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Nagyon pezseg, új régiók és új ter-
mékek felé nyit folyamatosan a 
tízéves MET-csoport. A nyilvá-

nosságot eleinte kerülő társaság egy ide-
je már azon van, hogy megváltoztassa azt 
a képet, hogy pusztán egy belterjes, ma-
gyar fókuszú gázkereskedő volna. Feb ruár 
elején zugi centrumának kapuit is széles-
re tárta, és egy négytagú magyar újság-
írócsapat belülről is megismerhette a tár-
saság központjának életét. 

NEMZETKÖZI CSAPAT
Ami elsőre szembetűnő, hogy a fejenként 
három-négy hatalmas képernyő előtt ülő 
traderek, de akár a háttérmunkákat vég-
ző kockázatkezelők és pénzügyesek is na-
gyon sokféle nemzet fiai (és lányai). „22 
ország munkavállalói dolgoznak a MET-
csoportnál, mindenki remekül megérti a 
másikat angolul, mert mindenütt ez a tár-
saság hivatalos nyelve. Egyedül a londoni 
irodánk jelent kihívást; az ott lévők ugyanis 
valami olyan elképesztően speciális szlen-
get, amolyan trading Englisht beszélnek, 
hogy a többieknek esélyük sincs kommu-

nikálni velük. Tíz év után én azért már 
nagyjából értem, és próbálom a trading an-
golt angolra fordítani” – mesélte Lakatos 
Benjamin, a MET-csoport vezetője, rész-
tulajdonosa az esti vacsorán egy zürichi 
étteremben (Zug és Zürich úgy 20 percre 
van egymástól). Az egynapos svájci láto-
gatás során a magyar küldöttségnek iga-
zán szerencséje volt az erre az időre jutó 
étkezéseket illetően, mert az ebédnél egy 
másik tulajdonossal, Nagy Györggyel és 
feleségével beszélgethettünk, akikkel tel-
jesen véletlenül találkoztunk, ők ugyan-
is éppen curlingversenyre érkeztek az al-
pesi országba.

FÓKUSZ
A szakmai program során a MET-csoportot 
elsőként házigazdánk, Jan Massmann, az 
E.ON német energetikai óriástól érkezett 
ügyvezető mutatta be. Ő most a MET In-
ternationalt, a cégcsoport nyugat-európai 
kereskedelmi központját irányítja. Az ere-
detileg magyar, majd egyre inkább kelet-
közép-európai fókuszú, és immár a nyu-
gati piacokon is mind sikeresebb MET fo-

lyamatos expanzióban van. Tevékenysé-
gének a 80 százaléka a gázkereskedelem-
hez kapcsolódik, de a társaság már aktív 
az áram-, illetve egy londoni desk révén 
az olajkereskedelemben, és egyre inkább 
kacérkodik a cseppfolyósított földgázzal 
(LNG) is (lásd a külön írást).

Az előadásokból és a beszélgetésekből 
kiderült, hogy a csoport gyors terjeszkedé-
se hol cégvásárlásokkal valósul meg, hol 
organikus. Lakatos Benjamin elmondása 
szerint még egyetlen akvizíciót sem bánt 
meg a társaság. Ha pedig egy szűz terü-
letre önállóan lépnek, akkor igyekeznek 
megtalálni a megfelelő helyi erőt, amely 
nagy szabadságot kap abban, hogy mi-
ként építi fel a leányvállalatot. Ám az el-
érni kívánt célok és számok is ismertek, 
aki pedig két éven belül nem teljesít, at-
tól megválnak.

A csoport elsősorban oda igyekszik, 
ahol piaci réseket, profilehetőségeket lát. 
Elsőre azt gondolhatnánk, hogy magas 
marginok ma még inkább a fejletlenebb 
balkáni országokban nyílnak, de érde-
kes, hogy Simone Turri nagykereskedel-
mi vezető elmondása alapján az utóbbi 
időszak leglátványosabb sikerét a spanyol 
pia con érte el a társaság, ahol fél év alatt 
1 százalékos részesedést szerzett saját erő-
ből. Nagy titok nincsen, a MET talált egy 
rendkívül karizmatikus, mindenkit isme-
rő, lelkes energiakereskedőt, José Carlos 
Losadát, aki sikeresen debütált a spanyol 
piacon. Más országokban más utat válasz-
tott a csoport; például már a piacon levő és 
ott szabad szemmel is látható tortaszelet-
tel rendelkező társaságokat vett meg, mint 
Romániában a Repower svájci központú 
energiakereskedő helyi cégét, amelynek 5 
százalékos piaci része volt.

A MÚLT SZTORIJAI
A vezetőkkel beszélgetve kitűnt: a csoport 
meghívásának nem titkolt célja volt az is, 
hogy lerázza az elmúlt négy évben rára-
gadt „stigmát”. Miszerint a MET sejtel-
mes tulajdonosi háttérrel, az állami MVM-
et megfejve gigantikus profitot termelt az 
állammal üzletelve.

A MET-csoport belülről
ZUGI LÁTOGATÁS  ❘  A magyar eredetű, de egyre inkább nemzetközi energiakereskedő 
MET Holding központjában jártunk. Zug, az egyik legkisebb svájci kanton azonos nevű 
székhelye sem egy világváros, mégis a globális energiakereskedelem egyik legfontosabb 
települése.

CÉGVILÁG

LNG – GLOBÁLISSÁ VÁLT A GÁZPIAC
■ Tavaly július közepén Diego Galimberti, a MET International LNG-
üzletágának a vezetője izgatottan várt a szülőföldjén, azaz Olaszországban 
egy Afrikából érkező tankerhajót. A szállítmány azért volt ennyire izgal-
mas, mert ez volt a MET első sikeresen megkötött LNG-üzlete. A cseppfo-
lyósított gáz nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy a földgázban gazdag 
országok vezetéken elviszik egy közeli kikötőbe a nyersanyagot, ahol azt 
mínusz 162 fokon cseppfolyósítják. Ezen a hőmérsékleten a gáz eredeti tér-
fogata hatszázad részére csökken, és hatalmas hajókon szállíthatóvá válik. 
A fogadó országokban aztán visszagázosítják az anyagot, és újabb vezeté-
keken eljut a végfelhasználókig. A költségek elképesztők: egy teli tankerha-
jó értéke úgy 30 millió dollár, s minden egyes nap szállítási késés 50 ezer 
dollár pluszkiadást jelent. Ma a világon a gázkereskedelem 10 százaléka, 
vagyis 350 milliárd köbméter már így zajlik. Összehasonlításképpen: a ha-
zai fogyasztás 8 milliárd köbméter. 19 ország adott már el így gázt (Katar, 
Ausztrália és Algéria a csúcsértékesítő), 36 pedig vett, de utóbbiak szá-
ma állandóan nő. Magyarországra nem ez a legköltséghatékonyabb szállí-
tás, de minden, ami útvonal-diverzifikáció, az segítheti az ellátásbiztonsá-
got, vagyis azt, hogy extrém helyzetekben legyen alternatív beszerzési for-
rásunk. A hozzánk legközelebb lévő befogadóállomás a horvát Omišalj le-
het. Érdekesség, hogy a Krk szigeti projekt vezetője éppen a MET Croatia 
korábbi első embere lett.●
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A társaság első zugi sajtóeseményén sok 
pontban megérthettük, hogy a MET mi-
ként dolgozik és miből is él. Egészen biz-
tosan tisztulhatott a sajtómunkások előtt a 
cégcsoportról alkotott kép, miközben más 
elemekben azért fennmaradt a titokzatos-
ság. Arról például nem kaphattunk infor-
mációt, hogy az egész összetett energiake-
reskedelmi csoport mekkora profitot ter-
mel. Lakatos Benjamin egyelőre csak any-
nyit mondott, hogy a MET lassan tízéves 
működése során sohasem volt veszteséges. 

MIT CSINÁL A CÉG?
Az kiderült számunkra, hogy az energia-
kereskedelem ezerszer komplexebb munka, 

mint ahogy elképzeljük, vagyis nem pusz-
tán arról van szó, hogy a kereskedő olcsón 
gázt vesz, majd drágábban eladja. „Tailor-
made”, vagyis testre szabott kiszolgálás 
– talán ezt a kifejezést hallottuk a leg-
többször. A csoport működésének a ge-
rincét adó nagykereskedelmi ügyfelek – 
például egy erőmű vagy egy műtrágya-
cég – ugyanis teljesen egyedi igények 
szerint vásárolnak gázt. A szakemberek 
előadásaiból az derült ki, hogy minden 
ügyfélnek egészen más kell, biztonságos 
ellátás, téli-nyári árkiegyenlítés, korrelá-
ció az alapanyag és a végtermék ára kö-
zött, fedezeti ügyletek, mentesítés a devi-
zakitettségtől, finanszírozás. Leírva egy-

szerű, de nemcsak a szerződések, hanem 
olykor a felhasznált képletek is hosszú ol-
dalakat töltenek meg. 

A nagykereskedelmi partnerek mellett 
vannak azért végfelhasználói is a csoport-
nak, valamint saját számlás energiakeres-
kedelem. Utóbbi üzlet nem könnyű, hi-
szen csak azzal lehet nyerni, ha a MET-
nek okosabb kereskedői vannak, mint a 
versenytársaknak. Ezek az üzletek zérus 
összegűek, pénzt a partnerektől lehet el-
nyerni. Természetesen a gigantikus pozí-
ciók akár gigantikus veszteségkockáza-
tokat is hordozhatnának; ezek ellen limi-
tek, pontosan meghatározott jogosultsá-
gok, kockázatkezelési metódusok védenek.

MINDEN – MINDENNEL
Laikusnak, ha olykor meg is ért egy-
egy pozíciót, nehéz végigkövetni, hogy 
mi mindenre is játszik egy energiake-
reskedő cég, hiszen van benne finan-
szírozási költség (milyen áron kap hi-
telt), deviza-keresztárfolyam, jelenle-
gi és jövőbeli gázár, de akad benne fo-
gadás az időjárásra vagy a szabályozá-
si stabilitásra is. Sőt, akár az olyan fizi-
kai eszköz, mint a százhalombattai Du-
namenti Erőmű, vagyis annak be- vagy 
kikapcsolása szintén reálopció lehet, be-
épülhet a pozíciókba. Lakatos Benjamin 
sok jó sztorit mesélt el a hőskor trükk-
jeiről. Volt rá példa, hogy az olajpiacon 
még csak egyetlen bankkal volt keret-
szerződése a MET-nek, csak attól kap-
hattak árat, így mindig el kellett játsza-
ni a telefonoknál, hogy a másik vonal-
ban is van egy partner, aki jobb árat ad. 

DE MIÉRT A MET?
Jó sztorik, józan paraszti ésszel alig fel-
fogható pozíciók és nyereségek. De mi-
ért lehetett ebben sikeres éppen egy kis 
magyar cég, amely a Mol egy üzletágá-

LAKATOS BENJAMIN
■  40 éves, két gyermek édesapja
■  Az esztergomi Temesvári Pelbárt 

Ferences Gimnáziumban és a Buda-
pesti Közgazdaságtudományi Egye-
temen végzett, valamint a State Uni-
versity of New Yorkon tanult MBA-
ösztöndíjjal.

■  Dolgozott a Mol-csoport különböző 
posztjain, s megalakulása óta veze-
ti a MET-et.

■  Hobbija a három „gyermeke” (lánya, 
fia és a MET), valamint fizika témájú 
könyvek olvasása.

MET GROUP
■  Magyar eredetű, svájci központú energiakereskedő csoport, amelynek 

gázkereskedelmi forgalma évi 16 milliárd köbméter, a teljes magyar fo-
gyasztás duplája.

■  A földgáz mellett a MET az áram- és kőolajpiacok aktív szereplője, míg 
az LNG-kereskedelmet most fejleszti.

■  A csoport a leányvállalatai révén 12 országban (Ausztria, Nagy-Britan-
nia, Horvátország, Magyarország, Oroszország, Románia, Spanyolor-
szág, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Törökország, Ukrajna) van jelen, 19 nem-
zetközi kereskedési ponton és 26 ország gázpiacán kereskedik. 

■  Jelentős végfogyasztói ügyfélköre van Horvátországban, Magyarorszá-
gon, Olaszországban, Romániában és Szlovákiában.
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ból nőtt ki? Lakatos Benjamin szerint 
a MET sztorija arról a pillanatról szól, 
amikor a gázkereskedelem belépési kü-
szöbe hirtelen egymilliárd euróról le-
ment egy euróra, vagyis adminisztratív 
eszközökkel liberalizálták a kereskedel-
met, és a kereskedési jogokat leválasz-
tották a méretes eszközparkok tulajdo-
nosairól. Azóta ugyan a piac belépési 
küszöbe ismét felkúszott 100 millió eu-
róra, de volt egy időszak, amikor nyit-
va volt a kapu, és még kevesen értették, 
hogy mi is az a gázkereskedelem. Laka-
tos Benjamin volt az egyik, aki molosként 
mindenkit ismert az iparágban, aki szá-

mított, és felismerte, hogy nem elég az 
áru piacról közelíteni a gázkereskede-
lemhez, hanem pénzügyes gondolkodás 
is kell, mert a jó gázkereskedőnek négy 
fronton is erősnek kell lennie: a fizikai/
kereskedelmi pozíciók, a kiváló embe-
rek, a finanszírozás és az informatikai 
rendszerek terén. 

HUMÁN TÉNYEZŐ
A felsorolásból az emberek kiemelten is 
fontosak. Visszatérő témánk volt a beszél-
getések során, hogy miként motiválható, 
javadalmazható a csapat. Egy energia-
kereskedő ugyanis akkor lehet sikeres, 
ha a legjobb embereivel közös az érde-
keltség. Aki sok pénzt keres a MET-nek, 

az rettentő sokat kereshet, hamar vagyo-
nos lehet. Igaz, ennek ára is van, a kez-
dő MET-es amolyan heti százórás mun-
kakörre jelentkezik – hallottuk.

Visszatérő kérdés a társaság kapcsán, 
hogy amennyiben ennyire jó biznisz a 
gázkereskedelem, miért engedte el a Mol 
a csoportból ezt az üzletágat. A többféle 
magyarázat közül az egyik éppen a nagy 
szervezet számára kezelhetetlen bérfe-
szültség, de előkerült az is, hogy egy mé-
retesebb cég döntéshozatali ideje nem elég 
rugalmas ebben a nagyon gyors üzletben, 
ahogyan a rizikómérséklés is szempont-
ként hangzott el. Amikor ugyanis a Mol 
azt érezte, hogy gigantikus kockázatot 
fut, mert egy nagyobb pozíció közben a 
partnerkockázattal akár jelentős ütéseket 
is kaphat, inkább elengedte a csapatot. 
A cégvezető ezen időszakról elmesélte, 
hogy a MET-nek nagyon sokat jelentett 
a molos logó. Noha nem a Mol anyagát 
adta el a cég, így is egyfajta védettséget 
adott az a piaci hit, hogy a MET mögött 
ott áll a nagy olajtársaság. Utóbbi pedig 
azért kötött jó üzletet, mert a konszolidá-
ciós körön kívül mérsékelte, negligálta a 
kockázatokat, de osztalékágon tovább-
ra is részesült az eredményekből. Ám ez 
már a nagyon régmúlt.

A JELEN ÉS A JÖVŐ
A vezető úgy érzi, hogy mára felnőtt a 
MET, és ezt a kollégái is megerősítették. 
„Az első öt évben Lakatos Benjamin nél-
kül felborult volna a cég, mint a kétlá-
bú szék, de ő 2016 nyarán már simán el-
mehetett egy két hónapos szabadságra, 
amolyan sabbaticalra. Tényleg ránk mer-
te bízni ezt az időszakot. Még az sem de-
rült ki, hogy merre járt, annyira szabad-
jára engedte a társaságot, inkább csak a 
sztorik alapján tudjuk, hogy a riói olim-
pián például biztosan ott volt” – mesél-
ték a kollégák.

A cégcsoport állandóan változó kör-
nyezetben dolgozik, de azért vannak 
már jól kiszámítható lábai. Ezen „nor-

mál” szolgáltatások mellett a MET ext-
ranyeresége leginkább a volatilitásból 
származik. Aktuális példával: Donald 
Trump győzelmének örülhettek a válla-
latnál. Na, nem politikai szimpátia alap-
ján, hanem mert a váratlan kimenetelek 
mindig megrázzák a piacokat. Ha van 
mozgás, lehet pénzt keresni. Ugyanak-
kor a nem várt piackorlátozások a legna-
gyobb veszélyek egy kereskedőcég szá-
mára. Ha például lezárnak egy vezetéket, 
ahol a MET szállítást vállalt, az olyan, 
mint amikor egy légitársaság pluszkölt-
ségekbe kénytelen verni magát a szállo-
dákkal és az alternatív utaztatással, pe-
dig nem tehet arról, hogy az izlandi ha-
mu miatt lezárták a légtereket.

Ami pedig a jövőt illeti, Jan Massmann 
cégvezető semmit sem zár ki; akár a meg-
újuló energiában, akár később a társaság 

nyilvánossá válásában is lát előrelépé-
si lehetőséget. Maga a jelenlegi legfőbb 
piac, vagyis a földgáz-kereskedelem szin-
tén erősen átalakul. A kereslet csökken, 
pedig a kínálat éppen nő, sok alternatív 
szállítási útvonal is kiépült, az Északi 
Áramlat I–II., a Jamal, az Europipe, il-
letve hódít az LNG. Korai lenne azon-
ban temetni a gázt és annak kereskedését, 
mert az egyik leghatékonyabb és legru-
galmasabb energiaforrásról van szó. Rá-
adásul, ha a MET tovább szeretne ter-
jeszkedni, ahhoz is jó a momentum: az 
általunk megkérdezett vezetők szerint 
tranzakciós helyzet van, és mintha több 
lenne a piacon az eladó, mint a vevő. A 
MET pedig – már csak életkorából adó-
dóan is – eddig mindig csak vett, elad-
nia még nem kellett.

BRÜCKNER GERGELY

ÚJ FINANSZÍROZÁSI KERET
■ Folyamatosan nőtt az elmúlt egy évben a MET-csoport hitelkerete, ame-
lyet egy nemzetközi banki konzorcium biztosít – mesélte el Paul László, a 
MET pénzügyi vezetője. Előbb 400, majd 500 millió eurós volt, egy friss, 
február eleji bejelentés alapján pedig most 560 milliós az a biztosított hi-
telkeret, amelyet immár egy 115 millió eurós nem biztosított is kiegészít. 
A keret a MET általános vállalati céljait szolgálja, de a nem biztosított elem 
azt is jelzi, hogy a hitelintézetek akár cégvásárlások banki finanszírozá-
sát is támogathatják. A konzorcium vezetője a londoni ING Bank. Továb-
bi tagjai: Credit Suisse (Schweiz), Citibank Europe, OTP Bank, UniCredit, 
Rabobank, Raiffeisen Bank.●

ZUG
■  11 településből álló svájci kan-

ton 122 ezer lakossal, ebből 29 
ezren laknak a központban, Zug 
városában. 

■  Rendkívül nemzetközi üzleti 
központ, angolul minden admi-
nisztratív feladat elintézhető.

■  Az adók viszonylag alacso-
nyak, a közigazgatásban még a 
bitcoint is elfogadják.

■  Az ingatlanárak elképesztők. 
A legmenőbb lakásokból a zu-
gi tó is látható. Egy ilyen ingat-
lan bérlete havi 5-6 ezer frank, 
a vásárlás sok százmillió forin-
tos tétel.

CÉGVILÁG

Millió euro

Forrás: MET

A MET-csoport konszolidált 
forgalma 
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