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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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**Az InA 2012. február 26-án „force major” értesítést küldött a szíri-
ai General Petrolum Company részére az 1998-ban aláírt Hayan blokk 
termelés-megosztási szerződésével és a 2004-ben aláírt Aphamia blokk 
termelés-megosztási szerződésével kapcsolatban.
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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

Upstream
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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.  

Upstream



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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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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