
a mOl-csOpOrt inteGrált 
jelenTéséről

a 
MOl-csoport nyolcadik Integrált éves 
jelentése összefoglalja a vállalat 2015-ös 
teljesítményét. Az integrált jelentésben a 
MOl-csoport értékteremtő folyamatainak 
gazdasági, társadalmi és környezeti szem-

pontjairól  és eredményeiről számolunk be. elkötelezettek 
vagyunk az átláthatóság iránt és az integrált jelentéstétel 
a leghatékonyabb módszer arra, hogy a múlt évi teljesít-
ményünkről – amely magában foglalja a 2015. január 1-jétől 
december 31-éig tartó pénzügyi évünket – átfogó képet 
nyújtson részvényeseink és más érdekelt felek számára.

A jelentés globálisan elismert keretrendszerek mentén 
készítjük, biztosítva ezzel, hogy az megfeleljen a legszigo-
rúbb elvárásoknak is. ez magában foglalja:
   a pénzügyi információk közzététele során a 

nemzetközi Pénzügyi Beszámolási standardoknak 
(IFRs) való megfelelést,

   a fenntarthatósági teljesítményünkről nyújtott 
teljeskörű áttekintés során a Globális jelentéstételi 

Kezdeményezés (GRI) G4 szabványnak való 
megfelelést,

   a GRI (Olaj- és Gázipari kiegészítések) és az 
IPIeCA (Olaj- és Gázipari Útmutató az Önkéntes 
Fenntarthatósági Beszámoláshoz) szektorspecifikus 
útmutatóinak használatát,

   és az ensZ Global Compact (UnGC) program 10 
alapelvének megfelelő jelentéstételt.

A jelentés korábbi időszakokra vonatkozó adatokat is 
közöl ott, ahol ez szükséges a teljesítményünk kontex-
tusba helyezéséhez. Az Intergált éves jelentés tartalma 
az interneten is elérhető egy tematikus honlapon:  
www.molgroup.info/annualreport2015

Az Integrált éves jelentést angol és magyar nyelven 
adjuk közre. Bármilyen eltérés esetén az angol verzió  
az irányadó. további információk és ismertetések  
a MOl-csoportról a következő linken találhatóak:  
www.molgroup.info

A MOl-csoport integrált jelentéséről

www.molgroup.info/annualreport2015
http://molgroup.info/en/
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a 
MOl-csoport egy, az upstream és 
a downstream üzletágban működő 
nemzetközi, integrált olaj- és gázipari 
vállalat, mintegy 100 éves iparági 
múlttal. A cégcsoport közel 26.000 

fős nemzetközi munkaerejével három földrész több 
mint 30 országában van jelen. 
A kelet-közép-európai piacon vezető pozíciónk 
mellett további régiókban is terjeszkedünk az 
északi-tengeren át egészen a Közel-Keletig. 
Hisszük, hogy az olajár ciklikussága miatt csak az 
upstream és a downstream üzletágak folyamatos és 
párhuzamos fejlesztésével növekedhetünk tovább, 
amelyhez legnagyobb érték számunkra a munka-
vállalóink kiváló szakértelme.
emellett üzletünk fő hajtóereje a kiváló minőségű, 
alacsony-költségszintű eszközeink, az állandó 
belső hatékonyságjavító programjaink és a válla-
lati kultúránk fejlesztésé. Közös értékeink lehetővé 
teszik az ambiciózus törekvéseink megvalósítását 
és üzleti folyamataink rugalmas átalakítását.
elkötelezetten dolgozunk azért, hogy szekto-
runkban a befektetők, iparágunkban partnereink, 
a munkaerőpiacon pedig a legkiemelkedőbb tehet-
ségek első számú választása legyünk. Komoly ambí-
cióink és lehetőségünk van a növekedésre, melyet a 
mérethatékonyság, a professzionalizmus és a szak-
tudás, valamint innovatív megoldások és a legjobb 
munkamódszerek egyesítésével valósítunk meg. 

Rólunk
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az elnÖK-vezérigazgaTó  
és a vezérigazgaTó levele

előszó

2014-es levelünkben arra számítottunk, hogy 2015 egy kihí-
vásokkal teli év lesz. ez be is bizonyosodott. Az olajár több, 
mint 70%-os zuhanása a 2014 nyári csúcs óta nemcsak a 
legpesszimistább szakértőket lepte meg, hanem minket is. 
Mégis minden várakozást felülmúló eredményt értünk el, 
amely igazolja a kiemelkedő minőségű és alacsony költség-
szintű eszközeinkre épített integrált üzleti modellünk létjo-
gosultságát. 2015-ben, az év közben felfelé módosított célt 
is meghaladó eBItDA-t értünk el. emellett tovább racio-
nalizáltuk a beruházási költésünket és a készpénz-termelő 
képességre koncentrálva jelentősen növeltük a szabad 
pénzáramot, mellyel a 2014-es szinthez képest tovább erősí-
tettük a mérlegünket. Bár mi is szembesültünk nehé-
zségekkel, de az akadályokat leküzdöttük, erősebbek, 
hatékonyabbak és még versenyképesebbek lettünk.

az olaj piaci kiszáMíthatatlansáG

A kedvezőtlen piaci környezet ellenére és az adott körül-
mények figyelembevételével, az Upstream üzletág 
több szempontból is bíztató eredményt ért el 2015-ben, 
miközben a felmerülő problémák miatt fájdalmas, de elen-
gedhetetlen döntéseket kellett meghoznunk. egyfelől az 
olajárak jelentős csökkenése és egyes projektek kedve-
zőtlen geológiai adottsága az Upstream eszközeink valós 
értékének felülvizsgálatához vezetett, amely jelentős 
terven felüli értékcsökkenést és értékvesztést eredménye-
zett. Másrészről viszont számos régióban alacsony költ-
ségszintű termelőként vagyunk jelen, amely továbbra 
is biztosítja a portfóliónk jelentős részének pozitív cash-
flow termelését még tartósan alacsony olajárak mellett is. 
ezen felül, a természetes termeléscsökkenés minimalizá-
lására tett erőfeszítéseink eredményesnek bizonyultak, 
amelyet a kelet-közép európai kőolajtermelés figyelemre 
méltó, 12%-os növekedése bizonyít. Az előző évhez képest 
növekvő csoportszintű olaj- és gáztermelés jelzi, hogy 
2015-ben sikeresen visszafordítottuk a korábbi évek csök-
kenő termelési trendjét.

downstreaM hátszél

Amikor az egyik üzletág nyomás alá kerül, akkor általában 
a másik jobban teljesít, így volt ez a tavalyi évben is. A 
Downstream üzletág eredményessége korábban nem látott 

magasságokba emelkedett, amelyet egyaránt támogatott a 
kivételes árrés környezet, a javuló régiós kereslet, a kiváló 
minőségű, alacsony költségszintű eszközök és a belső 
hatékonyságjavító intézkedések. ennek köszönhetően az 
eBItDA eredmény több mint a kétszeresére emelkedett 
2015-ben, miközben mindhárom szegmens, a finomítás, a 
petrolkémia és a kiskereskedelem hozzájárulása is jelen-
tősen nőtt. A 2015-ben indult három éves next Downst-
ream Programunk első évében, a korábbi programokhoz 
hasonlóan, sikeresen elértük a kitűzött hatékonyság-növe-
lésre irányuló célokat. A finomításban jelentősen növeltük 
a feldolgozott kőolaj mennyiségét és javítottuk a termék-
kihozatal szerkezetét, mely ékes bizonyítéka a fejlődésre 
és kiválóságra való folyamatos törekvéseinknek. A petrol-
kémiai ágazatunk egész éves eredménye kiemelkedő volt, 
miközben számos fontos projektet fejeztünk be, bele-
értve a mérföldkőnek számító magyarországi butadién 
üzemünket. emellett új projekteket is indítottunk, amelyek 
megteremtik a további növekedés alapját. A kiskereske-
delmi szegmensünket az aktív terjeszkedési stratégiának 
megfelelően bővítettük a kulcsfontosságú régiónkban. A 
növekvő piaci részesedés magasabb árrés megszerzését 
biztosítja a kelet-közép-európai piacon, amely a nagyobb 
mértékű nagy- és kiskereskedelmi szinergiák mellett a 
költség-optimalizáláshoz is hozzájárul.

a new UpstreaM proGraM

Az Upstream szegmensben folytatni fogjuk a portfóli-
ónkban rejlő lehetőségek feltárását a kelet-közép-európai 
régióban és a nemzetközi projektjeink esetében egyaránt. 
emellett csökkentjük a költségeket és gondos előkészítő 
munkát végzünk annak érdekében, hogy tőkebefekte-
tést csak a legmagasabb megtérülésű és legjobb potenci-
állal rendelkező projektjeink esetében valósítsunk meg. 
Az elmúlt évek sikeres Downstream hatékonyságjavító 
programjára építve, a jelenlegi alacsony olajár környe-
zetre lehetőségként tekintünk, célunk az Upstream üzletág 
megújítása. elindítjuk a new Upstream Programot azzal a 
céllal, hogy az üzletág képes legyen megbirkózni a jelenlegi 
kedvezőtlen piaci feltételekkel és eredményesen működjön. 
A programtól folyamatos hatékonyságjavulást várunk, 
és biztosak vagyunk abban, hogy ennek segítségével az 
Upstream üzletág nemcsak profitábilisan működik majd, 
de saját befektetésit is képes lesz fedezni még a jelenlegi 
alacsony olajár-környezetben is.

Az elnök-vezérigazgató és a vezérigazgató levele



fáradhatatlan downstreaM

A támogató külső környezet nem lehet a tétlenség indoka, 
mivel ez hosszú távon gyengébb eredményekhez vezetne. 
éppen ezért céljaink nem változnak a Downstream szeg-
mensben. nem dőlhetünk hátra és élvezhetjük a jelenlegi, 
de valószínűleg nem örökké tartó kedvező külső környe-
zetet, hanem előre kell tekintenünk, folyamatosan töre-
kedve új működési és pénzügyi célok elérésére. Célunk, 
hogy az iparági cikluson átívelő értékteremtést biztosít-
sunk és folyamatosan törekedjünk a hatékonyság javí-
tására és a költségek optimalizálásra. Az alaposan 
megtervezett stratégiai növekedési projektjeinkkel együtt 
biztos alapokon áll a folyamatos, fenntartható és nyere-
séges jövőbeli növekedés. A növekvő kiskereskedelmi 
hálózat és az újonnan kialakított shop-értékesítések és 
szolgáltatások értékesítésének növelését célzó stratégiánk 
kulcsfontosságú a divízió számára, egyúttal támogatja 
a fenntartható, nyereséget termelő növekedést. elsőd-
leges célunk továbbra is változatlan: egy integrált, magas 
minőségű és alacsony költségszintű Downstream port-
fólió fejlesztése, amelynek alapját a jelenleg is kiemelkedő 
eszközeink és piaci pozíciónk adja.

az erős MérleG neMcsak biztonsáGot 
jelent, haneM lehetőséGet is tereMt

eredményeinknek és a jövőbeli céljainknak kulcsfon-
tosságú eleme a pénzügyi fegyelem fenntartása és az 
erős pénzügyi pozíció iránti töretlen elkötelezettségünk. 
ez különösen fontos most, amikor a volatilis piacokon 
a befektetők a megbízhatóságot keresik. Az erős mérleg 
amellett, hogy jól pozícionál minket a változó piac nyúj-
totta lehetőségekben, jó alapot nyújt ahhoz is, hogy a 
befektetőink által jogosan elvárt növekedést, pénzügyi 
eredményeket és részvényesi megtérülést biztosítani 
tudjuk. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is eltö-

kéltek vagyunk, hogy olyan működési pénzáramot bizto-
sítsunk, amely fedezetet nyújt a belső beruházásainkra és 
a részvényesi osztalékfizetésre is.

a fenntarthatósáG fontosabb, Mint valaha

eredményeink elérésének módja legalább olyan fontos, 
mint maga az eredmény. egy felelős vállalatként elkötele-
zettek vagyunk a társadalmi szerepvállalás mellett.  
tevékenységünkkel támogatjuk a gazdasági növekedést 
és a közösségek fejlődését azokon az területeken, ahol jelen 
vagyunk. Olyan világban dolgozunk, amely egyre komp-
lexebb, a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó elvá-
rások is egyre magasabbak. A helyi és globális kihívások, 
mint például a klímaváltozás, egyre nagyobb kockázatot 
jelentenek. Az öt éves, 2020-ig terjedő Fenntarthatósági 
stratégiánk meghirdetése ékes bizonyítéka annak, hogy a 
fenntartható és felelős szemléletmód szerves részét képezi 
mindennapos tevékenységeinknek. ezzel nemcsak a 
kockázatokat kezeljük, hanem értéket teremtünk a közös-
ségek számára, melynek mi magunk is részesei vagyunk.

kitekintés

Büszkék vagyunk és megtiszteltetésnek érezzük, hogy 
26.000 munkatársunk nap mint nap hozzájárul a jövő 
kihívásainak megoldásához. A MOl-csoport fő mozgató-
rugója, hogy a pozitív változás forrása legyen és a hagyo-
mányos gondokozás kereteit átlépve folyamatosan javítsuk 
munkamódszerünket. A nehéz időkben is optimistán 
tekintünk a jövőbe és hisszük, hogy a vállalat kezelni tudja 
a kihívásokat. elkötelezettek maradunk integrált üzleti 
modellünk mellett, meggyőződésünk, hogy ez az út vezet 
a fenntartható növekedéshez. szeretnénk megköszönni 
minden munkatársunknak, partnerünknek, ügyfe-
lünknek és beszállítónknak a kiemelkedő együttműködést 
az elmúlt év során.

MOlnáR józsef
vezérigazgató,  

mol-csoport

HeRnáDI Zsolt 
elnök-vezérigazgató,  

mol-csoport

07
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Csoportszintű újrabeszerzési 
árakkal becsült „tiszta” ebiTda

usd 2,2 mrd 
(megemelt)

usd 2,5 mrd
2,0  mrd 
dollár +

beruházások és befektetések 
(organikus)

usd 1,3 mrd
(csökkentett)

1,26 mrd 
dollár

‹ 1,3 mrd 
dollár

szabad CasH Flow Termelés* pOzitív +850 millió pOzitív

nxdsP
usd 

150 millió
210 millió 

dollár
100 millió 
dollár +

Olaj- és Gáztermelés
105  

mboePd
104  

mboePd
105-110 

mboePd

mérleg (neTTó 
eladósodoTTság/ebiTda)

‹ 2× 0,73× ‹ 2×

ebK – Trir** ‹ 2,0 1,4 ‹ 1,8

* nettó működési cash flow (működő tőke változás előtt) csökkentve az organikus beruházásokkal
** Összes jelentésköteles baleseti ráta (tartalmazza a saját munkavállókat és a szerződéses partnereket is)

2015 2015 
delivery

2016

Főbb eredményeink és kitekintés



Főbb Pénzügyi eredményeinK

  A MOl 2,5 Mrd dollár (692 Mrd forint) újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” eBItDA-t ért el 2015-ben, amely 
13%-kal haladja meg a 2014-es eredményt és jelentősen felülmúlja a 2,2 Mrd dolláros célunkat.

  A nettó működési cash flow (2,11 milliárd dollár) 850 millió dollárral haladta meg az organikus beruházások és 
befektetések mértékét (1,26 milliárd dollárt) az erős szabad cash flow termelésnek köszönhetően, amely révén 
tovább erősödött a mérlegünk 2015-ben (nettó adósság/eBItDA alig 0,7-szeres).

  A MOl jelentős, 504 Mrd forint (1.7 Mrd dollár) leírást könyvelt el az alacsony olajkörnyezet 
következményeként.

  A Downstream volt a Csoport eredményeinek motorja 2015-ben, amely eddig legjobb teljesítményének 
köszönhetően 1,65 Mrd dollár újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” eBItDA-t ért el.

Főbb műKÖdési eredményeinK

  Az Upstream termelés 7%-kal, 104 mboepd-re nőtt 2015-ben.
  A magyar és a horvát kőolaj termelés 5%-kal, illetve 20%-kal emelkedett év/év alapon.
  A next Downstream Program a terveket meghaladó eredményt ért el (210 millió dollárral járult hozzá a 

2015-ös eBItDA-hoz).
  A magyarországi új butadién üzemben elindult a kereskedelmi termelés.
  A kiskereskedelmi piaci részesedésünk tovább bővült az enI magyarországi és szlovéniai töltőállomás 

hálózatának megvásárlása révén.
  A kulcsfontosságú kelet-közép-európai piacainkon támogatóan hatott az erős (5%-os) motor üzemanyag 

kereslet növekedés.
  jelentős mértékben (23%-kal) csökkent a saját munkavállalók baleseti rátája (tRIR) 2015-ben.
  A MOl bekerült a RobecosAM Fenntarthatósági évkönyvébe, ami azt jelenti, hogy a vállalat fenntarthatósági 

teljesítménye benne van az olaj- és gázipar felső 15%-ban.

kitekintés

  Megőrizzük erős mérlegünket és az elégséges likviditásunkat.
  Az integrált üzleti modell segítségével megőrizzük cash flow termelő képességünk még kedvezőtlen 

körülmények között is.
  legalább 2,0 milliárd dollár csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” eBItDA 2016-ban akár 

35-50 dollár/hordó olajárkörnyezetben is (4,0-5,0 dollár/hordó csoportszintű finomítói árrés és 400-500 euró/t 
integrált petrolkémiai árrés mellett).

  Az organikus beruházások és befektetések maximális mértékét 1,5 milliárd dollárról 1,3 milliárd dollárra 
csökkentjük (35-50 dollár/hordó olajár mellett).

  Fenntartható szabad cash flow termelés és a működési cash flow továbbra is fedezni fogja a befektetéseket 
valamint az részvényesek osztalékát is.

  Upstream: célunk, hogy jelentős költségoptimalizálást követően 35 dollár/hordó olajár mellett is 
önfinanszírozó legyen az üzletág.

  Downstream: javuló teljesítmény belső forrásból (hatékonyságjavítás és növekedési potenciál) – a next 
Downstream Program részben ellensúlyozza a külső környezet várható normalizálódását.

  Megfelelő lehetőségeket megragadó inorganikus növekedési (m&A) stratégia.
  növekvő kifizetések a részvényeseknek és egyszerűbb részvényesi struktúra.
  A „Fenntarthatósági stratégia 2020” megvalósításaresilient integrated business model to absorb external 

shocks, generate strong cash flows.
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lényeGesséGi elemzés  

a 
lényegességi elemzés alapvető és 
irányadó része a fenntartható fejlő-
dést elősegítő tevékenységeinknek és az 
Integrált éves jelentés elkészítésének. 
Az elemzés alapeleme a GRI G4 fenn-

tarthatósági jelentéstételi sztenderdnek való megfe-
lelésnek  és segít a fejlesztések irányvonalának jobb 
megválasztásában, ha valamilyen hiányosságot azono-
sítunk a segítségével.
Folyamatosan konzultálunk mind a vállalaton belüli, 
mind az azon kívüli érdekelt felekkel, hogy megértsük, 
mely fenntarthatósági témakörök relevánsak az ipar-
ágban, és ami még fontosabb, melyek lényegesek a 
MOl-csoport sikeres és felelős vállalati működéséhez.
A vállalaton belül bevonjuk a Fenntartható Fejlődés 
Munkacsoportunknak , illetve az Igazgatótanács 
Fenntartható Fejlődés Bizottságának vezető döntés-
hozó tagjait és jóváhagyásukkal készítjük és adjuk ki  
a jelentést. szorosan együttműködünk a szakszerveze-
tekkel is, hogy visszajelzést szerezzünk a lényegességi 
elemzésről.
A vállalaton kívüli érintetteket különböző fórumokon 
vonjuk be és az erre a célra létrehozott csatornákon 
visszajelzést is tudnak adni (például: sd@mol.hu). 

Különös figyelmet fordítunk a potenciálisan releváns 
témakörök megtárgyalására a pénzügyi elemző cégek 
fenntarthatósággal foglalkozó munkatársaival (MsCI, 
Ftse4GOOD, RobecosAM, stb.). Folyamatosan készí-
tünk összehasonlító elemzéseket versenytársainkról, 
hogy jobban megértsük, mik az olaj- és gáziparban 
lényeges témakörök.
lényegességi elemzésünk célja nem az, hogy bármilyen 
releváns témát kihagyjunk a nyilvános jelentésünkből. 
Az elemzés azt hivatott biztosítani, hogy a leglényege-
sebb témákat kiemeljük és részletesebben fejtsük ki, 
és ezzel mélyebb bepillantást adjunk fenntarthatósági 
teljesítményünkbe az olvasónak.
Az érintettek bevonásának eredményét a 2015-ös év 
során egy új lényegességi mátrixszal mutatjuk be, hogy 
jobban kiemeljük a stratégiai jelentőségű témaköröket, 
amiket elsődlegesnek tekintünk. A világosszürke terü-
leten található négy témakört kevésbé jelentősnek 
tekintjük, ennek ellenére ezeket is szorosan nyomon 
követjük, teljesítményünket mérjük és az adott terüle-
teket menedzseljük.
több információért a témakörökről és a MOl-csoport 
teljesítményéről kérjük, lapozzon a Megjegyzések a 
fenntarthatósági jelentéshez szekcióhoz.

Lényeges fenntarthatósági témák

belső tényezők
A gazdasági, környezeti és társadalmi hatások jelentősége
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ás etika, átláthatóság 
és vállalatirányítás

Közösségi  
kapcsolatok

Hosszú távú  
termékportfólió

energia hatékonyság 
és ÜHG

Biodiverzitás Ökohatékonyság elfolyások  
és gázszivárgás

Munkahelyi 
biztonság és 

egészségvédelem

Folymatbiztonság 
és vészhelyzetek 

kezelése

emberi jogok vásárlók emberi erőforrás

Beszállítók Munkaügyi 
gyakorlat

kevésbé lényeges témák lényeges témák

lényegességi elemzés



Cannes Film Díj 
(6th Cannes Corporate Media & TV 

Awards által)

Globális HR Díj
(HRO Today Europe Forum által)

Üzleti Élet a Környezetért Díj  
(Hungarian Business Leaders  

Forum által)

Egészséges Munkahelyi Élet Díj 
(Scottish Centre for Healthy Working 

Lives díjazta a MOL UK-t)

Legvonzóbb Munkáltató Díj  
(Randstad)

RobecoSAM Fenntarthatósági  
Évkönyv 2016 

(Dow Jones fenntarthatósági értékelés 
RobecoSAM által)

HR Megkülönböztethetőség Díj 
(HR Distinction Awards által)

Getenergy Díj 
(Getenergy az oktatási partnerség 

kategóriában díjazta a MOL 
Pakistant)

Környezetvédelmi Innovációs  
Nagydíj 

(XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj 
Pályázat)

Vállalati Elismerés Díj, Innováció  
és Kiválóság kategóriában

 (Treasury Management 
International által)

1.
hely

1.
hely

Workforce Optimas Díj  
(Workforce Magazin globális kitekintés 
kategóriában díjazta a MOL Pakistant)

Stevie Díj  
(11th Annual International Business 

Awards által az év PR programja 
kategóriában)

Best Buy Díj 
(ICERTAS svájci szervezet 

által)

Munkáltatói Partner ElismerésCECGA Díj 
(Central European Corporate 
Governance Association által)

Mamforce Standard Elismerés  
(Mamforce vállalat által)

2.
hely

2.
hely

3.
hely

3.
hely
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Alkalmazkodó- 
képesség

…szélsőséges olajár mellett is 
kiegyensúlyozottan működünk

Upstream



Alkalmazkodó- 
képesség
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Downstream



…elértük eddigi legjobb 
eredményünket

Profitabilitás
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…a MOl-csoport szilárd tagja

Megbízhatóság

Midstream



Megbízhatóság

17



…képességfejlesztés és szervezeti teljesítmény 
növelés dinamikus változások idején

első számú 
munkáltató

emberi erőforrás
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…a fenntartható sikerek 
eléréséhez

Felelős 
működés

Fenntarthatóság
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elkötelezetten  
a közösséGekért és eGy 
élHeTő jÖvőérT

a 
közösségi szerepvállalás kulcsa, hogy 
meghalljuk és megértsük a közösségek 
szükségleteit és elképzeléseit. ez a felté-
tele egy olyan partneri viszony kialakí-
tásának, mely mind a közösség mind a 

vállalat jólétét és fenntarthatóságát elősegíti.
elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság mellett 
és hisszük, hogy az elért vállalati sikereinket meg 
kell osztanunk a működésünk által érintett közös-
ségekkel, így segítve társadalmi és gazdasági fejlő-
désüket. vállalatunk is csak így érheti el saját 
stratégiai céljait. A közösségeket különös figye-
lemmel vonjuk be a különböző programok terve-
zésébe és megvalósításába, melyek hatását minden 
esetben körültekintően vizsgáljuk és értékeljük.  
Az támogatási programjaink társadalmi hatásainak 
mérése legalább olyan fontos, mint a tevékenység 
puszta léte, vagy az ezen túlmutató együttműködés 
és közös megvalósítás egy-egy nagyobb jelentő-
ségű program esetén. Fontos,  hogy tudjuk, milyen 
pozitív eredményeket értünk el, milyen direkt és 
indirekt hatásokat hozott létre a program rövidebb 
és hosszabb távon egyaránt.
A szoros együttműködés a biztosítéka, hogy válla-
lati szerepvállalásunkkal a legfontosabb területen 
segítsük a működésünk által érintett közösségeket.  
A MOl-csoport minden tagvállalata kiemelt figyelmet 
fordít a társadalmi és környezeti kérdésekre és saját 
felelősségvállalásra. vállalati célkitűzésünknek 
megfelelően célunk, hogy a pozitív változás energiája-
ként javítsuk a közösségek életét. ezt számos helyi és 
regionális kezdeményezés és program támogatásával 
és fejlesztésével érjük el.

a zÖldebb KÖzÖsségeKérT

A MOl-csoport egy egyedülálló regionális környezet-
védelmi programot hirdetett meg 2005-ben, melynek 
alapvető célja, hogy a támogatás segítségével települé-
seink még több és szebb zöldfelülettel gazdagodhas-
sanak. A program azonban nemcsak környezetünk 
megóvását tűzte ki céljául, hanem a közösségek össze-
fogását, a környezettudatosság erősítését is. A Zöldö-
vezet program először Magyarországon, szlovákiában 
és Romániában indult el. A nagy sikerre való tekintettel 
ma már Horvátországban, Olaszországban és Cseh-
országban is működik a program. Az elmúlt tíz évben 
több mint 2 millió négyzetméternyi új zöld területen ültet-
tünk el 210.000 fát, virágot és bokrot. ez a mennyiség a 
fajoktól függően kb. 40 millió tonna széndioxidot semle-
gesíthet az élete során, mely hozzávetőleg megfelel a 
MOl-csoport 7 évnyi teljes CO2-kibocsátásának.

euróPa TeHeTségeiérT

sokat teszünk azért, hogy a tehetség, a szorgalom, 
a tudás, a szolidaritás, a közösségben rejlő értékek 
kibontakozzanak és hozzájáruljanak egy élhetőbb és 
humánusabb környezet kialakításához. ezért hoztuk 
létre 2005-ben a MOl tehetségtámogató Programot 
hazánkban, hogy a művészet, a tudomány vagy a sport 
területén eredményes fiatalokat támogassuk céljaik 
elérésében. A kezdeményezést később régiónk más 
országaiban is elindítottuk, így ma már majd’ 1800 
fiatal tehetséget támogattunk Magyarországon, 2100-at 
Romániában és további 300-at szlovákiában. Hisszük, 
hogy a jövő győztesei már itt vannak közöttünk, és a mi 
felelősségünk figyelni rájuk és támogatni őket.

Közösséget építünk



roMánia Romániában a hátrányos hely-
zetű fiatalok komoly akadályokkal szem-
besülnek a munkaerő piacon, mely 
valamelyest enyhíthető a jogosítvány 
megszerzésével. Ezért indította el a MOL 
Romania és a Közösségi Alapítvány az első 
„Jogosítvány a jövőhöz” programot, mely 
fedezi a jogosítvány megszerzésének költ-
ségeit. Idén 32 fiatal kapta meg ezt a támo-
gatást, akiknek jelentős segítséget jelent a 
jogosítványszerzés az elhelyezkedésben, 
illetve segíti a jelenlegi munkájukat.

rOmánia

pakisztán

HOrvátOrszáG

horvátorszáG A „spajaLICA” projekt 2014 szeptember-
ében indult el, hogy az INA használaton kívüli épületeit 
a helyi közösségek szolgálatára bocsássa. Az üresen álló 
létesítményeket civil szervezeteknek adták ki ingyenes 
használatra, hogy cserébe a közjót szolgálják továbbra 
is az INA-val együttműködve. A projekt neve egy szójáték 
horvát nyelven (SPAJALICA= gémkapocs; SPAJA= össze-
kötni, LICA= arcok), hiszen a cél, hogy összekössük az 
embereket a jótékony tevékenységek által.

maGyarOrszáG

MaGyarorszáG A MOL Bubi, az első budapesti 
közösségi bicikli program, mely a közösségi közle-
kedés egy új, már rég várt alternatíváját nyújtotta 
a fővárosnak. A kezdeményezés óriási sikereinek 
köszönhetően 2015-ben további 22 gyűjtőállo-
mással bővítették a hálózatot, így több mint 1.100 
bicikli áll a közlekedni vágyók rendelkezésére, a 
kölcsönzések száma pedig már meghaladta az 
egymilliót.

pakisztán Az infrastruktúra hiánya jelenti 
a helyi közösségek számára a legnagyobb 
akadályt a társadalmi és gazdasági 
fejlődésben. A Kohat, Karak és Hangu 
területek fejlődése érdekében folyamatosan 
új utakat, vízellátási rendszereket építünk, 
iskolákat és egészségügyi intézményeket 
támogatunk. További jelentős mérföldkő 
volt a Khushal Garh híd befejezése 
2013-ban, melynek finanszírozását a 
MOL Pakistan is támogatatta. A híd 
összeköti Khyber Pakhtunkwa tartományt 
Punjabbal, fellendítve a két térség közötti 
kereskedelmet és közlekedést. 

közösséGek Helyi 
támOGatása

közösséGek  
Helyi  

Fejlesztése

pakisztán

pakisztán Az egészségügyi 
szolgáltatások hiányát 
enyhítendő ingyenes 
szemvizsgálatokat szerveztünk 
olyan kistérségekben, ahol ilyen 
vizsgálatokra nincsen lehetőség. 
250 betegen segítettünk ezzel 
a kezdeményezéssel és közülük 
39-et sikeresen meg is műtöttek  
a közeli kórházban.

23


