
világgazdaság

A világgazdaság növekedése csökkent 2015-ben a fejlődő 
országok lassulása miatt. A nemzetközi valutaalap (IMF) 
becslése szerint a világ GDP növekedése 3,1% volt, ez a lega-
lacsonyabb a 2009-es válságév óta. Az elmúlt évtized legfőbb 
gazdasági motorja a kínai gazdaság volt, amely magasan 
tartotta a világ gazdasági növekedését. Azonban Kína a 
lassulás jeleit mutatja: az eddigi, beruházás-vezérelt növeke-
dési modell a végéhez közelít, és továbbra is nyitott kérdés, 
hogyan fog végbemenni az átállás egy fogyasztás-vezérelt 
modellre. Kína 2015-ös hivatalos 6,9%-os növekedése továbbra 

is magas, azonban az 1990-es évek eleje óta ez a leglassabb 
növekedés. Ráadásul az ipari kibocsátás rosszabbul teljesít, 
mint az egész gazdaság.

Kína lassulása gondot okoz több fejlődő országban is, külö-
nösen az olyan nagy nyersanyag-exportálóknál mint Orosz-
ország vagy Brazília, amelyek mély recesszióba süllyedtek. 
A következő térkép az IMF adatai alapján mutatja 2015 GDP 
növekedését a világban. látható, hogy a nyersanyagot (a 
kőolajat és földgázt is beleértve) importáló országok jártak jól  
a Kína lassulása miatt csökkenő nyersanyagárakkal.

2015-ös Gdp-növekedés 

Forrás: IMF
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A fejlődő országok közül az egyesült államok kevésbé dina-
mikusan növekszik, míg az európai Unió valamelyest jobban 
teljesít. Az egyesült államok ipari növekedése csökkent 
2015-ben, azonban a munkanélküliség csökkenése tovább 
folytatódott. Az eurozóna ciklikusan jó helyzetben van és 
ennek köszönhetően 2015-ben a gazdasági növekedés elérte 
az 1,5%-ot (az egy évvel korábbi 0,9%-ról). Azonban a növe-
kedés strukturálisan továbbra is gyenge és az újabb mone-
táris lazítás program egyedül nem tűnik elégnek a növekedés 
jelentős felgyorsításához. ezzel párhuzamosan a növekedés 
fellendülése, illetve a pénzügyi lazítás csökkentette a struktu-
rális reformok iránti hajlandóságot. továbbra is megoldatlan 
a hitelválság a periférián lévő országokban (például Görögor-
szágban), ráadásul az európai Uniónak foglalkoznia kell még 
a keleti határainál kialakult új kihívásokon túl a bevándor-
lási válsággal is. Az eurozóna kilátásait így továbbra is beár-
nyékolja a bizonytalanság, a lassú növekedés és a politikai 
megosztottság.

nemzetközi olaj- és gázpiac

2015 legfontosabb eseménye minden bizonnyal a kőolaj árának 
további esése volt. Az esés két legfontosabb oka – az egyesült 
államok palaolaj-forradalma és a kínai gazdaság lassulása – 
továbbra sem tűnt el. A palaolaj-kitermelés rugalmasabbnak 
bizonyult eddig alacsonyabb olajárak mellett is, mint azt 

korábban a legtöbb szakértő előrejelezte: a kibocsátás csak az év 
második felében kezdett el enyhén csökkenni.

A globális túlkínálat 2015-ben is továbbfolytatódott, mivel a 
kínálat erősebben nőtt a keresletnél (napi 2,7 millió hordóval, 
szemben a napi 1,6 millió hordó keresletbővüléssel). A Brent 
típusú kőolaj átlagára 2015-ben hordónként 52 dollár volt. 
A kereslet relatíve nagymértékben nőtt, elérve a napi 94,4 
millió hordó szintet (nemzetközi energiaügynökség), mivel az 
alacsony olajárak növelték a fogyasztást mind az OeCD (napi 
0,4 millió hordó növekedés az előző évhez képest) mind a nem-
OeCD-országok körében (napi 1,2 millió hordó növekedés).

Az OPeC-en kivüli termelés 1,4 millió hordóval nőtt, amiből 
0,8 millió hordó az egyesült államokból jött. ezzel párhuza-
mosan az OPeC is növelte kitermelését: az 1,2 millió hordónyi 
növekmény főleg szaúd Arábiából és Irakból került a piacokra.

A földgázárak mind a három regionális piacon csökkentek, és 
közelítettek egymáshoz. A cseppfolyós földgáz (lnG) árának 
csökkenése egyrészt az olaj árának esése miatt következett be 
(mivel a szerződések egy része az olajárhoz kötött), másrészt 
azért, mert a piacok már beárazták a közelgő túlkínálatot. 
A következő években ugyanis sok ausztrál illetve egyesült álla-
mokbeli lnG termelő fogja megkezdeni a termelést. ezek a 
tényezők hatottak az európai gázár csökkenésére is.

Forrás: Bloomberg

Kőolaj és FÖldgáz áraK

Brent kőolaj   európai hub gázár UsA gázár japán lnG
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fenntartható fejlődés

2015 decemberében fontos nemzetközi klímaegyezményt írtak 
alá Párizsban. Más kötelezettségek mellett, majdnem minden 
ország beleegyezett, hogy közzéteszi saját klímacéljait mindig 
a következő 5 évre és minden egyes ciklus végén új, szigorúbb 
célokat fogalmaz meg. Annak ellenére, hogy az egyezmény 
jogilag nem kötelező, a következményei meghatározóak lehetnek 
a klímaváltozás elleni harcban. Úgy tűnik, a két legnagyobb 
kibocsátó, Kína és az egyesült államok is komolyabban veszik a 
klímaváltozás elleni harcot, ami a bilaterális megegyezésekben és 
a nemzeti programokban is meglátszik.

A politikai változásokon túl fontos technológiai előrelépések is 
történnek, amelyek hasonlóan fontosak a klímaváltozás elleni 
küzdelemben. A napenergia-cellák árai nagyjából 10%-al csök-
kentek évente az elmúlt években. Ha ez a költségcsökkenés foly-
tatódik, a napenergia az egyik legolcsóbb áramtermelési móddá 
válhat a világ sok részén. ezenkivül az akkumulátorok árai is 
gyorsan csökkennek, csökkentve az áram tárolásának költségét a 
rögzített felhasználásnál (például a megújulókból származó áram 
tárolása) és az elektromos autókban is.

finomítás

A globális és európai finomításnak is kedvezett az alacsony olajár 
2015-ben. Az alacsony olajárak fellendítették a keresletet, külö-
nösen a benzin esetében, így a finomítói marzsok is magasan 
alakultak az év során, illetve a finomítók saját felhasználása és 
veszteségei is csökkentek.

A strukturális problémák azonban továbbra sem tűntek el. 
Globálisan a finomítói üzletág is jelentős átalakuláson megy 
keresztül. egyre több az olyan folyékony szénhidrogén, amely 
nem a finomítókon keresztül kerül a piacra, és továbbra is 
hatalmas kapacitások állnak kihasználatlanul, főként az OeCD-
országokban. Az európai finomítás különösen szorult helyzetben 
van. egyfelől általában az európai kereslet kilátásai gyengék, 
másfelől viszont – az egyesült államokkal ellentétben – aránylag 
magasak az energiaköltségek.

Az alacsony olajárak elsősorban a benzin keresletét növelték 
világszinten, míg a gázolaj keresletbővülése nagyjából az elmúlt 
évek szintjén maradt. Ráadásul az elmúlt időszak magas marzs-
környezetében elhalaszthatják a finomítói bezárásokat, ami miatt 
tovább tarthat a finomítói túlkapacitás. Mindez a 2015-ösnél 
mérsékeltebb marzskörnyezetet jelenthet a következő években.

kelet-közép-európa

Minden kelet-közép-európai (KKe) ország növelte GDP-jét 
2015-ben. Azonban továbbra is markáns régión belüli különb-

ségek vannak az utóbbi pár évben egyes dinamikus piacok (pl. 
lengyelország) és a gyengébben teljesítő gazdaságok (pl. Horvát-
ország) között. Az eurozóna erősödése pozitívan hatott a KKe 
régióra is; azonban a nem-teljesítő hitelek magas aránya továbbra 
is negatívan hat a növekedési kilátásokra.

A viszonylag jó gazdasági növekedésnek köszönhetően a régiós 
üzemanyag-kereslet növekedett 2015-ben. Ráadásul ez folyta-
tódhat 2016-ban is, hiszen az alacsony árak növelik a keresletet.

Magyarország

Magyarországnak nem sikerült a 2014-es különlegesen magas 
(3,7%) növekedést fenntartania, azonban a jelenlegi 2,7%-os 
növekedés továbbra is magas. ez a növekedés elsősorban a 
magas európai Uniós kifizetéseknek volt köszönhető. A közép-
távú gazdasági kilátások alacsonyabbak ennél a növekedésnél: 
az államadósság és az állami kiadások továbbra is magasak, és 
nyomott a banki hitelezés.

A dízel-kereslet 8%-kal, a benzinfogyasztás pedig 3%-kal nőtt 
2015-ben, köszönhetően az alacsony olajáraknak, az aránylag 
magas GDP-növekedésnek és a nemzetközi fuvarozásból szár-
mazó megnövekedett keresletnek.

horvátország

A horvát gazdaság 1,8%-kal nőtt 2015-ben, mely az első növe-
kedés 2008 óta. A növekedés legfontosabb okai a nagy európai 
uniós piacokhoz való hozzáférés, az eurozóna növekedése, az 
alacsony nyersanyagárak és különböző szabályozási változások, 
mint például a jövedelemadó csökkentése 2015 elején. Azonban 
a struktúrális problémák továbbra sem oldódtak meg: a munka-
nélküliség továbbra is magas (annak ellenére, hogy 2015 végén 
2011 óta először kezdett el nőni a foglalkoztattság) és az állam-
háztartási hiány, valamint az állami eladósodottság továbbra is 
annyira magas, hogy további gazdaságpolitikai változásokra van 
szükség.

A benzinkereslet 2%-al csökkent 2015-ben, míg a dízelfogyasztás 
3%-al nőtt 2015-ben.

szlovákia

szlovákia a gazdasági válság óta megszorító intézkedések és 
nagyszabású reformok mellett egyensúlyba hozta az állami költ-
ségvetést is. ezeknek köszönhetően 2015-ben 3,5%-os GDP növe-
kedést ért el (eurostat). Azonban a munkanélküliség továbbra 
is magas, 11,5% maradt. 2015-ben a szlovák benzinfogyasztás 
1%-kal, a dízelfogyasztás pedig 8%-kal nőtt, főként a kedvező 
gazdasági környezetnek, illetve az olajárak csökkenésének 
köszönhetően.

Gazdasági és iparági működési környezet 
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inteGrált kOckázat-
kezelési rendszer 
integrált társasági kockázatkezelési rendszer

A MOl-csoport Kockázatkezelés kiemelt feladata, hogy 
kezelje az üzleti környezet kihívásait, hozzájárulva ezáltal a 
MOl-csoport stabil és fenntartható működéséhez és növe-
kedéséhez. A hatékony és átfogó kockázatkezelés alapeleme 
egy jól működő, felelős társaságirányításnak. A MOl-csoport 
fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves 
részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának. 

A különböző típusú kockázatok egy hosszú távú, átfogó 
és dinamikus modellbe való integrálását csoportszinten 
az egységes vállalati Kockázatkezelés (eRM) keretében 
végezzük. Az eRM a pénzügyi, működési, stratégiai és jogi 
megfeleléssel kapcsolatos kockázatok széles körét együtt 
kezeli, miközben az egyes események bekövetkezése esetén 
felmerülő reputációs hatásokat is vizsgálja. Az eRM segítsé-
gével feltárjuk a MOl-csoport eredményeire ható legfontosabb 
kockázatokat, ezeket egy egységes módszertan alapján érté-
keljük és különböző szintű kockázati térképekre összesítjük. 
tekintettel a létező kockázatcsökkentő lépésekre és kont-
rollokra, felhívjuk a figyelmet a szükséges döntések megho-
zatalára arra vonatkozóan, hogy mely kockázatok esetében 
szükséges további kockázatcsökkentő lépéseket tenni. 

a Mol-csoport a következő főbb kockázatoknak 
van kitéve

Tömegáru árkockázat: A MOl-csoport, mind eladóként, 
mind vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve. A főbb 
tömegáru kockázat a csoport-szintű kitermelésnek megfelelő 
mértékű „hosszú” kőolaj pozícióból, a feldolgozott termék-
mennyiségre vonatkozó „hosszú” finomítói árrés pozíci-
óból, illetve a „hosszú” vegyipari árrés pozícióból származik. 
A tömegáru árkockázat cash flow hatását nem célszerű teljes 
mértékben lecsökkenteni, mivel azok a befektetők, akik része-
sedést szereznek olajipari vállalatokban hajlandóak vállalni 
az olajipar üzleti kockázatait. Másrészről, fedezeti ügyletek 
mérlegelése szükséges annak érdekében, hogy a normál üzleti 
tevékenységtől eltérő, vagy az általános piaci árkockázatok 
csökkentve legyenek.

Devizaárfolyam-kockázat (FX): Gazdasági szempontból az 
üzleti tevékenység főleg UsD vezérelt. A MOl-csoport teljes 
működési cash flow kitettsége nettó „hosszú” UsD, eUR, ROn 
és nettó „rövid” HUF, HRK és RUB devizákban. A MOl árfo-
lyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően a műkö-
dési cash flow hosszú FX kitettségeit a finanszírozási cash flow 
rövid kitettségei csökkentik. 

Szabályozói kockázat: A lehetséges kormányzati döntések 
kockázata és azok esetleges hatásai a gazdasági krízis követ-
keztében megnőttek.

Országkockázat: A nemzetközileg bővülő portfólió szüksé-
gessé teszi az országkockázati kitettségek megfelelő kezelését. 
A diverzifikációs hatás elősegítése érdekében az országkocká-
zati kitettségek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. 

Fúrási kockázat: A fúrások sikerességének bizonytalansága 
tipikus kutatási tevékenységgel járó üzleti kockázat. 

Berendezés meghibásodásának kockázata: A Downstream 
üzletben található nagyfokú eszközkoncentráltság miatt  
a berendezések meghibásodása jelentős kockázati tényező.  
A potenciális negatív hatások csökkentésében a kockázatke-
zelés átfogó biztosítási program menedzselésével vesz rész.

Piaci kereslet bizonytalansága: Az olyan külső tényezők, 
mint a piaci kereslet csökkenése, negatívan érinthetik a MOl 
eredményességét. 

Reputációs kockázat: Az utóbbi évek extrém negatív hatása-
inak következtében (pl. BP olajkatasztrófa, fukushimai nukleáris 
katasztrófa) az energiaipari vállalatok a média középpontjába 
kerültek. A MOl, mint jelentős regionális szereplő, a vállalat 
érintettjeinek kiemelt figyelme alatt működik. 

Bizonyos kockázatokat csoport szinten, másokat divízió vagy 
leányvállalati szinten célszerű kezelni, megfelelő kockázat-
felelősök irányítása alatt. A Kockázatkezelés rendszeresen 
ellenőrzi ezen kockázatcsökkentő lépések megvalósulását, 
negyedévente készített jelentések segítségével.

főbb kockázatkezelési eszközök

Az egységes vállalati Kockázatkezelés (eRM) biztosítja a külön-
böző üzletágak és funkcionális területek kockázatainak egységes 
keretrendszerbe foglalását Kockázati térképek segítségével. 

A kockázatelemzési tevékenység támogatja a folyamatos és 
hatékony működést azáltal, hogy beazonosítja azokat a kulcs-
kockázatokat, amelyek a vállalati célok elérését veszélyez-
tetik. ezeket a kockázatokat a felsővezetés kiemelten figyeli, 
csökkentésük megerősített kontrollok és kockázatcsökkentő 
lépések végrehajtása által történik. A kockázatelemzés során 
készül a Kockázati térkép, amely egy kockázati hatás-való-
színűség alapú grafikus ábrázolás (mátrix). A Kockázati 
térképen megjelenő stratégiai, működési és pénzügyi kulcs-
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kockázatok negyedévente felülvizsgálatra és újraértékelésre 
kerülnek, amely alapján a felsővezetés értesül a kockázatok 
alakulásáról és a kockázatcsökkentő lépések státuszáról.

A Csoport profitabilitásának és pénzügyi stabilitásának 
fenntartása érdekében a Pénzügyi Kockázatkezelés az eRM 
részeként a rövidtávú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A 
tömegáruk árkockázatát, a devizapiaci és kamatlábkocká-
zatokat Monte Carlo szimulációs módszerrel, egy komplex 
modell keretében mérjük, mely a portfolióhatásokat is figye-
lembe veszi. A MOl-csoport pénzügyi és stratégiai célja-
ihoz kapcsolódó limiteknek való megfelelésről a felső vezetés 
havi rendszerességgel kap tájékoztatást, míg a Kockázatkeze-
lési szervezet kockázatcsökkentő lépéseket terjeszt elő, ameny-
nyiben szükséges.

Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása 
a Biztosítás Menedzsment feladata. A biztosítások kötése a 
működési kockázatok és felelősségi károk kezelésének egyik 
legfontosabb eszköze. A meghatározó biztosítástípusok a 
következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kútkoc-
kázat biztosítások (a legtöbb biztosítási program határo-
zott egy éves időszakra kerül megkötésre, éves megújítású). 
A biztosítások kötése csoportszintű program keretében zajlik, 
így a MOl-csoport számottevő szinergiahatásokat tud elérni.

a kockázatok átfogó kezelése révén értékes 
szinergiák realizálhatóak

A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt 
a MOl-csoport számára, hogy a kockázatkezelés fentiekben 
részletezett több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A pénz-
ügyi kockázatok modellezésére szolgáló inputadatokat az eRM is 
alkalmazza. ehhez hasonlóan a biztosítási tevékenység kapcsán 
a működési kockázatokról szerzett információk ugyancsak hasz-
nosak az eRM fejlesztése során. Az eRM működési kockázatokat 
(ideértve az üzletfolytonossági kockázatokat is) érintő eredményei 
jó iránymutatással szolgálnak a biztosítások menedzseléséhez, 
mivel rávilágítanak azon területekre, amelyek mindenképpen 
biztosítási fedezetet igényelnek és melyek azok, ahol a kockázatok 
kezeléséről való döntés további vizsgálatot igényel. 

tőkeallokációt érintő döntések támogatása

A kritikus kockázatokról való információ szolgáltatás mellett az 
eRM szerepe kiterjed a felső vezetés támogatására is az egyes 
projektek kockázati profilját figyelembe vevő, megalapozott 
döntések meghozatalában. ennek érdekében a csoportszintű 
Kockázatkezelés az eRM felhasználásával véleményt nyújt a tőke-
elosztásról, a pénzügyi flexibilitásról és részt vesz a jelentősebb 
projektek, potenciális akvizíciók vagy divesztíciók értékelésében.

31



a 2015-ös év pénzüGyi és 
műKÖdési ÖsszeFoglalója
a 2015-ös eredmények 
ÖsszeFoglalója
 
2015-ben a MOl 692 Mrd Ft (2,5 Mrd dollár) újrabeszerzési 
árakkal becsült „tiszta” eBItDA-t ért el, ami jelentős, 36%-os 
éves növekedés (13% dollárban számolva). A MOl jelentősen 
túlszárnyalta a kitűzött újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” 
eBItDA tervét (2,2 Mrd dollár). 2015-ben a Downstream üzle-
tünk adta a Csoport eredményének jelentős részét, az eBItDA 
kétharmadát, szemben a 2014-es évvel, amikor az Upstream 
szegmens adta a csoportszintű eBItDA több, mint felét. ez 
is a MOl ellenálló, integrált működési modelljének köszön-
hető, ami lehetővé tette, hogy az extrém kihívásokkal teli külső 
környezet ellenére is képesek legyünk megőrizni pénzügyi 
teljesítményünket.

A működő tőke változás előtti, üzleti tevékenységből szár-
mazó cash flow (2,11 Mrd dollár) 850 millió dollárral haladta 
meg az organikus befektetések értékét (1,26 Mrd dollár) és 
tovább erősítette stabil mérlegünket. A nettó adósság/eBItDA 
0,73-szeresre csökkent 2015-ben. Az Upstream szegmensben 
jelentős, 504 Mrd forintos (1,7 Mrd dollár) értékvesztés jelentke-
zett a negyedik negyedévben ,elsősorban az alacsonyabb olajár 
következtében. ezek a speciális tételek egyaránt negatívan 
hatottak a negyedik negyedéves és az egész éves  eredményre .

  Az Upstream szegmens speciális tételek nélküli eBItDA-
ja 201 Mrd forintot ért el 2015-ben, mely 70 Mrd forinttal 
alacsonyabb, mint 2014-ben a felére csökkent kőolajárak 
következményeként. ezt a negatív hatást részben ellensú-
lyozták az alábbi pozitív fejlemények: (1) a KKe régió terme-
lése éves alapon 2%-kal emelkedett, melyet az olajtermelés 
12%-os növekedése támogatott, (2) a kutatási kiadások jelen-
tősen csökkentek, (3) a forint árfolyamának 20%-os csökke-
nése a dollárral szemben részben kompenzálta az olajárak 
esését, mindemellett (4) 7,3 dollár/boe-re (hordó kőolaj 
egyenérték) csökkentette a szénhidrogén-termelés fajlagos 
költségét.

  A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” 
eBItDA-ja több, mint kétszeresére, 462 Mrd forintra nőtt 

2015-ben 2014-hez képest. ezt a teljesítményt támogatta (1) 
a kedvező külső környezet, beleértve a finomítói és petrol-
kémiai árrések jelentős emelkedését, (2) a magasabb érté-
kesítési volumenek a finomításban, a petrolkémiában és a 
kiskereskedelemben egyaránt, (3) a javuló finomítói termék-
kihozatal, (4) a next Downstream Program belső hatékony-
ságjavító intézkedései (210 millió dollár hozzájárulás), és (5) a 
forint jelentős gyengülése a dollárral szemben.

  A Gáz Midstream 2015-ben 60 Mrd forint eBItDA-t ért el, 
amely kis mértékben meghaladja az előző évi eredményt, 
köszönhetően annak, hogy a Iv. negyedéves teljesítmény 
kompenzálta a gyengébb első kilenc hónap eredményét.

  A központ és egyéb szegmens 35 Mrd forint eBItDA-t ért el 
2015-ben, a növekvő veszteség 2014-hez képest elsősorban 
az olajipari szerviz cégek alacsonyabb hozzájárulásának 
köszönhető.

  A pénzügyi műveletek nettó vesztesége 93 Mrd forintra 
csökkent az előző évi 104 Mrd forintos szintről, főleg az 
alacsonyabb árfolyamveszteségnek köszönhetően.

  A beruházások és befektetések értéke 438 Mrd forintot (1,56 
Mrd dollárt) tett ki 2015-ben, amely 18%-kal alacsonyabb az 
előző évhez képest a jóval alacsonyabb kutatási és terme-
lési kiadásoknak köszönhetően. ebből az összegből 84 Mrd 
forintot (301 millió dollárt) fordítottunk inorganikus befek-
tetésekre, beleértve az északi-tengeri akvizíciót és a kiske-
reskedelmi hálózat bővítését.

  A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből szár-
mazó cash flow 53%-kal, 644 Mrd forintra nőtt a bázis 
időszakhoz képest, amely 222 Mrd forintos bővülés.  
A negatív forgótőke változás (elsősorban az alacsonyabb 
szállítói tartozások) alacsonyabb, 592 Mrd forintos üzleti 
tevékenységből származó pénzáramlást eredményezett, 
amely 36%-os emelkedés év/év alapon.

  A nettó adósság 536 Mrd-ról 472 Mrd forintra, az egysze-
rűsített nettó adósság/eBItDA pedig 1,31-ről 0,73-szeresre 
csökkent 2015-ben az előző évhez képest. A nettó eladóso-
dottság (gearing) kis mértékben, 19,6%-ról 20,6%-ra nőtt.

A 2015-ös év pénzügyi és működési összefoglalója



Főbb Pénzügyi adaToK divízionális bonTásban

érTéKesíTés neTTó árbevéTele 2014 mód. 2015 2014 mód. 2015

(millió ft) (millió ft) (millió Usd)5 (millió Usd)5

upstream 577.597 424.528 2.489 1.521

downstream 4.410.471 3.749.637 18.999 13.425

gáz midstream 106.768 103.642 458 371

Központ és egyéb 217.220 205.818 931 735

összesen 5.312.056 4.483.625 22.877 16.052

Külső értékesítés nettó árbevétele1 4.866.607 4.102.578 20.964 14.692

ebiTda 2014 mód. 2015 2014 mód. 2015

(millió ft) (millió ft) (millió Usd)5 (millió Usd)5

upstream 286.328 245.150 1.235 870

downstream 95.512 374.684 428 1.340

gáz midstream 58.533 59.627 253 214

Központ és egyéb -23.509 -36.762 -98 -129

szegmensek közötti átadás 2 -8.500 4.767 -41 18

összesen 408.364 647.466 1.777 2.313

ebiTda sPeCiális TéTeleK nélKül 3 2014 mód. 2015 2014 mód. 2015

(millió ft) (millió ft) (millió Usd)5 (millió Usd)5

upstream 270.925 201.236 1.167 719

downstream 110.795 383.887 487 1.372

Feldolgozás és Kereskedelem üzletág újrabeszer-
zési árakkal becsült „tiszta” ebiTda 3.4

206.335 461.471 874 1 650

gáz midstream 58.533 59.627 253 214

Központ és egyéb -21.532 -35.224 -90 -124

szegmensek közötti átadás 2 -8.500 4.767 -41 18

összesen* 410.221 614.293 1.776 2.199

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” ebiTda 3.4 510.607 691.878 2.183 2.477

üzleti eredmény1 2014 mód. 2015 2014 mód. 2015

(millió ft) (millió ft) (millió Usd)5 (millió Usd)5

upstream 75.784 -468.276 354 -1.638

downstream -31.579 263.439 -113 942

gáz midstream 45.080 45.612 195 164

Központ és egyéb -43.525 -66.674 -184 -235

szegmensek közötti átadás 2 -5.680 9.901 -29 35

összesen 40.080 -215.998 223 -732

üzleti eredmény speciális tételek nélkül 3 2014 mód. 2015 2014 mód. 2015

(millió ft) (millió ft) (millió Usd)5 (millió Usd)5

upstream 110.810 -7.835 486 -43

downstream -306 272.642 10** 974

gáz midstream 45.080 45.612 195 164

Központ és egyéb -40.835 -55.504 -173 -196

szegmensek közötti átadás 2 -5.680 9.902 -29 35

összesen 109.069 264.817 489 934

* 2014-ben a szegmensek közötti átadás soron 4.848 millió Ft (21 millió dollár) egyszeri átértékelést számoltunk el a készleteken számítási módszertanbeli 
változás miatt, amely hatással volt a Csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” eBItDA értékére.
** Az ellenkező előjelű UsD értéket a szegmens eBItDA és a HUF/UsD árfolyam év közbeni ingadozása okozta.
A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
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kitekintés stratéGiai 
időHorizonTon
 
A 2015-ös év komoly változásokat és kihívásokat hozott az olajipar 
és így a MOl számára is. Az olajár több mint 70%-ot esett a 2014-es 
nyári csúcshoz képest, ami az utóbbi két évtized egyik legnehezebb 
működési környezetét eredményezte. A MOl ezen kihívások köze-
pette is képes volt, a korábbi terveket is felül múlva, éves szinten 
13%-kal növelni az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” eBItDA 
eredményét, mely elérte a 2,5 Mrd dollárt. emellett nagymér-
tékben növeltük készpénztermelő képességünket így még erősebb 
mérleggel zártuk az évet (az eladósodottságot legjobban kifejező 
nettó adósság/eBItDA mutatónk 0,73%-ra csökkent az év végére). 
ezekkel az eredményekkel a MOl jobban teljesített az integ-
rált olajipari vállalatok többségénél. A drámai mértékben változó 
külső környezet hatására azonban – más olajipari cégekhez hason-
lóan – nekünk is meg kellett hoznunk néhány fájdalmas, ámde 
szükséges lépést, többek között az Upstream eszközeink köny-
vekben nyilvántartott értékének felülvizsgálatát. ez jelentős, kész-
pénzkiáramlással nem járó, leírásokat eredményezett 2015-ben.

Már 2015 is nehéz évnek bizonyult, de 2016 valódi próbatételt jelent 
majd, mivel egyre nagyobb volatilitást láthatunk a már eddig is 
kiszámíthatatlan olajpiacon. A MOl, ugyanakkor, továbbra is 
biztos abban, hogy az ellenálló, integrált üzleti modellje, a magas 
színvonalú, alacsony-költségszintű eszközei és a hatékonyságja-
vítás érdekében tett folyamatos erőfeszítései meghozzák eredmé-
nyüket és a Csoport a viharos időket sikeresen vészeli át.

A Csoport elsődleges célja továbbra is az, hogy megfelelő cash 
flow-t érjen el, mely fedezi mind a Csoport saját befektetési igényeit, 
a pénzügyi költségeket, a fizetendő adókat és a részvényesek felé 
fizetett osztalékot egyaránt, az erős és biztonságos mérleg pozíció 
megtartása mellett. 35-50 dolláros hordónkénti olajárat és a tavalyi 
évhez képest mérsékelt, de az elmúlt évek átlagához képest jobb 
downstream környezetet feltételezve a MOl 2016-os eBItDA ered-
mény várakozása 2 Mrd dollár körüli. Összhangban a belső átala-
kítási folyamatokkal és tekintettel a külső környezetre a MOl 1,3 
Mrd dollárra csökkentette a maximális organikus CAPeX tervét. 
Az organikus CAPeX a 2015-ös évhez hasonló mértékű lehet. Így 
a MOl továbbra is fedezni képes befektetéseit, a kamat-, adó- és 
osztalék kifizetéseket, valamint esetleges kisebb mértékű akvizí-
ciókat. továbbra is stabil mérleget várunk, mely növekvő értéket 
képvisel és kiemeli a vállalatot a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
iparág szereplői közül. Az erős mérleg nem csupán biztonságot, de 
lehetőséget is jelent a jelenlegi változó időkben, és jó alapot biztosít a 
MOl-nak, hogy kihasználhassa a kínálkozó lehetőségeket.

A MOl 2015-ben bebizonyította, hogy Downstream üzletága haté-
kony és jelentős készpénztermelő képességgel rendelkezik, és 
képes megragadni a külső környezet változásából adódó lehe-
tőségeket. A MOl minden eddigi eredményét felülmúlva 1,65 
Mrd dollár  újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” eBItDA-t ért 
el 2015-ben, az egyszerűsített szabad cash flow pedig több, mint 
1 Mrd dollárt tett ki. Míg a külső környezet is jelentős szerepet 

játszott, belső hatékonyságjavító programunk nélkül nem lettünk 
volna képesek erre a kiemelkedő eredményre, ez utóbbi a tavalyi 
évi eBItDA mintegy felét tette ki. A next Downstream program 
már az első évben komoly, a várakozásainkat meghaladó 210 millió 
dolláros hozzájárulást hozott. Az eszköz- és hatékonyságjavító 
lépéseink 150 millió dollárral járultak hozzá a program sikeréhez 
(a korábban várt 110 millió dollárhoz képest). Az eredményeket 
támogatta a javuló finomítói termékkihozatal, a javuló üzemi 
rendelkezésre állás a petrolkémiában, az alternatív kőolaj ellátás 
és a javuló kiskereskedelmi teljesítmény. Mindemellett stratégiai 
projektjeink 60 millió dollárral járultak hozzá a programhoz, főleg 
a kiskereskedelmi akvizíciók és a Ies fejlesztésén keresztül.

2016-ban folytatjuk a next Downstream programunkat, melytől 
további, közel 300 millió dolláros eBItDA javulást várunk 2017-
re. A 2016-os eredményekhez, a hatékonyságjavító intézkedések 
mellett, nagymértékben hozzájárul majd petrolkémiai növeke-
dési projektjeink hatása (a butadién üzem tiszaújvárosban és 
az új lDPe üzem a slovnaftban). várakozásaink szerint a next 
Downstream program kiemelkedő szerepet játszik majd abban, 
hogy legalább részben ellensúlyozzuk a margin környezet várható 
normalizálódását. Feltételezéseink szerint mind a finomítói (4-5 
dollár/hordó) mind a petrolkémiai margin (400-500 euró/tonna) 
konszolidálódni fog a 2015-ös magas szintekről, de még így is az 
elmúlt évek átlaga fölött marad az alacsony olajár-környezetben.

Az Upstream területen erős alapokkal rendelkezünk, a kiemelke-
dően alacsony-költségű és jelentős készpénzt termelő KKe régi-
óban, ahol nemcsak, hogy képesek voltunk megállítani a termelés 
csökkenő trendjét, de 2015-ben 2%-kal növeltük a kitermelést. 
A javuló eredmények hátterében a horvátországi és a magyar 
szárazföldi termelés növekedése állt (az előbbi 20%-kal, míg az 
utóbbi 7%-kal emelkedett).

Ugyanakkor a kőolajár masszív esése további lépések megtéte-
lére sarkallja a MOl-t. Az alacsony olajár-környezetre nem mint 
fenyegetésre, hanem mint lehetőségre tekintünk, megerősítve 
az üzletünket és képessé téve arra, hogy 35 dollár/hordó olajár-
környezetben is jól, profitábilisan működjön. A Downstream 
sikereinken felbuzdulva, 2016-ban elindítjuk az Új Upstream prog-
ramot, melynek végső célja, hogy 35 dolláros olajár mellett is önfi-
nanszírozóvá tegye az üzletág működését. A program keretében a 
teljes értéklánc mentén a hatékonyságra növelésére fókuszálunk 
majd. emellett CAPeX programunkat is úgy módosítjuk, hogy 
csak olyan projektekre költsünk, melyek alacsony olajár mellett 
is kifizetődők, így a teljes organikus CAPeX keretünk várhatóan 
0,5-0,6 Mrd dollárra csökken 2016-ban. Míg a kutatási költsége-
inket csökkentettük, nem adjuk fel annak lehetőségét, hogy további 
készletpotenciált kutassunk fel és középtávon biztosítsuk a készlet-
pótlást. A kutatási tevékenység fókusz területei 2016-ban norvégia, 
a KKe régió szatelit mezői és Pakisztán lesznek. A MOl célja idén 
is a KKe régió termelésének optimalizálása és termelés-növe-
kedés elérése lesznek. várhatóan a nemzetközi portfólió is növel-
heti termelését, elsősorban az egyesült Királyságban. Mindezek 
eredőjeképpen 105-110 mboepd (ezer hordó kőolajegyenérték/nap) 
termelést várunk 2016-ban és 2017-ben (kissé magasabbat, mint 
2015-ben), mely 110-115 mboepd-re növekedhet 2018-ra.

Kitekintés stratégiai időhorizonton
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uPsTream 
üzletáGi 
ÖsszeFoglaló

„A külső környezet alapjaiban változott meg 2015 végére a meredek olajár esés 
eredményeként. Az értékteremtés sokkal fontosabbá vált, mint csupán a kitermelés 

növelése. 2015-ben a MOl bizonyította, hogy a portfóliója még ilyen körülmények között 
is képes jelentős értéket létrehozni, nagymértékben a rendkívül versenyképes, ~7 dollár/

hordó szinten lévő fajlagos közvetlen termelési költségének köszönhetően. A célunk 2016-
ban, hogy biztosítsuk a portfólió önfinanszírozó képességét 35 dollár/hordó Brent olajár 

környezetben. ennek érdekében elindítottuk az Új Upstream Programunkat, melynek 
keretében folytatjuk a termelés optimalizáló programunkat a KKe-régióban, továbbá 

hangsúlyt fektetünk a működési és beruházási költések hatékonyságának növelésére.  
A MOl Upstream üzletága az alacsonyabb olajár környezettel is megbirkózik!”

Berislav Gašo – Ügyvezető igazgatóhelyettes, Csoporszintű Kutatás és Termelés

a 2015-ös év áttekintése
Melyek voltak a közelmúlt legfontosabb feladatai 
a MOL-csoport Upstream üzletága számára?

Upstream



•  104 mboepd kitermelés, amely 7%-kal 
haladja meg a 2014-es szintet

•  termelés optimalizációs program indult 
a KKe régióban, amelynek első látható 

eredményei már 2015-ben megfigyelhetők 
voltak. sikeresen megfordítottuk a 

szárazföldi, magas profitabilitású 
KKe termelés csökkenését, amely 

során Horvátországban 20%-kal és 
Magyarországon 5%-kal növekedett az 

olajtermelés.
•  A 2015-ben elért 7,3 dollár/hordó fajlagos 

közvetlen termelési költség jelzi, hogy 
a portfolió túlnyomó többsége még 

az alacsony olajár környezetben is 
profitábilis volt.

•  A MOl-csoport a kétszeresére, 1,2 Mrd 
boe-re növelte a kockázattal nem súlyozott 

kitermelhető földtani vagyonát.
•  A portfólió átstruktúrálása során a 

fennmaradó kockázatokat eltávolítottuk.

2015 
leGfontosabb 

eredMényei

2016-os kitekintés
  elindítottuk az Új Upstream programot, melynek eredményeképpen az üzletág 35 dollár/hordó Brent ár környezetben is 

önfinanszírozó lesz.
  Folytatjuk a termelés optimalizálást a KKe-régióban azon projektek esetében, ahol a megtérülés 20 dollár/hordó alatti.

  80-100 millió dollár működési költség megtakarítás megvalósítása, amely segítségével a szénhidrogén-termelés közvetlen 
fajlagos költsége 6-7 dollár/hordó szinten lesz.

  Az organikus befektetések mértékét 500-600 millió dollárra csökkentjük 2016-ban (-15-30% év/év alapon). A kutatási beruházási  
költségeket 50%-kal csökkentjük, de továbbra is a fókuszban marad norvégia, a KKe-régió szatelit mezői és Pakisztán.

  A KKe-régióban csak olyan projekteken hajtunk végre mezőfejlesztést, amelyek 30 dollár/hordó ár mellett még megtérülnek.

2016–2018-as kitekintés
  A kitermelés tovább növelése ~105-110 mboepd szintre 2016 és 2017 során, illetve ~110-115 mboepd szintre 2018-ban.
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ai General Petrolum Company részére az 1998-ban aláírt Hayan blokk 
termelés-megosztási szerződésével és a 2004-ben aláírt Aphamia blokk 
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A MOl-csoport Upstream üzletága több, mint 75 éves tapaszta-
lattal rendelkezik. Portfóliónk 13 országra kiterjedő olaj és gáz 
kutatási-termelési projektekből áll, ebből 8 országban folyik 
kitermelési tevékenység. A MOl-csoport továbbra is elkötele-
zett a biztonságos működés biztosítása mellett, amely során a 
fenntartható fejlődés alapelveivel összhangban gondoskodik az 
emberek és a környezet védelméről.

KeleT-KÖzéP-euróPai régió

A MOL-csoport jelentős termelés optimalizációs prog-
ramot indított a kulcsfontosságú KKE-régióban.  
A program már 2015-ben is látványos eredményeket ért 
el. A magyarországi termelés csökkenés az elmúlt 10 
év legalacsonyabbja volt és a horvátországi szárazföldi 
termelés 20%-kal emelkedett év/év alapon. A termelés 
optimalizálás minden projektje megtérül legfeljebb  
20 dollár/hordó szinten.
A magyarországi termelés optimalizációs program 2015 
közepén kezdődött, amelynek eredményeként a 2015-ös 
termelés csökkenése 1%-ra zsugorodott a 2014-es 4%-ról, 
miközben a magyarországi olajtermelés még 5%-kal növeke-
dett is év/év alapon. A program áttekinti a projektek potenciális 
kitermelésre gyakorolt hatását a rezervoár szempontjából és 
költséghatékonysági szempontból egyaránt.
Az InA termelés optimalizációs programja 7%-os termelés növe-
kedést eredményezett 2015-ben, amelyen belül a kőolaj termelés 
20%-kal nőtt. A program minden érett mezőt érint. A 2015-ös
törekvésekkel összhangban az InA 21 kúton hajtott végre kút 
termelés-fokozó programot. A vállalat továbbá intenzív kútmun-
kálatokat és kút optimalizációs programot is végrehajtott az év 
során, amely 90 kutat érintett. ezen felül az InA végrehajtotta az 
Ivanić-Žutica serkentett olajtermelési eljárás (eoR – enhanced 
Oil Recovery) projekt első fázisát, és a projekt második fázisának 
kút előkészítései már folyamatban vannak.
A MOl-csoport tovább növelte KKe-régióbeli kutatási tevé-
kenységének területét azáltal, hogy sikerrel pályázott a 
harmadik magyar licensz tenderen, így a kutatható terület 
Magyarországon 4.530 km2-re nőtt. A MOl elnyerte az  
584 km2-es Dány licenszet Kelet-Magyarországon és  
a 291 km2-es Battonya-észak-Pusztaföldvár licenszet Délkelet-
Magyarországon.
Az InA kutatási tevékenységei során 4 horvátországi száraz-
földi kutató kutat fejezetett be, továbbá új tengeri és száraz-

földi licenszeket nyert el. Az első szárazföldi tender keretein 
belül az InA elnyerte a Dráva-2 blokkot. Az első tengeri 
tenderen két kutatási blokkot nyert el az InA. A szárazföldi és 
a tengeri licenszek ratifikációja a Horvát Kormány jóváhagyá-
sára várnak. A beruházások a Kutatás és termelés ökológiai 
láb nyomának csökkentéséhez is hozzájárulnak. A KKe-
régióban a szén-dioxid (CO2) kibocsátás 25%-kal csökkent, 
miközben a vízfelhasználás 52%-kal esett 2014-hez képest.

északi-tenGer

Az Egyesült Királyságban növekedett a nem-operátori 
részesedésű eszközök kitermelés hozzájárulása 2015 
során, köszönhetően az olajtermelés megkezdésének  
a Cladhan mezőn és az első sűrítő termelő kútnak a Scott 
mezőn. A MOL-csoport kockázattal nem súlyozott föld-
tani vagyona a norvégiai akvizíciókkal 750 millió boe-val, 
a kétszeresére, 1,2 Mrd boe-ra növekedett.
Az egyesült királyságbeli Cladhan mezőn 2015 december-
ében kezdődött el az olajtermelés. A scott, telford és Rochelle 
mezők esetében rendelkezésre állási problémák merültek fel, 
amelyeket 2015 első félévében oldott meg az operátor. A kutak 
felülvizsgálatára került sor a scott mezőn, és egy sűrítő termelő 
fúró program indult el szeptemberben, ahol el is készült az első 
sűrítő termelő kút. A MOl-csoport ezen felül részt vesz két 
nagy mezőfejlesztési projektben is az egyesült Királyságban, 
a Catcher és a scolty & Crathes mezőkön. A Catcher projekt 
továbbra is az eredeti költségtervek szerint alakul és az első két 
kút fúrása pozitív áramlási és visszasajtoló teszteléssel befeje-
ződött. Annak érdekében, hogy a projekt ütemezésére a felszíni 
termelő-tároló egység (FPsO) építési munkálatainak késedelme 
a lehető legkisebb hatással járjon, egy kockázatcsökkentő terv 
jött létre. A scolty & Crathes mezőfejlesztési tervét 2015 októ-
berében fogadták el és a munkálatok a felszíni létesítményeken 
zajlanak jelenleg.
A MOl-csoport 2015-ben megjelent norvégiában azzal a céllal, 
hogy egy új kutatási központot hozzon létre. ennek első lépése-
ként a MOl-csoport megvásárolta az Ithaca Petroleum norge 
(„IPn”) 100%-os tulajdonrészét az Ithaca Petroleum ltd-től, aki 
operátori előminősítéssel rendelkezik norvégiában. A tranzakció 
14 licenszből álló portfoliót érintett, melyből háromban operátori 
részesedéssel rendelkezik. ezen felül a MOl-csoport átvette az 
IPn erős kutatási fókuszú csapatát, melynek tagjai átfogó isme-
rettel rendelkeznek a norvégiai Kontinentális talapzatról. 

legFonTosabb eredményeK
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Az akvizíciót követően a MOl norge sikeresen bővítette a kutatási 
portfólióját, 7 licenszben szerzett részesedést, amelyből kettőben 
operátor. (3 licensz nem-operátori részesedését a Det norske 
ojeselskap AsA-tól, 2015 októberében és 4 licenszben való részese-
dést, amelyek közül kettő operátori, a 2015-ös APA pályázaton.)
Összességében a MOl norge három főbb területre fókuszál az 
északi-tengeren olyan bizonyított olajlelőhelyeken, amelyek 
közel fekszenek a meglévő infrastruktúrához, így a potenciális 
találatok hatékonyan monetizálhatók. Az új norvégiai portfólió 
750 MMboe-vel járul hozzá a Csoport kockázattal nem súlyo-
zott földtani vagyonához.

közel-kelet, ázsia és aFrika

A MOL folytatja operátori tevékenységét a bruttó 78 
mboepd termelésű pakisztáni TAL blokkban, amely 
kiegészült a szomszédos blokkokban végzett sikeres 
kutatási tevékenységével. Az idei két találatot is figye-
lembe véve a MOL összességében tíz találatnál jár három 
különböző blokkban 1999 óta és több, mint bruttó 400 
MMboe 2P készletet tárt fel. Irak Kurdisztáni Régiójában 
a Shaikan mező termelése stabilizálódott, azonban az 
Akri-Bijeel blokkot visszaadtuk a Kormánynak.
A MOl-csoport stabil jelenléttel, erős partnerekkel és több, 
mint 15 év operátori és nem operátori tapasztalattal rendelkezik 

Pakisztánban. A MOl-nak 5 pakisztáni blokkban van részese-
dése és a cég egyben az afganisztáni határtól 30 km-re lévő tAl 
blokk operátora. A blokk jelenleg bruttó 78 mboepd szinten 
termel. A MOl tovább növelte földtani vagyonát jelentős kutató 
tevékenységének köszönhetően, valamint új licenszek megszer-
zésével. A MOl-csoport három kutató és egy termelő kutat fúrt 
2015-ben. A Mardankhel-1 kutató fúrás a hetedik találat a tAl 
blokkban 1999 óta. további kutató fúrások zajlanak még a tAl 
tolanj és Makori mezőin. A Karak blokkban a Kalabagh-1 kuta-
tófúrás a MOl második találatát jelenti. Összességében a MOl 
tíz találatot (ebből hét esetében operátorként) ért el 2000 óta, 
miközben több, mint bruttó 400 MMboe készletet tárt fel. ezen 
felül a MOl-csoport 30%-os nem operátori részesedést szerzett 
a DG Khan blokkban, így megjelent a Közép-Indus Régióban.  
A jó üzleti eredmények ellenére 2015-ben tragikus biztonsági 
esemény történt a pakisztáni operációnkban. négy alvállalko-
zónk munkavállalója vesztette életét egy tartálykocsi töltése 
közben történt gázszivárgásból adódó robbanásban. ez arra 
sarkall minket, hogy tovább erősítsük a biztonsági intézkedése-
inket a vállalatainkban.
Irak Kurdisztáni Régiójában a shaikan blokkban, ahol nem 
operátori részesedéssel rendelkezünk, feloldottuk a termelés 
szűk keresztmetszetét, sor került a felszíni létesítmények fejlesz-
tésére és megkétszereztük a bruttó bizonyított és várható készle-
teit, amely lépést megerősített egy független szakértői elemzés is.  
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A mezőn jelenleg kilenc kúton folyik termelés, amelyek két, 
együttesen 40 mboepd kapacitású felszíni létesítménybe (PF-1 
és PF-2) vannak bekötve. Az operátor továbbra is felelős mező-
fejlesztési politikát folytat a rendszeres és a teljes kitermelést 
egészében fedező kifizetések (beleértve az elmaradt kifizeté-
seket is) beérkezéséig. Az Akri-Bijeel blokk földtani vagyonának 
alapos belső értékelésére került sor, amely eredményeit egy 
független szakértő is megerősítette. Az elemzés megerősítette, 
hogy a kitermelhető mennyiségek nem érik el a gazdaságossági 
határt, ennek eredményeként nem került sor készlet könyve-
lésre a blokkban. A partnerekkel, a Gulf Keystone Petrolummal 
és a Kurdisztáni Regionális Kormány természeti erőforrások 
Minisztériumával való egyetértésben a MOl-csoport visszaadta 
a blokkot, a Mezőfelhagyási és Megszüntetési szerződés aláírá-
sára 2015. december 31-én került sor. A MOl-csoport előkészí-
tette az üzemterület és az iszap gödrök helyreállítási terveit a 
helyi előírásoknak és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően.
A MOl-csoport két ománi kutató fúrása tovább haladt a Blokk 
66-ban, amely az ország közép-nyugati részén fekszik, a szaud-
arábiai határ közelében. Az első kutató fúrás 2015 novem-
berében kezdődött, azonban a megcélzott rezervoár vizet 
tartalmazott. A második kút fúrása várhatóan 2016 második 
negyedévében kezdődik.
A kameruni ngosso blokkban elértük az olajtartalmú rétegeket 
egy mély magas nyomású, magas hőmérsékletű kutató fúrással. 
Azonban a felhalmozódás a gazdaságossági határ alatt volt, ezért a 
fúrást felhagytuk és lezártuk. A blokk fennmaradó potenciáljának 
vizsgálatát követően a MOl az eszköz felhagyásáról döntött.

Fák-OrszáGOk

A MOL növelte a Baitugan mező termelését a mezőfejlesz-
tési programja révén. A kazahsztáni Fedorovsky blokkban 
jóváhagyta az Energiaügyi Minisztérium a Rozhkovsky 
mező 25 évre szóló Termelési Licensz Megállapodását. Az 
első fázis előkészületei folyamatban vannak. A Bashkiriai 
találat lehatároló programja elkezdődött.

Az oroszországi Baitugan blokk, amelynek a MOl az operátora, 
a termelés növelését célzó koncentrált mezőfejlesztési prog-
ramja zajlik. A 2015-ös mezőfejlesztési program során öt fúró-
berendezéssel 60 termelő és visszasajtoló kutat fúrtunk meg és 
23%-os termelésnövekedést értünk el év/év alapon (9,4 mboepd 
2015-ben). A Baitugan egy sekély, kisméretű mező, jól kiépített 
infrastruktúrával, így az alacsony energia és működési költ-
ségek támogatják a működést. 
A Baitugan mező termelése ellenálló a jelenlegi alacsony olajár 
környezetben is és 2015-ben pozitív cash-flowt termelt.
A kazah Fedorovksy blokk Készlet Meghatározó és Próbater-
melési tervét elfogadta a Kormány. ezen felül pedig egy 25 
éves termelési licensz Megállapodást is jóváhagyott az ener-
giaügyi Minisztérium. A projekt első fázisának előkészületei 
folyamatban vannak, amelyek célja, hogy segítse a partnereket 
a rezervoár tulajdonságainak kiértékelésében. A Bashkiriai 
találat lehatároló programja elkezdődött.

2015 folyamán elnyert licenszek

Magyarországon két koncessziós területet nyert el a MOl a 
harmadik magyar licensz tenderen. A szerződés aláírása folya-
matban van.
Horvátországban az első szárazföldi tender keretében az InA 
elnyerte a Dráva-2-es blokkot. ezen felül az első tengeri tender 
keretében két kutatási blokkot kapott az InA. Mind a száraz-
földi, mind a tengeri licenszek a Gazdasági Minisztérium jóvá-
hagyására várnak.
Pakisztánban a MOl-csoport megállapodást írt alá  
a Pakistan Oil Field limitednek a DG Khan blokk-ban lévő 
30%-os nem operátori részesedésének megvásárlására.  
A Pakisztáni Kormány 2015 decemberében jóváhagyta  
a tranzakciót.
MOl 17 licenszet akvirált el a norvég kontinentális talapzat 
területén, ebből háromban a MOl norge az operátor. ezen felül 
a 2015-ös APA kiíráson a MOl norge négy licenszt nyert el, 
ebből kettőben operátor lesz.
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a 2015-Ös év műKÖdési 
áttekintése
 
A speciális tételek nélküli eBItDA 201 Mrd forint volt 2015-ben, 
amely 70 Mrd forinttal marad el a 2014-es eredménytől.  
Az eredményt az alábbi tételek befolyásolták:

(-)  Alacsonyabb realizált szénhidrogén árak (62 dollár/boe 
szintről 41 dollár/boe szintre estek) a kedvezőtlen olaj- és 
gázár változások miatt (a Brent olaj ára 99 dollár/hordóról 52 
dollár/hordóra csökkent).

(-)  Kedvezőtlen horvátországi szabályozói változások: a szabá-
lyozott gáz árak csökkentek és a kitermelési járadék 5%-ről 
10%-ra emelkedett (2014 második negyedévétől).

(+)  A forint 20%-os leértékelődése a dollárral szemben csak 
részben kompenzálta az olajár csökkenését.

(+)  A csoportszintű szénhidrogén-termelés közvetlen fajlagos 
költsége (értékcsökkenési leírás nélkül) 7,3 dollár/hordó 
volt, 7%-kal csökkent az előző évhez képest. Az Upstream 
szegmens működési költségei, beleértve az értékcsökkenést, 
de speciális tételek nélkül összesen 435 Mrd forintot tettek 
ki, amely 34 Mrd forintos csökkenés 2014-hez képest.

(+)  A kutatási költségek 8 Mrd forinttal csökkentek a nemzet-
közi portfólió különböző munkaprogramjainak hatására.

(+)  A teljes kitermelés 7%-kal emelkedett és 104 mboepd-t 
ért el 2015-ben az előző évhez viszonyítva, amely növeke-
déshez 4 mboepd-vel járul hozzá az egyesült királyságbeli, 
illetve 2 mboepd-vel a horvátországi operáció. Az inorga-
nikus tényezőket kiszűrve (mint az oroszországi Baitex 
49%-nak értékesítését, illetve a két, 2014-ben lezárult egye-
sült királyságbeli akvizíciót), a termelés 4 mboepd-vel emel-
kedett a növekvő horvátországi termelésnek (+2 mboepd) és 
az Irak Kurdisztáni Régiójában lévő shaikan blokk felfu-
tásának (+1 mboepd) köszönhetően. A horvátországi kőolaj 
és tengeri gáztermelés javuló teljesítményt mutatott a folya-
matban lévő kút optimalizációs program (4P) eredménye-
ként, illetve az új adria tengeri kutak 2014-es bekötésének 
(Izabela és IKA-sW) köszönhetően. Magyarországon a 
termelés alig változott a bázis időszakhoz képest, amely 
jelentős teljesítmény a korábbi előrejelzésekkel szemben, 
amelyek akár 5%-ot elérő csökkenést prognosztizáltak.

A könyv szerinti működési veszteség 468 Mrd Ft lett 2015-ben, 
mivel 460 Mrd Ft egyszeri tétel csökkentette a működési ered-
ményt, amelyből 504 Mrd Ft eszközleírásként hatott a könyv 
szerinti működési eredményre. ezen tételek az eBItDA-ra nem 
hatnak, de az eBIt-re hatást gyakorolnak, mivel értékcsökkenés-
ként kerülnek elszámolásra.

(-)  A MOl 131 Mrd Ft eszközleírást hajtott végre az Akri Bijell 
blokk felhagyásához kapcsolódóan. A korábbi bejelentéssel 
összhangban a leírás 2015 negyedik negyedévében történt meg.

(-) A MOl további 373 Mrd Ft-os értékvesztést könyvelt el 2015 
negyedik negyedévében, amelyet elsősorban az eszközértéke-
léshez használt olajár várakozások változása indokolt. A legje-
lentősebb tételek a következők voltak: (1) 218 Mrd Ft-os leírás 

az egyesült királyságbeli eszközökön főként a változó premisz-
szák eredményeként, (2) 109 Mrd Ft-os leírás az InA-ban és (3) 
további 46 Mrd Ft leírása egyéb kutatási-termelési eszközökön.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 104 mboepd szintet ért el 
2015-ben, 7%-kal emelkedett a bázis időszakhoz viszonyítva. A 
növekedés fő oka a közel-keleti és ázsiai régió növekedése, amely 
elsősorban Irak Kurdisztáni Régiójából származott és a magasabb 
termelés az egyesült Királyságban nemrég vásárolt eszközökben. 

Az átlagos realizált szénhidrogén ár 35%-kal csökkent a bázisidő-
szakhoz képest, a csökkenő realizált olajár és a csökkenő kelet-
közép-európai realizált földgáz ár együttes hatására. ez utóbbit 
részben a kedvezőtlen horvátországi szabályozói változások 
okozták.

átlaGOs realizált 
szénHidrOGén ár

2014 2015 válT. %

átlagos realizált kőolaj 
és kondenzátum ár 
(usd/hordó)

82,2 45,2 -45,0

átlagos realizált gázár 
(usd/boe)

46,8 35,9 -23,3

átlagos realizált szén-
hidrogén ár (Usd/boe)

62,2 40,5 -34,9

szénHidrOGén-terme-
lés (ezer boe/naP)

2014 2015 válT. %

kőolajtermelés 34,5 40,0 16,0

magyarország 10,9 11,4 5,1

Horvátország 8,9 10,7 19,5

oroszország 7,7 6,7 -12,8

irak Kurdisztáni régiója 1,9 3,6 88,2

egyesült Királyság 1,0 3,2 205,2

egyéb 4,0 4,4 9,0

földgáztermelés 54,9 56,9 3,5

magyarország 26,0 25,7 -0,9

Horvátország 24,2 25,0 3,3

     amiből offshore 11,1 12,2 9,6

egyesült Királyság 0,2 1,7 730,0

egyéb 4,6 4,5 -2,8

kondenzátum 8,1 7,1 -12,6

magyarország 4,7 3,8 -18,8

Horvátország 2,1 1,9 -8,7

egyéb 1,3 1,3 4,1

átlagos napi szénhid-
rogén-termelés

97,5 103,9 6,6

 
a termelés-változás legfontosabb tényezői 

Magyarországon a MOl folytatja a termelés fokozására 
irányuló programját, amely 2015 harmadik negyedévében 
kezdődött. A termelés alig változott a bázis időszakhoz képest, 
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amely jelentős teljesítmény a korábbi előrejelzésekkel szemben, 
melyek akár 5%-ot elérő csökkenést prognosztizáltak.

Horvátországban a kőolaj és tengeri gáztermelés javuló 
teljesítményt mutatott a folyamatban lévő kút optimalizációs 
program (4P) eredményeként, illetve az új adria tengeri kutak 
2014-es bekötésének (Izabela és IKA-sW) köszönhetően.

Az Egyesült Királyságban a 2014 decemberében a Premier 
Oil-tól megvásárolt eszközök az éves termeléshez 4,1 mboepd-el 
járultak hozzá. A Cladhan olajtermelése december 16-án indult, 
amely azóta az elvárásoknak megfelelően alakul.

Irak Kurdisztáni Régióban megnövekedett termelés a 
shaikan blokk felfutásának (+1,4 mboepd) köszönhető, ahol új 
kutak kerültek bekötésre. Az Akri-Bijeel blokk termelése 0,3 
mboepd-vel növekedett, december 18-án indult el a kereske-
delmi termelés. Az Akri-Bijell blokk Felhagyási és Megszünte-
tési szerződésének aláírására 2015. december 31-én került sor.

változások az upstream szabályozói környezetben

Magyarországon kedvezően változott a natura 2000 védett 
terület kezelésének szabályozása (mint az európai Unió 
környezet- és természetvédelmi zónák széles hálózata). Míg 
korábban semmilyen kutatás termelési tevékenységet nem 
lehetett végezni ezen a területen, 2015-ben engedélyezték a 3-4 
hónapnál nem hosszabb felszíni és felszín alatti kutatás-terme-
lési munkálatokat, az ezért felelős hatóságok döntése alapján.

A Horvát Kormány döntése alapján a szabályozott földgázár 
7%-kal csökkent. Az InA ezen az áron köteles értékesíteni a 
HeP felé 2015. április 1-jei hatállyal. 

Az Egyesült Királyságban létrehozták a Kőolaj és Földgáz 
Hatóságot (Oil and Gas Authority), ennem feladata olyan szabá-
lyozás kidolgozása, mely maximalizálja a gazdaságos szénhid-
rogén kihozatalt az egyesült Királyság kontinentális talpazatán. 

Norvégiában a társasági adó 25%-ra (2%-kal) csökken 2016-
ban, de a kőolaj speciális adója 53%-ra nő, így a marginális 
adótartalom 78% marad.

Oroszországban a nyersolaj exportvám maximális értéke 
2016-ban is a 2015-ös szinten marad (42%), szemben a korábbi 
tervekkel, mely szerint (36%-ra) csökkentették volna.

2015. november 9-én, összhangban Kazahsztán csatlakozá-
sával a Kereskedelmi világszervezethez, hatályba léptek az 
bányászattal összefüggő szabályozások változásai, mely jelen-
tősen megváltoztatta a kötelező helyi tartalommal kapcso-
latos elvárásokat. A változások általános célja a szabályozói 
környezet javítása a külföldi befektetők számára. 

2015-ben Pakisztánban a 2012-es Kőolaj Kutatási és terme-
lési törvényt kiegészítő megállapodások (supplemental 
Agreements) kerültek aláírásra, amely életbe léptek minden 
blokkokra vonatkozóan. ennek eredményeképpen a 2007. 
november 27-e után elért szénhidrogén találatokra magasabb 
gázár vonatkozik a korábbi szabályozáshoz képest.

   TAL blokk
–  Mamikhel mező: 2007-es szabályozott árszint (Petro-

leum Policy) a mérvadó (nem a 2001-es szabályozás v-ös 
számú melléklete alapján). Az új földgázárazást a mező 
termelésének indulásától, visszamenően alakalmazandó. 

–  Maramzai & Makori East: 2009-es átváltási irány-
elvben alkalmazott ár (Conversion Policy Price) alapján 
határozzák meg a gázárat a 2001-es szabályozás v-ös 
számú melléklettel szemben. Az új földgázárazást a mező 
termelésének indulásától, visszamenően alakalmazandó.

–  Mardankhel: a 2012-es szabályozott árszint alapján 
határozzák meg a gázárat. 

   Karak blokk
–  Halini mező: a 2009-es szabályozott árszint alapján 

határozzák meg a gázárat a 2001-es szabályozás helyett.
–  Kalabagh field: a 2012-es szabályozott árszint alapján 

határozzák meg a gázárat a 2001-es szabályozás helyett.

   Ghauri blokk
–  A 2012-es szabályozott árszint alapján határozzák meg  

a gázárat a 2009-es szabályozás helyett.

kitekintés
 
Folytatva a 2015-ben megkezdett munkát, a MOl-csoport Upstream üzletágának célja, hogy képes legyen önfinanszírozozóvá válni 35 dollár/
hordós Brent olajár környezetben. ennek elérése érdekében a MOl-csoport a következőket tervezi a new Upstream program keretei között:

1)  tovább növeljük a kitermelést 105-110 mboepd szintre. ezt részben a KKe-régió termelés optimalizálása révén érjük el olyan 
termelési porfólión, amely 20 dollár/hordó Brent árszint mellett is rentábilis. további termelésnövekedés várható a nemzet-
kezi mezőfejlesztési projektjeinkből (főleg az egyesült Királyságban, Oroszországban és Pakisztánban);

2)  Mélyreható hatékonyságjavító programot valósítunk meg: célunk, hogy a működési költségeket 80-100 millió dollárral csök-
kentsük 2015-höz képest, amely 6-7 dollár körüli közvetlen fajlagos termelési költséget eredményez majd;

3)  Az organikus beruházási kiadásokat 500-600 millió dollárra csökkentjük (ez ~15-30%-kal alacsonyabb az előző évhez képest), 
50%-kal csökkennek a kutatási kiadások. A kutatási tevékenységünk továbbra is norvégiára, a KKe-régió szatelit mezőire és 
Pakisztánra fókuszál;

4)  A KKe-régióban csak olyan mezőfejlesztési projektekbe fektetünk, amelyek 30 dollár/hordó Brent olajár mellett is megtérülnek.
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FennTarTHaTósági ÖsszeFoglaló 2015
 
kockázatok kezelésének, emberi erőforrások fejlesztésének és az üzleti kíválóságnak  
az előmozdítása egy kihívásokkal teli környezetben

stratéGiai cél:
Az Upstream működés 
során 2017 végéig 20%-kal 
csökkenjen a CO2 

intenzitás (tCO2/toe).

stratéGiai cél:
  A teljes vízfelhasználás 

csökkentése 5%-kal.
  A vízgazdálkodási 

módszerek javítása  
a vízhiányos területeken.

teljesítmény:
  A Kutatás-termelési tevékenység ÜHG intenzitása 25%-kal csökkent 2011-hez képest, elsődlegesen 

a horvátországi eOR projektnek köszönhető lefúvatott szén-dioxid mennyiség csökkenése miatt.
  Az Kutatás-termelési tevékenységek energia-felhasználás növekedését az InA termelés-leállása 

és az eOR projekt okozták.

teljesítmény:
  A teljes vízkivétel tovább csökkent a kutatás és termelés tevékenységek esetében.
  A vizkivétel-csökkenés legnagyobb részét a MOl nyrt új hűtővíz-keringtető rendszere és az 

oroszországi vízfelhasználás-hatékonysági intézkedések eredményezték.
  Az 1 m3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó elfolyások összes mennyisége 

lecsökkent 4 m3-re és 2014-el ellentétben 2015-ben nem történt jelentős méretű elfolyás.

KészleTeK és K+F

2011 2012 2013 2014 2015

Készlettartam index (reserve life index) (év)** 13 15 15 16 14

Kutatás-Fejlesztés célú kiadások (millió Ft) 715 730 486 286 1.164    

**Az InA készleteivel együtt. A termelési adatok az egész MOl-csoportra vonatkoznak, beleértve az InA-csoportot is.

*Kitermelt víz nincs beleszámítva
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stratéGiai cél:
nulla balesetet célzó 
programok bevezetése.

teljesítmény:
  2015-ben 4 beszállítói haláleset történt az upstream tevékenységek esetében egy beszállító által 

végzett töltési művelet során előidézett tűzeset miatt Pakisztánban.
  saját munkavállalóink körében az ltIF mutató 2010 óta tartó folyamatos javulása megtorpant 

2015-ben, mivel az InA csoportnál növekedett a gyakoriságok száma.
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bizTonság- és egészségvédelem

közösséGek

 2011 2012 2013 2014 2015

Közösségi befektetések Kutatás-Termelés üzletágban (millió Ft)**** 
(Teljes mol csoport ina csoport nélkül)

163 191 354 205 601    

**** 2015-ben Oroszország, Kurdisztán, egyesült-Királyság és Pakisztán tartozik bele

stratéGiai cél:
Működési kiválóság 
biztosítása a kihívásokkal 
teli üzleti környezetben.

teljesítmény: 
 A stratégiai portfólió döntéseket követő létszám optimalizáció történt 2015-ben.
 A menedzsment és a petrotechnikai szakemberek fejlesztésére helyeztük a legnagyobb hangsúlyt.

***2014-től Crosco nélkül
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downsTream 
üzletáGi 

ÖsszeFoglaló
   kitekintés

  várakozásaink szerint a külső környezet továbbra is támogatóan hathat, a várakozások szerint az árrések magasan 
az iparági ciklus átlagos szintje felett maradnak, bár a kiemelkedő 2015-ös évhez képest valószínűleg gyengülés 

mutatkozik majd
  A Downstream folytatja stratégiai célkitűzésének megvalósítását: a finomítók hatékonyságának növelésével, vala-

mint a petrolkémiai és kiskereskedelmi üzletág organikus és felvásárlásokkal való bővítésével.
  A next Downstream Program célja továbbra is a teljes Downstream eBItDA javítása és a külső környezet gyengü-

lése okozta visszaesés enyhítése. A 2014-es előrejelzések alapján 2017-re megcélzott 1,3-1,4 Mrd dolláros tisztított 
újrebeszerzési árakkal becsült eBItDA részét képezi:

– Az eszköz és piaci hatékonyságot növelő intézkedésekből származó 350 millió dollár
– valamint a stratégiai növekedési projektek 150 millió dolláros eredményjavító hatása

 A Downstream üzletág normalizált CAPeX 2017-re várhatóan 400-500 millió dollár közötti szinten mozog majd, 
mely megteremti a kiváló szabad cash flow termelési képesség alapját

„Örömömre szolgál, hogy teljes 
mértékben ki tudtuk használni 

a külső körülmények kínálta 
lehetőségeket úgy a finomításban, 

mint a petrolkémia és a kis-
kereskedelem területén a 2015-ös 

év során. Azonban a valaha elért 
legmagasabb, 1,65 Mrd dolláros eBItDA nem 

csupán a kedvező külső hatásoknak köszönhető, 
hanem jelentős belső hatékonyság növelést 

is tükröz. jól haladunk a next Downstream 
Programmal, ami már 210 millió dollárral járult 

hozzá a 2015-ös eredményhez. A részletes akcióterv 
birtokában magabiztosak vagyunk, hogy a 

program hozni fogja majd a kitűzött, összesen 500 
millió dolláros eredményjavító hatását.  

A next Downstream Program üzleti intézkedései 
mellett úgy dön töttünk, hogy több időt és figyelmet 

fordítunk a belső munkahelyi kultúra fejlesztésére 
követve alapvető értékeinket. Hiszem, hogy csak 

ily módon válhat folyamatossá és hosszútávon 
fenntarthatóvá minden hatékonyságjavító program 

és kerülhetünk közelebb a működési kiválóság 
legmagasabb fokához.”

Horváth Ferenc – Ügyvezető Igazgató,  
Csoportszintű Downstream

Downstream



A MOl-csoport Downstream divíziója különböző üzletági 
tevékenységekből áll, amelyek egy integrált értéklánc részeit 
alkotják. ez az értéklánc a nyersolajat egy sor finomított 
termékké alakítja át, amelyeket a háztartási igények kielégí-
tésére, ipari és közlekedési célokra használnak fel. A termék-
paletta része többek között a gázolaj, a dízel, a fűtőolaj, a 
repülő-üzemanyag, a kenőanyagok, a bitumen, a ként és  
a folyékony szénhidrogén gáz (lPG). továbbá a vállalat petro-
kémiai termékeket is gyárt és értékesít világszerte, valamint 
vezető pozíciót tölt be a kelet-közép európai régió petrokémiai 
szektorában.

Az összesen 20,9 millió tonna/év finomítói és 2,2 millió tonna/
év petrokémiai kapacitással rendelkező „hat termelőegységből 
álló modellünk” számára előnyt jelentenek a komplex eszköz-
parkunkból eredő szinergiák. A magas nettó készpénztermelő 
képességgel rendelkező finomítóink Magyarországon és szlo-
vákiában a leginkább versenyképesek közé tartoznak mind a 
földrajzi fekvésükből adódó lehetőségeket,, mind a kiegyen-
lített termékstruktúrájukat és fogyasztói körüket figyelembe 
véve. A MOl-csoport Petrolkémia üzletága jelentős előnyt 

versenyelőnyünK

•  1,65 millárd dollár újrabeszerzési árakkal 
becsült „tiszta” eBItDA eredménnyel a 

valaha elért legerősebb pénzügyi teljesítény, 
mely a belső hatékonyságnövelési alapokra 

építve 89%-os dollárban kifejezett javulást 
mutatott a 2014-es teljesítményhez képest

• A Downstream újrabeszerzési árakkal 
becsült „tiszta” eBItDA közel 50%-át a 

petrolkémia és kiskereskedelem biztosította, 
ezáltal tovább erősítve az üzleti integrációt

• A MOl-csoport Downstream három éves 
hatékonyságnövelési programjának első éve 

210 millió dollár eredmény realizálásával 
sikeresen lezárult, azáltal hogy minden 

üzletág meghaladta éves célkitűzését

2015 áttekintés

biztosít a cégcsoport finomítói számára, s emellett magas minő-
ségű termékeket juttat el fogyasztóinkhoz. Az új 130 kt kapa-
citású butadién üzem befejezésével és az lDPe-4 üzem 2016 
első negyedévében történő megvalósításával tovább széle-
sítjük értékláncunkat, mely által a MOl-csoport célja, hogy 
még versenyképesebbé váljon a petrolkémiai piacon. A több, 
mint 1900 töltőállomással rendelkező kiskereskedelmi háló-
zatunk 11 országban van jelen túlnyomórészt finomítóink ellá-
tási-sugarán belül, ami lehetővé teszi számunkra a finomítás és 
kereskedelem, valamint a kiskereskedelem közötti szinergiák 
maximalizálását.

Alapanyag optimalizálásunk biztosítja, hogy a kőolaj típusok 
széles palettájából a legmegfelelőbb nyersanyagot válasszuk ki 
finomítóink számára. Az aktuális kőolajpiaci trendek alapján 
a Barátság I. kőolajvezeték sikeres rehabilitációját és kibőví-
tését követően 2012 és 2015 között folyamatosan növeltük a fino-
mítóinkban az alternatív nyersolaj feldolgozást az urál típusú 
kőolajjal szemben. Kőolaj- és alapanyagellátásunkat, valamint 
az alacsony költségek melletti termékszállítást kiterjedt vezeték-
rendszerünk és megnövelt tárolókapacitásunk révén biztosítjuk.
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Olaszország

 kapacitás (millió tonna/év)  nCi-index

Dunai Finomító  8,1  10,6
Pozsonyi Finomító  6,1  11,5
Rijekai Finomító  4,5  9,1
sisaki Finomító  2,2 6,1

FinomíTóK

lOGisztika

KőolajvezeTéK kapacitás (millió tonna/év)

Barátság (szlovák rész, transpetrol tulajdona)  22,0
Barátság I. (kétirányú – total 129 km)   6,0
Barátság II.   7,9
Adria (magyarországi szakasz) 10,0
Algyő   2,0
Porto Marghera – Mantova    2,6
Adria – jAnAF (InA részesedése 12%)  20,0
termékdepó (darab)     42
Termékvezetékek:
MOl – 1.356 km    8,2
sn – 484 km    2,5

TÖlTőállomásoK száma

Magyarország 364
Horvátország  431
Olaszország 107
szlovákia 253
Románia 202
Bosznia-Hercegovina 100
Ausztria 33
szerbia 47
Csehország 316
szlovénia 40
Montenegró 1
Összesen 1894

KisKeresKedelmi HálózaT

petrOlkémia

Termelés  KaPaCiTás (KiloTonna/év)

MPK – etilén  660
MPK – Polimer  765
MPC – Butadién 130
sPC – etilén  220
sPC – Polimer  475
Vezetékek  Kapacitás (kilotonna/év)
Alapanyag és termék vezetékek  2.700
etilén (Kazincbarcika)  160
etilén (Kalush) 100

PorTFólió

Downstream

töltöállOmásaink



Hazai és főbb piacok

Finomító

Petrolkémiai üzem

Olajvezeték

Petrolkémiai vezeték

etilénvezeték

termékdepó

lengyelország

Csehország

szlovákia

Románia

Magyarország

Horvátország

szerbia

Bosznia- 
Hercegovina

szlovénia
Olaszország

Ausztria

POzSONyI FINOMíTó

DUNAI FINOMíTó

SPC

MPK

RIjEKAI FINOMíTó

SISAKI FINOMíTó
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legFonTosabb 
eredmények
sikeresen zárult a next downstream program 
(2015–2017) első éve

A new Downstream Program sikerére és tapasztalataira építve, 
ami önmagában is 500 millió dollár hatékonysági javulást hozott 
2012 és 2014 között, a MOl-csoport Downstream divíziója elin-
dított a next Downstream Programot, a hatékonyság javító 
akciók újabb hullámát, lefedve a teljes downstream értékláncot. 
A 2015-2017 között végrehajtandó next Downstream Program is 
a hosszútávon fenntartható javulást célozza, a piaci lehetőségek 
teljesebb kiaknázása érdekében, valamint a külső és belső kihí-
vásokra adott válaszként. Az ambiciózus 500 millió dolláros 
ismételt eBItDA növekedés két összetevője:

  Az eszköz és piaci hatékonyságot növelő intézkedések
  valamint a stratégiai növekedési projektek

A program alapvető részét képezi a MOl-csoport 2015–2017-es 
Downstream stratégiájának, egyben a többi stratégiai cél teljesí-
tésének nyomon követésére is szolgál.
A program első évét lezárva az elért eredmény meghaladja a 
célkitűzést, a belső teljesítmény által 210 millió dollárt hozzátéve 
a divízió éves tisztított újrabeszerzési árakkal becsült eBItDA 
növekedéséhez. Minden vállalat és üzleti egység túlteljesítette 
célszámait köszönhetően a résztvevők folyamatos aktivitásának 
mely magában foglalja a működési költségek csökkentését, egyre 

magasabb eszköz rendelkezésre állás elérését, valamint az érté-
kesítési mennyiségek és árrések növelését.
Az eszköz és piaci hatékonyságot növelő intézkedések 150 millió 
dollárt adtak a divízió eredményéhez (az első évre tervezett 110 
millió dollárhoz képest), különösen tekintettel a fehéráru kiho-
zatal 1,6%-os növekedésére. A magas rendelkezésre állás, a 
Dunai finomító bedolgozásának mintegy 15%-ban tengerről vásá-
rolt kőolajjal való működtetése, valamint a kiskereskedelem piaci 
növekedésen felüli teljesítménye mind hozzájárult az első év sike-
réhez. egyidejűleg a stratégiai projektek – a kúthálózati akvizí-
ciók és az Ies új működési modellje – további 60 millió dollárral 
növelték az eredményt. A kedvező külső ár és árrés környezet 
hatása a tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült eBItDA növe-
kedésben 500 millió dollárra tehető, míg néhány nem tervezett 
esemény mérsékelte az elért pozitív hatásokat.
A next Downstream Program teljesítése és a Downstream 
stratégiai céljainak elérése három pilléren nyugszik: kiváló 
eszközeinken, a piaci igényekhez való alkalmazkodáson és a 
munkatársaink kompetenciáján.

eszközök: további fejlesztések a magas  
színvonalú eszközállományban

Az elmúlt év során jelentős erőfeszítéseket tettünk eszközeink 
megbízhatóságának növelése érdekében. ennek során a Dunai 
finomító és a MOl Petrolkémia működési rendelkezésre állását 
is növelni tudtuk. A jó teljesítmény elősegítése érdekében beve-
zettük a Downstream termelés Igazgató Megbízhatósági Díját, 
mely elismerésként szolgál azon legjobb termelésben dolgozók 

„Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy  
a legfontosabb területeken javítottuk eszközeink 

rendelkezésre állását. szervezetünk mindennapos 
működését az alapvető Downstream értékek határozzák 

meg, nagy jelentőséget tulajdonítva a biztonságnak, 
mely 2015-ben a vezetésbeli változásokkal együtt egy 

nagyon ígéretes, értékeken alapuló kultúrafejlesztési 
folyamatot indított el elsőként a MOl Petrolkémia 

területén. Folytatjuk a lean implementációt és elkezdtük 
az eBK-tudatos vezetői képzés kiterjesztését, miközben 

a Downstream termelés területén sikeresen hoztuk 
a next Downstream Program által kitűzött célokat is. 

továbbra is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a 
működési kiválóság elősegítését célzó lépések megtétele 

iránt, ennek tükrében határozzuk meg következő 
stratégiai befektetéseinket, melyek minden bizonnyal 

jövőbeli sikereinket biztosítják majd.”   
Miika Eerola – Csoportszintű Downstream Termelés, Igazgató
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továbbra is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a 
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„valóban minden idők legjobb 
eredményét értük el 2015-ben, ami 

bizonyos mértékig köszönhető 
volt a kedvező külső környezet 

adta lehetőségeknek, miközben 
képesek voltunk befolyást 

gyakorolni az általunk irányítható 
tényezőkre is. nincs ráhatásunk 

a termékárrések alakulására, de 
folyamatosan ellenőrizzük eszközeink 

hatékonyságát, vevői kapcsolataink 
minőségét, valamint munkatársaink 

elkötelezettségét és fejlődését. ez a 
stratégiánkat alkotó három alappillér, 

amit még akkor indítottunk útjára, 
amikor sokkal inkább kihívásokkal  

teli környezettel szembesültünk.  
ez a stratégia alkotja továbbra is üzleti 

döntéseink gerincét.”
Galácz Ábel – Csoportszintű Ellátás,

 Trading & Optimizáció, Igazgató 

számára, akik erőfeszítésiket annak szentelik, hogy növeljék a 
termelőegységek rendelkezésre állását, elősegítsék a komplex 
karbantarási ráfordítások hatékony felhasználását és elérjék 
a berendezések garantált megbízhatóságát. A tavalyi év során 
felkészültségi vizsgálatokat folytattunk le a jelentősebb nagyleál-
lások kapcsán különböző témákban a Downstream termelésen 
belül.
2015-ben elindítottuk az IsO 50001 szabványrendszernek megfe-
lelő energiagazdálkodási rendszer bevezetését annak érdekében, 
hogy megfeleljünk az európai Unió energiahatékonysági direktí-
vájában támasztott követelményeknek.
Petrolkémiai üzleti stratégiánk részeként egy szélesebb és jobb 
minőségű termékportfolióval, valamint a legfőbb piacainkon 
meglévő részesedésünk növelése révén javítottunk a versenyké-
pességünkön. Így az új 130 kt/év kapacitású butadién kinyerő 
üzemben sikeresen megkezdődött a kereskedelmi üzem 2015 
októberében. Az üzem kapacitáskihasználtsága a piaci keres-

letnek megfelelően alakult. Miután a tesztüzem sikeresen zárult, 
megkezdődött a piaci keresleten alapuló butadiéntermelés.  
A butadién üzem megvalósítási projektje még 2013-ban kezdő-
dött, átlagosan 500 ember munkájával az üzemi területen. A 
megvalósítás során az iparágban kimagasló, biztonsági szem-
pontból kiemelkedő teljesítményt értünk el azáltal, hogy több, 
mint 1,3 millió munkaórát teljesítettünk munkaidő-kiesést okozó 
sérülés nélkül.
Az új 220 kt/év kapacitású lDPe üzem megépítése Pozsonyban 
munkaidő-kiesést okozó sérülés nélkül ért véget 2015-ben. Az új 
üzem elindításával növekszik a termelési rugalmassága, javul a 
termékminőség és lehetővé válik a vegyipari benzin átvételének 
növelése a Pozsonyi Finomítóból. 
A MOl-csoport stratégiájának megfelelően folyamatosan opti-
malizáljuk logisztikai hálózatunkat. A vasúti flotta megújítására 
irányuló programunk tovább folytatódik annak érdekében, hogy 
2016 végére elérjük a megcélzott 23 éves átlagéletkort.
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piac: tovább dolgozunk annak érdekében, hogy 
erősíteni tudjuk pozíciónkat legfőbb piacainkon 

Magyarországi petrolkémiai leányvállalatunk (korábbi nevén 
tvK) 2015. augusztus 1-től MOl Petrolkémia Zrt. néven foly-
tatja működését. A tiszaújvárosi petrolkémiai működés ezáltal 
teljes mértékben összevonásra és integrálásra került a Downst-
ream feldolgozás és kereskedelem üzletágával, mellyel tovább 
bővül a termelési értéklánc és növekszik a hatékonyság is.
Kereskedelmi tevékenységünk eredményeinek maximalizálása 
érdekében növeltük az Adriai-tenger felől beérkező alternatív 
kőolaj mennyiségét a Dunai Finomítóba, ahova több mint 1,2 
millió tonna kőolaj érkezett, ezáltal 17%-ra növelve az alternatív 
kőolajfeldogozás arányát 2015-ben. ezen felül 18%-kal növeke-
dett a nem oroszországi kőolaj feldolgozási aránya az InA fino-
mítóiban, 43%-ról 61%-ra.
Miután lezártuk a Mantovai finomító logisztikai központtá 
történő átalakítási folyamatát, elkezdtük olaszországi pozíciónk 
és értékesítési portfóliónk optimalizálását annak érdekében, 
hogy tovább folytathassuk a MOl–csoport nagykereskedelmi 
tevékenységét és javítsuk pozíciónkat az olasz piacon.
A földgáz tekintetében elsősorban a szinergiák teljes körű 
kiaknázása, illetve az árupiacokon átívelő gáz, gőz és villa-
mosenergia árrések optimalizálása a cél, ezáltal elmozdulva a 
fizikai kereskedés irányába. A bioüzemanyagok terén célunk, 
hogy maximalizáljuk az olyan alapanyagokban rejlő lehető-
ségeket, melyeknél az üzemanyagok bio-tartalma is megújuló 
forrásokból származik. Így javítjuk biokeverékünket annak 
érdekében, hogy megfelelően felkészüljünk az erre vonatkozó 
szabályozás 2020-ig történő teljesítésére.
terveink között szerepel a likvid, kereskedelmi piacokhoz 
hozzáférést biztosító logisztikai hálózat fejlesztése például a szlo-

véniai Koperben, mely segítséget nyújthatna a tengeri keres-
kedelmi tevékenység kiterjesztéséhez. továbbá a szerbiában 
létesítendő saját depó hosszú távon megalapozza a MOl-csoport 
szerbiai kereskedelmi és logisztikai tevékenységét. Az InA 
Horvátországban található solin termináljának korszerűsíté-
sével célunk, hogy a szükséges eszközök és működési folyamatok 
egy helyre történő konszolidációjával csökkentsük a terminal 
működési komplexitását, szemben a jelenlegi két helyszínnel 
melyek termék csővezetékkel csatlakoznak egymáshoz, csök-
kentett működési költségeket és az elkövetkezendő 10 év ipari 
szabványainak való megfelelést eredményezve. Összességében 
a logisztika területén új technológiai szabványok bevezetését 
tervezzük annak érdekében, hogy egységes eszköz és szolgáltatás 
minőséget érjünk el a teljes cégcsoporton belül.
A kiskereskedelmi hálózat bővítése elsősorban inorganikus 
lépésekkel folytatódott, melynek eredményeként megtartottuk 
piacvezető pozíciónkat a magyar, a szlovák és a horvát piacokon, 
miközben második legnagyobb szereplővé váltunk a cseh és 
negyedik szereplővé a román piacon. Összességében 10% feletti 
részesedéssel rendelkezünk mind az öt piacon.
Regionális kiskereskedelmi piaci lefedettségünk és vásárlókö-
rünk még tovább bővül majd miután bejelentettük az enI-vel 
történő vásárlási megállapodás aláírását és több mint 200 töltő-
állomás megvásárlását, mellyek a MOl-csoport mind Magyar-
országon, mind szlovániában átveszi a teljes enI hálózatot.
A 2015 és 2017 közötti időszakra vonatkozó kiskereskedelmi 
stratégiánk részeként célunk, hogy a MOl-csoport Kiskeres-
kedelem mind az üzemanyagok, mind pedig a kényelmi cikkek 
értékesítési területén a vásárlók első számú választásává váljon. 
ennek megfelelően kifejlesztettük az új FResH CORneR 
koncepciót, mely napjaink vásárlói igényein alapul és már 28 
töltőállomáson sikeresen bevezetésre került a régió 6 országán 

„A logisztika az a megkülönböztető  
tényező kell, hogy legyen, ami minden 

esetben választ ad a kereslet és kínálat 
adta dinamikus változások kezelésére.  

Új megoldásokat keresünk annak 
érdekében, hogy teljeskörűen megfeleljünk 

vevőink igényeinek.”  
Howard Lamb – Csoportszintű Logisztika, 

Igazgató

Downstream



belül. Ugyanakkor különböző programokat indítottunk vásár-
lóink biztonsága és környezetünk megóvása érdekében. ennek 
megfelelően defibrillátorokat helyeztünk el kijelölt autópá-
lyán lévő töltőállomásainkon, átvizsgálást szerveztünk autóve-
zetők számára és több mint 4000 leD-lámpát szereltünk fel 6 
országban az energiahatékonysági programunk keretein belül.

eMberi erőforrások: a folyamatos fejlődés 
támogatja stratégiánkban meghatározott 
céljaink elérését 

Az átfogó downstream stratégiai célok megvalósítása érdekében 
az úgynevezett „next Generation Downstream” projekt kere-
tein belül szervezeti változások mentek végbe a korábbi ellátási 
lánc Menedzsment és ellátás / Kereskedelem szervezetekben, 
melynek következtében létrejött egy új ellátás, trading & Opti-
mizáció szervezet. Az integráció lehetővé teszi a működési 
szinergiák nagyobb fokú kihasználását, miközben a piaci lehető-
ségeknek még inkább megfelelő, gyorsabb reakcióidőt és döntés-
hozatali folyamatot biztosít. A folyamatbeli változásokon felül a 
projekt fő céljai között szerepelt a cégcsoporton belül kultúrális 

átalakulás is. Az új szervezeti működés felállítását követően 
növekedik a harmadik féltől történő vásárlások aránya, mely 
által lehetőségünk nyílik megerősíteni piaci pozícióinkat.   
ezen túlmenően 2015 során sikeresen folytatódott a lean szem-
léleten alapuló átalakítás. további teljesítmény javulás várható 
üzemeinkben a Működési kiválóság program bevezetésével, 
amit a Pozsonyi Finomítóban a következő év során indítunk el.
Az összes Downstream termeléssel kapcsolatos 2015-re megha-
tározott egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvéde-
lemi (eBK) célt teljesítettük, a Fenntartható fejlődés (FF) és eBK 
akcióterv 90%-ban teljesült. A 2015-ös célok meghatározásakor 
nagy lépést tettünk előre azzal, hogy a korábban használt összesí-
tett ltIF (munkanapkieséssel járó balesetek gyakorisága) értékkel 
szemben, az összesített tRIR (rögzíthető sérülések aránya) 
mutatót határoztuk meg, mely által sokkal tisztább képet kapunk a 
kisebb mértékű balesetekről is. A 2015-ös tRIR érték pontosan az 
elfogadható határétéknek megfelelően, 2,3-on teljesült. A Downst-
ream termelés céljai között kiemelt figyelmet kap a biztonság, 
éppen ezért 2016-tól bevezetésre kerül majd egy új program, mely 
által drasztikusan csökkenthetők a sérülések és ezzel növelhető a 
munkavállaói elkötelezettség az egyes üzemi területeken.

„Folytatjuk utunkat a 2017-re kitűzött stratégia 
célok elérésének érdekében, kihasználva 

az értékesítési pontjaink által biztosított 
lehetőségeket és azt, hogy jobban megértjük 

vásárlóink igényeit, mint versenytársaink. 
A Fresh Corner koncepciónk nagyon jó 

példája annak, hogyan tudjuk maximalizálni 
az üzemanyag és nem-üzemanyag jellegű 

kínálatunkat a kelet-közép-európai régiónban. 
teljes mértékben arra törekszünk, hogy valódi 

házigazdákká váljunk, vásárlóinknak jókedvet és 
szívélyes fogadtatást biztosítsunk. Célunk, hogy 

jelentős mértékben növeljük a kiskereskedelem 
pénzügyi hozzájárulását, és összességében stabil 

cash flow termelési képességet biztosítsunk  
a Downstream üzletág számára.”  

Lars Höglund – Csoportszintű Kiskereskedelem, 
Igazgató
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a 2015-Ös év műKÖdési 
áttekintése

külső környezet 

2014. év 2015. év válT. %

Csoportszintű finomítói árrés 
(usd/hordó)

3,4 6,1 79

Komplex finomítói árrés 
(mol+slovnaft) (usd/hordó)

4,6 7,3 58

brent (usd/hordó) 98,9 52,4 -47

ural (usd/hordó) 98,0 51,9  -47

brent ural spread (usd/
hordó)

1,35 1,39 2

Crack spread – ólmozatlan 
benzin (usd/hordó) 

11,3 15,9 40

Crack spread – gázolaj (usd/
hordó)

15,9 14,7 -7

Crack spread – vegyipari 
benzin (usd/hordó) 

-8,1 -3,8 53

Crack spread – fűtőolaj  
3,5 (usd/hordó) a

-15,9 -12,1 24

integrált petrolkémiai árrés 
(eur/t)

359 680 89

Kedvező változások a downstream környezetben

A downstream környezet pozitív meglepetést okozott 2015-
ben, mind finomítói, mind a petrolkémiai árrés jóval az iparági 
ciklus átlagos szintje fölé emelkedett. A finomítók profitáltak a 
zsugorodó olajárak saját felhasználás költségeit és veszteségeit 
csökkentő hatásán keresztül. ezzel összefüggően javult a fekete 
termékek árrése, míg a benzin árrésének tágulását az amerikai 
és ázsiai piacok által vezérelt globális benzinkereslet kiemel-
kedő növekedése támogatta. 

Az olajárral párhuzamosan zsugorodó vegyipari benzin árak 
pozitívan befolyásolták az integrált petrolkémiai árrést, mely 
eddig nem látott magasságokba emelkedett. emellett a rendel-
kezésre álló termék-kínálat is limitált volt, összhangban azzal, 
hogy az európai kapacitások 19%-a nem üzemelt a második 
negyedévében tervezett és nem tervezett termelésleállás miatt. 
Az európára nehezedő import nyomás szintén csökkent az év 
folyamán, egyrészt a dollár euróval szembeni 20%-os erősödése 
miatt, másrészt az autó- és csomagoló ipar által generált keres-
letnövekedés szintén kedvezően hatott.

regionális kereslet

A kelet-közép-európai országokban a keresletet nagymértékben 
befolyásolta a folyamatosan alacsony végfelhasználói ár, amit 

az olajár-változás okozott. A piac mérete éves szinten 5%-kal 
nőtt, jóval az elmúlt három év átlaga fölött. Magyarországon és 
szlovákiában a kereslet jelentősen növekedett, míg Horvátor-
szágban stagnált 2014-hez képest. A benzin kereslet pozitívan 
alakult összhangban az egyéni fogyasztás növekedésével, míg a 
dízel kereslet növekedése ennél is meghatározóbb volt.

a régiós moTor 
üzemanyaG kereslet 

váltOzása 
2015 év / 2014 év %

teljes piac

benzin dízel
mOtOr 
üzem-

anyaGOk

magyarország 3 8 7

szlovákia 1 8 6

Horvátország -2 3 1

egyéb 2 6 5

kke 10 ország 2 6 5

éves teljesítmény

A MOl-csoport Downstream üzletág a javuló külső környezet 
mellett a belső hatékonyságnövelési program megvalósításából 
is profitált, így a Downstream újrabeszerzési árakkal becsült 
„tiszta” eBItDA kiemelkedő mértékben, 125%-kal nőtt éves 
összehasonlításban és 462 Mrd forintot tett ki. 

Újrabeszerzési áraKKal 
beCsülT ‘TiszTa’ ebiTda – 

downsTream3,4 

2014. év 2015. év válT. %

Mol-csoport 206,3 461,5 124

    ebből Petrolkémia 37,2 160,3 331

    ebből Kiskereskedelem 47,4 1,8 30

mol eredmény ina hozzá-
járulás nélkül

235,4 454,7 93

ina -29,1 6,8 n.a.

Újrabeszerzési áraKKal 
beCsülT ‘TiszTa’ üzleTi ered-

mény – downsTream3,4

2014. év 2015. év válT. %

Mol-csoport 95,2 350,2 268

mol eredmény ina 
hozzájárulás nélkül

147,3 363,9 147

ina -52 -13,6 -74

3,4 A megjegyzeseket es specialis teteleket az 1. es 2. szamu melleklet tartalmazza.

beruHázásoK és beFeKTe-
TéseK TíPus szerinTi bon-

Tásban (mrd FT)
2014. év 2015. év

vált. 
%

összesen 186,9 180,3 -4

stratégiai projektek 115,2 88,0 -24

normalizált beruházások és 
befektetések

71,7 92,3 29 

 
A Downstream üzletág beruházásai 2015-ben 180 Mrd forintra 
rúgtak, mely majdnem fele stratégiai projeketre került elköl-
tésre. Ide tartoznak a kiskereskedelmi hálózat-bővítése és az 
organikus petrolkémiai fejlesztések is. Figyelembe véve a szeg-
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mens rekord magas „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült 
eBItDA termelését a teljes CAPeX kiadáshoz képest, a szeg-
mens összesen 282 Mrd forint, vagy dollárban kifejezve több, 
mint 1 Mrd dollár egyszerűsített cash flowt (a tiszta” újrabeszer-
zési árakkal becsült eBItDA és a teljes CAPeX különbsége) 
termelt 2015-ben, így a Downstream lett az eredménynövekedés 
meghatározója.

2015-ben a Downstream üzletág „tiszta” újrabeszerzési árakkal 
becsült eBItDA-ja és működési eredménye egyaránt jelentősen 
növekedett az előző év azonos időszakához képest, előbbi 462 
Mrd forintot ért el, míg utóbbi 350 Mrd forint volt. A kimagasló 
eredmény hátterében az alábbi tényezők állnak:

(+)  Az összességében kedvezőbb külső környezetben nagy-
mértékben megugrott mind a csoportszintű finomítói 
árrés (3,4 dollár/hordóról 6,1 dollár/hordóra), mind az 
integrált petrolkémiai árrés (359 eUR/t-ról 680 eUR/t-ra);

(+)  emelkedett az értékesített mennyiség, a finomításban, a 
petrolkémiában és a kiskereskedelemben egyaránt;

(+)  A next Downstream Program eredményének hatására 
javult a finomítói termékkihozatal és csökkent a nem 
tervezett leállás elsősorban a MOl Petrolkémia esetében;

(+)  A forint 20%-ot gyengült a dollárral szemben;

Külső Kőolaj- és PeTrol-
kémiai termék-értékesí-
Tés TerméKenKénT (KT)

2014. év 2015. év
vált. 

%

kőolajtermékek 16.724 17.234 3

   motorbenzin 3.614 3.826 6

   gázolaj 9.133 9.402 3

   Fűtőolaj 554 470 -15

   bitumen 629 553 -12

 ebből lakossági szolg. 
szegmens értékesítés

3.513 3.916 11

   motorbenzin 1.073 1.157 8

   gáz- és tüzelőolajok 2.347 2.661 13

petrolkémiai termék- 
értékesítés

1.126 1.298 15

   olefin termékek 184 198 8

   polimer termékek 942 1.088 15

   butadién termékek 0 12 0

teljes kőolaj- és petrolké-
miai termék értékesítés

17.850 18.532 4

A kedvező piaci körülmények ellenére a MOl továbbra is erős 
versenyhelyzetben van főbb motor üzemanyag piacain, így 
éves szinten csökkent mind a magyar, a szlovák és a horvát 
piaci részesedés. Ugyanakkor az egyéb piacokon az értékesített 
volumen jelentősebb mértében nőtt. A kedvező piaci környe-
zettel összhangban javult a petrolkémiai értékesítés.

Nagymértékű javulás a kiskereskedelemben

A kiskereskedelem eredménye 30%-kal javult az újrabeszerzési 
árakkal becsült „tiszta” eBItDA-t alapul véve és 62 Mrd Ft-ot 
ért el. 

teljes kiskereskedelmi 
érTéKesíTés (KT)

2014. év 2015. év válT. %

magyarország 864 934 8

szlovákia 452 536 19

Horvátország 1.077 1.075 0

románia 501 586 17

Cseh Köztársaság 147 359 144

egyéb 472 426 -10

összesen 3.513 3.916 11

 
  Magyarországon növekedett (+8%) az értékesített mennyiség 

az előző évhez képest az alacsony üzemanyag áraknak 
köszönhető magasabb kereslet hatására.

  szlovákiában az értékesített mennyiség 19%-kal növekedett 
az előző évhez képest, amely részben a nagyobb keresletnek, 
részben a hálózat inorganikus bővítésének köszönhető.

  A horvátországi értékesítés éves szinten stagnált.
  jelentős növekedés volt tapasztalható Romániában (17%-kal) 

és Csehországban (144%-kal), elsősorban a hálózat inorga-
nikus bővítésének az eredményeképpen.
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FennTarTHaTósági ÖsszeFoglaló 2015
az erőteljesen érvényesülő biztonsági kultúra, az energia-felhasználás csökkentésének stratégi-
ai fókuszba állítása és a technikai kompetenciák fejlesztése pozitív fenntarthatósági eredményeket 
hoztak a downstream üzletágban miközben a termelés növekedett 2015-ben. 

stratéGiai cél:
Minden telephely javítsa 
egy decilissel a jelenlegi 
ágazati CO2-mutatóját.

teljesítmény:
  MOl-csoport ÜHG kibocsásának legnagyobb részéért a finomítás és petrolkémia üzletágak a felelősek.
  A next Downstream Program energiahatékonysági intézkedései 49 ezer tonna CO2-megtakarítást 

eredményeztek.
  Az ÜHG célkitűzés elérésében komoly kihívást támaszt a 2015-ben tapasztalt 4%-os kibocsátásnövekedés.

stratéGiai cél:
A Downstream termelés 
energiafelhasználásának 
5%-kal történő csökkentése.

teljesítmény:
 A MOl Petrolkémia, az InA d. d. és a MOl nyrt IsO 50001-es tanúsítványt szerzett.
 A finomítás üzletágban a termelés növekedése miatt nőtt az energia-felhasználás is.
 A petrolkémia üzletágban a fajlagos energia-felhasználás 12%-kal csökkent 2011-hez képest.

stratéGiai cél:
nulla balesetet célzó 
programok bevezetése.

teljesítmény:
  Kiemelkedő biztonság- és egészségvédelmi eredményt ért el a slovnaft az lDPe és a MOl Petrolkémia 

a butadién gyártórészlegének megépítése során.
  Megnövekedett a munkaerő-kieséssel járó munkabalesetek (ltI) száma a magyar és horvát finomítókban.
  viszonylag magas számú ltI-t okoztak az elbotlások és elcsúszások.
  A folyamatbiztonsági események száma 12%-kal csökkent 2013-hoz képest, azonban ezek közvetett 

pénzügyi hatása megnőtt 2015-ben az üzemleállások miatt.
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stratéGiai cél:
Környezeti lábnyom 
csökkentése.

stratéGiai cél:
A teljes vízfelhasználás 
csökkentése 5%-kal a 
Downstream termelésben.

teljesítmény:
  Az sO2- és nOx-mutatók növekedésének az oka a földgázt helyettesítő fűtőolaj megnövekedett 

finomítói felhasználásából ered.
  A légszennyező anyagok 5 évre vetített kibocsátásának a trendje jelentős javulást mutat, ami 

leginkább a szigorú törvényi előírásoknak tudható be.

teljesítmény:
  A vízkivétel csökkenése nem a hatékonysági intézkedések eredménye, hanem egyes részlegek 

tevékenységének mérsékléséből fakadt.
  A 1 m3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó elfolyások összmennyisége 12,9 m3-re 

növekedett 2014-hez képest.

stratéGiai cél:
Az üzletvitelre nézve 
kritikus kompetenciák 
és vezetői képességek 
fejlesztése.

teljesítmény:
  A downstream összlétszáma magába foglalja a finomítás, a petrolkémia, a logisztika,  

és a kiskereskedelem üzletágait.
  A kiskereskedelmi üzletmodell-váltás a létszám csökkenését eredményezte.
  A technikai kompetenciák és a vezetői képességek fejlesztésének előtérbe helyezése növelte 

elsődlegesen a képzési tevékenységünket.
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kitekintés

A fundamentumok várhatóan 2016-ban is az iparági 
ciklus átlagos szintje felett alakulnak. Óvatós megköze-
lítéssel 4-5 dollár/hordó körüli finomítói árrésre, illetve 500 
euró/tonna vagy valamivel alacsonyabb petrolkémiai árrésre 
számítunk. Mindez arra utal, hogy a makrokörnyezet vala-
mivel alulmúlja majd a kivételes 2015-ös szinteket, de továbbra 
is kedvezőbb lesz az iparági ciklus átlagos szintjénél. Bár az 
alacsony kőolajárak az alacsonyabb feldolgozási költségeken 
keresztül pozitívan hatottak, azonban ez a hatás korlátozott, 
amíg az európai finomítói túlkapacitás fennáll és ez korlátozza 
az árrések ugrásszerű növekedését. Az egyre komplexebb és 
egyre versenyképesebb egyesült államokbeli és közel-keleti 
finomítók megnyitása sérülékenyebbé teszi az európai fino-
mítókat, mivel az importált gázolaj lejjebb nyomja a gázolaj 
árréseket. 2015-ben a benzin árrések jobban teljesítettek a 
gázolajénál az egyesült államok és ázsia magasabb keresleté-
lénkülésének eredményeként, azonban a Csoport nem számít 
ennek a trendnek folytatódására.

A motorüzemanyag kereslet 5%-os 2015-ös bővülését követően a 
fogyasztás a válság előtti szintekre emelkedett a régió több orszá-
gában is. A motorüzemanyag kereslet növekedésének stabilizáló-
dása várható 2% és 3% között a KKe régióban 2016 során. 

további gázolaj kereslet növekedésre a gazdaság bővülése (GDP 
növekedés) és a potenciális szabályozói környezetbeli válto-
zások is hatással lehetnek, utóbbi várhatóan nem támogatja a 
gázolaj további terjedésének trendjét.

A Next Downstream program célja továbbra is 500 millió 
dolláros EBITDA növekedés elérése 2017-re, amelyből 
megvalósult 210 millió dollár: annak ellenére, hogy a 
jelenlegi üzleti környezet nagyon kedvező, 2016-ban a külső 
környezet romlására számítunk 2015-höz képest. Célunk, hogy 
a next Downstream program folytatásával ezeket a negatív 
hatásokat részben ellensúlyozhassuk 2016 és 2017 során. 
A Downstream üzletág célja 1,3-1,4 Mrd dollár eBItDA és 
meg közelítőleg 900 millió dollár normalizált cash flow elérése 
2017 végéig 2014-es külső körülményeket alapul véve. A külső 
környezet pozitív változásai tovább növelhetik az eBItDA célt. 
A program elsődleges célja, hogy belső erőfeszítések eredmé-
nyeként 500 millió dollárral járuljon hozzá az éves Downstream 
eBItDA-hoz.

350 millió dollár eredményjavulást eredményez az eszköz 
és piaci hatékonyságjavítás: Összesen több, mint 150 külön-
böző akciót ölel fel a program, amely a termelés és értékesítés 

Downstream



területeinek hatékonyság javításárása koncentrál. ennek ered-
ményeként a MOl-csoport 2,5%-kal növeli fehéráru kihoza-
talát, növeli a legfontosabb eszközök rendelkezésre állását, az 
energiafelhasználás hatékonyságát, a termelés 150%-ára nő az 
értékesített üzemanyag mennyisége és jelentősen növekszik a 
tengeri forrásokból származó kőolaj mennyiségét. A Dunai és 
Pozsonyi finomítókat összekötő Barátság I kőolajvezeték 2015 
első felében lezajló sikeres felújítását és bővítését követően 2016-
tól tengeri forrásokból származó kőolaj szállítások indulnak a 
Pozsonyi finomítóba is. A komplex finomítókban tesztelt kőlaj-
típusok száma emelkedni fog a jövőben és különböző kőolaj 
fajták vásárlásáról szóló döntések azok gazdaságássága alapján 
születnek majd meg.

A 2016-ra tervezett magasabb üzemanyag értékesítéseket az új 
akvizíciók támogatják majd és azok az ország specifikus prog-
ramok, amelyekkel a piaci részesedésünk erősítése a cél. Mivel 
az ellátás és kereskedelem az egyik prioritás, ezért további 
növekedést szeretnénk elérni a harmadik félnek történő termék 
értékesítésekben, hogy biztosítsuk a piaci pozíciónkat és rugal-
masságunkat.

150 millió dolláros hozzájárulás a stratégiai projek-
tekből: Az előzőeken felül a stratégiai növekedési projekteink 
további 150 millió dollárral járulnak hozzá a next Downstream 
programhoz. A programnak ezen része a MOl Petrolkémia 
területén felépített új, 130.000 tonna/év kapacitású butadién 
kinyerő üzemet és a Pozsonyban épülő alacsony sűrűségű poli-

etilén üzemet (lDPe) foglalja magában. Utóbbi három régi, 
jelenleg üzemelő termelőegységet vált ki, miközben jelentősen 
javítja az ott termelt lDPe minőségét. értékesítési szemszögből 
a célunk az új üzemek termékeinek hatékony kihelyezése.

több, mint 250 kezdeményezés megvalósításával és a straté-
giai projektek belépésével (lDPe-4 a slovnaft Petrochemicals-
ban) célunk 140 millió dollár addicionális eBItDA elérése 2016 
folyamán.

Tovább fejlesztjük a kiskereskedelmi hálózatunkat és 
keressük az inorganikus lehetőségeket a régióban:  kiske-
reskedelmi hálózatunk elmúlt évekbeli agresszív inorganikus 
terjeszkedése a 2015-2017-es stratégia mentén azt célozza, hogy 
a MOl-csoport kiskereskedelmi hálózata legyen a vásárlások 
elsődleges választása mind az üzemanyagok, mind a kényelmi 
cikkek esetében. Így keressük a finomítóink ellátási körzet-
ében lévő inorganikus növekedési lehetőségeket a KKe régi-
óban. A nem üzemanyagértékesítésre fókuszáló Fresh Corner 
koncepciónkat úgy alakítottuk ki, hogy az lefedje a fogyasztók 
mindennapos igényeit. 2016-ra célunk ezt a koncepciót 300-400 
töltőállomásra kiterjeszteni nyolc különböző országban.

2016-ban jelentős erőfeszítéseket tesztünk a töltőállomások 
személyzetének és a partnereink képzésére, fejlesztésére  
és motiválására, annak érdekében, hogy egyedi, vásárlóköz-
pontú kultúrát alakítsunk ki, amely vásárlóink megelégedését 
szolgálja.
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• 5782 km hosszú távvezetékrendszer
•  24 betáplálási pont, közel 400 

 gázkiadási pont
• 6 regionális központ, 6 kompresszorállomás

• világszínvonalú irányítóközpont siófokon

áttekintés

Gáz 
midstream 

üzletáGi 
ÖsszeFoglaló

a 2015-ös év 
áttekintése 
Az FGsZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGsZ) a legnagyobb 
szállítási rendszerüzemeltető Magyarországon. tevékenysége 
szabályozott piaci környezetben zajlik. A hazai földgázszállítás 
mellett az FGsZ tranzit tevékenységet is folytat szerbia és Bosznia-
Hercegovina részére, átszállítást Románia, Horvátország, Ukrajna 
és az MGt Zrt. rendszere / szlovákia irányába. nemzetközi össze-
hasonlításban a társaság vezetékrendszerének műszaki színvo-

nala a csúcstechnológiák közé tartozik. Az FGsZ a térség egyik 
stratégiai szerepben lévő vállalata. Dinamizmusa és hatékonysága 
európa egyik kiemelkedő földgázszállítójává teszi.

Az FGsZ által az elmúlt években végrehajtott stratégiai 
fontosságú vezetékfejlesztések alapozzák meg a társaság 
jövőjét, a regionális gázelosztó szerep kiteljesítését, és hazánk 
biztonságos, környezetbarát és versenyképes áron történő 
gázellátását. Az FGsZ felkészülten néz szembe azokkal a kihí-
vásokkal, feladatokkal és követelményekkel, amelyek az 
európai Unió által is támogatott, integrált, forráslehetőségeit 

Gáz midstream



Gáz 
midstream 

üzletáGi 
ÖsszeFoglaló

tekintve diverzifikált és likvid piac kialakításából következnek. 
A stratégiai célkitűzések további hatékony és átgondolt infrast-
ruktúrafejlesztést tesznek szükségessé.

Az FGsZ Regionális Booking Platformja (RBP) a földgázszállító 
rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmu-
sokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról 
és a 715/2009/eK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegé-
szítéséről szóló 984/2013/eU rendelet előírásainak megfelelően 
lefejlesztett kapacitásallokációs informatikai alkalmazás. A hazai 
jogszabályi és szabályozási háttérnek megfelelően 2015. május 

11-től kezdődően mind a határkeresztező, mind a hazai hálózati 
pontokon történő kapacitásallokáció az RBP-n keresztülvalósul 
meg Magyarországon. Ugyanakkor az alkalmazás nem csak az 
FGsZ rendszerén található határkeresztező és belföldi hálózati 
pontokon, hanem bármilyen más, akár az együttműködő hazai 
földgázszállító-rendszertől független hálózati ponton is alkalmas 
a CAM nC szerinti kapacitásallokációs eljárások lebonyolítá-
sára. Az FGsZ-en kívül négy másik eU-s földgázszállító társaság 
használta 2015-ben az RBP-t (eustream (szlovákia), transgaz 
(Románia), Plinacro (Horvátország) és MGt (Magyarország)), 
illetve 2016-ban további tsO-k csatlakozása várható.
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sZlOvénIA

PorTFólió

* Próbaüzemi gázmennyiség

2015-ös összteljesítmény

(A térfogatadatok 15 °C-on értendők) 2015 (köbméter)
A betáplálási és kiadási pontokon mért 
földgázforgalom összesen:  18,6394 milliárd
Határkeresztező vezetékeken betáplálás: 8,6125 milliárd
Beregszász:  5,8393 milliárd
HAG: 2,7732 milliárd
Csanádpalota: 0,0000 milliárd
Rendszerösszekötő vezeték 
Vecsés 4 (MGT>FGSz)* 0,0239 milliárd
Tárolói átadás átvételi pontokon: 4,8295 milliárd
Betárolás: 1,8547 milliárd
Kitárolás: 2,9748 milliárd
Upstream vezetékrendszeri kapcsolatokon: 2,7163 
milliárd
Betáplálás: 2,1317 milliárd
Keverőköri kiadás: 0,5846 milliárd
Határkeresztező vezetékeken kiadás: 2,4352 milliárd
tranzit és export: 2,4352 milliárd
Rendszerösszekötő vezeték 
Vecsés 4 (FGSz>MGT)*  0,0220 milliárd

Ukrán/magyar összekötő vezeték

(testvériség, Összefogás)
Betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 20,5 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 56,3 millió
éves megszakítható kapacitás 5,5 milliárd
napi megszakítható kapacitás 15,0 millió
Kiadási pont
éves megszakítható kapacitás 6,1 milliárd
napi megszakítható kapacitás 16,8 millió

Osztrák/magyar összekötő vezeték

(HAG-vezeték felöl)
Betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 12,1 millió
éves megszakítható kapacitás 0,8 milliárd
napi megszakítható kapacitás 2,3 millió

Magyar/szerb összekötő vezeték

Kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 4,8 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 13,2 millió

Magyar/roMán összekötő vezeték

Kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 1,7 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 4,8 millió
Betáplálási pont  
éves nem megszakítható kapacitás 0,1 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 0,24 millió
éves megszakítható kapacitás 1,7 milliárd
napi megszakítható kapacitás 4,8 millió

Magyar/horvát összekötő vezeték

Kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 2,6 milliárd
éves megszakítható kapacitás 4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 7,2 millió
napi  megszakítható kapacitás 12,0 millió
Betáplálási pont  
éves nem megszakítható kapacitás 0 milliárd
éves megszakítható kapacitás 7,0 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 0 millió
napi megszakítható kapacitás 19,2 millió

FGSZ/MGT öSSZekapcSoláSi ponT

Betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 12 millió
Kiadási pont  
éves nem megszakítható kapacitás 1,7 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 4,8 millió

MaxiMuM elérhető nettó terMelés

14 betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás 1,6 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 7,8 millió

Gáz midstream



ROMánIA

sZeRBIA

HORvátORsZáG

sZlOvénIA

AUsZtRIA

sZlOváKIA

PUSZTAEDERICS

SIÓFOK  KÖZ PON

K ÁPOLNÁSNYÉK

GELLÉNHÁZA

BABÓCSA

VECSÉS

SZANK
K ARDOSKÚT

ALGYŐ

SZŐREGZSANA

VÁROSFÖLD

KECSKEMÉT

KENDERES

HA JDÚSZOBOSZLÓ

ENDRŐD

NEMESBIKK

MISKOLC
BEREGDARÓC

TISZAVASVÁRI
MOSONMAGYARÓVÁRMOSONMAGYARÓVÁRMOSONMAGYARÓVÁR

BÁTA

DRÁVASZERDAHELY

BEREKFÜRDŐ

ZSÁMBOK
 

T

CsAnáDPAlOtA

KARCAG

KIsKUnDOROZsMA

FÖlDGáZsZállÍtÓ ÜZeM

KOMPRessZORállOMás

IMPORt BetáPlálásI POnt

teRMelés

táROlás

stRAtéGIAI CélÚ táROlás

BACKHAUl

ÖssZeKAPCsOlásI POnt (FGsZ-MGt)

GáZátADÓ állOMás

GáZveZetéK Ø ≥ 1000 MM

GáZveZetéK Ø ≥ 600 MM

GáZveZetéK Ø ≥ 300 MM

GáZveZetéK Ø < 300 MM

Stratégiai célú föld alatti  
gáztároló kapacitáSadatai

  (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  1,2 milliárd
napi csúcskapacitás 20 millió

KeresKedelmi célú föld alatti  
gáztárolóK Kapacitásadatai

5 betáplálási pont (köbméter)
éves neM MeGsZAKÍtHAtÓ KAPACItás 5,1 milliárd
nAPI CsÚCsKAPACItás 59,6 millió
ebből megszakítható 6,5 millió
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versenyelőnyeinK
földrajzi adottságok

Az FGsZ fontos szereplője a regionális tranzit célú szállítá-
soknak is.   

integrált irányítási rendszer 

Az FGsZ Zrt.-nél 1997-től tanúsított, akkreditált minőségirá-
nyítási rendszerek működnek. ezek 2014-től egyetlen integrált 
rendszert képeznek, melynek részei: Minőségirányítási Rend-
szer (MIR), Műszaki-Biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR), 
Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR), Kalibráló 
laboratórium Irányítási Rendszer (KlIR), Hegesztési tevé-
kenység Irányítási Rendszer (HIR) és az energiairányítási 
Rendszer (eIR). Az FGsZ ezen rendszerek tanúsításait 2015-
ben is fenntartotta, illetve növelte számukat, valamint akkredi-
tált rendszerrel gazdagította az alábbiak szerint:

   2015-ben megtörtént a Minőségirányítási Rendszer (MIR) 
újratanúsítása, valamint az Információbiztonsági Irányí-
tási Rendszer (IBIR) (2013 októberében megjelent IsO27001 
szabvány szerinti) felülvizsgálata.

   Az MBFH határozatban hagyta jóvá az FGsZ Zrt. részére a 
Műszaki-Biztonsági Irányítási Rendszert érintő szabályzati 
módosításokat.

   Az FGsZ Zrt. megfelelt a tÜv által végrehajtott MsZ en 
IsO 3834-2:2006 szerinti gyártóművi felülvizsgálaton. 

   Az FGsZ Zrt. megfelelt 2015-ben az IsO 50001:2011 szab-
vány szerinti, az sGs által végrehajtott tanúsító auditon, és 
3 éves időtartamra megkapta az eIR tanúsítványt.

   A Kalibráló laboratórium Irányítási Rendszer működte-
tésével kapcsolatban 2015. év elején társaságunk megfe-
lelt a nemzeti Akkreditáló testület (nAt) által végrehajtott 
ellenőrző akkreditáló látogatáson.

stabil cash flow

Az FGsZ közel 5800 km hosszú, Magyarországot behálózó nagy-
nyomású földgázszállító távvezetékrendszerének működtetése,  

a hálózat kapacitásainak és a kiegészítő szolgáltatásoknak diszkri-
minációmentesen történő értékesítése stabil pénzáramlást biztosít 
a MOl-csoport részére.

legFonTosabb 
eredmények
 
ötszörös legjobb munkahely

Az FGsZ hat alkalommal mérettette meg magát az Aon Hewitt 
legjobb Munkahely Felmérésén. Magyarország ötszörös, 
Közép-Kelet-európa háromszoros legjobb Munkahelye.

a 2015-Ös év műKÖdési 
áttekintése 
Megőrzött üzleti eredményesség – változó 
működési környezet

Az FGsZ üzleti tevékenységének eredménye 2015. évben az előző 
évi eredménnyel azonos szinten teljesült, a hazai szabályozási 
környezet változásainak kedvezőtlen hatását a külső, gazdasági 
környezet változása részben ellensúlyozta. A közüzemi szolgál-
tatások díjának 2013-tól hatályba lépett csökkentése továbbra is 
kedvezőtlen hatást gyakorol a működési eredményre. A 2015. 
július 1-i szabályozási változások következtében a hazai szállításból 
származó árbevételek összetétele jelentősen változott, azonban a 
teljes árbevételtömeg érdemben nem változott.

alacsonyabb hazai gázszállítás, csökkenő  
bevételek

A hazai szállítási tevékenység realizált árbevétele 59 Mrd Ft, amely 
2%-kal marad el a bázis időszaki értékekhez viszonyítva. Az árbe-
vételek csökkenését a rendszerhasználók által lekötött éves kapa-
citások jelentősen alacsonyabb mennyisége, az alacsonyabb 
szállítási mennyiségek és alacsonyabb forgalmi díj tarifa hatására 
jelentősen elmaradó forgalomarányos bevételek együttes hatása 
indokolja, amelyet a magasabb rövid távú kapacitás lekötések 
hatása csak részben kompenzált.
A hazai szállítási mennyiségek 7%-kal maradnak el az előző évhez 
viszonyítva, elsősorban az alacsonyabb betárolási mennyiségek 
hatására.

Magasabb tranzit bevételek a kedvező külső 
körülmények hatására

A tranzit földgázszállítás realizált árbevétele 21,2 Mrd Ft, amely 
közel 8%-kal magasabb a bázis időszakban realizált bevételekhez 
viszonyítva. A tranzit szállítási tarifák változásának kedvezőtlen 
hatását a deviza árfolyamok változása teljes mértékben ellensú-
lyozta.  A tranzit szállítások összes mennyisége 2015-ben közel 
6%-kal marad el az előző évhez viszonyítva, elsősorban a Románia 
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és Ukrajna irányába történő alacsonyabb mennyiségű szállítások 
következtében, a déli irányú, szerbia és Bosznia-Hercegovina felé 
irányuló tranzit szállítási mennyiségek némileg magasabbak a 
bázis időszakhoz képest.

Működési költségek szigorú kontrollja

A működési költségek az előző évivel azonos szinten teljesültek. 
Az alacsonyabb szállítási mennyiségekkel összefüggésben a szál-
lító rendszer saját gázfelhasználása, valamint a nyomásfokozási 
költségek elmaradnak az előző évhez viszonyítva, ezek kedvező 
hatása ellensúlyozta az egyes év végén elszámolt egyéb ráfordí-
tások hatását. A karbantartáshoz kapcsolódó, valamint az egyéb 
költségek éves szintje kis mértékben alacsonyabb az előző évhez 
viszonyítva a szigorú költséggazdálkodás hatására.

szabályozott szállítási tarifák változásai

2015-ben az FGsZ-re vonatkozó szállítási tarifák tartalmilag 
és nagyságukat tekintve lényegében változatlanok maradtak. 
Azonban a vonatkozó eU-s rendszerhasználati szabályok (kapaci-
tásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzat) 2015. évi hatálybalépése és a tarifarendszer eU-szintű 
harmonizációjára való felkészülés jegyében az alkalmazás 
szabályrendszerében történtek változások. ennek keretében az 
ármegállapító hatóság, a Magyar energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal a belépési és kilépési díjak között átcsoportosí-
tásokat hajtott végre, amelyek összességükben nem növelték az 
FGsZ bevételeit, de a rendszerhasználók szempontjából elősegít-
hetik a hatékonyabb költséggazdálkodást. emellett új termékek 
bevezetése (negyedéves és napon belüli kapacitáslekötés) és az 
éven belüli kapacitástermékek új szemléletű árazása is megjelent 
a szabályozásban.  2015-ben jogi értelemben kétszereplőssé vált a 
földgázszállítási piac, amely kapcsán egyrészt bevezetésre került 
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására 

vonatkozó kiegyenlítő fizetések intézménye, másrészt emelkedett a 
nominális tarifa oly módon, hogy a két esemény hatására az FGsZ 
eredménypozíciója közel változatlan maradjon.
2015-ben sem fejeződött be a 2013-ban megkezdett hivatalos 
költség-felülvizsgálat, helyette 2016-ban új költség-felülvizsgálati 
eljárás lesz. Így szabályozási értelemben továbbra sem zárult le a 
2010. január 1-jén indult szabályozási ciklus, az új árszabályozási 
ciklus várhatóan 2017. január 1-jén lép hatályba.

kitekintés
európai dimenziók

Az FGsZ egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac létre-
jöttében érdekelt. ezért a 2015-től 2024-ig terjedő 10 éves 
időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi szín-
téren átfogó infrastruktúrafejlesztésekben kíván részt venni, 
ezzel segítve a hazai likvid gázpiac kialakulását. A gázpiac 
átformálása lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók elér-
hessék a régió egymással versenyző gázforrásait, és lehetősé-
geik szerint optimalizálják beszerzési portfóliójukat.
Az FGsZ a stratégiai beruházások első lépcsőfokaként 2006 és 
2010 között jelentősen növelte a keleti importkapacitást, össz-
hangban a stratégiai tároló fejlesztésével. Megépült a magyar-
horvát és a magyar-román összekötő vezeték.
A stratégiai beruházások második, 2011-2020-as időszakra 
tervezett üteme a délkelet – északnyugat szállítási útvonalra 
és a határkeresztezők kétirányúsítására fókuszál. Az FGsZ 
megkezdte a Dunántúl ellátásbiztonságát a HAG-vezetéktől 
függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket.
A társaság 2012-ben együttműködési megállapodást kötött 
az Ukrtransgazzal, amelynek eredményeként 2013 tavaszától 
biztosítja a földgázszállítás lehetőségét Ukrajna felé megsza-
kítható üzemmódban. első eU-s szállítási rendszerüzemelte-
tőként az FGsZ 2015-ben új, az unió jogszabályainak megfelelő 
együttműködési megállapodást kötött az Ukrtransgazzal, ezzel 
is úttörő szerepet vállalva az unió keleti határán bonyolított 
földgázforgalmazásban. 
Az FGsZ célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében minden 
lehetséges irányból biztosítsa a földgáz beszállíthatóságát és 
a létrejött határkeresztező összeköttetések kétirányúvá téte-
lével szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. ebben a 
sorban fontos lépés volt a Románia felől érkező földgáz betáp-
lálási lehetőségének kialakítása. Az első lépcsőben megnyi-
tott kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállítását teszi 
lehetővé, de az FGsZ és román partnere, a transgaz közösen 
dolgozik ennek szignifikáns bővítésén. A déli és délkeleti, majd 
a keleti, végül az északi és nyugati gázforrások becsatornázá-
sával Magyarország gázellátása még biztonságosabbá válik. 
Az FGsZ hosszú távú stratégiájában lefektetett beruházások 
lehetővé teszik, hogy a jelenlegi perifériális gázszállítási szerep-
körből kilépve Magyarország az elkövetkező évtizedben regio-
nális gázelosztó központtá fejlődjön.
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beruHázásoK és beFeKTeTéseK
beruHázásoK és beFeKTeTéseK 

(mrd FT)
2014  

mód.
2015

upstream 328,4 232,1

        ebből inorganikus 121,0 33,5

downstream 186,9 180,3

       ebből inorganikus 13,7 50,9

gáz midstream 3,8 5,7

Központ és szegmensek közöt-
ti átadás

14,9 19,5

összesen 534,1 437,7

 ebből inorganikus 134,7 84,4

A beruházások és befektetések (CAPeX) összértéke csökkent 2015-
ben a korábbi évekhez viszonyítva, melyet elsősorban az Upstream 
üzletág vezérelt. A csökkenés ellenére beruházásaink többsége 
Upstream üzletágban valósultak meg, így a Csoport teljes CAPeX 
kiadásainak 53%-a kutatás és kitermelés tevékenységhez kapcso-
lódott, míg a teljes összeg 41%-a Downstream üzletágban merült 
fel. A kiadások fennmaradó 6%-a (25,2 Mrd Ft) a gáz szegmens és a 
központ területéhez kapcsolódott.
Az organikus Upstream CAPeX kiadások nagyságrendileg a 2014-es 
szinten maradtak, ugyanakkor az inorganikus beruházások értéke 
lényegesen alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. A Down-
stream üzletág beruházásai összességében a tavalyi bázis alatt voltak, 
főként a stratégiai projektek utolsó fázisába lépésének következtében, 
ugyanakkor az inorganikus kiadások jelentősen megemelkedtek a 
kiskereskedelmi hálózat bővítésének eredményeképpen.

uPsTream üzleTág beruHázása és beFeKTeTése

2015. év 
(mrd FT)

maGyar-
OrszáG

HOrvát-
OrszáG

Kurdisz-
Tán régió – 

irak

OrOsz-
OrszáG

pakisztán
eGyesült 

királysáG
nOr-
véGia

egyéb
össze-

sen

Kutatás 14,5 3,0 27,9 1,0 11,9 1,9 3,6 15,5 79,3

Fejlesztés 14,0 22,3 3,4 6,0 1,5 52,1 0,0 9,4 108,7

akvizíció 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 22,1 0,0 33,4

 Konszolidá-
ció és egyéb

7,1 2,4 0,1 0,0 0,1 0,8 0,2 0,0 10,7

összesen 35,9 27,7 31,4 7,0 13,5 65,8 25,9 24,9 232,1

 
2015-ben az Upstream üzletág beruházásai 232 Mrd Ft-ot tettek ki, amelyből a legnagyobb tétel (33 Mrd Ft) az északi tengeri akvi-
zíciókhoz kötődött. eközben további jelentős organikus beruházások voltak az északi-tengeri Régióban (28%), Magyarországon 
(18%), Irak Kurdisztáni Régiójában (16%) és Horvátországban (14%).

downsTream üzleTág beruHázása és beFeKTeTése

beruHázásoK  
és beFeKTeTéseK (mrd FT)

2014  
mód.

2015
vált. év/

év %
Fő ProjeKTeK 2015-ben

Feldolgozás és Kereskedelem 
beruházások és befektetések, 
Kiskereskedelmi üzletág nélkül

70,7 63,3 -10

•  a laura depo konverzió projekt utolsó fázisa a ies-ben 
áthúzodott 2015-re.
• nagyleállások csak a mol-ban 
• stratégiai logisztikai projektek kezdődtek 2015-ben az 
ina-ban, a meghatározó beruházási kiadások 2016-ban 
várhatók

Kiskereskedelem beruházások 
és befektetések

29,7 74,2 150

• 208 töltőállomást vásároltunk az eni-től romániában, 
szlovákiában és Csehországban
• Korábbi lukoil és eni töltőállomások arculatának átala-
kítása
• 28 új nem üzemanyag értékesítést célzó projekt készült el.

vegyipar beruházások és 
befektetések

85,0 40,1 -53
• a legnagyobb beruházási kiadások az butadién és 
ldPe4 üzemhez 2014-ben kötődtek, amelyek építése 
alacsonyabb beruházási kiadásokkal áthúzódott 2015-re.

energia és egyéb 1,5 2,7 80

összesen 186,9 180,3 -4  

A Downstream üzletág beruházásai csökkentek év/év alapon, elsősorban a stratégiai petrolkémiai projektek (pl.: lDPe4 és Buta-
dién) végső fázisba érésének köszönhető meredek kiadás csökkenés eredményeként. A kiskereskedelem beruházási kaidásai több, 
mint megkétszereződtek, elsősorban kúthálózat inorganikus terjeszkedése révén. A finomítás és értékesítés esetében jelentős beru-
házási kiadások kapcsolódnak a nagyleállásokhoz és karbantartásokhoz kötődö tevékenységekhez. 

Beruházások és befektetések



69



FinanszírOzás 
a Mol megőrizte erős pénzügyi pozícióját

A jelenlegi turbulens finanszírozási környezetben, amely 
gazdasági lassulással párosul, a vállalkozások pénzügyi pozí-
ciója és cash flow termelő képessége kiemelt szerepet kapott. 

A 2015-ös év során a MOl megőrizte erős pénzügyi pozícióját és 
3,4 Mrd euró likviditási tartaléka volt az év végén a 2015 októ-
berében lejárt 750 millió euró értékű kötvény visszafizetését 
követően. Az eladósodottság szintje 0,73-ig csökkent (egyszerű-
sített nettó adósság/eBItDA) az előző 1,31-ről, miközben a nettó 
eladósodottságunk 19,6%-ról 20,6%-ra emelkedett

elegendő külső finanszírozás

A MOl-csoport elegendő külső finanszírozással rendelkezik  
a zavartalan működéshez és beruházásai végrehajtásához.  
A diverzifikált, közép- és hosszú lejáratú finanszírozási port-
fólióját rulírozó, szindikált és klubhitelek, hosszú lejáratú 
kötvények és multilaterális pénzügyi intézményekkel kötött 
hitelszerződések alkotják.

tovább javuló lejárati szerkezet

2015 decemberében az InA 300 millió dolláros rulírozó hitel-
keret szerződést kötött, részben hogy újrafinanszírozza a 
korábban felvett 400 millió dolláros hitelkeretét, illetve hogy a 
kedvező piaci környezet nyújtotta feltételeket kihasználhassa. 
A konstrukció futamideje 3 év, amelyet további két évvel lehet 
meghosszabbítani.

A Csoport csökkentette finanszírozási költségeit és javította 
a lejárati szerkezetet az az európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bankkal (european Bank for Reconstraction and Develpoment 
– eBRD) 2015 július 2-án kötött 150 millió dolláros hitelszerző-
désének egy éves meghosszabbításával. 

eladósodottság

2014 2015

egyszerűsített nettó adósság/ 
ebiTda

1,31 0,73

nettó eladósodottság (gearing) 19,6% 20,6%

a teljes adósság devizánkénti megoszlása 

2014.12.31.  
(mrd sajáT 
devizában)

2014.12.31. 
(mrd FT)

arány  
%

deviza
2015.12.31.  

(mrd sajáT 
devizában)

2015.12.31.  
(mrd FT)

arány  
%

0,9 242 25 Usd 0,9 253 38

2,2 693 72 eUr 1,3 392 59

n.a. 27 3
hUf és 

eGyéb*
n.a 23 3

n.a 962 100 total n.a. 668 100

*elsősorban HUF-, emellett HRK-ban és Pln-ban denominált hiteleket is tartalmaz

jeGyzetek az 
eredményKimuTaTásHoz
értékesítés, Működési költségek és eredmény 

A Csoport nettó árbevétele 16%-kal, 4.103 Mrd Ft-ra csökkent, 
ennek oka az Upstream árbevétel 27%-os, a Downstream árbe-
vétel 15%-os és a Gáz Midstream árbevétel 3%-os csökkenése.

Az egyéb működési bevételek 227%-kal, 87 Mrd Ft-ra nőttek, míg 
az egyéb működési költségek 11%-kal 258 Mrd Ft-ra csökkentek 
2015-ben.

2015-ben az értékcsökkenés 134%-kal, 864 Mrd Ft-ra nőtt 2014-
hez képest, főképpen a 2015-ben elszámolt egyszeri értékvesz-
tésnek köszönhetően.

2015-ben az egyszeri tételként kezelt gazdasági események, 
507 Mrd Ft értékben főképpen a blokk felhagyási költsé-
gekhez és értékvesztésekhez kapcsolódtak az Upstream és a 
Corporate&Other szegmensekben. Az UK off-shore eszközeinek 
értékvesztésének mértéke 218 Mrd Ft-ot, az Akri-Bijell blokk 

Finanszírozás és jegyzetek az eredménykimutatáshoz



felhagyási költségei 131 Mrd Ft-ot, az InA Csoport értékvesztései 
119 Mrd Ft-ot, a kameruni tevékenység felhagyásának költségei 
17 Mrd Ft-ot, míg az egyéb értékvesztések 20 Mrd Ft-ot tettek 
ki. Mindezek mellett speciális tételként lett kezelve a MOl nyrt. 
bányajáradék visszatérítése az európai Bíróság döntése alapján 
(35 Mrd Ft) és az InA létszám leépítési programjára képzett 
céltartalék (9 Mrd Ft).

2014-ben az InA finomítói eszközein 70 Mrd Ft értékvesztés 
történt. A Ies újrastrukturálása miatt 4 Mrd Ft egyszeri tétel 
jelent meg a működési költségek között. A személyes kiadások 
szintén tartalmaztak egy egyszeri tételt az InA létszám leépí-
tési programjára képzett céltartalékra vonatkozóan 5 Mrd Ft 
értékben. további speciális tételek voltak a Baitex 49%-os része-
sedésének értékesítése 13 Mrd Ft értékben, vitás gázárkülön-
bözet rendezéséhez kapcsolódó bevétel 6,4 Mrd Ft értékben és az 
InA adóbírsága 9 Mrd Ft értékben.

pénzügyi eredmények

2015-ben 93 Mrd Ft nettó pénzügyi veszteség került elszámo-
lásra, szemben a 2014-es 104 Mrd Ft-tal. A 11 Mrd Ft-os csök-
kenés főképpen az alacsonyabb árfolyam veszteségnek volt 
köszönhető.  2015-ben 28 Mrd Ft, 2014-ben 39 Mrd Ft árfolyam-
veszteség lett a szállítói és egyéb követelések illetve kötelezett-
ségeken elszámolva. 2015-ben 16 Mrd Ft, 2014-ben 32 Mrd Ft 
árfolyamveszteség került a kölcsönökön elszámolásra. 2015-
ben 13 Mrd Ft árfolyam-veszteség került elszámolásra átváltási 
tartalékban és 2 Mrd Ft veszteség deviza határidős ügyle-
teken, a tőkén belül, amely olyan banki hitelekhez kapcsoló-
dott, melyek nettó befektetés fedezeti instrumentumokként 
lettek megjelölve 2014-ben a tőkében kimutatott, banki hite-
leken keletkezett hasonló árfolyamkülönbözet 49 Mrd Ft értékű 
árfolyamveszteség volt. A Magnolia Finance ltd. által kibocsá-
tott tőkeinstrumentumok átváltási opciójának valós értékelése 
2 Mrd Ft nyereséget eredményezett 2015-ben a 2014-es 1 Mrd Ft 
nem realizált nyereséghez képest.

részesedés társult vállalkozások eredményéből

A Csoport részesedése a társult vállalkozások eredményéből 
2015-ben 6 Mrd Ft volt, elsősorban a Met Zrt.-nek (2 Mrd Ft) és 
a Pearl Petroleum MOl 10%-os részesedésére jutó eredményének 
köszönhetően (3 Mrd Ft).

adózás előtti eredmény

A fent említett tényezők hatásaként a Csoport adózás előtti ered-
ménye 2015-ben 303 Mrd Ft veszteség volt, míg 2014-ben 45 Mrd Ft 
volt a veszteség.

adózás

A nyereségadó ráfordítások összege 2015-ben 22 Mrd Ft-ot tett 
ki, szemben a 2014. évi 5 Mrd Ft-tal. ezt az évek közötti változást 
elsősorban az alábbi tényezők okozzák:

  a halasztott adóbevétel 13 Mrd Ft-os csökkenése, mely első-
sorban az UK Upstream eszközökön 2015-ben elszámolt 
egyszeri jelentős értékvesztésnek köszönhető, amely miatt 
a korábban elszámolt halasztott adó eszközök kivezetésre 
kerültek a mérlegből;

  a folyó adóráfordítás 5 Mrd Ft-os növekedése, elsősorban a 
slovnaft adóalapjának növekedése miatt 2014-ben;

  az iparági adó bevétel 3 Mrd Ft-os növekedése, mely első-
sorban az új norvégiai Upstream leányvállalat visszaigé-
nyelhető iparági adójának köszönhető.

 
cash flow 

KonszolidálT CasH Flow 2014 2015

(millió ft) (millió ft)

üzleti tevékenységből szár-
mazó nettó pénzáramlás

434.528 592.184

    ebből: forgótőke változása 47.116 -27.437

befektetési tevékenység 
nettó pénzáramlás

-558.459 -218.299

Finanszírozási tevékenység 
nettó pénzáramlása

-257.036 -444.732

Pénzeszközök/pénz egyen-
értékesek változása

-360.427 -71.529

A működési cash flow a 2014. évi 435 Mrd Ft-ról 2015. évi 592 
Mrd Ft-ra nőtt. A forgótőke változások nélkül számolt műkö-
dési cash flow 53%-kal, 644 Mrd Ft-ra nőtt. A nyereségadó befi-
zetések összege 24 Mrd Ft volt. 

A beruházások és befektetések miatti nettó pénzkiáramlás 
2015-ben -218 Mrd Ft volt, mely főképpen a tőkeberuházások, 
kutatások és fejlesztések költségeihez (378 Mrd Ft) kapcso-
lódó pénzkiáramlásoknak köszönhető. ezt a hatást részben 
ellensúlyozta a rövidtávú befektetésekből származó pénzbe-
áramlás (163 Mrd Ft). 

A finanszírozási műveletekből származó nettó pénzkiáramlás 
-445 Mrd Ft volt 2015-ben, elsősorban a hosszú lejáratú hitelek 
és kötvények nettó törlesztéseinek eredményeként.
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mellékletek 
1. számú melléklet

speciális tételek üzleti eredMény-, és ebitda-hatása – millió ft-ban 

mOl-csOpOrt 2014. év 2015. év

üzleti eredmény speciális tételek nélkül 109.069 264.816

UpstreaM -35.026 -460.441

orosz leányvállalatokban lévő részesedés értékesítése 12,679

értékvesztés ina csoportban -52.426 -109.469

értékvesztés egyesült Királyságban -218.168

egyéb értékvesztés -20.122

ina létszám leépítési programjára képzett céltartalék -1.715

vitás gázárkülönbözet rendezése 6.436

mol nyrt. bányajáradék visszatérítés 35.227

akri-bijell blokk felhagyás -130.603

Kamerun felhagyás -17.306

downstreaM -31.273 -9.203

értékvesztés ina csoportban -15.990

ina adóbírság -9.095

ina létszám leépítési programjára képzett céltartalék -2.005 -9.203

ies leszerelési céltartalék -4.145

Kártérítés CmePs s.r.o.részére -38

központ és eGyéb -2.690 -11.170

akri-bijell blokk felhagyás -1.538

értékvesztés ina csoportban -1.336 -9.632

ina létszám leépítési programjára képzett céltartalék -1.354

üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen -68.989 -480.814

üzleti eredmény 40.080 -215.998

Mellékletek



mOl-csOpOrt 2014. év 2015. év

ebitda speciális tételek nélkül 410.221 614.293

UpstreaM 15.403 43.914

orosz leányvállalatokban lévő részesedés értékesítése 12.679

értékvesztés ina csoportban -1.997

ina létszám leépítési programjára képzett céltartalék -1.715

vitás gázárkülönbözet rendezése 6.436

mol nyrt. bányajáradék visszatérítés 35.227

Kamerun felhagyás 8.687

downstreaM -15.283 -9.203

ina adóbírság -9.095

ina létszám leépítési programjára képzett céltartalék -2.005 -9.203

ies leszerelési céltartalék -4.145

Kártérítés CmePs s.r.o. részére -38

központ és eGyéb -1.977 -1.538

akri-bijell blokk felhagyás -1.538

értékvesztés ina csoportban -623

ina létszám leépítési programjára képzett céltartalék -1.354

speciális tételek hatása az ebitdá-ra összesen -1.857 33.173

ebitda 408.364 647.466

 
2. számú melléklet

jegyzetek
1  A nettó értékesítés és az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből származó eredményt foglalja magába.  

Az Upstream belföldön kitermelt kőolajat, kondenzátumokat és PB-gázt ad át a Downstream-nek, és földgázt a Gáz Midstream szegmensnek. A belső 
transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak.  A gáz átadási árak megegyeznek az átlagos import beszerzési árakkal. A szegmens eredmények az adott 
szegmenshez tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

2  ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált üzleti eredmény változását mutatjuk ki. nem realizált eredmény akkor keletkezik, 
amikor az átadott tétel a fogadott szegmensnél készleten van az időszak végén és csak a későbbi időszakban kerül értékesítésre harmadik fél felé. A szeg-
mensszintű kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. társasági szintű eredmény szempont-
jából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történő értékesítéskor kerül elszámolásra.

3  Az Üzleti eredményt és az eBItDA-t érintő speciális tételek részletezése az 1. számú mellékletben található.
4  Újrabeszerzési árakkal becsült eBItDA és üzleti eredmény speciális tételek, a Feldolgozás és Kereskedelem szegmens szállítói, vevői számláin lévő árfo-

lyamveszteség (+)/ -nyereség (-), valamint a Feldolgozás és Kereskedelem szegmenset érintő készletleírások nélkül.
5  Az adatok átszámításánál az év során minden hónap adott havi átlagos HUF/UsD MnB devizaárfolyamát használtuk.
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