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Kiemelt pénzügyi
és üzleti adatok

kiemelt üzleti adatOk

Főbb KuTaTás és KiTermelés adaToK * 2014 2015 14/15 (%)

Összes bruttó szénhidrogén készlet, sPe 2P (millió boe) 555 514 -7

Összes szénhidrogén-termelés (ezer boe/nap) 98 104 7

Főbb Feldolgozás és KeresKedelem adaToK * 2014 2015 14/15 (%)

Teljes kőolajtermék értékesítés (kt) 17.850 18.532 4

Teljes kiskereskedelmi üzemanyag értékesítés (m liter) 4.323 4.837 12

Polimer értékesítés (kt) 943 1.101 17

Főbb FÖldgázszállíTási adaToK * 2014 2015 14/15 (%)

magyarországi földgáz szállítás (mm3) 11.556 10.740 -7

KÖrnyezeTvédelmi és Társadalmi TeljesíTménymuTaTóK** 2014 2015 14/15 (%)

szén-dioxid (Co2) kibocsátás eTs szerint (mt) 5,8 6,1 6

munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (lTiF) 1,5 1,4 -4

a mol eredménye a dow jones Fenntarthatósági indexben 68 70 3

* Az adatok  magyarázata a vezetőségi beszámolóban (II. fejezet) részletesen megtalálható.
** Az adatok magyarázata a Kiegészítő és fenntarthatósági Információk fejezetben részletesen megtalálható.

KiemelT Pénzügyi adaToK, iFrs (mrd FT)*

2014 módosíToTT 2015 14/15 (%) 2015 (usd mn)***

árbevétel 4,867 4,103 -16 14,692

ebiTda 408 647 58 2,312

Újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" ebiTda 511 692 35 2,477

ebiTda speciális tételek nélkül 410 614 50 2,198

ebből upstream 270 201 -26 719

ebből downstream 111 384 247 1,372

ebből gáz midstream 59 60 3 214

nettó eredmény (anyavállalati részvényesekre jutó) 4 -257 n.a. -886

üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 435 592 36 2,108

beruházások és befektetések 534 438 -18 1,560

átlagos lekötött tőkére eső megtérülés (roaCe)**, % -0.1 -13 n.a. -13

* Az adatok részletes magyarázata a vezetőségi beszámolóban (II. fejezet) részletesen megtalálható.
** Adózott üzleti eredménnyel számolva.
*** 2015 minden hónapja adott havi átlagos MnB devizaárfolyamon került átváltásra.

tUlajdonosi strUktÚra

A társaság alaptőkéje 104.519.063.578 Ft, amely 104.518.484 
darab „A” sorozatú, névre szóló, 1.000 forint névértékű, törzsrész-
vényből, 578 darab „C” sorozatú, 1.001 forint névértékű törzsrész-
vényből és  
1 darab „B” sorozatú, névre szóló, 1.000 forint névértékű, alapsza-
bályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító rész-
vényből áll. A „B” sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam.

Az alábbiakban bemutatjuk a MOl nyrt. 2015. december 31-i tulaj-
donosi szerkezetét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti adatok nem teljesen tükrözik 
a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A rész-
vénykönyvi bejegy zés nem kötelező. A részvényes a társasággal 
szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvé-
nyest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A MOl alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényesi 
csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.
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a mOl-csOpOrt inteGrált 
jelenTéséről

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

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

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

nemzetközi Pénzügyi Beszámolási standardoknak 
(IFRs) való megfelelést,

   a fenntarthatósági teljesítményünkről nyújtott 
teljeskörű áttekintés során a Globális jelentéstételi 

Kezdeményezés (GRI) G4 szabványnak való 
megfelelést,

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

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

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

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

A MOl-csoport integrált jelentéséről

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

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

Rólunk
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az elnÖK-vezérigazgaTó  
és a vezérigazgaTó levele

előszó

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

az olaj piaci kiszáMíthatatlansáG

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

downstreaM hátszél

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

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

a new UpstreaM proGraM

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

Az elnök-vezérigazgató és a vezérigazgató levele



fáradhatatlan downstreaM

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

az erős MérleG neMcsak biztonsáGot 
jelent, haneM lehetőséGet is tereMt

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

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

a fenntarthatósáG fontosabb, Mint valaha

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

kitekintés

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

MOlnáR józsef
vezérigazgató,  

mol-csoport

HeRnáDI Zsolt 
elnök-vezérigazgató,  

mol-csoport
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a mol FundamenTális éPíTőKÖvei

erős  
inteGrált 

üzleti  
mOdell

maGas 
minőségű, 
alacsOny 
KÖlTségű 
eszközök

FOlyamatOs 
törekvés a 

HatékOnysáG 
növelésére

sziGOrú 
GazdálkOdás

Csoportszintű újrabeszerzési 
árakkal becsült „tiszta” ebiTda

usd 2,2 mrd 
(megemelt)

usd 2,5 mrd
2,0  mrd 
dollár +

beruházások és befektetések 
(organikus)

usd 1,3 mrd
(csökkentett)

1,26 mrd 
dollár

‹ 1,3 mrd 
dollár

szabad CasH Flow Termelés* pOzitív +850 millió pOzitív

nxdsP
usd 

150 millió
210 millió 

dollár
100 millió 
dollár +

Olaj- és Gáztermelés
105  

mboePd
104  

mboePd
105-110 

mboePd

mérleg (neTTó 
eladósodoTTság/ebiTda)

‹ 2× 0,73× ‹ 2×

ebK – Trir** ‹ 2,0 1,4 ‹ 1,8

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

2015 2015 
delivery

2016

Főbb eredményeink és kitekintés



Főbb Pénzügyi eredményeinK

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

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

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

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

Főbb műKÖdési eredményeinK

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

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

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

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

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

kitekintés

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

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

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

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

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

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

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

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

shocks, generate strong cash flows.
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lényeGesséGi elemzés  

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

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

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

Lényeges fenntarthatósági témák

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

Közösségi  
kapcsolatok

Hosszú távú  
termékportfólió

energia hatékonyság 
és ÜHG

Biodiverzitás Ökohatékonyság elfolyások  
és gázszivárgás

Munkahelyi 
biztonság és 

egészségvédelem

Folymatbiztonság 
és vészhelyzetek 

kezelése

emberi jogok vásárlók emberi erőforrás

Beszállítók Munkaügyi 
gyakorlat

kevésbé lényeges témák lényeges témák

lényegességi elemzés



Cannes Film Díj 
(6th Cannes Corporate Media & TV 

Awards által)

Globális HR Díj
(HRO Today Europe Forum által)

Üzleti Élet a Környezetért Díj  
(Hungarian Business Leaders  

Forum által)

Egészséges Munkahelyi Élet Díj 
(Scottish Centre for Healthy Working 

Lives díjazta a MOL UK-t)

Legvonzóbb Munkáltató Díj  
(Randstad)

RobecoSAM Fenntarthatósági  
Évkönyv 2016 

(Dow Jones fenntarthatósági értékelés 
RobecoSAM által)

HR Megkülönböztethetőség Díj 
(HR Distinction Awards által)

Getenergy Díj 
(Getenergy az oktatási partnerség 

kategóriában díjazta a MOL 
Pakistant)

Környezetvédelmi Innovációs  
Nagydíj 

(XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj 
Pályázat)

Vállalati Elismerés Díj, Innováció  
és Kiválóság kategóriában

 (Treasury Management 
International által)

1.
hely

1.
hely

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

Stevie Díj  
(11th Annual International Business 

Awards által az év PR programja 
kategóriában)

Best Buy Díj 
(ICERTAS svájci szervezet 

által)

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

Mamforce Standard Elismerés  
(Mamforce vállalat által)

2.
hely

2.
hely

3.
hely

3.
hely
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Alkalmazkodó- 
képesség

…szélsőséges olajár mellett is 
kiegyensúlyozottan működünk

Upstream



Alkalmazkodó- 
képesség
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Downstream



…elértük eddigi legjobb 
eredményünket

Profitabilitás
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…a MOl-csoport szilárd tagja

Megbízhatóság

Midstream



Megbízhatóság
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…képességfejlesztés és szervezeti teljesítmény 
növelés dinamikus változások idején

első számú 
munkáltató

emberi erőforrás
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…a fenntartható sikerek 
eléréséhez

Felelős 
működés

Fenntarthatóság
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elkötelezetten  
a közösséGekért és eGy 
élHeTő jÖvőérT

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

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

a zÖldebb KÖzÖsségeKérT

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

euróPa TeHeTségeiérT

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

Közösséget építünk



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

rOmánia

pakisztán

HOrvátOrszáG

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

maGyarOrszáG

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

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

közösséGek Helyi 
támOGatása

közösséGek  
Helyi  

Fejlesztése

pakisztán

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

A vezetés beszámolója és elemzése



A vezetés 
beszámolója  
és elemzése
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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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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.

43



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
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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

51



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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„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
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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 
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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
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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 
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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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társaságirányítási 
jelentés
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A MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Működő Rész-
vénytársaság (továbbiakban: „MOl” vagy „társaság”) mindig 
is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaság-
irányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. A hazai 
elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes társa-
ságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és 
fejlődő normáihoz. ennek eredményeképpen a MOl a részvé-
nyesi érdekek szem előtt tartása mellett a társaság tevékenysé-
gével kapcsolatos további érintettek („stakeholderek”) tágabb 
körének érdekeit és szempontjait is figyelembe veszi, ami elen-
gedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a MOl a részvényesei és a 
társadalom számára kivételes értékeket teremtsen. 

A társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Buda-
pesti értéktőzsde Felelős társaságirányítási Ajánlásairól tett 
nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény 
által szabott határidő előtt. emellett a társaság 2004. decem-
berben részvényeinek a varsói értéktőzsdére történő bevezetését 
megelőzően nyilatkozatot tett a varsói értéktőzsde társaságirá-
nyítási ajánlásainak alkalmazásáról. A társaság minden évben 
nyilatkozik ebben a témában a két tőzsde felé.

A MOl társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Buda-
pesti értéktőzsde követelményeivel és a jelenleg érvényes tőke-
piaci szabályozással. emellett a MOl rendszeresen felülvizsgálja 
az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen 
a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOl 
társaságirányítási alapelveit ismertető társaságirányítási Kódex 
először 2006-ban került elfogadásra, majd legutóbb 2015-ben 

mol nyrT. Felelős 
társasáGirányítási jelentés

aktualizálták. ez a dokumentum bemutatja a MOl részvényesek 
jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a 
javadalmazási és etikai kérdéseket. A MOl társaságirányítási 
Kódex közzétételre került a társaság honlapján.

az igazgaTóság

A MOl ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek kollektív 
felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladat-
ként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdeke-
inek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság 
javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatósá-
gának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és 
a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A MOl és leányvállalatai gazdasági egységet alkotnak, ezért az 
Igazgatóság felelősségi körébe tartozik a fenti elvek és célok érvé-
nyesítése és a MOl-kultúra terjesztése csoportszinten is.

A fenti elvek, politikák és célok rávilágítanak arra a speciális és 
különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek 
és a vállalatvezetés, valamint a vállalat közt képvisel. ennek a 
speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a 
nem alkalmazotti jogviszonyban álló igazgatók számának több-
sége (6 tag a 10-ből). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott 
(nYse és eU ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatko-
zata alapján jelenleg 6 tagja minősül függetlennek. 

Az Igazgatóság tagjai a 2015-ös évben és függetlenségi státuszuk (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a társaság honlapján):

név sTáTusz mandáTum

Hernádi zsolt, elnök-vezérigazgató nem független a Közgyűlés 1999. február 24-től az igazgatóság tagjává választotta

dr. Csányi sándor, alelnök független a Közgyűlés 2000. október 20-tól az igazgatóság tagjává választotta

molnár józsef nem független a Közgyűlés 2007. október 12-től az igazgatóság tagjává választotta

járai zsigmond független a Közgyűlés 2010. április 29-től az igazgatóság tagjává választotta

dr. Parragh lászló független a Közgyűlés 2010. április 29-től az igazgatóság tagjává választotta

dr. martin roman független a Közgyűlés 2010. április 29-től az igazgatóság tagjává választotta

dr. világi oszkár nem független a Közgyűlés 2011. május 1-től az igazgatóság tagjává választotta

dr. anthony radev nem független a Közgyűlés 2014. április 30-tól az igazgatóság tagjává választotta

dr. anwar al-Kharusi független a Közgyűlés 2014. április 30-tól az igazgatóság tagjává választotta

dr. martonyi jános független a Közgyűlés 2014. július 1-től az igazgatóság tagjává választotta
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az igazgaTóság műKÖdése

Az Igazgatóság mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben 
határozta meg saját működését, amelyet legutóbb 2015 márciu-
sában aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:
  az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
  az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,
  az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a 

jelentések gyakoriságát,
   az elnök és alelnök főbb feladatait,
  az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak 

állandó napirendjét (keretét),
  a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának 

ellenőrzését,
  az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat. 

Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság által elfogadott formában 
éves összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá, amelyet az 
Igazgatóság társaságirányítási és javadalmazási Bizottsága 
részére adnak le a tisztségük elfogadásával egyidejűleg, továbbá 
minden naptári évben az éves rendes közgyűlés előtt legké-
sőbb 30 nappal. Amennyiben az Igazgatóság tagjával szemben 
az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározott összeférhetet-
lenség vagy érdekütközés merül fel, erről a körülményről eseti 
összeférhetetlenségi nyilatkozatban tájékoztatja az Igazgatóság 
társaságirányítási- és javadalmazási Bizottságát.

Az Igazgatóság évente formálisan értékeli saját és Bizottságai 
teljesítményét, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét.

az igazgatóság beszámolója  
2015. évi tevékenységéről

2015-ben az Igazgatóság 6 ülést tartott, 95%-os átlagos részvételi 
arány mellett.

A 2015-ben tartott igazgatósági ülések részvételi adatait az 
alábbi táblázat tartalmazza:

taGOk
ülések  
száma

részvételi 
arány

összesen 6 95%

Hernádi zsolt 6 100%

dr. Csányi sándor 4 67%

molnár józsef 6 100%

járai zsigmond 6 100%

dr. Parragh lászló 5 83%

martin roman 4 67%

dr. világi oszkár 6 100%

dr. anthony radev 6 100%

dr. anwar al-Kharusi 6 100%

dr. martonyi jános 6 100%

A rendszeres napirendi pontok mellett – mint a bizottsági 
elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett 
tevékenységekről –, az Igazgatóság információt kapott a kulcs-
fontosságú stratégiai ügyekről, valamint áttekintést a tőkepiaci 
fejleményekről, és egyedileg értékelte a vállalat valamennyi 
üzleti egységének teljesítményét. 

Az Igazgatóság továbbra is figyelmet fordított az iparági trendek 
nyomon követésére, a külső környezet kihívásainak kezelésére, 
az InA-val kapcsolatos pénzügyi, működési és hatékonyságnöve-
lési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folyamatra. 

az igazgaTóság bizoTTságai 

Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, vala-
mint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érde-
kében bizottságokat működtet. 

A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanácsadó, véleményal-
kotó, javaslattevő szervei, a MOl-csoport Döntési és Hatásköri 
listájában rögzítettek szerint egyes igazgatósági hatáskörbe 
tartozó kérdéseknél, illetve az Igazgatóság által az alkalmazott 
igazgatósági tagokhoz – mint a társaság vezető állású munka-
vállalóihoz – delegált kérdéskörökben előzetes véleményezési 
jogosítvánnyal rendelkeznek.

A bizottságok feladatait, működési rendjét a bizottsági elnökök 
javaslata alapján az Igazgatóság határozza meg.

Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes 
feladatok ellátására.

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja. 
A bizottsági tagok többsége nem-alkalmazott és független tag.

Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat működteti és az alábbiak 
szerint határozza meg a különböző bizottságok közötti feladat-
megosztást:

társaságirányítási és javadalmazási bizottság:

tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai 
önéletrajza elérhető a társaság honlapján):

  Dr. Csányi sándor – elnök, 2000. november 17.
  Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8.
  Dr. Martin Roman, 2010. június 4. 
  Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
  Dr. Martonyi jános, 2014. július 1. 

Az Igazgatóság elnöke állandó tagja a társaságirányítási és 
javadalmazási Bizottságnak.
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Feladatai:
  A testületi tevékenység elemzése, értékelése,
   az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcso-

latos kérdések,
  a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti 

kapcsolattartás támogatása,
  az ügyrendi és szabályozási kérdések,
   a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, 

kompenzációs és ösztönzési rendszerek áttekintése, 
javaslatok kidolgozása a legjobb gyakorlat megvaló-
sítására.

A Társaságirányítási és javadalmazási Bizottság  
beszámolója 2015. évi tevékenységéről

2015-ben a társaságirányítási és javadalmazási Bizottság 3 ülést 
tartott, 100%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2015. évi 
bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

ülések  
száma

részvételi 
arány

összesen 3 100%

dr. Csányi sándor 3 100%

Hernádi zsolt 3 100%

dr. martin roman 3 100%

dr. anthony radev 3 100%

dr. martonyi jános 3 100%

 
A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összeté-
telével kapcsolatos kérdések mellett a bizottság számos kulcs-
fontosságú stratégiai és az elért teljesítményekkel kapcsolatos 
témát megvitatott, mielőtt azok az Igazgatóságnak megtár-
gyalás céljából bemutatásra kerültek.

pénzügyi és kockázatkezelési bizottság:

tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai 
önéletrajza elérhető a társaság honlapján):

   járai Zsigmond – elnök, 2010. június 4. 
   Dr. Parragh lászló, 2014. február 20.
   Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
   Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.

Az Igazgatóság elnöke állandó meghívott a Pénzügyi és Kocká-
zatkezelési Bizottság üléseire.

A Felügyelő Bizottság elnöke és az Audit Bizottság elnöke 
állandó meghívottak a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 
üléseire.

Feladatai:
  A pénzügyi és kapcsolódó jelentések ellenőrzése,
  a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
   a tervezés, az audit körének és eredményeinek  

ellenőrzése,
  a kockázatkezelési rendszer figyelése,

   a társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és műkö-
dési kockázatoknak és azok kezelésének figyelemmel 
kísérése, az enterprise Risk Management (eRM) rend-
szer működésének felülvizsgálata,

  a külső auditor függetlenségének és objektivitásának 
biztosítása.

A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója 
2015. évi tevékenységéről

2015-ben a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 5 ülést tartott, 
100%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2015 során tartott 
bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

ülések  
száma

részvételi 
arány

összesen 5 100%

járai zsigmond 5 100%

dr. Parragh lászló 5 100%

dr. anthony radev 5 100%

dr. anwar al-Kharusi 5 100%

 
A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes 
nyilvános pénzügyi beszámoló vizsgálatát, a könyvvizsgáló 
munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres 
ellenőrzését – a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kocká-
zati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi 
pénzügyi helyzetet, valamint ezen faktorokhoz rendelt kocká-
zatkezelő akciók státuszjelentéseit.

fenntartható fejlődés bizottság:

tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai 
önéletrajza elérhető a társaság honlapján):

   Dr. Parragh lászló – elnök, 2014. május 30.
   Molnár józsef, 2013. szeptember 5. (elnök 2014. február 

20. és május 30. között)
   Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.
   Dr. Martonyi jános, 2014. július 1.
   Dr. világi Oszkár, 2014. május 30.

Az Igazgatóság elnöke állandó meghívott a Fenntartható 
Fejlődés Bizottság üléseire.

A Felügyelő Bizottság elnöke és alelnöke állandó meghívottak 
a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseire.

Feladatai:
  Az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat 

értékelése és véleményezése az Igazgatóság számára,
   az FF-el kapcsolatos valamennyi politika (pl. eBK, etikai 

Kódex, stb.) fejlesztésének és bevezetésének ellenőrzése,
  a MOl-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért ered-

mények felügyelete,
  az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével 

kapcsolatos jelentéseinek bekérése és megtárgyalása,
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   a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adata-
inak és tartalmának felülvizsgálata. 

A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója 2015. évi 
tevékenységéről

2015-ben a Fenntartható Fejlődés Bizottság 4 ülést tartott, 
80%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken 
való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

ülések  
száma

részvételi 
arány

összesen 4 80%

dr. Parragh lászló 3 75%

molnár józsef 3 75%

dr. anwar al-Kharusi 4 100%

dr. martonyi jános 4 100%

dr. világi oszkár 3 75%

 
A Bizottság értékelte a 2015. évi akciókat, véleményezte a Fenn-
tarthatósági jelentést és elfogadta a MOl-csoport 2016-2020 
időszakra vonatkozó fenntarthatósági tervét. A Bizottság 
kiemelt figyelemmel foglalkozott a Dow jones Fenntarthatósági 
értékelésben elért eredményekkel, a szükséges fejlesztési lépé-
sekkel és az üzletek fenntarthatósággal kapcsolatos tevékeny-
ségét is áttekintette. 

az igazgaTóság és az ügyvezeTés 
kapcsOlata

A társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és 
gyakorlat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az 
integrált társaságirányítási felelősségének az általa létreho-
zott, a társaság operatív működését biztosító ügyvezető testület 
(executive Board; „eB”) feladatainak, felelősségének meghatá-
rozásával, a társaság operatív működésének, működési és szer-
vezeti szabályainak biztosításával, valamint a célkitűzések, 
beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerével (teljesít-
mény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) tesz eleget. 

Az Igazgatóság és a társaság szervezetei közötti döntési hatás-
köri megosztást egy egységes dokumentum határozza meg, amely 
biztosítja a MOl-csoport folyamatainak hatékony kialakításához 
és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat. 

A MOl-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális szer-
vezeti egységeken keresztül valósul meg. tevékenységük össze-
hangolása az eB feladata. 

Az eB egy döntés-előkészítő fórum, melynek szerepe, hogy 
közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munka-
szervezet között, és egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az Igazga-
tóság elé kerülő ügyeket. Az eB előzetes álláspontot alakít ki 
az Igazgatóság elé terjesztett bizonyos javaslatok tekintetében, 
valamint az eB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtá-
sának felügyeletéért is.

Az eB ülések során minden tagnak véleménykifejtési köte-
lezettsége van, melyek alapján a végső döntést az elnök-
vezérigazgató hozza meg. Amennyiben a vezérigazgatónak, 
illetve a Pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek az elnök-
vezérigazgatóétól eltérő véleménye van, a döntést az Igazga-
tóság hozza meg.

az eb Tagjai 2015-ben:

Hernádi zsolt elnök-vezérigazgató (C-Ceo)

molnár józsef vezérigazgató (gCeo)

simola józsef
Pénzügyi-vezérigazgató helyettes 
(gCFo)

Horváth Ferenc ügyvezető igazgató, downstream 

áldott zoltán
ügyvezető igazgató, ina d.d.  
igazgatóságának elnöke

dr. világi oszkár 
ügyvezető igazgató, slovnaft 
a.s. elnök-vezérigazgató

Fasimon sándor
ügyvezető igazgató, mol magyaror-
szág operatív vezető (Coo)

alexander dodds*
ügyvezető igazgató, Kutatás- 
termelés

*2015.09.30-ig

Az Ügyvezető testület 2015-ben 29 alkalommal ülésezett és 
ülésenként átlagosan 10 témát tárgyalt meg. 

az igazgaTóság TagjainaK éves díjazása

Az igazgatósági tagok 2009. január 1-jétől kezdődően az alábbi 
meghatározott összegű nettó díjazásban részesülnek a minden-
kori éves rendes közgyűlést követően:

Igazgatósági tagok esetében 25.000 eUR/év
Bizottsági elnökök esetében 31.250 eUR/év 

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű 
igazgatósági tagok minden olyan Igazgatósági, illetve Bizottsági 
ülés után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen 
való részvételhez Magyarországra utaznak, bruttó 1.500 eUR 
juttatásban részesülnek.

az igazgaTósági TagoK ÖszTÖnzése

Az egységesség és a transzparencia érdekében társaságunk 
célja olyan ösztönzési rendszer megteremtése az Igazgatóság 
minden tagja számára, mely a fix összegű díjazás mellett előse-
gíti a résztvevők elkötelezettségének növekedését, és a társaság 
eredményességének, hosszú távú növekedésének figyelembe 
vételével biztosítja, hogy az ösztönzési rendszerben részt vevők 
érdekei egybeessenek a MOl részvényeseinek érdekével.

Az igazgatósági tagok 2012. évtől hatályos ösztönzési rendsze-
rének alapelveiről a 2012. április 26-i közgyűlés határozott.
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köt a társaság. szintén nem pénzbeli juttatásként minden 
igazgatósági tag igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgá-
latot és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot.

a FelsővezeTés és a mol-CsoPorT 
ügyvezeTő TesTüleTéneK ÖszTÖnzési 
rendszere 

A MOl javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a 
felsővezetés tagjait a vállalat stratégiájának megvalósítására 
és jutalmazza a stratégiai célok elérését rövid- és hosszú távú 
elemek kombinációjával. A társaságirányítási és javadalma-
zási Bizottság elismeri, hogy a javadalmazás fontos szerepet 
tölt be a célok elérésében. A ösztönző mechanizmusok kialakí-
tásával a MOl azt kívánja elérni hogy a felsővezetők javadal-
mazása összhangban legyen és támogassa a vállalat stratégiai 
céljait, amely révén a felsővezetők érdekei még inkább össz-
hangba kerülnek a részvényeseink érdekeivel.

1. A MOL-csoport felsővezetésének javadalmazási 
összetevői három pilléren alapulnak:

  éves alapbér: rögzített éves bér az egyéneknek fizetve
   Rövidtávú ösztönző (bónusz): éves bónusz az egyéni és  

a vállalati teljesítmény alapján
   Hosszú távú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és 

a stratégiai fókuszt segítendő hosszútávú felsővezetői 
ösztönző, ami egybe esik a MOl-csoport részvényese-
inek érdekeivel

 
A felsővezetés javadalmazási összetevői:

részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer

Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként szolgáló, 
hozzáadott értéken alapuló „Profit sharing” eredményösztönzőt 
2012. január 1-től a részvényjuttatáson alapuló ösztönző váltotta 
fel, melynek első kifizetési időszaka a 2013-as év.

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú rész-
vény árfolyam-növekedés érdekeltség, illetve osztalékfizetés 
melletti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott 
részvények 2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési 
tilalom) is meghatározásra került (azzal, hogy az igazgatósági 
tagi megbízás lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési 
tilalom megszűnik).

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: rész-
vényjuttatásból és a hozzá kapcsolódó készpénz juttatásból.

Részvényjuttatás

Mértéke:
  az igazgatóság tagjai részére: havi 150 db „A” sorozatú 

MOl törzsrészvény
  az igazgatóság elnöke részére: további havi 50 db „A” 

sorozatú MOl törzsrészvény

Amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti 
be, akkor az elnököt megillető plusz (50 db/hó) juttatás a 
külső igazgató alelnököt illeti meg.

A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet 
lezáró közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

Készpénz juttatás 

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, azaz 
a társaság gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcso-
latosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) és esetlegesen más 
közterhek befizetésre kerüljenek. Az adók és járulékok 
meg fizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen 
fedezetnyújtás nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos jogok 
gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felme-
rülő bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyere-
ségadó) megfizetésére, azok az Igazgatóság tagjait terhelik. 
ennek megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy 
készpénz juttatás, melynek mértéke a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcso-
latosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege, 
külföldi igazgatósági tagok esetében beleértve az adórezi-
dencia országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési 
kötelezettség összegét is. 

Egyéb juttatások 

Nem pénzbeli juttatásként minden igazgatósági tag 
részére élet- és balesetbiztosítást, valamint utasbiztosítást 

26%

elnök- 
vezérigazgató

26%

48%

vezérigazgató

28%

28%

44%

Felelős társaságirányítási jelentés



A felső vezetés ösztönző rendszere 2015-ben a következő 
elemeket tartalmazta:

2. Rövid távú ösztönző (bónusz)

Az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves 
alapbér 85-100 %-a. Mértéke a jogosultak rövid távú teljesít-
ménye alapján kerül meghatározásra.

A MOl-csoport döntéshozatali rendszere alapján az elnök- 
vezérigazgató és a vezérigazgató éves teljesítményét a 
társaságirányítási és javadalmazási Bizottság értékeli a MOl-
csoport Igazgatóságának végső jóváhagyásával.

A rövid távú ösztönző teljesítmény mutatói

A MOl rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a MOl -csoport 
hosszútávú stratégiáját támogató, éven belül megvalósítható 
operatív, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére törekedjenek 
az érintettek. ezeken felül a Fenntartható Fejlődés és egészség, 
Biztonság és Környezetvédelem (FF és eBK) célok is részét képzik 
az ösztönző rendszernek, amelyek teljes összhangban állnak a 
MOl-csoport nyilvános Fenntarthatósági stratégia 2020 céljaival. 

2015-ben a MOl-csoport Ügyvezető testület rövid távú 
ösztönző céljainak kialakítása során a kiemelt területek pénz-
ügyi és nem-pénzügyi teljesítmény mutatók együtteseként 
kerültek meghatározásra, hogy ezáltal támogassák a Csoport 
céljainak megvalósítását.

Pénzügyi teljesítménymutatók:

2015-ben a Ügyvezető testület kiemelt célja az eBItDA és  
a beruházási és befektetési célok teljesítése volt. ezek a teljesít-
mény mutatók szerepelnek az elnök-vezérigazgató és  
a Csoportszintű vezérigazgató éves célkitűzésében is:

üzletáG TeljesíTmény muTaTó

mol-csoport

„Tiszta” újrabeszerzési árakkal 
becsült ebiTda

beruházások és befektetések

ezeken felül az egyes üzletágakért felelős Ügyvezető testület 
tagjainak céljai között operatív és pénzügyi teljesítmény 
mutatók is szerepelnek, amelyek megfelelően tükrözik az egyes 
üzletágak rövid távú céljait és a stratégiai célkitűzéseit  
a Csoport hosszú távú stratégiájába illeszkedően. 
 

üzletáG TeljesíTmény muTaTó

Csoportszintű 
downstream

„Tiszta” újrabeszerzési árakkal 
becsült ebiTda

beruházások és befektetések

next downstream Program 
ebiTda hatása

Csoportszintű Kutatás 
& termelés

2p készletek 

beruházások és befektetések

Fajlagos termelési költség

termelés volumene 

Nem pénzügyi teljesítménymutatók:

A MOl-csoport Ügyvezető testületének tagjai a pénzügyi célok 
mellett nem-pénzügyi célokért is felelősek. A biztonság a Csoport 
elsőszámú prioritása, ez az oka annak, hogy a társaságirányítási 
és javadalmazási Bizottság következetesen fogalmazza meg az 
üzletági és a csoportszintű FF és eBK vonatkozású teljesítmény 
mutatókat. 2015-ben a MOl-csoport a tRIR-t (teljes jelenthető 
baleseti rátát) alkalmazta. A tRIR, mint elsődleges mutató-
szám, az ltIF-fel (Baleseti gyakoriság) szemben – a Csoport 
céljaival összhangban – nemcsak azokkal a balesetekkel foglal-
kozik, amelyek munkaidő kieséssel járnak, hanem minden olyan 
munkahelyi balesettel, amely orvosi beavatkozást igényel. Az FF 
és eBK célok alkalmazása is tükrözi a Csoport elkötelezettségét a 
mindenkori biztonságos és megbízható működés mellett.

szigorú célok kerültek kitűzésre annak elősegítésére, hogy 
az elmúlt években elért javuló tendencia folytatódjon és a 
Csoportban egyre kevesebb munkahelyi baleset és biztonsági 
probléma forduljon elő. A cél további 10%-os javulás a korábbi 
évhez képest. 

A 2015-ös FF és eBK célok a következők voltak:

üzletáG TeljesíTmény muTaTó

Csoportszintű  
downstream

downstream Trir (Teljes jelenthető 
baleseti ráta)

Csoportszintű Kutatás 
& termelés

upstream Trir (Teljes jelenthető 
baleseti ráta)

mol-csoport
Csoportszintű Trir (Teljes jelenthe-
tő baleseti ráta)

 
A rövid távú ösztönző eredménye

Azért esett a választás a fentebb említett teljesítménymuta-
tókra, mert ezek tükrözik a társaságirányítási és javadalma-
zási Bizottság azon célját, hogy vállalati és üzletági mutatók 
széles skálája segítségével értékelje az érintettek teljesítményét.

felső vezetés

29%

34%

37%

éves alapbér Rövidtávú 
ösztönző 
(bónusz)

Hosszú távú 
ösztönző
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A rövid távú ösztönzőből származó juttatás nem egy képlet ered-
ménye, mivel az egyes teljesítmény mutatókhoz nem tartoznak 
rögzített súlyok, annak érdekében, hogy az egyes elemek ne 
kerüljenek túlsúlyba a többivel szemben. Az időszak végén a 
társaságirányítási és javadalmazási Bizottság szigorúan értékeli 
a résztvevők teljesítményét és határoz arról, hogy a teljesítmény-
mutatók eredményét tükrözi-e a MOl-csoport teljesítménye.

3. Összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer

Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer célja 
a korszerű, hosszú távú ösztönzés biztosítása a kiemelt mene-
dzserek részére, a részvényárfolyam növelési érdekeltség 
megtartása mellett.

A rendszer két elemből tevődik össze:
Részvényopciós rendszer és az úgynevezett„Performance share 
Plan” rendszer.

A két elem főbb jellemzői:

a) Részvényopciós ösztönző rendszer

A Részvényopció egy hipotetikus opció MOl részvényeket ille-
tően, mellyel egy meghatározott induló árfolyam és egy válasz-
tott aktuális árfolyam különbözete realizálható profitként. Az 
ösztönző jellemzői:

  évente induló, 5 éves futamidejű ösztönző. A futamidő 1 év 
nyújtási és 1 év várakozási időszakra (a részvényopció még 
nem beváltható) és egy 3 éves beváltási időszakra bont-
ható. Amennyiben a részvényopció nem került beváltásra, a 
beváltási időszak utolsó évének december 31. napján lejár

  A részvényopció kötési ára a nyújtási időszak kezdete 
előtt kerül megállapításra. A kötési ár Budapesti érték-
tőzsdén lévő MOl részvények a referencia időszak során 
mért forgalommal súlyozott átlagos árfolyama, forintban 
számolva. A referencia időszak a nyújtási időszakot 
megelőző utolsó negyedéve az évnek.

  A lehívási ár a Budapesti értéktőzsdén kereskedett MOl 
részvények átlagos árfolyama a lehívás napján. A keres-
kedési nap szabadon választható meg a jogosult mene-
dzser által, kivéve a bennfentes kereskedelem tilalma alá 
eső időszakokat.

  Miközben a részvényopciók darabszámát a pozíció beso-
rolás határozza meg, a tényleges opciós szám függ a nyúj-
tási időszakra vonatkozó egyéni teljesítmény mutatók 
értékelésétől is.

   Az egyéni teljesítmény mutatók és a rövid távú teljesít-
ményértékelés, együttesen egy egyéni rövid távú teljes-
mény faktort határoz meg (0 és 2 között), amelynek a 
szorzata a pozíció szint szerinti részvényopciók darab-
számával adja meg a tényleges opciós darabszámot. 

Az elérhető részvény opciók darabszámát az egyéni rövid távú 
teljesmény faktor határozza meg a nyújtási időszakban:

eGyéni  
értékelés

részvényoPCióK  
darabszámánaK %-a

0 > x0%

0 és 2 között >
szorzó az egyéni értékelés  
alapján

2 > x200%

 
A felsővezetők, akik hosszútávú ösztönzőre jogosultak, jogo-
sultságot szereztek egy egyösszegű éves kifizetésű juttatásra, 
amely akkor kerül kifizetésre, amennyiben a MOl Közgyűlése 
osztalékfizetés mellett dönt az adott évre vonatkozóan. A kifi-
zetés mértéke megegyezik az egy MOl részvényre jutó osztalék 
és az adott vezetőnek juttatott részvényopciós darabszám szor-
zatával. A juttatás célja, hogy az osztalékfizetés kapcsán rész-
vényárfolyam változással korrigálja a hosszú távú ösztönzőt. 

b) „Performance Share Plan” ösztönző rendszer

A „Performance share Plan” egy hároméves futamidejű, kész-
pénzalapú ösztönző program, amely a részvényárfolyam relatív 
teljesítményén alapul. Az ösztönző jellemzői:

   A program évente indul, 3 éves várakozási időszakkal. 
A kifizetés a harmadik év után esedékes. 

   A célkitűzés tárgya a MOl részvényárfolyamának 
alakulása összehasonlítva releváns és elismert kelet-
közép-európai regionális és olaj iparág specifikus 
részvény indexekkel (CetOP20 Index és Dow jones 
emerging Market titans Oil&Gas 30 Index (Dow jones 
feltörekvő piaci olajipari részvény index).

   A MOl részvények árfolyma a két fent említett indexszel 
kerül összehasonlításra. Az értékelés alapja a MOl rész-
vényárfolyam év/év alapú teljesítményének átlagos elté-
rése a két indexhez képest. Az összehasonlítás UsA dollár 
alapon történik. A kifizetés mértéke a két részvény index és 
a MOl részvények árfolyamának éves szinten mért eltéré-
séből származtatható. A végső kifizetés mértékét a három 
év teljesítményének átlaga határozza meg.

  ezen felül a PsP várható kifizetésének mértéke függ 
az egyéni rövid távú értékeléstől, vagyis tényleges kifi-
zetés minden PsP-re jogosult esetében függ a három éves 
egyéni teljesítmény által számolt indikátortól. ez bizto-
sítja a folyamatos egyéni túlteljesítés elismerését és a 
célok hosszú távú alulmúlását is kezeli.

  tehát a tényleges kifizetés a PsP várható kifizetésének 
szorzata a három éves várakozási időszak egyéni teljesít-
ményeinek kombinációjából eredő indikátorral.

 
A hosszú távú ösztönző teljesítmény mutatói

A hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz és az osztalékfi-
zetéshez való hozzárendelése tükrözi az Igazgatóság folyamatos 
és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszú távú 
ösztönzőn keresztül a MOl célja, hogy hozzásegítse a részvé-
nyeseket befektetésük megtérüléséhez mind a részvényárfo-
lyamon, mind az osztalékfizetésen keresztül.

Felelős társaságirányítási jelentés



Azért esett a választás a CetOP20 és a Dow jones emerging 
Market titans Oil&Gas 30 Indexekre, mivel a MOl regionális 
(Közép- és Kelet-európa) és a globális feltörekvő piacok olaj és 
gáz szektor szereplőivel egyaránt versenyzik a befektetőkért. 
A két index referenciaként való alkalmazásával a MOl ösztön-
zési rendszere hosszútávú, versenyképes juttatást biztosít a 
felsővezetőknek és a leendő befektetőknek egyaránt a tágabb 
értelemben vett regionális és globális olaj és gáz piacokon.

egyéb béren kívüli juttatások

A Csoport a kiemelt vezetőinek a piaci gyakorlat szerinti jutta-
tásokat biztosítja. 

ebbe a körbe tartozik:
  vállalati státusz gépkocsi mind személyes, mind üzleti 

célokra
  élet- és balesetbiztosítás
  Utazási biztosítás
  Felelősségbiztosítás
  éves egészségszűrés és kiemelt egészségügyi ellátások

Felügyelő bizoTTság

A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízá-
sából ellenőrzi a társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot. 
A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg határo-
zott időre, de legfeljebb 5 évre. A testület jelenleg kilenc főből áll. 
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény („Ptk.”) 
értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Felügyelő 
Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOl Felügyelő Bizottsá-
gában három fő képviseli a munkavállalókat, és hat fő a tulajdo-
nosok által megbízott külső személy. 

A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel 
az Igazgatóság negyedéves beszámolója a társaság műkö-
déséről, a Belső Audit és a társasági Biztonság beszámolója, 
ezeken felül folyamatosan tájékoztatást kap egyéb releváns 
témákban. A Felügyelő Bizottság emellett áttekinti az éves 
rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. A Felügyelő 
Bizottság az év során tekinti át éves tevékenységét.

2015-ben a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 91%-os átlagos 
részvételi arány mellett.

a felügyelő bizottság tagjainak díjazása

A Felügyelő Bizottság tagjai 2015. május 1-ig havi bruttó 3.000 
eUR, elnöke havi bruttó 4.000 eUR díjazásban részesülnek, 
2015. május 1-től kezdődően a tagok havi bruttó 4.000 eUR, az 
elnök havi bruttó 6.000 eUR díjazásban. A havi díjazáson túl a 
Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) alka-
lommal további bruttó 1.500 eUR díjazásban részesül minden 
olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, 
amelyen részt vesz. Az Audit Bizottság elnöke minden olyan 
igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 
1.500 eUR összegű díjazásban részesül, évente maximum 
tizenöt (15) alkalommal.  
A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az 
ütemtervben szereplő évi rendes FB üléseken felül minden 
további olyan rendkívüli FB ülés után, amelyen részt vesznek, 
alkalmanként, de évente maximum két alkalommal további 
1.500 eUR összegű díjazásban részesülnek. 

egyéb juttatások

nem pénzbeli juttatásként minden felügyelő bizottsági tag 
részére élet- és balesetbiztosítást, valamint utasbiztosítást köt a 
társaság. szintén nem pénzbeli juttatásként minden felügyelő 
bizottsági tag igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot és 
egy teljes körű egészségügyi ellátási csomagot.

audiT bizoTTság

2006-ban a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő 
Bi zottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság megerősíti a 
társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrollt. 

A független Audit Bizottság hatáskörébe többek között az 
alábbi feladatok tartoznak: 

  segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámoló-
rendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztá-
sában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben

  ellátja az audit bizottsági feladatokat a társaság által 
konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági 
formában működő vagy szabályozott piacra beveze-
tett értékpapírt kibocsátó leányvállalata tekintetében 
is, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott 
leányvállalatnál audit bizottság nem működik). 

mosonyi györgy, elnök nem független

dr. Chikán attila, alelnök független

john i. Charody független

slavomír Hatina független

juhász attila
nem független (munkaválla-
lói képviselő)

dr.sc. Žarko Primorac független

Hegedűs andrea
nem független (munkaválla-
lói képviselő)

dr. Puskás sándor 
nem független (munkaválla-
lói képviselő)

Töröcskei istván* független

dr. szivek norbert** független

* töröcskei István mandátuma 2015. április 28. napjával lejárt
** Dr. szivek norbertet a közgyűlés 2015. április 29. napjával felügyelőbizott-
sági taggá választotta 

az Felügyelő bizoTTság Tagjai 
és FüggeTlenségi sTáTuszuK

A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és 
Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés 
Bizottság üléseinek állandó meghívottja. 
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Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai 
önéletrajza elérhető a társaság honlapján):

  Dr. Chikán Attila – elnök, 2006. április 27.
  john I. Charody, 2006. április 27.
  töröcskei István, 2011. május 1.*

  Dr.sc. Žarko Primorac (póttagként) – feladatát ellátja 
2015. április 29. napjától** 

* töröcskei István mandátuma 2015. április 28. napján lejárt

** töröcskei István mandátumának 2015. április 28.-i lejártával Dr.sc. Žarko 
Primorac, mint az Audit Bizottság póttagja került meghívásra az Audit 
Bizottságba, amíg a közgyűlés új, állandó Audit bizottsági tagot választ.

az audit bizottság beszámolója  
a 2015. évi tevékenységéről

2015-ben az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 100%-os átlagos rész-
vételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett 
– beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgá-
latát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső 
audit rendszeres vizsgálatát – az Audit Bizottság áttekintette a 
vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megválto-
zott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz rendelt 
kockázat csökkentő akciók státuszjelentéseit. Az Audit Bizottság 
folyamatosan nyomon követte a társaság pénzügyi helyzetét.  
Az Audit Bizottság áttekintette az éves közgyűlés anyagait  
(a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat megállapításait).

inteGrált társasáGi  
kOckázatkezelési rendszer

A MOl-csoport Kockázatkezelés kiemelt feladata, hogy kezelje 
az üzleti környezet kihívásait, hozzájárulva ez által a MOl-
csoport stabil és fenntartható működéséhez és növekedé-
séhez. 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 dina-
mikus modellbe való integrálását csoportszinten az egységes 
vállalati Kockázatkezelés (eRM) keretében végezzük. Az eRM 
a pénzügyi, működési, stratégiai és jogi megfeleléssel kapcso-
latos kockázatok széles körét együtt kezeli, miközben az egyes 
események bekövetkezése esetén felmerülő reputációs hatásokat 
is vizsgálja. Az eRM segítségével feltárjuk a MOl-csoport ered-
ményeire ható legfontosabb kockázatokat, ezeket egy egységes 
módszertan alapján értékeljük és különböző szintű kocká-
zati térképekre összesítjük. tekintettel a létező kockázatcsök-
kentő lépésekre és kontrollokra, felhívjuk a figyelmet a szükséges 
döntések meghozatalára 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 csoportszintű kitermelésnek 
megfelelő mértékű ‘hosszú’ kőolaj pozícióból, a feldolgo-
zott termékmennyiségre vonatkozó ‘hosszú’ finomítói 
árrés pozícióból, illetve a ‘hosszú’ vegyipari árrés pozíci-
óból származik. A tömegáru árkockázat cash flow hatását 
nem célszerű teljes mértékben lecsökkenteni, mivel azok 
a befektetők, akik részesedést szereznek olajipari vállala-
tokban 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 szem-
pontból 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 árfolyamkockázat-
kezelési irányelveinek megfelelően a működési 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 következtében megnőttek.

   Országkockázat: A nemzetközileg bővülő portfólió szük-
ségessé teszi az országkockázati kitettségek megfelelő keze-
lését. A diverzifikációs hatás elősegítése érdekében az 
országkockázati kitettségek rendszeresen felülvizsgálatra 
kerülnek. 

  Fúrási kockázat: A fúrások sikerességének bizony-
talansága tipikus kutatási tevékenységgel járó üzleti 
kockázat. 

   Berendezés meghibásodásának kockázata:  
A Downstream üzletben található nagyfokú eszközkon-
centráltság miatt a berendezések meghibásodása jelentős 
kockázati tényező. A potenciális negatív hatások a bizto-
sítási programmal kerülnek csökkentésre.

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

  Reputációs kockázat: Az utóbbi évek extrém negatív 
hatásainak következtében (pl. BP olajkatasztrófa, fukus-
himai 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) bizto-
sítja a különböző üzletágak és funkcionális területek kocká-
zatainak egységes keretrendszerbe foglalását Kockázati 
térképek segítségével. 

Felelős társaságirányítási jelentés



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 kontrolok és kockázatcsökkentő 
lépések végrehajtása által történik. A kockázatelemzés során 
készül a Kockázati térkép, amely egy kockázati hatás-valószí-
nűség alapú grafikus ábrázolás (mátrix). A Kockázati térképen 
megjelenő stratégiai, működési és pénzügyi kulcskockázatok 
negyedévente felülvizsgálatra és újraértékelésre kerülnek, 
amely alapján a felsővezetés értesül a kockázatok alakulásáról 
és a kockázatcsökkentő lépések státuszáról.

A csoport profitabilitásának és pénzügyi stabilitásának fenntar-
tása érdekében a Pénzügyi Kockázatkezelés az eRM része-
ként a rövidtávú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A tömegáruk 
árkockázatát, a devizapiaci és kamatlábkockázatokat Monte 
Carlo szimulációs módszerrel, egy komplex modell keretében 
mérjük, mely a portfolióhatásokat is figyelembe veszi. A MOl-
csoport pénzügyi és stratégiai céljaihoz kapcsolódó limiteknek 
való megfelelésről a felső vezetés havi rendszerességgel kap tájé-
koztatást, míg a Kockázatkezelési szervezet kockázatcsökkentő 
lépéseket terjeszt elő, amennyiben 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 követ-
kezők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kútkockázat 
biztosítások (a legtöbb biztosítási program határozott 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 fenti-
ekben részletezett több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. 
A pénzügyi kockázatok modellezésére szolgáló inputadatokat 
az eRM is alkalmazza. ehhez hasonlóan a biztosítási tevé-
kenység kapcsán a működési kockázatokról szerzett informá-
ciók ugyancsak hasznosak az eRM fejlesztése során. Az eRM 
működési kockázatokat (ideértve az üzletfolytonossági kocká-
zatokat is) érintő eredményei jó iránymutatással szolgálnak a 
biztosítások menedzseléséhez, mivel rávilágítanak azon terüle-
tekre, 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 felsővezetés támogatására is az egyes 
projektek kockázati profilját figyelembe vevő, megalapozott 
döntések meghozatalában. ennek érdekében a csoportszintű 

Kockázatkezelés az eRM felhasználásával véleményt nyújt a 
tőkeelosztásról, a pénzügyi flexibilitásról és részt vesz a jelen-
tősebb projektek, potenciális akvizíciók vagy divesztíciók érté-
kelésében.

KÖnyvvizsgálóK

A MOl-csoport könyvvizsgálatát 2015. és 2014. években is az 
ernst and Young („eY”) végezte, kivéve az FGsZ Zrt. (Pricewa-
terhouse Coopers) és egyéb, kisebb jelentőségű leányvállalatok 
könyvvizsgálatát.

A könyvvizsgálati szerződés keretében az eY auditálja a 2000. 
évi C. törvény (számviteli törvény) szerint készített egyedi éves 
beszámolókat, a MOl közbenső mérlegeit, valamint a nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási standardok (IFRs) szerint készült konszo-
lidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgá-
lata a magyar nemzeti Könyvvizsgálati standardok, a nemzetközi 
Könyvvizsgálati standardok (IsA), valamint a számviteli törvény 
és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok 
alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgá-
lati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavég-
zéssel, illetve a MOl fő testületi ülésein történő részvétellel és 
egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítják. A könyvvizs-
gálók ezenkívül negyedévente áttekintik a tőzsdei gyorsjelentést, 
bár ezek tekintetében teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és így 
nem bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést sem ezekről.

Az eY egyéb szolgáltatásokat is nyújtott a MOl-csoportnak. 
2015-ben, illetve 2014-ben a következő díjak kerültek kifizete-
tésre részére:

a KÖnyvvizsgálóKnaK KiFizeTeTT díjaK 
(millió FT)

2015 2014

mol könyvvizsgálatának díja (beleértve 
a közbenső mérlegek vizsgálatát)

151 154

leányvállalatok könyvvizsgálatának díja 577 524

egyéb audit szolgáltatások 18 15

egyéb nem-audit szolgáltatások 48 152

adótanácsadói szolgáltatások 432 303

összesen 1 226 1 148

 
A leányvállalatok könyvvizsgálati díjának növekedése 
szinte teljes egészében a korábbi akvizíciókhoz (eni, egyesült 
Királyság, norvégia) és az új jogi személyek tevékenységeihez 
kapcsolódnak. Az egyéb audit szolgáltatások elsősorban a Fenn-
tarthatósági jelentés könyvvizsgálatához kapcsolódtak mindkét 
évben. 2015-ben az egyéb nem audit szolgáltatások informatikai 
és tranzakció támogatás szolgáltatásokhoz kötődtek. 2014-ben 
a nemzetközi Upstream terület bizonyos vállalatainak Hollan-
diába való áthelyezésének költségei az egyéb nem-audit szol-
gáltatások díjai között kerültek kimutatásra. Az adótanácsadói 
szolgáltatások mindkét évben főleg személyi jövedelmi adóhoz, 
illetve kisebb mértékben társasági adóhoz és áFá-hoz kapcso-
lódó szolgáltatásokhoz kapcsolódtak.
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Az Igazgatóság véleménye szerint az eY által nyújtott egyéb szol-
gáltatások nem veszélyeztetik a könyvvizsgálói függetlenséget. 

kapcsOlat a részvényesekkel, 
bennFenTes KeresKedelem Tilalma

Az Igazgatóság tudatában van a részvényesek érdekeinek 
képviseletéhez és előmozdításához fűződő kötelezettségének, 
valamint tisztában van azzal, hogy teljes mértékben felelős a 
MOl-csoport teljesítményéért és tevékenységeiért. Annak előse-
gítése érdekében, hogy a részvényesek elvárásainak minden 
területen maximálisan eleget tehessen a társaság, az Igazga-
tóság folyamatosan elemzi és értékeli a fejleményeket, mind a 
tágabb külső környezet, mind a működési szint tekintetében.

A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái 
a rendszeres bejelentések; éves jelentés, a féléves jelentés, és 
a negyedéves időközi vezetőségi beszámolók, valamint rend-
kívüli bejelentések. A rendszeres és rendkívüli bejelentések a 
MOl honlapján, a Budapesti értéktőzsdén (elsődleges tőzsde) 
és a varsói értéktőzsdén, valamint a Magyar nemzeti Bank 
által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszeren kerülnek 
publikálásra. továbbá a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is 
elküldjük azok részére, akik feliratkoztak a Befektetői Kapcso-
latok levelezőlistájára. emellett a részvényesek tájékoztatást 
kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az 
éves rendes közgyűlésen. Rendszeres befektetői körutakat szer-
vezünk az egyesült államok, az egyesült Királyság és a konti-
nentális európa nagyvárosaiba a befektetői közösség képviselői 
– ideértve a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR) 
birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők év közben is 
tehetnek fel kérdéseket és élhetnek javaslatokkal bármikor, 
beleértve a társaság közgyűlését. A befektetők visszajelzése-
iről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.

A MOl Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevé-
kenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi 
kapcsolattartásért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” 
fejezetben az éves jelentés végén található). további információ 
a MOl honlapján (www.mol.hu) is elérhető, ahol egy külön 
fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait 
érintő kérdésekkel. A vállalat mindig különös figyelmet fordí-
tott arra, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően 
széleskörű információkat biztosítson a tőkepiac részére. ennek 
okán a MOl Befektetői Kapcsolatok szervezet folyamatosan 
frissíti honlapját (közvetlenül is elérhető a molgroup.info/hu/
befektetoi-kapcsolatok oldalon). Célunk, hogy a weboldalt 
még felhasználóbarátabbá tegyük és ezzel összhangban folya-
matosan fejlesszük szolgáltatásainkat. ezek segítségével még 
eredményesebben tudjuk teljesíteni részvényeseink, elemzőink 
és más tőkepiaci szereplők elvárásait. 

2015-ben a MOl 4 befektetői körúton és 14 konferencián vett 
részt (1 az egyesült államokban, 13 európában), valamint 
körülbelül 320 találkozót tartott potenciális és jelenlegi befek-
tetők részére. ezen felül 3 intézményi kötvényeseknek szóló 
konferencián vettünk részt. 

A MOl-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó 
értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. Azon országok 
többségében, ahol a MOl-csoportnak érdekeltségei vannak, 
az értékpapírokkal való bennfentes kereskedelmet a bünte-
tőjog is szigorúan tiltja. emiatt nemcsak a vonatkozó jogszabá-
lyok betartását várjuk el munkatársainktól, hanem azt is, hogy 
még a látszatát is kerüljék el az értékpapírokkal való bennfentes 
kereskedelemnek és tanácsadásnak. 

A törvényi előírásokkal összhangban és a MOl bennfentes 
kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályzata szerint:

   tilos bennfentes információ felhasználásával a benn-
fentes információval érintett pénzügyi eszközre, 
közvetlen vagy közvetett módon ügyletet kötni, vagy 
ilyen ügylet kötésére megbízást adni, a bennfentes infor-
mációt továbbadni más személynek, javaslatot tenni más 
személynek arra, hogy a bennfentes információval érin-
tett pénzügyi eszközre ügyletet kössön;

  amennyiben az adott bennfentes információ más, a MOl-
csoporthoz tartozó tőzsdei társasággal kapcsolatos, úgy a 
bennfentes kereskedelem tilalma természetesen ezen társa-
ságokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközökre is vonatkozik.

részvényesi jOGOk GyakOrlása, 
KÖzgyűlési részvéTel

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő rész-
vények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. 
Minden „A" sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól 
függően, hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány 
részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek tény-
legesen mekkora szavazati ereje van. 

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának 
feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a demate-
rializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató 
köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkori 
közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. Az Alap-
szabály 8.6 pontja értelmében: „A közgyűlést megelőző részvény-
könyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a 
részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilat-
kozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz 
tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartal-
mazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a 
bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a társaság részvényeinek 
legalább 2%-át”. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a 
bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összeté-
telét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve. 

továbbá, az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles hala-
déktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények 
vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate 
beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem 
tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a 
részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szava-
zati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, 
ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.

Felelős társaságirányítási jelentés

http://mol.hu/hu/
http://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok
http://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok


társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: „egy 
részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd 
az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szava-
zati jogok több, mint 10%-át, kivéve a társaság megbízásából a 
társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat 
kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak 
annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett rész-
vényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat 
végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az 
alábbi korlátozások alá).”

A Ptk. szerint a részvényes jogosult a közgyűlésen részt 
venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt 
tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig 
szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy 
százalékával rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóságtól, hogy 
valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.  
Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendel-
kező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a 
napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfe-
lelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felve-
endő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a 
Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől 
számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igaz-
gatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előter-

jesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését 
követően hirdetményt tesz közzé. A közgyűlési részvétel felté-
telei a közgyűlési hirdetményben kerülnek közzétételre, 
társaságunk Alapszabálya szerint a társaság honlapján. 
Az évi rendes közgyűlések jellemzően áprilisban kerülnek 
megtartásra. 

Az évi rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik az Igazgató-
ságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára 
a döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz arról, 
hogy annak mely részét kell a vállalkozásba visszaforgatni, és 
mekkora hányadát lehet osztalékként kifizetni. A közgyűlés 
döntése alapján a társaság, a részvényeseket megillető oszta-
lékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti. 

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza 
meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és 
az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak 
kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igaz-
gatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó 
közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdo-
nosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.  
Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való 
jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfize-
tésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

mol-CsoPorT TársaságirányíTási sTruKTÚra
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HeRnáDI Zsolt 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
  Elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
  az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től
  Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási  

és Javadalmazási Bizottságának

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Keres-
kedelmi és Hitelbank Rt-ben, 1992-től 1994-ig a 
pénzintézet vezérigazgatóhelyettese. A Magyar taka-
rékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 
között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 
1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnöksé-
gének tagja, 2001-től tagja a european Round table 
of Industrialists szakmai szervezetnek. 2007-től 
esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől a 
Budapesti Corvinus egyetem díszpolgára, 2011 áprili-
sától az OtP Bank Igazgatóságának tagja, 2016 márciu-
sától százhalombatta díszpolgára.

Dr. CsánYI sándor 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, 
alelnöke 2001-től

  Az Igazgatóság Társaságirányítási és 
Javadalmazási Bizottságának elnöke

A pénzügy szakos közgazda, egyetemi doktor, bejegy-
zett könyvvizsgáló első munkahelye a Pénzügyminiszté-
rium volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és élelmezésügyi 
Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 
1989-től 1992-ig a Kereskedelmi és Hitelbank vezér-
igazgató-helyettese, 1992-től az OtP Bank nyrt. elnök-
vezérigazgatója. A 2011. április 29-i közgyűlés újabb öt 
évre megerősítette az OtP Bank nyrt. elnök-vezérigaz-
gatói posztján. tagja az egyik legjelentősebb nemzet-
közi kártyatársaság, a MasterCard európai tanácsadó 
testületének, társelnöke a vállalkozók és Munkáltatók 
Országos szövetségének (vOsZ). 2004-től a nyugat-
Magyarországi egyetem címzetes egyetemi tanára. dr. 
Csányi sándor tagja a Banki tanulmányok nemzet-
közi Intézetének. 2010 júliusa óta a Magyar labdarúgó 
szövetség elnöke. 2012 januárja óta a Kínai–Magyar 
Üzleti tanács társelnöke. 2015 márciusa óta az UeFA 
végrehajtó Bizottságának tagja.

Igazgatóság



MOlnáR józsef 
Mol-csoport pozíciók:

  A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-jétől
  Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
  Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak  

2013. szeptember 5-től
  Az INA Felügyelő Bizottságának 2010 áprilisától
  Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja  

2011 májusától

1978 és 2001 között a BorsodChem Rt-nél töltött be 
különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az 
árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági 
Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. 
gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműkö-
dött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, 
majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozá-
sában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a 
BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-
től a tvK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a 
MOl-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 
szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig 
pedig a Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. 
A MOl-csoporton belül a slovnaft a.s. Igazgatóságának 
2004 és 2008 között, a tvK nyrt. Igazgatóságának 2001 
és 2011 között volt tagja.

jáRAI Zsigmond 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési 

Bizottságnak

1976-tól pénzügyi szakemberként tevékenykedik, 
külföldi és magyar fejlesztési és kereskedelmi 
bankokban töltött be vezető tisztségeket. 1996-tól 
1998-ig a Budapesti értéktőzsde elnöke. Pénzügymi-
niszter 1998 és 2000 között, majd a Magyar nemzeti 
Bank elnöke 2001-től 2007-ig. A CIG életbiztosító Zrt. 
alapítója, 2007-től 2010-ig a Felügyelő Bizottság elnöke. 
2010–2014 között a Magyar nemzeti Bank Felügyelő 
Bizottság elnöke.
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Dr. PARRAGH lászló 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  A Fenntartható Fejlődés Bizottság elnöke  

2014. május 30-tól
  Tagja a Pénzügyi Kockázatkezelési Bizottságnak 

2014. február 20-tól

1989-től a Parragh Kereskedelmi és Holding Zrt. 
elnök-vezérigazgatója. 1993-tól az MGYOsZ elnökségi 
tagja, közben 1994–2000 között alelnök. A Miniszter-
elnök gazdasági tanácsadó testületének tagja 1998-tól 
2002-ig. 2000-től a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke, 2003–2010 között a GYsev Rt. alelnöke. 
2003-tól 2014-ig a KAvOsZ Zrt. Felügyelőbizottsá-
gának, 2014-től az Igazgatóságának az elnöke. 2009 
óta a KAvOsZ vállalkozásfejlesztési Zrt. igazgatósá-
gának elnöke. 2003–2011 között a Gazdasági és szociális 
tanács, 2011-től a nemzeti Gazdasági és társadalmai 
tanács elnöke. 2002–2010 között a Me HIB Zrt, eXIM 
Bank Zrt, GYsev Zrt. Igazgatóságainak volt tagja, 
2014-től a MeHIB és az eXIM felügyelőbizottsága-
inak tagja. 2010–2011 között a MAlév Igazgatóságának 
tagja. 2014-től az államreform Bizottság tagja, 2015-
től az MKB felügyelőbizottságának elnöke. A nyugat-
Magyarországi egyetem és a Budapesti Gazdasági 
Főiskola címzetes főiskolai tanára, valamint a Gazda-
sági tanácsának tagja. A nemzeti Gazdasági és társa-
dalmi tanács Gazdasági oldalának elnöke és tagja a 
World Chambers Federation General Councilnek.

Dr. Martin ROMAn 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  A Társaságirányítási és Javadalmazási  

Bizottság tagja

szakmai pályafutását a Wolf Bergstrasse cseh irodá-
jának értékesítési igazgatójaként kezdte. 1994-ben a 
janka Radotín vezérigazgatója lett, ahol a lennO 
X (UsA) mint stratégiai partner csatlakozását köve-
tően megválasztották az Igazgatóság elnökének. 2000 
és 2004 között részt vett a nagy múltú cseh gépipari 
vállalat átalakításában, az új ŠKODA HOlDInG elnök-
vezérigazgatója lett. 2004. februártól 2011. szeptember 
közepéig a eZ a. s. elnökvezérigazgatója. 2011. szept-
embertől 2013. októberig a eZ a. s. Felügyelő Bizott-
ságának elnöke. A MOl Igazgatóságában betöltött 
tagsága mellett tagja a Prágai tőzsde Felügyelő Bizott-
ságának 2005 és 2015 között; 2007 és 2009 között a Cseh 
vasutak Felügyelő Bizottságának is tagja volt, valamint 
2007 és 2011 között a Cseh Köztársaság Ipari és Közleke-
dési szövetség alelnöke. 2010-től 2014. májusig a vienna 
Insurance Group Felügyelő Bizottságának tagja. emel-
lett számos alapítvány, oktatási és akadémiai intézmény 
irányító-, vagy felügyelő testületének is tagja. A Cseh 
Köztársaság állampolgára.

Igazgatóság



jUDr. vIláGI Oszkár 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
  A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezér-

igazgatója
  Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
  Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak  

2014. május 30-tól

A Pozsonyi Commenius egyetem jogi Karán szerzett diplomát 
és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992 között képviselő a 
Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1994-ben a Közép-európai 
Alapítvány egyik megalapítója, jelenleg Igazgatótanácsának tagja. 
1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott. 
számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelen-
tősebb átalakítási projektjeiben (Us steel, Orange slovensko, a.s 
OtP, MOl), majd 2002 óta a slOvnAFt és a MOl stratégiai part-
nerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 
2005-ben a slOvnAFt Igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő 
Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában a slOvnAFt 
vezérigazgatójává nevezték ki. 2010. áprilistól a MOl-csoport 
executive Board tagja lett. A 2012-ben megalapított szlovák-
Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke, továbbá a szlovák 
Kereskedelmi és Ipari Kamara igazgatóságának elnöki is. A komá-
romi selye jános egyetem Igazgatótanácsának tagjává 2010 novem-
berében nevezték ki. 2015-től tagja a Pozsonyi Comenius egyetem 
Igazgatótanácsának.

Dr. Anthony RADev
Mol-csoport pozíciók:

  Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
  Tagja a Pénzügyi Kockázatkezelési Bizottságnak 

2014. május 30-tól
  Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási 

Bizottságnak 2014. május 30-tól

Dr. Anthony Radev 22 évig volt a McKinsey & Company 
igazgatója. 1991-ben csatlakozott a vállalathoz német-
országban, és egyike volt a kelet-európai iroda alapító-
inak 1993-ban. személyesen nyitotta meg a McKinsey 
budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai (2005) és buka-
resti (2008) irodáit, valamint irányította a McKinsey 
Kelet-európai Pénzügyi Intézeti Munkacsoportját. 
Dr. Anthony Radev számos projektben vett részt a 
gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában 
egyaránt, különböző pénzintézetektől, a szolgáltató 
szektoron át, több ipari vállalatig. Magyar, német és 
bolgár állampolgár.
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Dr. Anwar Al-KHARUsI
Mol-csoport pozíciók:

  Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
  Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizott-

ságnak 2014. május 30-tól
  Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2014. 

május 30-tól

Dr. Anwar al-Kharusi az Ománi szultanátus állam-
polgára, aki diplomáját a londoni egyetem Olajmér-
nöki szakán (Imperial College) szerezte, majd fizikából 
Bs fokozatot szerzett a Bristoli egyetemen (mindkettő 
Anglia). több mint 20 éves olaj- és gázipari tapaszta-
lattal rendelkezik, vezetői beosztásokat töltött be olajme-
zőkön és olaj- és gázipari beruházásokon. Dolgozott az 
Ománi Olajipari Fejlesztési Hatóságnál (1993–2000), a 
shell nemzetközi Kutatás és termelésnél Hollandiában 
(csoportvezető, 2000–2005), Knowledge Reservoir UK 
limited vállalatnál (Közel-Keleti regionális vezető, 2007–
2009) és az Ománi Olajipari társaságnál (nemzetközi 
Fúziók & Akvizíciók vezető – Upstream, 2009-től folya-
matosan). Dr. Anwar al-Kharusi jelenleg az Ománi Olaj- 
és Gázipari Minisztérium tanácsadója.

Prof. MARtOnYI jános
Mol-csoport pozíciók:

  Az igazgatóság tagja 2014. július 1-jétől
  Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási 

Bizottságnak és a Fenntartható Fejlődés 
Bizottságnak

Martonyi jános professzor második külügyminiszteri 
megbízatását 2014-ben fejezte be. 1999 és 2009 között 
egyetemi tanár a szegedi tudományegyetem,  
a nemzetközi Magánjogi és nemzetközi Kereskedelmi 
jogi Intézet vezetőjeként. 1994 és 1998 között vendég-
professzorként oktatott a Brugge-i és a natolin-i európa 
egyetemen, valamint a budapesti Közép-európai egye-
temen. 1994-től 1998-ig, majd 2002-től 2009-ig ügyvéd, 
a Baker & McKenzie nemzetközi ügyvédi cég irodave-
zető partnere Budapesten. Privatizálási kormánybiztos 
1989-1990-ben; közigazgatási államtitkár a nemzetközi 
Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában 1990–1991, 
majd külügyi államtitkár 1991–1994 és külügyminiszter 
1998–2002 között.
tagja az európai tudományos és Művészeti Akadémi-
ának, nemzetközi választottbíró, a Befektetési jogviták 
Rendezésére létrehozott állandó választottbíróság 
ICsID (International Centre for settlement of Invest-
ment Disputes) tagja, számos cikket és esszét publi-
kált a nemzetközi kereskedelmi jog, versenypolitika és 
versenyjog, az európai integráció és nemzetközi politika 
és kapcsolatos területén.

Igazgatóság
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HeRnáDI Zsolt 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
  Elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
  Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től
  Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási  

és Javadalmazási Bizottságának

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Keres-
kedelmi és Hitelbank Rt-ben, 1992-től 1994-ig a 
pénzintézet vezérigazgatóhelyettese. A Magyar taka-
rékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 
között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 
1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnöksé-
gének tagja, 2001-től tagja a european Round table 
of Industrialists szakmai szervezetnek. 2007-től 
esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől a 
Budapesti Corvinus egyetem díszpolgára, 2011 áprili-
sától az OtP Bank Igazgatóságának tagja, 2016 márciu-
sától százhalombatta díszpolgára.

MOlnáR józsef 
Mol-csoport pozíciók:

  A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-jétől
  Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
  Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak  

2013. szeptember 5-től
  Az INA Felügyelő Bizottságának 2010 áprilisától
  Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja  

2011 májusától

1978 és 2001 között a BorsodChem Rt-nél töltött be 
különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az 
árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági 
Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. 
gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműkö-
dött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, 
majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozá-
sában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a 
BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-
től a tvK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a 
MOl-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 
szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig 
pedig a Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. 
A MOl-csoporton belül a slovnaft a.s. Igazgatóságának 
2004 és 2008 között, a tvK nyrt. Igazgatóságának 2001 
és 2011 között volt tagja.

Ügyvezető testület



sIMOlA józsef 
Mol-csoport pozíciók:

  Pénzügyi vezérigazgató helyettes  
2011. május 1-jétől

  Tagja az INA Audit Bizottságának

1991–1992 között a General electric – tungsram-nál 
dolgozott sAP szakértőként, majd 1992–1994 között 
az Arthur Andersen-nél könyvvizsgálói és tanácsadói 
munkakörben tevékenykedett. 1996-ban csatlakozott a 
Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, 
németországban és Ausztráliában töltött be vezető pozí-
ciókat. Karrierjét 2003-tól a MOl nyrt-ben folytatta 
tovább. 2006 áprilisától az Ügyvezető testület tagja. 
2006–2011 között a társasági támogatás Ügyvezető 
Igazgatójaként dolgozott.

HORvátH Ferenc 
Mol-csoport pozíciók:

  A Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió 
ügyvezető igazgatója 2003 novemberétől, majd 
az újonnan létrejött Downstream üzletág ügyve-
zető igazgatója 2011. május 1-jétől.

  2007. novembertől IES Mantova Igazgatósá-
gának elnöke

  2003-tól a tagja a SLOVNAFT Igazgatóságának
  2012-től tagja az INA Felügyelő Bizottságának

1984 és 1991 között a Mineralimpex külkereskedelmi 
vállalatnál kőolaj- és földgázimporttal, valamint kőolaj-
termékek exportjával foglalkozott. 1991 és 1998 között a 
Mineralimpex és a Phibro energy magyarországi közös 
vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai kereskedel-
mével foglalkozó Allcom trading Inc. céget vezette. A 
MOl nyrt-hez 1998-ban csatlakozott, mint az újonnan 
megalakított PB-gáz üzletág igazgatója. 2001-től a MOl 
nyrt. értékesítési igazgatójaként a MOl által gyár-
tott valamennyi termék (benzin, gázolaj, vegyipari 
termékek, bitumen, PB, kenőanyagok stb.) értékesíté-
séért felelős. 2002-től 2003-ig a MOl nyrt. kereske-
delmi igazgatója, tevékenysége az értékesítés mellett a 
kőolaj és a kőolaj-finomításhoz szükséges alapanyagok 
beszerzésével bővült. A tvK Igazgatóságának tagja 
2011. május 1-től 2015. április 15-ig. 
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álDOtt Zoltán
Mol-csoport pozíciók:

  INA d.d. Igazgatóságának Elnöke  
2010. április 1-jétől.

1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi tanácsadó 
Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az euro-
corp Pénzügyi tanácsadó Kft-nél töltött be különböző 
munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOl Privati-
zációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a tőke-
piaci Műveletek igazgatója volt. 1999-től a stratégia és 
Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai 
vezérigazgató-helyettese, majd 2001 júniusától a MOl- 
csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2001 óta 
a MOl eB tagja. 2004. szeptember és 2011. június között 
a MOl nyrt. Kutatás-termelés Divízió ügyvezető igaz-
gatója volt.

jUDr.  vIláGI Oszkár 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
  A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat 

vezérigazgatója
  Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
  Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak  

2014. május 30-tól

A Pozsonyi Commenius egyetem jogi Karán szerzett 
diplomát és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992 
között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 
1994-ben a Közép-európai Alapítvány egyik megalapítója, 
jelenleg Igazgatótanácsának tagja. 1996-tól több szlovák 
vállalat ügyvezető testületében dolgozott. számos külföldi 
befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átala-
kítási projektjeiben (Us steel, Orange slovensko, a.s OtP, 
MOl), majd 2002 óta a slOvnAFt és a MOl stratégiai 
partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport 
tagja. Mielőtt 2005-ben a slOvnAFt Igazgatóságának 
tagja lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 
márciusában a slOvnAFt vezérigazgatójává nevezték ki. 
2010. áprilistól a MOl-csoport executive Board tagja lett. 
A 2012-ben megalapított szlovák-Magyar Kereskedelmi és 
Ipari Kamara elnöke, továbbá a szlovák Kereskedelmi és 
Ipari Kamara igazgatóságának elnöki is. A komáromi selye 
jános egyetem Igazgatótanácsának tagjává 2010 novem-
berében nevezték ki. 2015-től tagja a Pozsonyi Comenius 
egyetem Igazgatótanácsának.

Ügyvezető testület



FAsIMOn sándor 
Mol-csoport pozíciók:

  A MOL Magyarország ügyvezető igazgatója  
2012. október 1-jétől

  Tagja a Magyar Szénhidrogén Készletező 
Szövetség Igazgatótanácsának

  A Magyar Ásványolaj Szövetség Elnöke

1991-től a Mineralimpex külkereskedelmi vállalaton 
belül különböző vezető pozíciókat töltött be. 1996 és 1997 
között kereskedelmi tanácsos megbízatást kapott tripo-
liban. 1998-tól 2003-ig a MOl kőolaj és kőolajtermék 
ellátásáért felelős igazgató, 2002-től a Moltrade-Minera-
limpex vezérigazgatója volt. 2003 és 2006 között a MOl 
nyrt. Gáz Divíziójának ügyvezető igazgatója. 2006-
tól 2009-ig a MOl–Russ vezérigazgatója. 2009 és 2011 
közötti időszakban az ellátás és trading Divízió ügyve-
zető igazgatója, 2011. június 1-jétől pedig a Kutatás-
termelés Divízió ügyvezető igazgatója.
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MOsOnYI György 
Mol- csoport pozíciók:

•  A MOL Nyrt. Felügyelő 
Bizottságának tagja 2011. május 
1-jétől és elnöke 2011. június 8-tól

•  Az Igazgatóság Fenntartható 
Fejlődés Bizottságának állandó 
meghívottja

•  A MOL Petrolkémia Zrt. Felügyelő 
Bizottságának elnöke 2015. 
szeptember 1-jétől 

•  A SLOVNAFT a.s. Felügyelő 
Bizottságának elnöke

•  Az INA d.d. Felügyelő Bizottságának 
alelnöke

1974-től a shell International Petro-
leum Co. magyarországi képvisele-
tének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi 
igazgatója. 1991-ben a londoni shell-
központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a 
shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 
1994 és 1999 között a shell Hungary Rt. 
elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben 
a közép- és kelet-európai régió elnöke, 
1998-ban egyúttal a shell Csehország 
vezérigazgatója is. A Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara alelnöke, joint 
venture szövetség elnökségi tagja, a 
World Petroleum Council Magyar Bizott-
ságának elnöke 2015. januárig. 2012 
áprilisától a Magyar telekom nyrt. Igaz-
gatóságának tagja. 1999-től 2011-ig a MOl 
nyrt vezérigazgatója, az Igazgatóság 
tagja. 2006. és 2011. között az Igazgatóság 
Fenntartható Fejlődés Bizottságának 
elnöke, 2015. árpilis 15-ig a tvK Igazgató-
ságának elnöke.

Dr. CHIKán Attila 
Mol- csoport pozíciók:

•  A Felügyelő Bizottság tagja 2004. 
április 30-tól

•  A Felügyelő Bizottság elnökhelyet-
tese 2005. december 5-től

•  Az Audit Bizottság elnöke  
2011. június 8-tól

1968 óta a Budapesti Corvinus egyetemen 
és jogelődjénél dolgozik. 1989-től 1998-ig a 
BKáe vállalatgazdaságtan tanszék veze-
tője. 1998–1999-ben a magyar kormány 
gazdasági minisztere. 2000 és 2002 
között a miniszterelnök gazdasági tanács-
adói testületének elnöke. 2000 és 2003 
között a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi egyetem rektora. ezt követően az 
egyetem versenyképesség Kutató Inté-
zetének igazgatója. A Magyar tudo-
mányos Akadémia levelező tagja és a 
svéd tudományos Akadémia külföldi 
tagja. tiszteletbeli doktori címet kapott 
a lappeenranta-i Műszaki egyetemtől 
(Finnország) és a Kolozsvári Babes-Bolyai 
egyetemtől. jelenleg számos funkciót tölt 
be hazai és nemzetközi szakmai szerveze-
tekben, több nemzetközi gazdasági folyó-
irat szerkesztőbizottságának tagja.  
A Richter Gedeon nyrt. Felügyelő Bizott-
ságának és Audit Bizottságának elnöke.

közi tanácsadó cégek elnök-vezérigaz-
gatója. Charody úr 1971-től az Ausztrál 
Igazgatók Intézetének, 1967-től az 
Ausztrál vezetési Intézetének tagja, béke-
bíró 1972 óta. 1973-ban az angol királynő 
kitüntetettje (Member of British empire) 
Ausztráliáért tett szolgálatáért. 1990 után 
az Ausztrál szövetségi Kormány Buda-
pestre akkreditált, a régió kapcsolata-
iért felelős kereskedelmi minisztere 12 
országban. 1997-ben a magyar köztársa-
sági elnök az ausztrál–magyar pénzügyi 
kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként a Magyar 
Köztársasági érdemrend tisztikeresztjét 
adományozta neki. A Pick Rt. igazgató-
sági tagja. A Csányi Alapítvány kurató-
riumi igazgatósági tagja.

slavomír HAtInA 
Mol-csoport pozíció:

•  A Felügyelő Bizottság tagja  
2002. október 11-től

1970-től dolgozott a slovnaftnál, ahol 
különböző vezetői pozíciókat töltött 
be. 1994 és 2001 decembere között 
Pozsonyban dolgozott a slovnaft a.s-nél, 
1994-től 1998-ig mint a társaság vezér-
igazgatója, 1998-tól 2001-ig mint annak 
elnöke. 1994-től 2005 februárjáig a 
társaság Igazgatóságának elnöke.  
A szlovák Műszaki egyetem 2001-ben 
tiszteletbeli doktori címet adományo-
zott számára. 1995-től 2014. decemberig 
a slovintegra a.s. elnök-vezérigazgatója 
volt. jelenleg a BIAteC GROUP a.s.  
Igazgatóságának elnöke. Hatina úr 
szlovák állampolgár.

john I. CHARODY  
Mol- csoport pozíciók:

•  A Felügyelő Bizottság tagja 2002. 
október 11-től.

•  Az Audit Bizottság tagja

1953 és 1956 között a Kőolajkutató és 
Feltáró vállalat Geofizikai Kutatóinté-
zetében dolgozott. 1956 után Ausztráli-
ában vezető pozíciót töltött be a Bridge Oil 
ltd., Aurora Minerals, Project Mining, 
valamint több tőzsdén jegyzett olaj- és 
bányász társaságnál. Winton enterprises 
Pty.ltd. és a Galina Investment nemzet-

Felügyelő Bizottság



HeGeDűs Andrea 
Mol-csoport pozíció:

•  A Felügyelő Bizottság tagja  
2012. október 12-től

Pályafutását 1990-ben a Dunántúli Kőolaj-
ipari vállalatnál, százhalombattán kezdte 
vegyészként. további tanulmányokat foly-
tatott és képesítést szerzett pénzügyből és 
szociológiából. 1995-től a MOl nyrt. Olaj-
ipari szakszervezet képviselője a száz-
halombattai Finomítóban, ahol kiemelt 
figyelmet fordít a termelés területén folya-
matos műszakban dolgozók biztonságára. 
A szakszervezet munkáját többek között 
pénzügyi alelnökként támogatja.

Dr. sZIveK norbert
Mol- csoport pozíció:

•  A Felügyelő Bizottság tagja  
2015. április 29-től

Dr. szivek norbert jogi tanulmányait 
németországban kezdte, majd Magyar-
országon fejezte be. Pályafutása közi-
gazdasági területen indult, ezt követően 
egy piacvezető ingatlan-beruházásokkal 
foglalkozó cégnél folytatta karrierjét, ahol 
a születőben lévő energetikai üzletággal 
foglalkozott. Később saját vagyonke-
zelő céget alapított. A nemzeti Fejlesz-
tési Miniszter felkérésére 2015. február 
16-tól a Magyar nemzeti vagyonkezelő 
Zrt. vezérigazgatója és Igazgatóságának 
tagja. számos kiemelt jelentőségű társa-
ságnál tölt be tisztséget. A volánbusz Zrt. 
Igazgatóságának elnöke, tagja a Magyar 
villamos Művek Zrt. a Panrusgáz Gázke-
reskedelmi Zrt. valamint a Magyar 
szénhidrogén Készletező szövetség Igaz-
gatóságának.

Dr.sc. Žarko 
PRIMORAC
Mol-csoport pozíció:

•  A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsá-
gának tagja 2012. április 27-től

1964-ben fejezte be egyetemi tanulmányait 
szarajevóban, majd 1968-ban közgaz-
daságtudományi kisdoktori címet szer-
zett szkopjében. 1968 és 1981 között több 
jelentős pozíciót töltött be a szarajevói 
energoinvest vállalatnál. Ugyanebben az 
időszakban vezető jugoszláv bankoknál 
és fontos termelő vállalatoknál az Igaz-
gatóság tagja és elnöke volt: jUBMes, 
Yugoslav Bank for Foreign trade 
Beograd, Privredna banka sarajevo, 
Yugobanka Belgrade, FAMOs sarajevo, 
Petrol invest sarajevo. elnökségi tagja 
volt az egykori jugoszláv Kereskedelmi 
Kamarának, elnöke a szarajevói Kereske-
delmi Kamarának, tagja volt a XIv. téli 
Olimpia szervező Bizottságának 1984-ben 
melyet szarajevóban tartottak. Az IBA - 
International Association Bauxit King-
ston, jamaica vezetőségének elnöke volt, 
valamint Bosznia és Hercegovina Parla-
mentjének tagja és az ország pénzügymi-
nisztere. 
1976-1992 között egyetemi oktató volt 
a szarajevói egyetem Közgazdaság-
tudományi Karán és más közgazdaság-
tudományi felsőfokú oktatási 
intézményben, jugoszláviában. 
1993 után Dr. Primorac Horvátországban 
dolgozott. többek között tulajdonosa 
és igazgatója volt az Inženjerski biro - 
revizija Zagreb-nak, valamint tagja a 
PricewaterhouseCoopers Zagreb igazga-
tótanácsnak és területi elnöke a Deloitte 
Zagrebnak.
Dr. Primorac többek között a HeP – 
Croatia electro – energetikai vállalat 
Zagreb - számviteli Bizottságának és a 
Felügyelő Bizottságának elnöke, tagja 
a BAC-nak - Délkelet-európai Üzleti 
tanácsadó, valamint elnökségi tagja a 
Horvát Gazdasági egyesületnek.

jUHásZ Attila 
Mol-csoport pozíció:

•  A Felügyelő Bizottság munkavál-
lalói képviseletet ellátó tagja 2007. 
október 12-től

1986-ban csatlakozott a társasághoz.  
A teljes időszak alatt a Kutatás-termelés 
Dívizió szervezetében töltött be különböző 
pozíciókat. A MOl -Bányász szakszer-
vezet területi koordinátora és megala-
kulása óta az Üzemi tanács tagja volt. 
A jelenlegi Üzemi tanács munkájában 
megfigyelőként vesz részt.

Dr. PUsKás sándor 
Mol-csoport pozíció:

•  A Felügyelő Bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja  
2011. április 28-tól

Olajmérnökként 1985-ben csatlako-
zott a MOl-hoz, illetve annak jogelőd-
jéhez. Okleveles olajmérnök és K+F 
vezető szakértői munkakört tölt be a 
MOl Kutatás-termelés Divízió Csoport-
szintű Kutatás & Üzletfejlesztés K+F szer-
vezetében, Algyőn. termelési és műszaki 
kutatás-fejlesztési mérnökként és projekt-
menedzserként 30 éves, kőolajtermelésben 
szerzett tapasztalattal rendelkezik.  
Dr. Puskás a Moszkvai I. M. Gubkin 
Petrolkémiai és Gázipari egyetemen 
szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi 
józsef Attila tudományegyetemen védte 
meg doktori fokozatát a kolloidkémiai 
tudományok terén. A Budapesti Közgaz-
daságtudományi egyetem vezetőképző 
Intézetében szerezte meg posztgradu-
ális HR és K+F menedzsment fokozatát. 
Dr. Puskás számos műszaki- tudományos 
közlemény szerzője és társszerzője. tagja 
az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati egyesületnek, az energiagazdálko-
dási tudományos egyesületnek és a MOl 
-Bányász szakszervezetnek.

99



A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben 
előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év 
során mindkét bizottság az egyes napirendi pontokat közösen 
tárgyalva 5 ülést tartott. állandó napirendi pontjai között 
szerepelt az Igazgatóság negyedéves beszámolója a társaság 
működéséről, a Belső Audit, a Compliance és etika szer-
vezet, valamint az Audit Bizottság beszámolója, ezeken felül a 
Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő előter-
jesztéseket is áttekintette. jelentését az Igazgatóság beszá-
molója, a könyvvizsgálók véleménye, valamint a tervezett, 
folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki, és folya-
matosan támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is. A 2015. 
év folyamán tartott ülései alkalmával is részletesen foglalko-
zott a MOl-csoport üzleti helyzetével, a Csoport és az üzletágak 
stratégiai fejlődésével. Az Igazgatóság által hozott döntésekről 
és a társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő Bizottság folya-
matos tájékoztatást kapott.

A MOl 2015. év végi 5,1 milliárd UsA dollár piaci kapitali-
zációjával a kelet-közép-európai régió egyik vezető, integrált 
társasága.

A társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolója 
megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról, melyet az 
ernst & Young Kft. könyvvizsgált. A beszámoló alapjául szol-
gáló könyvvezetés az Audit Bizottság jelentésével is alátá-
masztva, a számviteli törvény előírásainak és az európai Unió 
által alkalmazott IFRs irányelveknek megfelelően, a társaság 
számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg vala-
mennyi adata analitikus nyilvántartással alátámasztott. Adófi-
zetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően történt.

A MOl-csoport konszolidálásába teljes körűen 133, equity 
módszerrel (részlegesen) további 9 társaság került bevonásra.  
A tulajdonosi szerkezet az elmúlt év során kis mértékben változott. 
2015. év végére az előző év végéhez képest a külföldi intéz-
ményi befektetők tulajdoni aránya kis mértékben nőtt, míg 

a Felügyelő bizoTTság jelenTése a 
2015. évi beszámolóKról és az adózoTT 
eredmény FelHasználására vonaTKozó 
javaslaTról, valaminT a KÖzgyűlés elé 
Kerülő igazgaTósági előTerjeszTéseKre 
vonaTKozó állásPonTjáról

a hazai intézményi- és magánbefektetők tulajdoni hányada 
kis mértékben csökkent. A Dana Gas eladta teljes tulaj-
doni hányadát. A társaságnak a részvénykönyvi bejegyzési 
kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján hat 
5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese (illetve 
egy részvényesi csoportba tartozó részvényese) volt 2015. 
december 31-én. A MOl legnagyobb részvényese a Magyar 
állam a részvények 24,7%-át birtokolja. 2015. december végére 
a vállalat sajátrészvény állománya 1,46%-ra, majdnem az előző 
évi érték felére csökkent.

A MOl-csoport 2015-ben a kihívásokkal teli üzleti környezet 
és az olajáresés ellenére is megfelelően teljesített, az eBItDA 
648 milliárd Forintot ért el, mely jelentős, 59%-os növekedés 
az előző évhez képest. ezen túlmenően a MOl saját beruházá-
sait jelentősen meghaladó működési cash flowt termelt, míg az 
eladósodottságot viszonylag alacsony szinten tartotta. A kiváló 
eredmények hűen tükrözik az integrált üzleti modell erősségét 
és a külső környezettel szembeni ellenállóságát, ami annak 
köszönhető, hogy megfelelő az Upstream és a Downstream 
üzletág portfólión belüli aránya. Ugyanakkor főleg az alacsony 
olajárral összefüggő jelentős, 525 milliárd forint mértékű érték-
vesztés negatívan érintette a csoport nettó eredményét.

Az Upstream üzletág pénzügyi eredménye elmarad a 2014. 
évitől, mivel az olajáresés folytatódott. Az eBItDA 245 
milliárd forint volt, míg a könyv szerinti működési veszteség 
468 Mrd Ft lett, az eredményt negatívan befolyásolta az elszá-
molt értékvesztés. Az alacsonyabb pénzügyi hozzájárulás elle-
nére sikerült előrelépnünk az év folyamán: a szénhidrogén 
kitermelés 7%-os mértékben nőtt, a termelés fajlagos költsége 
pedig 7%-ot csökkent.

A Downstream üzletág kifejezetten erős pénzügyi és műkö-
dési teljesítményt nyújtott. Az eBItDA több mint meghárom-
szorozódott 2015 folyamán, és elérte a 375 milliárd forintot.  
A petrolkémia és kiskereskedelem szektor adta az eredmény 
több mint felét. A pozitív eredményekhez, mind a kedvező külső 

A Felügyelő Bizottság jelentése



Mosonyi György,
a Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Chikán Attila,
az Audit Bizottság elnöke

Mosonyi György,
a Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Chikán Attila,
az Audit Bizottság elnöke

környezet, mind belső hatékonyságjavító intézkedések hozzá-
járultak. A három éves next Downstream Program már az első 
évében komoly, várakozásokat meghaladó eredményt ért el.

Összességében 2015 folyamán a MOl megőrizte erős pénzügyi 
pozícióját, amely a külső környezettel szembeni ellenálló integ-
rált üzleti modellnek és a magas színvonalú, alacsony költség-
szintű eszközállománynak köszönhető. A jövőre nézve, bár 
számos, a külső környezetből adódó kihívással kell szembe-
nézni, a MOl elkötelezett marad erős készpénztermelő képes-
ségének megőrzése mellett, melyből organikus beruházásait 
és részvényeseinek fizetendő osztalékot is képes finanszírozni. 
Mindemellett a pénzügyi stabilitás fenntartás továbbra is prio-
ritást élvez.
Annak ellenére, hogy az alacsony olajárak és a Downstream 
külső környezet normalizálódása kihívásokat támasztanak, a 
MOl biztos benne, hogy sikeresen birkózik majd meg a kihívá-
sokkal, építve az ellenálló, integrált üzleti modelljére és az előző 
években lefektetett erős pénzügyi alapokra.

A Felügyelő Bizottság a MOl nyrt. 2015. évi auditált beszámo-
lóját 2.794 milliárd Ft mérlegfőösszeggel, 190 milliárd Ft mérleg 
szerinti veszteséggel, és 8 milliárd Ft lekötött tartalékkal, a 

MOl-csoport 2015. évi auditált konszolidált beszámolóját 3.928 
milliárd Ft mérlegfőösszeggel és 257 milliárd Ft részvényesekre 
jutó veszteséggel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, 
mely szerint 2016-ban a társaság a 2015. december 31-ével 
zárult üzleti évre vonatkozóan 55 milliárd Ft osztalékot 
fizessen. A javasolt összeg az előző évek egyszeri kifizetést nem 
tartalmazó osztalékra vonatkozó, fokozatosan növekvő kifize-
tési trendjének a folytatását jelenti. 

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, 
a közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, 
azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi 
beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2015. évi beszámolók átte-
kintésében, és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését.

Budapest, 2016. március 23.

A MOl nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága 
nevében:
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vállalaTi inFormáCióK
 
A MOl nyrt. alapításának dátuma: 1991. október 1. Bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i 
dátummal, 1991. október 1-jei hatállyal 01-10-041683 számon.

jogelőd: Országos Kőolaj- és Gázipari tröszt és tagvállalatai

A jelenleg érvényes alapszabályt a 2014. április 24-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. Az Igazgatóság ezt követően a telephelyekre 
vonatkozóan (az alapszabály 2. számú mellékletében) hajtott végre módosításokat 2015. február 19-i és 2016. március 17-i hatály-
lyal. Az aktuális alapszabály megtekinthető vagy igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a társaság 
honlapjáról. 

Alaptőke 2015. december 31-én: 104.518.484 névre szóló, egyenként 1.000 Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényből, 1 darab 
névre szóló, 1.000 Ft névértékű, meghatározott elsőbbségi jogokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből, valamint 
578 névre szóló, egyenként 1.001 Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

Tulajdonosi szerKezeT 

2015. 12. 31. 2014. 12. 31.

részvény névérték 
(ezer ft)

%
részvény névértek 

 (ezer ft)
%

Külföldi befektetők 23.395.798 22,4 20.697.734 19,8

magyar állam 25.857.957 24,7 25.857.957 24,7

Cez mH b.v. 7.677.285 7,3 7.677.285 7,3

oman oil (budapest) limited 7.316.294 7,0 7.316.294 7,0

oTP bank nyrt. 5.010.826 4,8 5.014.924 4,8

oTP alapkezelő 1.100.984 1,1 1.143.253 1,1

magnolia Finance 6.007.479 5,7 6.007.479 5,7

ing bank n.v. 5.220.000 5,0 5.220.000 5,0

Crescent Petroleum 3.000.000 2,9 3.161.116 3,0

dana Gas pjsc 0 0,0 1.136.116 1,1

uniCredit bank ag. 5.380.496 5,1 4.080.496 3,9

Credit agricole 2.129.666 2,0 2.129.666 2,0

Hazai intézményi befektetők 5.892.303 5,6 6.429.677 6,2

Hazai magánszemély befektetők 4.999.317 4,8 5.804.341 5,6

mol nyrt. (saját részvények) 1.530.659 1,5 2.842.726 2,7

összesen: 104.519.064 100,0 104.519.064 100,0

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti kimutatás a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján 
készült, és nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. 
A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. 
A MOl alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.

a részvényekre vonatkozó információ

A MOl részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, és többek között elérhető a Budapesti értéktőzsde 
honlapján (www.bet.hu). A MOl nyrt. DR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni IOB-n, a thomson Reuters rend-
szeren a MOlBq.l RIC kóddal, a Bloomberg rendszeren a MOlD lI RIC kóddal érhető el. A MOl részvények és DR-ok részt 
vesznek továbbá az amerikai Pink sheet OtC piac kereskedésében.

Vállalati információk

http://bet.hu/


A MOl részvények Budapesti értéktőzsdén kialakult árfolyama a thomson Reuters rendszeren a MOlB.BU, a Bloomberg rend-
szeren pedig a MOl HB RIC kóddal érhető el.

Az alábbi táblázat mutatja a MOl részvények kereskedési adatait 2015-ben negyedéves bontásban.

idõszak béT Forgalom (db részvény) béT záróár (FT/részvény)

1. negyedév 5.701.939 12.120

2. negyedév 11.181.275 14.480

3. negyedév 7.587.262 12.220

4. negyedév 5.715.025 14.255

 
sajátrészvény állOmány

A 2014-es év folyamán az alábbi sajátrészvény tranzakciók történtek:

váltOzás Oka
"a" sorozaTÚ 

TÖrzsrészvény (db)
"C" sorozaTÚ 

TÖrzsrészvény (db)

sajátrészvények száma, 2014. december 31. 2.842.147 578

az opciós szerződés módosítása uniCredit bank ag-vel és további részvények 
értékesítése részükre

-1.300.000

részvényjuttatás a mol igazgatósági tagok részére -12.067

sajátrészvények száma, 2015. december 31. 1.530.080 578

 
a Társaság szervezeTében, illeTve a Felső vezeTés ÖsszeTéTelében beKÖveTKezeTT 
váltOzásOk:

Személyi változás a MOL-csoport Upstream divíziójának felsővezetésében

Alexander Dodds, a MOl-csoport Upstream divíziójának Ügyvezető Igazgatója személyes okokból a 2015. szeptember 21-től távo-
zott pozíciójából.

A MOl-csoport az Upstream divízió irányításával Dr. Berislav Gaso-t bízta meg. Dr. Gaso új feladatát továbbra is az Upstream 
divízió Chief Operating Officer-ként (ügyvezető igazgatóhelyettes) látja el.

A társaság 2015. április 16-án megtartott éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:
  Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta járai Zsigmond urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
  Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta Dr. Parragh lászló urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
  Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta Dr. Martin Roman urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
  A Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. szivek norbert urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.

töröcskei István felügyelő bizottsági tagsága lejárt.
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a felső vezetés Mol kibocsátású értékpapír tulajdona 2015. december 31-én

név tisztséG 
mOl részvények 

száma
maGnOlia 

kötvények száma*

Hernádi zsolt
elnök-vezérigazgató (C-Ceo), az igazgató-
ság elnöke 

192.891 19

dr. Csányi sándor az igazgatóság tagja, alelnöke 9.500 86

molnár józsef
vezérigazgató (gCeo), az igazgatóság 
tagja

13.600 3

járai zsigmond az igazgatóság tagja 3.600 0

dr. anwar al-Kharusi az igazgatóság tagja 809 0

dr. martonyi jános az igazgatóság tagja 605 0

dr. Parragh lászló az igazgatóság tagja 3.670 0

dr. anthony radev az igazgatóság tagja 809 0

dr. martin roman az igazgatóság tagja 3.600 0

dr. világi oszkár
az igazgatóság tagja, ügyvezető igazgató, 
slovnaft a.s. vezérigazgató

14.810 5

mosonyi györgy a Felügyelő bizottság elnöke 39.588 0

dr. Chikán attila a Felügyelő bizottság elnökhelyettese 0 0

john i. Charody a Felügyelő bizottság tagja 0 0

slavomir Hatina a Felügyelő bizottság tagja 0 0

Hegedűs andrea
a Felügyelő bizottság munkavállalói képvi-
seletet ellátó tagja

0 0

juhász attila
a Felügyelő bizottság munkavállalói képvi-
seletet ellátó tagja

0 0

dr. Puskás sándor
a Felügyelő bizottság munkavállalói képvi-
seletet ellátó tagja

0 0

dr.sc. Žarko Primorac a Felügyelő bizottság tagja 0 0

áldott zoltán
ügyvezető igazgató, ina d.d. igazgatóságá-
nak elnöke 

60.000 2

Fasimon sándor ügyvezető igazgató, mol magyarország 10.000 2

Horváth Ferenc
ügyvezető igazgató Termékelőállítás- és 
Kereskedelem divízió

33.198 1

simola józsef** Pénzügyi-vezérigazgató- helyettes (gCFo) 16.310 6

*  Magnolia Finance ltd. által kibocsátott, 100 ezer euró névértékű, lejárat nélküli, MOl „A” sorozatú törzsrészvényre átváltható értékpapír.

**  simola józsef 2 darab 200.000 UsA dollár névértékű 2019. szeptember 26-ai lejáratú MOl GROUP FInAnCe dollár kötvényt is birtokol.

Vállalati információk
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A számviteli politika meghatározó elemeit  
és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó  
konszolidált kiegészítő mellékletek a pénzügyi  
kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek



Pénzügyi 
kimutatások  
és jegyzetek
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mOl maGyar Olaj-  
és Gázipari nyrt.
nemzeTKÖzi Pénzügyi beszámolási 
standardOk szerint készített kOnszOlidált 
Pénzügyi KimuTaTásoK a FüggeTlen 
KÖnyvvizsgálói jelenTéssel együTT

2015. december 31.

FüggeTlen KÖnyvvizsgálói jelenTés

A MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Működő Rész-
vénytársaság részvényesei részére

a konszolidált éves beszámolóról készült 
jelentés

1.) elvégeztük a MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság („társaság”) mellékelt 2015. évi 
konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely 
konszolidált éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra 
elkészített konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimu-
tatásból – melyben az eszközök és források egyező végösszege 
3.928.002 millió Ft, a mérleg szerinti eredmény 324.956 millió 
Ft veszteség –, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó 
konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásból, konszolidált 
átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásából, konszolidált saját 
tőke változásainak kimutatásából, konszolidált cash flow-k 
kimutatásából és a számviteli politika meghatározó elemeit és 
az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált 
kiegészítő mellékletből áll. 

a vezetés felelőssége a konszolidált éves 
beszámolóért

2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó konszo-
lidált éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a nemzet-
közi Pénzügyi Beszámolási standardokkal – ahogyan azokat az 
eU befogadta – összhangban, valamint az olyan belső kontrol-
lokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehe-
tővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás 
állításoktól mentes konszolidált éves beszámoló elkészítése.

a könyvvizsgáló felelőssége

3.) A mi felelősségünk a konszolidált éves beszámoló vélemé-
nyezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgá-

latunkat a magyar nemzeti és a nemzetközi Könyvvizsgálati 
standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyaror-
szágon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal össz-
hangban hajtottuk végre. ezek a standardok megkövetelik, 
hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy 
a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy 
kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a konszolidált éves 
beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végre-
hajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a 
konszolidált éves beszámolóban szereplő összegekről és közzé-
tételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a megbízható és 
valós képet nyújtó konszolidált éves beszámoló akár csalásból, 
akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak 
felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kocká-
zatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált éves 
beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemu-
tatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérle-
geli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, 
amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 
azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában 
foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelő-
ségének és a vezetés által készített számviteli becslések éssze-
rűségének, valamint a konszolidált éves beszámoló átfogó 
bemutatásának értékelését is. 

5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizo-
nyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véle-
ményünk megadásához.

vélemény

6.) véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló megbíz-
ható és valós képet ad a MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyilvá-
nosan Működő Részvénytársaság 2015. december 31-én fennálló 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 

Független könyvvizsgálói jelentés



Budapest, 2016. március 17.

végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási standardokkal – ahogyan azokat az eU 
befogadta – összhangban. 

egyéb jelentéstételi kötelezettség:  
a konszolidált üzleti jelentésről készült jelentés

7.) elvégeztük a MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság mellékelt 2015. évi konszolidált 
üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős a konszo-
lidált üzleti jelentésnek a magyar jogszabályi előírásokkal 
összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a 

konszolidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonat-
kozó konszolidált éves beszámoló összhangjának megíté-
lése. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a 
konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált éves beszámoló 
összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta 
egyéb, a társaság nem auditált számviteli nyilvántartása-
iból levezetett információk áttekintését. véleményünk szerint 
a MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Működő Rész-
vénytársaság 2015. évi konszolidált üzleti jelentése a MOl 
Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Működő Részvénytár-
saság 2015. évi konszolidált éves beszámolójának adataival 
összhangban van.

Bartha Zsuzsanna

ernst & Young Kft.

nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Bartha Zsuzsanna

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 005268
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mOl maGyar Olaj-  
és Gázipari nyrt.
nemzeTKÖzi Pénzügyi beszámolási  
standardOk szerint készített kOnszOlidált 
Pénzügyi KimuTaTásoK a FüggeTlen 
KÖnyvvizsgálói jelenTéssel együTT

2015. december 31.

Budapest, 2016. március 17.

sIMOlA józsef 
pénzügyi vezérigazgató-helyettes

HeRnáDI Zsolt 
elnök-vezérigazgató, 

 az igazgatóság elnöke

A konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatás (IFRs)



jeGyzet 2015 2014

eszközök millió forint millió forint

befektetett eszközök

immateriális javak 4 235.412 371.236

Tárgyi eszközök 5 2.229.059 2.513.014

befektetések társult és közös vállalkozásokban 10 189.969 165.776

értékesíthető befektetések 11 28.103 20.796

Halasztott adó eszközök 30 113.467 75.000

egyéb befektetett eszközök 12 64.687 101.692

összes befektetett eszköz 2.860.697 3.247.514

Forgóeszközök

készletek 13 349.177 364.591

vevőkövetelések 14 378.749 450.985

értékpapírok 33 63.147 222.467

egyéb forgóeszközök 15 137.967 144.252

nyereségadó követelés 30 6.051 15.973

pénzeszközök 16, 36 132.214 203.743

összes forgóeszköz 1.067.305 1.402.011

összes eszköz 3.928.002 4.649.525

saját tőke és kötelezettséGek

anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 

jegyzett tőke 17 79.241 79.229

tartalékok 1.634.082 1.666.438

anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből -256.554 4.078

anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 1.456.769 1.749.745

nem irányító részesedések 364.349 445.993

összes saját tőke 1.821.118 2.195.738

hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek 19 461.681 455.039

céltartalékok 20 415.974 393.192

Halasztott adó kötelezettségek 30 67.209 49.820

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 21 30.633 28.637

összes hosszú lejáratú kötelezettség 975.497 926.688

rövid lejáratú kötelezettségek

szállítók és egyéb kötelezettségek 22 857.201 969.738

nyereségadó kötelezettség 30 15.258 5.542

céltartalékok 20 52.947 44.703

rövid lejáratú hitelek 19, 23 205.981 507.116

összes rövid lejáratú kötelezettség 1.131.387 1.527.099

összes saját tőke és kötelezettséGek 3.928.002 4.649.525

a KonszolidálT Pénzügyi HelyzeTre vonaTKozó KimuTaTás 2015. deCember 31.
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jeGyzet 2015 2014

millió forint millió forint

árbevétel 3, 24 4.102.578 4.866.607

egyéb működési bevétel 25 87.000 26.598

összes működési bevétel 4.189.578 4.893.205

anyagjellegű ráfordítások 3.032.450 3.910.598

személyi jellegű ráfordítások 26 267.271 260.242

értékcsökkenés és értékvesztés 3 ,4 ,5 863.464 368.284

egyéb működési költségek és ráfordítások 27 258.286 288.681

saját termelésű készletek állományváltozása 41.022 73.533

aktivált saját teljesítmények értéke  -56.917  -48.213

összes működési költség 4.405.576 4.853.125

üzleti tevékenység vesztesége(-)/nyeresége  -215.998 40.080

Pénzügyi műveletek bevételei 28 19.772 35.300

Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 112.646 139.764

pénzügyi műveletek nettó vesztesége 92.874 104.464

részesedés a társult vállalkozások eredményéből 10 5.773 18.902

adózás előtti veszteség  -303.099  -45.482

nyereségadó 30 21.857 5.384

időszak vesztesége  -324.956  -50.866

anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből  -256.554 4.078

nem irányító tulajdonosok részesedése az eredményből  -68.402  -54.944

anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre  
jutó eredmény (forint)

31  -2.877  -39

anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre  
jutó hígított eredmény (forint)

31  -2.877  -39

a KonszolidálT Pénzügyi HelyzeTre vonaTKozó KimuTaTás 2015. deCember 31.

A konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatás (IFRs)



jeGyzet 2015 2014

millió forint millió forint

időszak vesztesége -324.956 -50.866

egyéb átfogó jövedelem

Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban a konszolidált jöve-
delemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra:

Külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet  
adóval együtt

29 10.375 144.208

nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt 29  -13.113  -42.249

értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással 29 3.881 4.788

Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással 29  -3.136  -2.088

részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből 29 14.589 24.168

egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban a konszolidált 
jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra:

12.596 128.827

Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban nem kerül  
a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolásra:

nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi 
nyeresége (+) /vesztesége (-)

29 1.248  -1.541

egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban nem kerül a 
konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolásra:

1.248  -1.541

időszaki egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt 13.844 127.286

időszaki összes átfogó jövedelem  -311.112 76.420

anyavállalati részvényesek részesedése  -254.394 91.507

Külső tulajdonosok részesedése  -56.718  -15.087

a KonszolidálT áTFogó jÖvedelemre 
vonaTKozó KimuTaTás 2015. deCember 31.
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jeGyzett 
TőKe

TőKe-
tartalék

valós 
érték érté-
kelési tar-

talék

átváltási 
tartalék

összetett  
insTrumenTumoK  

TőKerésze

eredmény-
tartalék

tartalékOk 
összesen

anyavállalati  
részvényesek részesedése  

az eredményből

anyavállalati  
részvényeseKre juTó 

sajáT TőKe

Külső Tulaj-
dOnOsOk  

részesedése

összes  
saját tőke

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

záró egyenleg 2013. december 31. – módosított 79.215 -325.669 2.563 159.724 -8.074 1.776.343 1.604.887 21.901 1.706.003 473.517 2.179.520

Tárgyidőszaki eredmény  - 4.078 4.078 -54.944 -50.866

Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem 269 82.280 4.880 87.429 87.429 39.857 127.286

Tárgyévi összes átfogó jövedelem - - 269 82.280 - 4.880 87.429 4.078 91.507 -15.087 76.420

előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése 21.901 21.901 -21.901 -  -

Tulajdonosoknak fizetett osztalék -49.710 -49.710 -49.710 -11.852 -61.562

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék  - -  -

részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás 14 152 152 166 166

saját részvény ügyletek nettó hatása 1.693 1.693 1.693 1.693

leányvállalat értékesítése  - - -413 -413

Tranzakció külső tulajdonosokkal 86 86 86 -172 -86

záró egyenleg 2014. december 31. 79.229 -325.669 2.832 242.004 -8.074 1.755.345 1.666.438 4.078 1.749.745 445.993 2.195.738

Tárgyidőszaki eredmény  - -256.554 -256.554 -68.402 -324.956

Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem -1.586 1.573 2.173 2.160 2.160 11.684 13.844

Tárgyévi összes átfogó jövedelem - - -1.586 1.573 - 2.173 2.160 -256.554 -254.394 -56.718 -311.112

előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése 4.078 4.078 -4.078 -  -

Tulajdonosoknak fizetett osztalék -40.903 -40.903 -40.903 -40.903

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék  - - -16.613 -16.613

részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás 12 148 148 160 160

saját részvény ügyletek nettó hatása  - -  -

leányvállalat értékesítése  - -  -

Tranzakció külső tulajdonosokkal 2.161 2.161 2.161 -8.313 -6.152

átsorolás 2.299 8.074 -10.373  - -  -

záró egyenleg 2015. december 31. 79.241 -325.669 1.246 245.876 - 1.712.629 1.634.082 -256.554 1.456.769 364.349 1.821.118

a KonszolidálT sajáT TőKe válTozásaira vonaTKozó KimuTaTás

A konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatás (IFRs)



jeGyzett 
TőKe

TőKe-
tartalék

valós 
érték érté-
kelési tar-

talék

átváltási 
tartalék

összetett  
insTrumenTumoK  

TőKerésze

eredmény-
tartalék

tartalékOk 
összesen

anyavállalati  
részvényesek részesedése  

az eredményből

anyavállalati  
részvényeseKre juTó 

sajáT TőKe

Külső Tulaj-
dOnOsOk  

részesedése

összes  
saját tőke

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

záró egyenleg 2013. december 31. – módosított 79.215 -325.669 2.563 159.724 -8.074 1.776.343 1.604.887 21.901 1.706.003 473.517 2.179.520

Tárgyidőszaki eredmény  - 4.078 4.078 -54.944 -50.866

Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem 269 82.280 4.880 87.429 87.429 39.857 127.286

Tárgyévi összes átfogó jövedelem - - 269 82.280 - 4.880 87.429 4.078 91.507 -15.087 76.420

előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése 21.901 21.901 -21.901 -  -

Tulajdonosoknak fizetett osztalék -49.710 -49.710 -49.710 -11.852 -61.562

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék  - -  -

részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás 14 152 152 166 166

saját részvény ügyletek nettó hatása 1.693 1.693 1.693 1.693

leányvállalat értékesítése  - - -413 -413

Tranzakció külső tulajdonosokkal 86 86 86 -172 -86

záró egyenleg 2014. december 31. 79.229 -325.669 2.832 242.004 -8.074 1.755.345 1.666.438 4.078 1.749.745 445.993 2.195.738

Tárgyidőszaki eredmény  - -256.554 -256.554 -68.402 -324.956

Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem -1.586 1.573 2.173 2.160 2.160 11.684 13.844

Tárgyévi összes átfogó jövedelem - - -1.586 1.573 - 2.173 2.160 -256.554 -254.394 -56.718 -311.112

előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése 4.078 4.078 -4.078 -  -

Tulajdonosoknak fizetett osztalék -40.903 -40.903 -40.903 -40.903

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék  - - -16.613 -16.613

részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás 12 148 148 160 160

saját részvény ügyletek nettó hatása  - -  -

leányvállalat értékesítése  - -  -

Tranzakció külső tulajdonosokkal 2.161 2.161 2.161 -8.313 -6.152

átsorolás 2.299 8.074 -10.373  - -  -

záró egyenleg 2015. december 31. 79.241 -325.669 1.246 245.876 - 1.712.629 1.634.082 -256.554 1.456.769 364.349 1.821.118

2015. deCember 31.
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2015
2014  

módosíToTT

jegyzet millió forint millió forint

adózás előtti veszteség  -303.099  -45.482

értékcsökkenés és értékvesztés 863.464 368.284

Készletek értékvesztése és visszaírása (-) 15.611 25.907

Céltartalékok növekedése / csökkenése (-) 18.893 4.796

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó  
nyereség (-) / veszteség

 -2.150  -1.394

Követelések értékvesztése / visszaírása (-) 9.302 3.596

leányvállalatok értékesítéséből származó   
nyereség (-) / veszteség

 -1.301  -12.679

átváltási tartalék feloldása 25  -27.794 -

kapott kamatok  -7.858  -10.788

Kölcsönök kamata 39.521 42.433

devizás eszközök és kötelezettségek  
árfolyamnyeresége (-) / -vesztesége

41.372 65.120

Konverziós opció valós értékelésből származó különbözete 28  -2.431  -601

egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások, nettó 9.217  -2.333

részesedés társult vállalatok eredményéből 10  -5.773  -18.902

egyéb pénzmozgással nem járó tételek  -3.006 3.896

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás  
a működő tőke változás előtt

643.968 421.853

Készletek csökkenése 4.359 90.903

vevőkövetelések csökkenése 76.990 96.594

egyéb követelések csökkenése 20.282 7.043

szállítói kötelezettségek csökkenése  -75.351  -181.447

egyéb kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése  -53.717 34.023

Működő tőke változásból eredő pénzáramlás  -27.437 47.116

Fizetett nyereségadó  -24.347  -34.441

üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 592.184 434.528

beruházások 36  -378.426  -478.334

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz 4.790 3.423

leányvállalatok és egyéb pénzügyi befektetések vétele / eladása 8, 36  -58.404 37.317

adott kölcsönök és hosszú lejáratú bankbetétek változása 32.760 55.914

eladásra tartott pénzügyi befektetések vétele / eladása 32 163.131  -202.385

Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 9.207 15.815

kapott osztalék 8.643 9.791

befektetési tevékenység nettó pénzáramlása  -218.299  -558.459

a KonszolidálT CasH Flow-ra vonaTKozó KimuTaTás 2015. deCember 31.
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a KonszolidálT CasH Flow-ra vonaTKozó KimuTaTás 2015. deCember 31.

2015
2014  

módosíToTT

jegyzet millió forint millió forint

Kötvénykibocsátás  -  -

Kötvény visszafizetés  -234.908  -33.487

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 693.246 228.149

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  -772.086  -266.594

rövid lejáratú hitelek állományváltozása  -35.322  -60.642

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások  -30.602  -62.425

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok  -40.837  -49.685

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok  -17.941  -11.854

Kisebbségi érdekeltségek megszerzése  -6.282  -86

Külső tulajdonosok által kivont tőke  -  -412

finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása  -444.732  -257.036

pénzeszközök csökkenése  -70.847  -380.967

devizás pénzeszközök árfolyamnyeresége / vesztesége (-)  -682 20.540

Pénzeszköz állomány az év elején 203.743 564.170

Pénzeszköz állomány az év végén 132.214 203.743
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1. általánOs

A MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyrt. (a továbbiakban MOl nyrt., MOl vagy a társaság) 1991. október 1-jén alakult meg a 
jogelőd Országos Kőolaj- és Gázipari tröszt (OKGt) átalakulásával. Az állami vállalatok átalakulási törvénye értelmében az OKGt 
eszközei és kötelezettségei a fordulónappal átértékelésre kerültek. A MOl nyrt. és leányvállalatai (a továbbiakban MOl Csoport, 
vagy a Csoport) kőolaj, földgáz és gáztermék kutatásával és termelésével, szállításával, és kőolaj tárolásával, finomításával, fino-
mítói termékek kis- és nagykereskedelmével, valamint olefinek és poliolefinek gyártásával, értékesítésével foglalkozik. A Csoport 
dolgozóinak létszáma 2015. december 31-én 25.959  fő, míg 2014. december 31-én 27.499  fő volt. A társaság székhelye Magyaror-
szágon, a 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. címen található. 

A társaság részvényeit a Budapesti és a varsói értéktőzsdén jegyzik. A nemzetközi tőkepiacokon a luxemburgi értéktőzsde jegyzi 
a társaság letéti jegyeit (DR), melyeket a londoni értéktőzsdén, valamint tőzsdén kívüli kereskedelemben az Amerikai egyesült 
államokban is forgalmazzák.

2.1 elFogadás, megFelelőségi nyilaTKozaT és a beszámoló ÖsszeállíTásánaK alaPja

I) ELFOGADáS éS NyILATKOzAT A NEMzETKÖzI PéNzüGyI BESzáMOLáSI STANDARDOKNAK VALó 
MEGFELELőSéGRőL

A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság 2016. március 17-én fogadta el.

A konszolidált éves beszámoló a nemzetközi számviteli standardok szerint, az európai Unió (eU) Hivatalos lapjában rendeleti 
formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján készült. Az IFRs-t a nemzetközi számviteli standardok Bizottság (IAsB) és 
a nemzetközi Pénzügyi Beszámolás értelmező Bizottság (IFRIC) által megfogalmazott, standardok és értelmezések alkotják.

2005. január 1-jétől a magyar számviteli törvény változása lehetővé teszi, hogy a Csoport konszolidált beszámolóját az európai Unió 
Hivatalos lapjában rendeleti formában kihirdetett IFRs alapján készítse el. jelenleg az eU beiktatási folyamatai és a Csoport tevé-
kenysége alapján nincs különbség a Csoport IFRs és eU által elfogadott IFRs politikák között.

A pénzügyi kimutatásokban szereplő közzétételek megfelelnek az egyes standardokban foglalt követelményeknek. A 2006. év 
során kibocsátott lejárat nélküli, átváltható értékpapírokba ágyazott konverziós opcióval kapcsolatban elszámolt átértékelési 
különbözet a jövedelemre vonatkozó kimutatás külön sorában került megjelenítésre. A menedzsment véleménye szerint ezen pénz-
mozgással nem járó tétel elkülönítése növeli a pénzügyi kimutatások áttekinthetőségét, mert az így elszámolt nyereség vagy vesz-
teség összegére nem gyakorol hatást sem a Csoport működése, sem az ezen működést befolyásoló külső üzleti tényezők.  
A konverziós opció részleteit a 17. jegyzet tartalmazza.
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II) A BESzáMOLó KéSzíTéSéNEK ALAPjA

A konszolidált éves beszámoló a 2015. december 31-én kibocsátott és hatályos standardok és IFRIC értelmezések szerint készült.

A MOl nyrt. nem konszolidált éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint (a továbbiakban MsZsZ) készíti. 
e törvény egyes előírásai eltérnek a nemzetközi Pénzügyi Beszámolási standardokban (IFRs) foglaltaktól. 

A bekerülési érték elvének alkalmazása érdekében a konszolidált éves beszámoló úgy tekinti a MOl nyrt.-t, mintha az 1991. 
október 1-jén jött volna létre az eszközök és források aznapi értékével, figyelembe véve az IFRs miatt szükséges módosításokat.  

A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.

III) KONSzOLIDáCIóS ELVEK

leányvállalatok

A konszolidált éves beszámoló a társaságot, illetve az ellenőrzése alatt álló leányvállalatokat foglalja magában. ellenőrzésről álta-
lában akkor beszélünk, ha a Csoport a befektetéséből származóan változó hozamoknak van kitéve, illetve azokkal kapcsolatban 
jogokkal rendelkezik, és a befektetés tárgyát képező gazdálkodó egység irányítása révén képes befolyásolni ezen hozamokat. 
Irányítás akkor áll fenn, ha a befektetőt meglévő jogai képessé teszik a befektetés tárgyát képező gazdálkodó egység lényeges tevé-
kenységeinek befolyásolására. lényeges tevékenységek azok, melyek meghatározzák a befektetés tárgyát képező gazdálkodó 
egység hozamait.

A megszerzett üzletekre az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra, amely a megszerzéskori értékviszonyok alapján 
történik az eszközök és források akvizíció időpontjára, azaz az irányítás megszerzésének napjára vonatkozó piaci értékének alapul 
vételével. Az akvizíció költsége az ellenérték, valamint a külső tulajdonosoknak a megszerzett üzletben meglevő részesedésének 
összege. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a tranzakció időpontjától kezdődően, illetve a tranzakció időpont-
jáig szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban. 

A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a nem realizált eredmények kiszű-
résre kerülnek, kivéve, ha az ilyen veszteségek a kapcsolódó eszközök értékvesztésére utalnak. A konszolidált éves beszámoló 
készítése során a hasonló tranzakciókat és eseményeket egységes számviteli elveket követve rögzítik.

A külső tulajdonosokra eső tőke- és eredményrész a pénzügyi helyzetre vonatkozó és a jövedelemre vonatkozó kimutatásban külön 
soron jelenik meg. Az üzleti kombinációk vonatkozásában a külső tulajdonosok részesedése vagy valós értéken, vagy a megszer-
zett társaság nettó eszközeinek valós értékéből a külső tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül meghatározásra. Az értékelés 
módjának kiválasztása minden üzleti kombináció vonatkozásában egyedileg történik. Az akvizíciót követően a külső tulajdonosok 
részesedése az eredetileg felvett érték, módosítva a megszerzett társaság tőkéjében bekövetkező változások külső tulajdonosokra 
jutó összegével. Az időszaki összes átfogó jövedelemből abban az esetben is részesülnek a külső tulajdonosok, ha ez részesedésük 
negatív egyenlegéhez vezet.

A Csoport leányvállalatokban meglevő részesedésének olyan változásai, amelyek nem eredményezik a kontroll elvesztését, tőke 
tranzakcióként kerülnek elszámolásra. A Csoport, valamint a külső tulajdonosok részesedése kerül módosításra úgy, hogy azok 
tükrözzék a leányvállalatokban meglevő részesedéseik változását. A külső tulajdonosok részesedését módosító összeg, valamint a 
kapott vagy fizetett ellenérték különbsége a tőkében kerül elszámolásra, mint a társaság tulajdonosaira jutó érték.

közös megállapodások

egy megállapodás közös ellenőrzés alatt áll, ha a lényeges tevékenységeivel kapcsolatos döntésekhez az ellenőrzésben részt vevő 
felek egyhangú hozzájárulása szükséges.  A közös megállapodásoknak két típusa van: közös tevékenységek és közös vállalko-
zások. A megállapodás típusát az határozza meg, hogy normál üzletmenet mellett a megállapodás felett közös ellenőrzést gyakorló 
feleknek milyen jogai és kötelezettségei származnak a megállapodásból.

Ha a társaság rendelkezik a megállapodással kapcsolatos eszközökre vonatkozó jogokkal és a kötelezettségekre vonatkozó kötel-
mekkel, akkor a megállapodás közös tevékenység. A társaság konszolidált pénzügyi kimutatásaiban a közös tevékenység eszköze-
inek, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak rá eső része összevonásra kerül a konszolidált beszámoló megfelelő soraival.
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Amikor a Csoport eszközöket ad át, illetve értékesít a közös tevékenység részére, a tranzakció tartalmának megfelelően, nyereséget 
vagy veszteséget csak a többi félnek a közös tevékenységben lévő érdekeltsége erejéig lehet elszámolni. Amikor a Csoport eszkö-
zöket vásárol a közös tevékenységtől, a Csoport akkor számolja el a közös tevékenység tranzakcióból származó eredményének rá 
jutó részét, amikor az eszköz harmadik fél részére továbbértékesítésre kerül.

Ha a társaság a közös megállapodás nettó eszközeire vonatkozó jogokkal rendelkezik, akkor a megállapodás közös vállalkozásnak 
minősül. A Csoport közös vállalkozásokban lévő érdekeltségei az equity módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. A közös 
vállalkozásban lévő befektetés bekerülési értéken kerül felvételre a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, amelyet módosí-
tani kell a vállalkozás nettó eszközértékének megszerzést követő, Csoportra jutó változásával. A jövedelemre vonatkozó kimuta-
tásban egyetlen sorban kerül kimutatásra a közös vállalkozás működésből származó eredményének Csoportra jutó része.  
A Csoport és a közös vállalkozás között történt tranzakciók nyeresége vagy vesztesége a közös vállalkozásban lévő tulajdoni 
hányad mértékéig kerül kiszűrésre.

befektetések társult vállalkozásokban

A Csoport társult vállalkozásokban lévő befektetései az equity módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. társult vállal-
kozásnak minősülnek azok a vállalkozások, ahol a társaság jelentős befolyást gyakorol, és amely nem leányvállalat vagy közös 
vezetésű vállalkozás. Az equity módszer alapján a társult vállalkozásokban meglevő befektetés a pénzügyi helyzetre vonatkozó 
kimtatásban a társult vállalkozás nettó eszközértékének megszerzést követő, Csoportra jutó változásával növelt bekerülési értéken 
kerül kimutatásra. A társult vállalkozáshoz kapcsolódó goodwill a befektetés könyv szerinti értékének része, és nem kerül amor-
tizálásra.  A jövedelemre vonatkozó kimutatásban a társult vállalkozás működéséből származó eredményének a Csoportra jutó 
részét tartalmazza. Ha a társult vállalkozás saját tőkéjével szemben elszámolt változás történik, a Csoport szintén elszámolja a rá 
jutó részt, és – ahol ez értelmezhető – kimutatja a saját tőke változásaként. A Csoport és a társult vállalkozás között történt tranzak-
ciók nyeresége vagy vesztesége a társult vállalkozásban lévő tulajdoni hányad mértékéig kerül kiszűrésre.

A társult vállalkozások beszámolási időpontjai megegyeznek a Csoportéval, és a társult vállalkozás számviteli politikája megfelel a 
Csoport által hasonló tranzakcióknál, hasonló körülmények között alkalmazottakkal.

A társult vállalkozásokban levő befektetések a mérleg fordulónapján értékvesztésre utaló objektív bizonyítékok megállapítása 
céljából felülvizsgálatra kerülnek. Amennyiben van ilyen bizonyíték, meghatározásra kerül a befektetés realizálható értéke és az 
elszámolandó értékvesztés. A korábbi években elszámolt veszteségek okának mérlegelése alapján kerül meghatározásra, hogy a 
veszteség visszafordításra kerülhet-e.

2.2 a számviteli pOlitika váltOzásai 

A Csoport számviteli politikái megegyeznek a korábbi években használtakkal, eltekintve néhány kisebb változtatástól néhány 
mérleg, illetve jövedelemre vonatkozó kimutatás tétel besorolásában, melyek nem gyakoroltak lényeges hatást a Csoport pénzügyi 
kimutatásaira. 

VáLTOzáS A NEM FEDEzETI CéLú SzáRMAzéKOS üGyLETEK BEMUTATáSáBAN

Azon származékos ügyletek esetében, amelyek nem minősülnek fedezetei ügyletnek, de a működésből eredő kockázatok fedezé-
sére szolgálnak a valós érték változását az üzemi eredményben kell elszámolni a pénzügyi műveletek eredménye helyett, a Csoport 
vállalatainak egyedi pénzügyi beszámolóiban és a Csoport konszolidált pénzügyi beszámolójában. Az előző időszakra vonatkozó 
adatok nem lettek módosítva, mivel a hatásuk nem bizonyult jelentősnek (sem éves szinten, sem összesen). Azon származékos 
ügyletek valós értékelésének eredménye, amelyek nem minősülnek fedezetei ügyletnek, de a működésből eredő kockázatok fedezé-
sére szolgálnak, 2,1 milliárd forint nyereség volt 2015-ben. A nyereség az egyéb működési bevételek között lett bemutatva.

LASSAN MOzGó NEM SzéNHIDROGéN KéSzLETEK éRTéKELéSE

A Csoport számviteli irányelveinek tárgyévben történt változása alapján, a lassan mozgó nem szénhidrogén készleteken – úgy mint 
az általános karbantartási, termelési, kútépítési és egyéb alapanyagok – az értékvesztést portfolió alapon kell elszámolni azáltal, 
hogy a jövőbeli felhasználást a múltbéli felhasználási minták alapján kell becsülni. egy 4 év hosszúságú karbantartási ciklust kell 
vizsgálni és a leírás bizonyos részét a készletek azon része után kell elszámolni melyek, meghaladják a múltbeli fogyasztási adatok 
alapján megállapított szintet. A készletek természete miatt az értékvesztés visszaírása csak abban az esetben történhet meg, amikor 
a terméket eladják, vagy  a Csoport elkezdi azt felhasználni. egyes esetekben a visszaírás megtörténhet korábban is, ha a visszaírás 
mértéke egyenként vagy készlet típusonként jelentősnek minősül, és ezáltal a kimutatások megbízhatóbb képet mutatnak.
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TáRGyéVBEN ALKALMAzOTT STANDARDOK éS IFRIC éRTELMEzéSEK

A Csoport már 2014-től alkalmazta a következő standardokat, melyek 2015-től vagy azt követően váltak kötelezően alkalmazan-
dóvá. Az alkalmazott standardoknak nincs jelentős hatásuk  Csoport beszámolójára.

•   IAS 19 – Munkavállalói juttatások – A módosítás meghatározza, hogyan kell a szolgálathoz kötött munkavállalói vagy egyéb 
harmadik felek által nyújtott hozzájárulásokat a szolgálati idő alatt az egyes időszakokhoz rendelni.

•   IFRIC 21 – Adóterhek

A fentieken kívül nem történt olyan, 2015. január 1-től hatályba lépő változás az IFRs standardokban, amelyet a Csoportnak alkal-
maznia kellett volna.

2.3 közzétett, de méG nem HatályOs iFrs-ek

A közzétett, de nem még hatályos IFRs-ek megtalálhatók az 1. számú mellékletben.

2.4 a számviteli pOlitika lényeGes elemei

I) BESzáMOLáSI PéNzNEM

Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az anyavállalat funkcionális, valamint a 
Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.

II) üzLETI KOMBINáCIóK éS GOODwILL

Az üzleti kombinációk elszámolásakor az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra. A módszer magában foglalja a 
megszerzett eszközök és kötelezettségek szerződéses feltételeiknek és gazdasági tartalmuknak megfelelő besorolásának  vizsgá-
latát, valamint az üzlet azonosítható eszközeinek (beleértve korábban fel nem vett immateriális javainak) és kötelezettségeinek 
(beleértve függő kötelezettségeinek, de kizárva jövőbeli átalakítási költségeinek) az akvizíció időpontjában fennálló valós értéken 
történő felvételét. A tranzakciós költségek felmerüléskor az eredménnyel szemben kerülnek elszámolásra.

A több lépésben megvalósuló üzleti kombinációk esetében a vevőnek a felvásárolt társaságban meglévő korábbi részesedése átérté-
kelésre kerül annak valós értékére a jövedelemre vonatkozó kimutatással szemben.

A felvásárló által később teljesítendő függő vételár az akvizíció dátumára vonatkozó valós értéken kerül felvételre; a későbbi módo-
sítások csak abban az esetben kerülnek a goodwill-lel szemben elszámolásra, ha azok az akvizíció időpontjában fennálló valós érték 
pontosításából származnak, az akvizíciótól számított 12 hónapon belül. Minden egyéb későbbi módosítás az eredménnyel vagy az 
egyéb átfogó jövedelemmel szemben kerül elszámolásra. A saját tőkével szemben elszámolt függő vételár valós értékének változása 
nem kerül felvételre.

Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszközöknek, kötelezettségeknek és függő köte-
lezettségeknek a megszerzés napján érvényes valós értéke közötti különbözet az eszközök között, goodwill-ként kerül kimutatásra a 
konszolidált pénzügyi kimutatásokban. Amennyiben az ellenérték alacsonyabb, mint a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós 
értéke, a különbség a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra. A felvételt követően a goodwill nyilvántartása érték-
vesztéssel csökkentett bekerülési értéken történik. Az értékvesztés vizsgálat céljából a megszerzéskor a keletkező goodwill a kombi-
náció szinergiáiból részesülő jövedelemtermelő egységekhez vagy azok csoportjaihoz kerül hozzárendelésre, függetlenül attól, hogy 
vannak-e egyéb, ezen egységekhez, illetve csoporthoz rendelt eszközei vagy kötelezettségei a Csoportnak. Minden egység, vagy azok 
csoportja azt a legalacsonyabb szintet jelképezi a Csoporton belül, amelyen a goodwillt belső menedzsment célokra vizsgálják, illetve 
amely nem nagyobb, mint egy szegmens a Csoport IFRs 8 Működési szegmensek standard szerinti beszámolási rendszerében.

Ha a goodwill egy olyan jövedelemtermelő egység (jövedelemtermelő egységek csoportja) vagy tevékenység részét képezi, amely 
értékesítésre kerül, a hozzárendelt goodwill figyelembe vételre kerül a tevékenység könyv szerinti értékében az értékesítés nyere-
ségének vagy veszteségének megállapításakor. Ilyen esetekben a kivezetett goodwill értéke az értékesített tevékenység és a megma-
radó jövedelemtermelő egységek relatív értékeinek alapján kerül meghatározásra. 

Amikor egy leányvállalat értékesítésre kerül, az eladási ár, illetve a kumulált átváltási különbözettel és a goodwill könyv szerinti 
értékével növelt nettó eszközérték különbözete a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra.
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III) BEFEKTETéSEK éS EGyéB PéNzüGyI ESzKÖzÖK

A pénzügyi eszközök az IAs 39 alapján a jövedelemre vonatkozó kimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök, adott 
kölcsönök és vevőkövetelések, lejáratig tartott befektetések vagy értékesíthető pénzügyi eszközök lehetnek. A pénzügyi eszközök 
bekerüléskor valós értéken kerülnek kimutatásra, melyet a nem az eredménnyel szemben elszámolt valós értéken nyilvántartott 
befektetések esetében a megszerzéshez közvetlenül kapcsolódó tranzakciós költségek növelnek. A Csoport akkor ítéli meg, hogy 
egy szerződés tartalmaz-e beágyazott derivatívát, amikor először szerződő féllé válik.

A befektetések vásárlásának és eladásának elszámolása a teljesítés időpontjában történik, amely az eszköz másik fél részére történő 
átadásának napja.

A Csoport pénzügyi eszközei felvételkor tartalmuk és céljuk szerint kerülnek besorolásra. A pénzügyi eszközök a készpénzt, rövid 
lejáratú betéteket, vevőköveteléseket, kölcsönöket és egyéb követeléseket, jegyzett és nem jegyzett részesedéseket, valamint a deri-
vatív pénzügyi instrumentumokat foglalják magukban. 

jövedelemre vonatkozó kimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök

A jövedelemre vonatkozó kimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök kategóriájába tartoznak a kereskedési céllal 
tartott pénzügyi eszközök, illetve a bekerülést követően ilyenként minősített pénzügyi eszközök.

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszköznek minősülnek azok a pénzügyi eszközök, melyek rövid távon történő értékesítés 
céljából kerülnek beszerzésre. A származékos termékeket, az alapszerződéstől elkülönített beágyazott származékos termékeket is 
beleértve, kereskedési célúnak kell tekinteni, kivéve, ha azok hatékony fedezeti instrumentumnak minősülnek. A kereskedési célú 
befektetésekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások elszámolása a jövedelemre vonatkozó kimutatásban a pénzügyi bevételekkel 
vagy ráfordításokkal szemben történik.

egy pénzügyi eszköz bekerüléskor a jövedelemre vonatkozó kimutatáson keresztül valósan értékelt eszközök közé a következő 
feltételek fennállása esetén sorolható: (i) ha az eszköz ilyen besorolása megszünteti vagy lényegesen csökkenti annak valószínű-
ségét, hogy az adott pénzügyi eszköz értékelése, illetve a kapcsolódó bevételek és ráfordítások eltérő módon történő kezelése nem 
megfelelő bemutatást eredményezne (ii) az eszköz egy olyan eszközcsoport részét képezi, melynek kezelése és teljesítményértékelése 
egy dokumentált kockázatkezelési stratégiával összhangban valós érték alapon történik (iii) a pénzügyi eszköz olyan beágyazott 
származékos terméket tartalmaz, melyet elkülönítetten kellene kimutatni. ezen pénzügyi eszközök rövid lejáratúként kerülnek 
kezelésre, kivéve, amelyek a mérlegfordulónapot követő 12 hónapon túl rendeződnek és elsődlegesen nem kereskedési célt szol-
gálnak. ebben az esetben az ilyen instrumentumokra vonatkozó kifizetések a hosszú lejáratú eszközök közé kerülnek besorolásra.

lejáratig tartott befektetések

A lejáratig tartott befektetések olyan fix vagy meghatározott kifizetésekkel és fix lejárattal bíró nem származékos pénzügyi 
eszközök, melyeket a Csoport szándékozik és képes a lejáratig megtartani. A bekerülést követően a lejáratig tartott befekte-
tések amortizált bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizált bekerülési érték az eszköz bekerüléskor meghatározott 
értéke csökkentve a tőketörlesztésekkel, növelve vagy csökkentve az eredeti érték és a lejáratkori érték közötti különbözet effektív 
kamatláb módszer szerint megállapított halmozott amortizációjával és csökkentve az esetleges értékvesztéssel. A számítás minden 
olyan díjat és tételt tartalmaz, melyet a szerződő felek egymástól kapnak vagy egymásnak fizetnek és az effektív kamatláb részét 
képezik, továbbá a tranzakciós költségeket és minden egyéb prémiumot és diszkontot. Az amortizált bekerülési értéken nyilván-
tartott befektetésekkel kapcsolatos bevételek és ráfordítások a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban jelennek meg a 
befektetések kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során.

adott kölcsönök és követelések

Az adott kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározott kifizetésekkel bíró nem származékos pénzügyi eszközök, melyeket 
aktív piacon nem jegyeznek. Megszerzést követően az adott kölcsönök és követelések az effektív kamatláb módszer alapján megha-
tározott, esetleges értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési értéken kerülnek nyilvántartásra. Az amortizált bekerülési 
érték meghatározása megszerzéskori diszkontok, illetve prémiumok, az effektív kamatláb részét képező díjak és a tranzakciós költ-
ségek figyelembe vételével történik. Az adott kölcsönökhöz és követelésekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások az adott kölcsön 
és követelés kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során kerülnek elszámolásra a jövedelemre 
vonatkozó kimutatásban.
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értékesíthető pénzügyi instrumentumok

Az értékesíthető pénzügyi eszközök azok a nem származékos pénzügyi eszközök, melyet értékesíthetőnek minősítettek és nem 
tartoznak a fenti három pénzügyi eszköz kategória egyikébe sem. Megszerzést követően az értékesíthető pénzügyi eszközök valós 
értéken kerülnek értékelésre, a nem realizált nyereség és veszteség közvetlenül az egyéb átfogó jövedelem valós érték értékelési 
tartalék kategóriájában történő elszámolásával. A befektetés kivezetésekor vagy értékvesztésekor az azt megelőzően az egyéb átfogó 
jövedelemkimutatásban elszámolt halmozott nyereség és veszteség a jövedelem helyzetre vonatkozó kimutatáson kerül átvezetésre.

A bekerülést követően az értékesíthető pénzügyi eszközök az aktuális piaci körülmények és az alapján kerülnek értékelésre, hogy 
a management az adott eszközt tartási vagy nyereségszerzés céljából szerezte be. Kivételes esetekben, amikor az eredeti feltételek 
nem állnak fenn, a Csoport élhet az adott eszköznek a társaság által keletkeztetett kölcsönök és követelések vagy a lejáratig tartandó 
befektetések közé való átsorolásáról, amennyiben a vonatkozó IFRs erre lehetőséget ad.

valós érték

Azon befektetések valós értékének meghatározása, amelyekkel aktív kereskedés folyik szervezett pénzügyi piacokon, a mérleg 
fordulónapján érvényes, tranzakciós költségek levonása nélküli záró piaci jegyzésár alapul vételével történik. A piaci jegyzésárral 
nem rendelkező befektetések valós értékének meghatározása más, lényegében azonos jellemzőkkel rendelkező instrumentumok 
érvényes piaci értéke, vagy a befektetések alapját képező nettó eszközöktől elvárt pénzáramok alapján történik.

IV) PéNzüGyI INSTRUMENTUMOK MINőSíTéSE éS KIVEzETéSE

Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimtatásban a pénzeszközök, értékpapírok, 
vevő és egyéb követelések, szállító és egyéb kötelezettségek, hosszú lejáratú követelések, adott és kapott hitelek és kölcsönök, befek-
tetések, kötvénykövetelések és kötelezettségek. ezen tételek értékelése során alkalmazott elveket jelen számviteli politika vonat-
kozó jegyzetei tartalmazzák. 

A pénzügyi instrumentumok (beleértve az összetett pénzügyi instrumentumokat) az alapul szolgáló szerződéses kötelezettségek 
valós tartalma alapján válnak eszköz-, forrás- vagy tőkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi instrumentumokhoz 
kapcsolódó kamatok, osztalékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor a jövedelem helyzetre vonatkozó kimutatásban kerülnek 
elszámolásra. A saját tőkében megjelenő pénzügyi instrumentumok tulajdonosainak nyújtott juttatások, a saját tőkével szemben 
kerülnek elszámolásra. Az összetett pénzügyi instrumentumok esetében, először azok kötelezettség része kerül értékelésre, a tőke-
rész maradványértékként kerül meghatározásra. A pénzügyi instrumentumok csak abban az esetben kerülnek elszámolásra 
egymással szemben (nettósítás), ha a társaságnak ahhoz törvényes joga van, továbbá, ha feltett szándéka, hogy az érintett eszközt 
és forrást nettó módon vagy egyidejűleg rendezi.

A pénzügyi instrumentumok kivezetése akkor történik meg, amikor a Csoport már nem rendelkezik a pénzügyi instrumentumban 
foglalt jogokkal, amely rendszerint az instrumentum eladásának, vagy az instrumentumból származó valamennyi pénzáramlás 
független, harmadik fél részére történő átadásának időpontja. Amikor a Csoport nem adja át, és nem is tartja meg a pénzügyi 
eszközhöz kapcsolódó összes kockázatot és hozamot, de megtartja az eszköz feletti ellenőrzést abban az esetben a visszatartott 
hozamot eszközként és a megtartott kockázatból eredő lehetséges pénzkiáramlásokat kötelezettségként kell állományba venni.

V) SzáRMAzéKOS PéNzüGyI INSTRUMENTUMOK

A Csoport származékos pénzügyi instrumentumokat, például forward devizaszerződéseket vagy kamatláb swap-okat használ a 
kamatlábak és az árfolyamok változásából eredő kockázatok kezelésére. ezen származékos pénzügyi instrumentumok a szerző-
déskötés napján fennálló valós értéken kerülnek felvételre, és a következő időszakokban átértékelésre kerülnek. A származékos 
ügyletek eszközként kerülnek elszámolásra, ha valós értékük pozitív, illetve kötelezettségként, amennyiben valós értékük negatív. 

A fedezeti ügyletnek nem minősülő származékos ügyletek valós értékének változásából eredő bevételek és ráfordítások a tárgyévi 
eredményben kerülnek elszámolásra, a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai között. Azon származékos ügyletek 
esetében, amelyek nem minősülnek fedezetei ügyletnek, de a működésből eredő kockázatok fedezésére szolgálnak a valós érték 
változását az üzemi eredményben kell elszámolni a pénzügyi eredmény helyett.

A forward deviza szerződések valós értéke a hasonló lejáratú forward devizaárfolyamok alapján, a kamat swap-ok valós értéke a 
hasonló instrumentumok piaci értéke alapján kerül meghatározásra.
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A beágyazott származékos ügyletek – az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén – elkülönítésre kerülnek az alapul szol-
gáló szerződéstől, és különálló származékos ügyletként kerülnek kimutatásra: 

–  a beágyazott származékos ügylet gazdasági jellemzői és kockázatai, nem mutatnak szoros kapcsolatot az alapul szolgáló szer-
ződés gazdasági jellemzőivel,

–  egy, a beágyazott származékos ügylet jellemzőivel rendelkező különálló ügylet megfelelne a származékos ügylet definíciójának, és
–  a hibrid (beágyazott származékos ügyletet tartalmazó) ügylet nem valós értéken kerül kimutatásra, értékének változásai nem 

jelennek meg az eredményben.

VI) FEDEzETI üGyLETEK

A fedezeti elszámolás szempontjából az ügyletek a következő kategóriákba sorolhatók:  

–  valós érték fedezeti ügyletek;
–  cash flow fedezeti ügyletek; vagy
–  egy külföldi egységben lévő nettó befektetésre vonatkozó fedezeti ügyletek.

egy biztos elkötelezettség devizakockázatának fedezete cash flow fedezeti ügyletként kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet megkö-
tésekor a Csoport formálisan megjelöli és dokumentálja a fedezeti kapcsolatot, amelyre a Csoport a fedezeti elszámolást alkalmazni 
kívánja, valamint az ügylet megkötésének kockázatkezelési céljait és stratégiáját. A dokumentáció tartalmazza a fedezeti ügylet 
azonosítását, a kapcsolódó fedezett tételt vagy ügyletet, a fedezni kívánt kockázat jellegét és azt, hogy a gazdálkodó hogyan fogja 
mérni a fedezeti ügylet hatékonyságát a fedezett tétel valós értékében vagy pénzáramaiban létrejövő, a fedezett kockázatnak tulaj-
donítható változásoknak való kitettség ellentételezésében. ezen fedezeti ügyletek várhatóan nagyon hatékonyak lesznek a valós 
érték – vagy a pénzáram-változások ellentételezésének elérésében, és folyamatosan értékelésre kerülnek annak megállapítása érde-
kében, hogy a beszámolási időszak egész ideje alatt ténylegesen nagyon hatékonyak voltak.

A fedezeti elszámolás szigorú követelményeinek megfelelő fedezeti ügyletek elszámolása az alábbiak szerint történik:

valós érték fedezeti ügyletek

A valós érték fedezeti ügyletek egy pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban kimutatott eszköz, vagy kötelezettség, vagy egy ki nem muta-
tott biztos elkötelezettség, vagy egy ilyen eszköz, kötelezettség vagy biztos elkötelezettség beazonosítható részének valós értékében bekövet-
kező változásoknak való olyan kitettség fedezése, amely egy bizonyos kockázathoz kapcsolódik és várhatóan az eredményt fogja érinteni.

valós érték fedezeti ügyletek esetében a fedezett tétel könyv szerinti értéke a fedezett kockázatnak tulajdonítható nyereséggel vagy vesz-
teséggel módosításra kerül, a fedezeti ügylet átértékelésre kerül valós értékre, és mindkettő nyeresége vagy vesztesége az eredményben 
jelenik meg. Az amortizált bekerülési értéken szereplő tételekhez kapcsolódó valós érték fedezeti ügyletek esetében a könyv szerinti 
érték módosítása a lejáratig hátralévő időszak alatt kerül amortizálásra az eredménnyel szemben. egy fedezett, effektív kamatláb 
módszerrel értékelt pénzügyi instrumentum könyv szerinti értékének módosítását az eredménnyel szemben kell amortizálni. 

Az amortizáció elszámolása akkor kezdődhet, amikor a módosítás megjelenik, és nem kezdődhet később, mint amikor a fedezett 
tételnek a fedezett kockázatnak tulajdonítható valós érték változások miatti módosítása megszűnik.

Ha egy pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban nem szereplő biztos elkötelezettség kerül fedezett tételként megjelölésre, az ezt 
követően elszámolt, a biztos elkötelezettség valós értékében a fedezett kockázatnak tulajdonítható kumulatív változás eszközként 
vagy kötelezettségként kerül elszámolásra az eredménnyel szemben. A fedezeti ügylet valós értékének változása szintén az ered-
ményben kerül elszámolásra.

A Csoport akkor szünteti meg a valós érték fedezeti elszámolást, ha a fedezeti instrumentum lejár, eladásra kerül, megszűnik vagy 
lehívják, a fedezeti ügylet már nem felel meg a fedezeti elszámolás kritériumainak, vagy a Csoport visszavonja a fedezeti megjelölést. 

cash flow fedezeti ügyletek

A cash flow fedezeti ügylet a pénzáramok változékonyságából eredő olyan kitettségnek a fedezése, amely egy pénügyi helyzetre 
vonatkozó kimutatásban szereplő eszközzel vagy kötelezettséggel, vagy egy nagy valószínűséggel előre jelzett ügylettel kapcsolatos 
bizonyos kockázatnak tulajdonítható és amely érintheti az eredményt. A fedezeti ügylet nyereségének vagy veszteségének hatékony 
része közvetlenül az egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony része az eredménnyel szemben kerül elszámolásra.
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Az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegeket akkor kell a jövedelemre vonatkozó kimutatásban figyelembe venni, 
amikor a fedezett tranzakció az eredményre hatást gyakorol, például amikor a fedezett pénzügyi bevétel vagy ráfordítás elszá-
molásra kerül, vagy az előre jelzett eladás vagy vásárlás megtörténik. Ha a fedezett ügylet egy nem pénzügyi eszköz vagy 
kötelezettség megszerzése, a saját tőkében elszámolt összeget a nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség bekerülési értékében 
kell figyelembe venni.

Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, a korábban az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegeket át 
kell sorolni az eredménybe. Ha a fedezeti ügylet lejár, eladásra kerül, megszűnik, lecserélés vagy átforgatás nélkül lehívásra kerül 
vagy a fedezeti megjelölés visszavonásra kerül, a korábban az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegek az egyéb átfogó jövede-
lemben maradnak, amíg az előre jelzett ügylet bekövetkezik. Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, ezeket 
az összegeket át kell sorolni az eredménybe.

nettó befektetés fedezete

egy külföldi egységben levő nettó befektetésre vonatkozó fedezeti ügylet, beleértve azon monetáris eszközök fedezetét is, amelyek a 
nettó befektetés részét képezik, a cash flow fedezeti ügyletekhez hasonló módon kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet nyereségének 
vagy veszteségének hatékony része közvetlenül az egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony része az eredménnyel szemben 
kerül elszámolásra. A külföldi egység kivezetésekor az egyéb átfogó jövedelemben így elszámolt nyereség vagy veszteség átsoro-
lásra kerül az eredménybe.

VII) PéNzüGyI ESzKÖzÖK éRTéKVESzTéSE

A Csoport minden mérlegfordulónapon értékvesztés-vizsgálatot végez a pénzügyi eszközökre, illetve azok csoportjaira vonatko-
zóan. A pénzügyi eszközök illetve a pénzügyi eszközök csoportjára vonatkozóan értékvesztés kerül elszámolásra, ha az érték-
vesztés fennállására egyértelmű bizonyíték létezik, amely lényegesen befolyásolja a pénzügyi eszköz vagy az eszközök csoportjának 
várható jövőbeli pénzáramait.

amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszközök

Amennyiben egy amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszköz esetében objektíven bizonyítottá válik az értékvesztés elszá-
molásának szükségessége, az értékvesztés összege megegyezik az eszköz könyv szerinti értékének és a jövőbeli pénzáramoknak 
(kivéve a jövőben várhatóan meg nem térülő, az értékelés időpontjáig még fel nem merült hitelezési veszteségeket) az eszköz eredeti 
(bekerüléskor kalkulált) effektív kamatlábával diszkontált nettó jelenértékének különbözetével. Az értékvesztés összege a jövede-
lemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra.

A Csoport először az értékvesztés elszámolásának szükségességét vizsgálja, melynek megállapítása az egyedileg jelentős 
értékű eszközök esetében tételesen, az egyedileg nem jelentős értékű eszközök esetében egyedileg vagy csoportosan történik. 
Amennyiben az egyedi értékelés során megállapításra kerül, hogy nincs objektív bizonyíték az értékvesztés elszámolá-
sára, függetlenül attól, hogy az eszköz jelentős értékű vagy sem, és az adott eszköz egy azonos hitelezési kockázattal rendel-
kező eszközcsoport részét képezi, az értékvesztés az eszközcsoport vonatkozásában is vizsgálatra kerül. Az egyedileg értékelt 
eszközök, melyek vonatkozásában értékvesztés vagy annak további elszámolása megállapításra került, nem tartoznak a 
csoportosan értékelt eszközök körébe.

Amennyiben egy későbbi időszakban az értékvesztés összege csökken, és a csökkenés az értékvesztés elszámolását követő 
időszakban bekövetkezett eseményből származik, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírandó. A jövedelemre vonatkozó kimu-
tatásban elszámolt értékvesztés visszaírását olyan mértékig lehet elszámolni, hogy az eszköz könyv szerinti értéke ne haladja meg 
az eszköz visszaírás időpontjára vonatkozó amortizált bekerülési értékét.

értékesíthető pénzügyi instrumentumok

Ha egy értékesíthető eszköz esetében értékvesztés elszámolására kerül sor, az eszköz (a tőketörlesztéseket és a halmozott amorti-
záció hatását is tartalmazó) könyv szerinti értéke és aktuális valós értéke közötti különbözetnek a korábban az eredményben elszá-
molt értékvesztéssel csökkentett összege, az egyéb átfogó jövedelemből a jövedelemre vonatkozó kimutatásba kerül átvezetésre. 
értékesíthető pénzügyi eszköznek minősített tőkeinstrumentumok esetében, az értékvesztés visszaírása nem a jövedelem helyzetre 
vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra, hanem az egyéb átfogó jövedelemben. A kölcsönkövetelésre vonatkozó értékvesztés 
visszaírása abban az esetben kerül a jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolásra, ha az instrumentum valós értékének 
növekedése egyértelműen az értékvesztés eredményben történő elszámolását követő időszak eseményéből fakad.
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VIII) PéNzESzKÖzÖK éS PéNz-EGyENéRTéKESEK

A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják magukban. A pénz egyenértékesek olyan rövid távú, a beszerzéstől számí-
tott három hónapnál nem hosszabb lejáratú, magas likviditású befektetési formák, amelyek minimális értékváltozási kockázatot 
hordoznak, és azonnal pénzeszközökre konvertálhatók.

IX) VEVőKÖVETELéSEK

A vevőkövetelések a kétes követelésekre képzett értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Ahol a pénz 
időértéke jelentős, a követelések nyilvántartása amortizált bekerülési értéken történik. értékvesztés megállapítására olyan objektív 
bizonyíték alapján kerül sor (például fizetésképtelenség valószínűsége vagy az adós jelentős pénzügyi nehézségei), amely arra 
enged következtetni, hogy a Csoport nem lesz képes a teljes, a számla eredeti feltételeinek megfelelő összeget behajtani. A leírt köve-
telés kivezetése akkor történik meg, amikor behajthatatlannak lett minősítve. 

Amennyiben az áruszállításból eredő követelések pénzügyi rendezésére várhatóan a szokásos üzletmenet során, tehát egy éven 
belül sor kerül, a forgóeszközök között kerülnek kimutatásra. ellenkező esetben befektetett eszközként kerülnek megjelenítésre.

X) KéSzLETEK

A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és a realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak kimutatva, 
figyelembe véve a lassan mozgó és felesleges tételek leírását. A realizálható érték megegyezik az értékesítés következtében felme-
rülő költségekkel csökkentett piaci értékkel. A vásárolt áruk értéke, beleértve a kőolajat és a vásárolt földgázt, elsősorban súlyozott 
átlagár alapján kerül meghatározásra. A saját előállítású készletek értéke az anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget és az üzemi 
általános költségek arányos részét foglalja magában, beleértve a bányajáradékot is. A nem realizálható készletek teljesen leírásra 
kerülnek. 

XI) INGATLANOK, GéPEK éS BERENDEzéSEK

Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991. 
október 1-jén megállapított könyv szerinti) értéken kerülnek kimutatásra. értékesítéskor és felszámoláskor az eszközök bruttó 
értéke és halmozott értékcsökkenése kivezetésre kerül a könyvekből, a felmerülő nyereség vagy veszteség a konszolidált jövede-
lemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra. 

A bekerülési érték az eszköz árán túlmenően az import vámokat, vissza nem igényelhető adókat és az eszköz üzembe helyezé-
séhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, például hitelfelvételi költségeket tartalmazza. Az eszközök felszámolásának és az eredeti 
állapot helyreállításának becsült költségei aktiválásra kerülnek az eszköz bekerülésekor, illetve, ha a felszámolásról szóló döntés 
később születik, a döntés időpontjában. A költségekre vonatkozó becslések változása, módosítja a tárgyi eszközök könyv szerinti 
értékét. Az üzembe helyezést követően felmerülő költségek, mint a karbantartás vagy javítás (leszámítva a periodikus karbantar-
tási költségeket), általában az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a felmerülésükkel egy időben. A periodikus karbantartási 
költségek az eszközök külön komponenseként kerülnek aktiválásra.

A beruházások között a folyamatban lévő beszerzések és előállítások szerepelnek bekerülési értéken, ami a beszerzési költségeket 
és a köz vetlen önköltségeket foglalja magában. A beruházásokra értékcsökkenés, csak az eszköz üzembe helyezését követően kerül 
elszámolásra. 

Az olaj- és gázkutatási és feltárási költségek elszámolása alább, a xv) bekezdésben található.

XII) IMMATERIáLIS jAVAK

Az immateriális javak bekerülési értéken kerülnek felvételre a könyvekben. Az üzleti kombináció során megszerzett immateriális 
javak bekerülési értéke az akvizíció időpontjában érvényes valós érték.  A könyvekbe való felvételre abban az esetben kerül sor, ha 
az eszköz használata bizonyíthatóan jövőbeli gazdasági javak beáramlását eredményezi, és annak költsége egyértelműen meghatá-
rozható.

A bekerülést követően az immateriális javak vonatkozásában a bekerülési érték modell irányadó. ezen javak élettartama véges 
vagy nem meghatározható. A véges élettartamú eszközök amortizációja lineáris módszerrel történik az élettartamra vonatkozó 
legjobb becslés alapján. Az amortizációs időszak és az amortizáció módszere évente felülvizsgálatra kerül a pénzügyi év végén.  
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A saját előállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek kivételével nem kerülnek aktiválásra, hanem felmerülésük évében 
elszámolásra kerülnek az eredménnyel szemben. Az immateriális javak évente felülvizsgálatra kerülnek értékvesztés szempont-
jából egyedileg, vagy a jövedelemtermelő egység szintjén.

A kutatási költségek felmerüléskor ráfordításként kerülnek elszámolásra. Az egyedi projekteken felmerülő fejlesztési költségek 
akkor vihetők tovább, ha annak jövőbeli megtérülése megfelelően bizonyítottnak tekinthető. A kezdeti elszámolást követően a 
fejlesztési költségekre a bekerülési érték modell alkalmazandó, amely szerint az eszköz értékvesztéssel csökkentett bekerülési 
értéken kerül kimutatásra. Amortizáció nem kerülhet elszámolásra a fejlesztési szakaszban felmerült költségekre. A fejlesztési költ-
ségek könyv szerinti értéke évente felülvizsgálatra kerül értékvesztés szempontjából, amikor az eszköz használatba vétele még nem 
történt meg, vagy gyakrabban, ha a beszámolási év során arra utaló jel merült fel, hogy a könyv szerinti érték nem térül meg.

Az olaj- és gázkutatási és feltárási költségek elszámolása alább, a xv) bekezdésben található.

XIII) éRTéKCSÖKKENéS

Az immateriális javak és tárgyi eszközök minden komponensének értékcsökkenés elszámolása lineáris módon történik, a hasznos 
élettartam alapján. A különféle eszközök általános hasznos élettartama az alábbi kulcsok alapján alakul jellemzően:

szoftverek 3 – 5 év
épületek   10 – 50 év 
Finomítói berendezések 4 – 12 év
Gáz és olaj szállító és tároló berendezések 7 – 50 év
töltőállomások és felszereléseik 5 – 30 év
egyéb gépek és berendezések (telekommunikációs és automatizálási berendezések) 3 – 10 év 

Az egyes szénhidrogén mezőkhöz vagy a hozzájuk tartozó szállítási rendszerekhez kapcsolódó olaj- és gáztermelő- és gyűjtő beren-
dezések értékcsökkenése a bizonyított és feltárt, gazdaságosan kitermelhető szénhidrogén készletek alapján, a termelés arányában 
kerül elszámolásra. A készletek felülvizsgálata a jövőre nézve évente történik. A több szénhidrogén termelő mezőhöz kapcsolódó 
szállítóberendezések értékcsökkenése egyedileg, lineárisan, a várható hasznos élettartam alapján történik. A bérelt berendezé-
seken végzett felújítások aktivált értékének az értékcsökkenése a várható hasznos élettartam és a bérleti időszak közül a rövidebbik 
alapján történik. A periodikus karbantartási költségek a következő hasonló karbantartásig hátralévő időszak alatt kerülnek elszá-
molásra.

A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz által nyújtott 
tényleges gazdasági haszon alapján. szükség esetén a módosítás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

XIV) ESzKÖzÖK éRTéKVESzTéSE

Amennyiben arra utaló jelek merülnek fel, hogy a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerülhet, a tárgyi eszközök és az 
immateriális javak értékvesztése felülvizsgálatra kerül. Amennyiben a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, a beke-
rülési értéken kezelt eszközök vonatkozásában értékvesztést kell az eredmény terhére elszámolni. A realizálható érték az eszköz 
használati értéke és piaci értéke közül a magasabb. A piaci érték az az összeg, amely független felek közötti tranzakció során az 
eszközért megkapható, míg a használati érték az eszköz folyamatos használatból és annak hasznos élettartamának végén történő 
értékesítésből származó cash flow-k nettó jelenértéke. A realizálható érték meghatározása eszközönként egyedileg, illetve ameny-
nyiben ez nem lehetséges, jövedelemtermelő egységenként történik. 

A Csoport minden fordulónapon megvizsgálja, hogy a korábban elszámolt értékvesztés okai fennállnak-e még. A korábban elszá-
molt értékvesztés visszaírására csak akkor van lehetőség, ha az utolsó értékvesztés megállapítása során figyelembe vett körülmé-
nyekben változás következett be. Az értékvesztés visszaírására csak olyan szintig van lehetőség, hogy az eszköz könyv szerinti 
értéke nem haladhatja meg annak megtérülési értékét, vagy az eszköz értékcsökkenéssel csökkentett könyv szerinti értékét, ami 
akkor lett volna, ha az értékvesztés elszámolására nem kerül sor.

A goodwill értékvesztés vizsgálatára évente (illetve amennyiben a körülmények indokolják, gyakrabban) kerül sor. Az értékvesztés 
azon jövedelemtermelő egység (vagy azok csoportja) realizálható értékének meghatározásával kerül megállapításra, amelyhez a 
goodwill hozzá lett rendelve. Ha a jövedelemtermelő egység (vagy csoport) realizálható értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti 
érték, értékvesztés kerül elszámolásra. A goodwill értékvesztése nem visszaírható a későbbi időszakokban. A Csoport a goodwill 
értékvesztés felülvizsgálatát december 31-ével végzi el.
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A nem meghatározható élettartamú immateriális javak értékvesztés vizsgálata december 31-ével történik, egyedileg, illetve jövede-
lemtermelő egységek szintjén.

XV) OLAj- éS GázKUTATáSI éS MEzőFEjLESzTéSI KÖLTSéGEK ELSzáMOLáSA

A kutatási és mezőfejlesztési költségek elszámolása a successful efforts módszer szerint történik. 

licensz- és tulajdonszerzési költségek

A kutatási- és tulajdonjogok megszerzésére fordított összegek immateriális javakként aktiválásra kerülnek, és a kutatás várható 
időtartama alatt lineárisan amortizálódnak. valamennyi tulajdon évente felülvizsgálatra kerül annak megerősítésére, hogy a 
Csoport tervez-e további fúrási tevékenységet végezni, valamint szükséges-e értékvesztést elszámolni. Amennyiben a Csoport nem 
tervez további tevékenységet, a licensz és tulajdonjogok maradványértéke leírásra kerül. Gazdaságosan kitermelhető készlet megál-
lapítása esetén (’bizonyított készlet’ vagy ’kereskedelmi készlet’) az amortizáció megszűnik, és a fennmaradó összeg a kutatási költ-
séggel együtt, elfogadásra váró bizonyított vagyonként az immateriális javak között, mezőnként kerül nyilvántartásra. Abban 
az esetben, ha vannak bizonyított olaj vagy gáz készletek és a mezőfejlesztés belső jóváhagyása megtörtént, a vonatkozó költség a 
tárgyi eszközök (ingatlanok) közé kerül átsorolásra.

kutatási költségek

A geológiai és geofizikai kutatási költségek felmerüléskor az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. A kutatófúrásokhoz közvet-
lenül kapcsolódó költségek, felmerüléskor aktiválásra kerülnek az immateriális javak között a fúrás befejezéséig és az eredmény 
kiértékeléséig. ezen költségek a munkabéreket, a felhasznált anyagokat, üzemanyagokat, a fúróberendezéshez kapcsolódó költsé-
geket, késedelmi díjakat és a vállalkozóknak fizetett összegeket tartalmazzák. Amennyiben nincs szénhidrogén találat, a kutatási 
költségek meddő fúrásként leírásra kerülnek. szénhidrogén találat esetén, amely – további kútfúrásokat is tartalmazó lehatároló 
tevékenység (kutató- vagy kutatási jellegű rétegtani próbafúrások) függvényében – valószínűsíthetően alkalmas kereskedelmi célú 
termelésbe állításra, a költségek továbbra is eszközként kerülnek kimutatásra. valamennyi ilyen eszköz évente legalább egyszer 
felülvizsgálatra kerül technikai, kereskedelmi és menedzsment szempontból annak megerősítésére, hogy a társaságnak továbbra 
is szándékában áll a találatot termelésbe állítani vagy másként értéket kivonni belőle. Amennyiben ez a szándék már nem áll fenn, 
a költségek leírásra kerülnek. Amikor a bizonyított kőolaj- vagy földgáz készletek meghatározásra kerülnek, és a mezőfejlesztésről 
döntés születik, a vonatkozó költségek a tárgyi eszközök közé kerülnek átsorolásra.

Mezőfejlesztési költségek

Az infrastruktúra elemeinek (például csővezetékek) építéséhez, létesítéséhez és üzembe helyezéséhez, illetve termelő- vagy lehatá-
roló kutak mélyítéséhez (beleértve a sikertelen termelő- és lehatároló kutakat) kapcsolódó költségek tárgyi eszközként aktiválásra 
kerülnek.

XVI) KAMATOzó KÖLCSÖNÖK éS HITELEK

valamennyi kölcsön és hitel bekerülési értéken kerül felvételre, amely a kapott ellenérték kibocsátási költségekkel csökkentett 
valós értéke. A kezdeti megjelenítést követően a kamatozó kölcsönök és hitelek az effektív kamatláb módszerével számított amor-
tizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre. Az amortizált  bekerülési értékben a kibocsátás költségei, valamint a teljesítéskor 
felmerült diszkontok vagy prémiumok figyelembe vételre kerülnek. A bevételek és ráfordítások a konszolidált jövedelem hely-
zetre vonatkozó kimutatásban jelennek meg a befektetések kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat 
során, az aktivált finanszírozási költségek kivételével.

XVII) CéLTARTALéKOK

Céltartalék képzésre abban az esetben kerül sor, ha a Csoportnak jelenbeli – jogilag előírt vagy vélelmezett – kötelezettsége kelet-
kezik egy múltbeli esemény következtében és valószínű, hogy gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget rendezni, 
továbbá a kötelezettség összege jól becsülhető. Ha a céltartalék várhatóan részben vagy egészben megtérül, a megtérülésből eredő 
hozamot a tényleges megtérülés időpontjában eszközként kell állományba venni. A céltartalékok mérlegkészítéskor felülvizsgá-
latra, a becslések pontosításra kerülnek. A céltartalék értéke a kötelezettség rendezésére vonatkozó kiadások jelenértéke, melynek 
meghatározásánál diszkontrátaként a becsült kockázatmentes kamatláb szolgál. Az idő múlását jelentő diszkontfeloldás alkalmazá-
sakor a céltartalék mérlegértéke évről évre nő a diszkonthatással. A növekmény kamatköltségként kerül elszámolásra. 
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szervezet átalakításra képzett céltartalék

A Csoport munkavállalói, a munkáltató részéről történő felmondás esetén, a vonatkozó magyar törvények és a MOl és az alkalma-
zottak közötti Kollektív szerződés értelmében végkielégítésre jogosultak. A konszolidált éves beszámolóban az ilyen jellegű céltar-
talék akkor kerül elismerésre, ha a szervezet-átalakítási program meghatározásra és kihirdetésre került, és a végrehajtás feltételei 
teljesültek.  

környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

A jelen és jövőbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások, felmerüléskor jellegüknek megfelelően költségként 
kerülnek elszámolásra vagy aktiválandók. A jelenben fennálló, a múltbeli működés eredményeként bekövetkezett azon környezet-
szennyezések elhárítási kiadásai, amelyek nem járulnak hozzá jelen- és jövőbeli bevételek keletkezéséhez, költségként kerülnek 
elszámolásra. Környezetvédelmi költségek miatti kötelezettség akkor kerül felvételre, ha a környezetvédelmi kárfelmérés vagy 
kármentesítés valószínű, és a kapcsolódó költségek megbízhatóan számszerűsíthetők. A céltartalék elszámolása általában egybe-
esik egy erre vonatkozó formális terv vagy feladat elfogadásával, ha az korábbi, az inaktív helyek értékesítésével vagy bezárásával. 
A céltartalék mértékének megállapítása a felmerülő költségekre vonatkozó legjobb becslés alapján történik. Ahol a kötelezettség 
több év múlva kerül rendezésre, az elszámolt összeg a várható jövőbeli költségek jelenértéke. 

Mezőfelhagyási kötelezettségek

A társaság a kőolaj- és földgáztermelő mezőkön a termelés felhagyását követően jelentkező jövőbeni költségeinek jelenértékére 
céltartalékot képez. A céltartalék értékére vonatkozó becslés a jelenleg ismert szabályozás, technológia és árszint alapján történik. 
A céltartalékkal megegyező összegű tárgyi eszköz szintén felvételre kerül, amelyre később a termelési vagy üzemegység részeként 
értékcsökkentés kerül elszámolásra. Bármely, a várható költségek jelenértékében bekövetkező változás, a céltartalék és a megfelelő 
tárgyi eszköz értékének egyidejű módosításaként jelenik meg. 

nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék

A Csoport három meghatározott hosszú távú nyugdíjjuttatási rendszert működtet, melyek nem igényelnek külön alapba történő 
hozzájárulást. A rendszerek által biztosított juttatások költsége rendszerenként külön kerül meghatározásra, a kivetített jóváírási 
egység módszerrel, aktuáriusi értékelés alapján. Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek egyéb átfogó jövedelemként azonnal 
elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése vagy a rendszerben történő változás következtében keletkező múltbeli szolgálat költ-
sége azonnal elszámolásra kerül ráfordításként.

XVIII) üVEGHáz HATáSú GázOK KIBOCSáTáSA

A Csoport ingyenesen jut kibocsátási jogokhoz Magyarországon, Horvátországban, Olaszországban és szlovákiában az európai 
Kibocsátáskereskedelmi Rendszer keretei között. A jogok évente kerülnek jóváírásra, a Csoport pedig a tényleges kibocsátás 
alapján köteles azokat visszaszolgáltatni. A Csoport a nettó kötelezettség módszerét alkalmazza a kapott kibocsátási jogok elszá-
molására. ennek értelmében céltartalék csak akkor kerül elszámolásra, amikor a tényleges kibocsátás túllépi a kapott és még 
meglévő kibocsátási jogok mennyiségét. A harmadik felektől vásárolt kibocsátási jogok bekerülési értéken kerülnek felvételre, 
míg elszámolásuk visszatérítési jogként történik, azaz hozzárendelésre kerülnek a kibocsátási kötelezettségekhez és átértékelésre 
kerülnek valós értékre.

XIX) RéSzVéNy ALAPú jUTTATáSOK

A Csoport bizonyos munkavállalói (a felső- és középvezetés tagjai) részvény alapú juttatásokban részesülnek, illetve egyes munka-
vállalók részvényekért, részvényre vonatkozó jogokért cserében végeznek szolgáltatásokat („részvény elszámolású tranzakciók”).

részvény elszámolású tranzakciók

A munkavállalóknak juttatott részvény alapú kompenzációk költsége a juttatás időpontjában fennálló valós érték alapján kerül 
meghatározásra. A valós érték megállapítása általánosan elfogadott opcióárazási modellek (rendszerint a binomiális modell) alkal-
mazásával történik. A részvény elszámolású tranzakciók értékelése során nem kerülnek figyelembe vételre a teljesítménytől függő 
feltételek, leszámítva azokat, amelyek az anyavállalat részvényeinek árfolyamához kötődnek („piaci feltételek”).
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kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

A részvény elszámolású tranzakciók (a saját tőke egyidejű növekedésével együtt) azon időszak alatt kerülnek elismerésre, amelyben 
a teljesítménytől függő feltételek teljesülnek, addig az időpontig, amikor az érintett munkavállalók teljes mértékben jogosulttá válnak 
a juttatásra („megszolgálás időpontja”). A részvény elszámolású tranzakciók halmozott költsége a beszámolás időpontjában tükrözi a 
megszolgálási időszakból eltelt időt, valamint azon juttatások mennyiségét, amelyek a Csoport vezetésének véleménye szerint a tőke-
instrumentumok darabszámára vonatkozó, rendelkezésre álló legjobb becslés alapján végül megszolgálásra kerülnek.

nem kerülnek költségként elszámolásra azon juttatások, amelyek nem válnak megszolgálttá, kivéve azokat, ahol a megszolgálás 
piaci feltételtől függ, amelyeket megszolgáltnak kell tekinteni a piaci feltétel teljesülésétől függetlenül, feltéve, hogy minden egyéb 
teljesítménytől függő feltétel teljesült.

Ha egy részvény elszámolású tranzakció feltételei módosításra kerülnek, minimálisan annyi ráfordítás kerül elszámolásra, mintha 
a feltételek nem változtak volna. további költség kerül elszámolásra akkor, ha a tranzakció értéke növekszik a módosítás eredmé-
nyeként, a módosítás időpontjában fennálló értékelés alapján.

Ha egy részvény alapú tranzakció megszűnik, úgy kell tekinteni, mintha a megszűnés napján megszolgálttá válna és minden el nem 
számolt ráfordítást azonnal el kell számolni. Ha egy új juttatás lép a korábbi helyére és helyettesítő juttatásként kerül megjelölésre 
a juttatás napján, a megszűnt és az új juttatásokat úgy kell kezelni, mintha az eredeti juttatás módosításai lennének, az előző bekez-
désben foglaltak szerint.

A le nem hívott opciókat az egy részvényre jutó hozam megállapításánál, további hígító hatású részvénynek kell tekinteni.

készpénz elszámolású tranzakciók 

A részvény alapú juttatások költsége a juttatáskor, annak időpontjában fennálló valós érték alapján kerül meghatározásra a binomi-
ális modell alkalmazásával. A valós érték a megszolgálási időszak alatt a költségekkel szemben, a megfelelő kötelezettség egyidejű 
felvételével kerül elszámolásra. A kötelezettség összege mérlegfordulónapon (beleértve az elszámolás napját is) átértékelésre kerül, 
a valós értékben bekövetkezett változás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

XX) LízING

Annak meghatározása, hogy egy megállapodás lízing-e, vagy tartalmaz-e ilyen elemet, a megállapodás megkötésének időpontjában 
fennálló tartalmától függ. Ha a megállapodás teljesítése egy specifikus eszköz használatától függ, illetve az eszköz használatának 
jogát ruházza át, akkor úgy tekintendő, hogy lízing elemet tartalmaz, és ennek megfelelően kerül elszámolásra.

A pénzügyi lízing, melynek révén a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és haszon döntő többsége a Csoport részére 
átadásra kerül, a lízing kezdetekor a lízingelt eszköz valós értékén vagy, amennyiben az alacsonyabb, a minimális lízingfizetések 
jelenértékeként kerül aktiválásra. A lízingfizetések megosztásra kerülnek a pénzügyi költség és a fennálló kötelezettség csökkenése 
között úgy, hogy az a kötelezettség fennálló állományára vonatkozó állandó kamatlábat eredményezzen. A pénzügyi költségek köz-
vetlenül az eredménnyel szemben kerülnek elszámolásra. Az aktivált lízingelt eszköz amortizációja a becsült hasznos élettartam 
vagy a lízing időszak közül a rövidebb időszak alatt történik. A pénzügyi lízing szerződés megkötésekor felmerült kezdeti költségek 
a lízingelt eszköz bekerülési értékét növelik és a lízing időtartama alatt kerülnek figyelembevételre a lízing bevételekhez hasonlóan. 
Az a lízing, melynek során a lízingbe adó a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és haszon döntő többségét megtartja, ope-
ratív lízingként kerül kimutatásra. Az operatív lízing alapján történő lízingfizetések a jövedelemre vonatkozó kimutatásban ráfor-
dításként, lineárisan a lízing időtartama során kerülnek elszámolásra.

XXI) áLLAMI TáMOGATáSOK

Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha megfelelően bizonyított, hogy a társaság megkapja a támogatást, 
és valamennyi kapcsolódó követelménynek megfelel. A ráfordításhoz kapcsolódó állami támogatást azokra az időszakokra kell 
szisztematikusan elszámolni, amelyekben azok a költségek felmerültek, amelyeket az kompenzálni hivatott. Az eszközhöz kapcso-
lódó állami támogatást halasztott bevételeként kell kimutatni, és az eszköz élettartama alatt egyenlő részletekben kell az eredmény-
nyel szemben feloldani.

XXII) TARTALéKOK

A konszolidált éves beszámolóban szereplő tartalékok értéke nem azonos a tulajdonosoknak kifizethető tartalékok összegével.  
Az osztalék mértékének meghatározására a MOl nyrt. egyedi, magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolója szolgál. 
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átváltási tartalék

Az átváltási tartalék a külföldi társaságok konszolidációja során keletkező átváltási különbözeteket tartalmazza. Az olyan monetáris 
eszköz kapcsán keletkező átváltási különbözet, amely tartalmilag a Csoport külföldi társaságba történő befektetésének részét képezi, 
a konszolidált éves beszámolóban a befektetés megszüntetéséig az egyéb átfogó jövedelem elemeként kerül kimutatásra. Amikor a 
kapcsolódó eszközök kivezetésre kerülnek, a felhalmozott értékelési tartalék vagy az átváltási tartalék ugyanabban az időszakban 
kerül elszámolásra bevételként vagy költségként, amikor az értékesített eszközökből származó nyereség vagy veszteség.

valós érték értékelési tartalék

A valós érték értékelési tartalék, a hatékony cash-flow fedezeti ügyletek és az értékesíthető pénzügyi instrumentumok valós érté-
kének halmozott nettó változását tartalmazza.

az összetett instrumentumok tőkerésze és a visszavásárlási árak különbözete

Az összetett instrumentumok tőkerésze tartalmazza az instrumentum kibocsátásából származó bevételnek a kötelezettség részen 
felüli értékét. A kötelezettségrész az instrumentumhoz kapcsolódó jövőbeni kifizetések jelenértékeként kerül meghatározásra. Az 
összetett instrumentumok tőkerésze akkor kerül kimutatásra, amikor a Csoport érdekeltté válik az instrumentumban (lásd iv).

XXIII) VISSzAVáSáROLT SAjáT RéSzVéNyEK 

A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tőkéből kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti különbözet 
közvetlenül a tőketartalékban kerül elszámolásra.

XXIV) OSzTALéK 

Az osztalékot abban az évben számolja el a társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják.  

XXV) áRBEVéTEL ELISMERéS

árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínűsíthető a tranzakcióval összefüggő gazdasági előny társaság általi reali-
zálása, valamint annak összege megfelelően mérhető. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények 
nélkül kerül elszámolásra akkor, amikor a javak átadása, illetve a szolgáltatás nyújtása megtörténik valamint a kockázatok és 
hasznok átszállnak. A Csoport kurdisztáni értékesítési tevékenységből származó gazdasági hasznok realizálásának valószínűségét 
értékelve a menedzsment úgy döntött, hogy a Csoport az export értékesítés esetén csak az ellenérték tényleges befolyása esetén 
mutat ki árbevételt a kurdisztáni tevékenység esetében, míg minden más export értékesítés és belföldi értékesítés árbevételét elha-
tárolás alapon mutatja ki a Csoport.

A kamatbevételek elismerése időarányosan történik, tükrözve a kapcsolódó eszköz tényleges hozamát. Az osztalékbevételek a tulaj-
donosoknak az osztalékra való jogosultsága kezdetével kerülnek elszámolásra. 

XXVI) HITELFELVéTELI KÖLTSéGEK

Azon hitelfelvételi költségek, melyek az eszközök előállításához és beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódnak, aktiválásra kerülnek. 
A hitelfelvételi költségek aktiválásának kezdő időpontja az eszköz előállításának kezdő pontja és amikor a finanszírozási és egyéb 
költségek felmerülnek. A hitelfelvételi költségek aktiválási időszaka az eszköz üzembe helyezésének időpontjáig tart. A hitelfelvé-
teli költségek a kamatokat, valamint a finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb költségeket foglalják magukban, beleértve a beruházás 
finanszírozásához felvett devizahiteleken keletkezett árfolyam különbözetnek a kamatköltségeket helyettesítő részét is.

XXVII) NyERESéGET TERHELő ADóK

A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz. 

A folyó adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség alapján kerül meghatározásra. Az adózandó nyereség eltér a konszolidált 
beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménytől, az adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, illetve az olyan tételek miatt, 
melyek más évek adózandó nyereségében kerülnek figyelembe vételre. A Csoport folyó adófizetési kötelezettsége a mérleg fordulónap-
jáig hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a kihirdetés egyenértékű a hatályba lépéssel) adókulcs alapján kerül meghatározásra.
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A halasztott adó a kötelezettség módszer szerint kerül kiszámításra. Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy 
tétel az éves beszámolóban történő, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában időbeli különbség adódik. A halasztott adó köve-
telés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az 
időbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott adó kötelezettség és követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a 
mérleg fordulónapján fennálló, az adó eszközök és kötelezettségek realizálódásának módjára vonatkozó becslését. 

Halasztott adó követelés a levonható időbeli eltérések, a továbbvihető adókedvezmények és negatív adóalap vonatkozásában csak 
akkor szerepel a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, ha valószínűsíthető, hogy a Csoport a jövőbeni tevékenysége során 
adóalapot képző nyereséget realizál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesíthető, kivéve az alábbi eseteket:

–  amikor a levonható időbeli eltéréshez kapcsolódó halasztott adó eszköz olyan, nem üzleti kombinációból származó eszköz 
vagy kötelezettség felvételéből keletkezik, amely a tranzakció időpontjában nem érinti sem a számviteli eredményt, sem az 
adóalapot; illetve

–  leányvállalatokba, társult és közös vezetésű vállalkozásokba történő befektetésekhez kapcsolódó levonható időbeli eltérések 
esetében halasztott adó eszköz csak olyan mértékig vehető fel, ameddig valószínűsíthető, hogy az előre látható jövőben az 
időbeli eltérések megfordulnak és elegendő adóalapot képező nyereség áll rendelkezésre, amellyel szemben az időbeli elté-
rések érvényesíthetők lesznek.

Halasztott adó kötelezettség kerül felvételre valamennyi adóalapot képező időbeli eltérés vonatkozásában, kivéve az alábbi eseteket:

–  amikor a halasztott adó kötelezettség goodwill vagy olyan, nem üzleti kombinációból származó eszköz vagy kötelezettség 
felvételéből keletkezik, amely a tranzakció időpontjában nem érinti sem a számviteli eredményt, sem az adóalapot; illetve

–  leányvállalatokba, társult és közös vezetésű vállalkozásokba történő befektetésekhez kapcsolódó adóalapot képező időbeli 
eltérések esetében, ahol azok megfordulásának időpontja a Csoport által irányítható és valószínű, hogy az előre látható 
jövőben az időbeli eltérések nem fordulnak meg.

 
Minden mérleg fordulónapon a Csoport számba veszi a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban el nem ismert halasztott adó 
követeléseket, valamint az elismert adó követelések könyv szerinti értékét. A korábban a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimuta-
tásba fel nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereségadójának csökkené-
seként. ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti a Csoport halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére 
várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni.

A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, 
amelyeket ugyanabban vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó érté-
kének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is.

A halasztott adó eszközök és kötelezettségek egymással szemben történő elszámolására akkor van lehetőség, ha a társaságnak 
törvény általi joga van ahhoz, hogy az ugyanazzal az adóhatósággal szemben fennálló tényleges adóköveteléseit és kötelezettségeit 
egymással szemben beszámítsa, valamint a Csoportnak szándékában áll ezen eszközök és kötelezettségek nettó elszámolása.

XXVIII) éRTéKESíTéST TERHELő ADó

A bevételek, költségek és az eszközök az értékesítést terhelő adók nélkül kerülnek kimutatásra (pl. fogyasztási adó), kivéve:

–  amikor egy eszköz megvásárlását vagy egy szolgáltatást terhelő adó nem visszaigényelhető az adóhatóságtól. (pl. a leányvál-
lalat nem tárgya a forgalmi adónak) ebben az esetben az adó a megszerzett eszköz vagy szolgáltatás bekerülési értékének 
részeként kerül kimutatásra; illetve

–  a követelések és kötelezettségek összegében kimutatott adók.

Az adóhatóságtól visszaigényelhető értékesítést terhelő adó a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban követelésként, míg az 
adóhatóságnak fizetendő értékesítést terhelő adó kötelezettségként kerül kimutatásra.

XXIX) KüLFÖLDI PéNzNEMBEN TÖRTéNő TRANzAKCIóK

A külföldi pénznemben történő tranzakciók a beszámolási és a külföldi pénznem adott tranzakció napján érvényes árfolyamán 
átváltott értéken kerülnek kimutatásra. A tranzakciók pénzügyi rendezésekor érvényben lévő árfolyamnak az eredeti bekerü-
lési árfolyamtól való eltérése esetén, a különbözet az adott időszakra szóló konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül 
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elszámolásra. A külföldi devizában fennálló pénzügyi eszközök és kötelezettségek, a mérleg fordulónapjára vonatkozó árfolyamon 
kerülnek átváltásra a funkcionális pénznemre. A valós értéken kimutatott, külföldi devizában meghatározott tételek arra a napra 
vonatkozó árfolyamon kerülnek átváltásra, amelyre a valós értékelés vonatkozik. Mind a vevőköveteléseken és szállítói tartozá-
sokon keletkezett árfolyamkülönbözetek, mind a hiteleken és kölcsönökön felmerült árfolyamkülönbözetek a pénzügyi műveletek 
eredményében kerülnek elszámolásra.

A külföldi érdekeltségekkel kapcsolatos pénzügyi eszközökön keletkező árfolyamkülönbözetek az egyéb átfogó jövedelemkimuta-
tásban kerülnek elszámolásra, amennyiben azok rendezése az előrelátható jövőben nem várható vagy nem tervezett.

A Csoport külföldi leányvállalatainak pénzügyi kimutatásai a mérlegtételek esetében év végi árfolyamon, a jövedelemre 
vonatkozó kimutatás tételeinek esetében súlyozott éves átlagárfolyamon kerülnek átváltásra. Minden átváltási különbözetet 
az egyéb átfogó jövedelem átváltási tartalék sora tartalmaz. A leányvállalat kivezetése esetén a hozzá tartozó, az egyéb átfogó 
jövedelemben elszámolt kumulatív különbözet az adott időszak jövedelemre vonatkozó kimutatásában elismerésre kerül. Az 
előzőleg a külső tulajdonosokra jutó árfolyamkülönbözet szintén kivezetésre kerül, de nem a jövedelemre vonatkozó kimuta-
tással szemben.

Külföldi érdekeltség részleges értékesítése esetén, ha ez nem jár az ellenőrzési jog elvesztésével, a felhalmozott árfolyamkülönbö-
zetek arányos része nem az eredményben kerül elszámolásra, hanem átsorolásra kerül a külső tulajdonosok részesedései közé. 
egyéb értékesítések, mint például társult vállalkozások, vagy közös vezetésű vállalkozások értékesítése esetében, ahol a konszoli-
dáció módszere nem változik, a felhalmozott árfolyamkülönbözetek arányos része az eredményben kerül elszámolásra.

Külföldi érdekeltség megszerzésén keletkezett goodwill és valós értékelési különbözetek a külföldi érdekeltség eszközeiként és 
kötelezettségeiként kezelendőek és időszaki záróárfolyamon kerülnek átváltásra.

XXX) EGy RéSzVéNyRE jUTó EREDMéNy 

Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvények 
időszaki átlagos állományával csökkentett állományának a figyelembe vételével történik.

Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre jutó eredmény. A számításnál 
azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas forgalomban lévő részvényt a következőképpen:

–  a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények 
osztalékával és hozamával, módosítva az átváltásból eredő további bevételekkel és ráfordításokkal,

–  a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos darab-
számával, melyek forgalomban lennének, ha az összes átváltoztatható részvény átváltásra kerülne.

XXXI) SzEGMENS INFORMáCIóK

Üzleti szempontból a Csoport három fő szegmensre osztható: Upstream (Kutatás–termelés), Downstream (Feldolgozás és Kereske-
delem), és Gáz-Midstream. ezen üzleti szegmensek szerinti bontás alapján készíti el a Csoport a szegmens információit a menedzs-
ment számára. A menedzsment felelős az üzleti erőforrások szegmensek részére való hozzárendeléséért illetve a teljesítmények 
számonkéréséért.

XXXII) MéRLEGEN KíVüLI TéTELEK

A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képző pénzügyi helyzetre vonatkozó 
kimutatásban és jövedelemre vonatkozó kimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték. A jegyzetekben kerülnek 
bemutatásra, kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítő források kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli 
követelések nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képző pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és jöve-
delem helyzetre vonatkozó kimutatásban, de amennyiben gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a jegyzetekben kimu-
tatásra kerülnek.
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2.5 lényeges számviTeli FelTéTelezéseK és beCsléseK

A SzáMVITELI POLITIKA ALKALMAzáSA SORáN HASzNáLT LéNyEGES FELTéTELEzéSEK

A 2.3 pontban leírt számviteli politika alkalmazása során a társaság vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, melyek jelentősen befolyá-
solhatják a konszolidált éves beszámolóban szereplő összegeket (eltekintve a becslések hatásától, amely a következő pontban szerepel). 
ezen feltételezések a megfelelő jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiakra vonatkoznak: 

a környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek tartalma

A Csoport jelentős értékű céltartalékot mutat ki környezeti hatással járó működése miatt. A jogszabályok, különösen a környezet-
védelmi szabályozás nem jelöli meg pontosan a szükséges kármentesítési feladatok körét, illetve az alkalmazandó technológiát.  
A menedzsment korábbi tapasztalatait, illetve a jogszabályi környezet saját értelmezését is alapul véve határozza meg a környezet-
védelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek tartalmát. 2015. és 2014. december 31-én a környezetvédelmi céltartalék összege 79.218 
millió forint, illetve 77.005 millió forint, míg a mezőfelhagyási kötelezettségekre képzett céltartalék összege 278.727 millió forint, 
illetve 265.273 millió forint volt (lásd 20. jegyzet).

a successful efforts módszer alkalmazása az ásványok feltárásához és felméréséhez kapcsolódó 
eszközök esetében

A menedzsment feltételezésekkel él akkor, amikor az aktivált feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközöket áttekinti és a feltá-
rási tevékenység folytatásának szándékát, illetve képességét eldönti. ezen aktivált feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközök 
egyenlege 2015. és 2014. december 31-én 136.376 millió forint, illetve 260.994 millió forint volt (lásd 4. jegyzet).

BIzONyTALANSáGOK A BECSLéSEKBEN

Az IFRs követelményeinek megfelelő konszolidált éves beszámoló készítése megköveteli becslések alkalmazását, melyek befolyá-
solják a konszolidált éves beszámolóban és a jegyzetekben szereplő összegeket. ezen becslések a menedzsment jelenlegi esemé-
nyekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények eltérhetnek azoktól. ezen becslések a megfelelő 
jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, melyek közül a leglényegesebbek az alábbiak:

pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása 

A pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása (különösen a speciális célú gazdasági társaság, a Magnolia Finance 
ltd. által kibocsátott átváltható tőkeinstrumentumokba ágyazott átváltási opció esetében, lásd 17. jegyzet) a piacon jegyzett 
árszintek alapján történik, ezek hiányában a menedzsment becslését tükrözi a valós értékre jelentős hatást gyakorló tényezők jövő-
beli alakulásával kapcsolatban (beleértve többek között a hozamgörbéket, árfolyamokat, a kockázatmentes kamatlábakat, illetve az 
átváltási opcióhoz kapcsolódóan a MOl részvények árfolyamának volatilitását és az elvárt osztalékhozamot). Az átváltható tőkein-
strumentumokba ágyazott konverziós opció esetében az értékelés az átváltható instrumentumok piacán megfigyelhető árak alapján 
történt. további információk a pénzügyi kockázatkezelés irányelveivel és céljaival a 32. jegyzetben találhatók. ezen instrumen-
tumok részletesen a 33. jegyzetben kerültek bemutatásra.

a környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek számszerűsítése és időbeli felmerülése 

A menedzsment becsléseket alkalmaz a környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségekhez kapcsolódó pénzkiáramlás megha-
tározásában, összehasonlító árak, korábbi hasonló munkák alapul vételével és egyéb várakozások felhasználásával. továbbá, ezen 
pénzáramok időbeli ütemezése a menedzsment jelenlegi értékítéletét tükrözi a prioritások, technikai képességek és a kötelezett-
ségek sürgőssége tekintetében. A jövőbeli pénzáramok összege és felmerülésük időpontja évente felülvizsgálatra kerül, az ezek 
diszkontálásához használt rátákra vonatkozó előrejelzésekkel együtt. A hosszú távú nominál diszkontrátákra vonatkozó várakozás 
3,5% és 4,5% között van (2014: 3,5%). Mindezek következtében a céltartalékok összege (lásd 20. jegyzet és a „A környezetvédelmi és 
mezőfelhagyási kötelezettségek tartalma” bekezdést fentebb) bizonytalanságot hordoz.

a tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása

Az értékvesztés kalkuláció a jövedelemtermelő egységek realizálható értékének becslése alapján történik, amely  azok értékesítési 
költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke közül a magasabb érték. A használati érték meghatározása a diszkontált 
várható nettó pénzáramok alapján történik. A legfontosabb változók a pénzáramok meghatározása során a diszkontráták, a marad-
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3. szegmensinFormáCióK

2015 uPsTream downsTream
Gáz  

midstream
közpOnt  
és  egyéb

szeGmen-
sek közötti 

átadás
 összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

értékesítés nettó árbevétele       

értékesítés csoporton  
kívüli vevőknek

218.629 3.738.417 100.572 44.960 4.102.578

szegmensek közötti  
értékesítés

205.899 11.220 3.070 160.858 -381.047  -

értékesítés nettó  
árbevétele összesen

424.528 3.749.637 103.642 205.818 -381.047 4.102.578

      

eredmények

üzleti tevékenység  
nyeresége / vesztesége (-)

-468.276 263.439 45.612 -66.674 9.901 -215.998

Pénzügyi műveletek nettó 
vesztesége

92.874

részesedés a társult vállal-
kozások eredményéből

5,773 5,773

adózás előtti veszteség -303.099

Társasági adó 21.857

időszak vesztesége      -324.956

ványérték, a pénzáramokban figyelembe vett periódus hossza, valamint a bejövő és kimenő pénzáramok összegének megállapítá-
sához tett becslések és feltételezések, beleértve a termékárakra, működési költségekre, a jövőbeni termelési összetételre, valamint a 
kőolaj, földgáz és finomított termékek globális és regionális kereslet-kínálati egyensúlyára vonatkozó előrejelzéseket. A modellek és 
a feltevések melyeket a Csoport a Goodwill és a tárgyi eszközök tárgyévi értékvesztés tesztjéhez használt, részletesebben megtalál-
hatók a 4. és az 5. jegyzetben az értékvesztés bekezdésben.  

Megfelelő mértékű adóalapot képező nyereség realizálása, amellyel szemben a halasztott adó 
eszköz érvényesíthető 

Halasztott adó eszköz csak akkor vehető fel fel nem használt adóveszteségekhez kapcsolódóan, ha valószínűsíthető, hogy a Csoport 
a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képező nyereséget realizál, amellyel szemben az adóveszteség érvényesíthető. A menedzs-
ment megítélése szükséges a felvehető halasztott adó eszköz meghatározásához, a jövőben– felmerülő adóalapot képező nyereség 
valószínűsített ütemezését és mértékét, valamint az adótervezési stratégiát alapul véve. A kapcsolódó halasztott adó követelés 
könyv szerinti értéke 2015. december 31-én 86.272 millió forint, míg 2014. december 31-én 140.879 millió forint volt (lásd 30. jegyzet).

aktuáriusi feltételezések alkalmazása a nyugdíj-juttatási kötelezettség számszerűsítésében 

A meghatározott juttatási programok értéke aktuáriusi értékelés alkalmazásával történik. Az aktuáriusi értékelés során becs-
lések történnek a diszkontráták, jövőbeli béremelések, a halálozási és munkaerő-áramlási ráták vonatkozásában. ezen programok 
hosszú távú jellege miatt a becslések jelentős bizonytalanságot hordoznak. A hosszú távú foglalkoztatói juttatásokra képzett céltar-
talék összege 2015. és 2014. december 31-én 21.666 millió forint, illetve 23.184 millió forint volt (lásd 20. jegyzet).

bizonyos peres ügyek kimenetele

A Csoport tagjai több peres ügyben, hatósági és polgári eljárásban érintettek, melyek a rendes üzletmenet során fordulnak elő.  
A menedzsment megítélése szükséges, amikor meghatározza a gazdasági hasznok kiáramlásának valószínűségét, és becsléssel él, 
amikor ezen eljárások legvalószínűbb kimenetelét megítéli, és ezzel összhangban céltartalékot képez meg. A peres ügyekre képzett 
céltartalék 2015. december 31-én 25.218 millió forint, míg 2014. december 31-én 24.610 millió forint volt. (lásd 20. és 34. jegyzetek).
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2015 uPsTream downsTream
Gáz  

midstream
közpOnt  
és  egyéb

szeGmen-
sek közötti 

átadás
 összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Tárgyi eszközök 693.295 1.189.176 228.153 131.198 -12.763 2.229.059

immateriális javak 143.194 67.681 2.146 24.599 -2.208 235.412

készletek 22.774 311.859 2.523 24.422 -12.401 349.177

vevőkövetelések 30.355 335.700 4.108 45.975 -37.389 378.749

befektetések társult és közös 
vállalkozásokban

189.969  189.969

szegmenshez nem allokált 
eszközök

545.636

összes eszköz 3.928.002

szállítói kötelezettségek 57.240 288.912 7.792 51.378 -37.389 367.933

szegmenshez nem allokált 
kötelezettségek

1.738.951

összes kötelezettség 2.106.884

eszközök és kötelezettséGek

2014
módosíToTT

uPsTream downsTream
Gáz  

midstream
közpOnt  
és  egyéb

szeGmen-
sek közötti 

átadás
 összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

értékesítés nettó árbevétele       

értékesítés Csoporton kívüli 
vevőknek

303.602 4.399.575 106.011 57.419 4.866.607

szegmensek közötti 
értékesítés

273.995 10.896 757 159.801  -445.449  -

értékesítés nettó árbevétele 
összesen

577.597 4.410.471 106.768 217.220  -445.449 4.866.607

 

eredmények

üzleti tevékenység nyeresége 
/ vesztesége (-)

75.784  -31.579 45.080  -43.525  -5.680 40.080

Pénzügyi műveletek nettó 
vesztesége

104.464

részesedés a társult vállal-
kozások eredményéből

18,902 18,902

adózás előtti veszteség  -45.482

Társasági adó 5.384

időszak vesztesége  -50.866
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2015 uPsTream downsTream
Gáz  

midstream
közpOnt  
és  egyéb

szeGmen-
sek közötti 

átadás
 összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

immateriális javak és tárgyi 
eszközök beszerzése

199.637 129.643 5.718 24.763  359.761

Tárgyi eszközök beszerzése 112.045 125.437 4.882 20.186 262.550

immateriális javak  
beszerzése

87.592 4.206 836 4.577 97.211

értékcsökkenés  
és értékvesztés

713.426 111.245 14.015 29.912 -5.134 863.464

ebből: az eredmény terhére 
elszámolt értékvesztés

515.730 3.321 140 10.050 -3.802 525.439

ebből: az eredmény  
terhére elszámolt érték-
vesztés-visszaírás

-1.282 -3.145  -75 -4.502

egyéb szegmensinFormáCióK

2014 uPsTream downsTream
Gáz  

midstream
közpOnt  
és  egyéb

szeGmen-
sek közötti 

átadás
 összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Tárgyi eszközök 1.006.500 1.143.875 235.818 136.124  -9.303 2.513.014

immateriális javak 285.700 65.729 2.196 26.327  -8.716 371.236

készletek 21.523 336.493 2.791 23.650  -19.866 364.591

vevőkövetelések 47.737 381.710 8.903 46.773  -34.138 450.985

befektetések társult és közös 
vállalkozásokban

165.776 165.776

szegmenshez nem allokált 
eszközök

783.923

összes eszköz 4.649.525

szállítói kötelezettségek 70.552 350.792 10.352 44.095  -34.138 441.653

szegmenshez nem allokált 
kötelezettségek

2.012.134

összes kötelezettség 2.453.787

eszközök és kötelezettséGek
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2015. január 1-jétől a Csoport átsorolta a Prirodni Plin d.o.o.-t, az InA csoport leányvállalatát a Gáz-Midstream szegmensből az 
Upstream szegmensbe. A Croplin d.o.o. cég is átsorolásra került Gáz-Midstream szegmensből Upstream szegmensbe. Az összeha-
sonlító időszakok ennek megfelelően módosításra kerültek. 

Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből származó eredményt foglalja magába. 
Az Upstream szegmens kitermelt kőolajat, kondenzátumokat és PB gázt ad át a Downstream szegmensnek, valamint földgázt a 
Gáz-Midstream szegmensnek. A Központ szegmens leányvállalatai karbantartási, biztosítási és egyéb szolgáltatást nyújtanak az 
üzleti szegmensek számára. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott divízióhoz 
tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

egyéb szegmensinFormáCióK

2014 uPsTream downsTream
Gáz  

midstream
közpOnt  
és  egyéb

szeGmen-
sek közötti 

átadás
 összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

immateriális javak és tárgyi 
eszközök beszerzése

368.563 174.835 6.063 18.573 568.034

Tárgyi eszközök beszerzése 274.620 173.415 5.945 9.495 463.475

immateriális javak  
beszerzése

93.943 1.420 118 9.078 104.559

értékcsökkenés  
és értékvesztés

210.544 127.091 13.453 20.016  -2.820 368.284

ebből: az eredmény  
terhére elszámolt 
értékvesztés

75.730 19.095 196 1.007  -1.333 94.695

ebből: az eredmény  
terhére elszámolt 
értékvesztés visszaírás

 -1.872  -1.793  -3.665
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ESzKÖzÖK FÖLDRAjzI RéGIóK SzERINTI MEGOSzLáSA

2015. deCember 31-én immateriális javak tárGyi eszközök
beFeKTeTéseK TársulT és KÖzÖs  

vezeTésű vállalKozásoKban

millió forint millió forint millió forint

magyarország 61.008 728.075 36.175

Horvátország 79.462 669.753  -

szlovákia 8.059 477.071 1.481

európai unió egyéb része 25.138 186.523  -

európa egyéb része 13.928 35.787  -

a világ egyéb része 47.817 131.850 152.313

összesen 235.412 2.229.059 189.969

2014. deCember 31-én immateriális javak tárGyi eszközök
beFeKTeTéseK TársulT és KÖzÖs  

vezeTésű vállalKozásoKban

millió forint millió forint millió forint

magyarország 56.810 724.166 26.039

Horvátország 102.623 798.244  -

szlovákia 6.027 470.600 1.601

európai unió egyéb része 64.404 318.694 3.297

európa egyéb része 15.459 74.280  -

a világ egyéb része 125.913 127.030 134.839

összesen 371.236 2.513.014 165.776

áRBEVéTEL FÖLDRAjzI RéGIóK SzERINTI MEGOSzLáSA

2015 2014

millió forint millió forint

magyarország 1.104.296 1.366.520

Horvátország 470.374 593.352

olaszország 393.908 434.215

szlovákia 372.707 424.889

Csehország 346.500 321.988

ausztria 277.980 430.718

románia 219.137 295.561

lengyelország 148.168 172.367

szerbia 133.985 90.487

németország 133.043 151.376

bosznia-Hercegovina 104.128 129.439

svájc 77.568 82.554

szlovénia 69.328 85.165

nagy-britannia 56.674 37.928

oroszország 20.666 22.097

egyéb közép-kelet-európai országok 23.535 34.461

európa egyéb része 60.042 99.150

a világ egyéb része 90.539 94.340

összesen 4.102.578 4.866.607

2015-ben és 2014-ben nem volt a Csoportnak olyan meghatározó vevője, amelytől származó árbevétel meghaladta volna a teljes nettó 
árbevétel 10%-át.
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4. immateriális javak

vaGyOni  
érTéKű 
jOGOk

szellemi  
termékek

KuTaTási KÖlT-
séGek aktivált 

értéke
goodwill összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

nyitó egyenleg 2014. január 1.

bruttó érték 129.762 54.173 274.930 86.243 545.108

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -76.210  -41.463  -53.928  -49.861  -221.462

nettó érték 53.552 12.710 221.002 36.382 323.646

2014. évi változások

– növekedések 15.036 5.969 91.673 112.678

– leányvállalat vásárlása 80 80

– értékcsökkenés  -7.380  -3.318  -1.174  -11.872

– értékvesztés  -42  -21  -15.211  -15.274

– értékesítések  -6.276  -34  -6.310

– kvóta átértékelés 278 278

– leányvállalat értékesítése  -6  -10.657  -10.663

– árfolyam különbözetek 2.663 383 18.267 2.006 23.319

– átsorolások és egyéb mozgások 3.451  -5.191  -42.906  -44.646

záró nettó érték 61.276 10.578 260.994 38.388 371.236

záró egyenleg 2014. december 31.

bruttó érték 153.001 47.321 308.690 91.226 600.238

Halmozott értékcsökkenés  
és értékvesztés

 -91.725  -36.743  -47.696  -52.838  -229.002

nettó érték 61.276 10.578 260.994 38.388 371.236

2015. évi változások

– növekedések 7.313 4.342 86.571 98.226

– leányvállalat vásárlása 391 176 567

– értékcsökkenés  -9.437  -2.655  -682  -12.774

– értékvesztés  -14.402  -7  -152.806  -1.263  -168.478

– értékesítések  -566  -566

– kvóta átértékelés 2.307 2.307

– árfolyam különbözetek 527  -23 5.715  -38 6.181

– átsorolások és egyéb mozgások 3.795  -1.666  -63.416  -61.287

záró nettó érték 51.204 10.745 136.376 37.087 235.412

záró egyenleg 2015. december 31.

bruttó érték 148.632 48.592 218.588 89.146 504.958

Halmozott értékcsökkenés  
és értékvesztés

 -97.428  -37.847  -82.212  -52.059  -269.546

nettó érték 51.204 10.745 136.376 37.087 235.412

KUTATáSI KÖLTSéGEK AKTIVáLT éRTéKE

2015-ben az a sikertelennek minősített kutatási tevékenységekhez kapcsolódó értékvesztés  Magyarországon 7.498 millió forint, 
Pakisztánban a Margala north-1 és a Malgin kutakhoz kapcsolódóan 8.325 millió forint, Ománban a Maisoorah kút esetében 3.050 
millió forint, norvégiában a Myrhauk kúthoz kapcsolódóan 2.365 millió forint, a horvátországi Capalovac north és a Hrastilnica-5 
kutakhoz kapcsolódóan 938 millió forint volt. 2014-ben a sikertelennek minősített kutatási tevékenységekhez kapcsolódó érték-
vesztés Magyarországon 9.046 millió forint, Kazahsztánban a sikertelen sK-1 kúthoz kapcsolódóan 2.652 millió forint, Oroszor-
szágban a novomatjushkinskaya-103 és Zapadno-Kedrovskaya-121 kutakhoz kapcsolódóan 1.938 millió forint volt.

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó  
információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek



A feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközöket megtestesítő költségek aktivált értékének átsorolása a tárgyi eszközök közé, a 
bizonyított kőolaj és földgáz készletek meghatározásának időpontjában történik (lásd 2.4 xv. jegyzet).

Az említett feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközökön túl, 2015-ben további 7.140 millió forint, míg 2014-ban 15.951 millió 
forint olyan kutatási költség merült fel, mely nem felelt meg az aktiválás követelményének. A successful effort módszerrel össz-
hangban ezek a költségek a különféle operatív költség sorokon kerültek elszámolásra a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimuta-
táson belül. 

Az egyéb kutatási és fejlesztési költségek kevésbé jelentősek a szénhidrogén kutatási költségekhez viszonyítva. egyéb kutatási és 
fejlesztési költségként 2015-ben 1.794 millió forint, 2014-ben 1.261 millió forint merült fel.

GOODwILL

Az üzleti kombináció révén keletkezett goodwill-t az akvizíció időpontjában azon jövedelemtermelő egységekhez kell rendelni, 
melyek az üzleti kombináció hasznait várhatóan élvezni fogják. Az értékvesztés elszámolása előtt a goodwill könyv szerinti értéke 
az alábbiak szerint került felosztásra:

2015  
neTTó KÖnyv  

szerinti érték

2014  
neTTó KÖnyv 

szerinti érték

millió forint millió forint

downstream 35.068 35.099

– roth Csoport 7.969 8.013

– romániai kiskereskedelmi hálózat 4.545 4.612

– Horvátországi kiskereskedelmi hálózat 15.247 15.302

– Cseh kiskereskedelmi hálózat 6.830 6.695

– mol Petrolkémia 477 477

Upstream 2.019 3.289

– rotary (korábban drillTrans) 2.019 3.289

összes goodwill 37.087 38.388

GOODwILL éRTéKVESzTéSE

A Csoport évente megvizsgálja, hogy a goodwill esetében kell-e értékvesztést elszámolni. ennek érdekében meg kell becsülni azon 
jövedelemtermelő egységek realizálható értékét, melyekhez goodwill kapcsolódik. A használati érték megállapításához a Csoport 
meghatározza a jövedelemtermelő egység becsült hátralévő hasznos élettartama alatt várható jövőbeni pénzáramait, illetve kivá-
lasztja a megfelelő diszkontrátát a pénzáramok jelenértékének kiszámítása céljából.  

A jövedelemtermelő egységek realizálható értéke használati érték kalkuláció alapján kerül meghatározásra. A használati érték 
kalkuláció során alkalmazott főbb feltételezések a diszkont ráta, valamint a növekedési ütem időszaki várható változásaira vonat-
koznak.

A menedzsment olyan adózás előtti diszkont rátákat határoz meg, amelyek tükrözik a pénz időértékére vonatkozó jelenlegi 
piaci értékeléseket és a jövedelemtermelő egységekre jellemző kockázatokat. Az adózás előtti súlyozott átlagos tőkeköltség ráták 
(WACC), melyek használatával az előrejelzett pénzáramok diszkontálásra kerültek, és amelyek tükrözik a Downstream szeg-
mensre és a különböző országokra jellemző kockázatokat, 8,1 % és 13,1 % között mozogtak.

A növekedési ütem az iparági növekedési előrejelzések alapján kerül meghatározásra. A Csoport az előjelzett pénzáramokat a 
kiskereskedelmi szegmens legújabb, menedzsment által a 2016-2018-os évre jóváhagyott pénzügyi költségvetései alapján készíti el 
és a következő évek pénzáramait egy becsült, 1 és 3,5 % közötti növekedési ráta alapján vetíti ki.

A menedzsment meggyőződése szerint nincs olyan ésszerűen lehetséges változás a főbb feltételezésekben, melyek következtében 
a goodwill értékvesztés teszt alá vetett jövedelemtermelő egység könyv szerinti értéke jelentősen meghaladná annak realizálható 
értékét.
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ezen feltételezések alapul vételével, a 2015. év végi értékvesztés tesztek alapján, a Csoport Goodwill-re csak az InA d.d. fúrással 
foglalkozó leányvállalatához, a Rotary-hoz kapcsolódóan számolt el értékvesztést 1.263 millió forint értékben. 

HATáROzATLAN IDEjű HASzNOS éLETTARTAMMAL RENDELKEző IMMATERIáLIS jAVAK

A goodwill-on felül a MOl Csoport 2009-ben megszerezte az InA márkanevet is, amely határozatlan idejű hasznos élettartammal 
rendelkezik, mivel egy kiterjedt kúthálózattal működő piacvezető márkáról van szó. A Csoportnak nem áll szándékában a márka-
nevet az előrelátható jövőben megszűntetni. Az InA márkanév könyv szerinti értéke 2015. december 31-én 14.101 millió forint, míg 
2014. december 31-én 14.153 millió forint volt.

5. tárGyi eszközök

inGat lanOk

műszaKi  
géPeK, berend-
ezéseK, jármű-

vek

egyéb géPeK, 
beren-

dezések

beFejezeT-
len beru-

Házás
összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

nyitó egyenleg 2014. január 1.

bruttó érték 2.609.960 1.930.528 125.018 260.091 4.925.597

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -1.201.220  -1.370.185  -95.668  -5.597  -2.672.670

nettó érték 1.408.740 560.343 29.350 254.494 2.252.927

2014. évi változások

- növekedések és aktiválások 87.220 170.998 8.462 195.997 462.677

- leányvállalat vásárlása 12.238 1.120 54 13.412

- értékcsökkenés  -143.996  -113.485  -7.901  -265.382

- értékvesztés  -37.991  -33.817  -202  -7.411  -79.421

- értékvesztés visszaírása 3.278 209 178 3.665

- értékesítések  -564  -14  -712  -345  -1.635

- leányvállalat értékesítése  -21.086  -2.141  -28  -1.652  -24.907

- árfolyam különbözetek 47.255 44.894 989 17.201 110.339

- átsorolások és egyéb mozgások 42.180  -3.926 3.949  -864 41.339

záró nettó érték 1.397.274 624.181 34.085 457.474 2.513.014

záró egyenleg 2014. december 31.

bruttó érték 2.885.967 2.150.910 173.618 468.715 5.679.210

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -1.488.693  -1.526.729  -139.533  -11.241  -3.166.196

nettó érték 1.397.274 624.181 34.085 457.474 2.513.014

2015. évi változások

- növekedések és aktiválások 144.809 227.749 11.782  -110.166 274.174

- leányvállalat vásárlása 27.410 5.337 575 90 33.412

- értékcsökkenés  -161.698  -158.810  -9.245  -329.753

- értékvesztés  -102.838  -169.061  -523  -84.539  -356.961

- értékvesztés visszaírása 3.203 1.107 178 14 4.502

- értékesítések  -1.358  -632  -103  -44  -2.137

- leányvállalat értékesítése  -3  -54  -10  -67

- árfolyam különbözetek 7.459 21.343 162 877 29.841

- átsorolások és egyéb mozgások  -7.476 36.470  -471 34.511 63.034

záró nettó érték 1.306.785 587.681 36.386 298.207 2.229.059

záró egyenleg 2015. december 31.

bruttó érték 3.087.774 2.345.161 170.105 384.768 5.987.808

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -1.780.989  -1.757.480  -133.719  -86.561  -3.758.749

nettó érték 1.306.785 587.681 36.386 298.207 2.229.059

 
A beruházás befejezésekor a könyv szerinti érték átvezetésre kerül a beruházásokról az érintett tárgyi eszköz kategóriába, ahol az a 
növekedések és aktiválások soron jelenik meg.
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ESzKÖz VáSáRLáSOK 2015-BEN

északi-tengeri eszközök vásárlása a ithaca petroleum limited-től

A Csoport 2015-ben bővítette portfólióját az északi-tenger norvégiához tartozó részén az Ithaca Petroleum limited-től megvásá-
rolt Ithaca Petroleum norge révén, amely 14 kutatási-termelési licensz részesedés megszerzését jelenti. Az átvett portfólió magában 
foglalja az eidsvoll Upper & lower 35%-os, a Faberg 40%-os, a storekvina 60%-os operátori részesedését, illetve a Kark 20%-os, a trell 
Angeya 10%-os, a Pl 506 Bs 25%-os , a tetrao 10%-os, a Myrhauk Berkak 8%-os, a Rovarkula 10%-os, a Caramello 20%-os, a snomus 
25%-os, Hirokkin 10%-os, az Ymmelstind 30%-os, a thakk 30%-os nem operátori részesedését. Az ügylet eszközvásárlásként került 
kimutatásra, mely során a tárgyi eszközök és immateriális javak 14.390 millió forint értékben növekedtek. Az ügylet lezárásra került.

ESzKÖz VáSáRLáSOK 2014-BEN

északi-tengeri eszközök vásárlása a wintershall-től és a premier oil Uk limited-től

A Csoport, Részvényesi Adásvételi megállapodást kötött a  Wintershall norge As-szel, amely 14 kutatási-termelési licensz része-
sedés megszerzését jelenti az északi-tenger egyesült Királysághoz tartozó részén. Az átvett portfólió magában foglalja a Broom 
29%-os, a Catcher 20%-os, a Cladhan 33,5%-os valamint a scolty és Crathes mezők 50%-os nem operátori részesedését. Azon új 
leányvállalatok neve, melyek ezeket a licenszeket tartalmazzák, MOl Growest I. és II. ltd. lett. A tranzakció 2014. március 24-én 
került lezárásra. Az ügylet eszközvásárlásként került kimutatásra, mely során a tárgyi eszközök és immateriális javak 106.796 
millió forint értékben növekedtek.

A MOl 2014. december 19-én lezárta akvizícióját a Premier Oil UK limited-del („Premier”), amelynek keretében részesedést szer-
zett az északi-tenger középső részén található 6 kutatási-termelési licenszben. A portfolió magában foglalja a scott 21,84%-os egye-
sített -, a Rochelle 15%-os egyesített, és a telford termelő mezők 1,59%-os egyesített nem operátori részesedését, és kiterjed további 
kutatási licenszekre is, mint például a Rochelle Upper jurassic mélytengeri lelőhely. Azon új leányvállalat neve, mely ezeket a licen-
szeket tartalmazza, MOl Operation UK ltd. lett. Az ügylet eszközvásárláskánt került kimutatásra, mely során a tárgyi eszközök 
82.755 millió forint értékben növekedtek. A kiemelt eszközöket (scott, telford és Rochelle) a nexen operálja, aki az egyik legna-
gyobb, legelismertebb és legtapasztaltabb operátor a régióban.

éRTéKVESzTéS, VISSzAíRáSOKKAL CSÖKKENTVE

nemzetközi Upstream eszközök értékvesztés tesztje

A Csoport által elvégzett értékvesztés tesztek a következő feltételezések alkalmazásával készültek:

–  Megtérülő érték meghatározása: mivel az értékvesztés tesztnek alávetett eszközök hosszútávú használatát tervezi, a megté-
rülő érték számítására a használati érték módszert alkalmazta a Csoport.

–  Diszkont ráták: a használati érték kalkulációk számításba veszik a pénz időértékét és az eszköz-specifikus kockázatokat.  
A piac várakozásai szerinti megtérülési ráta azt a megtérülést mutatja meg, amit a befektetők elvárnának egy, az értékvesztés 
teszt tárgyát képező eszköz, vagy jövedelem termelő egység elvárt jövőbeni pénzáramaival megegyező összegű, időzítésű és 
kockázatú jövőbeni pénzáramokat generáló beruházás választása esetén. Becslése hasonló eszközök piaci tranzakciói alapján, 
vagy egy tőzsdén jegyzett vállalat súlyozott átlagos tőkeköltsége (WACC) alapján történik, amely vállalat az értékvesztés teszt 
tárgyát képező eszközhöz teljesítőképességét és kockázatait tekintve hasonló eszközzel, vagy eszköz portfólióval rendelkezik.

–  A használati érték modellekben használt WACC a 2016. évi üzleti tervekben a Kutatás és termelés szegmensben alkalmazott 
WACC-nek (8,1 %) és az érintett ország országkockázati felárának összegeként adódik. Mindezek alapján a 2015. év végi érték-
vesztés tesztekben használt WACC-ek a 8,1 és 17,1 % közötti tartományban mozogtak.

–  A Csoport az értékvesztés teszteléshez alkalmazott használati érték modellekben a következő jövőbeni olajárakat feltételezte: 
40-60 dollár / hordó 2016 és 2018 között, és a 2018 után hosszú távon feltételezett olajár 60 dollár reálértéken.

2015-ben a nemzetközi Upstream portfólióban az értékvesztést a következő főbb tényezők befolyásolták:

–  a gazdasági környezet romlása és az olaj- és gázárak jelentékeny esése. ennek következtében az egyesült királyságbeli eszkö-
zökön 218.168 millió forint (a MOl Growest I. és II. ltd. eszközein 167.102 millió forint, a MOl Operations UK ltd. eszközein 
51.066 millió forint), és további nemzetközi Upstream eszközökön 13.107 millió forint értékvesztést számolt el a Csoport;
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–  sikertelen kutatási tevékenységek miatt a kurdisztáni Akri-Bijeel blokkon 131.090 millió forint, a kameruni ngosso blokkon 
25.633 millió forint, egyéb nemzetközi Upstream eszközökhöz kapcsolódóan 7.249 millió forint értékvesztés került elszámolásra.

az ina csoport Upstream eszközein végzett értékvesztés tesztek

tárgyévben az InA Csoport Upstream eszközein 109.470 millió forint értékvesztés került elszámolásra.

Szíria

A többféle lehetséges kimenetel alapján készített diszkontált cash-flow kalkulációk eredményeképpen a Csoport 2015-ben és 2014-
ben 18.610 millió forint, illetve 50.429 millió forint értékvesztést számolt el (melyből 18.610, illetve 50.327 millió forint érintette a 
tárgyi eszközöket).

Egyéb értékvesztések az INA Csoport Upstream szegmensében

A romló gazdasági környezet és a jelentékeny olaj- és gázár esés hatására további értékvesztések kerültek elszámolásra az Upst-
ream szegmensben összesen 72.486 millió forint értékben.

az ina csoport központ és egyéb szegmensében elszámolt értékvesztések

Az InA Központ és egyéb szegmensében is került értékvesztés elszámolásra összesen 9.632 millió forint értékben.

LízINGELT ESzKÖzÖK

A tárgyi eszközök tartalmazzák azon eszközöket, amelyeket pénzügyi lízing keretében vásárolt meg a Csoport:

2015 2014

millió forint millió forint

bruttó érték 7.334 7.415

Halmozott értékcsökkenés  -3.612  -3.540

nettó érték 3.722 3.875

  
HITELFELVéTELI KÖLTSéGEK 

A tárgyi eszközök bruttó értéke a minősített eszközök beruházása során felmerült hitelfelvételi költségeket is magában foglalja.  
A bruttó érték növekedéseként 2015 során 3.204 millió forint, míg 2014 során 5.139 millió forint hitelfelvételi költség került aktiválásra 
a tárgyi eszközökre. Az átlagos (árfolyamkülönbözetet is magában foglaló) finanszírozási ráta 2015-ben 2,6%, míg 2014-ben 5,2% volt.

KORMáNyzATI TáMOGATáSOK

A tárgyi eszközök 2015-ben 12.477 millió forint, míg 2014-ben 11.957 millió forint értékben tartalmaznak kormányzati támogatá-
sokból finanszírozott eszközöket (lásd 25. jegyzet). Az összeg nagy részét az FGsZ egyes eszközei (melyeket részben a magyar-
román és a magyar-horvát gázátadó megépítésére, valamint csomóponti átalakításokra megítélt európai uniós támogatásból 
finanszírozott), valamint a slOvnAFt a.s. azon eszközei teszik ki, melyeket a szlovák állam finanszírozott annak érdekében, hogy 
vészhelyzet esetén állami szerveket lássanak el.

záLOGjOGGAL TERHELT ESzKÖzÖK

A Csoportnak 2015. december 31-én 677 millió forint nettó értékben voltak zálogjoggal terhelt eszközei, amely a tisza-WtP Kft.  
által felvett hitelek biztosítékául szolgált. A zálogjoggal terhelt eszközök értéke 22.318 millió forint volt 2014. december 31-én, mely 
főleg a Ies s.p.A. eszközeihez kapcsolódott.
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6. beFeKTeTéseK KonszolidálT leányvállalaToKban és KÖzÖs megállaPodásoKban

társasáG
ország (bejegy-
zés / tevékenyséG 

Helye)
tevékenyséGi kör

Tulajdo-
ni Hányad  

2015

Tulajdo-
ni Hányad 

2014

integrált leányvállalatok

ina-industrija nafte d.d. Horvátország integrált olaj és gázipari társaság 49% 49%

Upstream

adriagas s.r.l. olaszország gázvezeték projekt társaság 49% 49%

ceGe közép-európai Geotermikus 
energia Termelő zrt.

magyarország geotermikus energiatermelés 100% 65%

ceGe Geothermikus  
Koncessziós Kft.

magyarország geotermikus energiatermelés 100% 65%

CroPlin, d.o.o. Horvátország Földgáz kereskedelem 49% 49%

emsz első magyar szénhidrogén 
Koncessziós Kft.

magyarország
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

Hawasina gmbH svájc / omán
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

ina naftaplin international 
exploration and Production ltd

egyesült Királyság
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

49% 49%

Kalegran b.v. 4 Hollandia Kutatások finanszírozása 100% -

Kalegran ltd. ciprus / irak
Kutatás menedzsment / Kőolaj- és 
földgázkészletek kutatása, termelése

100% 100%

Kmsz Koncessziós Kft. 4 magyarország
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% -

ménrót Kft. magyarország Kutatás menedzsment 100% 100%

Karpinvest Kft. magyarország Kutatás menedzsment 100% 100%

Ks eP investment b.v. (közös 
vezetésű vállalkozás)

Hollandia Kutatás menedzsment 49% 49%

Karpovskiy severniy llP 
(közös vezetésű vállalkozás)

Kazahsztán
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

49% 49%

mH oil and gas bv. Hollandia Kutatás menedzsment 100% 100%

mK oil and gas bv. (közös 
vezetésű vállalkozás)

Hollandia Kutatás menedzsment 51% 51%

baiTex llC oroszország
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

51% 51%

mns oil and gas b.v. Hollandia Kutatások finanszírozása 100% 100%

mol energy uK ltd. egyesült Királyság
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

molgrowesT (i) ltd. egyesült Királyság
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

molgrowesT (ii) ltd. egyesült Királyság
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

mol oPeraTions uK ltd. egyesült Királyság
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

mol uK FaCiliTies ltd. egyesült Királyság
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%
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társasáG
ország (bejegy-
zés / tevékenyséG 

Helye)
tevékenyséGi kör

Tulajdo-
ni Hányad  

2015

Tulajdo-
ni Hányad 

2014

mol Cameroon b.v. Hollandia Kutatások finanszírozása 100% 100%

mOl central asia Oil  
and gas Co. b.v. 

Hollandia / szíria / 
Kazahsztán

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

mol (Fed) Kazakhstan b. v. 4 Hollandia Kutatások finanszírozása 100% -

mol (Fed) Kazakhstan b.v. rep. 
office4

Kazahsztán Kutatások finanszírozása 100% -

mol (Fed) Kazakhstan b.v. bo Kazahsztán Kutatás menedzsment 100% 100%

ural group ltd.  (közös vezetésű  
vállalkozás)

brit virgin-szigetek
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

28% 28%

ural oil and gas llP  
(közös vezetésű  vállalkozás)

Kazahsztán
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

28% 28%

mOl Group international  
services b.v.

Hollandia Pénzügyi és számviteli szolgáltatások 100% 100%

mol (mv) russia b.v. Hollandia Kutatások finanszírozása 100% 100%

mol matjushkinskaya b.v. Hollandia Kutatások finanszírozása 100% 100%

matjushkinskaya vertical llC oroszország
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

mol nordsjön b.v. 4 Hollandia Kutatások finanszírozása 100% -

mol norge as4 norvégia Kőolaj- és földgázkészletek kutatása 100% -

mol Pakistan oil and gas Co. b.v.
Hollandia / 
Pakisztán

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

mol-russ ooo. oroszország management szolgáltatások 100% 100%

mol west oman b. v. Hollandia Kutatások finanszírozása 100% 100%

Panfora oil and gas s.r.l. románia
Kőolaj- és földgázkészletek kutatása, 
termelése

100% 100%

Platounko investments ltd. ciprus Kutatások finanszírozása 100% 100%

Theatola ltd. ciprus Kutatás menedzsment 100% 100%

greentrade ltd. ciprus Kutatás menedzsment 100% 100%

usi ltd. ciprus Kutatás menedzsment 100% 100%

Gas Midstream

Fgsz Földgázszállító zrt. magyarország Földgáz szállítás 100% 100%
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társasáG
ország (bejegy-
zés / tevékenyséG 

Helye)
tevékenyséGi kör

Tulajdo-
ni Hányad  

2015

Tulajdo-
ni Hányad 

2014

downstream

dunai gőzfejlesztő Kft. magyarország gőz-és forró víz szolgáltatása 100% 100%

energopetrol d.d. 
bosznia és 
Hercegovina

Kiskereskedelem 50% 50%

Holdina (guernsey) ltd.2 egyesült Királyság Kőolaj termékek kereskedelme - 49%

Holdina d.o.o.
bosznia és 
Hercegovina

Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

ies s.p.a. olaszország
Kőolaj termékek feldolgozása és 
értékesítése

100% 100%

batec s.r.l.2 olaszország
bitumenek feldolgozása és 
értékesítése

- 100%

greengas s.r.l.1 olaszország Hidrogén erőmű üzemeltetése 49% 49%

nelsa s.r.l. olaszország Kőolaj termékek kereskedelme 74% 74%

nelsa Gas s.r.l.4 olaszország energia szolgáltatás 70% 70%

panta distribuzione s.r.l. olaszország Kőolaj termékek kereskedelme 100% 100%

ina d.o.o. szerbia Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

ina bH d.d.
bosznia és 
Hercegovina

Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

ina bl d.o.o.
bosznia és 
Hercegovina

Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

ina Crna gora d.o.o montenegró Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

ina Kosovo d.o.o koszovó Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

ina maloprodajni servisi d.o.o. Horvátország Kiskereskedelem 49% 49%

ina maziva ltd. Horvátország
Kenőanyagok gyártása és 
kereskedelme

49% 49%

ina-osijek – Petrol d.d.5 Horvátország Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

interina d.o.o. ljubljana szlovénia Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

leodium investment Kft. magyarország Pénzügyi szolgáltatások 100% 100%

mOl austria GmbH ausztria
Kenőanyagok és kőolajszármazékok 
nagykereskedelme

100% 100%

roth Heizöle GmbH ausztria Kőolaj termékek kereskedelme 100% 100%

mol Commodity Trading Kft. magyarország Pénzügyi szolgáltatások 100% 100%

mct slovakia s.r.o. szlovákia Pénzügyi szolgáltatások 100% 100%

mol germany gmbH németország Kőolaj termékek kereskedelme 100% 100%

mol-lub Kft. magyarország
Kenőanyagok gyártása és 
kereskedelme

100% 100%

mol-lub russ llC oroszország
Kenőanyagok gyártása és 
kereskedelme

100% 100%

mol retail Holding Kft. 4 magyarország ingatlankezelés 100% -

mol Kiskereskedelmi  
ingatlan Kft.4

magyarország ingatlankezelés 100% -

mOl romania pp s.r.l. románia
üzem- és kenőanyag kis- és 
nagykereskedelem 

100% 100%
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társasáG
ország (bejegy-
zés / tevékenyséG 

Helye)
tevékenyséGi kör

Tulajdo-
ni Hányad  

2015

Tulajdo-
ni Hányad 

2014

mol romania downstream 
investment b.v.4

Hollandia befektetés menedzsment 100% -

mOl retail comert s.r.l.4 románia Kiskereskedelem 100% -

mol serbia d.o.o. szerbia üzem- és kenőanyag kiskereskedelem 100% 100%

mol slovakia downstream 
investment b.v.4

Hollandia befektetés menedzsment 100% -

mol slovenia d.o.o. szlovénia üzem- és kenőanyag kiskereskedelem 100% 100%

moltrans Kft. magyarország szállítási szolgáltatások 100% 100%

molTrade-mineralimpex zrt. magyarország
energetikai termékek importálása, 
exportálása

100% 100%

mol Cz downstream  
investment b.v.4

Hollandia befektetés menedzsment 100% -

mol Čerpací stanice s.r.o.4 Csehország Kiskereskedelem 100% -

pap Oil s.r.o. Csehország Kiskereskedelem 100% 100%

slovnaft Ceska republika s.r.o. Csehország nagy- és kiskereskedelem 100% 100%

mol retail Česká s.r.o. Csehország Kiskereskedelem 100% 100%

mol ukraine llC ukrajna nagy- és kiskereskedelem 100% 100%

mulTiPonT  Program zrt. magyarország reklámügynöki tevékenység 83% 83%

Petrol d.d. Horvátország Kőolaj termékek kereskedelme 49% 41%

Polybit d.o.o.2 Horvátország Termelés  és kereskedelem - 49%

slOvnaFt a.s. szlovákia
Kőolaj- és vegyipari termékek 
feldolgozása és értékesítése

99% 99%

Cm european Power  
slovakia s.r.o.1

szlovákia Termikus erőművek üzemeltetése 50% 50%

slovnaft Polska s.a. lengyelország nagy- és kiskereskedelem 99% 99%

slovnaft retail s.r.o.4 szlovákia Kiskereskedelem 99% -

slovnaft Trans a.s. szlovákia szállítási szolgáltatások 99% 99%

sws s.r.o. szlovákia szállítást támogató szolgáltatások 51% 51%

vÚruP a.s. szlovákia Kutatás, fejlesztés 99% 99%

zväz pre skladovanie zásob a.s. szlovákia nagy- és kiskereskedelem, raktározás 99% 99%

Terméktároló zrt. magyarország Kőolaj termékek tárolása 74% 74%

Tifon d.o.o. Horvátország üzem- és kenőanyag kiskereskedelem 100% 100%

mOl petrolkémia zrt.  
(volt: TvK nyrt.)

magyarország vegyipari termelés és kereskedelem 100% 95%

Tisza-wTP Kft.1 magyarország vízszolgáltatás nyújtás 0% 0%

TvK-erőmű Kft. magyarország áramtermelés és nagykereskedelem 100% 25%

Központ és egyéb

Crosco naftni servisi d.o.o. Horvátország Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%

CorteCros d.o.o. Horvátország Korrózió-védő termékek gyártása 29% 29%

Crosco b.v. Hollandia Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%

nordic shipping ltd. marshall-szigetek
Tengeri fúró- és termelő platformok 
működtetése

49% 49%

Crosco international d.o.o. 
(szlovénia)

szlovénia Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%
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társasáG
ország (bejegy-
zés / tevékenyséG 

Helye)
tevékenyséGi kör

Tulajdo-
ni Hányad  

2015

Tulajdo-
ni Hányad 

2014

Crosco international d.o.o. 
(Tuzla)

bosznia és 
Hercegovina

Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%

Crosco international ltd. egyesült Királyság Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%

Crosco s.a. de C.v mexikó javítási, karbantartási munkák 49% 49%

mideast integrated drilling & 
well services Co. llC3

omán integrált fúrás és kiépítési szolgáltatás - 24%

rotary zrt. magyarország Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%

sea Horse shipping inc. marshall-szigetek
Tengeri fúró- és termelő platformok 
működtetése

49% 49%

geoinform Kft. magyarország Kőolaj- és földgázkészletek kutatása 100% 100%

Hostin d.o.o. Horvátország idegenforgalom 49% 49%

iTr d.o.o.3 Horvátország gépkocsi kölcsönzés - 49%

magnolia Finance ltd.1 jersey Pénzügyi szolgáltatások 0% 0%

mol Cyprus Co. ltd.  
(former: mol reinsurance ltd.)

ciprus biztosítási tevékenységek végzése 100% 100%

mol group Finance s.a. luxemburg Pénzügyi szolgáltatások 100% 100%

mol investment Kft. magyarország Pénzügyi szolgáltatások 100% 100%

mol magyarország szolgáltató 
központ1

magyarország üzleti szolgáltatás 26% -

mol Csoportszintű Pénzügyi 
szolgáltató Kft.1

magyarország számviteli szolgáltatások 26% -

mol magyarország Hr 
szolgáltató Kft.1

magyarország Hr tevékenység 26% -

mol magyarország informatikai 
szolgáltató Kft.1

magyarország iT szolgáltatások 26% -

mol magyarország Pénzügyi 
szolgáltató Kft.1

magyarország számviteli szolgáltatások 26% -

mol magyarország Társasági 
szolgáltató Kft.1

magyarország Társasági szolgáltatások 26% -

mol reinsurance Co. ltd.4 íroszág biztosítási tevékenységek végzése 100% -

mol vagyonkezelő Kft. magyarország befektetés menedzsment 100% 100%

Petrolszolg Kft. magyarország javítási, karbantartási munkák 100% 100%

Plavi Tim d.o.o.4 Horvátország iT szolgáltatások 49% -

slovnaft montáže a opravy a.s. szlovákia javítási, karbantartási munkák 99% 99%

sTsi integrirani tehnički  
servisi d.o.o.

Horvátország javítási, karbantartási munkák 49% 49%

Ticinum Kft. magyarország vagyonkezelés 100% 100%

Top računovodstvo servisi d.o.o. Horvátország számviteli szolgáltatások 49% 49%

TvK ingatlankezelő Kft. magyarország ingatlankezelés 100% 95%

1) Az „IFRs 10 – Konszolidált Pénzügyi Kimutatások” standard alapján konszolidálva
2) 2015-ben végelszámolva
3) 2015-ben beolvadt az stsI d.o.o. cégbe
4)  2015-től teljeskörűen konszolidálva
5) 2015-ben beolvadt az InA d.d. cégbe
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7. üzleTi KombináCióK és TranzaKCióK Kisebbségi TulajdonosoKKal

AKVIzíCIóK 2015-BEN

A Csoport 2015-ben lezárta az enI romániai, csehországi és szlovákiai Ds üzletágainak megvásárlását, beleértve az Agip márkanév 
alatt futó kiskereskedelmi hálózatokat. Az akvizíció összesen 208 töltőállomást foglalt magában, 42-t Romániában, 125-öt Csehor-
szágban és 41-et szlovákiában, valamint a nagykereskedelmi tevékenységet mindhárom ország esetében és a légiközlekedési üzem-
anyag üzletágat Csehországban és szlovákiában is. Az enI márkájú kenőanyagok és egyéb speciális anyagok nagykereskedelmi 
üzletága viszont nem képezte részét az akvizíciónak.

ezzel az akvizícióval a Csoport tovább terjeszkedett a kelet-közép európai régióban. ez a lépés nagyban hozzájárul a Csoport 
Downstream stratégiájának megvalósításához a kiskereskedelmi piaci részesedés, az országos lefedettség és a vevő bázis növelése 
tekintetében.

meGvásárOlt eni  
leányvállalatOk

tevékenyséG 
Helye

tevékenyséGi 
kör

részesedés meG-
szerzésének 
időPonTja

Tulajdoni 
Hányad (%)

Fizetett  
ellenérték

mol Čerpací stanice s.r.o. Csehország Kiskereskedelem 2015. júl. 31. 100%

slovnaft retail s.r.o. szlovákia Kiskereskedelem 2015. júl. 31. 100% 50.246

mOl retail comert s.r.l. románia Kiskereskedelem 2015. febr. 02. 100%

Az eszközök és kötelezettségek valós értékei a következők:

meGszerzéskOri  
valós érTéK

millió forint

forgóeszközök

készletek 3.622

vevő és egyéb követelések 5.915

egyéb forgóeszközök 974

előre fizetett adók 39

pénzeszközök 3.105

befektetett eszközök

immateriális javak 406

Tárgyi eszközök 33.741

Halasztott adó követelések 13.612

egyéb befektetett eszközök 178

rövid lejáratú kötelezettségek

szállítók 8.223

adó és hozzájárulások 318

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 772

hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek 229

céltartalékok 862

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 521

Halasztott adó kötelezettségek 290

Megszerzett nettó eszközök 50.377

nettó pénzkiáramlás leányvállalat megszerzésekor

Fizetett ellenérték 50.246

csökkentve: megszerzett pénzeszközök egyenlege -3.105

nettó pénzkiáramlás az akvizíció során 47.141
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A fizetett ellenérték és a megszerzett nettó eszközök valós értéke közötti különbség nem volt materiális, ezért az a megszerzett nettó 
eszközök valós értékéhez lett allokálva.

A megszerzett vállalatok az akvizíció és a mérlegfordulónap közötti időszakban a következő nettó árbevétellel és időszaki adózás 
utáni veszteséggel / nyereséggel járultak hozzá a a Csoport tárgyévi konszolidált eredményéhez:

meGvásárOlt eni leányvállalatOk
neTTó  

árbevéTel
időszaK nyeresége /  

(veszTesége)

 millió forint millió forint

mol Čerpací stanice s.r.o.

slovnaft retail s.r.o. 50 472 694

mOl retail comert s.r.l.

Mivel a megszerzett vállalatok akvizíció előtti nettó árbevételei és időszaki adózás utáni veszteségei / nyereségei nem a Csoport 
számviteli politikájával konzisztens számviteli elvek alapján kerültek kimutatásra, ezért a Csoport csak az akvizíció utáni értékeket 
teszi közzé.

AKVIzíCIóK 2014-BEN

Mol retail ceska republica s.r.o. 

2015 során a Csoport felülvizsgálta a 2014. decemberben megszerzett nettó eszközök valós értékét. A felülvizsgálat során a Csoport 
nem azonosított materiális különbségeket a 2014-ben kimutatott valós értékekhez képest.

8. értékesítések

2015 során nem történt jelentős leányvállalat értékesítés.

9. jelenTős, részben TulajdonolT leányvállalaToK

INA CSOPORT

Külső tulajdonosokra jutó tőkerészesedés aránya

név ország (bejegyzés / TevéKenység Helye) 2015 2014

ina-industrija nafte d.d. Horvátország 51% 51%

 

2015 2014

millió forint millió forint

jelentős nem kontrollált befektetés felhalmozott egyenlege 317.206 378.960

jelentős nem kontrollált befektetéshez kapcsolódó eredmény  -57.926  -18.089

 
Az InA Csoport összevont pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak. Az adatok a Csoporton belüli tranzakciók kiszűrésének 
hatásait nem tartalmazzák. 
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MAGNOLIA FINANCE LTD.
Külső tulajdonosokra jutó tőkerészesedés aránya:

név
ország  (bejegyzés/ 
TevéKenység Helye)

2015 2014

magnolia Finance limited jersey 100% 100%

2015 2014

millió forint millió forint

Külső tulajdonosokra jutó saját tőke nyitó értéke 42.249 53.370

változás (kupon és osztalék fizetések)  -10.492  -11.121

Külső tulajdonosokra jutó saját tőke záró értéke 31.757 42.249

ÖsszeFoglaló jÖvedelemre vonaTKozó KimuTaTás

2015 2014

millió forint millió forint

Összes működési bevétel 780.249 968.013

Összes működési költség -934.922 -1.085.588

Pénzügyi eredmény -17.171 -21.691

adózás előtti eredmény -171.844 -139.266

nyereségadó 33.619 26.558

nettó eredmény -138.225 -112.708

összes átfogó jövedelem -113.763 -35.525

Külső tulajdonosokra jutó rész -57.926 -18.089

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék -3.147  -

ÖsszeFoglaló Pénzügyi HelyzeTre vonaTKozó KimuTaTás

2015 2014 

millió forint millió forint

Forgóeszközök 173.484 209.729

befektetett eszközök 920.541 1.056.239

1.094.025 1.265.968

rövid lejáratú kötelezettségek -243.479 -281.439

Hosszú lejáratú kötelezettségek -227.573 -240.274

-471.052 -521.713

összes saját tőke 622.973 744.255

anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből 305.768 365.295

Külső tulajdonosok részesedése az eredményből 317.205 378.960

non-controlling interests 317,205 378,960

ÖsszeFoglaló CasH-Flow adaToK

2015 2014 

millió forint millió forint

üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 81.735 152.280

befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -61.364 -59.484

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -26.571 -89.572

pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése -6.200 3.224
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2016. február 4-én a MOl nyrt. tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy 2016. március 20-i hatállyal felmondja a MOl nyrt. és a 
Magnolia ltd. között 2006. március 20-án megkötött swap szerződést és a szerződés alapján meghatározott piaci áron él a 6.007.479 db 
„A” sorozatú MOl törzsrészvényre vonatkozó vételi jogával. 

10. beFeKTeTéseK TársulT és KÖzÖs vezeTésű vállalKozásoKban

vállalat neve OrszáG
tevékeny-

séG

Tulajdo-
ni Hányad 

2015

Tulajdo-
ni Hányad 

2014

beFeKTeTés 
neTTó érTéKe 

2015

beFeKTeTés 
neTTó érTéKe 

2014

millió forint millió forint

befektetés társult  
vállalkozásokban

Pearl Petroleum ltd. irak gázkutatás 10% 10% 152.313 134.839

meT Holding ag. (meT)
magyar-
ország

Földgáz 
kereskede-

lem
40% 40% 19.954 21.507

mazzola & bignardi s.r.l.1
Olasz-
ország

kiskereske-
delem

0% 50%  - 1.838

mazzola & bignardi  
Commerciale s.r.l.1

Olasz-
ország

Olaj termé-
kek keres-
kedelme

0% 40%  - 1.184

meroco a.s. szlovákia

bio-dízel 
komponens 

gyártása 
(Fame)

25% 25% 762 886

messer slovnaft s.r.o szlovákia
Techno-

lógiai gáz 
termelése

49% 49% 719 715

egyéb társult vállalkozások 163 441

befektetés közös vezetésű  
vállalkozásokban

Cm european Power  
international b.v.2

Hollandia

erőmű 
befektetés 
menedzs-

ment

50% 50%  -  -

jsr mol synthetic rubber zrt.
magyar-
ország

szintetikus 
gumi gyár-

tása
49% 49% 13.183 1.672

rossi biofuel zrt.
magyar-
ország

bio-üzem-
anyag 

komponens 
gyártása

25% 25% 2.875 2.694

összesen 189.969 165.776

1)  A MOl Csoport megvált a Mazzola & Bignardi társaságokban lévő befektetéseitől 2015-ben, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásra gyakorolt 
jelentősebb hatás nélkül.

2) teljes mértékben leírásra került
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vállalat neve OrszáG tevékenyséG
eredmény-

Hozzájárulás  
2015

eredmény-
Hozzájárulás 

2014

millió forint millió forint

befektetés társult vállalkozásokban

Pearl Petroleum ltd. irak gáz kutatás 2.951 12.859

meT Holding ag. (meT) magyarország
Földgáz keres-

kedelem
1.969 6.825

mazzola & bignardi s.r.l. olaszország Kiskereskedelem  - 185

mazzola & bignardi Commerciale s.r.l. olaszország
Olaj termékek 
kereskedelme

 - 40

meroco a.s. szlovákia
bio-dízel kompo-

nens gyártása 
(Fame)

244 23

messer slovnaft s.r.o szlovákia
Technológiai gáz 

termelése
53 42

egyéb társult vállalkozások 102 89

befektetés közös vezetésű vállalkozásokban

Cm european Power international b.v. Hollandia
erőmű befektetés 

menedzsment
55  -1.794

jsr mol synthetic rubber zrt. magyarország
szintetikus gumi 

gyártása
 -213  -11

rossi biofuel zrt. magyarország
bio-üzemanyag 

komponens  
gyártása

612 644

összesen 5.773 18.902

PEARL PETROLEUM COMPANy LIMITED

A MOl 2009. május 15-én megállapodást írt alá, melynek keretében 10%-os részesedést vásárolt a Pearl Petroleum Company 
limited-ben (Pearl) a Crescent Petroleum-tól és a Dana Gas PjsC-től. A Pearl az Irak Kurdisztáni Régiójában található Khor Mor 
és Chemchemal gáz- és kondenzátum mezők valamennyi jogának tulajdonosa. Mivel a részvényesi szerződés szerint a MOl-nak 
jelentős befolyása van a Pearl működésére, a társaság társult vállalatnak minősül és equity módszerrel kerül konszolidálásra.

2015. december 31-én a Csoport részesedése a Pearl társaságban (10%) a következők szerint alakult:

2015 2014

millió forint millió forint

a társult vállalkozás pénzügyi helyzetére vonatkozó kimutatás

befektetett eszközök 196.722 178.672

Forgóeszközök 608.385 528.110

Hosszú lejáratú kötelezettségek  -65.498  -64.286

rövid lejáratú kötelezettségek  -25.286  -25.312

nettó eszközérték 714.323 617.184

Csoport tulajdoni részaránya 10% 10%

csoportra jutó eszközérték 71.432 61.718

eszközre jutó felértékelés 80.880 73.121

befektetés könyv szerinti értéke 152.312 134.839

a társult vállalkozás jövedelmére vonatkozó kimutatás

értékesítés árbevétele 99.782 143.849

üzemi eredmény  -52.394 121.967

Tulajdonosokra jutó nettó eredmény 29.505 128.589

csoportra jutó eredmény 2.951 12.859

A Csoportnak a Pearl-ben birtokolt részesedését bemutató pénzügyi adatai az IFRs szabályai alapján készültek.
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MET HOLDING AG. (MET)

2015. december 31-én a Csoport részesedése a Met-ben (40%) a következők szerint alakult:

2015 2014

millió forint millió forint

a társult vállalkozás pénzügyi helyzetére vonatkozó kimutatás

befektetett eszközök 11.759 12.988

Forgóeszközök 232.478 208.442

Hosszú lejáratú kötelezettségek 5.407 3.951

rövid lejáratú kötelezettségek 186.595 160.346

nettó eszközérték 52.235 57.133

Csoport tulajdoni részaránya 40% 40%

befektetés könyv szerinti értéke 19.954 21.507

a társult vállalkozás jövedelmére vonatkozó kimutatás

értékesítés árbevétele 986.503 1.115.344

üzemi eredmény 8.411 17.412

Tulajdonosokra jutó nettó eredmény 4.922 17.063

csoportra jutó eredmény 1.969 6.825

A Csoport, a Met Csoportban való 40%-os tulajdonosi részesedése alapján 2015-ben 2.961 millió forint, 2014-ben pedig 4.887 millió 
forint osztalékot kapott.

A Csoportnak a Met-ben birtokolt részesedését bemutató fenti pénzügyi adatai az IFRs szabályai alapján készültek.

11. érTéKesíTHeTő beFeKTeTéseK 

beFeKTeTés  
neTTó érTéKe  

2015

beFeKTeTés  
neTTó érTéKe  

2014

millió forint millió forint

jadranski naftovod d.d. – tőzsdén jegyzett 21.835 17.021

egyéb – tőzsdén nem jegyzett 6.268 3.775

összesen 28.103 20.796

A MOl Csoport befektetése az adriai vezetékhálózatot üzemeltető jadranski naftovod d.d. (jAnAF-ban) a jAnAF részvényeinek 
11,795%-át jelenti. A jAnAF-ban meglévő részesedés értéke a részvényeknek a Zágrábi értéktőzsdén jegyzett 2015. december 31-én 
érvényes árfolyama alapján került meghatározásra. Bizonyos, a fő tevékenységhez nem tartozó, tőzsdén nem jegyzett vállalatok 
tőkeinstrumentumaiban levő egyéb befektetések felhalmozott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilván-
tartva, mivel azok valós értékének meghatározása nem lehetséges.
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12. egyéb beFeKTeTeTT eszKÖzÖK

2015 2014

millió forint millió forint

Kötelezően tartandó készletek 28.532 30.832

adott kölcsönök (lásd 33. jegyzet) 11.540 12.159

beruházásokra adott előlegek 2.159 5.380

bányajáradék 2.248 3.127

immateriális javakra fizetett előleg 1.910 2.052

Hosszú távú bérletre előre fizetett összeg 1.668 1.548

üzleti kombinációk vásárlására adott előleg 556 -

tartós bankbetét - 31.489

egyéb 16.074 15.105

összesen 64.687 101.692

A MOl nyrt. 2014 júniusában 100 millió eUR összegű tartós bankbetétet kötött le 2 éves futamidőre, hat havi eURIBOR  
+ 2,3% kamattal, mely lejárat előtt felbontásra került a partner opciója alapján, a hazai és nemzetközi pénzpiaci kamatok jelentős 
változása miatt. 

Az adott kölcsönök legnagyobb részét a Pearl Petroleum korábbi tulajdonosai által a társaságnak nyújtott 6.022 millió forint értékű 
kölcsön teszi ki (lásd 10. jegyzet), melyet a Pearl kutatás-fejlesztési tevékenysége finanszírozására kapott. A kölcsönnek piaci alapú 
(lIBOR + 2%) a kamata.

13. készletek 

2015  
beKerülési  

érték

2015  
neTTó realizál-

HaTó érTéK

2014  
beKerülési  

érték

2014  
neTTó realizál-

HaTó érTéK

millió forint millió forint millió forint millió forint

Félkész és késztermékek 199.817 188.982 252.103 229.694

egyéb alapanyagok 76.175 55.139 72.409 55.531

vásárolt kőolaj 69.941 63.095 67.133 55.137

egyéb áruk 43.958 41.961 26.621 24.229

összesen 389.891 349.177 418.266 364.591

 
2015-ben 15.611 millió forint értékvesztés került elszámolásra, főként az alapanyagokkal kapcsolatban, míg 2014-ben 25.907 millió forint.

14. vevőKÖveTeléseK 

2015 2014

millió forint millió forint

vevőkövetelések 424.367 489.652

kétes követelésekre képzett értékvesztés  -45.618  -38.667

összesen 378.749 450.985

A vevőkövetelések nem kamatozóak és általában 30 napos futamidejűek.
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A kétes vevőkövetelésekre képzett értékvesztés változása a következőképp alakult:

2015 2014

millió forint millió forint

nyitó egyenleg január 1-jén 38.667 36.203

Tárgyévi növekedés 13.696 13.937

Tárgyévi csökkenés (visszaírás)  -8.077  -13.386

értékvesztés kivezetése 791  -2.234

árfolyamkülönbözet 541 4.147

záró egyenleg december 31-én 45.618 38.667

 
A megtérülő, de lejárt vevőkövetelések megoszlása 2015. és 2014. december 31-én az alábbi volt:

2015 2014

millió forint millió forint

nem esedékes és nem értékvesztett 333.215 398.771

esedékes, de nem értékvesztett 45.534 52.214

90 napon belül 23.920 32.034

91 – 180 nap között 2.418 3.452

180 napon túli 19.196 16.728

összesen 378.749 450.985

 
15. egyéb ForgóeszKÖzÖK 
 

 2015 2014

millió forint millió forint

előre fizetett és visszaigényelhető adók és vámok (kivéve nyereségadók) 53.546 57.281

nem fedezeti származékos ügyletek (lásd 33. jegyzet) 14.793 91

Fizetett előlegek 13.791 11.678

Kutatási partnerekkel szembeni követelések 13.737 16.845

Fedezeti elszámolás alatt levő származékos ügyletek (lásd 33. jegyzet) 10.800 19.867

előre fizetett költségek 7.179 5.614

Követelések lezárt származékos ügyletekből 6.532 8.369

margining követelés 1.628 2.423

adott kölcsönök rövid lejáratú része, nettó (lásd 33. jegyzet) 1.336 1.410

letéti számlán lekötött összeg 750 1.348

egyéb 13.875 19.326

összesen 137.967 144.252

 
Az adott kölcsönökkel kapcsolatban 2015-ben 638 millió forint, 2014-ben pedig 11 millió forint értékvesztés került elszámolásra.
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16. pénzeszközök 

 2015 2014

millió forint millió forint

bankbetétek HuF-ban 16.762 29.130

bankbetétek usd-ban 15.949 23.119

bankbetétek eur-ban 14.008 69.826

bankbetétek CzK-ban 8.664 7.905

bankbetétek HrK-ban 6.576 9.728

bankbetétek ron-ban 2.174 5.893

bankbetétek rub-ben 346 1.410

bankbetétek egyéb devizában 5.072 8.525

rövid lejáratra lekötött betétek eur-ban 26.375 12.785

rövid lejáratra lekötött betétek Pln-ban 10.472 1.896

rövid lejáratra lekötött betétek CzK-ban 10.429  -

rövid lejáratra lekötött betétek usd-ban 7.555 23.323

rövid lejáratra lekötött betétek HuF-ban 2.002 212

rövid lejáratra lekötött betétek egyéb devizában 407 2.489

Készpénz forintban 12 1.301

Készpénz egyéb valutában 5.093 5.669

Készpénz egyenértékesek 318 532

összesen 132.214 203.743

 
A különböző devizanemekben fennálló bankbetétek (betétszámlák) és rövid lejáratra lekötött betétek esetében a kamatok az alábbi 
tartományokban mozogtak: 

 2015 2014

betétszámlák

eur 0,00% - 0,25% 0,00% - 0,48%

usd 0,01% - 0,25% 0,01% - 0,25%

HuF 0,00% - 2,28% 0,55% - 2,63%

rövid lejáratra lekötött betétek

eur 0,00% - 1,65% 0,01% - 2,70%

usd 0,03% - 2,08% 0,03% - 2,00%

HuF 0,10% - 2,35% 0,60% - 3,30%

 
17. jegyzeTT TőKe

A kibocsátott részvények számában nem történt változás 2015-ben. A MOl nyrt. jegyzett tőkéje 2015. december 31-én 104.519 millió 
forint volt, amely 104.518.484 darab „A” sorozatú, egy darab „B” sorozatú és 578 darab „C” sorozatú részvényből állt. A kinnlévő 
jegyzett tőke összege 2015. december 31-én 79.241 millió forint, míg 2014. december 31-én 79.229 millió forint volt.

Az „A” sorozatú törzsrészvények 1.000 forint névértékűek, a „C” sorozatú törzsrészvények 1.001 forint névértékűek. Minden 1.000 
forint, azaz egyezer forint névértékű „A” sorozatú részvény egy szavazatra, illetve minden 1.001 forint, azaz egyezeregy forint 
névértékű „C” sorozatú részvény egy egész egyezred szavazatra jogosít, kivéve az alábbiakat. Az Alapszabálynak megfelelően egy 
részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a társaság megbízásából a 
társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letét- és értékpapír-kezelőt.
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A „B” sorozatú részvény, névre szóló, 1.000 forint névértékű, Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító 
részvény. A „B” sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Mnv Zrt. A „B” sorozatú rész-
vény névértékének megfelelően egy szavazatra jogosít. A „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az Alapsza-
bály 12.4 Cikkelye alapján a következő ügyekhez: a „B” sorozatú részvénnyel kapcsolatos adatok megváltoztatása, szavazati jogok és 
részvényesi csoportok meghatározása, a közgyűlésen minősített többséget igénylő döntések listája, továbbá ezen 12.4 Cikkely módosí-
tása. továbbá, azon határozati javaslat elfogadásához, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a „B” sorozatú részvény tulajdonosának 
igen szavazata szükséges az alábbi kérdésekben: az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai valamint a könyvvizsgáló megválasztása, 
visszahívása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, illetve az Alapszabály egyes pontjainak módosítása. 

Az Igazgatóság az Alapszabály 17.D Cikkelyének felhatalmazása alapján 2019. április 23-ig jogosult az alaptőkét, a Gazdasági társa-
ságokról szóló törvényi szabályozás adta kereteken belül, bármely választott módon, egy vagy több részletben felemelni, de az alap-
tőke felemelésének mértéke összesen nem haladhatja meg a 30.000.000.000, azaz harminc milliárd forintot.

SAjáT RéSzVéNy TRANzAKCIóK

inG opciós szerződések

A MOl és az InG Bank n.v. („InG”) között 2013. november 22-én létrejött 5.220.000 darab „A” sorozatú MOl törzsrészvényre 
vonatkozó opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok valamennyi részvény vonatkozásában 2014. november 27-én pénzbeli 
teljesítéssel elszámolásra kerültek. A kötési árfolyam 47,4444 eUR volt részvényenként.

egyidejűleg a MOl és az InG 2014. november 24-én részvény opciós szerződést kötött, melynek eredményeként a MOl amerikai 
típusú vételi opció, az InG pedig európai típusú eladási opció jogosultjává vált 5.220.000 darab „A” sorozatú MOl törzsrészvény 
vonatkozásában. Az opciós jogok valamennyi részvény vonatkozásában 2015. november 27-én pénzbeli teljesítéssel elszámolásra 
kerültek. A kötési árfolyam 49,2122 UsD volt részvényenként.

A MOl és az InG 2015. november 24-én részvény opciós szerződést kötött, melynek eredményeként a MOl amerikai típusú vételi 
opció, az InG pedig európai típusú eladási opció jogosultjává vált 5.220.000 darab „A” sorozatú MOl törzsrészvény vonatkozá-
sában. Mindkét opció lejárata 1 év további plusz egy év hosszabbítási lehetőséggel. A vételi és eladási opció kötési árfolyama egya-
ránt 44,6825 eUR volt részvényenként.

Unicredit opciós szerződések

2013. december 23-án a MOl és az Unicredit Bank AG („Unicredit”) a 2013. február 7-én megkötött 4.080.496 darab „A” soro-
zatú MOl törzsrészvényre („Részvény”) vonatkozó opciós szerződéseket, élve a hosszabbítás jogával, 2014. február 10-től kezdődő 
hatállyal 1 évre meghosszabbította. A 4.080.496 részvény vonatkozásában a MOl-nak továbbra is amerikai típusú vételi opciója, 
az UniCredit-nek pedig európai típusú eladási opciója volt. Mindkét opció lejárata – a korábbi lejárathoz viszonyítottan – 1 év volt, 
mely plusz 1 évre meghosszabbítható volt. A vételi és eladási opció kötési árfolyama a szerződés létrejöttekor 61,2700 eUR volt rész-
vényenként, mely 2014 júniusában részvényenként 60,7569 euróra módosult. Az opciós jogok valamennyi részvény vonatkozá-
sában 2015. február 13-án pénzbeli teljesítéssel elszámolásra kerültek.

2015. január 28-án a MOl és az Unicredit részvény adás-vételi szerződést kötött, melynek értelmében a MOl legfeljebb 1.300.000 
darab Részvényt („Addicionális Részvények”) értékesít az Unicreditnek, az Unicredit pedig ugyanennyi darab Addicionális Rész-
vényt vásárol a MOl-tól. Az értékesített MOl részvények darabszáma 1.300.000 darab lett.

egyúttal a MOl és az Unicredit opciós szerződéseket kötött 2015. február 13-ai hatállyal legfeljebb 4.080.496 darab Részvényre és 
az Addicionális Részvényekre vonatkozóan. Az új opciós szerződés eredményeként a MOl amerikai típusú vételi opció, az Unic-
redit pedig európai típusú eladási opció jogosultjává vált 5.380.496 darab MOl részvény vonatkozásában 2015 február 13-án. 
Mindkét opció lejárata 1 év, mely összesen 3 évre, évente meghosszabbítható. A vételi és eladási opció kötési árfolyama egyaránt 
41,4376 UsD volt részvényenként.

ca cib opciós szerződések

A MOl és a Credit Agricole Corporate and Investment Bank („CA CIB”) 2013. december 3-án létrejött 2.129.666 darab „A” soro-
zatú MOl törzsrészvényre vonatkozó opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok valamennyi részvény vonatkozásában 2014. 
december 9-én pénzbeli teljesítéssel elszámolásra kerültek. A kötési árfolyam 44,9987 eUR részvényenként.
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egyidejűleg a MOl és a CA CIB 2014. december 4-én részvény opciós szerződést kötött, melynek eredményeként a MOl amerikai 
típusú vételi opció, a CA CIB pedig európai típusú eladási opció jogosultjává vált 2.129.666 darab „A” sorozatú MOl törzsrészvény 
vonatkozásában. Az opciós jogok valamennyi részvény vonatkozásában 2015. december 9-én pénzbeli teljesítéssel elszámolásra 
kerültek. A kötési árfolyam 46,3608 eUR volt részvényenként.

2015. december 7-én a MOl és a CA CIB részvény opciós szerződést kötött, melynek eredményeként a MOl amerikai típusú vételi 
opciók, a CA CIB pedig európai típusú eladási opciók jogosultjává vált 2.129.666 darab „A” sorozatú MOl törzsrészvény vonatkozá-
sában. Az opciók lejárata 1 év. A vételi és eladási opciók kötési árfolyama egyaránt 44,1073 eUR volt részvényenként.

Mivel a felsorolt társaságok által birtokolt részvényekhez eladási opció kapcsolódik, ezért a konszolidált pénzügyi helyzetre vonat-
kozó kimutatásban pénzügyi kötelezettségként szerepelnek. A vételi vagy eladási opció lehívásakor a kapcsolódó kötelezettség 
kivezetésre kerül.

részvényswap megállapodás az otp-vel

2009. április 16-án a MOl és az OtP Bank nyrt. („OtP”) az 5.010.501 darab MOl részvényre vonatkozó értékpapír kölcsönügy-
letet megszüntették. ezzel egy időben a MOl és az OtP részvénycsere és részvényswap megállapodást kötött, amely alapján a 
MOl 24.000.000 db OtP törzsrészvény ellenében 5.010.501 db „A” sorozatú MOl törzsrészvényt ruházott át az OtP-re. A rész-
vényswap-megállapodás eredeti lejárata 2012. július 11. 2012 folyamán ez meghosszabbításra került 2017. július 11-ig, mely időpontig 
bármelyik fél kezdeményezheti az ügylet pénzbeli vagy fizikai elszámolását. 

2015. december 31-én a részvényswap valós értéke 4.637 millió forint volt, mely derivatív kötelezettségként került elszámolásra (lásd 
33. jegyzet). 2014. december 31-én a részvényswap valós értéke 1.401 millió forint volt, mely derivatív kötelezettségként került elszá-
molásra (lásd 33. jegyzet). 

értékpapírkölcsönzési ügylet megszüntetése és új ügylet megkötése

Az OtP-vel fennálló értékpapírkölcsönzési-keretszerződés alapján kötött, 371.301 db „A” sorozatú MOl törzsrészvény kölcsönzé-
sére vonatkozó, egyedi értékpapír kölcsönszerződés 2014. május 23-án megszűnt és a részvények a MOl értékpapírszámláján jóvá-
írásra kerültek. A jóváírt részvények a jegyzett tőke 0,36%-át képviselik.

A MOl az OtP-vel fennálló értékpapírkölcsönzési-keretszerződésben foglaltak  szerint létrejött egyedi kölcsönszerződés alapján az 
OtP részére 371.301 db „A” sorozatú MOl részvényt adott kölcsön 2014. június 2-án.

Az OtP-vel fennálló értékpapírkölcsönzési-keretszerződés alapján kötött, 371.301 db „A” sorozatú MOl törzsrészvény kölcsönzé-
sére  vonatkozó, egyedi értékpapír kölcsönszerződés 2014. szeptember 4-én megszűnt és a részvények a MOl értékpapírszámláján 
jóváírásra kerültek.

átváltható értékpapírok kibocsátása

A MOl 2006. március 13-án részvény adásvételi szerződést írt alá a tulajdonában lévő 6.007.479 darab „A” sorozatú MOl törzsrész-
vény Magnolia Finance limited („Magnolia”), jersey-ben bejegyzett társaság részére történő értékesítéséről, mely ezáltal 5,58 %-os 
befolyást szerzett a MOl-ban. 

A Magnolia 610 millió euró értékű, lejárat nélküli, átváltható értékpapírt („átváltható értékpapírok”) értékesített az Amerikai 
egyesült államokon, japánon, jersey-n, Kanadán, Magyarországon és lengyelországon kívüli nemzetközi pénzügyi befektetők 
részére, amelyek 2011. március 20-a és 2016. március 12-e között („átváltási Időszak”) „A” sorozatú MOl törzsrészvényekre vált-
hatók át. Az átváltható értékpapírok kibocsátása névértéken történt, az első tíz évben utánuk fizetendő éves kamat mértéke 4,00%, 
értékesítésükre 26.670 forint/részvény átváltási árfolyam figyelembevételével került sor.

A MOl a saját részvények értékesítésével egyidejűleg megállapodott egy swap szerződés aláírásában a Magnolia-val, amely alapján 
a MOl-t az opciós jog gyakorlását megelőző meghatározott időszak forgalommal súlyozott átlagárán vételi jog illeti meg az összes 
vagy egyes MOl törzsrészvényekre, bizonyos korlátozott esetekben. továbbá, amennyiben az átváltható értékpapírok tulajdo-
nosai a fenti időszak alatt nem vagy nem teljes mértékben élnek átváltási jogukkal, az átváltási Időszak végén, majd ezt követően 
negyedévenként, a MOl jogosult egy vételi opción keresztül az átváltásra nem kerülő törzsrészvények megvásárlására. Ameny-
nyiben a Magnolia 2016 után az átváltható értékpapírok bevonásáról dönt és a MOl törzsrészvények bevonáskori piaci ára 101,54 
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eUR/részvénynél alacsonyabb lesz, a MOl megtéríti a különbözetet (lásd 35. jegyzet). 

A MOl nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel vagy kontrollal a Magnolia-ban, de az IFRs szerinti 
beszámolójában konszolidálja a Magnoliát az „IFRs 10 – Konszolidált pénzügyi beszámoló” standarddal összhangban.

Az átváltható értékpapírok Magnolia által történő kibocsátása – a tranzakciós költségek levonása után – a külső tulajdonosokra 
jutó saját tőke összegét 121.164 millió forinttal növelte. A Magnolia által kibocsátott átváltható értékpapírok tulajdonosai részére 
7.576 millió és 7.577 millió forint kamat került kifizetésre 2015-ben, illetve 2014-ban. Mindkét tranzakció közvetlenül a külső tulaj-
donosokra jutó saját tőke terhére került elszámolásra. 

Az átváltható értékpapírok tulajdonosainak átváltási opciója egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként (lásd 21. jegyzet) került elszá-
molásra, melynek valós értékre történő átértékelése a jövedelemre vonatkozó kimutatásban jelenik meg. Az átváltási opció valós 
értéke a befektetés értékelés (piaci értékek) módszerével került meghatározásra és elsősorban a következő tényezők függvénye:

– Forintban kifejezett MOl tőzsdei részvényárfolyam
– HUF/eUR átváltási árfolyam
– MOl részvény árfolyam volatilitása (eUR bázison kalkulálva)
– A befektetők osztalék várakozása a MOl részvények tekintetében
– eUR bázisú kamatláb
– Hitelkockázati felár

ezen származékos pénzügyi kötelezettség bekerüléskori valós értéke 37.453 millió forint volt. Az átváltási opció valós értéke 2015. 
december 31-én nulla, míg 2014. december 31-én 2.431 millió forint volt (lásd 21. és 33. jegyzet).

Az átváltási opció valós értékelésének eredményre gyakorolt hatása 2.431 millió forint és 601 millió forint nyereség volt 2015-ben, 
illetve 2014-ban, amelyek a pénzügyi műveletek bevételei között kerültek kimutatásra a mellékelt konszolidált jövedelemre vonat-
kozó kimutatásban.

A TÖRzS-, SAjáT éS KIBOCSáTHATó, KÖzVETLENüL éS KÖzVETETTEN TULAjDONOLT  
RéSzVéNyEK SzáMáNAK VáLTOzáSAI:

„a” és „b” sorozaTÚ részvényeK

összes  
KiboCsáToTT 

részvény 
darabszáma

vissza-
vásárOlt 

saját  
részvény  

darabszáma

visszavásár-
lási kötele-
zettséGGel 
rendelKező 
részvények 

darabszáma

KinTlévő 
részvények 

darabszáma

KiboCsáT-
HaTó maxi-

mális 
részvény 

darabszám

2013. december 31. 104.518.485  -2.484.346  -22.819.443 79.214.696 134.519.063

igazgatóság tagjainak juttatott részvények - 13.500 - 13.500  -

saját részvények visszavétele oTP bank nyrt.-től -  -371.301 371.301 - -

2014. december 31. 104.518.485  -2.842.147  -22.448.142 79.228.196 134.519.063

igazgatóság tagjainak juttatott részvények - 12.067 - 12.067  -

unicredit bank a.g.-vel kötött új részvény 
adás-vételi szerződés

- 1.300.000  -1.300.000 - -

2015. december 31. 104.518.485  -1.530.080  -23.748.142 79.240.263 134.519.063

A kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvények számában nem történt változás. Mind az 578 darab részvényt visszavásárolta a 
társaság és a kibocsátható maximális részvény darabszám tartalmazza őket.
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18. OsztalékOk

A 2014-es üzleti év eredményéből a 2015. áprilisában tartott éves Rendes Közgyűlésen a tulajdonosok döntésének megfelelően 
50.000 millió forint osztalék kifizetésére került sor, amely 485,49 forint osztalékot jelent részvényenként.  Az osztalékfizetésre 
jogilag felhasználható tartalékok összege a társaság egyedi beszámolója alapján 2015. december 31-én 1.256.239 millió forint, 2014. 
december 31-én pedig 1.496.794 millió forint volt. 

19. HOsszú lejáratú Hitelek 

súlyOzOtt  
átlaGOs  

KamaTláb  
2015 

súlyOzOtt  
átlaGOs  

KamaTláb  
2014

lejárat 2015 2014

% %  millió forint millió forint

biztosíték nélküli kötvények eur-ban 2017 243.712 482.730

 Eurobond 1 - 3,96  - 238.198

 Eurobond 2 5,83 6,15 243.712 244,532

biztosíték nélküli kötvények usd-ban 6,47 6,51 2019 144.933 130.422

biztosíték nélküli bankhitelek usd-ban 2,63 3,39 2019 – 2022 51.637 72.492

biztosíték nélküli bankhitelek eur-ban 2,01 2,64 2018 – 2022 17.351 68.340

biztosíték nélküli bankhitelek HuF-ban 2,69 4,58 2018 15.439 15.033

biztosítékkal fedezett bankhitelek eur-ban 0,86 0,83 2017 452 6.223

Pénzügyi lízing kötelezettség 5,17 5,91 2027 – 2034 3.105 3.240

egyéb 1,39 0,28 2018 – 2020 11.707 3.227

összesen 488.336 781.707

Hosszú lejáratú kötelezettségek  
rövid lejáratú része

26.655 326.668

összesen hosszú lejáratú kötelezettségek 
rövid lejáratú rész nélkül

461.681 455.039

2015 2014

millió forint millió forint

lejárat 1-5 év között 459.042 440.853

lejárat 5 éven túl 2.639 14.186

összesen 461.681 455.039

BIzTOSíTéK NéLKüLI KÖTVéNyEK

KiboCsáTó pénznem

mennyiséG 
(millió)  
eredeti  

Pénznemben

mennyi-
ség (millió 

ForinT)

FuTamidő 
(év)

FOrGa-
lomba 

HOzatal 
napja

lejárat 
dáTuma

KuPon

mol nyrt. eur 750 234.840 7
2010.  

április 20.
2017.  

április 20.
5,875%

mOl Group Finan-
ce s.a.

usd 500 143.315 7
2012. szept-
ember 26.

2019. szept-
ember 26.

6,250%

kötvények euróban

A MOl nyrt. 2010-ben kibocsátott egy fix kamatozású, 750 millió eUR névértékű kötvényt (eurobond). A kötvény 2017. áprili-
sában jár le és éves 5,875% kamatot fizet.
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kötvények dollárban

A MOl Group Finance s.A (a MOl nyrt. 100%-s leányvállalata) 500 millió UsD értékben bocsátott ki fix kamatozású kötvényt, 
anyavállalati garanciával. A kötvény eredeti lejárata 7 év (2019. szeptember), 6,250%-os kuponnal.

BIzTOSíTéKKAL NEM FEDEzETT BANKI HITELEK

Az InA 2015. évi hitel tranzakciója tovább erősítette a Csoport hiteleinek lejárati szerkezetét. 

Az InA sikeresen előfinanszírozta az eredetileg 2016. áprilisi lejárattal bíró 400 millió UsD keretösszegű rulírozó hitelkeretét egy 
új 300 millió UsD rulírozó hitelkerettel kihasználva a kedvező piaci környezetet.  A hitelszerződés 3 éves futamidejű és további 1+1 
évvel meghosszabbítható.

2015. augusztusában a slovnaft törölte a nem használt 200 millió eUR keretösszegű rulírozó hitelkeret szerződését, amelyet 2013. 
decemberében kötött.

Következésképpen, a fő biztosíték nélküli rulírozó hitelkeretek a következőek:

– MOl 1.000 millió eUR összegű többdevizás rulírozó hitelkerete
– MOl 1.550 millió UsD összegű többdevizás rulírozó hitelkerete
– InA 300 millió UsD összegű többdevizás rulírozó hitelkerete

A többoldalú intézményekkel kötött főbb hitelmegállapodások tekintetében, 2012. július 2-án került aláírásra egy 8,5 évre szóló, 150 
millió UsD hitel-megállapodás az európai Újjáépítési és Befektetési Bankkal (eBRD), mely 2015-ben egy évvel meghosszabbításra 
került. A facilitásból a MOl a slovnaft-csoport lDPe üzemét, valamint olefin üzemét újítja fel.

Az eBRD-vel ezen kívül az InA finomítóinak modernizálására 2010. szeptemberében megkötött egy 210 millió eUR értékű, 7 éves 
lejáratú kölcsönszerződést. ennek a facilitásnak az árazását a Csoport kedvezően csökkenteni tudta 2014. decemberétől. 2015-ben a 
facilitás ICF Debt Pool része (50 millió eUR) visszafizetésre került és megszűnt.

BIzTOSíTéKKAL FEDEzETT BANKHITELEK 

A biztosítékkal fedezett hitelek a speciális beruházási projektek finanszírozása céljából kerültek lehívásra és a hitellel finanszíro-
zott eszközök adják a fedezetüket.

PéNzüGyI LízINGBőL EREDő KÖTELEzETTSéGEK

A minimális lízingfizetések és pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértéke 2015. és 2014. december 31-én az alábbiak 
szerint alakult:

2015  
minimá-

lis lízinG-
Fizetések

2015  
pénzüGyi 
lízingből 

eredő KÖTe-
lezettséGek 
jelenértéke

2014  
minimá-

lis lízinG-
Fizetések

2014  
pénzüGyi 
lízingből 

eredő KÖTe-
lezettséGek 
jelenértéke

millió forint millió forint millió forint millió forint

1 éven belül esedékes 728 588 654 563

2-5 éven belül esedékes 1.476 1.044 1.710 1.289

5 éven túl esedékes 1.880 1.473 1.835 1.388

Minimális lízingfizetések összesen 4.084 4.199

Finanszírozási költségek  -979  -959

pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértéke 3.105 3.105 3.240 3.240
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20. CélTarTaléKoK várHaTó KÖTelezeTTségeKre 

környezet-
védelem

létszám-
leépítés

HOsszú 
TávÚ munKa-

vállalói  
juTTaTásoK

mező-
FelHaGyás

peres 
üGyek

egyéb összesen

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió  
forint

millió 
forint

millió 
forint

egyenleg  
2013. december 31.

71.533 15.260 17.664 198.372 18.713 36.589 358.131

leányvállalat  
bevonása / eladása

55.731 723 56.454

Képzés és korábbi  
becslések felülvizsgálata

2.990 5.585 5.053 -4.079 6.167 -677 15.039

Kamathatás 2.032 757 6.795 1.049 10.633

árfolyamkülönbözet 3.525 797 731 8.565 570 2.455 16.643

Felhasználás -3.075 -7.470 -1.021 -111 -840 -6.488 -19.005

egyenleg  
2014. december 31.

77.005 14.172 23.184 265.273 24.610 33.651 437.895

leányvállalat bevonása / 
eladása

-35 -54 -72 122 943 904

Képzés és korábbi becslé-
sek felülvizsgálata

4.971 10.315 1.520 6.086 2.951 17.267 43.110

Kamathatás 2.018 676 7.492 30 10.216

árfolyamkülönbözet -238 -155 134 2.896 -34 2.428 5.031

Felhasználás -4.503 -8.215 -3.776 -3.020 -2.461 -6.260 -28.235

egyenleg  
2015. december 31.

79.218 16.063 21.666 278.727 25.218 48.029 468.921

rövid lejáratú rész 2014 4.757 3.814 2.199 380 15.909 17.644 44.703

Hosszú lejáratú rész 2014 72.248 10.358 20.985 264.893 8.701 16.007 393.192

rövid lejáratú rész 2015 6.691 9.980 2.506 643 14.719 18.408 52.947

Hosszú lejáratú rész 2015 72.527 6.083 19.160 278.084 10.499 29.621 415.974
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KÖRNyEzETVéDELMI CéLTARTALéK

2015. december 31-én 79.218  millió forint céltartalék szerepel a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a múltban keletkezett, 
elsősorban a talaj- és talajvíz szennyeződésekkel, veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos magyarországi, horvátor-
szági, szlovákiai és olaszországi kötelezettségekre. A céltartalék meghatározásának alapjául a MOl belső, környezetvédelmi audit 
csoportja által készített felmérés szolgált. Az érték becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján, kockázatokkal súlyo-
zott cash flow meghatározásával történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva. A 2015. december 31-i céltartalék állo-
mány 22.631 millió forint értékben tartalmaz az InA Csoport akvizíciója során felvett olyan függő kötelezettségeket, melyek az InA 
meglévő környezetvédelmi kötelezettségein alapulnak, illetve további 15.818 millió forint környezetvédelmi függő kötelezettséget a 
Ies akvizíciója kapcsán (lásd 34. jegyzet).

LéTSzáMLEéPíTéSI CéLTARTALéK

Folyamatos hatékonyság növelő projektek részeként a MOl nyrt., a slovnaft a.s., az InA d.d., az Ies spA és egyéb Csoport tagok 
a munkaerő további optimalizálásáról döntöttek. Mivel a menedzsment elkötelezett a változások mellett és az átalakítási tervet az 
érintetteknek kellően részletezett formában kommunikálta, a Csoport céltartalékot képzett azon költségek fedezetére, amely a jövő-
beli fizetési kötelezettségek, kapcsolódó adók és járulékok adott időpontra vonatkozó nettó jelenértékének felelnek meg. A mantovai 
tevékenység átalakítása kapcsán az Ies 9.145 millió forint értékű létszámleépítési céltartalékot képzett 2013-ban, amely 2015. 
december 31-re 4.867 millió forintra csökkent. 2015-ben az InA létszámleépítési programjára 9.804 millió céltartalékot képzett. A 
létszámleépítésre képzett céltartalék záró egyenlege 2015. év végén 16.063 millió forint, 2014. év végén pedig 14.172 millió forint volt.

MEzőFELHAGyáSI KÖTELEzETTSéGRE KéPzETT CéLTARTALéK

2015. december 31-én a termelés befejezését követő becsült mező- és kútfelhagyási költségekkel kapcsolatosan megképzett céltar-
talék összege 278.727 millió forint volt. ennek a költségnek körülbelül 5 %-a várhatóan 2016 és 2020 között merül fel, a fennmaradó 
95 % pedig a 2021 és 2065 közötti időszakban. A céltartalék mértéke a vonatkozó jogszabályok jelenlegi értelmezése alapján, a jelen-
legi árszinten került kiszámításra és a becsült kockázatmentes kamatlábbal lett diszkontálva. A termelés befejezése és az eredeti 
állapot helyreállítása során felmerülő kútlezárással és felszámolással kapcsolatos mezőfelhagyási tevékenység, külső erőforrások 
igénybevételével kerül végrehajtásra. A vezetőség megítélése alapján a régióban ezen feladatokhoz elegendő kapacitás áll majd 
rendelkezésre. Az IAs 16 – Ingatlanok, gépek és berendezések standard alapján a megképzett céltartalék feltételeknek megfelelő 
része a vonatkozó mezők értékére került aktiválásra.

NyUGDíjjUTTATáSOKRA KéPzETT CéLTARTALéK

2015. december 31-én a Csoport 21.666 millió forint céltartalékot képzett a jelenlegi munkavállalók jövőbeni nyugdíjazásakor fize-
tendő juttatások és a törzsgárda jutalmak becsült értékének fedezetére. A nyugdíjazáskor egy összegben járó juttatás kerül kifi-
zetésre minden munkavállalónak. A MOl munkavállalók a szolgálati idejüktől függetlenül 3 havi juttatásban részesülnek a 
nyugdíjazáskori fizetésük alapján, a MOl Petrolkémia Zrt. és a slovnaft munkavállalói azonban a szolgálati idő függvényében, a 
nyugdíjazáskori fizetésük alapján legfeljebb 2, illetve 7 havi juttatásban részesülnek nyugdíjazáskor. Az említett juttatásokon kívül 
Magyarországon a nyugdíjba vonuló munkavállalók jogosultak a Munka törvénykönyve alapján meghatározott felmentési időre 
járó távolléti díjnak megfelelő juttatásra. A felmentési idő a munkában töltött időtől függően 1-3 hónap hosszúságú lehet. Külön 
kezelésű alap egyik esetben sem került kialakításra. A céltartalék mértékének meghatározása a kivetített jóváírási egység módsze-
rének használatával, hivatalos statisztikai adatokat tükröző aktuáriusi és pénzügyi feltételezések figyelembe vételével történt, 
melyek a Csoport üzleti tervében szereplő feltételezésekkel összhangban állnak. Az alapvető aktuáriusi feltételezések szerint a disz-
kont ráta és a bérszínvonal emelkedése között hozzávetőleg 2%-os különbség van.
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2015 2014

millió forint millió forint

a hosszútávú munkavállalói juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év elején 23.184 17.664

el nem számolt múltbéli szolgálat költségei az év elején  -  -

egyenleg az év elején 23.184 17.664

leányvállalat bevonásának / eladásának (-) hatása -72  -

múltbeli szolgálat elszámolt költsége -666 936

Tárgyévre jutó szolgálat költsége 3.800 2.266

Kamathatás 676 757

Céltartalék felhasználás -3.776 -1.021

aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása -1.614 1.851

melyből:

nyugdíjazási juttatás (lásd 29. jegyzet) -1.624 1.860

Törzsgárda juttatás 10 -9

árfolyamkülönbözet 134 731

egyenleg az év végén 21.666 23.184

a hosszútávú munkavállalói juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év végén 21.666 23.184

Az alábbi táblázat foglalja össze a tárgyévi juttatások nettó költségeinek elemeit, amelyek a jövedelemre vonatkozó kimutatásban a 
nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalékra vonatkozóan személyi jellegű ráfordításként kerültek kimutatásra. 

2015 2014

millió forint millió forint

Tárgyévre jutó szolgálat költségei 3.800 2.266

aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása 10 -9

múltbeli szolgálat elszámolt költsége -666 936

juttatások nettó költsége (lásd 26. jegyzet) 3.144 3.193

 
A következő táblázat bemutatja a nyugdíjjuttatások számításakor használt főbb pénzügyi és aktuáriusi változókat, becsléseket:

2015 2014

diszkont ráta % 2,0 - 3,7 2,0 - 3,7

átlagos bérnövekedés % 0,0 - 2,0 0,0 - 2,0

Halálozási ráta (férfiak) 0,05 - 3,57 0,05 - 3,57

Halálozási ráta (nők) 0,02 - 1,53 0,02 - 1,53

Az aktuáriusi nyereségek (-) / veszteségek a következő tételekből álltak:

nyugdíjazási juTTaTás TÖrzsgárda juTTaTás

2015 2014 2015 2014

millió forint millió forint millió forint millió forint

demográfiai feltételezések változásából eredő aktuáriusi  
nyereség (-) / veszteség

-849  - -520  -

Pénzügyi feltételezések változásából eredő aktuáriusi  
nyereség (-) / veszteség

86 189 -60 26

Tapasztalati módosításokból eredő  aktuáriusi nyereség (-) / veszteség -861 1.671 590 -35

aktuáriusi nyereség (-) / veszteség összesen -1.624 1.860 10 -9
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PERES üGyEK éS EGyéB CéLTARTALéKOK

A peres ügyek és egyéb céltartalékok a kibocsátási kvótákra, jogi követelésekre és egyéb jövőbeni pénzügyi kötelezettségekre 
képzett céltartalékok összegét tartalmazzák. 2015-ben 4.079 millió forint értékű céltartalék került megképzésre az afrikai upst-
ream műveletekkel kapcsolatban és 3.994 millió forint a közel-keleti műveletekkel kapcsolatban. 2015. december 31-én a peres 
ügyek becsült költségére képzett céltartalék 25.218 millió forint volt. 2015-ben a MOl Csoport 4.427.304 kibocsátási kvótát kapott a 
magyar, horvát és szlovák hatóságoktól. A kibocsátási kvótákból összesen 6.380.111 tonna került felhasználásra 2015-ben. A kibo-
csátási kvóták hiányára képzett céltartalék 7.001 millió forintra nőtt 2015-ben. ez az összeg 2014-ben 2.486 millió forint volt.

21. egyéb HosszÚ lejáraTÚ KÖTelezeTTségeK 
 

2015 2014

millió forint millió forint

Kapott és elhatárolt költségvetési támogatások  (lásd  22. és 25. jegyzet) 11.808 11.161

Tárgyi eszközök kiváltásáért kapott elhatárolt kompenzáció 4.902 4.626

Kapott és elhatárolt egyéb támogatások 3.734 3.741

árfolyam kockázat cash flow fedezeti ügyletből eredő nettó kötelezettségek (lásd 33. jegyzet) 3.212 1.710

állam felé fennálló kötelezettség eladott lakásokkal kapcsolatban 1.832 2.094

munkavállalói lakásértékesítések halasztott bevétele 1.321 1.360

Kutatási partnerekkel szembeni szállítói kötelezettségek 1.095 129

magnolia Finance ltd. által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz kapcsolódó átváltási 
opció (lásd 17. és 33. jegyzet)

 - 2.431

árfolyam kockázat valós érték fedezeti ügyletből származó nettó kötelezettség (lásd 33. jegyzet)  - 208

egyéb 2.729 1.177

összesen 30.633 28.637

 
22. szállíTóK és egyéb KÖTelezeTTségeK 
 

2015 2014

millió forint millió forint

szállítók 367.933 441.653

vételi és eladási opcióval eladott "a" részvények (lásd 32. és 33. jegyzet) 164.526 171.042

Fizetendő adók és hozzájárulások (kivéve nyereségadók) 152.457 170.239

munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 33.038 32.011

származékos nem fedezeti ügyletekből eredő kötelezettségek (lásd 33. jegyzet  
– csak a rövid lejáratú rész)

16.222 3.285

Kutatási partnerekkel szembeni kötelezettség 16.297 15.749

margining kötelezettség 11.622 1.500

származékos fedezeti ügyletekből eredő kötelezettségek (lásd 33. jegyzet – csak a rövid lejáratú rész) 10.780 20.413

Fizetendő vámok 10.463 10.043

alapügyletek negatív valós érték értékelési különbözete 9.991 33

vevőktől kapott előlegek 8.909 16.160

lezárt származékos ügyletekből eredő kötelezettség 8.246 5.430

vevőknek fizetendő engedmények 5.917 5.783

stratégiai készletezésért fizetendő díjak 4.243 7.019

Kapott pénzügyi biztosítékok, óvadékok 3.733 2.958

egyéb halasztott bevételek 2.759 2.922

Fizetendő banki kamatok 833 2.042

Kapott és elhatárolt állami támogatások (éven belül esedékes) (lásd 25. jegyzet) 669 796

bányajáradék visszatérítési igény miatti kötelezettség  - 35.226

egyéb 28.563 25.434

összesen 857.201 969.738
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A szállítói kötelezettségek nem kamatozó jellegűek és általában 30 napon belül kerülnek rendezésre. A fizetendő hozzájáru-
lások főként bányajáradékból, társadalombiztosítási járulékból, általános forgalmi adóból és jövedéki adóból állnak. 2014-ben a 
35.226 millió Ft bányajáradék kötelezettség, az európa tanács határozatának semmissé nyilvánításának következtében, a Magyar 
Kormány által visszatérített összeg. Mivel az európa tanács ez ellen az európai Igazságügyi Bíróság általános Bíróságánál felleb-
bezést nyújtott be, a visszatérített összeg egyéb kötelezettségként volt bemutatva (a kapcsolódó bevétel nem jelent meg az jövede-
lemre vonatkozó kimutatásban 2015-ig). A jogerős bírósági ítéletet követően 2015-ben ez a kötelezettség egyéb bevételként feloldásra 
került (lásd 25. jegyzet).

23. rövid lejáratú Hitelek

2015 2014

millió forint millió forint

biztosíték nélküli bankhitelek eur-ban 115.906 131.559

biztosíték nélküli bankhitelek usd-ben 52.949 38.725

biztosíték nélküli bankhitelek HrK-ban 5.884 5.905

biztosíték nélküli bankhitelek Pln-ban 48 3.812

biztosíték nélküli bankhitelek egyéb devizában 196 447

egyéb 4.343 -

rövid lejáratú hitelek összesen 179.326 180.448

Hosszú lejáratú hitelek éven belüli része 26.655 326.668

összesen 205.981 507.116

24. árbevéTel TerméK CsoPorTonKénT

2015 2014

millió forint millió forint

Kőolaj termékek árbevétele 2.755.870 3.411.547

vegyipari termékek árbevétele 660.273 678.786

Földgáz és gáztermékek árbevétel 286.788 355.959

szolgáltatások árbevétele 205.608 214.762

egyéb termékek árbevétele 118.899 96.132

Kőolaj értékesítés árbevétele 75.140 109.421

összesen 4.102.578 4.866.607

25. egyéb műKÖdési bevéTeleK

2015 2014

millió forint millió forint

bányajáradék visszatérítés (lásd 22. jegyzet) 35.226  -

átváltási tartalékok feloldása (kivonulásokkal kapcsolatban) 27.794  -

Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések 3.702 5.050

immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének nyeresége 2.150 1.394

nem fedezeti célú termékár ügyletek eredménye 2.072  -

Kapott támogatások 1.544 378

leányvállalat értékesítésén realizált nyereség 1.301 12.679

állami támogatás 1.074 827

egyéb 12.137 6.270

összesen 87.000 26.598

2015-ben néhány upstream licensz felmondásra került, ezért a kapcsolódó kumulált átváltási tartalékok feloldásra kerültek ezen 
tevékenységekre elszámolt értékvesztésekkel együtt (lásd 4. és 5. jegyzet). A leányvállalatok értékesítésén realizált nyereség  
2014-ben 12.679 millió forint volt, amely a Baitex llC társaság 49 %-os részesedésének értékesítéséhez kapcsolódott.
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26. személyi jellegű ráFordíTásoK

2015 2014

millió forint millió forint

bérköltség 182.371 183.287

Társadalombiztosítási járulék 45.422 43.081

egyéb személyi jellegű kifizetések 35.136 30.199

Tárgyévre jutó szolgálat és múltbéli szolgálat elszámolt költsége (lásd 20. jegyzet) 3.144 3.193

részvényalapú juttatások költsége (lásd 38. jegyzet) 1.198 482

összesen 267.271 260.242

27. egyéb műKÖdési KÖlTségeK és ráFordíTásoK

2015 2014

millió forint millió forint

bányajáradékok 61.242 90.905

egyéb szolgáltatások 37.563 32.368

bérleti díjak 32.329 29.769

stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj 21.971 30.687

adók és hozzájárulások 19.209 37.549

Tanácsadási díjak 13.965 9.493

reklámköltségek 11.433 9.789

követelések értékvesztése 9.302 3.596

Peres és egyéb ügyekre képzett céltartalékok (lásd 20. jegyzet) 8.758  -2.328

biztosítási díjak 8.166 7.473

adott támogatások 7.749 4.630

vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek 6.657 5.652

Tisztítási díjak 5.537 4.960

Környezetvédelmi céltartalék tárgyévi képzése 4.971 2.990

bankköltségek 4.890 3.974

Térítésmentesen kapott kvótát meghaladó üvegházhatású gáz kibocsátás 4.582 1.372

Környezetvédelmi költségek, nettó 1.907 2.838

Fizetett bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések (céltartalék feloldással együtt) 1.342 6.165

mezőfelhagyási céltartalék  -7.645  -4.191

egyéb 4.358 10.990

összesen 258.286 288.681

A bányajáradék jelentős mértékű csökkenését a kőolaj árában bekövetkezett nagymértékű esés okozta. Az adók és hozzájárulások 
2015. évi csökkenése szintén az alacsonyabb kőolaj árakhoz köthető, azok hatással voltak egyrészt az InA észak-adriai tevékeny-
sége után fizetett nyereségadóra, illetve az oroszországi export vámok összegére is. A 2014. évi összehasonlító adatok ezen kívül 
tartalmaznak egy, az InA által a Horvát Adóhatóság felé történt, 4.737 millió forint összegű egyszeri adófizetési kötelezettséget is.

KormányzaTTól KaPoTT TámogaTásoK

2015 2014

millió forint millió forint

nyitó egyenleg január 1-jén 11.957 12.477

Tárgyévben kapott támogatások  1.617 52

elhatárolt támogatások feloldása  -1.074  -827

árfolyamkülönbözet  -23 255

záró egyenleg december 31-én (lásd 5., 21. és 22.  jegyzet) 12.477 11.957
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28. Pénzügyi műveleTeK ráFordíTásai

2015 2014

millió forint millió forint

kapott kamatok 7.858 10.788

kapott osztalékok 5.155 4.107

értékpapírok beváltásának realizált nyeresége 3.900 174

átváltási opció valós érték értékelési különbözete (lásd 17. jegyzet) 2.431 601

Forgatási célú értékpapírok valós értékeléséből eredő nyereség  - 13.399

devizás pénzeszközök nettó árfolyamnyeresége  - 5.945

egyéb pénzügyi bevételek, nettó 428 286

pénzügyi műveletek bevételei összesen 19.772 35.300

Fizetett kamatok 39.521 42.433

devizás követelések és kötelezettségek árfolyamvesztesége, nettó 27.868 38.834

devizahitelek árfolyamvesztesége 15.567 32.231

céltartalékok kamata 10.175 10.633

egyéb hitelezéshez kapcsolódó költségek 9.165 8.013

származékos ügyletek nettó vesztesége 4.544 6.096

devizás pénzeszközök nettó árfolyamvesztesége 815  -

befektetések értékvesztése  - 465

Forgatási célú értékpapírok valós értékeléséből eredő veszteség 90  -

egyéb pénzügyi ráfordítások, nettó 4.901 1.059

pénzügyi műveletek ráfordításai összesen 112.646 139.764

pénzügyi műveletek ráfordítása, nettó 92.874 104.464

 
A pénzügyi veszteség 11,6 milliárd forinttal csökkent 2015-ben az előző évhez képest, amelyet elsősorban az árfolyamveszteségek 
csökkenése okozott, ami a forint fő devizákkal szembeni romlásának volt köszönhető. 

A csökkenő pénzügyi veszteséget részben ellensúlyozta a forgatási célú értékpapírokon 2014-ben elért nyereség (13,3 milliárd 
forint). A Csoport 2015-ben 3,9 milliárd forint nyereséget realizált értékpapírok beváltásán. A kamatok tekintetében, mind a bevé-
telek, mind a ráfordítások csökkentek 2015-ben az előző évhez képest.
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29. egyéb áTFogó jÖvedelem elemei

2015 2014

millió forint millió forint

külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet adóval együtt

nyereség / veszteség (-) az év folyamán  -17.419 136.150

Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek 
átsorolásának hatása

27.794 8.058

nyereségadók  -  -

10.375 144.208

nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt

nyereség / veszteség (-) az év folyamán  -14.807  -48.658

Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek 
átsorolásának hatása

 -  -

nyereségadók 1.694 6.409

 -13.113  -42.249

értékesíthető befektetett pénzügyi eszközök

nyereség / veszteség (-) az év folyamán 4.851 5.985

Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek 
átsorolásának hatása

 -  -

nyereségadók  -970  -1.197

3.881 4.788

cash-flow fedezeti ügyletek

nyereség / veszteség (-) az év folyamán  -6.693  -1.939

Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek 
átsorolásának hatása

 -21.046 1.092

Készletek bekerülési értékében elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása 24.460  -1.864

nyereségadók 143 623

 -3.136  -2.088

nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége /vesztesége

nyereség / veszteség (-) az év folyamán (lásd 20. jegyzet) 1.624  -1.860

Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek 
átsorolásának hatása

 -  -

nyereségadók  -376 319

1.248  -1.541

részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből

nyereség / veszteség (-) az év folyamán 14.589 24.169

Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek 
átsorolásának hatása

 -  -

nyereségadók  -  -1

14.589 24.168
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30. nyereségadó

A konszolidált beszámolóban 2015. december 31-én, illetve 2014. december 31-én jelentett jövedelemadók összetétele a következő:

2015 2014

millió forint millió forint

Tárgyévi társasági adó és iparági nyereségadó  -19.731  -17.273

Helyi iparűzési adó és innovációs járulék  -14.568  -13.238

Halasztott adó 12.442 25.127

nyereségadó ráfordítás (-) / bevétel  -21.857  -5.384

A Csoport által fizetendő jövedelemadót a csoportvállalatok egyedi beszámolóiban helyi szabályok szerint kimutatott adózás előtti 
eredményei alapján kell megállapítani.

TáRSASáGI ADó éS IPARáGI NyERESéGADóK

A Magyarországon működő társaságok esetében a társasági adó kulcsa 500 millió forintot el nem érő adóalapig 10%, afelett 19% volt 
2014-ben és 2015-ben is. energiaellátó tevékenységből jövedelmet szerző cégek további 31%-os különadó megfizetésére kötelezettek 
2013. január 1-jétől ezen tevékenységükből származó árbevétellel arányos adózás előtti eredményük után.

A társasági adó kulcsa szlovákiában 22% (2014-ben 22%), Horvátországban 20% (2014-ben 20%) volt.

Olaszországban a társasági adó kulcsa 2015-ben 31,4% volt, mely a 27,5%-os társasági adóból (IRes) és a 3,9%-os helyi adóból 
(IRAP) tevődik össze. (2014-ben az aggregált adókulcs 37,9% volt, melyből 27,5% a társasági adó, 6,5% az energiaszektor különadója 
és 3,9% a helyi adó). A 6,5%-os különadót az olasz Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta és hatályon kívül helyezte 2015 
február 12-én. Az adó eltörlése nem bírt visszaható hatállyal.

Az egyesült Királyságban az olaj és gáziparban működő cégekre 50%-os jövedelemadó volt alkalmazandó 2015-ben, mely 30%-os társasági 
adót és 20%-os kiegészítő hozzájárulást foglalt magában. A társasági adó általános kulcsa 2015. április 1-jétől változott 20%-ra (előtte 2015. 
március 31-ig 21% volt). A halasztott adó számításánál az elfogadott és megfelelően kihirdetett adókulcsváltozásokat kell figyelembe venni.

norvégiában az olaj és gáziparban működő cégekre 27%-os társasági adó és 51%-os kiegészítő hozzájárulás (ún. “erőforrás bérleti díj”) 
volt alkalmazandó 2015-ben. Mindkettő a kitermelési tevékenységből keletkező jövedelemre fizetendő. norvégiában az Upstream 
szegmensben tevékenykedő vállalatok számára a tárgyévben a kutatási tevékenységük után felmerülő veszteség visszaigényelhető. 

HELyI IPARűzéSI ADó

A helyi iparűzési adó a Magyarországon működő társaságok által a működési területük szerinti helyi önkormányzatnak fizetendő, 
árbevétel alapú adó. Az adóalap számításánál az árbevételből levonható az anyagköltség, az eladott áruk beszerzési értéke illetve a 
közvetített szolgáltatások értéke. Az adókulcs mértéke önkormányzatonként 1-2% között változó a helyi szabályozásoktól függően.

Az egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadókat az alábbi táblázat tartalmazza:

2015 2014

millió forint millió forint

egyéb átfogó jövedelemben kimutatott halasztott adó és nyereségadó:

nettó befektetés fedezeti ügyletek  eredménye 1.694 6.409

értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése -970 -1.197

Cash flow fedezeti ügyleteként kezelt pénzügyi instrumentumok átértékelése 144 623

nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége /vesztesége -376 319

Társult vállalkozások pénzügyi instrumentumainak átértékelése  - -1

összes egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó 492 6.153
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A konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő halasztott adó egyenlege 2015. és 2014. december 31-én az 
alábbi tételekből áll:

kOnszOlidált pénzüGyi Helyzetre 
vonaTKozó KimuTaTás

kOnszOlidált jövedelemre  
vonaTKozó KimuTaTás

2015 2014 2015 2014

millió forint millió forint millió forint millió forint

nettó halasztott adóeszközök /  
kötelezettségek (-) levezetése

előző évek elhatárolt vesztesége 86.272 140.879  -68.993 30.065

céltartalékok 112.237 45.584 66.702 4.442

értékcsökkenés és amortizáció  -48.557  -106.168 61.988  -17.139

üzleti kombináció során megszerzett eszközök 
valós értékelése

 -53.509  -76.266 21.304 9.848

Hazai kőolaj- és földgázkutatási és feltárási 
költségek elszámolásából származó eltérések

 -14.033  -16.134 2.100 994

Finanszírozási költségek aktiválása  -5.811  -8.262 2.756  -507

Periodikus karbantartási költségek aktiválása  -2.835  -2.311  -523 624

követelések értékvesztése 3.035 1.614 1.431  -172

Készletek értékeléséből adódó különbözet 3.898 2.795  -951 1.032

Csoporton belüli tranzakciók kiszűrése  -55.537 15.336  -70.769  -4.458

Pénzügyi instrumentumok átértékelése 7.052 3.075 3.526  -307

árfolyam különbözetek 6.122 12.864  -6.666  -519

egyéb 7.925 12.174 537 1.224

Halasztott társasági adóráfordítás (-) / bevétel 12.442 25.127

nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) 46.258 25.180

pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban 
bemutatva:

Halasztott adóeszközök 113.467 75.000

Halasztott adókötelezettségek  -67.209  -49.820

nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) 46.258 25.180

 
A halasztott adóeszközök és kötelezettségek nettó állományában bekövetkezett változások elemzése:

2015 2014

millió forint millió forint

nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) január 1-jén 25.180  -10.299

Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt 12.442 25.127

Közvetlenül a tőkében (egyéb átfogó jövedelemként) elszámolt 492 7.848

leányvállalatok értékesítése 0 3.952

leányvállalatok akvizíciója 10.886 1.157

árfolyam különbözetek -2.742 -2.605

nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) december 31-én 46.258 25.180
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A csoporton belüli tranzakciók kiszűrésén keletkezett 55.537 millió forint halasztott adó kötelezettség főként a következő elemeket  
tartalmazza:

–  az FGsZ Földgázszállító Zrt. gáz üzletágának kiszervezéséből származó nyereség halasztott adó hatása 2015. december 31-én 
13.990 millió forint volt. Mivel ez a csoporton belüli nyereség megnövelte az eszközök adó szerinti értékét, de ez a nyereség a 
konszolidáció során kiszűrésre került, így ennek halasztott adó eszköz hatása jelentkezik;

–  a MOl nyrt. által a MOl Kiskereskedelmi Ingatlan Kft-nek eladott benzinkúthálózat halasztott adó hatása 6.792 millió forint 
volt. Mivel az ezen a tranzakción keletkezett csoporton belüli nyereség megnövelte az átadott eszközök adó szerinti értékét, de 
ez a nyereség a konszolidáció során eliminálásra került, így ennek halasztott adó eszköz hatása jelentkezik;

–  a MOl nyrt-hez kapcsolódó konszolidációs módosításoknak 2015. december 31-én 75.552 millió forint halasztott adó kötele-
zettség hatása volt.

jelentős negatív adóalap keletkezett 2015-ben az InA és a MOl nyrt. esetében, 40.238 millió forint  és 115.139 millió forint értékben. 

A magyarországi társasági adó törvény változása miatt a 2014-ig felhalmozott negatív adóalap 2025-ig, míg a 2015-ben és azután kelet-
kezett negatív adóalap az azt következő 5 évben használható fel. A MOl nyrt. tárgyévben keletkezett negatív adóalapjára nem képzett a 
MOl Csoport halasztott adó eszközt, mivel ezeknek a felhasználása a korábbi időszakokból felhalmozott negatív adóalapon felül a követ-
kező 5 évben kétséges.

ezen kívül a 2014-ben megszerzett egyesült királyságbeli leányvállalatokban is jelentős fel nem használt negatív adóalap halmozódott fel 
2014-ig, ami tovább nőtt 2015-ben is, azonban az erre a negatív adóalapra képzett halasztott adó eszköz 2015-ben kivezetésre került a jövő-
beni megtérülésének bizonytalansága miatt.

A Csoport további tagjainál keletkezett elhatárolt negatív adóalapból származó halasztott adó eszközök sem kerültek elszámolásra, abban 
az esetben, ha bizonytalan azok megtérülése. Az ilyen negatív adóalap 2015. december 31-én a Csoportban összesen 493.345 millió forint.

A 2015. év végén fennálló, fel nem használt negatív adóalapból 589.609 millió forint 5 éven túl is felhasználható, vagy lejárat nélküli, 
340.499 millió forint pedig 2016 és 2020 között használható fel.

A számviteli nyereség alapján számított és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerű levezetését az alábbi táblázat 
mutatja be:

2015 2014

millió forint millió forint

adózás előtti eredmény a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban -303.099 -45.482

aktuális adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség (10%, 2014: 19%) 30.310 8.642

adókedvezmények 2.775 2.646

Különadók és helyi iparűzési adó -11.689 -12.058

meg nem forduló eltérések 47.647 9.698

eltérő adókulcsok hatása 32.550 17.739

Halasztott adó követelésként el nem ismert veszteségek -124.226 -60.394

nem adózó bevételek 463 5.617

elhatárolt negatív adóalap 313 22.726

társasági adóráfordítás összesen -7%-os tényleges adókulccsal (2014-ben -12%) -21.857 -5.384

 
31. egy részvényre juTó eredmény

Az egy részvényre jutó eredmény számításához a törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható eredményt csökkenteni kell az átvált-
ható kötvények tulajdonosainak fizetett kamatokkal, majd osztani a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámával.

Az egy részvényre jutó hígított eredmény számításánál figyelembe vételre került a részvényre váltható lejárat nélküli értékpapí-
rokban foglalt átváltási opció esetleges hígító hatása a kinnlevő részvények darabszámára, valamint az átváltási opció valós értéke-
lésének hatása a részvényesekre jutó eredményre. 
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2015-ben, ahogy 2014-ben az egy részvényre jutó higított eredmény megegyezik az egy részvényre jutó eredménnyel, mivel nincs 
hígító hatás az eredményen. 

eredmény  
(millió ForinT)

Forgalomban levő részvényeK  
darabszámánaK sÚlyozoTT  

átlaGa

egy részvényre juTó 
nyereség  (ForinT)

egy részvényre jutó eredmény 2014  -3.499 90.653.661  -39

egy részvényre jutó higított eredmény 2014  -3.499 90.653.661  -39

egy részvényre jutó eredmény 2015  -264.130 91.813.076  -2.877

egy részvényre jutó higított eredmény 2015  -264.130 91.813.076  -2.877

2015 2014

millió forint millió forint

anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből -256.554 4.078

Kamatfizetés a magnolia által kibocsátott értékpapírok tulajdonosai részére (-) -7.576 -7.577

törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó eredményhez -264.130 -3.499

Kamatfizetés a magnolia által kibocsátott értékpapírok tulajdonosai részére (+)  -  -

átváltási opció valós értéke  -  -

törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható módosított eredmény az egy részvényre jutó 
hígított eredményhez

 -264.130  -3.499

 

2015 2014

millió forint millió forint

Törzsrészvények darabszámának súlyozott átlaga az egy részvényre jutó eredményhez 91.813.076 90.653.661

részvényre váltható lejárat nélküli értékpapírok súlyozott átlagos darabszámának hígító hatása  -  -

törzsrészvények darabszámának módosított súlyozott átlaga az egy részvényre  
jutó hígított eredményhez

91.813.076 90.653.661

 
32. pénzüGyi kOckázatkezelési célOk és pénzüGyi kOckázatkezelési pOlitika

A pénzügyi kockázatkezelési feladatok a MOl Csoporton belül központosításra kerültek. A pénzügyi kockázati tényezők Csoport 
szinten kerülnek meghatározásra és mérésre egy Kockáztatott érték (value-at-Risk, vaR) megközelítésre alapuló modell használa-
tával. A felső vezetés részére negyedéves pénzügyi kockázati jelentés készül. 

A kockázatkezelés általános megközelítése szerint a társaságot úgy kezeli, mint egy megfelelően kiegyensúlyozott portfoliót.  
A MOl a következő esetekben lép fel aktívan az árukitettség kezelése érdekében:

–  Csoport szintű célok – pénzügyi mutatók és nagy összegű kifizetéssel járó tranzakciókkal kapcsolatos kitettségek kezelése.
–  Divíziós célok –  a normál üzletmenettől történő eltérések (pl.: tervezett finomítói leállások) esetén, a divízió cash flow-jának 

védelme a piaci árkockázatból fakadó kitettség ellen.

A MOl két lehetséges forgatókönyvet különbözetet meg a tőkeáttétel szintjétől függően. A  két különböző esetben a kockázatkezelés 
az alábbiakra fókuszál:

–  Magas tőkeáttétel mellett a kockázatkezelés elsődleges célja a banki kovenánsok megsértése valószínűségének csökkentése, 
mivel a kovenánsok esetleges megsértése akadályozhatja a Csoport tevékenységének zavartalan finanszírozását.

–  Alacsony tőkeáttétel esetén a kockázatkezelés fókusza a részvényesi érték megóvása, a pénzköltési fegyelem erősítése, a 
kockázat alapú projekt kiválasztás segítségével.

A Csoport jelenleg alacsony tőkeáttételi státuszban van. 2015 december 31-én a nettó adósság / eBItDA mutató 0,73 volt, míg a 
nettó eladósodottság 20,6% volt.
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A MOl Csoport csak az IsDA (International swaps and Derivatives Association), illetve a magyar jog hatálya alá tartozó Magyar 
Piaci Kereskedelmi Keretszerződés szerint köt származékos ügyletet. A MOl Commodity trading Kft. azért jött létre, hogy kőolaj 
és olajtermék fedezeti ügyleteket a MOl Csoport igényeinek megfelelően központilag kezelje, hogy optimalizálja a MOl Csoport 
széndioxid-kvóta pozícióját, illetve hogy menedzselje a Csoport árambeszerzését. A piaci- és hitelkockázat kontrollja érdekében 
kockázati limitek (Kockáztatott érték (vaR) limit, partner limit, potenciális kitettség limit) kerültek megállapításra. A limiteknek 
való megfelelés napi szinten ellenőrzésre kerül.

FőBB KITETTSéGEK

A Csoport szintű kockázatkezelés meghatározza a főbb kockázati tényezőket és méri hatásukat a Csoport működési eredményére. 
A MOl Csoport a főbb kitettségeket alulról építkező (bottom-up) modellezés segítségével kíséri figyelemmel. ennek megfelelően 
legjelentősebb mértékben a gázolaj crack spread, a kőolaj ára és a benzin crack spread járul hozzá a cash flow volatilitásához.  
Az árfolyamok, az egyéb finomítói és vegyipari termékek árának cash flow volatilitásra gyakorolt hatása is jelentős.

TÖMEGáRU áRKOCKázAT KEzELéSE

A MOl-csoport, mint integrált olaj- és gázipari vállalat, mind eladóként, mind vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve.  
A főbb tömegáru kockázat a csoportszintű kitermelésnek megfelelő mértékű ‘hosszú’ kőolaj pozícióból, a feldolgozott termékmeny-
nyiségre vonatkozó ‘hosszú’ finomítói árrés pozícióból, illetve a ‘hosszú’ vegyipari árrés pozícióból származik. 

A MOl fedezeti ügyleteket csak a fent említett Csoport szintű és a Divíziós célok érdekében köthet.

2015-ben a Csoport rövid lejáratú termékár csere ügyleteket kötött a tömegáru kockázat kezelése érdekében. A tranzakciók  
elsősorban a készletekhez kapcsolódó fedezeti ügyletek voltak, amelyeket a finomító normál üzletmenettől való eltérése (pl.: 
karbantartás/leállás) időszakában felmerülő ármozgásokhoz, kőolajbeszerzéshez, valamint egyéb kereskedelmi lehetőségek kiak-
názásához kapcsolódóan kötöttek. A nyitott valós érték fedezeti ügyletekből adódóan 2015. december 31-én a Csoportnak 9.991 
millió forint követelése és 2.636 millió forint kötelezettsége volt (lásd 33. jegyezet). A valós érték fedezeti ügyletekhez kapcsolódó 
alapügyletek valós értéke nettó 7.355 millió forint kötelezettség volt.

A 2014-as és 2015-es év során a Csoport termékár csere ügyleteket kötött jelentős mennyiségű, a 2014 és 2015 évre előrejelzett  kőolaj 
beszerzésre és extra alacsony kéntartalmú dízel üzemanyag eladásra, azzal a gazdasági céllal, hogy kedvező crack spread szintet 
rögzítsen ezen termékeknél. A nyitott cash flow fedezeti ügyletek valós értéke 2015. december 31-én a kőolaj termékár csere ügyletek 
tekintetében 809 millió forint követelés (lásd 33. jegyzet) és gázolaj termékár csere ügyletek tekintetében 1.416 millió forint kötele-
zettség (lásd 33. jegyzet) volt, amely az egyéb átfogó jövedelemkimutatásban a valós értékelési tartalékkal szemben került felvételre. 
Az ügyletek a következő években havonta kerülnek rendezésre. 

A nyitott, nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív tranzakciók értéke 2015. december 31-én 14.367 millió forint követelés és 11.186 
millió kötelezettség volt (lásd 33. jegyzet).

áRFOLyAMKOCKázAT KEzELéSE

A Csoportnál nettó ’hosszú’ dollár, euró, román lej, valamint ’rövid’ forint, horvát kuna és orosz rubel cash flow kitettség jelentkezik.

Alacsony tőkeáttétel mellett a Csoport azon közgazdasági árfolyamkockázat-kezelési alapelvet alkalmazza, mely szerint az adósság-
állomány deviza-összetétele a Csoport nettó működési cash flow pozícióját tükrözze (’természetes fedezés’).

A Csoport deviza swap ügyleteket és egyéb deviza származékos ügyleteket alkalmaz hogy fedezze árfolyam kitettségét. 2015. 
december 31-én és 2014. december 31-én a Csoport nem rendelkezett nyitott deviza swap ügylettel. A deviza opciók valós értéke 
297 millió forint volt 2015. december 31-én. 2014-ben nem volt nyitott deviza opció. A Csoport úgy döntött, hogy eUR/UsD deviza 
határidős ügylettel fedezi az egyik kibocsátott kötvénye (eurobond 2017) tekintetében a cash flow-k árfolyam kockázat miatt fellépő 
változásának kockázatát, valamint az UsD-ben denominált külföldi érdekeltségben lévő nettó befektetések árfolyamkockázatát. 
2015. december 31-én az e fedezeti tranzakcióval kapcsolatos deviza határidős ügyletek valós értéke 6.723 millió forint kötelezettség 
volt (lásd 33. jegyzet).

A Csoport két hosszú távú (2017-ben és 2023-ban lejáró) nemzetközi földgázszállítási szerződéssel rendelkezik, melyek esetében 
az elszámolás sDR alapon történik. A szerződésben foglalt sDR alapú árkalkuláció az IAs 39 szerint egy sDR/UsD swap beágya-
zott származékos ügyletnek minősül, mivel a Csoport szerint az UsD-alapú árképzés szorosan kapcsolódik az alapszerződéshez. 
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ez az ügylet az alapul szolgáló szerződéstől elkülönítésre került és cash flow fedezeti ügyleteként kerül kimutatásra. A beágyazott 
sDR cash flow fedezeti ügylet valós értéke 2015. december 31-én 3.212 millió forint nettó kötelezettség (2.602 millió forint halasztott 
adóval) (lásd 21. jegyzet). Ugyanezen érték 2014. december 31-én 1.710 millió forint nettó követelés volt (1.385 millió forint halasztott 
adóval. Az instrumentum valós értékének csökkenése az egyéb átfogó jövedelmek közt került elszámolásra.

Az InA olyan hosszú távú földgáz és kőolaj szállítási és tárolási szerződéseket kötött, melyek az IAs 39 szerinti beágyazott deriva-
tívákat tartalmaznak. ezek a beágyazott származékos ügyletek az alapul szolgáló szerződésektől elkülönítésre kerültek és valós 
érték fedezeti ügyletként kerültek kimutatásra. A beágyazott származékos ügyletek valós értéke 2015. december 31-én 13 millió 
forint kötelezettség (lásd 33. jegyzet), míg  2014. december 31-én ez az érték 577 millió forint millió kötelezettség volt.

2015. december 31-én a nem fedezeti deviza határidős ügyletek valós értéke 7 millió forint nettó kötelezettség volt, míg 2014. 
december 31-én nem volt nyitott deviza határidős ügylet (lásd 33. jegyzet).

2014 során, a Csoport euró alapú államkötvényeket vásárolt 207.658 millió forint névértékben. Az ügyletek összhangban állnak 
a Csoport kockázatkezelési politikájával, ugyanis a kötvények jelentős része 2015-ben járt le, így természetes fedezeti ügylete-
ként szolgált a 2015 októberében lejárt, 750 millió eurós fix kamatozású kötvény tekintetében (a hosszú lejáratú kötelezettségekkel 
kapcsolatos részleteket lásd a 19. jegyzetben). A Csoport 2015. december 31-én 62.205 millió forint értékben birtokolt kötvényeket a 
kötelezettségek természetes fedezeteként (lásd 33. jegyzet).

KüLFÖLDI éRDEKELTSéGBEN LéVő NETTó BEFEKTETéSRE VONATKOzó FEDEzETI üGyLET

A Csoport hosszú lejáratú adósságának bizonyos elemei (522 millió UsD és 478 millió eUR) fedezeti instrumentumként kerültek 
kijelölésre eUR-ban és UsD-ban denominált külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre vonatkozó fedezeti ügyletekben. 
ezekkel a hitelekkel a Csoport külföldi befektetéseinek spot UsD és eUR deviza átváltási kockázatainak való kitettsége került fede-
zésre. Az ezen hitelek átváltásakor keletkezett 12.708 millió Ft veszteség az egyéb átfogó jövedelem elemei közt a fedezett külföldi 
érdekeltség átváltásakor keletkezett nyereséggel szemben került kimutatásra.

A Csoport kijelölt határidős ügyleteket is (357 millió forint névértékben), amelyek az UsD-ben denominált külföldi érdekeltségben 
lévő nettó befektetések fedezeti ügyleteként szolgálnak (lásd árfolyamkockázat kezelése rész). Az e határidős ügyletek valós érté-
keléséből származó veszteség 2.100 millió forint volt, amely az egyéb átfogó jövedelem elemei közt a fedezett külföldi érdekeltség 
átváltásakor keletkezett nyereséggel szemben került kimutatásra.

KAMATLáBKOCKázAT KEzELéSE

A MOl-csoport, mint energiaipari cég, kamatlábkockázatból adódó kitettsége limitált. A fix/változó kamatozású adósságot a 
Csoport Kockázatkezelés felügyeli és jelenti az Igazgatóság számára. A Csoport 750 millió eUR névértékű kibocsátott kötvénye 
2015-ben lejárt, így a fix kamatozású kötelezettségek aránya jelentősen csökkent a teljes adósságállományon belül.

A Csoport a változó kamatozású hitelekből eredő kamatkockázat cash flow-ra gyakorolt hatásának fedezésére kamat swap ügyle-
teket köthet. 

2015. december 31-én a Csoport adósságállományának 58,2%-a volt fix kamatozású, míg 2014. december 31-én ez 63,7% volt.
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A FőBB KITETTSéGEK éRzéKENySéG VIzSGáLATA

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Csoport Kockázatkezelési vezetése érzékenységi analízist készít. A Pénzügyi Kockázat-
kezelési Modellnek megfelelően a főbb érzékenységi mutatók a következőek:

2015 2014

milliárd  forint milliárd  forint

brent kőolaj ára (+/- 10 usd/bbl  változás; fix crack spreadek és vegyipari árrés esetén)

upstream +32,2 / -31,6 +23,9 / -25,0

downstream -26,0 / +26,0 -19,0 / +19,0

gáz midstream +2,6 / -2,6 +1,6 / -1,6

árfolyam (+/- 15 HuF/usd változás; fix crack spreadek  esetén)

upstream -0,2 / +0,3 +20,2 / -20,2

downstream +17,8 / -17,8 +6,1 / -6,1

gáz midstream +1,5 / -1,5 +1,6 / -1,6

árfolyam (+/- 15 HuF/eur változás; fix crack spreadek / célzott vegyipari árrés esetén)

upstream +1,3 / -1,3 +0,2 / -0,1

downstream +26,8 / -26,8 +25,3 / -25,3

Finomítói árrés (+/- 1 usd/bbl változás)

downstream +31,7 / -31,7 +26,8 / -26,8

integrált vegyipari árrés (+/- 10 eur/t változás)

downstream +3,1 / -3,1 +2,4 / -2,4

 
* Az újrabeszerzési árakkal becsült üzleti eredményt és ezen eredménykategória számítási metódusát az IFRs nem szabályozza.

Újrabeszerzési áraKKal beCsülT* üzleTi eredményre gyaKorolT HaTás
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egyéb kitettségek

HITELKOCKázAT

A Csoport számos ügyfélnek szállít termékeket vagy nyújt szolgáltatásokat. Figyelembe véve a szerződési volumeneket és a vevők 
hitelképességét, nem áll fenn jelentős hitelkockázat.

A vevők több szegmensbe kerültek besorolásra a jobb átláthatóság és a megfelelő diverzifikáció érdekében. Az egyes szegmensek 
eltérő jellemzői a hitelkockázat csökkentését szolgálják. Magasabb kockázati profilú szegmensekhez magasabb biztosítékkal rendel-
kező hitellimitek tartoznak. Biztosítékfajták tekintetében az óvadékok, bankgaranciák, akkreditívek és zálogjogok a preferáltak.

A Csoport kelet-közép európai régióban betöltött meghatározó szerepe miatt a vevők hozzávetőlegesen 70%-a is ebből a régióból 
származik, bár földrajzi szempontból meglehetősen diverzifikált a Csoport vevőportfóliója.

A Csoport szabályozása biztosítja, hogy csak megfelelő hiteltörténettel rendelkező vevőknek történik értékesítés és a hitelkitettség 
nem halad meg egy elfogadható mértéket.

Az egyedi hitellimitek a vevők külső és belső értékelése alapján kerülnek megállapításra. A már meglévő és a lehetséges vevőkről 
az információk ismert és megbízható hitelminősítőktől kerülnek beszerzésre. A kapott információk alapján történik a vevők belső 
értékelése, ahol az egyedi hitellimiteket előre meghatározott algoritmusok alakítják ki. A belső, részben automatikus értékelés össz-
hangban van a legjobb nemzetközi módszerekkel, konzervatív hitelmenedzsment megközelítéssel. A vevői nemfizetésből fakadó 
kockázatok minél nagyobb mértékű diverzifikációja érdekében a Csoport hitelbiztosítási szolgáltatást is igénybe vesz.

Összetett szoftveres támogatás (sAP, CRM és endur) segítségével biztosított a hitelkitettség, a hitel korlátok túllépése és lejárata, 
illetve a lejárt követeléseknek folyamatos nyomon követése. Amennyiben ilyen eset következik be, a szállítások azonnal leállításra 
kerülnek. Újraindításáról a döntést mind az üzleti, mind a pénzügyi oldalon csak a kijelölt vezető teheti meg. A szükséges vezetői 
szintű döntésekről a Csoport belső szabályzata rendelkezik.

LIKVIDITáSI KOCKázAT

A Csoport célja, hogy a likviditási kockázatot megfelelően kezelje, így a felmerülő likviditási igényt bankbetétekből, egyéb készpénz 
egyenértékesekből és megfelelő mennyiségű rendelkezésre tartott lehívható hitelkeretből biztosítsa. emellett a napi operációban 
számos csoporton belüli cash-pool segítségével optimalizáljuk a többletlikviditást és a fellépő likviditási igényt. 

A lehívható, fel nem használt, rendelkezésre tartott hitelkeret összege 2015. december 31-én a következő:

2015

millió forint

Hosszú lejáratú lehívható hitelkeret (vállalatfinanszírozási célra) 869.393

rövid lejáratú lehívható hitelkeret 114.239

összes lehívható hitelkeret 983.632

A jelenlegi bankhitel keretek kellő mértékű likviditást és pénzügyi rugalmasságot biztosítanak a Csopot számára.
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A következő táblázat a Csoport pénzügyi instrumentumait tartalmazza lejárat szerinti bontásban 2015. és 2014. december 31-én a 
szerződés szerinti kifizetések nem diszkontált értéke alapján:

2015. deCember 31. esedékes
1 Hóna-

Pon belül  
esedékes

1-12 Hóna-
Pon belül 
esedékes

1-5 éven 
belül 

 esedékes
5 éven túl összesen

millió 
forint 

millió  
forint 

millió 
forint 

millió 
forint 

millió 
forint 

millió  
forint 

Kamatozó hitelek és kölcsönök:

Pénzügyi lízingből származó kötelezettségek: 728 1.476 1.880 4.084

változó kamatozású hosszú lejáratú banki 
hitelek:

3.294 12.743 64.986 10.046 91.069

változó kamatozású  egyéb hosszú lejáratú 
hitelek:

 -

változó kamatozású rövid lejáratú banki hitelek: 102.778 76.214 178.992

változó kamatozású  egyéb rövid lejáratú 
hitelek:

 -

Fix kamatozású kötvények: 22.754 418.823 441.577

egyéb:  -

nem kamatozó hosszú lejáratú kötelezettségek: 1.133 620 1.753

eladott  „a” részvények eladási és vételi  
opcióval: (lásd 22. és 33. jegyzet)

164.526 164.526

Pénzügyi garanciákból eredő maximális kitettség 91 91

származékos ügyletekből eredő kötelezettségek 885 14.564 14.773 30.222

szállítók és egyéb kötelezettségek  
(eladási és vételi opcióval rendelkező eladott 
„a” részvények, adók és járulékok nélkül):

50.915 243.914 195.587 490.416

összesen 51.006 350.871 487.116 501.191 12.546 1.402.730

2014. deCember 31. esedékes
1 Hóna-

Pon belül  
esedékes

1-12 Hóna-
Pon belül 
esedékes

1-5 éven 
belül 

 esedékes
5 éven túl összesen

millió 
forint 

millió  
forint 

millió 
forint 

millió 
forint 

millió 
forint 

millió  
forint 

Kamatozó hitelek és kölcsönök:

Pénzügyi lízingből származó kötelezettségek: 654 1.710 1.835 4.199

változó kamatozású hosszú lejáratú banki 
hitelek:

3.425 103.176 125.944 19.884 252.429

változó kamatozású  egyéb hosszú lejáratú 
hitelek:

1.722 1.126 2.848

változó kamatozású rövid lejáratú banki hitelek: 98.845 78.135 176.980

változó kamatozású  egyéb rövid lejáratú 
hitelek:

1 45 46

Fix kamatozású kötvények: 267.292 425.873 693.165

egyéb:  -

nem kamatozó hosszú lejáratú kötelezettségek: 33 1.121 1.154

eladott  „a" részvények eladási és vételi  
opcióval: (lásd 22. és 33. jegyzet)

171.042 171.042

Pénzügyi garanciákból eredő maximális kitettség 107 107

származékos ügyletekből eredő kötelezettségek 181 21.485 6.381 28.047

szállítók és egyéb kötelezettségek  
(eladási és vételi opcióval rendelkező eladott 
„a" részvények, adók és járulékok nélkül):

61.377 311.774 201.687 574.838

összesen 61.484 414.225 845.226 562.200 21.719 1.904.855
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TőKEKEzELéS

A Csoport tőkekezelésének legfőbb célja a kedvező hitelbesorolás megtartása és a megfelelő pénzügyi mutatók biztosítása annak 
érdekében, hogy minél jobban támogassa az üzletmenetet és maximalizálja a Csoport részvényesi értékét.

A Csoport a mindenkori gazdasági körülményeknek megfelelően alakítja ki és szükség esetén változtatja a tőkeszerkezetét. ennek 
eszközeként a Csoport változtathatja az osztalék kifizetés összegét, tőkét juttathat vissza a részvényeseknek vagy új részvényeket 
bocsáthat ki. A Csoport végezhet saját részvény tranzakciókat is ilyen célból (lásd 17. jegyzet). nem történt változás az ezzel kapcso-
latos célkitűzésekben, politikában vagy eljárásokban a 2015, illetve 2014 során.

A Csoport a nettó eladósodottsági mutató alkalmazásával követi figyelemmel a tőkeszerkezet alakulását, amely a nettó adósság 
osztva a saját tőke és a nettó adósság összegével.

2015 2014

millió forint millió forint

Hosszú lejáratú kötelezettségek 461.681 455.039

rövid lejáratú kötelezettségek 205.981 507.116

Csökkentve: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek, valamint értékpapírok 195.361 426.210

nettó adósság 472.301 535.945

anyavállalatra jutó saját tőke 1.456.769 1.749.745

Külső tulajdonosok részesedése 364.349 445.993

saját tőke 1.821.118 2.195.738

tőke és nettó adósság 2.293.419 2.731.683

nettó eladósodottsági mutató (%) 20,6% 19,6%

33. Pénzügyi insTrumenTumoK

Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a befektetések, az egyéb befektetett 
eszközök, a vevőkövetelések, az egyéb forgóeszközök, a pénzeszközök, a rövid és hosszú lejáratú hitelek, az egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettségek, a szállítói és az egyéb kötelezettségek. 

A származékos ügyletek az egyéb befektetett eszközök, az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, az egyéb forgóeszközök, illetve a 
szállítók és egyéb kötelezettségek mérlegsorokon kerülnek bemutatásra. Az amortizált bekerülési értéken kimutatott fix kamato-
zású kötvény valós értéke piaci árakon alapul.

Az értékpapírok között  eUR-ban denominált államkötvények vannak mindkét évre vonatkozólag.
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Pénzügyi instrumentumok fajtái és valós értéke a következő:

millió ForinT

jeGyzet  
Hiv.

könyv szerinti érték
könyv  

szerinti  
érték 

összesen

valós 
érték 

összesenpénzüGyi eszközök

keres-
kedési  
céllal  

tartOtt

Fedezeti 
elsz. alatt 
levő deri-

vatívák

lejáratiG 
tartOtt

kölcsö-
nök  

és köve-
telések

értékesít-
HeTő insTr.

ered-
ménnyel 
szemben 
valósan 

ért.

fedezei 
elsz.

amort. 
bek. ért.

amort. 
bek. ért.

Tőkével 
szemben 
valósan 

ért.

2015

Tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetések

11. jegyzet     28.103 28.103 28.103

értékpapírok  62.205    942 63.147 63.147

pénzeszközök és készpén-
zegyenértékesek

16. jegyzet    132.214  132.214 132.214

nem fedezeti származékos 
ügyletek

15. jegyzet 14.793     14.793 14.793

Termékár ügyletek 14.367 14.367 14.367

deviza származékos ügyletek 334 334 334

egyéb származékos ügyletek  92     92 92

Fedezeti elszámolás alatt levő 
származékos ügyletek

15. jegyzet  10.800    10.800 10.800

valós érték fedezeti termékár 
ügyletek

9.991 9.991 9.991

Cash-flow fedezeti termékár 
ügyletek

32. jegyzet  809    809 809

vevőkövetelések 14. jegyzet    378.749  378.749 378.749

adott kölcsönök 12., 15. jegyzet    12.876  12.876 12.876

tartós bankbetétek 12. jegyzet     - -

egyéb forgóeszközök* 15. jegyzet    36.522  36.522 36.522

*(kivéve azon tételeket, amelyek nem pénzügyi instrumentumok)

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó  
információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek



millió ForinT

jeGyzet  
Hiv.

könyv szerinti érték
könyv  

szerinti  
érték 

összesen

valós 
érték 

összesenpénzüGyi eszközök

keres-
kedési  
céllal  

tartOtt

Fedezeti 
elsz. alatt 
levő deri-

vatívák

lejáratiG 
tartOtt

kölcsö-
nök  

és köve-
telések

értékesít-
HeTő insTr.

ered-
ménnyel 
szemben 
valósan 

ért.

fedezei 
elsz.

amort. 
bek. ért.

amort. 
bek. ért.

Tőkével 
szemben 
valósan 

ért.

2015

Tulajdonviszonyt megtestesítő 
befektetések

11. jegyzet     20.796 20.796 20.796

értékpapírok  222.467     222.467 222.467

pénzeszközök és készpén-
zegyenértékesek

16. jegyzet    203.743  203.743 203.743

nem fedezeti származékos 
ügyletek

15. jegyzet 91     91 91

Termékár ügyletek - -

deviza származékos ügyletek - -

egyéb származékos ügyletek  91     91 91

Fedezeti elszámolás alatt levő 
származékos ügyletek

15. jegyzet  19.867    19.867 19.867

valós érték fedezeti termékár 
ügyletek

- -

Cash-flow fedezeti termékár 
ügyletek

32. jegyzet  19.867    19.867 19.867

vevőkövetelések 14. jegyzet    450.985  450.985 450.985

adott kölcsönök 12., 15. jegyzet    13.569  13.569 13.569

tartós bankbetétek 12. jegyzet    31.489  31.489 31.489

egyéb forgóeszközök* 15. jegyzet    48.311  48.311 48.311

*(kivéve azon tételeket, amelyek nem pénzügyi instrumentumok)
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millió ForinT

jeGyzet  
Hiv.

könyv szerinti érték
könyv  

szerinti  
érték 

összesen

valós 
érték 

összesenpénzüGyi eszközök
keres kedési 

céllal  
tartOtt

Fedezeti  
elsz. alatt  

levő deriva-
tívák

kötele-
zettséGek 

amorT. beK.  
értéken

eredmény-
nyel szem-

ben valósan 
ért.

fedezei  
elsz.

amort. bek. 
ért.

2015

nem fedezeti származékos ügyletek 22. jegyzet 16.222   16.222 16.222

magnolia Finance ltd. által kibocsátott átvált-
ható értékpapírokhoz kapcsolódó átváltá-
si opció

17., 21. jegyzet - -

mol-oTP részvényswap 17. jegyzet 4.637 4.637 4.637

Termékár ügyletek 11.186 11.186 11.186

deviza származékos ügyletek 7 7 7

egyéb származékos ügyletek  392   392 392

Fedezeti elszámolás alatt levő származékos 
ügyletek

22. jegyzet  14.000 14.000 14.000

valós érték fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet 2.636 2.636 2.636

Cash-flow fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet 1.416 1.416 1.416

valós érték fedezeti deviza származékos 
ügyletek

32. jegyzet 13 13 13

deviza származékos ügyletek cash-flow fede-
zeti és nettó befektetés fedezeti ügyletként 
(eurobond)

32. jegyzet 6.723 6.723 6.723

Cash-flow fedezeti deviza származékos 
ügyletek

21. jegyzet 3.212 3.212 3.212

Kamattal terhelt hitelek és kölcsönök 19., 23. jegyzet   655.955 655.955 655.955

nem kamatozó hosszú lejáratú kötelezettségek 19. jegyzet   11.707 11.707 11.707

eladott „a" részvények vételi és eladási  
opcióval

22. jegyzet   164.526 164.526 164.526

szállítók és egyéb kötelezettségek* 22. jegyzet   490.416 490.416 490.416

*(kivéve azon tételeket, amelyek nem pénzügyi instrumentumok)

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó  
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millió ForinT

jeGyzet  
Hiv.

könyv szerinti érték
könyv  

szerinti  
érték 

összesen

valós 
érték 

összesenpénzüGyi eszközök
keres kedési 

céllal  
tartOtt

Fedezeti  
elsz. alatt  

levő deriva-
tívák

kötele-
zettséGek 

amorT. beK.  
értéken

eredmény-
nyel szem-

ben valósan 
ért.

fedezei  
elsz.

amort. bek. 
ért.

2015

nem fedezeti származékos ügyletek 22. jegyzet 5.716   5.716 5.716

magnolia Finance ltd. által kibocsátott  
átváltható értékpapírokhoz kapcsolódó 
átváltási opció

17., 21. jegyzet 2.431 2.431 2.431

mol-oTP részvényswap 17. jegyzet 1.401 1.401 1.401

Termékár ügyletek 1.491 1.491 1.491

deviza származékos ügyletek - -

egyéb származékos ügyletek  393   393 393

Fedezeti elszámolás alatt levő származékos 
ügyletek

22. jegyzet 22.331 22.331 22.331

valós érték fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet 1.990 1.990 1.990

Cash-flow fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet 18.054 18.054 18.054

valós érték fedezeti deviza származékos 
ügyletek

32. jegyzet 577 577 577

Cash-flow fedezeti deviza származékos 
ügyletek

21. jegyzet 1.710 1.710 1.710

Kamattal terhelt hitelek és kölcsönök 19., 23. jegyzet   958.927 958.927 958.927

nem kamatozó hosszú lejáratú kötelezettségek 19. jegyzet   3.227 3.227 3.227

eladott „a" részvények vételi és eladási  
opcióval

22. jegyzet   171.042 171.042 171.042

szállítók és egyéb kötelezettségek* 22. jegyzet   574.838 574.838 574.838

*(kivéve azon tételeket, amelyek nem pénzügyi instrumentumok)

A Csoport a valós értéken kimutatott pénzügyi instrumentumait egy 3 szintű hierarchia szerint sorolta be. Az értékelés során hasz-
nált alapadatok alapján, a valós érték hierarchia a legmagasabb prioritással az azonos eszközök és kötelezettségek aktív piacokon 
jegyzett árait veszi figyelembe, legkisebb prioritással pedig nem hozzáférhető alapadatokat.

Az egyes szintek magyarázata a táblázatok alatt található.
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2015
jeGyzet  

Hiv.
1. szint 2. szint 3. szint összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint 

pénzügyi eszközök      

eredménnyel szemben valósan ért. pénzügyi 
eszközök

     

értékpapírok 63.147 63.147

nem fedezeti származékos ügyletek 15. jegyzet 14.793 14.793

Termékár ügyletek 14.367 14.367

deviza származékos ügyletek 334 334

egyéb származékos ügyletek   92  92

fedezeti elsz. alatt levő derivatívák      

Fedezeti elszámolás alatt levő származékos 
ügyletek

15. jegyzet 10.800 10.800

valós érték fedezeti termékár ügyletek 9.991 9.991

Cash-flow fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet  809  809

értékesíthető pénzügyi eszközök      

Tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések 11. jegyzet 21.835 6.268 28.103

jegyzett részvények – jadranski naftovod d.d. 21.835 21.835

nem jegyzett részvények   6.268  6.268

pénzügyi kötelezettségek      

eredménnyel szemben valósan ért. pénzügyi köt.      

nem fedezeti származékos ügyletek 22. jegyzet 16.222 16.222

magnolia Finance ltd. által kibocsátott  
átváltható értékpapírokhoz kapcsolódó  
átváltási opció

17., 21. jegyzet -

mol-oTP részvényswap 17. jegyzet 4.637 4.637

Termékár ügyletek 11.186 11.186

deviza származékos ügyletek 7 7

egyéb származékos ügyletek   392  392

fedezeti elsz. alatt levő derivatívák

Fedezeti elszámolás alatt levő származékos 
ügyletek

22. jegyzet 14.000 14.000

valós érték fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet 2.636 2.636

Cash-flow fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet 1.416 1.416

valós érték fedezeti deviza származékos ügyletek 32. jegyzet 13 13

deviza származékos ügyletek cash-flow fede-
zeti és nettó befektetés fedezeti ügyletként 
(eurobond)

32. jegyzet 6.723 6.723

Cash-flow fedezeti deviza származékos ügyletek 21. jegyzet  3.212  3.212

Foreign exchange derivatives designated in 
cash-flow hedges

Note 21  3,212  3,212

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó  
információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek



2014
jeGyzet  

Hiv.
1. szint 2. szint 3. szint összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint 

pénzügyi eszközök      

eredménnyel szemben valósan ért. pénzügyi 
eszközök

     

értékpapírok 222.467 222.467

nem fedezeti származékos ügyletek 15. jegyzet 91 91

Termékár ügyletek 0 -

deviza származékos ügyletek 0 -

egyéb származékos ügyletek   91  91

fedezeti elsz. alatt levő derivatívák      

Fedezeti elszámolás alatt levő származékos 
ügyletek

15. jegyzet 19.867 19.867

valós érték fedezeti termékár ügyletek -

Cash-flow fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet  19.867  19.867

értékesíthető pénzügyi eszközök      

Tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések 11. jegyzet 17.021 3.775 20.796

jegyzett részvények – jadranski naftovod d.d. 17.021 17.021

nem jegyzett részvények   3.775  3.775

pénzügyi kötelezettségek      

eredménnyel szemben valósan ért. pénzügyi köt.      

nem fedezeti származékos ügyletek 22. jegyzet 5.716 5.716

magnolia Finance ltd. által kibocsátott átvált-
ható értékpapírokhoz kapcsolódó átváltá-
si opció

17., 21. jegyzet 2.431 2.431

mol-oTP részvényswap 17. jegyzet 1.401 1.401

Termékár ügyletek 1.491 1.491

deviza származékos ügyletek -

egyéb származékos ügyletek   393  393

fedezeti elsz. alatt levő derivatívák

Fedezeti elszámolás alatt levő származékos 
ügyletek

22. jegyzet 22.331 22.331

valós érték fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet 1.990 1.990

Cash-flow fedezeti termékár ügyletek 32. jegyzet 18.054 18.054

valós érték fedezeti deviza származékos ügyletek 32. jegyzet 577 577

Cash-flow fedezeti deviza származékos ügyletek 21. jegyzet  1.710  1.710

 
A pénzügyi instrumentumok valós értéke az az összeg, amelyért egy eszköz eladható vagy egy kötelezettség rendezhető egy 
szokásos piaci feltételeknek megfelelően kötött ügylet keretében, az üzletkötési szándékukat kinyilvánított felek között,  az értéke-
lési napon. 
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A Csoport a pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározására és bemutatására a következő hierarchiát használja érté-
kelési technikánként:

–  1 szint:  a beazonosítható eszközök és kötelezettségek aktív piacokon jegyzett ára. A jAnAF d.d.–ben lévő részesedés értéke  
a Zágrábi tőzsdén jegyzett 2014. december 31-én érvényes piaci ár alapján lett meghatározva.

–  2. szint: egyéb technikák, amelyekhez minden olyan alapadat, mely jelentős hatással van a valós értékre, közvetlenül vagy közvetve 
hozzáférhető. A Csoport számos külső partnerrel, főként pénzügyi intézményekkel köt származékos ügyleteket.  
A közvetlenül vagy közvetetten megfigyelhető adatokat felhasználó modellekkel értékelt ügyletek nagy része termékár kockázatot 
fedező ügylet. A származékos termékár ügyletek értékelésére alkalmazott technikák között a forward, swap és opciós modellek a 
leggyakoribbak, melyek mark-to-market értékelésen alapulnak. A saját részvény opciós ügyletek és részvény csere ügyletek érté-
kelésére különböző opciós értékelési modelleket alkalmazunk (binomiális opció értékelési modell, Monte Carlo szimuláció). Az 
eUR-ban denominált államkötvények valós értékének megállapítása a jövőbeli pénzáramok diszkontálásán alapul.

–  3. szint: technikák, melyek olyan, piacon hozzá nem férhető alapadatokat alkalmaznak, amelyeknek jelentős hatása van a  valós értékre.

34. mérleGen kívüli kötelezettséGek

ADOTT GARANCIáK

A MOl Csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 91 millió forint.

SzERzőDéSES éS BERUHázáSI KÖTELEzETTSéGEK

A szerződéses és beruházási kötelezettségek értéke 2015. december 31-én 37.139 millió forint, amelyből 12.116 millió forint az InA 
szerződéses és beruházási kötelezettsége, 16.133 millió forint pedig a MOl nyrt. kötelezettsége. további jelentős rész kapcsolódik a 
slovnaft a.s. (1.916 millió forint) és a MOl Petrolkémia Zrt. (4.776 millió forint) új petrolkémiai üzemének beruházásához.

FÖLDGázVáSáRLáSI KÖTELEzETTSéG, TAKE OR PAy (TOP) SzERzőDéS

2015. november 1-jétől az InA d.d. rugalmas gáz értékesítési szerződést írt alá a Met International A.G.-vel 2017. április 1-ig.  
2015. december 31-én a jövőbeni kötelezettségek értéke a szerződés lejáratáig megközelítőleg 99 millió HRK volt.

OPERATíV LízING 

Az operatív lízing kötelezettség összegét az alábbi táblázat mutatja be:

2015 2014

millió forint millió forint

1 éven belül esedékes kötelezettségek 5.605 6.481

2-5 éven belül esedékes kötelezettségek 84.211 10.832

5 éven túl esedékes kötelezettségek 2.964 2.671

összesen 92.780 19.984

 
A 2015. december 31-én fennálló operatív lízing ügyletek értékéből 70.511 millió forint összegű kötelezettség a MOl Growest I. ltd., 
9.888 millió forint a slOvnAFt a.s., 3.956 millió forint az InA csoport és 3.446 millió forint a MOl nyrt. szerződéses kötelezettsége.

HATóSáGI ELjáRáSOK, PERES üGyEK

általános

A lentiek szerint felsorolt peres ügyek egyike sem gyakorolt hatást a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokra, kivéve ahol 
ez kiemelésre került. A MOl Csoport tagjai szokásos működésük során több peres ügyben is érintetté váltak. jelenleg nincs folya-
matban olyan – az előzőekben nem említett – peres ügy, melynek kimenetele jelentős negatív hatással lehet a Csoport pénzügyi 
helyzetére, eszközeire, eredményére vagy üzleti tevékenységére.

Azon perek pertárgyértéke, melyekben a MOl-csoport tagjai alperesként vesznek részt 31.148 millió forint. erre tekintettel 25.218 
millió forint összegű céltartalék képzésére került sor.

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó  
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Mol nyrt-vel kapcsolatos eljárások

Creditor perek

CReDItOR GAMA s.r.o. kártérítési igényt tartalmazó keresetet nyújtott be a MOl ellen a slOvnAFt a.s. részvényeinek MOl 
általi felvásárlása okán. ebben arra kéri a bíróságot, hogy kötelezze a MOl-t nagyjából 380 millió sKK (12,6 millió eUR) és annak 
2007. november 28-tól számított évi 14,75%-os késedelmi kamatai megfizetésére. A keresetet a bíróság első fokon elutasította.  
A felperes fellebbezést nyújtott be az elsőfokú bíróság döntése ellen.

A CReDItOR BetA s.r.o. azt állítja, hogy a slOvnAFt a.s. társaság felvásárlásakor a MOl által tett kötelező vételi ajánlatot 
a szlovák pénzügyi felügyelet (Úrad pre financny trh) nem hagyta jóvá, és az elhúzódó eljárás miatt 213 napig nem jutott hozzá a 
felajánlott részvényei ellenértékéhez. Keresetében ebből a késedelemből származó kára megtérítését kéri (nagyjából 3 millió eUR és 
annak 2007. június 28-tól számított évi 10,48%-os késedelmi kamatai megfizetését). A bíróság első fokon helyt adott a felperes kere-
seti kérelmének, amely ítélet ellen a MOl fellebbezést nyújtott be.

Paraffin kartell

Az európai Bizottság az európai paraffin gyártók és kereskedők feltételezett kartell tevékenysége miatt 2005 áprilisában vizsgá-
latot indított. A döntés megállapította, hogy a társaságok összehangolták kereskedelmi tevékenységüket az európai paraffin piacon 
és folyamatos jogellenes kartellben vettek részt. A MOl esetében a Bizottság 23,7 millió eUR bírságot szabott ki, amelyet a társaság 
2009 elején megfizetett. több paraffinviaszt vásárló vállalkozás kártérítési igényt jelentett be egy angol (2010), valamint egy holland 
(2012) bíróság előtt. A kartellben részt vevő vállalkozások úgy döntöttek, hogy peren kívüli egyezségi ajánlatot tesznek. A MOl 
2013-ban a kártérítési összeget megfizette. ezzel az angol per lezártnak tekinthető. A holland eljárás jelenleg is folyamatban van.

ICSID választottbírósági eljárás (MOL kontra Horvát Köztársaság)

A választottbírósági eljárást indító kérelmét a MOl 2013. november 26-án nyújtotta be a Beruházási viták Rendezésének nemzet-
közi Központjához ("ICsID") a Horvát Köztársaság Kormánya ellen. A kereset benyújtását elsősorban az InA-Industrija nafte, 
d.d.-nek („InA”) a gáz üzletágban elszenvedett hatalmas veszteségei indokolták, melyeket a horvát kormány 2009-ben kifejtett 
szerződésszegő magatartása okozott.

A horvát kormány 2014–ben első körben előzetes joghatósági kifogásokat terjesztett be, illetve ideiglenes intézkedésként kérte az 
eljárás felfüggesztését. A horvát kormány kifogásait és ideiglenes intézkedési kérelmét a választottbíróság elutasította, ami lehetővé 
tette a MOl számára, hogy 2015. augusztus 14-én benyújtsa részletes kereseti kérelmét.

UNCITRAL választottbírósági eljárás (Horvát Köztársaság kontra MOL)

A Horvát Köztársaság Kormánya 2014. január 17-én választottbírósági eljárást kezdeményezett a MOl ellen azt állítva, hogy az 
megvesztegette Horvátország volt miniszterelnökét, Ivo sanadert, az InA feletti irányítási jog megszerzése és más az InA műkö-
désével kapcsolatos szerződések megkötése érdekében. A horvát kormány azt kéri a választottbírósági tanácstól, hogy kötelező 
érvényű döntésével minősítse érvénytelennek a Részvényesi megállapodás első módosítását és a Gáz keretszerződést, valamint 
kötelezze a MOl-t a magatartásával okozott károk megtérítésére. Benyújtott válaszában a MOl tagadta a kormány állításait és 
kérte a felperes összes kérésének elutasítását.

A kormány képviselői benyújtották részletes kereseti kérelmüket (statement of Claim), amelyre válaszul a MOl beterjesztette 
érdemi védekezését (statement of Defence). A kormány erre 2015-ben válaszolt (Reply), míg a MOl viszontválaszában (Rejoinder) 
reagált a vádakra.

Az állandó választottbíróság tárgyalásán, melyet 2015-ben tartottak, a bíróság meghallgatta a felek tanúit, szakértőit és záró beszédeit.

Hungarian Horizon Energy Ltd – MOL választottbírósági eljárás

A HHe indított választottbírósági eljárást a MOl ellen a joint Operating Agreement megsértése miatt. A HHe a keresetlevelét  
2015. november 25-én nyújtotta be. A MOl érdemi védekezést tartalmazó beadványát benyújtotta. érdemi döntés a perben  
2016 végére / 2017 elejére várható. A HHe jelenleg még nem határozta meg a kártérítési igényének pontos összegét. Az igények 
összegét a HHe a választottbírósági eljárás alatt fogja számszerűsíteni, miután egyes előkérdések tisztázásra kerültek.
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CEOC-MOL választottbírósági eljárás

A MOl-hoz 2015. május 7-én három választottbírósági kereset érkezett a CeOC ltd-től három mezőfejlesztési/újrahasznosítási 
megállapodással kapcsolatban. A CeOC részletes keresetlevelét (statement of Claim) 2015. november végén nyújtotta be, melyben 
~47 millió UsD-t követelt. A MOl 2016. február 26-án benyújtotta teljes körű ellenkérelmét (statement of Defense). A bírósági 
tárgyalásokra 2016 októberében kerül sor. jogerős döntés 2016. év végén várható.

az ina csoport peres eljárásai

LJUBLJANSKA BANKA

A ljUBljAnsKA BAnKA, ljubljana, szlovénia, mint felperes által az InA, d.d -vel szemben indított bírósági eljárás, melynek 
értéke közel 8 millió eUR, két 1982-ben kötött – rövid lejáratú devizahitel szerződésen alapul, amelyek az InA- Rafinerija nafte 
Rijeka és a ljubljanska banka – Osnovna banka Zagreb között jöttek létre. Az ügy összetettsége miatt (megváltozott késedelmi 
kamatigények) az eljárás kimenetele bizonytalan. A legfelsőbb Bíróság még nem tűzte ki az elbírálás napját, így 2015-ben nem 
került sor semmilyen jogi lépés megtételére.

GWDF

A jogvitát a GWDF Partnership Gesellschaft Bürgerlicher Rechts és a GWDF lIMIteD, Cyprus kezdeményezték az InA d.d. és 
az InA-nAFtAPlIn International exploration, Channel Islands ellen a Zágrábi Kereskedelmi Bíróság előtt. A felperesek kár 
megtérítését követelik körülbelül 8 millió eUR értékben, ami állításuk szerint az alperes tárgyalástól való megalapozatlan vissza-
lépése okán keletkezett. Az ügy kimenetele jelenleg teljesen bizonytalan. A legutóbbi meghallgatásra 2016. január 27-én került sor, 
melynek során a fő meghallgatás befejeződött, ítélethozatal pedig 2016. március 10-én várható.

SALBATRING ENERGIJA, Međunarodna trgovina, d.o.o

A sAlBAtRInG eneRGIjA, Međunarodna trgovina, d.o.o. (“sAlBAtRInG”) cég kezdeményezte a választottbírósági eljárást. 
Az InA 2015. június 20-án kézhez kapta a salbatring teljes követelését tartalmazó kérelmét, amely szerint a salbatring 27.950.385 
UsD-t és kamatait, valamint egyéb költségeket követel. Az InA 2015 novemberében benyújtotta védekezését és a választottbírósági 
eljárás jelenleg a dokumentumok készítésének szakaszában van. 

EKOMEDIA d.o.o.

Az InA 2012 szeptemberében kötött szerződést az ekomedia d.o.o. („ekomedia”) társasággal. Az ekomedia rendszeresen 
megszegte kötelezettségeit. ennek következtében az InA megszüntette az ekomediaval kötött szerződését 2014 elején.  
2014. december 19-én az ekomedia eljárást indított az InA ellen. Az InA benyújtotta hivatalos válaszát az eljárásban és ellenké-
relmében a jogalap nélküli gazdagodás visszatérítését, valamint ideiglenes intézkedésként a reklámtáblák használatától való  
eltiltást kérte a bíróságtól.

KONCESSZIÓK

2011. július 29-én a Gazdasági Munkaügyi és vállalkozási Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) három határozatot hozott, 
amelyekkel megfosztotta az InA-t szénhidrogén-kutatási koncesszióitól a „száva”, „Dráva” és „észak-nyugat Horvátország” feltá-
rási területeken. 2011. augusztus 29-én az InA három keresetet nyújtott be a Minisztérium döntései ellen a bírósághoz. A Közigaz-
gatási Bíróság megsemmisítette a Minisztérium döntéseit.

A Minisztérium 2014. november 10-én és 2015. február 20-án új határozatokat hozott, amelyekben ismét megfosztotta az InA-t 
szénhidrogén-kutatási koncesszióitól a „száva”, „Dráva”, illetve az „észak-nyugat Horvátország” feltárási területeken, ugyanazon 
érvelés alapján. Az InA pert indított az új minisztériumi határozatokkal szemben, de mindezidáig a bíróság nem hozott határozatot 
az InA által kezdeményezett új perekben.

R.I.G.-TEHNIČKI SERVISI GRUPA d.o.o. c/a CROSCO

A R.I.G.-teHnIČKI seRvIsI GRUPA d.o.o indított kártérítési pert a CROsCO, naftni servisi d.o.o. (InA csoport tagvállalata, az 
InA 100%-os tulajdona) ellen, 81.775.674 HRK (kb. 10.500.000 eUR) és 2010. március 10-étől járó kamatai megtérítése okán, amely 
előre nem látott, többletmunka ki nem fizetéséből, valamint kisebb részben (kb. 520.400 HRK / 67.000 eUR késedelmi kamatokkal 
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együtt) számítástechnikai eszközök elvesztéséből adódott. Az utolsó tárgyalásra 2015. március 27-én került sor. A tárgyalást elha-
lasztották, tekintettel arra, hogy (a RIG csődeljárásában) a hitelezői választmány időpontja (2015. április 9.) kitűzésre került.

Mol romániával kapcsolatos eljárások

A Román versenyhivatal 2012-ben a versenyjogi szabályok feltételezett megsértésével kapcsolatos határozatot hozott, mely az 
üzemanyag piacon jelen lévő kőolajipari vállalatokat érintette. Az antitröszt szabályok feltételezett megsértése a versenyhivatal 
szerint az eCO Premium néven ismert ólompótló adalékanyagot tartalmazó benzinnek a román kőolajipari vállalatok általi, román 
üzemanyagpiacról való egységes kivonásával valósult meg 2008-ban.

A Román versenyhivatal a MOl Romániát 80,3 millió ROn-ra (18,5 millió eUR) büntette. A MOl Románia határozott álláspontja, 
hogy az eco Premium kivonása egyedi üzleti döntés, és nem a versenyjog megsértését eredményező megállapodás vagy összehan-
golt magatartás eredménye. 

Az elsőfokú bíróság a MOl Románia kérelmét a Román versenyhivatali döntése kapcsán elutasította. A MOl Románia felülvizsgá-
lati kérelmet nyújtott be a legfelsőbb Bírósághoz. A MOl Románia egyúttal előterjesztett egy alkotmányjogi panaszt, amelyet 2016. 
február 23-án bíráltak el, a bíróság a döntést viszont 2016. március 3-áig elnapolta. 

Amennyiben a bíróság a kifogásolt jogszabályi rendelkezést alkotmányellenesnek nyilvánítja, úgy a MOl-nak lehetősége nyílik az 
elsőfokú bíróság döntésének megsemmisítésére irányuló kérelem benyújtására. Ha ennek helyt adnak, az eljárás újra kezdődik. 
2015. július 1-jén a legfelsőbb Bíróság részben helyt adott a felülvizsgálati kérelemnek; 25%-kal csökkentette a bírság mértékét.  
A határozat jogerős. 

KÖRNyEzETVéDELMI KÖTELEzETTSéGEK

A Csoport tevékenységéhez kapcsolódóan környezetkárosításból vagy szennyezésből fakadó kötelezettségek, valamint az ezekhez 
kapcsolódó helyreállítás miatt felmerülő ráfordítások keletkezhetnek. A Csoportot a tevékenységével kapcsolatosan korábban 
felmerült környezetkárosításért felelősség terheli. ennek megfelelően a MOl a múltban okozott környezeti károk helyreállítá-
sának, továbbá a jelenleg hatályban lévő környezetvédelmi szabályozásoknak való megfeleléshez szükséges intézkedéseknek a 
2015. december 31-ével becsült költségeire 79.218 millió forint céltartalékot képzett (lásd 20. jegyzet). Bár a menedzsment megítélése 
szerint e céltartalékok összege az ésszerűen lehetséges becslések alapján elegendő fedezetet nyújt a követelményeknek való megfe-
lelésre, az e követelményekkel kapcsolatos jövőbeni szabályozási fejlemények és változások, valamint az ismert és tényleges környe-
zeti állapot között fennálló eltérések e becslések átértékeléséhez vezethetnek.

ezentúl, a Csoport egyes telephelyei szennyezettségének felszámolása jelenleg nem becsülhető mértékű költséggel járhat vagy a 
jogszabályi követelmények nem egyértelműen nevesítik a feladatokat. A legjelentősebb eset, ahol ilyen kötelezettség létezhet az a 
tiszaújvárosi telephely, ahol a Csoport potenciálisan jelentős talaj- és talajvíz szennyezettséget azonosított be. A regionális környe-
zetvédelmi hatóság határozatának megfelelően, a MOl Petrolkémia Zrt.-nél és a MOl tiszai finomítójában a Csoportnak el kell 
végeznie a szennyezés vizsgálatát és annak eredményét, valamint a technikai megvalósítás részleteit be kell nyújtania a hatósághoz. 
A felmérés eredményének alapján a hatóság előírja az elvégzendő környezetvédelmi kockázatkezelési tervet és várhatóan hatá-
rozatban fogja a MOl Petrolkémia Zrt.-t és a MOl-t kötelezni ezek közös elvégzésére. A teljes kötelezettség összege jelenleg nem 
számszerűsíthető, de várhatóan nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

továbbá, a kőolaj és földgáz kutatás és termelés során a Csoport magyar jogelődje által 1976 (a környezet védelméről és a veszé-
lyes hulladékokról szóló szabályozás hatályba lépésének időpontja) előtt alkalmazott technológiák következtében felmerülhet az 
ezen tevékenység során keletkezett fúrási iszap eltávolításának kötelezettsége. A keletkezett szennyező anyag kezelése az akkor 
érvényben lévő környezetvédelmi szabályoknak megfelelően történt, azonban a jogszabályi előírásokban azóta bekövetkezett válto-
zások következtében további áthelyezési és helyreállítási kötelezettségek merülhetnek fel. ezen kötelezettség fennállása, követ-
kezésképpen a kapcsolódó költségek alakulása függ a nagy számosságú helyszínen hátrahagyott fúrási iszap kiter jedésétől, 
mennyiségétől és összetételétől. A kötelezettség összege jelenleg nem számszerűsíthető, de várhatóan nem haladja meg a 3-5 
milliárd forintot.

további függő kötelezettségek merülhetnek fel a közelmúltban üzleti kombinációk során megszerzett Mantovai Finomító körüli 
ipari parknál, valamint a horvátországi finomítóknál, telephelyeknél és kiskereskedelmi egységeknél, későbbi részletesebb hely-
színi felmérések, továbbá a helyi szabályozások és hatósági gyakorlatok változásának következtében. Csoport szinten a pénzügyi 
helyzetre vonatkozó kimutatásban környezetvédelmi céltartalékként megjelenített akvizíciós függő kötelezettségek összesített 
értéke 2015. december 31-én 38,4 milliárd forint (2014. december 31-én 37,7 milliárd forint) volt.
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35. a mérleg FordulónaPjáT KÖveTő eseményeK

A MOl nyrt. bejelentette, hogy 2016. március 20-i hatállyal felmondja a MOl és a Magnolia ltd. között 2006. március 20-án 
megkötött swap szerződést és a szerződés alapján meghatározott piaci áron él a 6.007.479 db „A” sorozatú MOl törzsrészvényre 
vonatkozó vételi jogával. A Magnolia ltd. úgy döntött, hogy 2016. március 20-i hatállyal visszahívja a 610 millió euró névértékű, 
lejárat nélküli, MOl törzsrészvényekre átváltható értékpapírjait

36. a KonszolidálT CasH Flow KimuTaTással KaPCsolaTos inFormáCióK

2015 2014

millió forint millió forint

Pénzeszközök a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásnak megfelelően 132.214 203.743

megszűnő tevékenységhez hozzárendelhető pénzeszközök  -  -

pénzeszközök az időszak végén 132.214 203.743

2015 2014

millió forint millió forint

Fizetett ellenérték -50.194 -14.850

megszerzett pénzeszközök 3.122 1.942

leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások mint üzleti kombinációk megszerzésé-
vel kapcsolatos nettó pénzáramlás

-47.072 -12.908

2015 2014

millió forint millió forint

Fizetett ellenérték -30.244 -121.466

összesen -30.244 -121.466

a PénzeszKÖzÖK ÖsszeTéTele deCember 31-én

leányvállalaToK,  KÖzÖs vezeTésű vállalKozásoK minT üzleTi 
KombináCióK megszerzésére FordíToTT neTTó Pénzáramlás elemzése

leányvállalaToK, KÖzÖs vezeTésű vállalKozásoK minT beruHázás 
megszerzésére FordíToTT neTTó Pénzáramlás elemzése (ProjeKT aKvizíCióK)

37. TranzaKCióK KaPCsolT FeleKKel

TáRSULT VáLLALKOzáSOKKAL FOLyTATOTT üzLETI TRANzAKCIóK

2015 2014

millió forint millió forint

vevő és egyéb követelések kapcsolt vállalkozásoktól 8.545 9.365

szállító és egyéb kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 13.963 16.070

értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé 24.435 25.362

A Csoport 2015-ben és 2014-ben egyaránt vásárolt, illetve értékesített különböző termékeket és szolgáltatásokat kapcsolt vállalko-
zásoktól, illetve kapcsolt vállalkozások részére a rendes üzletmenet keretein belül. valamennyi tranzakció piaci viszonyok mellett 
került lebonyolításra.
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jUTTATáSOK Az IGAzGATóSáG éS A FELüGyELő BIzOTTSáG SzáMáRA

Az Igazgatóság díjazása 2015 és 2014 során 125 millió, illetve 139 millió forint volt. emellett, az Igazgatóság külső tagjai egy hosszú-
távú ösztönzési rendszerben vesznek részt, melynek részletei alább kerülnek bemutatásra. A Felügyelő Bizottság tagjai együttesen 
116 millió forint juttatásban részesültek 2015-ben és 98 millió forint juttatásban 2014-ben.

Az Igazgatósági tagok a kötvényprogramon túlmenően az alábbiakban részletezett nettó juttatásban részesülnek:

– Külső és belső Igazgatósági tagok 25.000 eUR/év
– Igazgatóság elnöke és az alelnökök 31.250 eUR/év

Abban az esetben, ha az Igazgatóság elnöki tisztségére nem külső igazgatósági tagot választanak, a juttatás mértéke az alelnököt 
illeti meg. A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyű igazgatósági tagok minden igazgatósági ülés után (maximum 
15 alkalommal) magyarországi utazásuk esetén 1.500 eUR juttatásban részesülnek.

Az IGAzGATóSáG, A FELüGyELő BIzOTTSáG éS A FELSőVEzETéS TAGjAI áLTAL BIRTOKOLT RéSzVéNyEK

2015 2014

részvény darabszám részvény darabszám

igazgatóság 243.894 232.971

Felsővezetés (belső igazgatósági tagok kivételével) 119.508 119.508

Felügyelő bizottság 39.588 39.588

összesen 402.990 392.067

A TáRSASáG VEzETéSéNEK TAGjAIVAL TÖRTéNT TRANzAKCIóK 

Az Igazgatóság alelnöke, Dr. Csányi sándor úr, az OtP Bank nyrt. elnök-vezérigazgatója. A MOl nyrt. és annak egyes leányvállalatai 
szerződéses kapcsolatban állnak az OtP Csoport tagjaival, többek között bankszámlavezetési, betételhelyezési, brókeri és hitelkártya 
szolgáltatási, illetve kölcsönfinanszírozási tevékenységek vonatkozásában. Dr. Csányi sándor úr 2014. évben közvetett tulajdonlással 
jelentős befolyásoló részesedést szerzett az Olajterv csoport több társaságában. Az OtP-vel 2015-ben és 2014-ben, valamint az Olajterv 
Csoporttal 2015-ben és 2014-ben kötött tranzakciók egyike sem minősül a rendes üzletmeneten kívüli ügyletnek. valamennyi tran-
zakció független felek hasonló körülmények esetén egymással szemben érvényesíthető árainak megfelelő ellenértéken történt.

A Felügyelő Bizottság egyik tagja, Dr. slavomír Hatina úr a slovintegra a.s. társaságon keresztül a szlovák Granitol a.s társa-
ságban rendelkezik közvetett részesedéssel, amely társaságnak a Csoport a 2015. év folyamán 4.888 millió Ft, míg 2014 során 
4.673 millió Ft értékben szokásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett polietilént és 2015 év során 19 millió Ft értékben 
szolgáltatást értékesített, továbbá a Csoport ugyanezen társaságtól árut szerzett be 11 millió forint (2015) és 33 millió forint (2014) 
értékben. ezen felül Hatina úr a BIAteC Group a.s. társaságon keresztül a szlovák Real–H.M. s.r.o. társaságban is rendelkezik 
közvetett részesedéssel, amely társaságnak a Csoport 2015-ben és 2014-ben egyaránt 1 millió Ft értékben szokásos kereskedelmi 
feltételek és piaci árak mellett értékesített termékeket, valamint amely társaságtól a Csoport 2 millió forint értékben vásárolt árut 
2015-ben és 2014-ben egyaránt.

Az Ügyvezető testület egyik tagja és a slovnaft vezérigazgatója, Dr. világi Oszkár úr a Ruzicka Csekes s r.o. ügyvédi iroda part-
nere. A társaság a 2015. évben 49 millió Ft értékben, míg 2014. évben 47 millió Ft értékben nyújtott a Csoport részére jogi szolgál-
tatást. A slovnaft csoport 2014-ben termékeket értékesített a Ruzicka Csekes s r.o. részére 1 millió Ft értékben. A fentieken túl Dr. 
világi Oszkár úr minősített többséget biztosító befolyással rendelkezik az ADC Media a.s. és BOKADA a.s. cégekben, melyektől 
2015-ben 23 millió Ft és 2 millió Ft értékben vett igénybe szolgáltatást a Csoport. 

Az Igazgatóság egyik tagja, Dr. Parragh lászló úr tagja az MKB Bank felügyelőbizottságának. MOl nyrt és egyes leányválla-
latai szerződéses kapcsolatban állnak az MKB Bankkal, többek között bankszámla vezetési, betételhelyezési és egyéb banki szol-
gáltatások vonatkozásában. Az MKB Bankkal 2015-ben és 2014-ban kötött tranzakciók egyike sem minősül a rendes üzletmeneten 
kívüli ügyletnek. valamennyi tranzakció független felek hasonló körülmények esetén egymással szemben érvényesíthető árainak 
megfelelő ellenértéken történt. A fentieken túl Dr. Parragh lászló a Magyar export-Import Bank Zrt. (eximbank) és a Magyar 
exporthitel Biztosító Zrt (MeHIB) felügyelő bizottságában is tag. A MOl Petrolkémia Zrt. 20 millió euró értékben rendelkezik az 
eximbank refinanszírozásán alapuló hitelekkel, míg a MeHIB hitelbiztosítási szolgáltatatást nyújt a MOl Petrolkémia Zrt., vala-
mint a MOl-lUB Kft. részére. A társaságok által 2015-ben fizetett biztosítási díjak 20 millió Ft-ot tettek ki.
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jUTTATáSOK A KULCSPOzíCIóBAN LéVő FELSő- éS KÖzéPVEzETéS RéSzéRE 

A bemutatott összegek azon vezetők juttatásait tartalmazzák, akik a MOl Csoport szempontjából vezető tisztségviselőnek minő-
sülnek.

2015 2014

millió forint millió forint

bérek és egyéb rövid távú juttatások 1.844 1.813

egyéb hosszú távú juttatások 187 203

részvény alapú juttatások 184 173

összesen 2.215 2.189

 
Az IGAzGATóSáG éS A FELüGyELő BIzOTTSáG TAGjAI RéSzéRE NyújTOTT KÖLCSÖNÖK

sem az Igazgatóság, sem a Felügyelő Bizottság tagjai részére nem került sor kölcsön nyújtására.

38. részvény alaPÚ juTTaTásoK

tárgyév során a munkavállalók részére adott juttatások elszámolt költségét az alábbi táblázat tartalmazza:

2015 2014

millió forint millió forint

részvényben teljesített részvény alapú juttatások  
költsége

188 203

Készpénzben teljesített részvény alapú juttatások  
költsége / költségének visszaforgatása ( – )

1.010 279

részvény alapú juttatások költsége / költségének visszaforgatása ( – )  
(lásd 26. jegyzet)

1.198 482

A RéSzVéNy ALAPú jUTTATáSOK RéSzLETES BEMUTATáSA 

A részvény alapú juttatások, mely a díjazás fontos eleme, a menedzsment hosszú távú ösztönzését szolgálják. ezen ösztönzők bizto-
sítják a MOl-csoport felsővezetőinek érdekeltségét a részvényárfolyam növelésében, ezáltal biztosítja a részvényesek stratégiai 
érdekeinek érvényesülését.

Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer két elemből áll: részvény alapú opciós juttatásból és a részvény teljesítmé-
nyen alapuló ösztönzőből.

RéSzVéNy ALAPú OPCIóS jUTTATáS A MENEDzSMENT RéSzéRE

A részvényopción alapuló ösztönző rendszer 2006-ban került kialakításra, majd 2013-ban került megújításra. 

A részvényopció egy hipotetikus opció a MOl részvényeket illetően, mellyel egy meghatározott múltbeli induló árfolyam és egy 
választott aktuális árfolyam különbözete realizálható profitként. Az ösztönző  jellemzői:

–  évente induló, öt éves futamidejű, ahol a futamidő két év várakozási időszakra (a részvényopció még nem beváltható) és egy 
három éves beváltási időszakra bontható. Amennyiben a részvényopció nem került beváltásra, a beváltási időszak utolsó 
évének december 31-jén lejár.

–  A részvényopciós darabszámok besorolási kategóriánként kerülnek megállapításra
–  Az opciós ösztönző kifizetését befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése

A részvényopció forint alapon kerül meghatározásra és helyi pénznemben történik a kifizetés.

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó  
információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek



A kifizetés a beváltási periódusban a beváltás bejelentése alapján történik, mely az adott menedzseri kategóriában megállapított rész-
vény darabszám és az árfolyam növekmény (induló ár és a beváltási ár különbözete) szorzataként kerül meghatározásra és kifizetésre.

A felsővezetői teljes kompenzációs csomag elemeként 2013-tól azok a vezetők akik hosszútávú ösztönzőre jogosultak, jogosultságot 
szereztek egy egyösszegű éves kifizetésre, amennyiben a MOl nyrt. Közgyűlése osztalékfizetés mellett dönt az adott évre vonat-
kozóan. A kifizetés mértéke megegyezik az egy MOl részvényre jutó osztalék és az adott vezetőnek juttatott részvényopciós darab-
szám szorzatával.

A részvény alapú opciós juttatás részletei a következők:

átváltási  
oPCió  

darabszáma  
2015

súlyOzOtt  
átlaGOs  

átváltási ár  
2015

átváltási  
oPCió  

darabszáma  
2014

súlyOzOtt  
átlaGOs  

átváltási ár  
2014

részvény forint / részvény részvény forint / részvény

év elején fennálló opciók 479.458 18.373 521.404 18.412

év során juttatott opciók 213.973 12.209 119.422 14.984

év során visszavett opciók  -15.520 18.543  -48.685 19.156

év során lehívott opciók -

év során lejárt opciók  -111.727 22.839  -112.683 18.481

év végén fennálló opciók 566.184 15.374 479.458 18.373

év végén lehívható opciók 259.574 17.808 236.643 20.289

Az IFRs 2-vel összhangban, a részvény alapú opciós juttatás készpénz elszámolású tranzakcióként került kimutatásra, az ösztönző 
megszolgálás időpontjában számított valós értékének az eltelt megszolgálási időszakra jutó része ráfordításként történő elszámolá-
sával. 2015-ben a 780 millió forint költség került elszámolásra (2014-ben 687 millió forint értékben történt költség viszafordítás).  
A részvény alapú opciós juttatással kapcsolatban 2015. december 31-én 885 millió forint kötelezettség jelent meg (2014. december 
31-én 105 millió forint), mely az egyéb hosszú lejáratú és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.

A valós értékek a binomiális opció árazási modell alapján kerültek meghatározásra. A modell alapadatai a következők:

2015 2014

súlyozott átlagos átváltási ár (forint / részvény) 15.374 18.373

december 31-i részvényárfolyam (forint / részvény) 14.255 11.545

 múltbéli adatokon alapuló várható volatilitás 24,91% 28,57%

 várható osztalék hozam 4,03% 5,65%

 várható élettartam (év) 2,58 2,48

 Kockázatmentes kamatláb 1,78% 2,37%

 
A RéSzVéNy TELjESíTMéNyEN ALAPULó ÖSzTÖNző RENDSzER

A hosszú távú ösztönző másik eleme az ún. „Performance share Plan” azaz a részvény teljesítményen alapuló ösztönző, amely 2013-
ban került bevezetésre a nyereségérdekeltségi ösztönző helyett.

A részvény teljesítményen alapuló ösztönző egy hároméves futamidejű, készpénzalapú ösztönző program, amely az úgynevezett 
összehasonlított részvényárfolyam modellen alapul. Az ösztönző jellemzői:

– A program évente indul, három éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes. 
–  A célkitűzés alapja a MOl nyrt. részvényárfolyamának növekedése összehasonlítva releváns és elismert regionális és ipar-

ágspecifikus részvénycsomag indexekkel (CetOP20 és Dow jones emerging Market titans Oil&Gas 30 Index).
–  Az értékelés alapja a MOl nyrt. részvényárfolyam  átlagos év/év eltérése a két indexhez képest három év alatt.
–  A MOl részvényárfolyam meghatározott alul/felülteljesítéséhez meghatározott kifizetési százalékok tartoznak. 
–  Az ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése.
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A 2015-es évvel kapcsolatban részvény teljesítményen alapuló ösztönző alapján várható kifizetés 230 millió forint (2014-ben 966 
millió forint). Kötelezettségek a részvény teljesítményen alapuló ösztönzővel kapcsolatban 1.194 millió forint 2015. december 31-én 
(2014. december 31-én 966 millió forint volt) mely az egyéb hosszú lejáratú és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került 
kimutatásra.

RéSzVéNyÖSzTÖNző-RENDSzER Az IGAzGATóSáG TAGjAI RéSzéRE

Az anyavállalat 2012-es közgyűlésének határozata alapján, az Igazgatóság tagjainak korábbi nyereség megosztási ösztönző prog-
ramját egy új, részvény alapú ösztönzési rendszer váltotta fel, annak érdekében, hogy biztosítsa az Igazgatóság tagjainak érdekelt-
ségét a MOl részvény árfolyamának hosszú távú emelkedésében. 

Az Igazgatóság tagjai a pozíciójukban eltöltött napok alapján válnak jogosulttá a MOl részvény meghatározott éves mennyisé-
gére. Minden igazgató 100 darab részvényre jogosult havonta, az Igazgatóság elnöke további 25 részvényre jogosult havonta. Ha egy 
ügyvezető igazgató kap megbízást, mint az Igazgatóság elnöke, akkor erre a további részvényszámra a nem ügyvezető elnökhelyettes 
jogosult. Az új ösztönző program biztosítja, hogy az Igazgatóság tagjai a MOl részvények árfolyamának hosszú távú emelkedésében 
érdekeltek legyenek, mivel az adott évben megszolgált részvények kétharmadára kereskedési tilalom van további egy évig.

Az IFRs 2 szerint az ösztönző megfelel a tőkeinstrumentumban teljesített részvény alapú juttatási rendszer feltételeinek. ennek követ-
keztében a juttatás valós értékét ráfordításként kell elszámolni az egy év megszolgálási időszak alatt a saját tőke növelésével párhuza-
mosan. A juttatás valós értéke a MOl részvény juttatás időpontjában érvényes átlagos jegyzésára alapján kerül meghatározásra, ahol a 
juttatás időpontjának az év első tőzsdei kereskedési napját tekintjük. A részvény program tekintetében 188 millió Ft, illetve 203 millió 
Ft került elszámolásra ráfordításként  2015-ben, illetve 2014-ban, ugyanekkora összegel növelve meg a saját tőke értékét.

Az év során a részvény juttatási ösztönző részletei a következőképp alakultak: 

2015 2014

megszolgált részvények darabszáma 12.300 11.462

részvényárfolyam a juttatás időpontjában (forint/részvény) 11.313 14.488
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1. számú melléklet: a közzétett, de méG nem HatályOs nemzetközi pénzüGyi 
beszámolási sTandardoK 

A pénzügyi beszámoló elfogadásának időpontjában, az alábbi standardokat és értelmezéseket már kibocsátották, viszont még nem 
léptek hatályba:

A módosítások főbb hatásai a következők:

•  IFRS 7   Pénzügyi instrumentumok: Közzétételek – Módosítás, mely megkövetel közzétételeket az IFRS 9 kezdeti alkalmazá-
sáról, (az IFRs 9 alkalmazásától hatályos, ezt a módosítást az eU még nem hagyta jóvá)

•  IFRS 7   Pénzügyi instrumentumok: Közzétételek – Módosítás, mely megköveteli az IFRS 9 alkalmazásához kapcsolódó további 
fedezeti számviteli közzétételeket (az IFRs 9 alkalmazásától hatályos, ezt a módosítást az eU még nem hagyta jóvá)

•  IFRS 9   Pénzügyi eszközök: Besorolás és értékelés (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a stan-
dardot az eU még nem hagyta jóvá)

•  IFRS 10   Konszolidált pénzügyi kimutatások – Módosítás egy befektető és annak társult- vagy közös vállalkozásaiban az 
eszközök értékesítésével vagy vagyoni hozzájárulással kapcsolatban (hatályosság kezdeti dátuma nincs meghatározva, 
ezt a módosítást az eU még nem hagyta jóvá)

•  IFRS 10   Konszolidált pénzügyi kimutatások  – Módosítás a konszolidációs kivételek alkalmazásával kapcsolatban (2016. január 
1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az eU még nem hagyta jóvá)

•  IFRS 11   Közös megállapodások – Módosítás a közös tevékenységben szerzett részesedés elszámolásával kapcsolatban (2016. 
január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)

•  IFRS 12   Más gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele – Módosítás a konszolidációs kivételek alkalmazásával 
kapcsolatban (2016. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az eU még nem hagyta 
jóvá)

•  IFRS 14   Szabályozói elhatárolások (2016. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a standardot az EU még 
nem hagyta jóvá)

•  IFRS 15   Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a 
standardot az eU még nem hagyta jóvá)

•  IFRS 16   Lízingek (2019. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a standardot az EU még nem hagyta jóvá)
•  IAS 1   Pénzügyi kimutatások prezentálása – A közzétételi kezdeményezésből eredő módosítás (2016. január 1. vagy azután 

kezdődő üzleti években hatályos)
•  IAS 7   Cash flow kimutatások – A közzétételi kezdeményezésből eredő módosítás (2017. január 1. vagy azután kezdődő üzleti 

években hatályos, ezt a módosítást az eU még nem hagyta jóvá)
•  IAS 12   Nyereségadók – Módosítások a nem realizált veszteség halasztott adó eszközként való elismerésére vonatkozóan (2017. 

január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az eU még nem hagyta jóvá)
•  IAS 16   Ingatlanok, gépek és berendezések – Módosítás az értékcsökkenés és az amortizáció elfogadható metódusaival kapcso-

latban (2016. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)
•  IAS 16   Ingatlanok, gépek és berendezések – Módosítás, mely behozza a termő növényeket az IAS 16 hatálya alá (2016. január 1. 

vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)
•  IAS 27   Egyedi pénzügyi kimutatások – Módosítás, mely visszaállítja tőkemódszert mint választható számviteli kezelési 

módszert a leányvállalatban, közös- és társult vállalkozásokban levő befektetés esetén az egyedi pénzügyi kimutatá-
sokban (2016. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)

•  IAS 28   Társult vállalkozásokban lévő befektetések – Módosítás egy befektető és annak társult vállalkozásaiban az eszközök 
értékesítésével vagy vagyoni hozzájárulással kapcsolatban (hatályosság kezdeti dátuma nincs meghatározva, ezt a 
módosítást az eU még nem hagyta jóvá)

•  IAS 28   Társult vállalkozásokban lévő befektetések – Módosítás a konszolidációs kivételek alkalmazásával kapcsolatban (2016. 
január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az eU még nem hagyta jóvá)

•  IAS 38   Immateriális javak – Módosítások az elfogadott értékcsökkenési és amortizációs módszerek tisztázásával kapcsolatban 
(2016. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)

•  IAS 39   Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés – Módosítás, mely meghatározza az IFRS 9 fedezeti elszámolá-
sokra vonatkozó szabályainak alkalmazása alóli kivételeket (az IFRs 9 bevezetésétől hatályos, ezt a módosítást az eU 
még nem hagyta jóvá)

•  IAS 41   Mezőgazdaság – Módosítás, mely behozza a termő növényeket az IAS 16 hatálya alá (2016. január 1. vagy azután 
kezdődő üzleti években hatályos)

•  IFRS-ek éves javítása (2014. szeptember)
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IFRS 9 PéNzüGyI ESzKÖzÖK: BESOROLáS éS éRTéKELéS

2014 júliusában az IAsB kiadta az IFRs 9 Pénzügyi instrumentumok végleges változatát, mely tükrözi a projekt valamennyi szakaszát, és 
kiváltja az IAs 39 Pénzügyi Instrumentumok: Besorolás és értékelés standardot, valamint az IFRs 9 valamennyi korábbi változatát. A standard 
kétféle fő kategóriát különböztet meg a pénzügyi eszközök esetében, az amortizált bekerülési értéken, valamint a való értéken értékelteket.

A pénzügyi instrumentumok kezdeti besorolása az üzleti modell teszt és a cash flow karakterisztikai teszt alapján történik. Az IFRs 
9 lehetőséget biztosít, hogy egy pénzügyi eszközt az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek jelöljenek meg, amennyiben ez 
megszüntet vagy lényegesen csökkent valamely értékelési vagy megjelenítési inkonzisztenciát. A gazdálkodó egység kezdeti megjelení-
téskori visszavonhatatlan választása alapján a nem kereskedési célú tőkeinstrumentumok értékeléseként az egyéb átfogó eredménnyel 
szembeni valós értékelést használja. ebben az esetben csak az osztalékbevétel képezi az eredmény részét. A standrard a pénzügyi inst-
rumentumok tekintetében bevezeti a „várható hitelezési veszteség” értékvesztés modelljét. A standard bevezet egy új fedezeti elszámolás 
modellt, amely sokkal jobban összhangban van a gazdálkodó egységek kockázatkezelési tevékenységével a pénzügyi és nem-pénzügyi 
kitettségek fedezésének tekintetében. Az IFRs 9 alkalmazása várhatóan hatással lesz a Csoport pénzügyi eszközeinek és kötelezettsége-
inek besorolására és értékelésére, valamint a fedezeti elszámolásra is.

IFRS 15 VEVőKKEL KÖTÖTT SzERzőDéSEKBőL SzáRMAzó BEVéTELEK 

Az IFRs 15 egy új, öt lépésből álló modellt határoz meg a vevőkkel kötött szerződésekből keletkező árbevételekre vonatkozóan. Az IFRs 
15 alapján árbevétel olyan értékben mutatható ki, amely tükrözi a gazdálkodó egység által elvárt azon ellenértéket, melyre az általa a 
vevőnek átadott áruk, vagy nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként jogosult lenne.

Az IFRs 15 egy strukturáltabb megközelítéssel szolgál az árbevétel mérésére és kimutatására vonatkozóan. Az új árbevétel standard vala-
mennyi gazdálkodó egységre vonatkozik, és felülírja az IFRs valamennyi jelenleg érvényben lévő, árbevétel kimutatásra vonatkozó követelmé-
nyét. teljes vagy részleges visszamenőleges alkalmazás mellett 2018. január 1-től vagy azt követő üzleti évtől alkalmazandó, korai alkalmazás 
megengedett. A Csoport jelenleg vizsgálja az IFRs 15 várható hatásait, és a meghatározott hatálybalépési dátumtól tervezi alkalmazásba venni.

IFRS 16 LízINGEK

2016 januárjában az IAsB kiadott egy új standardot a lízingek bemutatásával kapcsolatban – IFRs 16 lízingek, mely kiváltja az IAs 17, az 
IFRIC 4, a sIC-15 és a sIC-27 standardokat.

A lízingbe vevő esetében az új standard bevezet egy elszámolási modellt és lízingeszközök, valamint kötelezettségek megjelenítését köve-
teli meg minden lízing esetén. Kivételt képeznek a kevesebb mint egy éves lízingszerződések és az alacsony értékű szerződések. Így a 
lízingbe vevő tekintetében megszűnik a pénzügyi és operatív lízingszerződés közötti különbség. A lízingbe adó az IAs 17-hez hasonlóan 
a szerződéseket továbbra is a pénzügyi vagy operatív kategóriákba kell hogy besorolja. A Csoport jelenleg még értékeli az IFRs 16 hatását 
és tervezi az új standard megkívánt hatályossági dátuma szerinti alkalmazását. 

IFRS 11 KÖzÖS MEGáLLAPODáSOK STANDARD MóDOSíTáSA – AKVIzíCIóK ELSzáMOLáSA

Az IFRs 11 módosítása értelmében a közös tevékenységben szerzett részesedés elszámolására az IFRs 3 Üzleti kombinációk standard szabá-
lyai alkalmazandók, amennyiben a közös tevékenység üzletnek minősül. A módosítás továbbá azt is tisztázza, hogy közös tevékenységben 
meglévő részesedést nem kell átértékelni további részesedés megszerzésekor, amennyiben a közös vezetés továbbra is fennáll. Mindemellett, 
egy hatályosság alóli kivétel lett adva az IFRs 11-hez, mely meghatározza, hogy a módosítások nem vonatkoznak arra az esetre, ha a közös 
vezetést gyakorló felek, beleértve a pénzügyi kimutatást készítő gazdálkodó egységet, ugyanazon anyavállalat ellenőrzése alá tartoznak.

A módosítás érvényes a kezdeti akvizíciókra, valamint a további érdekeltségek megszerzésére is. A módosítás 2016. január 1-től vagy azt követő 
üzleti évtől alkalmazandó, korai alkalmazás megengedett. Mivel a Csoport tagjai jelenleg is számos közös tevékenységben rendelkeznek része-
sedéssel, továbbá figyelembe véve a Csoport aktív portfoliókezelését, a módosítások hatással lehetnek a pénzügyi kimutatásokra.

Az IAS 16 éS Az IAS 38 MóDOSíTáSAI: ELFOGADOTT MóDSzEREK éRTéKCSÖKKENéS éS AMORTIzáCIó 
ELSzáMOLáSáRA

A módosítás tisztázza, hogy az árbevétel inkább az üzletmenet folytatásából (melynek az eszköz egy részét képezi) származó gazda-
sági hasznokat tükrözi, nem pedig az eszköz felhasználása révén keletkező gazdasági hasznokat. ennek eredményeként egy árbevételen 
alapuló módszer a tárgyi eszközök értékcsökkenésére egyáltalán nem, míg az immateriális eszközök amortizációja esetén is csak korlá-
tozott esetben alkalmazható. A módosítás 2016. január 1-től vagy azt követő üzleti évtől alkalmazandó. ezen módosítások várhatóan nem 
lesznek hatással a Csoportra, mivel a Csoport nem használt a tárgyi eszközök értékcsökkentéséhez bevétel alapú módszert.

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó  
információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek
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Kiegészítő és 
fenntarthatósági
információk

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)
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eredményKimuTaTás a deCember 31-vel végződő évre

mérleg a deCember 31-vel végződő évre

2011  
módosíToTT

2011  
módosíToTT

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

millió forint millió usd* millió forint millió usd*** millió forint millió usd***** millió forint millió usd******* millió forint millió usd*********

árbevétel és egyéb működési bevétel 5.366.485 26.712 5.536.986 24.565 5.476.113 24.480 4.893.205 21.082 4.189.578 14.995

Összes működési költség 5.113.303 25.452 5.331.691 23.654 5.494.741 24.563 4.853.125 20.859 4.405.576 15.727

üzleti tevékenység eredménye 253.182 1.260 205.295 911 -18.628 -83 40.080 223 -215.998 -732

anyavállalati részvényesek részesedése  
az eredményből

153.925 766 151.484 672 21.442 96 4.078 47 -256.554 -886

2011 
módosíToTT

2011
módosíToTT

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

millió forint millió usd** millió forint millió usd**** millió forint millió usd****** millió forint millió usd******** millió forint millió usd**********

befektetett eszközök 3.367.070 13.989 3.170.278 14.352 2.802.642 12.993 3.247.514 12.532 2.860.697 9.980

Forgóeszközök 1.626.714 6.758 1.595.929 7.225 1.838.246 8.522 1.402.011 5.410 1.067.305 3.724

összes eszköz 4.993.784 20.747 4.766.207 21.576 4.640.888 21.515 4.649.525 17.942 3.928.002 13.704

anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 1.652.438 6.865 1.699.116 7.692 1.687.739 7.824 1.749.745 6.752 1.456.769 5.082

Külső tulajdonosok részesedése 591.203 2.456 547.205 2.477 473.517 2.195 445.993 1.721 364.349 1.271

Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.344.992 5.588 1.146.314 5.189 1.078.925 5.002 926.688 3.576 975.497 3.403

rövid lejáratú kötelezettségek 1.405.151 5.838 1.373.572 6.218 1.400.707 6.494 1.527.099 5.893 1.131.387 3.947

összes saját tőke és kötelezettségek 4.993.784 20.747 4.766.207 21.576 4.640.888 21.515 4.649.525 17.942 3.928.002 13.704

ÖsszeFoglaló  
Pénzügyi adaToK (iFrs)

CasH-Flow a deCember 31-vel végződő évre

2011 
módosíToTT

2011
módosíToTT

2012 2012 2013 2013
2014

módosíToTT
2014

módosíToTT
2015 2015

millió forint millió usd* millió forint millió usd*** millió forint millió usd***** millió forint millió usd******* millió forint millió usd*********

üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 372.950 1.856 454.033 2.014 614.685 2.748 434.528 1.863 592.184 2.108

befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -198.709 -989 -298.509 -1.324 -124.994 -559 -558.459 -2.400 -218.299 -799

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -188.903 -940 -148.992 -661 -239.251 -1.070 -257.036 -1.146 -444.732 -1.566

pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése -14.662 -73 6.532 29 250.440 1.120 -380.967 -1.572 -70.847 260

* 2011 átlag HUF/UsD 200.9

** 2011 év vége HUF/UsD 240.7 

*** 2012 átlag HUF/UsD 225.4 

**** 2012 év vége HUF/UsD 220.9 

***** 2013 átlag HUF/UsD 223.7 

****** 2013 év vége HUF/UsD 215.7 

******* 2014 átlag HUF/UsD 2014 minden hónapja adott havi átlagos MnB devizaárfolyamon került átváltásra

******** 2014 év vége HUF/UsD 259.1

********* 2015 átlag HUF/UsD 2015 minden hónapja adott havi átlagos MnB devizaárfolyamon került átváltásra

********** 2015 év vége HUF/UsD 286.6

Összefoglaló pénzügyi adatok (IFRs)



2011  
módosíToTT

2011  
módosíToTT

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

millió forint millió usd* millió forint millió usd*** millió forint millió usd***** millió forint millió usd******* millió forint millió usd*********

árbevétel és egyéb működési bevétel 5.366.485 26.712 5.536.986 24.565 5.476.113 24.480 4.893.205 21.082 4.189.578 14.995

Összes működési költség 5.113.303 25.452 5.331.691 23.654 5.494.741 24.563 4.853.125 20.859 4.405.576 15.727

üzleti tevékenység eredménye 253.182 1.260 205.295 911 -18.628 -83 40.080 223 -215.998 -732

anyavállalati részvényesek részesedése  
az eredményből

153.925 766 151.484 672 21.442 96 4.078 47 -256.554 -886

2011 
módosíToTT

2011
módosíToTT

2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

millió forint millió usd** millió forint millió usd**** millió forint millió usd****** millió forint millió usd******** millió forint millió usd**********

befektetett eszközök 3.367.070 13.989 3.170.278 14.352 2.802.642 12.993 3.247.514 12.532 2.860.697 9.980

Forgóeszközök 1.626.714 6.758 1.595.929 7.225 1.838.246 8.522 1.402.011 5.410 1.067.305 3.724

összes eszköz 4.993.784 20.747 4.766.207 21.576 4.640.888 21.515 4.649.525 17.942 3.928.002 13.704

anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 1.652.438 6.865 1.699.116 7.692 1.687.739 7.824 1.749.745 6.752 1.456.769 5.082

Külső tulajdonosok részesedése 591.203 2.456 547.205 2.477 473.517 2.195 445.993 1.721 364.349 1.271

Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.344.992 5.588 1.146.314 5.189 1.078.925 5.002 926.688 3.576 975.497 3.403

rövid lejáratú kötelezettségek 1.405.151 5.838 1.373.572 6.218 1.400.707 6.494 1.527.099 5.893 1.131.387 3.947

összes saját tőke és kötelezettségek 4.993.784 20.747 4.766.207 21.576 4.640.888 21.515 4.649.525 17.942 3.928.002 13.704

2011 
módosíToTT

2011
módosíToTT

2012 2012 2013 2013
2014

módosíToTT
2014

módosíToTT
2015 2015

millió forint millió usd* millió forint millió usd*** millió forint millió usd***** millió forint millió usd******* millió forint millió usd*********

üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 372.950 1.856 454.033 2.014 614.685 2.748 434.528 1.863 592.184 2.108

befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -198.709 -989 -298.509 -1.324 -124.994 -559 -558.459 -2.400 -218.299 -799

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -188.903 -940 -148.992 -661 -239.251 -1.070 -257.036 -1.146 -444.732 -1.566

pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése -14.662 -73 6.532 29 250.440 1.120 -380.967 -1.572 -70.847 260
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bruTTó szénHidrogén-KészleTeK alaKulása (sPe szerinT)*

bizonyíToTT KészleT

FöldGáz Kőolaj és KondenzáTum
KombinálT 
millió boemillió m3 mmboe kt

millió  
Hordó

Magyarország

magyarországi készlet 2012. december 31-én 9.562,4 47,8 4.326,4 32,9 80,7

magyarországi készlet 2013. december 31-én 8.306,7 43,5 3.930,3 29,7 73,2

magyarországi készlet 2014. december 31-én 8.268,5 43,3 3.781,9 28,6 71,9

Készletátértékelés 1.017,4 7,8 193,2 1,9 9,8

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -1.597,2 -9,3 -706,5 -5,3 -14,7

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2015. december 31-én 7.688,6 41,8 3.268,6 25,1 67,0

horvátország

Horvátországi készlet 2012. december 31-én 14.385,2 93,6 10.042,4 74,8 168,4

Horvátországi készlet 2013. december 31-én 12.774,9 83,2 10.163,1 75,7 158,9

Horvátországi készlet 2014. december 31-én 11.841,7 77,2 9.721,9 72,3 149,5

Készletátértékelés -273,2 -1,4 92,0 0,7 -0,7

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -1.335,0 -8,3 -614,0 -4,6 -12,9

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

horvátországi készlet 2015. december 31-én 10.233,5 67,5 9.199,9 68,5 136,0

egyesült királyság (északi-tenger)

egyesült Királyságbeli (északi-tenger) készlet
2013. december 31-én

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

egyesült Királyságbeli (északi-tenger) készlet 
2014. december 31-én

113,3 0,7 1.920,7 15,5 16,2

Készletátértékelés 72,0 0,4 -418,0 -4,5 -4,1

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -105,3 -0,6 -142,3 -1,2 -1,8

Készletvásárlás vagy értékesítés 2,5 0,0 590,8 4,3 4,3

egyesült királyságbeli (északi-tenger) készlet 
2015. december 31-én

82,4 0,5 1.951,2 14,1 14,6

kri*

Kri-beli készlet 2012. december 31-én 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kri-beli készlet 2013. december 31-én 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kri-beli készlet 2014. december 31-én 0,0 0,0 1.791,4 12,0 12,0

Készletátértékelés 0,0 0,0 23,1 0,2 0,2

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés 0,0 0,0 -196,6 -1,3 -1,3

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

kri-beli készlet 2015. december 31-én 0,0 0,0 1.617,8 10,8 10,8

uPsTream
Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak. 
ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált, Irak kurdisztáni régiójában lévő 
Pearl projekt MOl-ra jutó hányadával kapcsolatos információkat tekintettel a projekt korai szakaszára.

Konszolidált működési adatok



bizonyíToTT KészleT

FöldGáz Kőolaj és KondenzáTum
KombinálT 
millió boemillió m3 mmboe kt

millió  
Hordó

oroszország

oroszországi készlet 2012. december 31-én 0,0 0,0 13.971,9 98,7 98,7

oroszországi készlet 2013. december 31-én 0,0 0,0 11.390,4 80,0 80,0

oroszországi készlet 2014. december 31-én 0,0 0,0 6.466,5 45,5 45,5

Készletátértékelés 0,0 0,0 29,7 0,2 0,2

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés 0,0 0,0 -343,1 -2,4 -2,4

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

oroszországi készlet 2015. december 31-én 0,0 0,0 6.153,1 43,2 43,2

pakisztán

Pakisztáni készlet 2012. december 31-én 843,3 5,6 111,7 0,9 6,5

Pakisztáni készlet 2013. december 31-én 647,9 4,4 281,0 2,1 6,5

Pakisztáni készlet 2014. december 31-én 390,1 2,6 180,7 1,4 4,0

Készletátértékelés 142,8 1,0 28,7 0,2 1,3

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -240,2 -1,6 -112,5 -0,9 -2,5

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

pakisztáni készlet 2015. december 31-én 292,7 2,0 96,9 0,7 2,8

kazahsztán

Kazahsztáni készlet 2012. december 31-én 2.301,5 13,5 1.232,6 9,8 23,4

Kazahsztáni készlet 2013. december 31-én 2.301,5 13,5 1.232,6 9,8 23,4

Kazahsztáni készlet 2014. december 31-én 4.962,0 29,2 1.973,1 15,7 44,9

Készletátértékelés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

kazahsztáni készlet 2015. december 31-én 4.962,0 29,2 1.973,1 15,7 44,9

szíria, egyiptom és angola

szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2012. 
december 31-én

2.750,1 16,2 1.348,5 11,0 27,2

szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2013. 
december 31-én

2.750,1 16,2 1.290,8 10,6 26,8

szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2014. 
december 31-én

2.750,1 16,2 1.123,3 9,3 25,5

Készletátértékelés 0,0 0,0 90,1 0,7 0,7

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés 0,0 0,0 -160,4 -1,2 -1,2

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

szíriai, egyiptomi és angolai készlet 2015. 
december 31-én

2.750,1 16,2 1.053,0 8,8 25,0
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bizonyíToTT KészleT

FöldGáz Kőolaj és KondenzáTum
KombinálT 
millió boemillió m3 mmboe kt

millió  
Hordó

Mol-csoport összesen

Mol-csoport készlet 2012. december 31-én 29.842,4 176,7 31.033,5 228,2 404,9

Mol-csoport készlet 2013. december 31-én 26.781,0 160,8 28.288,2 207,9 368,7

Mol-csoport készlet 2014. december 31-én 28.325,5 169,2 26.959,6 200,4 369,5

Készletátértékelés 959,0 7,9 38,8 -0,6 7,4

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -3.277,7 -19,9 -2.275,5 -16,9 -36,8

Készletvásárlás vagy értékesítés 2,5 0,0 590,8 4,3 4,3

Mol-csoport készlet 2015. december 31-én 26.009,2 157,2 25.313,7 187,0 344,3

ina

ina készlet 2012. december 31-én 17.135,2 109,8 11.390,9 85,8 195,6

ina készlet 2013. december 31-én 15.524,9 99,4 11.453,9 86,2 185,6

ina készlet 2014. december 31-én 14.591,7 93,4 10.845,2 81,7 175,1

Készletátértékelés -273,2 -1,4 182,1 1,4 0,0

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -1.335,0 -8,3 -774,4 -5,8 -14,1

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ina készlet 2015. december 31-én 12.983,6 83,7 10.252,9 77,3 161,0

*KRI - Irak Kurdisztáni Régiója

bizonyíToTT és valószínű KészleTeK

FöldGáz Kőolaj és KondenzáTum
KombinálT 
millió boemillió m3 mmboe kt

millió  
Hordó

Magyarország

magyarországi készlet 2012. december 31-én 20.714,7 99,7 7.774,3 59,4 159,0

magyarországi készlet 2013. december 31-én 16.804,4 82,2 7.696,1 58,1 140,3

magyarországi készlet 2014. december 31-én 14.261,4 75,2 6.388,1 48,3 123,5

Készletátértékelés 882,0 8,3 -127,1 -0,2 8,1

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -1.597,2 -9,3 -706,5 -5,3 -14,7

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2015. december 31-én 13.546,2 74,2 5.554,5 42,8 116,9

horvátország

Horvátországi készlet 2012. december 31-én 19.545,8 127,7 12.621,4 93,9 221,6

Horvátországi készlet 2013. december 31-én 17.666,1 115,6 12.447,8 92,5 208,1

Horvátországi készlet 2014. december 31-én 15.258,1 99,5 12.846,5 95,4 194,9

Készletátértékelés -1.658,5 -10,0 -68,8 -0,5 -10,5

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -1.335,0 -8,3 -614,0 -4,6 -12,9

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

horvátországi készlet 2015. december 31-én 12.264,7 81,2 12.163,7 90,3 171,5

bruTTó szénHidrogén-KészleTeK alaKulása (sPe szerinT)*

Konszolidált működési adatok



bizonyíToTT és valószínű KészleTeK

FöldGáz Kőolaj és KondenzáTum
KombinálT 
millió boemillió m3 mmboe kt

millió  
Hordó

egyesült királyság (északi-tenger)

egyesült Királyságbeli (északi-tenger) készlet 
2013. december 31-én

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

egyesült Királyságbeli (északi-tenger) készlet 
2014. december 31-én

188,9 1,1 3.602,5 29,3 30,4

Készletátértékelés 84,3 0,5 -836,0 -9,2 -8,7

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -105,3 -0,6 -142,3 -1,2 -1,8

Készletvásárlás vagy értékesítés 11,8 0,1 785,6 5,7 5,8

egyesült királyságbeli (északi-tenger) készlet 
2015. december 31-én

179,6 1,1 3.409,9 24,6 25,7

kri*

Kri-beli készlet 2012. december 31-én 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kri-beli készlet 2013. december 31-én 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kri-beli készlet 2014. december 31-én 0,0 0,0 2.298,6 15,4 15,4

Készletátértékelés 0,0 0,0 23,1 0,2 0,2

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés 0,0 0,0 -196,6 -1,3 -1,3

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kri-beli készlet 2015. december 31-én 0,0 0,0 2.125,0 14,2 14,2

oroszország

oroszországi készlet 2012. december 31-én 0,0 0,0 24.776,6 176,2 176,2

oroszországi készlet 2013. december 31-én 0,0 0,0 18.398,9 129,9 129,9

oroszországi készlet 2014. december 31-én 0,0 0,0 10.371,6 74,5 74,5

Készletátértékelés 0,0 0,0 -22,0 -0,2 -0,2

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés 0,0 0,0 -343,1 -2,4 -2,4

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

oroszországi készlet 2015. december 31-én 0,0 0,0 10.006,4 71,9 71,9

pakisztán

Pakisztáni készlet 2012. december 31-én 1.189,1 7,9 123,7 1,0 8,9

Pakisztáni készlet 2013. december 31-én 1.909,9 13,1 613,3 4,6 17,7

Pakisztáni készlet 2014. december 31-én 1.455,7 10,0 451,5 3,4 13,4

Készletátértékelés 6,8 0,0 26,3 0,2 0,2

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -240,2 -1,6 -112,5 -0,9 -2,5

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

pakisztáni készlet 2015. december 31-én 1.222,2 8,4 365,3 2,7 11,1

kazahsztán

Kazahsztáni készlet 2012. december 31-én 3.667,4 21,6 1.900,8 15,1 36,7

Kazahsztáni készlet 2013. december 31-én 3.667,4 21,6 1.900,8 15,1 36,7

Kazahsztáni készlet 2014. december 31-én 6.670,6 39,3 2.651,7 21,1 60,4

Készletátértékelés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

kazahsztáni készlet 2015. december 31-én 6.670,6 39,3 2.651,7 21,1 60,4
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bizonyíToTT és valószínű KészleTeK

FöldGáz Kőolaj és KondenzáTum
KombinálT 
millió boemillió m3 mmboe kt

millió  
Hordó

szíria, egyiptom és angola

szíriai, egyiptomi és angolai készlet  
2012. december 31-én

4.357,9 25,7 2.337,2 19,0 44,6

szíriai, egyiptomi és angolai készlet  
2013. december 31-én

4.357,9 25,7 2.118,3 17,3 43,0

szíriai, egyiptomi és angolai készlet  
2014. december 31-én

4.357,9 25,7 2.042,6 16,8 42,5

Készletátértékelés 0,0 0,0 93,7 0,7 0,7

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés 0,0 0,0 -160,4 -1,2 -1,2

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

szíriai, egyiptomi és angolai készlet  
2015. december 31-én

4.357,9 25,7 1.976,0 16,3 42,0

Mol-csoport összesen

mol-csoport készlet 2012. december 31-én 49.475,0 282,5 49.534,0 364,6 647,0

mol-csoport készlet 2013. december 31-én 44.405,7 258,1 43.175,1 317,6 575,7

mol-csoport készlet 2014. december 31-én 42.192,6 250,7 40.653,1 304,3 554,9

Készletátértékelés -685,5 -1,1 -910,7 -9,0 -10,1

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -3.277,7 -19,9 -2.275,5 -16,9 -36,8

Készletvásárlás vagy értékesítés 11,8 0,1 785,6 5,7 5,8

Mol-csoport készlet 2015. december 31-én 38.241,2 229,7 38.252,6 284,0 513,7

ina

ina készlet 2012. december 31-én 23.903,7 153,3 14.958,6 112,9 266,2

ina készlet 2013. december 31-én 22.024,0 141,2 14.566,0 109,8 251,1

ina készlet 2014. december 31-én 19.616,0 125,1 14.889,2 112,2 237,4

Készletátértékelés -1.658,5 -10,0 25,0 0,2 -9,8

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

termelés -1.335,0 -8,3 -774,4 -5,8 -14,1

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ina készlet 2015. december 31-én 16.622,6 106,9 14.139,7 106,6 213,5

*KRI - Irak Kurdisztáni Régiója

szénHidrOGén-termelés

naPi szénHidrogén Termelés országonKénT (ezer boePd) 2011 2012 2013 2014 2015

magyarország 48,8 46,2 43,2 41,6 41,0

Horvátország 50,8 42,1 37,2 35,2 37,6

egyesült Királyság (északi-tenger) - - - 1,3 4,9

oroszország 18,7 17,5 14,3 7,7 6,7

Pakisztán 5,5 5,6 5,8 6,6 6,8

irak Kurdisztáni régiója 0,1 0,5 0,2 1,9 3,6

szíria 20,3 3,1 0,0 0,0 0,0

egyiptom 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1

angola 1,6 1,5 1,1 1,2 1,2

összesen 147,4 118,5 103,7 97,5 103,9

Konszolidált működési adatok



naPi szénHidrogén Termelés TerméKenKénT (ezer boePd) 2011 2012 2013 2014 2015

Kőolaj  46,4     42,8     38,2     34,5     40,0    

Földgáz  85,6     66,7     57,8     54,9     56,9    

Kondenzátum  15,4     9,0     7,6     8,1     7,1    

összesen  147,4     118,5     103,7     97,5     103,9    

költséGek

FajlaGOs termelési költséGek* 2011 2012 2013
2014  

módosíToTT
2015

Összesen (usd/hordó) 6,29 7,31 8,32 7,85 7,33

* A termelési költségek nem tartalmazzák az értékcsökkenést.

FelmerülT KÖlTségeK (mFT)*

kOnszOlidált vállalatOk TársulT  
vállalatOk

 össze-
sen

kke** nye*** Fák**** egyéb***** összesen

2014. december 31-én 
végződő évre

-

Készlet megszerzése 1.505 119.418 0 0 120.923 - 120.923

bizonyított készlet 0 79.378 0 0 79.378 - 79.378

nem bizonyított készlet 1.505 40.040 0 0 41.545 - 41.545

Kutatási tevékenység 16.685 605 9.019 60.825 87.133 - 87.133

geológiai és geofizikai 
mérések

2.545 385 2.191 11.117 16.238 - 16.238

Kútfúrás 13.352 92 6.030 42.370 61.843 - 61.843

bérleti díjak, egyéb 788 127 798 7.338 9.052 - 9.052

mezőfejlesztés 44.622 41.569 11.582 14.479 112.252 - 112.252

összes felmerült költség 62.811 161.591 20.601 75.304 320.307 - 320.307

2015. december 31-én 
végződő évre

-

Készlet megszerzése 305 33.160 0 0 33.465 - 33.465

bizonyított készlet 0 11.025 0 0 11.025 - 11.025

nem bizonyított készlet 305 22.135 0 0 22.440 - 22.440

Kutatási tevékenység 15.167 5.851 1.236 54.370 76.623 - 76.623

geológiai és geofizikai 
mérések

2.367 2.230 327 3.119 8.044 - 8.044

Kútfúrás 11.536 2.264 637 47.000 61.436 - 61.436

bérleti díjak, egyéb 1.264 1.356 272 4.251 7.143 - 7.143

mezőfejlesztés 44.259 52.536 9.071 11.990 117.856 - 117.856

összes felmerült költség 59.731 91.546 10.307 66.360 227.944 - 227.944

*   Kőolaj- és földgáztermelési tevékenység csoport szintű eredménye, figyelmen kívül hagyva a finanszírozási költségeket és az ehhez kapcsolódó adóha-
tást. Az egyéb eredményre ható tételek nem tartalmazzák a MOl-on és az InA-n belül átvett belső szolgáltatási költségeket

** KKe: Magyarország, Horvátország
***  nYe: egyesült Királyság, norvégia
****  FáK: Oroszország, Kazahsztán
*****  egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, szíria, Omán, Pakisztán, egyiptom, Angola
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eredmény (mFT)*

kOnszOlidált vállalatOk TársulT  
vállalatOk

 összesen

kke** nye*** Fák**** egyéb***** összesen

2014. december 31-én végződő évre

bevételek 325.535 6.470 13.454 47.738 393.196 - 393.196 

értékesítés 72.887 6.470 13.454 47.738 140.549 - 140.549 

belső átadások 252.647 0 0 0 252.647 - 252.647 

Termelési költségek -44.489 -3.427 -6.462 -11.889 -66.267 - -66.267

Kutatási költségek -2.752 -385 -2.190 -11.130 -16.457 - -16.457

értékcsökkenés, értékvesztés -107.966 -1.010 -16.110 -84.894 -209.981 - -209.981

egyéb eredményre ható tételek -15.010 -1.254 9.853 -17.141 -23.552 - -23.552

adózás előtti eredmény 155.317 393 -1.455 -77.316 76.939 - 76.939 

Társasági adó ráfordítás -14.577 -26 -104 21 -14.685 - -14.685

terMelési tevékenyséG 
eredMénye

140.740 367 -1.559 -77.295 62.253 - 62.253 

2015. december 31-én végződő évre

bevételek 264.110 20.820 10.087 38.818 333.835 - 333.835 

értékesítés 46.605 20.820 10.087 38.818 116.330 - 116.330 

belső átadások 217.505 0 0 0 217.505 - 217.505 

Termelési költségek -43.235 -11.616 -3.332 -18.249 -76.433 - -76.433

Kutatási költségek -2.821 -2.230 -327 -3.119 -8.498 - -8.498

értékcsökkenés, értékvesztés -203.124 -270.921 -26.463 -212.950 -713.458 - -713.458

egyéb eredményre ható tételek 25.169 -5.116 -3.803 -12.133 4.116 - 4.116 

adózás előtti eredmény 40.098 -269.063 -23.839 -207.633 -460.437 - -460.437

Társasági adó ráfordítás -18,038 1.020 -25 -273 -43.431 - -17,316

terMelési tevékenyséG 
eredMénye

22,060 -268.043 -23.864 -207.906 -503.868 - -477,754

*  Az év során kőolaj- és földgázvagyon megszerzésére, kutatásra és mezőfejlesztésre fordított összeg, függetlenül attól, hogy aktiválásra kerül vagy költ-
ségként kerül elszámolásra.

** KKe: Magyarország, Horvátország
***  egyesült Királyság, norvégia
****  FáK: Oroszország, Kazahsztán
*****  egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, szíria, Omán, Pakisztán, egyiptom, Angola

KuTaTási és Termelési KuTaK

orszáGok kke* nye** fák*** eGyéb**** összesen

2014. december 31-én végződő évre

tesztelt kutak 22 2 62 23 109

ebből kutató/lehatároló 12 0 8 4 24

olaj- és földgáztermelő 0 0 1 0 1

olajtermelő 2 0 0 2 4

földgáztermelő 5 0 0 0 5

meddő kút 5 0 3 0 8

felfüggesztetett 0 0 4 2 6

ebből termelő kutak 10 2 54 19 85

kőolajtermelő 1 1 59 16 67

földgáztermelő 6 0 0 1 7

meddő kút 3 0 0 0 3

besajtoló 0 1 5 2 8

Konszolidált működési adatok



orszáGok kke* nye** fák*** eGyéb**** összesen

2015. december 31-én végződő évre

tesztelt kutak 14 4 62 21 101

ebből kutató/lehatároló 8 0 1 8 17

olaj- és földgáztermelő 0 0 0 2 2

olajtermelő 0 0 0 0 0

földgáztermelő 0 0 0 0 0

meddő kút 1 0 1 5 7

felfüggesztetett 1 0 0 1 2

ebből termelő kutak 6 4 61 14 85

kőolajtermelő 1 2 59 13 75

földgáztermelő 2 0 0 0 2

meddő kút 0 0 1 1 2

besajtoló 1 2 1 0 4

* KKe: Magyarország, Horvátország
** nYe: egyesült Királyság
*** FáK: Oroszország, Kazahsztán
**** egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, szíria, Omán, Pakisztán, egyiptom, Angola

(ezer Tonna)* 2011 2012 2013 2014 2015

dunai Finomító 8.762 8.080 8.107 8.413 7.925

Pozsonyi Finomító 7.085 6.309 6.828 6.146 6.905

mantovai Finomító 2.635 2.431 2.445 337 1.176

ina finomítók 3.781 3.832 3.587 3.159 3.543

Mol-csoport teljes 22.263 20.652 / 20.237* 20.507 17.541 19.039

* 2012-ben változás történt a számítási módszertanban

2011 2012 2013 2014 2015

lpG 636 598 606 476 492

vegyipari benzin 44 46 46 0 14

motorbenzin 4.211 4.036 3.987 3.614 3.826

gázolaj 9.392 9.065 9.363 9.133 9.402

Tüzelő olaj 939 852 780 721 702

kerozin 419 348 419 384 396

Fűtő olaj 740 332 677 554 470

bitumen 1.275 1.015 1.026 629 553

egyéb termékek 1.355 1.489 1.188 1.216 1.380

összesen 19.011 17.781 18.092 16.725 17.234

ebből lakossági szolg. szegmens 
értékesítés

3.507 3.375 3.480 3.513 3.916

Petrolkémiai alapanyag átadás 2.552 1.986 1.994 1.991 2.285

downsTream
FinOmítás és kereskedelem

a CsoPorT FinomíTóinaK alaPanyag FelHasználása

Külső KőolajTerméK érTéKesíTési adaToK (KT)
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2011 2012 2013 2014 2015

magyarországi termék-értékesítés 4.186 3.840 3.908 3.937 3.972

gáz- és tüzelőolajok 2.525 2.325 2.393 2.417 2.381

motorbenzinek 1.065 983 954 927 921

Fűtőolajok 23 17 13 9 4

bitumenek 105 87 91 126 141

Kenőanyagok 43 46 15 16 18

egyéb termékek 425 382 442 442 507

szlovákiai termék-értékesítés 1.551 1.515 1.501 1.515 1.586

gáz- és tüzelőolajok 962 972 976 1.016 1.068

motorbenzinek 403 393 368 356 365

Kenőanyagok 21 21 8 9 10

bitumenek 55 20 15 30 28

egyéb termékek 110 109 134 104 115

Horvátországi termék-értékesítés 1.887 1.715 1.796 1.666 1.687

gáz- és tüzelőolajok 1.093 1.068 1.133 1.090 1.110

motorbenzinek 446 424 470 405 397

Kenőanyagok 9 9 10 9 0

bitumenek 95 71 80 65 58

egyéb termékek 244 143 103 97 122

export értékesítés 10.751 10.113 10.294 9.133 9.528

gáz- és tüzelőolajok 6.844 5.552 5.641 5.332 5.557

motorbenzinek 2.744 2.237 2.194 1.926 2.143

Kenőanyagok (bázisolaj nélkül 39 40 27 28 29

bitumenek 1.115 837 840 408 328

egyéb termékek 1.896 1.447 1.592 1.439 1.471

összes termék-értékesítés 18.375 17.183 17.499 16.251 16.773

* PB- és gáztermékek nélkül

Kőolaj TerméK érTéKesíTési adaToK (KT)*

(ezer Tonna)
dunai  

FinomíTó
pOzsOnyi  
FinomíTó

ina- 
FinómíTóK

mOl-csOpOrt 
összesen

saját termelésű kőolaj 563 0 553 1.116

import kőolaj 5.903 5.930 2.212 14.046

Kondenzátum 100 2 85 188

egyéb alapanyag 1.359 972 693 3.690

teljes feldolgozott mennyiség 7.926 6.905 3.543 19.039

vásárolt és értékesített termékek 1,345 73 538 1.797

a CsoPorT FinomíTóinaK Kőolaj Feldolgozási  
adaTai alaPanyagonKénT 2015-ben

Konszolidált működési adatok



a CsoPorT TerméKKiHozaTala TerméKenKénT 2015-ben

KisKeresKedelmi KőolajTerméK-érTéKesíTés

KőolajTerméK-érTéKesíTés (benzin és gázolaj) (KT)

(ezer Tonna)
dunai  

FinomíTó
pOzsOnyi  
FinomíTó

ina- 
FinómíTóK

mOl-csOpOrt 
összesen

lpG 87 115 0 411

vegyipari benzin 907 424 38 1.367

motorbenzin 1.186 1.486 843 3.668

gázolaj és tüzelőolaj 3.106 3.398 1.257 8.695

kerozin 191 100 105 393

Fűtőolaj 13 326 389 657

bitumen 489 0 0 475

egyéb termék 1.256 423 198 1.466

saját felhasználás és veszteség 689 635 502 1.904

* 2012-ben változás történt a számítási módszertanban

kiskereskedelmi  
TerméK-érTéKesíTés (KT)

2011 2012 2013 2014 2015

motorbenzin 1.183 1.099 1.105 1.073 1.157

gáz- és tüzelőolaj 2.231 2.186 2.289 2.347 2.661

egyéb termék 93 90 86 93 98

összesen 3.507 3.375 3.480 3.513 3.916

* A vállalat saját töltőállomásain értékesített mennyiség

2011 2012 2013 2014 2015

magyarország 790 753 776 844 919

szlovákia 443 415 413 443 526

Horvátország 1.233 1.145 1.119 1.091 1.043

románia 446 464 498 492 571

Csehország 25 51 134 146 350

egyéb 477 457 454 404 409

összesen 3.414 3.285 3.394 3.420 3.818

lakOssáGi szOlGáltatásOk
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2011 2012 2013 2014 2015

etilén 786 623 684 656 737

propilén 403 321 348 327 378

egyéb termékek 712 534 623 555 615

összes olefin 1.901 1.478 1.655 1.538 1.730

butadién 16

raffinate 23

összes bdeU-termelés 39

ldpe 244 164 158 151 177

Hdpe 388 322 351 349 390

pp 537 447 472 443 534

összes polimer 1.170 933 981 943 1.101

összesen 3.070 2.411 2.636 2.480 2.870

2011 2012 2013 2014 2015

magyarország 515 451 444 390 428

szlovákia 79 65 60 75 109

egyéb piacok 910 714 798 661 761

összesen 1.504 1.230 1.302 1.126 1.298

petrOlkémia

a mOl-csOpOrt  
TÖlTőállomásainaK száma

2011 2012 2013 2014 2015

magyarország 364 360 366 364 364

Horvátország 445 439 435 434 431

olaszország* 222 215 138 129 107

szlovákia 209 209 212 214 253

románia 128 135 147 159 202

bosznia-Hercegovina 110 110 104 102 100

ausztria* 61 59 75 57 33

szerbia 33 34 38 42 47

Csehország 25 149 149 192 316

szlovénia 37 37 38 40 40

egyéb 1 1 1 1 1

összesen 1.635 1.748 1.703 1.734 1.894

*módszervaltás miatt Olaszország és Ausztria módosításra került

TÖlTőállomásoK

PeTrolKémiai Termelés (KT)

PeTrolKémiai érTéKesíTés régiónKénT

Konszolidált működési adatok
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FennTarTHaTósági 
teljesítményadatOk  
(gri g4)
 
Az alábbi indikátorok definíciói megtalálhatók a honlapunkon.

muTaTó Fejezet
mérték- 
eGyséG

2013  mOl-
csOpOrt

2014 mOl-
csOpOrt

2015 mOl-
csOpOrt

váltOzás 
2014–2015 

(%)

Gri G4 
cOde

éghajlatváltozás

üvegházhatású gázok

szén-dioxid (co2) 1.2 millió t 6,19 5,79 6,11 6 G4-en15

szén-dioxid kibocsátás a tulajdoni 
hányad arányában (Co2)

(1)
1.2 millió t 5,66 5,16 5,68 10 G4-en15

szén-dioxid (Co2) eTs szerint(2) 1.2 millió t 5,42 5,12 5,61 10 G4-en15

metán (CH4) 1.2 t 2.057 690 354 -49 G4-en15

közvetlen módon kibocsátott 
üvegházhatású gázok összesen

1.2
co2 egy.

ért. millió 
t-ban

6,23 5,81 6,15 6 G4-en15

közvetett módon kibocsátott 
üvegházhatású gázok

1.2
co2 egy.

ért. millió 
t-ban

1,47 1,24 1,27 3 G4-en16

Teljes üHg kibocsátás Kutatás, 
Termelés (közvetett + közvetlen)

1.2
cO2egy.

ért. millió 
t-ban

0,95 0,92 0,71 -22
G4-en15, 
G4-en16

Teljes üHg kibocsátás Finomítás 
(közvetett + közvetlen)

1.2
cO2 egy.

ért. millió 
t-ban

5,11 5,56 4,65 -16
G4-en15, 
G4-en16

értékesített termékhez, üzleti 
utakhoz és nyersolaj ellátás-hoz 
kapcsolódó közvetett üvegházhatású 
gáz mennyisége

1.2
cO2 egy.

ért. millió 
t-ban

59,03 55,70 58,03 4 G4-en16

Fáklyázásból származó Co2 

kibocsátás (Kutatás-Termelés 
üzletág)

1.2
cO2 egy.

ért. millió 
t-ban

0,05 0,07 0,06 -5 G4-en21

energiafogyasztás

Földgáz 1.2 Gj 24.313.457 21.024.637 17.917.957 -15 G4-en3

egyéb szénhidrogén (üzemanyag, stb.) 1.2 Gj 65.639.326 59.089.080 67.374.322 14 G4-en3

elsődleges energiaforrásokból 
származó összes energiafogyasztás

1.2 Gj 89.952.783 80.113.717 85.292.279 6 G4-en3

villamosenergia 1.2 Gj 9.849.031 9.084.171 9.562.509 5 G4-en3

egyéb közvetett energia (gőz, fűtés, stb.) 1.2 Gj 9.035.525 8.168.338 8.322.541 2 G4-en3

Összes közvetett energiafogyasztás 1.2 Gj 18.884.557 17.252.509 17.885.050 4 G4-en3

Teljes energiafogyasztás Kutatás, 
Termelés (közvetett és közvetlen)

1.2 Gj 9.083.351 7.826.090 8.579.143 10 G4-en3

Teljes energiafogyasztás Finomítás 
(közvetett és közvetlen)

1.2 Gj 67.149.450 59.017.293 62.246.256 5 G4-en3

Összes energiafogyasztás 1.2 Gj 108.837.340 97.366.226 103.177.328 6 G4-en3

szilárd részecskék (Pm) 2.1 t 552 367 353 -4 G4-en21

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



muTaTó Fejezet
mérték- 
eGyséG

2013  mOl-
csOpOrt

2014 mOl-
csOpOrt

2015 mOl-
csOpOrt

váltOzás 
2014–2015 

(%)

Gri G4 
cOde

Környezet

levegő

Kén-dioxid (so2) 2.1 t 5.776 5.368 6.146 14 G4-en21

nitrogén-oxidok (nox) 2.1 t 6.057 4.715 5.175 10 G4-en21

illékony szerves vegyületek (voC) 2.1 t 5.643 5.251 7.950 51 G4-en21

szén-monoxid (Co) 2.1 t 4.248 2.275 2.309 2 G4-en21

víz

teljes vízkivétel 2.2 ezer m3 94.518 94.130 84.657 -10 G4-en8

Összes vízkibocsátás 2.2 ezer m3 100.700 103.795 94.002 -9 G4-en22

Összes alifás szénhidrogének (TPH) 2.2 t 63 95 38 -60 G4-en22

Kémiai oxigén igény (Koi) 2.2 t 1.712 1.647 1.514 -8 G4-en22

biológiai oxigén igény (boi) 2.2 t 417 471 307 -35 G4-en22

lebegő anyagtartalom (ss) 2.2 t 609 873 765 -12 G4-en22

Hulladék

veszélyes hulladék 2.3 t 60.528 80.866 92.720 15 G4-en23

nem veszélyes hulladék 2.3 t 185.528 170.970 183.686 7 G4-en23

ártalmatlanított/lerakott 2.3 t 86.574 102.413 94.197 -8 G4-en23

Újrafelhasznált/újrahasznosított 2.3 t 159.482 149.423 182.461 22 G4-en23

Újrahasznosítási arány 2.3 64,8 59,3 66,0 11

elfolyások(3)

elfolyások száma 2.3 darab 18 5 6 20 G4-en24

elfolyások mennyisége 2.3 m3 133 194 17 -91 G4-en24

egyéb környezeti mutatók

ebK jellegű bírságok 2.5 millió Ft 341 18 21 15 G4-en29

ebK beruházások(4) millió Ft 6.114 12.550 15.518 24 G4-en31

ebK működési költségek millió Ft 14.776 12.477 14.159 13 G4-en31

Hulladékhoz kapcsolódó kiadások 
(működési költségek)

millió Ft 2.604 2.371 2.048 -14 G4-en31

Kibocsátásokhoz kapcsolódó 
kiadások (működési költségek)

millió Ft 1.620 1.030 1.270 23 G4-en31

Kármentesítéshez kapcsolódó 
költségek (beruházás, működési 
költségek)

millió Ft 2.727 1.919 2.057 7 G4-en31

megelőzéshez és környezetvédelmi 
menedzsmenthez kapcsolódó 
kiadások (működési költségek)(4)

millió Ft 619 296 454 54 G4-en31

iso 14001 tanúsítások a bevétel 
arányában

68 66 66 0

„n.a.” jelzi, ha az adat nem elérhető.

Az adatok számítása a GRi definíciói szerint történt.

(1) ÜHG kibocsátás a tulajdoni hányad arányában. nem tartalmazza a Kutatás-termelés vegyesvállalatokat (InA tengeri kitermelés, egyiptom, Angola és az 
UK offshore, KRI). Beletartoznak viszont a következő vegyesvállalatok: tvK erőmű Kft., Dunai Gőzfejlesztő Kft. és a slovnaft Hőerőmű.

(2) slovnaft Hőerőmű (CMePs) és tvK erőmű adatai nem szerepelnek az indikátorban, mivel kiesnek a MOl által működtetett vállalatok köréből, a pénzügyi 
konszolidációtól függetlenül. 

(3) Az elfolyások nem tartalmazzák a közúti balesetekből származó elfolyásokat 2014-től.

(4) teljes MOl-csoport az InA-csoport nélkül 2013-ban.
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muTaTó Fejezet
mérték- 
eGyséG

2013 mOl-
csOpOrt

2014 mOl-
csOpOrt

2015 mOl-
csOpOrt 

váltOzás
2014-2015 

(%)

Gri G4 
Kód

egészség és biztonság

biztonsági mutatók

munkaidő-kieséssel járó  
munkabalesetek (lTi)

3.1 darab 82 66 79 20 G4-la6

munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek 
(lTi) alvállalkozók esetében

3.1 darab 18 39 21 -0,46 G4-la6

munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek 
gyakorisága (lTiF) - mol-csoportos 
munkavállalók esetében

3.1 1,5 1,0 1,3 27 G4-la6

munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek 
gyakorisága (lTiF) alvállalkozók  
esetében (1)

3.1 0,5 0,9 0,6 -35 G4-la6

összes jelentésköteles munkabaleset 
gyakorisága (Trir) - mol-csoportos 
munkavállalók esetében(2)

3.1 1,80 1,52 1,44 -4 G4-la6

az összes jelentésköteles foglalkozási 
megbetegedés gyakorisága (TroiF)

3.1 0 0 0 - G4-la6

Kiesett munkanapok (ldr) 3.1 % 0,23 0,20 0,16 -18 G4-la6

Hiányzási ráta (ar) 3.1 % 3,1 2,8 3,17 12 G4-la6

Halálos balesetek száma mol-csoportos 
munkavállalók esetében

3.1 0 0 1 100 G4-la6

Halálos balesetek száma alvállalkozók 
esetében - telephelyen belül

3.1 0 1 4 300 G4-la6

Halálos balesetek száma alvállalkozók 
esetében - telephelyen kívül

3.1 2 4 1 -75 G4-la6

Halálos balesetek száma harmadik fél 
esetében

3.1 1 2 3 50 G4-la6

Folyamatbiztonsági események száma 
(Tier1+Tier2)(3)

3.3 darab 45 33 41 24 OG13

Humán tőke

munkavállalók

Teljes munkaerő 4.2 fő 28.769 27.499 25.959 -6 G4-10

részmunkaidős munkavállalók száma 4.2 fő 263 282 380 35 G4-10

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
száma

4.2 fő 28.506 27.217 25.579 -6 G4-10

a vállalatot elhagyók létszáma 4.2 fő 1.932 2.383 3.229 36 G4-10

a vállalathoz belépő új munkavállalók 
száma

4.2 fő 2.068 1.764 3.142 78 G4-la1

Fluktuáció 4.2 % 6,7 8,7 12,4 44 G4-la1

érdekvédelmi képviselettel rendelkező 
munkavállalók

4.4 % 96,0 94,4 94,9 1 G4-11

Kollektív szerződés hatálya alá tartozó 
munkavállalók

4.4 % 90,1 88,7 91,5 3 G4-11

esélyegyenlőség

női munkavállalók aránya 4.2 % 21,9 21,4 22,0 3 G4-la12

nők aránya a nem menedzseri 
pozíciókban

4.2 % 22,0 21,5 21,9 2 G4-la12

nők aránya a menedzseri pozíciókban 4.2 % 20,4 19,4 23,8 23 G4-la12

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



muTaTó Fejezet
mérték- 
eGyséG

2013 mOl-
csOpOrt

2014 mOl-
csOpOrt

2015 mOl-
csOpOrt 

váltOzás
2014-2015 

(%)

Gri G4 
Kód

képzések

egy főre jutó éves képzési órák száma 4.3 óra 22,0 24,0 34 42 G4-la9

egy főre jutó átlagos képzési költség 4.3 ezer Ft 57,0 76,0 114 51 G4-la9

Összes képzési költség 4.3 millió Ft 1.652,0 2.088,6 2.970 42

Közösségek

Társadalmi mutatók

Pénzbeli adomány 5.2 millió Ft 6.618,4 3.004,5 1.898 -37 G4-ec7

Természetbeni (termék és szolgáltatás) 
adomány

5.2 millió Ft 138,1 95,8 34 -64 G4-ec7

vállalati önkéntesség 5.2 óra 4.032,0 6291 6.085 -3 G4-ec7

„n.a.” jelzi, ha az adat nem elérhető.
Az adatok számítása a GRi definíciói szerint történt.
(1) először 2013. évben közölve. MOl-csoport saját karbantartó cégeinek teljesítménye a saját munkavállalók sérülései között jelenik meg. Részben ez az oka 
annak, hogy az alvállalkozókra vonatkozó mutató lényegesen alacsonyabb.
(2) saját munkavállalókra, töltőállomáson alkalmazott munkavállalókra és alvállalkozókra vonatkozik.

muTaTó Fejezet
mérték- 
eGyséG

2013 mOl-
csOpOrt

2014 mOl-
csOpOrt

2015 mOl-
csOpOrt 

váltOzás
2014-2015 

(%)

Gri G4 
Kód

gazdasági fenntarthatóság

gazdasági adatok(1)

bevételek milliárd Ft 5.506 4.929 4.209,3 -15 G4-ec1

állami pénzügyi támogatások milliárd Ft 1,5 1,2 1,7 42 G4-ec4

működési költségek milliárd Ft 4.558,4 4.094,6 3.192,7 -22 G4-ec1

vállalatnál képződő érték milliárd Ft 947,1 833,9 1.016,7 22 G4-ec1

munkavállalói bérek és 
juttatások

milliárd Ft 259,7 260,2 267,3 3 G4-ec1

Tőkebefektetőknek kifizetések milliárd Ft 120,6 175,1 141,3 -19 G4-ec1

állam felé történő kifizetések milliárd Ft 170,3 160,5 116,4 -27 G4-ec1

visszatartott nyereség milliárd Ft 396,5 238,1 491,7 107 G4-ec1

Kutatás - Feljesztés kiadások millió Ft 2.113,9 1.592,5 2.903,7 82

megújulókra fordított Kutatás-
Fejleszés célú kiadás downst-
ream üzletágban (millió Ft)

millió Ft 656,7 267,9 231,7 -14

ügyfélelégedettség(2)

nagykereskedelmi vevőelége-
dettség - mol-csoport

85 86 90 5 G4-pr5

etika

etikai bejelentések száma 6.2 darab 81 88 90 2 G4-58

etikai vizsgálatok száma 6.2 darab 45 61 58 -5 G4-58

etikai vétségek száma(3) 6.2 darab 26 16 25 56 G4-58

Társasági biztonság által elvég-
zett vizsgálatok száma

6.2 darab 1.437 877 1.241 42 G4-sO5

Társasági biztonság által feltárt 
vétségek száma

6.2 darab 526 427 562 32 G4-sO5

„n.a.” jelzi, ha az adat nem elérhető.
Az adatok számítása a GRi definíciói szerint történt.
(1) Az adatok a GRI ajánlás alapján kerültek kiszámításra, további részletek a MOl honlapján
(2) Az ügyfélelégedettség-mérés módszertana üzletáganként eltérő. Az itt közölt adat az üzemanyag nagykereskedelmi ügyfelek körében (kisebb számú 
ügyfélkörnek egyszerre nagyobb mennyiségek értékesítése) és az üzemanyagkártyás ügyfelek körében (nagyobb számú ügyfélkörnek, egyszerre kisebb 
mennyiségek értékesítése) végzett mérések egyszerű átlaga. további részletek a MOl honlapján találhatók.
 (3) A 2014-ben megkezdett és 2015-ben lezárt vizsgálatok további 6 mulasztást azonosítottak, így összesen 22-re emelkedett a 2014. évi mulasztások száma. 
2015 végén még 14 vizsgálat volt folyamatban.
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meGjeGyzések a  
FennTarTHaTósági  
jelentésHez
 
1. éGHajlatváltOzás
 
Általános cél: „Az éghajlatváltozással kapcsolatos lehetőségek és kockázatok kezelése.”

eredmények:
  Az energiahatékonyság projektek eredményeként, főleg a Downstream területen, jelentős mértékben csökkent a CO2-kibocsátás. 

49 ezer tonna CO2 megtakarítást értünk el 2014-hez képest.
  további 212 ezer tonna CO2-kibocsátás megtakarítást értünk el az InA-nál megvalósított eOR projekt nyomán.
  A MOl-csoport csatlakozott a világbank „Zero Routine Flaring Initiative” kezdeményezéséhez, valamint csekély mértékű csök-

kenést regisztráltunk a kutatás-termelés területen elfáklyázott volumen tekintetében.
  A jászberényi geotermikus kutatási projekt hosszú távú tesztfázisának előkészítése befejeződött, a projekt ütemterv szerint halad.
  A nem-élelmiszer jellegű megújuló üzemanyag-termelés lehetőségeinek vizsgálata keretében feltérképeztük a cellulóz-alapú 

alapanyagokkal és a nem élelmiszer jellegű anyagokkal kapcsolatos konverziós technológiákban rejlő potenciált.
 
kiHívásOk:
  Az alacsony szén-dioxid kibocsátású energiahordozók MOl-csoporton belüli szélesebb körű alkalmazásához szükséges megol-

dások kidolgozása.
  Az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó energiahordozók arányának növelése a hagyományos fosszilis termékek mellett.

Az éghajlatváltozás a MOl-csoport üzleti környezetét jelentős mértékben befolyásoló folyamat. Hosszabb távon ez megfelelő felké-
szülést és körültekintő kezelést igénylő kockázatokat, de új lehetőségeket is hordoz magában. 

kockázatok
Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelése a MOl-csoport általános kockázatkezelési folyamatának szerves része. 
A kockázatokat egységes módszertan alapján mérjük fel, súlyosság és valószínűség szerint kategorizáljuk az ún. hőtérképeken 
(angolul heat map) a különböző szervezeti szintek mentén. Az Igazgatóság rendszeresen áttekinti a kockázatkezelési- és kontroll 
intézkedéseket, valamint meghatározza a kockázatok mérséklésére irányuló intézkedéseket. Az Igazgatóság Pénzügyi és Kocká-
zatkezelési Bizottsága (FRC) egyezteti a kockázatokat, a MOl általános kockázati kitettségével, többek között az éghajlatváltozási 
kockázatok kezelésével kapcsolatos intézkedéseket.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok sokszor jóval kiszámíthatatlanabbak, mint az egyéb pénzügyi-, szabályozási- vagy 
működési kockázatok. Az alábbiakat tekintjük a MOl-csoport tekintetében legjelentősebb éghajlatváltozással kapcsolatos kocká-
zatot hordozó területnek a 2030-ig tartó időszakban: bioüzemanyagok, alternatív infrastruktúrák, gépjármű-hatékonyság és 
e-mobilitás. Az egyes területek pénzügyi hatása becslés szerint éves szinten 5-150 millió UsD között mozog. Az európai Unió kibo-
csátás-kereskedelmi rendszerének lehetséges megújítása ennél valószínűleg jóval jelentősebb pénzügyi kockázatot jelent.

lehetőséGek
A vonatkozó eU rendeleteket tartalmazó éghajlat-változási csomag jelentős hatással lehet a fosszilis tüzelőanyagok és energia iránti 
kereslet alakulására hosszabb távon. A kötelezettségek megfogalmazása mellett ez egyben új üzleti lehetőségeket kínál a „tiszta 
fűtőanyagok és energia” terén. Hosszabb távon a fogyasztói kereslet várhatóan a környezetbarátabb termékek felé mozdul el.

A következő fejezet tárgyalja a hosszú távú termékportfólió és az energiahatékony működés kialakításához szükséges intézkedéseket.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



1.1 hosszÚ távÚ terMékportfólió

Kapcsolódó célkitűzések:
•  „Az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó termékek és szolgáltatások arányának maximalizálása.”
•  „Az Upstream első geotermikus projektjének elindítása.”

2015-ben a MOl-csoport folytatta az ÜHG lábnyom csökkentésére alkalmas technológiák fejlesztésére és hasznosítására 
irányuló erőfeszítéseit. 

Fejlesztések a finomítás területén

2015-ben a MOl-csoport folytatta azt az előző évben megkezdett munkát, melynek keretében az vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségeink 
vannak a hagyományos fosszilis termékek alacsony szén-dioxid kibocsátással járó energiahordozókkal való kiváltására. Az év során 
várakozásainkkal összhangban módosultak a bioüzemanyagok felhasználására vonatkozó eU szabályok, különösen a nem-élelmiszer- 
és hulladékalapú anyagáramok tekintetében, melyek a jövőben egyre fontosabb szerepet játszanak ezen a területen. ezen alapanyagokból 
fejlesztés alatt lévő technológiák segítségével állíthatunk elő korszerű bioüzemanyagokat. Az elkövetkező évek egyik legkomolyabb kihí-
vása lesz, hogy miként tudjuk sikeresen integrálni ezeket a technológiákat és termékeket a MOl-csoport meglévő ellátási láncába.

Nem-élelmiszer jellegű megújuló üzemanyagok

A 2020-ig és az ezt követően megvalósítandó megújuló energiákra vonatkozó célkitűzéseknek, valamint a földhasználat közve-
tett megváltozásával (IlUC) kapcsolatos követelményeknek való megfelelés jegyében vizsgáltuk az ÜHG-hatékony hulladék zsírok 
és olajok feldolgozásának lehetőségeit. A fókuszterület a megújuló dízel termelése hidrogénező eljárásokkal és a keletkező termék 
bekeverése. A legígéretesebb lehetőségekből beruházási projektterv készül. A megvalósítási döntés meghozatalára várhatóan 2016-
ban kerül sor a részletes műszaki- és gazdasági felmérést követően.

A hosszú távú tervezés jegyében, megkezdtük a cellulóz alapanyagokban és a kapcsolódó konverziós technológiák feltérképezését. 2016-
ban fejeződik be az elérhető alapanyag mennyiségének felmérése a MOl-csoport számára elérhető régióban. A bioüzemanyag-előállítás 
területén jelenleg vizsgáljuk a lehetséges konverziós technológiai megoldásokat, többek között a cellulóz pirolízist és a cellulóz gázosí-
tást, valamint a különböző biotechnológiai eljárásokat. számos elismert hazai és nemzetközi szakértő és technológia fejlesztő segítségével 
végeztük el a technológiai értékelést. A megoldási javaslatokra és döntésekre várhatóan következő években kerül sor.

A korszerű bioüzemanyagok mellett megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a fenntartható energiahasznosítási trendek, többek 
között a hatékony széndioxid hasznosítási-, megújuló energiatermelési- és tárolási megoldások figyelemmel kísérésére.

CO2-konverzió és hasznosítás

A probléma kezelésére szolgáló kialakulóban lévő megoldások mindezidáig a mezőgazdasági felhasználásra, valamint a széndioxid-
leválasztásra és tárolásra (CCs) korlátozódtak. A MOl-csoport előrelátó módon megkezdte a vállalat szénlábnyomának csökken-
tésére alkalmas CO2-konverziós technológiák feltérképezését. Az utóbbi időben történt néhány fejlesztés ezen a területen, amelyek 
segítségével a széndioxid kémiailag megköthető és értékes anyagokká alakítható. Ilyen például a metanol, a hangyasav, vagy külön-
böző típusú műanyagok. A kapcsolódó kutatások célja, hogy ezeket a fejlődő technológiákat gazdaságossá tegyék.

üzemanyag gazdaságosság

2015-ben a kiváló minőség mellett egyben gazdaságosabb üzemanyagok előállítása volt a MOl-csoport egyik fókuszpontja. ezek 
az újszerű üzemanyagok egyrészt gazdasági megtakarítást jelentenek vevőink számára, másrészt jobb égési tulajdonságaiknak 
köszönhetően jelentős mértékben csökkentik a széndioxid-kibocsátást is.

Kémiailag stabilizált gumibitumen gyártása

2015-ben folytattuk a MOl környezetbarát bitumen termékének piaci bevezetését, melyből az elmúlt évben több mint 400 tonnát érté-
kesítettünk. egy közelmúltban készült tanulmány szerint az ennek felhasználásával épített utak élettartama másfélszer hosszabb, 
karbantartási igényük alacsonyabb, és a hagyományos bitumentermékekhez képest a teljes életciklusra vetítve 25-30 százalékkal 
alacsonyabb széndioxid-kibocsátást jelentenek. A tanulmány egyben hangsúlyozza, hogy minőségét tekintve a gumibitumen nem 
csak a hagyományos termékeket múlja felül, de az autópálya-építésben használt prémium termékekkel is felveszi a versenyt.
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Geotermikus fejlesztések

A MOl-csoport elkötelezett a geotermikus energia, mint megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások iránt. ez 
nyilvánvaló lehetőséget teremt a MOl-csoporton belül felhalmozott tudás és műszaki szakértelem, valamint e közép-kelet-európai 
régióban jellemzően előforduló energiaforrásban rejlő kedvező geológiai adottságok kiaknázására. 

2014. első félévében, a jászberényi geotermikus kutatásra kiírt koncessziós tender megnyerését és a koncessziós szerződés aláírását köve-
tően, a CeGe Kft. megkezdte a kutatási program végrehajtását. A hivatalos kétéves kutatási időszak 2015. márciusában vette kezdetét.

A MOl nyrt. 2015 decemberében ausztrál partnerétől, a Black Rock energy (korábban: Green Rock energy néven ismert) válla-
lattól megvásárolta annak CeGe részesedését és ezzel a CeGe Kft. egyetlen tulajdonosává vált.

A CeGe Kft. 2015-ben a vállalt munkaprogram alábbi elemeit valósította meg:
•  a terület már korábban elkészült háromdimenziós szeizmikus adatainak megvásárlása és ezek újraértékelése, 
•  magnetotellurikus szelvényezés végrehajtása és az eredmények értelmezése, 
•  a termelőkút sikeres lefúrása és a rezervoár rétegserkentés megkezdése (2016 januárjában sikeresen befejezve), 
•  megkezdődött a felszíni létesítmények kialakítása.
•  a hosszú távú rétegvizsgálati ütemterv szerint 2016. második félévében esedékes.

 
Bioüzemanyag beszerzés

A MOl-csoport nem foglalkozik bioüzemanyagok előállításával, de két vállalata, a MOl nyrt. és a slovnaft is rendelkezik kisebb-
ségi részesedéssel biodízel gyártásban érdekelt vegyesvállalatokban. ezek a vállalatok a MOl-csoporttól függetlenül működnek és 
pénzügyi befektetésnek tekintendők.

A MOl nyrt. és a slovnaft a.s. 2015-ben 450 millió liter biokomponenst vásárolt, és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
ezeket benzin- és gázolajtermékeinek előállítása során hasznosította.

A MOl-csoport egyaránt használ első- és második generációs bioüzemanyagokat. ezek minősített biológiai forrásokból és hulladékból, 
többek között a MOl-csoport töltőállomás hálózatán keresztül begyűjtött használt sütőolajból készült alapanyagokból készülnek.

A 2015-ben vásárolt bioüzemanyag komponensek megfelelnek az eU megújulóenergia-irányelvében (ReD) foglalt követelmé-
nyeknek. A MOl-csoport vállalatok (MOl nyrt., slovnaft a.s. és InA d.d.) forgalmazóként teljesítik az európai IssC tanúsítási 
rendszer-alapú követelményeket. Az IssC tanúsítvány lefedi a bioalapú alapanyagok és megújuló energiaforrások teljes ellátási 
láncát, ezzel biztosítva a szigorú ökológiai és társadalmi fenntarthatósági előírások alkalmazását, az üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkenését és az ellátási lánc mentén történő nyomon követhetőség megvalósulását. 

 1.2. enerGiahatékonysáG és ühG-kibocsátás

GhG emissions

Kapcsolódó célkitűzés:
•  „Minden telephely javítsa egy decilissel a jelenlegi ágazati CO2-mutatóját a Downstreamben”.
• „Az Upstream működés során 2017 végéig 30%-kal csökkenjen a CO2-intenzitás (t CO2/toe).”
 
A MOl-csoport teljes közvetlen CO2-kibocsátása 2015-ben 6,1 millió tonnát tett ki szén-dioxid egyenértéken számolva. ez 2014-
hez képest (5,79 millió tonna volt a szén-dioxid egyenértéken számolva) 5 százalékkal magasabb, de a 2010-es kiindulási évben 
mért értéknél (7,14 millió tonna) 15 százalékkal kevesebb. Az ÜHG-kibocsátás legjelentősebb összetevője a széndioxid (CO2), a 
kapcsolódó kibocsátási értéket az alábbi táblázat mutatja be országonkénti bontásban. 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



CO2-kibocsátás országonként
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ez az általános növekedés számos tényező hatására vezethető vissza:
•   Az emelkedő tendenciát elsősorban az okozza, hogy 2015-ben a Dunai Finomító gőzfejlesztő üzeme is bekerült a MOL-csoport 

alá tartozó működtetett és egyben konszolidált egységek közé, így a továbbiakban ennek hatása megjelenik a közvetlen kibo-
csátásban. 

•   Ugyanakkor a Slovnaft finomító- és petrolkémiai üzemeinek működése és így kibocsátása is visszatért a korábbi alancso-
nyabb szintekre a 2014. évi nagyleállások miatt.

A növekedést több projekt részben ellensúlyozta:
•  Az energiahatékonysági program, mely 2015-ben 49 ezer tonna CO2-kibocsátás csökkenést eredményezett.
•   Az EOR (fokozott olajkinyerési eljárás) projekt nyomán (212 ezer tonnával) csökkent a horvátországi kutatás-termelésben 

alkalmazott CO2-lefúvatás mennyisége. A 2014 októberében üzembe helyett beruházás 2015 eleje óta élesben működik. A 
beruházás célja a fokozott olajkinyerés ún. „harmadlagos módszerének” alkalmazása (CO2-visszasajtolás), mellyel növelhető a 
kinyerhető olaj mennyisége, ugyanakkor a kitermelt CO2 egy része ártalmatlanítható.

ÜHG-kibocsátás változások 2014-2015
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A MOl-csoport ÜHG-kibocsátásának legnagyobb része a petrolkémiai és finomítói tevékenységből származik. 2010-től kezdődően 
folyamatosan figyelemmel kísérjük a finomítás üzletág ÜHG teljesítményét a COnCAWe-solomon CO2-intenzitás mutató (CWt 
– Complexity Weighted tons) segítségével. Hasonló módon, a petrolkémiai üzletágnál a HvC (magas értékű vegyipari termékek) 
mutatót alkalmazzuk. ezek a mutatók termelési vonatkozásúak, ugyanakkor figyelembe veszik a létesítmények komplexitását is.

A kutatás-termelési üzletágnál az egységes IOGP mutató (kg CO2/toe) segítségével kísérjük figyelemmel a teljesítmények alakulását.

Az alábbiakban bemutatott eredmények a szén-dioxid intenzitás kismértékű növekedését jelzik 2011-hez képest (3,55%) a finomí-
tási, és 3 százalékos növekedést jeleznek a petrolkémiai ágazatnál (ezek az eltérések elsősorban a nagyleállásokra és a 2014-től hatá-
lyos kalkulációs/módszertani változásokra vezethetőek vissza a horvátországi működés tekintetében).
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A finomítók és petrolkémiai üzemek CO2-kibocsátás intenzitása (termeléssel súlyozott átlag alapján) [GRI EN16]

év 2011 2012 2013 2014 2015
váltOzás 

2011-2015 (%)

Finomítás (t Co2/kt of CwT) 36,64 36,43 35,59 35,54 37,94 3,55

Petrolkémia (t Co2/t HvC) 1,032 1,031 1,020 1,020 1,040 3,0

  
CO2-kibocsátás intenzitás változása finomítónként (t CO2/kt of CWT) és petrolkémiai üzemenként (t CO2/t HVC) [GRI EN16]

telepHely

FinOmítás petrOlkémia

dunai 
FinomíTó 

(mol)

slOvnaFt 
(slovnaFT)

mantOva 
(ies)

sisaK (ina) rijeKa (ina)
mOl 

petrOlkémia
spc

változás (%)
2010-2015

5,87 0,87 -100 2,61 10,11 -4 33

Egyéb közvetett (Scope 3) üHG kibocsátások 

A MOl-csoport értéklánc mentén megjelenő, de a vállalat tevékenységeitől független ÜHG-kibocsátásokat a scope 3 kibocsá-
tások alatt tárgyaljuk. Az ilyen jellegű kibocsátások jellemzően a finomítói termékek vagy földgáz fogyasztói, vagy a MOl-csoport 
számára szolgáltatásokat nyújtó beszállítók általi felhasználásából erednek. A MOl-csoport beszámol a scope 3 kibocsátásokról is, 
hogy kontextusba helyezze a saját közvetlen kibocsátást és átlátható módon mutassa be a vállalatcsoport lábnyomát.

Scope 3 ÜHG-kibocsátások forrásai (t CO2) [GRI EN17]

KiboCsáTó FOrrás 2012 2013 2014 2015

vevők
értékesített finomított termékek használatából 
(t Co2) 

50.305.352 51.060.438 48.486.612 50.571.763

vevők
mol-csoport által termelt és eladott földgáz 
használatából (t Co2) 

7.528.676 6.566.103 6.025.497 6.247.138

mol-csoport üzleti utakhoz kapcsolódóan (t Co2) 3.943 4.414 2.984 2.508

beszállítók
nyersolaj termeléséből (mol-csoport által külső 
forrásból vásárolt) (t Co2)

1.722.810 1.399.445 1.179.981 1.203.727

összesen 59.560.780 59.030.400 55.695.074 58.025.136

A scope 3 kibocsátás jelentős mértékben megnövekedett 2015-ben az előző évhez viszonyítva, ez alapvetően a nagyobb értékesített 
termékvolumenből fakad. A beszállítói oldali ÜHG-kibocsátás növekedés a nagyobb volumenű kőolaj feldolgozás eredménye.

Ugyan a teljes MOl-csoport kibocsátásnak csak csekély részét teszi ki, az üzleti célú utazásokkal kapcsolatos CO2-kibocsátás figye-
lemmel kísérése és jelentése is biztosított. Az üzleti célú utazással kapcsolatos kibocsátás 2014-hez képest csökkent, és 2015-ben 
összesen 2.508 tonna volt szén-dioxid egyenértéken számolva.

Gáz szivárgás/veszteség (fáklyázás és lefúvatás)

jelen fejezet tárgyalja a működés során alkalmazott szénhidrogén fáklyázásból és lefúvatásból származó veszteségeket. Fáklyá-
zásnak nevezzük a fel nem használt szénhidrogének technológiai vagy biztonsági okból szükséges, ellenőrzött körülmények között 
történő elégetését. Az Upstream területen lefáklyázott gáz ún. „kísérőgáz” (APG), míg a Downstream szegmensben a finomítás 
során keletkező gázhalmazállapotú szénhidrogének egy részét fáklyázzák le biztonsági okokból. Az olaj- és gázszivárgást anyag-
veszteségnek tekintjük, ami a tevékenység alacsony hatékonyságáról árulkodik.

A lefáklyázás mind környezetvédelmi, mind működéshatékonysági szempontból rendkívül fontos. ennek fontosságát nyomatéko-
sítandó, a MOl-csoport 2015-ben csatlakozott a világbank által indított „Zero Routine Flaring Initiative” (az áltatlános, nem bizton-
sági, munkafolyamatként végzett fáklyázás teljes kiküszöbölése) kezdeményezéshez.

A MOl-csoport működése során elfáklyázott gáz mennyiségét az alábbi táblázatokban mutatjuk be:

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



Fáklyázás az Upstreamben 2015-ben (ahol a MOL-csoport operátor) [GRI OG6]

Fáklyázás az 
uPsTreamben 2015-ben

mOl  
kt

ina  
kt

mOl 
pakistan

OrOszOr-
szág (baiTex, 
maTyusKinsz-

Kaja verTiCal)

KurdisTan összesen

elfáklyázott szénhidro-
gén mennyisége (t)

5.080 8.065 7.308 424 1.964 22.842

cO2 (t) 10.850 22.072 21.230 1.373 8.690 64.215

A kutatás-termelési üzletágban elfáklyázott összmennyiség a korábbi évekhez képest kismértékű csökkenést, de országonként 
jelentős eltéréseket mutat. A legjelentősebb csökkenés Horvátországban következett be, ahol a lefáklyázott mennyiség egyharma-
dával csökkent az előző évhez képest. ennek oka, hogy 2014-ben a nagyleállási- és csőgörényezési munkálatok miatt jóval több 
szénhidrogént égettek el. Hasonló rendkívüli eseményre 2015-ben nem került sor. A csökkent oroszországi mennyiséget a Matyus-
kinszkaja vertical mező csökkentett termelése indokolja. Míg ezekkel párhuzamosan növekedés figyelhető meg Irak Kurdisztán 
Régiójában az intenzívebb tevékenységek miatt és Pakisztánban, ahol egy új gázfeldolgozó üzemet (GPF) helyeztünk üzembe, ennek 
kapcsán és több folyamatbiztonsági esemény történt ami megnövelte a vészeseti fáklyázás mennyiségét.

Fáklyázás a Downstreamben 2015-ben [GRI OG6]

Fáklyázás az 
downsTreamben 

2015-ben
mOl

slOvnaFt 
(FinomíTás + 

PeTrolKémia)
ies*

ina 
(rijeKa+sisaK 

FinomíTóK)
mOl petrOlkémia összesen

elfáklyázott szénhid-
rogén mennyisége (t)

9.411 5.495 0 25.240 6.661 46.808

cO2 (t) 19.926 15.835 0 80.756 20.807 137.324

* 2015-ben nem végeztek kőolaj-feldolgozási tevékenységet

Minden downstream termékelőállítási tevékenységet az eU-n belül végzünk, ahol a fáklyázást kizárólag leálllási- és indítási tevé-
kenységek, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően veszélyhelyzetben végzünk.

A Downstream üzletágban a lefáklyázott mennyiség csekély mértékben emelkedett (2014: 44.265 tonna, 2015: 46.808 tonna). Az Ies 
(Olaszország) vállalatnál a termékelőállítási tevékenység megszűnése miatt felhagytunk a fáklyázási tevékenységgel is, valamint a 
kevesebb karbantartási tevékenység miatt ez a slovnaftnál is 34 százalékkal csökkent. A fáklyázási volumen minden más működési 
területen növekedett, ennek oka elsősorban az előző évekhez képest intenzívebb termelés. 

Energiahatékonyság

Kapcsolódó célkitűzés: „A Downstream termelés energiafelhasználásának 5%-kal történő csökkentése 2014 végéig.”

A MOl-csoport alaptevékenysége, az olaj- és gázfeldolgozás rendkívül energiaigényes tevékenység. Az alacsony olaj- és gázárakkal 
jellemezhető piacon az olajtermelő vállalatokra nehezedő nyomás miatt 2015-ben is kulcsfontosságú feladatot jelentett az energia-
hatékonyság növelése a pénzügyi eredmények és a rugalmasság javítása érdekében. ez viszont mérsékelte az ÜHG-kibocsátást, 
melynek figyelemmel kísérése és jelentése továbbra is biztosított.

A MOl-csoport túlteljesítette célkitűzését mivel 19%-kal csökkentette a Downstream termelés energiafelhasználását (106 millió 
Gj-ról 2010-ben, 86 millió Gj-ra 2014-ben).

2015-ben az egyszeri energiahatékonysági projektek becslés szerint mintegy 49.000 tonna CO2-csökkenést, valamint éves szinten 
1,5 milliárd Ft pénzügyi megtakarítást eredményeztek.

2011 óta éves szinten mintegy 420.000 tonna CO2-kibocsátás- és 14 milliárd Ft költségcsökkentést értünk el az Upstream és Downst-
ream energiafelhasználás mérséklésére irányuló csoportszintű kezdeményezés eredményeként.

2015-ben az InA d.d, a MOl nyrt. és a MOl Petrolkémia Zrt. megszerezte az IsO 50001-alapú energiairányítási rendszertanúsít-
ványt, ezzel is nyomatékosítva az energiahatékonysági intézkedések és irányítás iránti elkötelezettséget. 
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A 2015-ben megvalósult projektek többsége a Downstream divízió csoportszintű stratégiai keretrendszerén, a „next Downstream” 
Program (nxDsP) keretein belül végzett fejlesztésekhez kapcsolódott, mely egyértelműen jelzi, hogy milyen prioritást élvez az 
ilyen jellegű intézkedések iránti csoportszintű elkötelezettség. A gőzhálózat karbantartás, az InA-nál tapasztalt hőveszteség csök-
kenés és a MOl nyrt.-él végzett hőcserélő karbantartás is mutatja, hogy kiemelt figyelemben részesült a gőztermelés: ezek nyomán 
15.000 tonnával csökkent a keletkezett CO2-mennyiség. A MOl Magyarország éves szinten további 18.000 tonna CO2 csökkenést ért 
el a Dunai Finomítóban létesített hangolható diódalézeres (tDl) mérési technológia és kapcsolódó fejlesztések segítségével, mellyel 
elvégezhető a tüzeléses hőfejlesztő berendezésekben keletkező füstgázok elemzése, és így jóval hatékonyabb, biztonságosabb és 
szinte folyamatos működés biztosítható.

A petrolkémia területen az energiahatékonyság fejlesztése a közvetlen vállalati szénlábnyom és az energiaköltségek csökkenté-
sének egyik leghatékonyabb módja, mivel a poliolefin gyártás szintén rendkívül energiaigényes folyamat. A MOl Petrolkémia Zrt. 
legjelentősebb 2015. évi működési megtakarításai a külső forrásból beszerzett gőz- és villamosenergia-felhasználás csökkentésére 
irányuló projektekből erednek, így ezek hatása a fenti számadatokban nem jelenik meg. A MOl Petrolkémia Zrt. 2015-ben átadta 
az új butadién kinyerő üzemet. Az üzem 2016-ban kezdi meg a gumiabroncsgyártás alapanyagául szolgáló szintetikus gumi előál-
lítását. Az új üzem átadását követően 2016-tól éves szinten 46.000 tonnával csökken a MOl Petrolkémia régi üzemének CO2-kibo-
csátása. A széndioxid csökkenés a fűtésre használt földgáz 61 százalékának kiváltásával valósul meg, amelyet az új egység által 
kibocsátott 5.900 tonna hidrogén fog helyettesíteni. ez nem érinti a MOl Petrolkémia összkibocsátását és nem jelenik meg a 2015. 
évi energia/CO2-megtakarítások között.

A kutatás-termelési tevékenységek kevesebb, mint 10 százalékot tesznek ki a teljes csoportszintű energiafelhasználásból. ezzel 
szemben a Downstream - ezen belül elsősorban a finomítói és petrolkémia tevékenységek -, a csoportszintű energiafelhasználásnak 
több mint 90 százalékát teszik ki (beleértve a közvetlen és közvetett energiaforrásokat is).

A meglévő és megvalósított projektek mellett az energiahatékonyság rendkívül fontos szerepet játszik a kutatás-fejlesztési tevé-
kenységek terén is. erre kiváló példa az a 2014-ben indított projekt, melynek feladata a hagyományos antisztatikus adalék kiváltása 
egy magasabb olvadáspontú változattal. 2015-ben kezdődött el és 2016-ban is folytatódik a projekt laboratóriumi fázisa. A projekt 
sikeres megvalósítása esetén éves szinten 10.000 Gj (gőz-) energia-megtakarítás várható. 

A legfontosabb üzleti tevékenységek mellett számos kisebb fejlesztést végzünk más területeken is, pl. töltőállomás hálózatunknál, 
irodaépületeinkben és raktárainkban.

Minden szakmai területnek vannak a kitűzött célok megvalósítását elősegítő projektjei, többek között az alábbiak:
•   A magyarországi tevékenységek során használt vasúti mozdonyok egy részének felújításával 8 százalékos üzemanyag- és 60 

százalékos kenőanyag megtakarítást értünk el.
•   A számos magyarországi irodaépületen megvalósított energiahatékonysági kezdeményezések nyomán 2015-ben 31,4 tonnával 

csökkentettük éves CO2-kibocsátásunkat.
•   Az utóbbi években 4.000 LED égőt szereltünk be a töltőállomás hálózat egységeinél.

2. környezet
 
eredmények:
   jelentős mértékben csökkent a vízfelhasználás, bár ez alapvetően az energiatermelő létesítmények csökkentett hűtővíz 

igényéből fakad.
   Csoportszinten 6 százalékkal, azaz 66 százalékra javult a hulladékhasznosítási ráta.
   Az 1 m3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó elfolyások volumene 16,9 m3-re csökkent. 

cHallenGes:
   A földgáz helyett megjelenő megnövekedett tüzelőanyag-felhasználás miatt növekedett a sO2 és nOx-kibocsátás mértéke.
   A lehatárolási és kármentesítési kötelezettségek további csökkenése a MOl-csoport vállalatainál.
   A vízfelhasználás csökkenése nem követi az energiahatékonysági- és működési változásokat.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



2.1 leveGőtisztasáG-védeleM

Kapcsolódó célkitűzés: „Az LDAR módszertan alkalmazása segítségével a VOC (illékony szerves vegyületek) emisszió csökkentése.”

A MOl-csoport számos olaj- és gáztechnológiát és berendezést működtet, de az egész iparágat az illékony szerves vegyületek 
(vOC) egyik jelentős forrásának tekintik. ezt figyelembe véve 2010-ben a MOl-csoport konkrét célkitűzéseket fogalmazott meg a 
vOC (illékony szerves vegyület) kibocsátások mérésével és csökkentésével kapcsolatban, valamint folytatja a csoportszintű lDAR 
(szivárgás-felderítés és javítás) program megvalósítását az ilyen jellegű kibocsátások hatékonyabb figyelemmel kísérésére és jelen-
tésére szolgáló programmal párhuzamosan.

A program eredményeként az elmúlt évek során vOC kibocsátásunk jelentős mértékben csökkent (az egyes telephelyek szintjén), 
2015-ben is folytattuk az e terület továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítéseket. Például a magyarországi logisztikai területre átfogó 
vOC-kibocsátási leltárt készítettünk. A tanulmány készítése során figyelembe vettük a tartályok kibocsátásait és a szivárgási 
pontokból származó diffúz kibocsátásokat is, majd ennek folyományaként állandó programot hoztunk létre a termékkezeléssel 
kapcsolatos vOC-kibocsátások mérséklésére.

A szlovákiai finomítónál az 1998 óta működő lDAR program segítségével már 60 százalékkal csökkentettük vOC-kibocsátásunkat. 
2015-ben 8 termelési egység felmérését végeztük el. emellett 2015-ben 1.000 tonna szénhidrogént sikerült kinyerni és újrahasznosí-
tani a gőzvisszanyerő egység segítségével.

Az olaszországi telephelyen is jelentős eredményeket értünk el a 2010-ben indított lDAR programmal. Például 2015-ben 69 száza-
lékkal csökkent a vOC-kibocsátás 2014-hez képest (2014: 3,12 t/é, 2015: 0,96 t/é), bár ez részben a telephely átalakítási program ered-
ménye.

jóllehet az lDAR programba bevont egységek esetén a vOC-kibocsátás jelentősen csökkent, az összesített (MOl-csoport szintű) 
kibocsátás azonban 2015-ben 89 százalékkal nőtt a 2010. évi eredményhez képest, mivel folytatjuk a vOC-mérések körének kiter-
jesztését a fentiekben leírtak szerint.

Az iparág egyúttal sO2-, nOx-, CO- és PM- (szilárd részecskék) -kibocsátások forrása is, így megelőző lépéseket tettünk ezek 
mennyiségének csökkentésére is. A termelési egységeknél végrehajtott beruházások nyomán a 2010-es bázisévhez képest, 2015-ben 
53 százalékkal sikerült csökkenteni az sO2, és 34 százalékkal nOx-kibocsátásainkat. ennek ellenére éves szinten mindkét indikátor 
jóval magasabb értéket mutat. ennek elsődlegesen az az oka, hogy néhány üzemegység a földgázról áttért a tüzelőolaj használatára 
az alacsony olajárak miatt.

2015-ben a PM (részecske) kibocsátás volumene 2010. évi szinthez hasonlóan alakult (csekély mértékben, 2 százalékkal csökkent), 
de jelentős mértékben csökkent a 2013-hoz képest (36%). A CO-kibocsátás 44 százalékkal növekedett a 2010 bázisévhez képest, de 
csökkent 2013-hoz képest. Az eltérések oka, hogy 2011-től a MOl-csoport beszámolóiban már megjelennek az oroszországi műkö-
désből származó kibocsátási adatok, valamint az ezzel kapcsolatban 2012-2013. közötti időszakban megvalósult levegőtisztaság-
védelmi intézkedések hatása is. A CO-kibocsátás megközelítőleg hasonló szinten maradt 2014-ben és 2015-ben.

Teljes légszennyezőanyag-kibocsátás (kivéve ÜHG) komponensek szerint (t) [GRI EN21]

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015
váltOzás 
2010-2015 

(%)*

sO2 (Kén-dioxid) 13.142 10.625 7.878 5.776 5.368 6.146 -53

nOx (nitrogén-oxidok) 7.874 7.531 6.839 6.057 4.715 5.175 -34

voC (illékony szerves vegyületek) 4.211 4.901 4.501 5.643 5.251 7.950 89

Co (szén-monoxid) 1.599 3.295 2.889 4.248 2.275 2.309 44

Pm (szilárd részecskék) 361 492 460 552 367 353 -2

összes 27.187 26.844 22.567 22.276 17.976 21.933 -21

* A 2015. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.  

A korábbi évekhez hasonlóan folytattuk a légköri emisszió-monitoring rendszer kiterjesztését minden európán kívüli kutatási és 
termelési létesítményünkre annak érdekében, hogy mérsékeljük a környezetre gyakorolt hatásunkat és óvjuk a helyi közösségeket.
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2.2  vízGazdálkOdás

általános cél: 
•  „A Downstream termelés teljes vízfelhasználásának csökkentése 5%-kal (2010-2015).”
•  „A vízgazdálkodási módszerek javítása a vízhiányos területeken.”

 
Vízfelhasználás

Működéséhez a MOl-csoport sokféle forrásból származó vizet használ fel: felszíni vagy felszín alatti vizek, vezetékes vízhálózat, 
tengervíz, felfogott esővíz, valamint termelésből vagy más szervezetektől származó használt víz.

A MOl-csoport megvalósította a vízfelhasználással kapcsolatos céljait. 2015-ben a MOl-csoport teljes vízfelhasználása 84,65 millió 
m3 volt, mely 8 százalékos csökkenést jelent 2010-hez képest (91,96 millió m3). ez az aktuális piaci keresletnek megfelelően módosí-
tott termelőkapacitásokra, az olaszországi finomítási tevékenység felhagyására, valamint az elmúlt 6 év során megvalósított számos 
víztakarékossági kezdeményezésre vezethető vissza.

A teljes vízfelhasználás mértéke forrásonként (ezer m3) [GRI G4-EN8]

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015
váltOzás 

2010-2015 (%)*

Közüzemi szolgáltatótól, vízműtől 
átvett víz

 3.523  3.478  2.839  2.682  2.177  12.295 249

Felszíni vízkivétel  43.812  42.095  44.155  50.218  46.929  39.231 -10

Felszín alatti vízkivétel  12.571  12.785  13.887  11.869  10.755  10.971 -13

gyűjtött, tárolt és felhasznált esővíz  565  487  16  -   188  158 -72

más szervezetektől átvett szennyvíz  6.794  6.383  2.274  -   91  209 -97

teljes édesvíz-kivétel  67.267  65.230  63.173  64.769  60.140  62.866 -7

non-fresh water withdrawal  24.700  30.700  33.589  29.749  33.990  21.790 -12

teljes vízkivétel  91.967  95.930  96.762  94.518  94.130  84.655 -8

*A 2015. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

Az előző évekhez képest ez jelentős eltérést jelent a 2015-ben regisztrált vezetékes vízhálózatból kivett vízmennyiség, az egyéb 
vízgazdálkodási- és felszíni vízkivételi mutatók tekintetében, melynek oka a horvátországi finomító felszíni vízellátó rendszerének 
2 hónapos leállásában keresendő, mely helyett a vezetékes vízhálózatot használtuk. Ugyanakkor ez a telephely összességében is 
kevesebb sósvizet használt, mivel a villamosenergiát külső féltől szerezte be és így kevesebb, az villamosáram-termelés során hasz-
nált, hűtővizre volt szükség.

Teljes vízkivétel országonként 
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2015-ben folytattuk a MOl-csoport vízfelhasználással kapcsolatos céljait támogató kezdeményezések megvalósítását:
•   A horvátországi Ivanic Grad-i létesítménynél projekt keretében elvégeztük a régi vezetékek cseréjét és egy korszerű szeleprend-

szer kialakítását. ennek azonnali hatásaként több mint 50 százalékkal csökkent a telephely vízfelhasználása (a cserét megelőző 
időszakban nagyságrendileg havi 2.000 m3 vizet fogyasztott, ez a projekt megvalósítása után mintegy 900 m3-re csökkent).

•   A hajdúszoboszlói telephelyen üzembe helyezett új zárt hűtőrendszernek köszönhetően jelentős mértékben (2014-ben 66 
százalékkal) csökkent a vízfelhasználás. A víztakarékosság mellett 2015-ben a telephely Keleti-főcsatornából származó 
felszíni vízkivétele nullára csökkent.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



•   Az átalakítási projekt nyomán a mantovai telephelyen jelentős mértékben, 2014-hez képest 26,2 százalékkal csökkent a vízfel-
használás (2014: 1.207.521 m3, 2015: 891.169 m3).

 
Vízkibocsátás

Az előző évekhez képest a vízbe történő kibocsátás teljes mennyisége továbbra is csökkenő tendenciát mutat.

Kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége (t) [GRI G4-EN22]

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015
váltOzás 

2010-2015 (%)*

Összes alifás szénhidrogén (TPH) 75 57 73 63 95 38 -49

Kémiai oxigén igény (Koi) 2.376 2.094 1.743 1.712 1.647 1.514 -36

biológiai oxigén igény (boi) 582 568 419 417 471 307 -47

lebegő anyagtartalom (ss) 1.055 1.038 688 609 873 765 -27

* A 2015. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

ezt a vízforrások hatékonyabb felhasználása és néhány műszaki fejlesztési projekt tette lehetővé. Például a szlovákiai finomítóban 
az elmúlt évek során folyamatosan javult a kibocsátott víz minősége, így csökkent a befizetendő környezetvédelmi díj összege (2014-
hez képest 60.000 eUR csökkenés) és az olaszországi telephelyeken a kibocsátott vizet újra felhasználják (például: tűzoltórendsze-
reknél).

A jóval alacsonyabb tPH (összes alifás szénhidrogén) értékek az olasz finomító logisztikai központtá alakításának, a pakisztáni 
gázfeldolgozó üzemben elkészült új szennyvízkezelő telep, és a horvátországi tevékenységek során alkalmazott mintavételi módszer 
(új jogszabályi előírásokkal összhangban végrehajtott) módosításának eredményei.

Folytatjuk a kibocsátott víz minőségének javítására irányuló erőfeszítéseket, 2015-ben számos projektet indítottunk ezzel a céllal, 
többek között a magyarországi finomítónál megvalósuló víz újrahasznosítási projektet, a pécsi, szajoli, valamint a Rijekai Finomí-
tónál megvalósuló korszerű szennyvízkezelési rendszer projekteket.

Rétegvíz termelés

Kutatás-termelési létesítményeink jelentős mennyiségű termelt vizet kezelnek. 2015-ben több mint 11 millió m3 vizet termeltünk ki 
(9,8 millió m3 az eU-országokban, 1,0 millió m3 az eU-n kívüli országokban). A hatások minimalizálása érdekében a MOl-csoport 
lehetőség szerint törekszik a kitermelt víz visszasajtolására.

2014-hez képest az eU-országokban termelt víz mennyisége alig változott (elenyésző mértékben növekedett), míg az eU-n kívüli 
országok esetében csökkent az alacsonyabb termelési volumenek miatt.

Az eU-országokat érintő tevékenységeink keretében termelt vizet visszasajtoljuk, a kapcsolódó fejlesztési projektek megvalósí-
tása folyamatos. Például Horvátországban, a stružec-i rétegvíz szivattyúüzemnél folyamatban van egy hatékonyságnövelő felújítási 
projekt megvalósítása.

Pakisztánban, a Makori-West mezőn 2015-ben folytattuk a napi 3.000 bpd kapacitású víz visszasajtoló rendszer üzemeltetését. 
Összesen 1.200 hordónyi termelt vizet sajtoltunk vissza, a rendszer 2016-tól már teljes kapacitással működik. 

A kutatási és termelési tevékenységekben kitermelt víz mennyisége 2015-ben (m3) [GRI OG5]

eu műKÖdési 
területek

nem-eu műKÖdési 
területek

teljes mOl-
csOpOrt

a kitermelt rétegvíz mennyisége 9.833.135 1.015.306 10.848.441

a visszasajtolt rétegvíz mennyisége 10.677.465 1.090.586 11.768.051
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A visszasajtolt rétegvíz aránya meghaladhatja a 100 százalékot, mivel ez magában foglalja a teljes visszasajtolt mennyiséget. 
A kutatás-termelési telephelyeken a termelt vizet a föld alatti nyomás fenntartása érdekében sajtolják vissza, de további vizet is 
besajtolnak a nyomás fokozására.

Vízhiányos területek 

A vízhiány azt jelenti, hogy nincs elégséges mennyiségű, vagy megfelelő minőségű (biztonságosan felhasználható) víz. A MOl-
csoport a vízkészletek szűkösségét fontos kérdésnek tekinti, ennek megfelelően intézkedéseket tett és tesz a működésével kapcso-
latos vízszükséglet csökkentése érdekében. tevékenységeinknek csupán elenyésző részét végezzük vízhiányos területen.

Annak ellenére, hogy közép-kelet-európai kutatás-termelési létesítményeink nem vízhiányos területeken helyezkednek el, folya-
matosan erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy csökkentsük vízigényünket (lásd a fentiekben bemutatott vízfelhasználás-
csökkentési projekteket) és a vízszennyezést.

lépéseket tettünk a külső tanulmányok (például a World Resource Institute által jegyzett hidrogeológiai térképek) szerint vízhi-
ányosnak minősülő területeken folytatott tevékenységeink helyzetének részletesebb felmérésére (például Pakisztánban és Irak 
Kurdisztán Régiójában).

ennek keretében részletes hidrológiai tanulmány készült a pakisztáni teri vízgyűjtő medencéről (Pakisztán) a rendelkezésre álló 
vízforrások és tevékenységeink lehetséges hatásainak felmérésére. A tanulmány megállapítja, hogy a helyi körülményeket figye-
lembe véve működésünk nem zavarja vízegyensúlyt, de elővigyázatosságból már tettünk a vízforrások védelmére irányuló lépé-
seket, így többek között megfigyelőkutakon keresztül rendszeresen vizsgáljuk a felszín alatti vizek minőségét, folytatjuk a 2014-ben 
kidolgozott vízvédelmi akcióterv végrehajtását, valamint a kezelt használt víz kertészeti célú felhasználását.

A 2014 végére elkészült tanulmány tárgyalta az egyre jelentősebb vízhiány kérdését, valamint az egymással ütköző ipari- és helyi 
közösség igények közötti egyensúly megteremtésének lehetőségeit. vízgazdálkodási lábnyomának sikeres felmérését követően a 
Kalegran B.v.  (Irak Kurdisztán Régiója) vállalta, hogy kezelni fogja a vízhiányból fakadó kihívásokat és újszerű megoldásokat 
vezet be a fenntartható vízgazdálkodás megteremtése érdekében.

Annak ellenére, hogy Irak Kurdisztán Régiója szűkös vízkészletekkel rendelkező területként ismert, megállapították, hogy az 
Akri-Bijeel blokkban végzett tevékenységeink nem érintik kedvezőtlen a régió vízforrásait. ennek ellenére számos összehangolt 
intézkedést hoztunk a vízhez való hozzáférés problémájának kezelésére, mivel ez a helyi közösségek egyik legégetőbb problémája. 
Mivel a MOl-csoport 2015-ben felfüggesztette tevékenységeit az Akri-Bijeel blokkban, újabb intézkedésekre nem került sor.

Kutatás-termelés nem hagyományos módszerekkel

A nem hagyományos kutatási technikák (pl. hidraulikus repesztés) forradalmasították az energiaipart, de számos környezeti- 
és közösségi aggodalomra adnak okot. ezen aggályok közé tartozik, hogy a repesztéshez nagy mennyiségű vizet használnak fel, 
amelyet csak jelentős környezeti igénybevétel mellett lehet a repesztés helyszínére eljuttatni. egy másik jellemző aggály a poten-
ciálisan rákkeltő vegyszerek használatával és környezetbe kerülésével kapcsolatos, valamint azzal, hogy a repesztés helyszínén 
szennyeződhetnek a felszín alatti vizek. A harmadik, és egyben talán legfontosabb aggály abban áll, hogy a hidraulikus repesztési 
folyamat kisebb földlökéseket okozhat.

A MOl-csoport ugyan nem végez nem-hagyományos kutatási tevékenységeket, de felismerve a probléma fontosságát, környezetvé-
delmi normákat fogalmazott meg a hagyományos szénhidrogén mezőkön végzett korlátozott rétegrepesztési tevékenységek felelős 
végzésére.

A fenti követelmények felölelik az érdekelt felek aggodalmait, a víz és föld használatát és védelmét, a kutak integritását, a vegy-
szerek alkalmazását és más előre látható kockázatokat, amelyek kifejezetten erre vonatkozó kockázatértékelésekből fakadnak. 
A MOl-csoport és leányvállalata, az InA sikeresen végeztek rétegrepesztési munkálatokat néhány korábban kialakított kútnál, 
melynek keretében a tevékenység teljes életciklusa mentén – a szerződéskötéstől kezdve a kút termelési célú kiépítéséig – sikerrel 
kezelték az összes felmerülő kockázatot.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



2.3 hUlladékGazdálkodás, elfolyások, kárMentesítés

Hulladékgazdálkodás

Kapcsolódó célkitűzés: „A hasznosított hulladék arányának 5%-kal történő növelése (kivéve kármentesítési hulladék) 2015 végéig.”

A MOl-csoport a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésével, a hulladékkezelési-, újrahasznosítási- és visszanyerési megol-
dások fejlesztésével folyamatosan törekszik a környezeti terhelés mérséklésére. A tevékenységek összetett jellegéből fakadóan a 
hulladék anyagáramok és -típusok rendkívül sokfélék lehetnek. A vállalat működése során szilárd és cseppfolyós hulladékokat is 
termel (beleértve az olajos iszapot, a hulladékká vált vegyszereket, az elhasznált katalizátorokat, stb.). A keletkezett hulladék mennyi-
sége 2015-ben 62 százalékkal növekedett a 2010-ben keletkezett mennyiséghez viszonyítva. ennek alakulását egyértelműen befolyá-
solta az alábbi jelentősebb beruházások/bontási projektek során keletkezett nem veszélyes hulladék mennyisége:

•   A magyarországi működés tekintetében, mintegy 25 százalékkal növekedett a keletkezett hulladék teljes mennyisége a külön-
böző építési/bontási projektek miatt, de 2014-hez képest az újrahasznosított mennyiség is 40 százalékkal nőtt.

•   Hasonló a helyzet a szlovákiai finomítónál, ahol a beruházási tevékenységek és egyes üzemek karbantartása miatt szintén 
növekedett a keletkezett hulladék mennyisége.

A megnövekedett teljes hulladékmennyiség ellenére 2015-ben 25 százalékkal javult a MOl-csoport hulladékhasznosítási mutatója 
2010-hez képest, mely jelzi, hogy sikerült felülteljesíteni a kitűzött célt.

A MOL-csoportban képződött hulladék mennyisége (t) [GRI G4-EN23]*

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

váltOzás 
2010-2015 

(%)***

veszélyes hulladék 92.918 89.895 82.331 60.528 80.866 97.720 -0,2

nem veszélyes hulladék 77.604 68.783 80.891 185.528 170.970 183.686 137

összes keletkezett hulladék 170.522 158.678 163.222 246.056 251.836 276.406 62

ártalmatlanított/lerakott hulladék 80.202 74.656 76.867 86.574 102.413 94.197 17

Újrahasznált/-hasznosított hulladék 90.320 84.023 86.355 159.482 149.423 182.209 102

összes ártalmatlanított/ lerakott és 
újrahasznált/-hasznosított hulladék

170.522 158.679 163.222 246.056 251.836 276.406 62

Újrahasznosítási arány 53% 53% 53% 65% 59% 66% 25
 
* A jelzett mennyiségek tartalmazzák a működésből, kármentesítésből és építésből származó hulladékmennyiségeket is. 
**2015-ben egy új, részletesebb adatgyűjtési módszer került bemutatásra. 
*** A 2015. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

számos kezdeményezés gyakorolt hatást a MOl-csoport hulladéktermelési és újrahasznosítási adataira, többek között az alábbiak:
•   A szlovákiai finomítóban létesített fordított ozmózis elvén működő technológia segítségével 3.500 tonnával csökkentettük a 

szennyvízkezelő telepről származó hulladék mennyiségét.
•   Szintén Szlovákiában, a 2011-2015 közötti időszakban 15.839 tonna használt katalizátor keletkezett és 2015-ben ezt a mennyi-

séget egy 98,4 százalékos újrahasznosítási rátát biztosító módszerrel ártalmatlanítottuk.
•   2015-ben folytatódott a használt háztartási sütőolaj begyűjtési kampány (három ország, Szlovákia, Magyarország és Románia 

kiskereskedelmi hálózatának bevonásával). Romániában 35 új töltőállomás csatlakozott a programhoz, míg szlovákiában 15-ről 
88-ra növeltük a töltőállomási gyűjtőpontok számát. ennek eredményeként a szlovákiában begyűjtött olaj teljes mennyisége a 
2014. évi 3 tonnáról 2015-ben 9 tonnára nőtt, míg Romániában és Magyarországon kb. 30%-kal nőtt a begyűjtött mennyiség, ami 
41 százalékos növekedést jelent 2014-hez képest (161,7 tonna).

•   Horvátországban folytattuk a kutatás-termelési tevékenységből származó különböző vegyi anyagok ártalmatlanítását, a 
keletkezett veszélyes hulladék mennyisége továbbra is igen magas.

•   Pakisztánban összesen 3.362 tonna olaj alapú iszap biológiai kezelését végeztük el. A kezelt iszapot újra felhasználjuk útépí-
tési töltőanyagként.

 
A MOl-csoport környezetvédelmi normái határozzák meg a fúrási iszapok kezelésével kapcsolatos előírásokat, beleértve az iszap 
kiválasztásával, a hulladék minimalizálásával, újrahasznosítással és a felelős elszállítással kapcsolatos követelményeket is.  
Az alábbiakban tárgyaljuk az ezzel kapcsolatos adatokat.

231



A kitermelt fúrási iszap és hulladékok mennyisége 2015-ben (t) [GRI OG7]

 
eu műKÖdési 

területek
nem-eu műKÖdési 

területek
teljes mOl-

csOpOrt 

veszélyes hulladék vizes alapú fúrási iszapból és hulladékokból 532 1.479 2.011

veszélyes hulladék nem-vizes alapú fúrási iszapból és hulladékokból 0 3.360 3.360

nem veszélyes hulladék vizes alapú fúrási iszapból és hulladékokból 34.909 133 35.042

A MOL-csoport által ártalmatlanított/hasznosított fúrási iszap és hulladékok 2014-ben (t) [GRI OG7]

 
eu műKÖdési 

területek

nem-eu 
műKÖdési 
területek

teljes 
mOl- 

csOpOrt

vizes alapú fúrási iszap és hulladékok –  
mélyfúrású kutakba helyezett hulladék, szárazföldi lerakás

5.428 1.612 7.040

vizes alapú fúrási iszap és hulladékok –  
hasznosított, újrahasznosított

30.924 0 30.924

vizes alapú fúrási iszap és hulladékok – tengeri lerakás 0 0 0

nem vizes alapú fúrási iszap és hulladék – mélyfúrású kutakba helyezett 
hulladék, szárazföldi lerakás

0 0 0

nem vizes alapú fúrási iszap és hulladék – hasznosított, újrahasznosított 0 3.360 3.360

nem vizes alapú fúrási iszap és hulladék – tengeri lerakás 0 0 0

A fáradt olaj visszagyűjtése és saját létesítményekben történő feldolgozása jelentős pénzügyi- és környezeti előnyökkel jár. 2015-ben 
további erőfeszítéseket tettünk az ilyen jellegű hulladékok visszagyűjtött mennyiségének növelésére. A hulladékot saját hulladék-
feldolgozó létesítményeinkben dolgozzuk fel, ez jelentősen hozzájárul a gőztermeléshez és a bitumengyártás alapanyagaként hasz-
nált fluxus olaj előállításához.

2015-től kezdődően központilag gyűjtjük a tevékenységeinkkel kapcsolatos exportált/importált veszélyes hulladékokat és jelentjük 
ezek mennyiségét. néhány hulladék anyagáram tekintetében nem állnak rendelkezésre helyben a megfelelő hulladékkezelő léte-
sítmények, így ezeket a korlátozott mennyiségben keletkező, rendkívül specifikus hulladékokat (például finomítói katalizátorok/
tartályiszap) németországba vagy Ausztriába exportáljuk feldolgozásra. A megfelelő feldolgozás érdekében exportált veszélyes 
hulladék teljes mennyisége elérte a 3.930 tonnát.

Elfolyások 

A MOl-csoport tisztában van az elfolyások környezetre és közösségekre gyakorolt hatásával, így az elfolyások megelőzésére 
irányuló intézkedések prioritást élveznek a műszaki létesítmények tervezése és üzemeltetése során. Minden telephelyen rendsze-
resen karbantartást és ellenőrzéseket végzünk és rendelkezésre állnak a rendszeresen aktualizált vészhelyzeti tervek. Az elfolyás 
észlelését követően azonnal megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szennyezett területeken maradékta-
lanul helyreállítsuk az eredeti állapotot.

2015-ben összesen 6 darab (1 m3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó) elfolyás történt, MOl-csoport szinten az 
elfolyt szénhidrogén teljes mennyisége 16,9 m3 volt. ez nem tartalmazza a telephelyen kívül bekövetkezett közúti balesetekkel 
kapcsolatos elfolyásokat. ez növekedést jelent a 2014-ben regisztrált 5 elfolyáshoz képest.

Másrészt jelentős csökkenés figyelhető meg a 2014-ben regisztrált 193,5 m3 elfolyt szénhidrogén mennyiséghez képest, melynek oka, 
hogy 2014-ben 2 nagyobb, összesen 170 m3 volumenű szénhidrogén elfolyást regisztráltunk a horvátországi működés során. 2015-
ben nem következett be hasonló nagyságrendű esemény működésünk során. 

A két legnagyobb elfolyást a horvátországi és szlovákiai működés területén regisztrálták. Az első 6 m3 volumenű elfolyás a sisaki 
Finomítót és a jAnAF kőolajszállító távvezetéket összekötő szelvényben következett be korróziós problémák miatt, míg a második 
4,9 m3 volumenű elfolyást a slovnaft Finomító területén bekövetkezett üzemzavar okozta. A további 4 elfolyás, melyek volumene  
1-2 m3 volt, korróziós problémák (2), gépészeti hiba (1) és lopási kísérlet (1) miatt következett be. Az összes elfolyás korlátozott 
környezeti hatással járt és nem érintett egyetlen közösséget sem. A 6 elfolyás kármentesítésének összköltsége 93.490 eUR volt.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



A MOl-csoport 2015-ben nem üzemeltetett egyetlen tengeri létesítményt sem. A MOl-csoport kizárólag nem üzemeltetői partner 
minőségben, vegyesvállalatokon keresztül vett részt offshore kutatási vagy termelési tevékenységekben. A MOl-csoport ennek 
ellenére mindent megtesz a tengeri ökoszisztéma védelme érdekében a tengerpart közelében működő telephelyeken (például a 
horvátországi Rijekai Finomítónál, vagy az északi-tenger angliai szakaszán).

Kármentesítés

2015-ben a MOl-csoport folytatta a vállalati szintű kármentesítési program megvalósítását, melynek célja a korábbi szennyezések 
felszámolása.

2015-ben 187 magyarországi telephelyen végeztünk kármentesítést, 12 helyszínen fejeztük be a kármentesítési munkálatokat (a 2011 
bázisévben összesen 32 helyszínen teljesítettük a kármentesítési programot). 2015-ben mintegy 1.191,6 millió Ft-ot (4,26 millió UsD) 
fordítottunk a környezeti károk kezelésére. 

A szlovákiai telephelyeken 6 helyszínen, 4 logisztikai és 2 kiskereskedelmi telephelyen folytattuk a kármentesítés programot. egy 
logisztikai telephelyen befejeztük a kármentesítési feladatokat és megkezdtük az utókövetési tevékenységeket. 2015-ben a kármen-
tesítési program teljes kiadása 47 millió Ft (azaz 0,17 millió UsD) volt a 2014-es 732 millió Ft-hoz (2,48 millió UsD) képest.

A Rijekai Finomítónál 1993 óta folyamatosan végzünk kármentesítést. A kármentesítési program hármas célja: a tenger és a tenger-
parti szakasz védelme, a korábban keletkezett felszín alatti szennyeződések folyamatos felszámolása és a felszín alatti szennye-
ződések napi figyelemmel kísérése (2015-ben 5 új megfigyelőkutat létesítettünk a magas kockázatú területeken). A horvátországi 
működés kármentesítéssel kapcsolatos összkiadása 2015-ben 744,79 millió Ft-ot (2,66 millió UsD) tett ki.

A kármentesítési projektek megvalósítása az olaszországi működés területén is folytatódott. 2015-ben összesen 124 millió Ft-ot 
(0,44 millió UsD) terveztünk be a kármentesítési tevékenységekre, de végül 76,99 millió Ft-ot (0,27 millió UsD) használtunk fel, 
mivel külső tényezők hatására csúszik az egyik projekt indítása. A mantovai telephelyen a legérzékenyebb területek emelt szintű 
védelme érdekében optimalizáltuk a hidraulikus szivattyú- és kezelő rendszert.

A nemzetközi kutatás-termelési telephelyeken, Oroszországban a Matyuskinszkaja vertical mezőin 21 hektárnyi, a Baitex-nél 37 
hektárnyi területen állítottuk helyre az eredeti állapotot. emellett 25 iszapgödröt számoltunk fel a Baitex leányvállalatban.

A kármentesítési és környezetvédelmi kötelezettségek kiemelt jelentőséggel bírnak működési területek felhagyása során. A MOl-
csoport folyamatosan optimalizálja az eszközeit érintő tevékenységeket is. 2015-ben egyetlen jelentősebb területet sem hagytunk fel. 
A nemzetközi kutatás-termelés területén nincs új vagy felhagyott telephelyünk.

2.4 biolóGiai sokféleséG 

Kapcsolódó célkitűzés: „Biodiverzitási Akciótervek végrehajtása tevékenységünk összes kritikus helyszínén.”

A MOl-csoport tisztában van azzal, hogy a természetes környezet és helyi közösségek védelme érdekében biztonságosan és fele-
lősségteljesen kell végeznie tevékenységeit. ennek megfelelően szigorú előírások alkalmazásával csökkentjük a működésünk által 
potenciálisan érintett kritikus, biológiai szempontból sokszínű vagy védelem alatt álló élőhelyek kitettségét. Minden új nagyobb 
projektre és jelenlegi működést érintő jelentősebb bővítésre biodiverzitással kapcsolatos tanulmányt készítünk (a környezeti hatás-
vizsgálat részeként). 

A MOl-csoport kockázati kitettsége a biodiverzitás tekintetében nem számottevő. 2014-ben csoportszintű felmérés készült a 
jövőben alaposabb figyelmet igénylő, potenciálisan érzékenyebb területek felmérésére, ennek keretében összesen 162 helyszínt 
mértünk fel.

A felmérés szerint csak 8 (6 Upstream és 2 Downstream) helyszín tekinthető biodiverzitás szempontjából kritikus területnek, de 35 Upst-
ream telephely üzemel natura2000 (európai természetvédelmi területként nyilvántartott) területen vagy annak közelében. Két kutatás-
termelési helyszín található vízhiányos területen (lásd a vízgazdálkodás fejezetben), egy található vízvédelem alá eső területen.

A védett területen vagy annak közelében folytatott tevékenységek feltérképezésére irányuló 2014-es program folytatásaként 2015-
ben biodiverzitás-védelmi akciótervet dolgoztunk ki minden ebbe a kategóriába sorolt kutatási- és termelési telephelyre.
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2015-ben szintén kiemelt szerepet kapott a biodiverzitás szakértők és helyi közösségek bevonásával végzett biodiverzitás megőrzé-
sére irányuló munka:

•   Magyarországon a tudatosság elmélyítését szolgáló projekteket indítottunk az Őrségi Nemzeti Parkkal, a Hortobágyi Nemzeti 
Parkkal, a Kiskunsági nemzeti Parkkal és a Körös-Maros nemzeti Parkkal együttműködésben. ennek keretében számos 
ismertetőt nyomtattunk, különböző rendezvényeken vettünk részt, stb.

•   Szlovákiában folytattuk az SOS Szlovák Madártani Egyesülettel kialakított együttműködést, ennek keretében élőhelyeket 
alakítottunk ki a dunai Šamorín Madárszigeten az ott élő a madaraknak. Mintegy 40 slovnaft munkavállaló támogatta 
az sOs szlovák Madártani egyesület szakembereinek munkáját, melynek keretében megtisztították a sziget területét és a 
madarak számára fészekrakó helyeket készítettek elő. ez a madársziget ad otthont a legnagyobb kelet-európai szerecsensirály 
kolóniának (több mint 250 sirálypár), míg a sziget szomszédságában található terület számos kelet-európai kacsafaj legfonto-
sabb telelőhelye.

•   Pakisztánban folytattuk a Margala Hills Nemzeti Parkkal kialakított együttműködést, ennek keretében több mint 1.000 
előnevelt fát ültettünk el. emellett a tal Blokknál 100 mesterséges madárfészket helyeztünk el és a vadon élő állatoknak 
készült sónyaló helyet alakítottunk ki.

 
2.5 ebk MeGfelelés

2015-ben a MOl-csoport 11 esetben összesen 21,0 millió Ft (75,1 ezer UsD) eBK jellegű (egészségvédelmi, biztonsági és környezet-
védelmi) bírságot fizetett. A legjelentősebb egyösszegű bírságot (11 millió Ft) az InA d.d. vállalatra szabták ki, mivel egy helyszín 
rekonstrukciós program keretében nem tartották be a vonatkozó hulladékgazdálkodási és ügyviteli előírásokat. Az oroszországi 
Matyuskinszkaja vertical leányvállalatra 6,8 millió Ft bírságot szabtak ki kísérőgáz égetés miatt. Az egyéb bírságok kisebb költ-
séget jelentettek, ezek többnyire ügyviteli problémákhoz kapcsolódtak, pl. a telephelyeken nem állt rendelkezésre a megfelelő doku-
mentáció.

3. bizTonság- és egészségvédelem
 
Cél: EBK kiválóság biztosítása működésünk során.

eredmények:
  2015-ben a MOl-csoport minden karbantartó vállalata megszerezte a nemzetközileg elismert sCC (safety Checklist Contractors) 

tanúsítványt.
  A súlyos (tier1) folyamatbiztonsági események száma 25% százalékkal csökkent 2014-hez képest.
  nem következett be munkaidő-kieséssel járó sérülés (ltI) a MOl Petrolkémia Zrt. (korábbi tvK) Butadién kinyerő üzem és a 

slovnaft Finomító lDPe-4 üzem létesítési projektjeinek keretében ledolgozott 1,5 és 2,4 millió munkaóra során.

 
kiHívásOk:
  több vállalkozói haláleset következett be Pakisztánban a nemzetközi kutatás-termelés területén.
  A közlekedésbiztonsági események számának csökkenése.
  Megfelelő számú sCC tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozó alkalmazása minden magasabb eBK kockázattal járó tevékenységre.
  A személyi sérülések leggyakoribb okának minősülő megcsúszások és botlások megelőzése.

3.1 MUnkavállalók védelMe

Munkabiztonság

Kapcsolódó célkitűzés: „Nulla balesetet célzó programok bevezetése.”

Célunk, hogy biztonsági teljesítményünkkel 2020-ig bekerüljünk az olaj- és gázipari vállalatok felső kvartilisába. Munkavállalóink 
és beszállítóink körében a személyi sérülések gyakorisága 2015-ben a mindenkori legalacsonyabb szintet érte el mind a munkaidő-
kieséssel járó (100), mind a munkaidő-kieséssel nem járó (39) balesetek (elsősegély-nyújtási esetek nélkül) tekintetében. Ami a 
további mutatókat illeti, a MOl-csoport 2014-től alkalmazza a tRIR mutatót (összes jelentésköteles baleseti rátát) elsődleges telje-
sítménymutatóként a személyi biztonság terén mind a saját, mind a szerződéses munkatársak vonatkozásában, ezzel összesítve az 
orvosi ellátást igénylő munkabaleseteket (vagyis ez a mutató magában foglal egyes munkaidő-kieséssel nem járó baleseteket is és 
így terjedelmét tekintve nagyobb területet fed le, mint az alábbiakban tárgyalt ltIF mutató). A saját és szerződéses tevékenységeket 
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is magában foglaló csoportszintű összes jelentésköteles baleset száma majdnem 14 százalékkal csökkent, így a tRIR mutató 2015-
ben kismértékű javulást mutat (1,44) az előző évhez képest (1,50), ahol mind a Downstream, mind az Upstream üzletág az IOGP és 
COnCAWe 2014 iparági átlag felett vagyis jobban teljesítettek. 

Biztonsági teljesítményünk másik fontos mutatója a munkaidő kieséssel járó balesetek gyakorisága (ltIF). A saját állományra 
vonatkozó ltIF mutató (2010 óta megfigyelhető) folyamatos javulást mutató tendenciája megtorpant, mivel az InA-csoportnál 2015-
ben jelentősen emelkedett az előfordulási gyakoriság, míg a MOl-csoport esetében az ltIF valamelyest csökkent az előző évhez 
képest, ami összességében több mint 25%-os növekedést eredményezett a MOl-csoport teljesítményében.

* A 2015. évi benchmark megegyezik a 2014. évi benchmarkkal, mivel nem álltak rendelkezésre újabb adatok a jelentés készítése során

** A töltőállomások személyzetével együtt

Az ltIF országonkénti alábontásával látható, hogy az elmúlt négy év javuló biztonsági teljesítményét követően 2015-ben megnöve-
kedett a baleseti frekvencia, így egyes országokban jelentős emelkedés figyelhető meg. 

LTIF (egymillió munkaórára jutó munkaidő kieséses balesetek száma) országok szerint, a MOL-csoport saját munkavállalóira nézve, 2015-ben

OrszáGOk maGyarOrszáG szlOvákia HOrvátOrszáG más eu-s országoK
nemzetközi 

KuTaTás és Termelés

2015 0,94 0,33 2,2 1,24 0

 
ezzel párhuzamosan sajnálattal kell beszámolnunk arról, hogy egy saját munkatársunk és öt beszállító által foglalkoztatott munkavál-
laló szenvedett halálos kimenetelű balesetet. ezzel a MOl-csoporton belül 6,23-ra nőtt a halálos kimenetelű balesetek aránya (FAR), mely 
magasabb, mint az IOGP (1,03) és a COnCAWe (1,38) vonatkozó benchmark mutatója. 2015-ben az összes halálos kimenetelű munkabal-
eset közúti szállítás során, minden vállalkozói haláleset veszélyes anyagok (HAZMAt) közúti szállítása (ideértve a kiszállítási, töltési- és 
lefejtési tevékenységeket) során következett be.

2015 októberében egy súlyos baleset következett be a MOl-csoport pakisztáni működése során, ahol négy vállalkozó által foglalkozta-
tott munkavállaló szenvedett súlyos égési sérüléseket, majd vesztette életét a kórházba szállítást követően. egy tartálykocsi töltése során 
gázrobbanás következett be az egyik kútkörzetben, ahol párhuzamos munkálatok folytak (létesítés és próbaüzem cseppfolyós veszé-
lyes anyagok töltése és szállítása mellett). A vizsgálat során kiderült, hogy a MOl-csoport számos nemzetközi és helyi műszaki és eBK 
előírását és követelményét nem tartották be és megsértették az életvédelmi szabályokban foglaltakat is. ennek nyomán a helyi irányított 
vállalat (MOl Pakistan) teljes irányítási rendszerének rendkívül alapos átvilágítására került sor.

Munkabiztonsági programok

A MOl-csoport munkabiztonsági alapprogramja életvédelmi szabályok (lsR) néven ismert. ez egy egységes iparág-specifikus 
program, mely azokra a legfontosabb biztonsági szabályokra összpontosít, amelyek megszegése súlyos sérülést vagy halálos kime-
netelű balesetet okozhat. 2015-ben az életvédelmi szabályok betartásának elősegítésére több kapcsolódó munkabiztonsági prog-
ramot indítottunk, ilyen például a zuhanásvédelem, a kizárás és kitáblázás (lOtO), a stop kártya, a munkabiztonsági elemzés 
(jsA), a munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelés (lMRA), melyek megvalósítása több évet vesz igénybe a MOl-
csoport tagvállalatoknál és az irányított vállalatoknál. A MOl-csoport területén bekövetkezett személyi sérüléssel járó események 
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alaposabb elemzését követően csoportszintű kampányt és helyi kísérleti projektet indítottunk az (azonos magasságban bekövet-
kező) „megcsúszások, botlások és zuhanások” veszélyeinek tudatosítására az adminisztratív (irodai) és az operatív személyzet 
számára a „Különböző helyszínek, azonos veszélyek” mottó jegyében. 

2015-ben folytattuk a saját munkavállalók eBK elkötelezettségének felmérésére és a biztonságos működés ellenőrzésére szolgáló 
helyszíni szemlék gyakorlatát. számos esetben tapasztaltuk, hogy nem tartják be az életvédelmi szabályokat és az egyéb vonatkozó 
előírásokat, a szabályszegésekre különböző szankciókat alkalmaztunk. 

A MOl-csoport négy működése által érintett országban elindította eBK vezetői elkötelezettség programját. először egy anonim 
felmérés keretében vizsgáltuk a vezetők és az üzemi (fizikai munkát végző) munkavállalók munkabiztonsági kultúráját, majd ezt 
követték a MOl-csoport tOP150 vezetője számára biztosított, az eBK kultúra és irányítás fejlesztésére és elmélyítésére szolgáló 
eBK vezetői elkötelezettség képzések.

A MOl-csoport működési területén elért fontosabb eredmények az alábbiak voltak:

2015 negyedik negyedévében fejeződött be a slovnaft Finomítónál a lDPe-4 kivitelezési projekt. A projekt megvalósítása során 11 
ország képviseltette magát, átlagosan 500 (a csúcsidőszakban: 900) munkavállaló dolgozott egyidejűleg a helyszínen. több mint 2,4 
millió ledolgozott munkaórát regisztráltak (ebből több mint 1,2 millió órát 2015-ben) munkaidő-kieséssel járó sérülés (ltI) nélkül. 

A MOl Petrolkémia Zrt. 2015 augusztusában fejezte be az új butadién kinyerő üzem kivitelezési munkálatait, a munkaidő-kieséssel 
járó sérülés (ltI) nélkül ledolgozott munkaórák száma megközelítette az 1,5 millió órát. A projekt megvalósítás csúcsidőszakában 
600 munkavállaló dolgozott a kivitelezési projekten, összesen 12.000 tonna betonszerkezet kialakításával, 2.100 tonna acél és 
18.000 méter csővezeték felhasználásával.

Közlekedésbiztonság

2015-ben tovább nőtt a közúti (utazással és veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos) balesetek száma (110 kontra 109), annak 
ellenére, hogy a levezetett kilométerek száma több mint 7 százalékkal csökkent. Az összes MOl-csoport munkavállalói (1) és vállal-
kozói (5) haláleset közúti szállításhoz kapcsolódóan következett be (beleértve a kiszállítást, a veszélyes anyagok töltését és lefejtését). 

A MOl-csoport 2015-ben indította útjára a saját és vállalkozó állományban foglalkoztatott munkavállalók számára kidolgozott 
átfogó közlekedésbiztonsági programját. A program két főbb területre fókuszál: 1) a közúti teher szállításra és 2) a személygépko-
csikra. A tehergépjárművekre kidolgozott közúti szállítási program a veszélyes anyagokra, a biztonságos tehergépjármű vezetésre 
és a tehergépjármű vezetői biztonsággal kapcsolatos alapismeretekre koncentrál. A munkavállalói közlekedésbiztonsági prog-
ramot a MOl-csoport egyik felső vezetője szponzorálja, aki 2014-ben maga is súlyos közlekedési balesetet szenvedett. ez a személy-
gépkocsit vezetők részére készült program kötelező defenzív vezetéstechnikai képzést ír elő a rendszeresen vezető gépkocsivezetők 
részére, de hozzáférhető az üzleti célú utazás során autóval közlekedő munkatársak számára is. 

A halálos kimenetelű baleseteket leszámítva, a MOl Pakistan vállalatnál jelentős mértékben, húszról kilencre csökkent a veszé-
lyes anyagok közúti szállítása során bekövetkezett balesetek száma és nem volt telephelyen kívül bekövetkezett halálos kimenetelű 
baleset sem. ez alapvetően a megtett különleges intézkedéseknek, többek között a tankautók ellenőrzőlista-alapú szigorú ellenőrzé-
sének, valamint az újonnan létrehozott logisztikai részleg által kialakított logisztikai Irányítási Rendszernek (lMs) köszönhető. 

A MOl nyrt. kidolgozta első közúti közlekedésre vonatkozó elektronikus képzését, valamint a hozzá tartozó kötelező vizsgát azon 
munkatársaink számára, akik üzleti célú utazás során autóval közlekednek. Az új online képzés célja, hogy a MOl munkavállalói napra-
kész ismeretekkel rendelkezzenek a hatályban lévő szabályok és a biztonságos vezetési gyakorlatok terén.

2015-ben folytatódott az InA közúti biztonsági programja, amely a személyzet képzésére és a programnak más InA leányvállalatokra 
történő kiterjesztésére összpontosít. számos InA és stsI munkavállaló részesült gyakorlati képzésben biztonságos vezetés témakörben. 
A Kalegran biztonsági ellenőrzési rendszert alakított ki a vészhelyzeti reagálás és evakuálás során használatos személygépjárművekre és 
minibuszokra Irak Kurdisztán Régiójában.

Az Ies 2015-ben kezdte meg a flottajárművek GPs követését a gépjárművezetők vezetési stílusának figyelemmel kísérése érdekében. 2015 
májusában üzletkötők és vezető beosztású munkavállalók vehettek részt a Bonara nemzetközi versenypályán tartott közlekedésbizton-
sági képzésen. 
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A MOl szerbia a legforgalmasabb nyári időszakban indított közlekedésbiztonsági kampány keretében szórólapokon népszerűsítette a 
biztonságos vezetés előnyeit. emellett a MOl serbia a hatóságokkal együttműködésben szervezte meg a „Biztonságos és könnyű léptek” 
rendezvényt a „Kis herceg” gyermekotthonban, 134 gyermek részvételével. 

2010 óta jelentős mértékben javult az egyéb szállítási módokat érintő közúti balesetek frekvenciája (1 millió kilométerenként bekövetkezett 
közlekedési balesetek száma), azonos szintre állt be mind az InA-csoport, mind a MOl-csoport tekintetében. ennek ellenére 2015-ben az 
InA tekintetében kismértékben emelkedett a mutató értéke, míg a MOl-csoport teljesítménye évről-évre változatlanul javulást mutat.

Beszállítói biztonság- és egészségvédelem

Kapcsolódó célkitűzés: 
•  „A vállalkozói EBK irányítási program továbbfejlesztése.”
•   „Átfogó beszállítói kockázatértékelés és előminősítés bevezetése minden leányvállalatnál a kritikus fontosságú beszállítók legalább 80 

százalékánál.” 

Az iparág jellegéből adódóan az ellátási lánc egyik legjelentősebb kihívása a vállalkozók által végzett beruházások és karbantartási tevé-
kenységek eBK (egészségvédelmi-, biztonságtechnikai- és környezetvédelmi) kockázatainak kezelése. ennek megfelelően a MOl-csoport 
ugyanazon előírásokat alkalmazza a saját és a vállalkozók által végzett tevékenységekre. 

2015-ben csökkent a munkaidő kieséssel járó sérülések gyakorisága a vállalkozói oldalon. Összesen 21 munkaidő-kieséssel járó sérü-
lést és 13 munkaidő-kieséssel nem járó sérülést regisztráltunk a vállalkozói oldalon, melyek 46 százalékos csökkenést mutatnak az előző 
évhez képest. Azonban ez magában foglalja a fentebb említett halálos kimenetelű baleseteket is.

A vállalkozói eBK teljesítmény javítására szolgáló kulcs kontrollok közé tartoznak az előminősítő auditok, a szerződések részletes eBK 
mellékletei, a nagyobb léptékű komplex projektekre előírt kötelező napi 24 órás fővállalkozói eBK koordinációs felügyelet, az eBK tervek, 
a kritikus tevékenységekre vonatkozó munkabiztonsági elemzések (jsA), az életvédelmi szabályok szigorú érvényesítése, a rendszeres 
helyszíni szemlék, valamint az eBK teljesítmény utóértékelése. A kockázatok teljes értéklánc mentén történő minimalizálása érdekében 
legfeljebb két alvállalkozói szint megengedett. 

Az eBK szempontokat már a beszállítók kiválasztása során érvényesítjük. 2015-ben az alábbi lépéseket tettük meg:
•   Megkezdtük egy új átfogó és integrált beszállítómenedzsment információs rendszer kidolgozását (ennek része a pénzügyi, 

jogi, etikai és eBK előszűrés, valamint a kezdeti kockázatértékelés).
•   Az ajánlatok műszaki értékelése során, a magas utóértékelési pontszámmal és preferált EBK tanúsítványokkal rendelkező 

cégek további pontokat kaphatnak (max. 5%).
•   Tervek szerint a jövőben kizárólag SCC/VCA (vállalkozói biztonsági) tanúsítvánnyal rendelkező vállalatokkal kötünk szer-

ződést magas eBK kockázatú tevékenységek végzésére az európai szárazföldi működés területén. Az ennek megvalósítása 
iránti elkötelezettség nyomatékosítása jegyében 2015 végéig a MOl-csoport összes tulajdonában álló ún. egy-szervizcéges 
karbantartócége (Magyarországon a Petrolszolg Kft., szlovákiában a sMaO, Horvátországban az stsI, összesen mintegy 
2.200 munkavállalót foglalkoztatnak) megszerezte ezt a tanúsítványt. Az sCC egy kivitelezői tevékenységekkel kapcsolatos 
kockázatokra és kihívásokra fókuszált munkabiztonsági keretrendszer, melynek része a munkavállalók tanúsítása is (például 
Magyarországon 750 dolgozó és munkairányító vett részt a kétnapos képzésen).

•   2015-ben összesen 348 magas EBK kockázatú tevékenységre vonatkozó szerződést kötöttünk (ezek összértéke 587 millió 
eUR). 348 vállalat előminősítését végeztük el annak ellenőrzésére, hogy teljesítik-e a projektek által támasztott műszaki és 
eBK követelményeket. 

•  A stratégiai fenntarthatósági terv részeként Magyarországon 3 beszállítói fenntarthatósági auditot bonyolítottunk le. A felke-
resett cégek vállalták az eBK követelményeken túlmutató javasolt helyesbítő intézkedések végrehajtását.

 
Beszállítói előminősítési auditok száma jelentős régiónként 2015-ben [GRI G4-LA14, G4-EN32]

beszállíTói előminő-
síTési audiToK száma

maGyarOrszáG szlOvákia
HOrvát-
OrszáG

Olasz-
OrszáG

nemzetközi 
KuTaTás és Ter-

melés
összesen

2015 187 21 11 5 124 348

 
A projekt megvalósítása során számos intézkedést tettünk az eBK események kockázatának minimalizálása érdekében:

•   Beszállítói fórumok keretében tájékoztatjuk a vállalkozókat az aktuális kérdésekről és a várható projektekről, többek között a 
finomítói nagyleállásokról. 
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•   A MOL-csoport belső szabályzata minden fővállalkozó számára előírja a napi 24 órás EBK koordinációs felügyelet biztosítását 
a munkavégzés időtartama alatt (magas kockázattal járó komplex projektek esetén). 

•   Minden telephelyen tevékenységet végző vállalkozó köteles minden évben elvégezni az EBK bevezető alaptanfolyamot és 
letenni a megfelelő vizsgát. 

Csoport szinten összesen 10.659 helyszíni szemlét bonyolítottunk le a vállalkozói eBK teljesítmények ellenőrzése keretében. Az 
auditok keretében azonosított közel 2.000 nemmegfelelőség alapján azonosítottuk a szükséges helyesbítő intézkedéseket és indokolt 
esetben kötbért állapítottunk meg. 29 dolgozót tiltottunk ki különböző telephelyekről és 131 írásbeli figyelmeztetést adtunk ki. 2015-
ben nem volt az eBK előírások megsértése miatt felmondott szerződés.

A vállalkozók részére is készítettünk munkabiztonsági programokat, többek között a munkabiztonsági elemzést, a stop kártya 
rendszert vagy a munkavégzést közvetlenül megelőző kockázatértékelést. A slovnaft-nál új rendszert vezettek be, mely segítségével 
egy könnyen megjegyezhető telefonszámra küldött sMs-ben is jelenthetőek a kvázi balesetek, a nem biztonságos cselekedetek és 
körülmények.

3.2. eGészséGvédeleM és eGészséGfejlesztés

Munkahelyi egészségvédelem

Kapcsolódó célkitűzés: „Munkahelyi egészségfejlesztési programok megvalósítása.” 

A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben sem regisztráltunk foglalkozási megbetegedést a MOl-csoporton belül. Az egészséges 
munkahely megteremtése kritikus fontosságú a MOl-csoport sikere szempontjából. törekszünk arra, hogy a számos helyi 
program megvalósításával biztosítsuk a munkavállalók egészségének megőrzését, megfelelő orvosi ellátását és kezelését, kezeljük 
a kialakult stresszt, munkavállalóink körében népszerűsítsük az egészséges életmódot, a munka és magánélet közötti egyensúly 
fontosságát. 

2015-ben a MOl-csoport csatlakozott a WAsH (munkahelyi vízellátás, közegészségügy és higiénia) kezdeményezéshez, ezzel 
vállalva, hogy minden munkahelyeken biztosítja munkavállalók számára a biztonságos vízhez, tisztálkodási és higiénés lehetősé-
gekhez való megfelelő hozzáférést.

2015-ben átfogó egészségvédelmi és egészségfejlesztési hiányelemzés készült a MOl-csoport működési területeire. Az elemzés 
részeként elvégeztük az ipari higiéniás kockázatértékelést, az egészségügyi alkalmassági vizsgálati-, sürgősségi ellátási-, ergo-
nómiai- és rehabilitációs folyamatok egészségügyi értékelését, hogy felmérjük az esetleges hiányosságokat, valamint akciótervet 
dolgozzunk ki ezek összehangolt kezelésére. 

általánosságban elmondható, hogy az éves egészségügyi alkalmassági vizsgálatok a fenti munkahelyi kockázatértékelésen 
alapulnak, így jóval szigorúbbak, mint a vonatkozó helyi jogszabályi előírásokban foglalt követelmények.

Fokozott erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy kiküszöböljük a rákkeltő vegyszerekkel való érintkezés lehetőségét. 
Például a Dunai Finomítóra átfogó megelőzési stratégiát dolgoztunk ki. Folytattuk az olaj- és gáziparban széles körben elismert 
citogenetikai monitoring programunk megvalósítását a MOl nyrt-nél. Összesen 110 munkavállaló vett részt vizsgálatokon. 

Folytattuk rendszeres biológiai monitoring programunk végrehajtását a MOl nyrt. operatív egységeinél dolgozó munkaválla-
lókra, a slovnaft 3. kockázati kategóriába sorolt munkavállalóira (akik a napi munkavégzés során rákkeltő anyagokkal kerülhetnek 
kapcsolatba), és a Petrolszolg Kft. 198 munkavállalójára, ahol egy határérték feletti expozíciót azonosítottunk.

2015 során az InA d.d (Horvátország) 130 eltérő egészségügyi háttérrel rendelkező és különböző munkakörökben foglalkoztatott 
munkavállalóját fizette be egy tíznapos egészségügyi programmal összekötött aktív pihenésre (MPAv) a gyógyvizeinek jótékony 
egészségügyi hatásairól ismert topusko-i Gyógyfürdőbe. 

Oroszországban, valamint a pakisztáni Központi feldolgozó egységnél (CPF) és gázfeldolgozó üzemben (GPF) a „speciális munka-
helyi környezetfelmérés” keretében végezték el a minőségi egészségügyi kockázatértékelést. nem azonosítottak potenciális foglal-
kozási megbetegedést a munkavállalók körében. továbbá a MOl-csoport működése által potenciálisan érintett területeken mintát 
vettünk a környezeti levegőben található szénhidrogének (BteX) azonosítására, zaj- és rezgésvizsgálatokat végeztünk.

2015-ben a MOl Pakistan a kirendeltségen és a központi feldolgozóegységnél indított stresszkezelési kampányt. 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



Munkahelyi egészségfejlesztés

2015-ben a MOl nyrt-nél (Magyarország) több mint 7.100 munkavállaló vett részt összesen körülbelül 21.000 alkalommal külön-
böző munkahelyi egészségfejlesztési programokon, elsősorban egészségügyi szűrések, mozgás-orientált tevékenységek és védő-
oltás kampányok keretében. A Petrolszolgnál elérhető mobil masszázs és tornaterem projekt összesen mintegy 1.900 érdeklődőt 
vonzott.

A MOl nyrt. 78 munkatársa vett részt a 30. Budapest Wizzair Félmaratonon, 27 munkavállaló vett részt a 3 legjelentősebb szlové-
niai maratonon (Radenci, Maribor és ljubljana), ahol a részvételi díjat első alkalommal lehetett rendezni a steP program terhére.

Az InA vállalatnál (Horvátország) indított „Futás - XXI. századi kihívás” kampány célja az volt, hogy a munkavállalókat megis-
mertesse a sporttevékenységek egészségre gyakorolt kedvező hatásaival és egész családokat ösztönözzön mozgásra. Az InA minden 
munkavállalója hozzáfér a „Kérdezd az orvosaidat” szolgáltatáshoz, melyen keresztül foglalkozás-egészségügyi és általános egészség-
ügyi kérdéseket tehetnek fel a vállalat által szerződtetett cég szakorvosainak, vagy akár vizsgálatra is bejelentkezhetnek.

A MOl Pakistan a kirendeltségen, központi feldolgozóegységnél/gázfeldolgozó üzemben dolgozó munkavállalók részére indított 
preventív egészségügyi programot, melynek keretében egészségvédelmi előadásokat is tartottak ezeken a helyszíneken. A kiválasz-
tott munkavállalóknál elvégezték a GCt (vércukor, triglicerid és koleszterin), BMI, vérnyomás és D-vitamin vizsgálatokat. 

Az oroszországi Baitex vállalatnál minden munkavállalót rendszeres sporttevékenységre ösztönöznek, a férfiaknál a röplabdá-
zást, a nőknél a jégkorcsolyázást és az edzőtermi tevékenységet támogatják. A Baitex röplabdacsapata részt vett a buguruszláni 
„Munkahelyi sportolók fesztiválján”.

3.3. folyaMatbiztonsáG és kockázatkezelés

Folyamatbiztonsági irányítási rendszer

Cél: „Technológiai biztonság erősítése, benchmark pozíció javítása.”

A folyamatbiztonság irányítás (PsM) elsődleges célja egy olyan hatékony irányítási rendszer kialakítása és működtetése, mely 
biztosítja a veszélyes technológia üzemeltetéséből eredő események megelőzését, valamint az emberek, eszközök és környezet 
védelmét a balesetek következményeivel szemben. A MOl-csoport a PsM-szemlélet meghonosításával arra törekszik, hogy folya-
matosan csökkentse a folyamatbiztonsági események számát és azok súlyosságát, valamint teljesítménye alapján bekerüljön a 
Concawe és az OGP nemzetközi benchmark legjobb 25 százalékába.

2015-ben 41 tIeR1-2 szintű folyamatbiztonsági eseményt regisztráltunk a MOl-csoporton belül, ami néggyel kevesebb, mint 2014-
ben. Annak ellenére, hogy az előző évekkel összehasonlításban csökkent az események száma, ezek következményeiket tekintve 
jóval jelentősebbek voltak, mint a MOl-csoport történetében korábban bármikor.

A TIER 1-2 Folyamatbiztonsági események (PSE) száma a MOL-csoport vállalataiban 2015-ben [GRI G4-LA14]

2015 FolyamaTbizTonsági 
eseményeK (Pse)

mOl-csOpOrt
maGyar-
OrszáG 

(mol+TvK)

szlOvákia 
(slovnaFT)

HOrvát-
OrszáG 

(ina)

Olasz-
OrszáG 

(ies)

nemzetközi
 KuTaTás és 
termelés

pse tier 1 9 2 1 4 0 2

pse tier 2 32 17 8 4 0 3

pse tier 1+2 41 19 9 8 0 5
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A MOl-csoport tIeR 1 folyamatbiztonsági események pénzügyi hatása 2015-ben mintegy 9 millió UsD volt, melyen belül az üzem-
kimaradásból eredő közvetett kár a felmerülő költségek 90 százalékát tette ki.

A MOl-csoport tIeR 1-2 folyamatbiztonsági események alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

Megjegyzés: A tIeR 1 besorolású események következményeiket tekintve súlyosabbak a tIeR 2 eseményeknél. A besorolás alapja 
az API RP 754 szabvány.

A MOL-csoport TIER 1-2 folyamatbiztonsági események 
trendjedb
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A folyamatbiztonság irányítás kiemelt jelentőségű kérdés a felső vezetők számára, amit egyértelműen bizonyított az is, hogy a 
MOl-csoport vezérigazgatója személyesen is részt vett 3 folyamatbiztonság témában szervezett helyszíni auditon (MOl és slovnaft 
termelés, InA Horvátország) 

2014-ben szerveztük az első, minden évben megrendezendő legjobb PsM gyakorlatok egyeztetésére szolgáló workshopot. 2015-ben 
erre októberben került sor. ez kiváló lehetőséget adott arra, hogy megosszuk egymással és megismerjük a jó/legjobb Downstream 
és Upstream üzletági PsM gyakorlati megoldásokat, valamint a külső résztvevőként meghívott Česka Rafinerska (Cseh Köztár-
saság) idevágó tapasztalatait. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és mérjük a PsM rendszer megvalósításának hatékonyságát és szintjét. A megvalósítási szint 
mérésére használjuk a PsM kereszt-felülvizsgálatokat (az éves audit terv alapján), melynek keretében elvégezzük a megvalósított 
PsM elemek és az előre meghatározott auditkérdések összehasonlítását. 

2015-ben 17 keresztauditot végeztünk és a PsM megvalósítás általános értékelési eredményei javuló tendenciát mutatnak, külö-
nösen a folyamatbiztonsági információk (PsI), a változáskezelés (MoC) és veszélyhelyzetekre való felkészülés és elhárítás (ePR) 
elemek tekintetében, ahol az elért eredmények meghaladják a 90 százalékot. Az összes elem megvalósításához rendszerszemléletű 
megközelítésre és a rendszer működését biztosító folyamatos erőfeszítésekre van szükség.

A 2015-ben végrehajtott belső auditok mellett egy külső cég, az AOn Risk solutions is elvégzett 2 külső felmérést a kialakított PsM 
folyamatokra és műszaki megoldásokra. Az egyik felmérés a MOl Petrolkémia magyarországi telephelyén készült. A felmérés 
eredménye egy kockázati besorolás, mely a vizsgált kockázatokat a ’standard’ kategórába sorolta a világ más pontjain működő 
hasonló létesítméynekhez képest.

A PsM vonatkozású programok helyi megvalósításának eredményeit rendszeresen tárgyalta a csoportszintű PsM fórum, ahol 
az üzletek beszámoltak a helyi tevékenységek státuszáról. 2015-ben a műszaki állapot került a figyelem középpontjába a Downst-
ream által indított UPtIMe program által, melynek célja a műszaki megbízhatóság fokozása és a nem tervezett leállások számának 
érdemi csökkentése. A projekt fontosságát alátámasztották az UPtIMe felmérés megállapításai, egyértelműen jelezve, hogy a 
munkavállalók határozottan elkötelezettek a program megvalósítása iránt.

A technológiai változáskezelés folyamat tekintetében is jelentős fejlődést értünk el, különösen a MOl nyrt. és a slovnaft tekinte-
tében. A MOl, a slovnaft és a MOl Pakistan elkészítette, illetve aktualizálta a tűzkockázat elemzést.
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Vészhelyzetek kezelése

A vészhelyzeti és válsághelyzeti felkészültség üzleti szempontból is rendkívül fontos az olaj- és gáziparban, a vészhelyzeti reagálási 
képességek fejlesztése és szinten tartása kritikus fontosságú feladatot jelent. 

2015-ben a MOl-csoport számos új projektet indított a vészhelyzeti és válságkezelési képességek fejlesztésére. ezzel összhangban 
növeltük az üzleti és funkcionális érdekelt felek részvételét, miután megvizsgáltuk, hogy éles helyzetben milyen feladatokat kell 
ellátniuk. ezzel párhuzamosan tudatosítottuk a folyamat előkészítésének fontosságát. emellett részletesen megvizsgáltuk a MOl-
csoport működésre nézve potenciális fenyegetést jelentő események körét. 

A FeR tűzoltóság és szolgáltató Kft. (MOl Magyarország leányvállalat) szervezte meg és bonyolította le Budapesten az Ipari léte-
sítményi tűzoltóságok 8. nemzetközi Konferenciáját. A kétévenként megrendezett konferencia kiváló lehetőséget nyújt a nemzet-
közi szakemberek számára, hogy megismerkedjenek a szakterület legújabb fejlesztéseivel. 

 4. Humán TőKe
Általános cél: „A változások korában képesség fejlesztés és szervezeti teljesítmény növelés kerül a fókuszba.”

eredmények:
  A Csoportszintű Kt és Csoportszintű HR 2015-ben a kulcsfontosságú kutatás-termelési szakterületek teljes diplomás szakértői 

állományára kiterjedően bevezette a szakmai Karrierutat (technical Career ladder, tCl), összesen 940 olajipari-műszaki szak-
embert (Petro-technical professional, PtP) rendelt hozzá a 7 tCl szinthez 14 munkakörcsalád mentén.

  A Peshawari Műszaki egyetemmel kialakított partnerség elismeréseként a MOl-csoport 2015-ben „oktatási együttműködés”.
kategóriában elnyerte a Getenergy díjat. 

  A MOl-csoport „Globális kitekintés” kategóriában elnyerte a Workforce Optimas díjat a MOl Pakistan kompenzációs és jutta-
tási modelljének személyzeti fluktuáció hatékony kezelésére optimalizált átalakításáért.

  A MOl-csoport „Intensity” vezetőképző program keretében 489 vezető képzése valósult meg, a kurzusok megítélését tekintve 
összességében 83 százalékos elégedettségi mutatóval.

  11 országból összesen 186 fiatal diplomás csatlakozott a MOl-csoporthoz a 2015. évi Growww program keretében, ahol a nők 36 
százalékos részvételi aránya meghaladja az iparági átlagot.

 
kiHívásOk:
  A szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek munkaerőpiacon rendelkezésre álló korlátozott száma miatt tovább szűkül a 

felvehető szakemberek köre.
  Az egyre gyorsabb ütemű változás, az iparágon belüli visszaesés és a piac volatilitása kedvezőtlen hatással van a hozzáférhető 

tehetségek számára is.

4.1 tehetséGek vonzása

Kapcsolódó célkitűzés:
•   „A földtudományi és mérnöki háttérrel rendelkező fiatal szakemberekre szabott és számukra vonzó lehetőséget nyújtó tehetségfejlesztési 

megközelítés, mely biztosítja az utánpótlást a Kutatás-termelés számára.”
•   „Az olaj- és gázipari terület iránt érdeklődő fiatal generáció minél korábbi elköteleződését segítő programok megvalósítása.”

Az olaj- és gázipar egésze, így a MOl-csoport is ki van téve a humán erőforrás terület teljes átalakulásával járó változásoknak.  
A szakmai pályafutásuk közepén lévő szakemberek munkaerőpiacon rendelkezésre álló korlátozott, és a nyugdíjba vonuló szakem-
berek jelentős száma miatt tovább szűkül a felvételre alkalmas szakemberek köre. emellett az Y generáció globális munkaerő-piaci 
megjelenése nyomán a munkáltatói elvárások is alapjaiban változnak. A MOl-csoport olyan tehetségfejlesztési- és toborzási straté-
giát dolgozott ki, mellyel vonzó, fokozatos építkezésen alapuló műszaki és vezetői karrierlehetőségeket nyújt a tehetséges frissdiplo-
mások számára. 

A MOl-csoport tehetségfejlesztő stratégia fő programjai a középiskolai junior Freshhh és MesterM, a Freshhh és UPPP nemzet-
közi diákverseny, valamint a Growww frissdiplomás toborzási- és fejlesztési program. A középiskolai programok célja, hogy minél 
korábbi életszakaszban kialakuljon a fiatal generáció természettudományok iránti elköteleződése. A Freshhh program célja az olaj- 
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és gázipar vonzerejének és összetettségének, valamint a MOl-csoport nemzetközi tevékenységeinek népszerűsítése. Az UPPP a 
vállalat kutatás-termelési területre kidolgozott nemzetközi tehetségfejlesztő programja. A legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók 
lehetőséget kapnak arra, hogy a MOl-csoportnál kezdjék meg szakmai karrierjüket az új 18 hónapos UPPP szakmai utánpótlás 
program keretében. A program kiemelkedő szakmai fejlődési lehetőségeket, többek között üzleti és műszaki oktatást nyújt, bete-
kintést enged a MOl-csoport központi szervezet működésébe, a kutatás-termelés szakmai tevékenységeibe. A 2007-ben útjára indí-
tott Growww frissdiplomás toborzási- és fejlesztési program egyedülálló lehetőséget nyújt a frissdiplomások számára abban, hogy 
szakmai karrierjüket egy globális vállalatnál kezdjék meg, hasznos tapasztalatra tegyenek szert különböző tréningeken, szakmai 
feladatokon keresztül, az olaj- és gázipar különböző területeit legjobban ismerő szakemberek és vezetők által nyújtott mentori 
támogatással, interkulturális munkakörnyezetben. 

A fenti programok mellett a MOl-csoport jelentős forrásokat fordít közösségi média stratégiájára, hogy vonzó munkáltatóként 
jelenjen meg a globális piacon.

A MOl-csoport programjai és erőfeszítései egyre nagyobb nemzetközi elismertségre tesznek szert. 2015-ben a vállalat 3 rendkívül 
rangos nemzetközi elismerésben részesült tehetségfejlesztő programjai révén: 

•  „Munkáltatói márkaépítés" kategóriában a „HR Distinction” díj
•  2015. évi Getenergy díj (oktatásfejlesztési együttműködés kategóriában)
•  HRO Today Europe Forum által jegyzett „Global HR” díj (első helyezés a „HR technológiai innováció” kategóriában)

Oktatási kapcsolatok

Középiskolák

Annak érdekében, hogy minél korábbi életszakaszban felkeltsék a fiatal tehetségekben az olaj- és gázipar iránti érdeklődést és 
megteremtsék a megfelelő elköteleződést, késztetést érezzenek arra, hogy a természettudományi-, technológiai-, mérnöki és a mate-
matikai területet állítsák a hosszú távú karrier elképzeléseik középpontjába, a MOl-csoport szoros kapcsolatot alakított ki és ápol 
különböző gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal. 

2015-ben folytatódott a „MesterM” program, ennek keretében 12 egyetemi tanárt választottunk ki a több mint 560 jelölt közül 
Magyarországon, Horvátországban és szlovákiában. A junior Freshhh programot második alkalommal indítottuk útjára Horvát-
országban, harmadik alkalommal szlovákiában és hatodik alkalommal Magyarországon. 2015-ben összesen mintegy 1.200 csapat 
jelentkezett Magyarországról, Horvátországból és szlovákiából. A MOl-csoport vállalatok szoros partnerséget alakítottak ki az 
érintett szakközépiskolákkal, hogy a fizikai munkakörökben is biztosított legyen a megfelelő utánpótlás.

Egyetemi koncepció és partnerség

A MOl-csoport elkötelezett a hosszú távú utánpótlási csatornák fenntartása iránt, így a vállalat támogatja és keresi az egyete-
mekkel és a releváns tanszékekkel kialakítható stratégiai együttműködés lehetőségeit. 

Például ilyen a MOl Pakistan és a Pesavari Műszaki egyetem (Uet) között létrejött sikeres együttműködés - utóbbi a MOl 
Pakistan működése által érintett tartomány legnagyobb műszaki egyeteme. eddig az egyetem közel 70 egykori mérnökhallgatója 
csatlakozott a MOl Pakistan vállalathoz, igazi stratégiai partnerként ezzel hozzájárulva az egyre növekvő üzleti igények kielégíté-
séhez. e partnerségen keresztül a MOl-csoport 2015-ben oktatási partnerség kategóriában elnyerte a Getenergy díjat, melyet június 
15-én vehetett át londonban.

A MOl, az InA és a slovnaft hosszú távú együttműködést alakított ki az olaj- és gázipar szempontjából releváns szakterületeken 
oktatási tevékenységet folytató helyi egyetemekkel. A MOl-csoport számos nemzetközi diákszövetséget (például: Best) és hall-
gatók számára szervezett szakmai rendezvényt szponzorál.

Tehetségvonzó programok

Freshhh: innovatív online nemzetközi diákverseny egyetemi hallgatók, a MOl-csoport potenciális jövőbeni munkavállalói 
számára. A legtehetségesebb hallgatók bekerülhetnek a MOl-csoport Growww szakmai gyakornoki programjának szelekciós 
szakaszába. A 2007 óta megrendezett vetélkedőn már több mint 20.000 hallgató vett részt. 2015-ben rekordszámú, 70 országból 
összesen (2.210) három fős csapat regisztrált a vetélkedőre. 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



2015-ben összesen 1.114 háromtagú csapat jelentkezett az UPPP tehetség programra 45 országból - az egyesült Királyságtól, Közép-
európán át egészen a Közel-Keletig. A zsűri döntése alapján három team osztozott a eUR 25.000 összegű díjon. A 2014. évi verseny 
résztvevői közül 2015-ben 9 fiatal tehetség kezdte el szakmai pályafutását a 18 hónapos UPPP eDU szakmai utánpótlás program 
keretein belül, ahol a maga nemében legjobb szakmai és üzleti képzés segítségével léphetnek feljebb a megszokottnál jóval gyor-
sabban a szakmai ranglétrán.

A 2015. évi Growww keretében 186 új résztvevő csatlakozott a MOl-csoport 11 országban működő 25 vállalatához. A Growww 
program női résztvevőinek 36 százalékos aránya jóval meghaladja a MOl-csoporton belüli és az iparági átlagot. 2007 óta több mint 
1.700 frissdiplomás csatlakozott a MOl-csoporthoz a Growww programon keresztül.

4.2. MUnkavállalók MeGtartása és ösztönzése 

Kapcsolódó célkitűzés: 
•   „A MOL-csoport teljesítmény alapú javadalmazási kultúrájának erősítése a kiemelkedő üzleti eredmények elérésére ösztönző verseny-

képes jutalmazási megoldások alkalmazásán keresztül.”
•   „A teljesítmény- és karrier menedzsment területet is magában foglaló integrált Éves Humán Ciklus strukturált megközelítést biztosít a 

fejlesztéshez és utánpótlás tervezéshez.”
 
2015-ben kedvezőtlenül alakult a piaci környezet az olaj- és gáziparban. ebben a környezetben 2014-hez képest 6 százalékkal csök-
kent a MOl-csoport munkavállalóinak teljes létszáma, bár megjegyzendő, hogy e csökkenés elsősorban az üzleti célokkal össz-
hangban végrehajtott hosszú távú intézkedések eredménye. A létszámcsökkenés elsődleges okai között szerepel az InA-csoportnál 
és leányvállalatainál folyamatban lévő optimalizálási program, a kiválasztott piacokon a kiskereskedelmi hálózati működési modell 
változása, a támogatási funkciók ügyintézési feladatainak kiszervezése, valamint a konszolidált vállalatok körének változása. 

Versenyképes javadalmazás

A MOl-csoport olyan javadalmazási konstrukciókat alkalmaz, melyek erősítik az érdemeken alapuló kultúrát, egyértelműen arra 
ösztönzik a munkavállalókat, hogy egyre magasabb célokat tűzzenek ki a kiemelkedő eredmények elérése érdekében. A MOl-
csoport a hasonló üzleti profillal rendelkező vállalatok mentén egységesíti és konszolidálja a javadalmazási rendszert, a helyi válla-
latok pénzügyi forrásainak és piaci pozíciójának megfelelő bérstratégia alkalmazásával.

A MOl-csoport a főbb javadalmazási elemek - így többek között a MOl-csoport javadalmazási stratégiájának alapjául szolgáló éves 
alapbér, a rövid- és hosszú távú ösztönzők és juttatások -, strukturálására kialakított nemzetközi teljes javadalmazás megközelí-
tést alkalmazza a fenti elvek megvalósítása során. 

A javadalmazási és juttatási struktúra alappillére a nemzetközi HAY munkakör értékelési módszertan. Az egységes és átlátható 
csoportszintű munkakör-értékelési módszertan és besorolási irányelvek 2014-es bevezetésével a MOl-csoport egy olyan egységes 
munkakör rendszerezési és javadalmazási struktúrát hozott létre, melynek keretében a vállalatok ugyanazon bérezési elveket 
alkalmazzák. 2015 végére a MOl-csoport vállalatainál megvalósult a teljes HAY lefedettség. 

Vállalati minimum bér és a helyi minimálbér aránya a jelentősebb (min. 100 főt foglalkoztató) vállalatoknál (%) [GRI G4-EC5]

ország (Fő vállalaT) 2015

auszTria (roTH HeizÖle gmbH)* 119%

bosznia-Hercegovina (energopetrol d.d.) 105%

Cseh Köztársaság (mol Česká republika, s.r.o.) 245%

Horvátország (ina d.d.) 133%

magyarország (mol nyrt.) 137%

olaszország (ies s.p.a.)** 118%

Pakisztán (mol Pakistan ltd.) 563%

románia (mol romania PP s.r.l.) 151%

oroszország (baiTex llC) 206%

szerbia (mol serbia d.o.o.) 223%

szlovákia (slovnaft a.s.) 148%

szlovénia (mol slovenija d.o.o.) 100%

* Az iparági (kereskedelmi) kollektív szerződés alapján, az ausztriai béradatok nélkül kalkulált ráta.
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A MOl-csoport szigorú elvek érvényesítésével biztosítja a munkavállalók egyenlő, nemtől, kortól és nemzetiségtől független java-
dalmazását. Az átlátható Csoport-szintű javadalmazási irányelvek megjelennek a csoportszintű és a helyi szabályzatokban, és 
ezekhez minden munkavállaló hozzáfér. A társasági szintű szabályokat a kollektív szerződések (KsZ) is rögzítik. 

Rövid- és hosszú távú ösztönzők

A MOl-csoport javadalmazási stratégia rövid- és hosszú távú ösztönzők együttesén alapul. 
A MOl rövid távú ösztönzési rendszer célja, hogy a munkavállalók teljesítsék a hosszú távú vállalati stratégia keretein belül meghatá-
rozott főbb éves üzleti prioritások megvalósítására irányuló, igazi kihívást jelentő pénzügyi-, működési- és egyéni teljesítménycélokat. 

A hosszú távú ösztönzési rendszer célja a fenntartható értékteremtés ösztönzése és jutalmazása, valamint a MOl-csoport felsőve-
zetői és részvényesi stratégiai érdekeinek teljes körű összehangolása. A hosszú távú ösztönzési rendszer két alkotóeleme a rész-
vényopciós és a teljesítmény-alapú részvényprogram. 

Munkavállalói jólét és jutalmak

A MOl-csoport kiemelt figyelmet fordít a folyamatosan változó és rendkívül sokszínű, több generációt felölelő munkaerő-állo-
mányra. A munkavállalók juttatásokkal kapcsolatos és jóléti elvárásait számos program, juttatás és kezdeményezés támogatja 
életük legfontosabb dimenziói mentén, így többek között egészségi állapotuk és jólétük, anyagi lehetőségeik, munkakörnyezetüket 
és szociális ellátásuk tekintetében.

A munkavállalók jólétét támogató befektetések hozzájárulnak a munkavállalói elkötelezettség elmélyítéséhez, teljes potenciáljuk 
eléréséhez, a produktív és innovatív munkavégzéshez.

A választható egészségügyi és jóléti lehetőségek lehető legszélesebb skálájának biztosítása érdekében a MOl-csoport versenyképes 
juttatási konstrukciók bevezetésével növeli a teljes javadalmazás értékét. Az alapvető juttatási elemek meghatározása során a helyi 
jogszabályokban foglaltakat, az adózási környezetet és a helyi piacok versenyképességét, valamint ezek csoportszintű konzisztenci-
áját veszi figyelembe a vállalat. 

A helyi juttatási és jóléti programok mellett a MOl-csoport több mint 50 vállalatánál állnak a munkavállalók rendelkezésére külön-
böző élet- és balesetbiztosítások, egyszeri díjas kockázati élet- és balesetbiztosítások 24 órás nemzetközi lefedettséggel. 

éves Humán Ciklus (APC)

A MOl-csoportnál alkalmazott éves Humán Ciklus célja egy kiemelkedő teljesítmények elismerésén alapuló kultúra megterem-
tése, ahol megvalósul az egyéni célkitűzések és a vállalati stratégiai célok közötti összhang.

Az éves Humán Ciklus a teljesítmény menedzsmentet, a szakmai fejlődést és karrier tervezést foglalja magába. Célja egy olyan 
folyamatot biztosítani, amely ezek tervezését és végrehajtását hatékonyabban, hiteles, méltányos, egységes és átlátható módon való-
sítja meg.

2015-ben elvégeztük a folyamat alapos felülvizsgálatát, az üzleti igények pontosabb leképezése és a változó környezethez való haté-
konyabb alkalmazkodás jegyében egyes lépéseit leegyszerűsítettük.

Az évközi értékelés lépésének bevezetésével a célok és eredmények folyamatos fókuszban vannak, mely a változó környezetben 
fontos eszköz. ez megkönnyíti a szervezetek számára az eredményekkel kapcsolatos, a változó üzleti követelményekre való gyors 
reagálást. 

Az új éves Humán Ciklus informatikai platform bevezetését követően a vezetők 45 százalékkal kevesebb időt töltenek a folyamattal 
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására.

A vezetői teljesítmény Menedzsment Rendszer három pilléren nyugszik, melyek a vállalati célok, a divíziós célok és az egyéni 
célok. A kulcsfontosságú pénzügyi mutatók mellett a fenntartható fejlődési, egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezet-
védelmi, valamint HR célok is megjelennek a célok között, melyeket koherens módon bontunk alá az egyes szervezeti szintekre, a 
felsővezetés céljaiból levezetve az irányításuk alá tartozó vezetői szintek célkitűzéseit. 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



A Munkavállalói teljesítmény Menedzsment Rendszer (MtMR) teremti meg a kapcsolatot a társasági célok és az egyéni teljesítmé-
nyek között. eredménye egy differenciált munkavállalói ösztönző kifizetés, mely összhangban van a teljesítményértékelés eredmé-
nyével. 

A MOl-csoport már megkezdte az MtMR minden vállalatra történő kiterjesztését az egységes folyamatok alkalmazása érdekében. 

A Karrier Menedzsment Rendszer (CMs) és Fejlesztés folyamatai lehetővé teszik az azonosított tehetségek fejlesztését és megtar-
tását. A kalibrációs megbeszélések (People review meeting, PRM) keretében tekintik át a beazonosított tehetségeket, a részükre 
kidolgozott fejlesztési- és karrierterveket. 

A folyamatos fejlesztés keretében a MOl nyrt. 9 vállalatnál (kb. 1.000 főt érint) vezetett be egy informatikai rendszert a folyamatok 
magas színvonalú végrehajtásának támogatására. 

A horvátországi InA az első MtMR ciklust követően az üzleti igények és visszajelzések alapján elvégezte a folyamat felülvizsgá-
latát és 2016. január 1-i hatállyal módosításokat vezetett be azüzleti eredmények támogatása és egy megfelelő hatékonyságú ösztön-
zési rendszer megvalósítása érdekében.

2016-ban 5 további (mintegy 1.600 főt érint) vállalatnál kerül bevezetésre az MtMR folyamat.

Az előre meghatározott és standardizált teljesítményértékelési folyamatban részt vevő munkavállalók aránya (%) [GRI G4-LA11]

munKavállalói besorolás 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Felsővezetők 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Középvezetők 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Közvetlen vezetők 100% 85% 85% 100% 100% 100%

szakértők 78% 48% 64% 64% 70% 72%

munkavállalók (Hay 18 és ez alatt) 73% 40% 41% 42% 51% 54%

 
A MOL-csoport CMS (karrier menedzsment rendszer) és Fejlesztés folyamataiban résztvevők száma [GRI G4-LA11]

apc FOlyamat
részTvevőK száma (évenTe)

2011 2012 2013 2014 2015

cms & Fejlesztés 1.320 1.535 2.000 2.100 2.100

 
Munkavállalói elkötelezettség

A munkavállalói elkötelezettség a MOl-csoportban az egészséges és produktív munkahely stratégiai eleme, a humán tőke és üzleti 
stratégia egyik kiemelt prioritása. Kétévenként elkészítjük a „Kerekasztal felmérés” néven ismert munkavállalói elkötelezettség 
felmérést a legtöbb MOl-csoport vállalatnál. Két felmérés között végeztük több fókuszcsoportot felölelő felmérést, ennek keretében 
értékeltük az akciótervek sikeres megvalósítását és további fejlesztési lehetőségeket azonosítottunk.

2015-ben mintegy felére csökkentettük a kérdések számát és a válaszadók különböző csatornák közül választhattak: a kérdőívet 
kitölthették on-line, vagy akár mobiltelefonon is. 16 ország közel 50 vállalata vett részt a felmérésben a MOl-csoporton belül, 80 
százalékos válaszadási aránnyal, ami az előző felméréshez képest jelentős (18 százalékos) javulást jelent.

Munkavállalói Elkötelezettség Felmérés eredményei (%) 

munKavállalói elKÖTelezeTTség Felmérés eredményei 2008 2010 2012/13 2015

lefedettség 90 90 96 85

válaszadási ráta 50 64 62 80

munkavállalói elkötelezettség szintje 67 70 47*  45

* 2012-ben az új szolgáltató megjelenése miatt változott az elkötelezettség-felmérési módszertan. ennek megfelelően a táblázatban szereplő elkötelezettségi 
szintre vonatkozó adatok nem mutatják a 2010-2012. közötti időszakra jellemző változásokat, mivel más a viszonyítási alap. A 2010. évi eredményekkel össze-
hasonlításban az eltérés 2% csökkenést mutat. 
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A munkavállalói elkötelezettség 2 százalékponttal csökkent a 2015-ös felmérés nyomán. ez többek között annak tudható be, hogy a 
felmérés időszakában a bizonytalan piaci körülmények hatására szervezeti átalakulás volt folyamatban, ennek ellenére a részvételi 
arány különösen magas volt (80%).

számos regionális szinten kidolgozott intézkedés irányul az elkötelezettség elmélyítésére. Az alábbiakban tárgyaljuk a legjobb 
gyakorlatok egy részét.

A MOl nyrt.-nél a MOl Magyarország program volt az egyik első lépés egy közös nyelv kialakítása felé, mely növeli a munkavál-
lalói elkötelezettséget, a vezetés hitelességét és a munkavállalók jólétét. Meghatároztuk a MOl vezetői Kódex 4 fókuszterületét, 
melyek mentén mérhetővé válnak a vezetők menedzsment készségei és az általuk alkalmazott munkamódszerek. A vezetői Kódex 
keretében 20 vezetői (mintegy 200 résztvevő) és 25 műszakfelelősi workshop-ot tartottunk (mintegy 250 résztvevő), valamint elvé-
geztük a vezetők 360 fokos értékelését.

2015-ben az InA arra fókuszált, hogy a koordinátorokat a változás vezetőivé fejlessze. ezt követően elindult a „Pozítív szervezeti 
változások” programot, mely felvértezi a koordinátorokat a változások megvalósításához, a munkatársak változási folyamat kere-
tében való ösztönzéséhez és irányításához szükséges ismeretekkel. emellett számos csapatépítő workshop-ot tartottunk az akció-
tervek kidolgozásában való munkavállalói részvétel ösztönzésére csoportos/egyéni változáskezelési módszerek felhasználásával.  
A workshop-okat követően 2015-ben megvalósítottuk a kidolgozott akcióterveket.

4.3. a hUMán tőke fejlesztése

Kapcsolódó célkitűzések: „Vezetői kompetenciák fejlesztése, szakmai kompetenciafejlesztés és egy globális vezetői kompetencia keretrendszer 
kialakítása.”

Az egyre gyorsabb ütemű változásra és az elkerülhetetlen piaci változásokra való reagálásként a MOl-csoport aktualizálta humán 
erőforrás-fejlesztési gyakorlatát, hogy agilisabb legyen és időben felkészüljön a változási görbe következő fázisában várható felada-
tokra.

A MOL-csoport képzés-fejlesztési adatai [GRI G4-LA9]

mOl-csOpOrt képzési adatOk

2013 2014 2015

átlagos egy főre eső tréningóra (óra) 22 24 34

átlagos egy főre eső tréning költség (ezer Ft) 57 76  114

átlagos egy főre eső képzési óraszám (óra)

Felsővezetők (Hay 24 és felette) 19 52 53

Középvezetők (Hay 21 - 23) 34 53 77

Közvetlen vezetők (Hay 18 - 20) 40 52 69

szakértők (Hay 14 - 17) 37 38 61

egyéb munkavállalók (Hay 13 és alatta) 20 21 19

átlagos egy főre eső képézsi költségek (ft)

Felsővezetők (Hay 24 és felette) 464 1.107  1.433

Középvezetők (Hay 21 - 23) 287 854  1.426

Közvetlen vezetők (Hay 18 - 20) 207 368  483

szakértők (Hay 14 - 17) 127 200  161

egyéb munkavállalók (Hay 13 és alatta) 42 61  42

Képzési és fejlesztési célok

A MOl-csoport fontosnak tartja, támogatja és segíti munkavállalóinak szakmai fejlődését, mivel ez a stratégiai célok megvalósí-
tásának egyik meghatározó eszköze. 2015-ben a MOl-csoport bevezette működési szempontból döntő fontosságú, a MOl-csoport 
stratégiai átalakulását támogató globális humán erőforrás fejlesztési programját. ezek a képzési beavatkozások két témakörre fóku-
szálnak: 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



1. szakmai kompetenciák elmélyítése. A XXI. század olaj- és gázipari kihívásoknak való megfelelés érdekében a szakembe-
reknek minden szinten naprakész szakismeretekkel kell rendelkezniük.
2. vezetői kompetenciák fejlesztése. Amellett, hogy jelenlegi vezetők számára is biztosítja a szükséges új készségeket, a MOl-
csoport már a globális vezetők következő generációjának képzésével foglalkozik egyedülálló tehetségprogramjain keresztül. 

 
Szakmai kompetenciafejlesztés

A Csoportszintű HR megoldásokat vezetett be az iparági konjunktúra ciklusai és a piaci volatilitás kezelésére, melyek lehetővé 
teszik a munkavállalókkal kapcsolatos kockázatok hatékony kezelését, a szervezeti erősségek és teljesítmények javítását. 

A legkritikusabb műszaki munkakörök szerepköreinek, munkafeladatainak és főbb kompetenciakövetelményeinek pontosítása 
érdekében a MOl-csoport bevezette és folyamatosan bővíti szakmai kompetencia menedzsment rendszerét. A rendszer rögzíti 
az egyes munkaköri feladatokkal szemben támasztott kompetenciakövetelményeket. Így a kompetencia-felmérések eredményei 
alapján azonosíthatóak a képzési követelmények és a tanulási célok mentén nyomon követhető a tanulás folyamata. 

A kritikus munkakörök betöltéséhez szükséges fenntartható belső kapacitások és tudástranszfer kialakítása érdekében 2015-ben a 
MOl-csoport a Kutatás-termelés üzletágon belül a fontosabb olajipari-műszaki munkakörökre bevezette a szakmai Karrierút prog-
ramot. A MOl-csoport emellett létrehozott egy célirányos és rendkívül hatékony, gyorsabb szakmai fejlődést kínáló tanulási prog-
ramot a szakmai pályafutásuk elején álló olajipari-műszaki szakemberei számára. 

A Szakmai Kompetencia Mérésbe bevont dolgozók száma  

 2011 2012 2013 2014 2015

Kutatás-Termelés 630 650 750 850 1.100

downstream 230 500 750 950 950

ebK - 30 30 300 300

összesen  860 1.180 1.530 2.100 2.350

Kutatás-Termelés HR munkacsoport

A fentiek mellett 2014 júniusában a Kutatás-termelés (Kt) és HR szervezet elindította a „szakmai kompetenciák kialakítása” prog-
ramot, mely az olajipari-műszaki szakemberek számára biztosít strukturált szakmai előmenetelt és célirányos fejlesztési prog-
ramot. A 2014-ben lebonyolított tervezési fázist követően 2015-ben a Kt közösségen belüli megvalósítás volt az elsődleges feladat. 
A program különböző elemei a Kt szakmai közösség bevonásával került kidolgozásra és megvalósításra, az 2015-ben az alábbi főbb 
eredményekkel: 

•  4 szakterület és 14 munkakörcsalád meghatározása
•  7 egyértelmű és egységes szakmai karrierút (TCL) szint azonosítása
•   34 kompetenciamodell és tanterv kidolgozása több mint 150 workshop keretében és 50, adott témában kijelölt szakértő bevo-

násával
•   940 olajipari-műszaki szakember (PTP) elhelyezése a legmegfelelőbb Szakmai karrierút illeszkedő szintjén (technikai önérté-

kelések és keresztértékelések elvégzése)
•  Mentor program elindítása, 36 mentor és 106 mentorált kijelölése
•  33 UPPP és GROWWW program résztvevő bevonása az UPPP EDU programba

A három legjelentősebb és kézzelfoghatóbb teljesítmény az alábbiakhoz kapcsolódik:
•  Mintegy 106 olajipari-műszaki szakember áthelyezése a nekik megfelelő szintre a karrierúton belül 
•  Minden olajipari-műszaki szakemberre személyre szabott kétéves egyéni fejlesztési terv készült
•  Jóváhagyott 2016-2017. évi szakmai képzési keret

A Kt HR munkacsoport 2015-ben befejezte a megvalósítást, a továbbiakban ezek a tevékenységek az éves ciklus és a rendszeres 
munkafeladatok részét képezik. 

Vezetői kompetenciák fejlesztése

A MOl-csoport változatlanul kiemelt figyelmet fordít vezetői fejlesztésére, biztosítva számukra a vállalatcsoport üzleti céljainak 
teljesítéséhez szükséges ismereteket és tudást, megteremtve a vállalatcsoport jövőbeni sikereinek alapját akár szélsőséges piaci 
viszonyok mellett is.
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A folyamatos vezetői utánpótlás biztosítása érdekében életre hívott leAD I. program első generációjának sikerét követően a MOl-
csoport 2015-ben elindította a vezetőképző program második generációját a vállalat kiemelkedő tehetségeinek részvételével, a regi-
onális szinten elismert Cotrugli school of Business (Horvátország) és a nemzetközileg elismert thunderbird Global school of 
Management (UsA) intézménnyel együttműködésben. A program három egymásra épülő vezetői tehetségcsoportot céloz meg.

A leAD I. program jelentős mértékben hozzájárult a MOl-csoport vezetői populációjának megerősítéséhez, melyet jól bizonyít, 
hogy a programban résztvevők 47 százaléka a program indulását követő két éven belül magasabb pozícióba került. 

Az első év tapasztalatai alapján sikeresnek bizonyult a MOl-csoport moduláris felépítésű 'Intensity' vezetésfejlesztési programja is, 
melyet a fejleszési programok európai és közel-keleti piacán legjelentősebb Management Centre europe (MCe) szervezettel együtt-
működésben indított. A program keretében 2015-ben, az első évben 48 kurzus keretében 489 vezető és vezetői utánpótlás képzése 
valósult meg, a kurzusok megítélését tekintve összességében 83 százalékos elégedettségi mutatóval. 

e kiemelkedő teljesítmény elismeréseként az „IntensItY” program a résztvevők visszajelzései alapján a „leghatékonyabb 
tantermi oktatás” kategóriában elnyerte a HR.com „leadership excellence” díját.

Downstream üzletág-specifikus programok

HOst program: a MOl-csoport folyamatosan fejlődő közép-kelet európai töltőállomás hálózatának hatékonyabb kihasználása 
mellett döntött. A MOl-csoport Kiskereskedelem ezt úgy kívánta elérni, hogy megkülönbözteti saját hálózatát a hagyományos 
üzemanyag-értékesítési szereplőktől a piacon. ennek érdekében a 2014-ben kidolgozott stratégia részeként egy alapjaiban új, a 
vásárlói élményre fókuszáló koncepciót dolgozott ki. 

A „HOst kútkezelő” program célja a kultúraváltás, annak elérése, hogy a munkatársak a belső követelményekre fókuszált műkö-
désről áttérjenek a vevőközpontú üzletvitelre. várhatóan 2016 I. negyedévében zárul le a beszerzési folyamat és megkezdődhet a 
projekt következő fázisa a kiválasztott külső partner közreműködésével.

PIMs Academy 2015: A MOl-csoport a Pannon egyetemmel együttműködésben 2015 szeptemberében ismét elindította akkreditált 
posztgraduális képzését. A kétévenként indított program célja olyan szakembereket képezni, akik képesek az olaj- és gázipari ellá-
tási lánc üzleti tevékenységei során felmerülő komplex kihívások hatékony kezelésére, megbízható ismeretekre tesznek szert a piac-
vezető szoftverek használata terén.

Rotáció a termelés területen: A MOl-csoport termelési Rotáció programja remek lehetőséget nyújt a MOl-csoport különböző 
Downstream termelés helyszínein dolgozó szakértők számára arra, hogy 1-2 hónapon keresztül más termelési területen dolgoz-
zanak és tanuljanak. 2015-ben közel 30 munkavállaló vett részt a programban. 

4.4. tisztesséGes foGlalkoztatás iránti elkötelezettséG

Kapcsolódó cél: „A felelős munkáltatói gyakorlatok, biztosítása a sokszínű és elkötelezett munkaerőért.”

Munkavállalói kapcsolatok 

A MOl-csoport elkötelezett az egyesülés szabadságának és a kollektív szerződéshez (KsZ) való jogok biztosítására, továbbá célunk, 
hogy folyamatosan javítsuk a társadalmi párbeszédet. Az európai Üzemi tanács (eÜt) számításai szerint 2015-ben az érdekképvi-
selettel rendelkező munkavállalók (a csoport összlétszámának 94,9%-a) több mint fele tagja volt valamely szakszervezetnek.

Érdekképviseletek és kollektív szerződések (%) [GRI G4-11]

2011 2012 2013 2014 2015

érdekvédelmi képviselettel rendelkező munkavállalók 95 95 96 94 95

Kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók 95 92 90 89 92

A fent említett elkötelezettséget támasztja alá, az Új európa Program, amelyet 2015-ben hosszabítottunk meg a 2016-2020 
időszakra. ez a szerződés 2006 óta van érvényben az eÜt és a MOl-csoport között, és a MOl-csoport fenntartható és felelős 
működésének fő irányait foglalja keretrendszerbe.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



A program hat területre fókuszál (társadalmi párbeszéd, tehetségek vonzása és menedzsmentje, kompetencia-fejlesztés, javadal-
mazás és elismerés, sokszínűség és esélyegyenlőség, egészségvédelem és -fejlesztés, munka- és folyamatbiztonság), és ezekhez 
rendel 2016-2020 között megvalósítandó tevékenységeket, amelyek a munkavállalók javát szolgálják.

Az eÜt a munkavállalók csoportszintű érdekképviseletét biztosítja. Az eÜt tagjai között minden főbb leányvállalat képviselői 
megtalálhatók. A MOl Felügyelőbizottságának munkavállalói tagjait (a tagok egyharmadát) a MOl nyrt Üzemi tanácsa delegálja. 

A MOl nyrt munkavállalói képviselői részt vesznek a Kollektív szerződést érintő tárgyalásokon és szakmai egyeztetéseken, a havi 
rendszerességű üzemi tanács üléseken és a munkáltató tevékenységét véleményező megbeszéléseken. 2015-ben összesen 51 alka-
lommal történt egyeztetés. ezen felül 35 találkozó is létrejött meghatározott témák megtárgyalására, vagy megbeszélésére.

Az InA Üzemi tanácsa (Üt) 2011-ben jött létre 25 taggal. A munkáltató folyamatos párbeszéldet folytat az Üt-vel az alábbi 
témákban: általános egyeztetés, a vállalat üzleti terveinek bemutatása, az Üt által szervezett munkavállalói gyűléseken való rész-
vétel (2 ilyen gyűlés jött létre 2015-ben), és a törvény és kollektív szerződés által előírt támogatás biztosítása az Üt és a szakszerve-
zetek működéséhez. 22 általános találkozó jött létre a szociális parnerekkel (Üt és szakszervezetek). 15 szakszervezeti találkozót 
szerveztünk, amelyek két, munkavállalókat érintő, szociális záradékot eredményeztek. Az InA minden munkavállalójának van 
lehetősége szakszervezeti taggá válni. Az InA-ban összesen 5 szakszervezet működik: Olajipari szakszervezet (InAŠ), Olajipari 
egyesülés (sInG), energiaipari, vegyipari, és nem-Fémipari Dolgozók Független szakszervezete (eKn), Horvát Gépjárművezetők 
szakszervezete (sHv), Új szolidaritás szakszervezet (sns).

34 találkozó jött létre a slovnaft (szlovákia) és szakszervezeti képviselők között 2015-ben. A slovnaftban is minden munkaválla-
lónak jogában áll, hogy szakszervezeti taggá váljon. 

A munkavállalók biztonság- és egészségvédelme szerves részét képezi a szakszervezetekkel kötött egyezményeknek és megbeszé-
léseknek. Az egészségvédelem és egészségfejlesztés fejezetben találhatók példák a MOl-csoport tagvállalatai által megvalósított 
programokról.

Esélyegyenlőség és sokszínűség

Az esélyegyenlőség és sokszínűség a MOl-csoport humán tőke platformjának fontos pillére és motorja, amivel fenntartjuk nemzet-
közi növekedésünk erejét. A csoport esélyegyenlőség és diverzitás víziója, hogy a befogadó és a sokszínűséget előtérbe helyező 
munkakultúra előmozdításával versenyelőnyre teszünk szert. Az üzletágak erős támogatását élvezve, a MOl-csoport elkötele-
zett a sokszínűség kultúrájának meghonosítása iránt és egy olyan munkakörnyezet megteremtésére törekszik, amely a különböző 
hátterű, tapasztalatú és elképzelésű munkavállalóknak lehetőséget ad, hogy határok nélkül érjenek el közös eredményeket.  
A MOl-csoport egyenlő esélyeket biztosít minden munkavállalónak és jelentkezőnek tekintet nélkül a faji, bőrszínbeli, vallási, 
nemi, nemzeti hovatartozásbeli különbségekre.

A MOl-csoport esélyegyenlőség és sokszínűség stratégiájának 3 fő iránya van: a nemzetközi munkakörnyezet kialakítása, a fiatal 
tehetségek megtartása és a generációk közötti tudástranszfer.

A nemzetközi munkakörnyezet kialakítására tett erőfeszítéseinket egyértelműen mutatja a MOl-csoport központja, ahol az összes 
munkavállaló 14%-a nem magyar állampolgárságú és 29 különböző nemzet képviselőiből áll össze. ezen felül 280 munkavállaló 
dolgozik nemzetközi kiküldetésben. emellett a Growww fiatal tehetséggondozó programunkban 36% a nők aránya.

A stratégia második pillérének megvalósításához a MOl-csoport kialakította a munkavállalói sokszínűség ajánlatot, amellyel 
a fiatal tehetségeket (az Y-generációt) kívánja megszólítani és megtartani. 2015 egyik nagy eredménye a rugalmas munkavégzés 
program (Flexiwork), amelynek a hatékonyság-növelés, a produktivitás és az innováció növelése, valamint a munka-magánélet 
egyensúlyának fenntartása volt a célja. A részmunkaidős foglalkoztatás szintén növekvő tendenciát mutat. A Kutatás-termelés 
üzletágban kialakításra kerültek a technikai karrier lépcsőfokok is, amit a fenti „A humán tőke fejlesztése” alfejejezetben bővebben 
fejtünk ki.
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Részmunkaidős foglalkoztatás a MOL-csoporton belül

2010 2011 2012 2013 2014 2015

részmunkaidőben dolgozó munkavállalók (fő) 191 261 293 263 282 380

a részmunkaidőben dolgozók aránya a teljes 
munkaerőn belül (%)

0.59% 0.83% 0.99% 0.91% 1.03% 1.46%

A női vezetői Hálózatot azért indítottuk el, hogy a női munkavállalók közötti kommunikációt, együttműködést és szakmai munkát 
erősítse, valamint elősegítse a generációk közötti tudásmegosztást. 2015 júliusában körülbelül 60, a MOl-csoport különböző válla-
lataiból érkező női vezető egy közös csoportszintű eseményen vett részt.

Az esélyegyenlőségi és sokszínűségi (e&s) stratégia további támogatására egy olyan keretrendszer került kialakításra, amely új 
kezdeményezéseket eredményezett 2015-ben és továbbiakat hoz majd létre 2016-ban. 2015-ben elkezdődött az előkészítése olyan 
munkavállalói hálózatoknak, mint az „e&s Champions network”, több Munkavállalói tudásmegosztó Csoport (például a fiatal 
munkavállalók hálózata, a multikulturális hálózat, stb.), hogy segítse a munkavállalók közötti együttműködést. A FeMMe (női 
mérnököknek szervezett) program is ennek keretében látott napvilágot, amely az olaj és gáz iparágban tevékenykedő női munka-
vállalók előtt álló kihívások lekűzdésében kíván támogatást adni.

2015-ben az InA a MAMFORCe partnere lett, hogy elnyerje a Mamforce tanúsítványt. ezt a tanúsítványt olyan szervezetek kapják, 
amelyek felmérik munkavállalóik igényeit, biztosítani tudják a munka és magánélet egyensúlyát és minden munkavállalónak 
egyenlő esélyeket biztosítanak a fejlődésre. 

A MOl-csoport elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítására a toborzás, karrierfejlesztés, előléptetés, képzés és javadalmazás folya-
mataiban. 

Magyarországon a MOl nyrt és az ott tevékenykedő képviseleti szervek 2015-ben aláírták a harmadik esélyegyenlőségi tervet a 
2015-17 időszakra vonatkozóan. további esélyegyenlőségi terveket írtak alá és hirdettek ki a MOl Petrolkémia Zrt.-ben és Petrol-
szolg Kft.-ben is.

A MOl-csoport megváltozott munkaképességű alkalmazottainak rehabilitációjára és fogyatékossággal élő munkavállalóira 
kiemelt figyelmet fordít. Amennyiben bármelyik munkavállalónk egészségkárosodást szenved, minden esetben megvizsgáljuk a 
további foglalkoztatás lehetőségét. Külön rehabilitációs bizottság működik a vállalaton belül ennek a folyamatnak a támogatására.

A MOl nyrt-n belül korábban felmérés készült annak meghatározására, hogy mely munkaköröket/beosztásokat töltheti be 
megváltozott munkaképességű munkavállaló. emellett új munkaerő-toborzási csatornákat használunk a csökkent munkaképes-
ségű munkavállalók alkalmazása érdekében. Folyamatosan nyomon követjük a megváltoztott munkaképességű munkavállalóink 
számát, hogy jobb munkakörülményeket tudjunk biztosítani számukra. Célunk az, hogy mindenki számára munkalehetőséget 
tudjunk biztosítani, ami kihívásokkal teli feladat egy olyan iparágban, ahol sokszor nehéz fizikai munkát végeznek a munkavál-
lalók. 2015-ben 545 megváltozott munkaképességű személy dolgozott a MOl-csoporton belül, ami az összlétszám 2,3%-át tette ki.  
A MOl nyrt. 12 megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott, mely 9,8 millió Ft rehabilitációs járulékfizetési 
megtakarítást eredményezett.
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5. közösséGek
 
Általános cél: „Bizalom és hitelesség erősítése az érintett felekkel.”

eredmények : 

  2015-ben a MOl-csoport eBItDA eredményének 0,27 százalékát, azaz 1,9 milliárd Ft-ot fordított a társadalmi befektetésnek 
minősülő projektek megvalósítására (az adóalap optimalizálására szolgáló, leírható mecenatúra tevékenységek nélkül).

  A MOl-csoport tagvállalatainak 80 százaléka 2015 végéig kiadta a társadalmi bevonásra vonatkozó helyi operatív szabályzatát.
  A nemzetközi Upstream működés területén bevezettük a lBG (london Benchmarking Group) társadalmi célú befektetések 

mérésére és jelentésére szolgáló modelljét.

 
kiHívásOk:
  A közösségi észrevételek és helyi panaszok kezelésére alkalmas rendszerek bevezetése a jelentős telephelyeken.
  Hosszú távú stratégia kialakítása a helyi közösségekkel és civil szervezetekkel az európai működési területen kívül.
 
5.1. közösséGi kapcsolatok

Kapcsolódó célok:
•   „Csoportszintű társadalmi szerepvállalási terv kidolgozása.” 

„Minden országnak legyen éves szinten frissített társadalmi szerepvállalási terve, amely révén az aktív szerepvállalás legfőbb szem-
pontjai megvalósíthatók.”

 
A MOl-csoport összes tagvállalatát tekintve – 2015 végére – 80 százalékban teljesítettük a társadalmi felelősségvállalási tervben 
foglaltakat. ez lefedi a MOl-csoport működése által érintett országok többségét. 

Közösségi szerepvállalás

A közösségi szerepvállalás elsődleges célja, hogy megismerjük a működési terület közvetlen közelében élő közösségek véleményét, 
szükségleteit, szociális és környezetvédelmi aggodalmait, prioritásait, és velük a közösség fellendülését és fenntarthatóságát előse-
gítő partneri kapcsolatot alakítsunk ki, ezzel egyben a vállalat megbízható üzleti működését is támogatva. 

A MOl-csoport és tagvállalatai számos különböző módon konzultálnak a helyi közösségekkel. ezek leggyakoribb formája a telep-
hely-szintű kapcsolattartás, a közmeghallgatás és a közös intézkedés. Az általános működéssel kapcsolatos aggodalmak az üzemel-
tetési technológiákkal, például a környezeti hatásokkal, többek között zajjal, kibocsátással, vagy immisszióval járó szeizmikus 
mérésekkel, beruházási projektekkel kapcsolatban merülnek fel. természetesen rendszeres egyeztetést folytatunk a hatóságokkal 
és hivatalos szervekkel a szabályozási környezetet és működési engedélyeket érintő kérdésekben. A véleményformálókkal és az 
érdekérvényesítő csoportok képviselőivel folytatott egyeztetések és párbeszéd során érkező reakciókat, észrevételeket és felveté-
seket értékes információforrásként kezeljük a tevékenységek tervezése során. emellett egyedi megoldásokat is alkalmazunk az 
emberek fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletének és gondolkodásának formálására.

2014 végén a MOl-csoport új belső társadalmi felelősségvállalási szabályzatot dolgozott ki, mely csoportszintű útmutatásként 
szolgál a helyi közösségekkel kapcsolatos szerepvállalás alapelveire és gyakorlati lehetőségeire, az érdekelt felek azonosítására és 
bevonására vonatkozóan. ez kiterjed a helyi közösségek érdekelt feleivel kapcsolatos interakciókra, többek között a rendes üzleti 
működés keretében a véleményformálókkal, önkormányzatokkal, egyesületekkel, alapítványokkal és civil szervezetekkel folytatott 
egyeztetésekre. A MOl-csoport tagvállalatainak 80 százaléka 2015 végéig közzétette a vonatkozó helyi operatív szabályzatot.

2015 decemberétől a MOl-csoport Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottsága előtt kell beszámolni a szabályzat egyes vállalatok/
telephelyek/operatív működés szintjén történő megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatokról, a társadalmi felelősségválla-
lási stratégiákról és tervekről.

A közösséggel kialakított együttműködés részeként külön figyelmet fordítunk a felmerülő panaszok kezelésére. A MOl-csoport 
minden, a helyi közösségek által megfogalmazott panaszt fontosnak tekint. A MOl-csoport mind Pakisztánban, mind Irak 
Kurdisztán Régiójában rendelkezik saját panaszkezelési eljárással. A belső és külső érdekelt felektől érkező panaszok megfelelő 

251



fogadására és kezelésére kialakítottunk egy online panaszkezelési rendszert, melyen keresztül bárki tehet etikai bejelentést. A helyi 
panaszok egyik leggyakoribb oka a helyi közösségek környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételeiben keresendő. 2015-ben egysé-
geink 42 környezetvédelmi vonatkozású panaszt kaptak.

Európán kívüli telephelyek

A nemzetközi upstream működés területén alapvető fontosságú az iparági szereplőkkel, helyi közösségekkel, önkormányzatokkal 
és partnerekkel kialakított kapcsolat minősége a MOl-csoport céljainak teljesítése szempontjából. A folyamatos információáramlás 
minden vállalat és helyi közösségek között létrejött együttműködés alapköve, melyről szükség szerint a kijelölt közösségi kapcso-
latokért felelős munkatárs gondoskodik. A MOL-csoport közösségi kapcsolatokért felelős munkatársai a helyi közösség tagjai. Ők 
a helyi közösségekkel kialakított kapcsolat elsődleges kapcsolattartói. Bárki megkeresheti őket üzleti tevékenységeinkkel kapcso-
latban. Ők mérik fel a társadalmi befektetési tevékenységekkel kapcsolatos igényeket is. A közösségi kapcsolatokért felelős munka-
társ rendkívül fontos szerepet játszik a helyi közösségtől érkező támogatási igények központi vállalati célokkal összhangban 
történő kiválasztásában.

Európai telephelyek

A közép-kelet-európai régióban az önkormányzatokkal és kormányzati szervekkel, évtizedes múltra visszatekintő kapcsolatainkra 
támaszkodunk. A MOl-csoport legfontosabb európai működési területei a már több mint 50 éve működő létesítmények. A létesít-
mények környezetében élő közösségekkel kialakított kapcsolat a napi működés szerves része.

A slovnaft jelentős hangsúlyt fektet a helyi érdekelt felek tudatosságának elmélyítésére. Az átlátható működés iránti elkötelezettség 
jegyében indított 2014-es „Felelős szomszéd” kampány keretében a slovnaft felmérte, hogy milyen tényezők zavarják leginkább a 
pozsonyi finomító környékén élő lakosságot és mit lehet tenni a negatív hatások minimalizálására. ennek eredményeként 2016-ban 
egy új sMs/email bejelentési rendszert valósítanak meg a szlovák főváros lakosainak hatékonyabb tájékoztatása érdekében.

Az InA rendszerszemléletű megközelítést alkalmazva azonosítja a helyi közösségek sajátos igényeit és ezek ismeretében, a 
kölcsönös megértés és támogatás jegyében fejleszti tovább, bővíti partnerkapcsolatait. A közösségek tájékoztatása a környezeti 
hatásvizsgálatok és környezetvédelmi engedélyek beszerzése keretében rendszeresen megtartott nyilvános meghallgatások kere-
tében valósul meg.

5.2. társadalMi célÚ befektetések

Kapcsolódó célkitűzések: „Mérhető célokkal rendelkező helyi társadalmi beruházási terveket is tartalmazó, átfogó, hatékony társadalmi 
beruházás-menedzsment rendszer kidolgozása minden országban, ahol a MOL-csoport tevékenykedik.”

2015-ben a MOl-csoport eBItDA eredményének 0,27 százalékát fordította társadalmi befektetésnek minősülő projektek megvaló-
sítására.

Adományok, természetbeni juttatások és önkéntes munka a MOL-csoporton belül [GRI G4-EC8]

vállalati adOmányOk 
a Főbb országoKban 

és régióKban*

mérték-
eGyséG

maGyar-
OrszáG

rOmánia szlOvákia
HOrvát-
OrszáG 

Olasz-
OrszáG 

nemzetközi 
uPsTream

összesen 

Pénzbeli adomány** millió Ft 675,2 176,0 177,9 168,7 1,9 601,1 1.800,8

természetbeni 
adomány (termékek és 
szolgáltatások)

millió Ft 18,1 - 5,6 10,6 - - 34,3

Forrás-bevonás millió Ft 2.212,9 - - - - - 2.212,9

* beleértve a jóváhagyott társasági adományozási tervvel rendelkező vállalatokat

**Az önkéntességi akciók értéke nélkül

 
A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos célkitűzések megvalósításával kívánjuk fejleszteni a szociális és környezeti feltéte-
leket, előmozdítani a közösségek hosszú távú gazdasági-társadalmi fejlődését – szemben a közösségi beruházások egyszerű finan-
szírozásával. 
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Az érdemi változások érdekében az üzleti érdekeket a helyi közösségek hosszú távú prioritásaival összhangban lévő magasabb 
szintű szociális és környezetvédelmi szempontokhoz igazítjuk. 

A MOL-csoport társadalmi befektetéseinek prioritást élvező területei:
•   Oktatás: a MOL-csoport törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetben lévő területeken is mindenki számára hozzáférhető 

legyen az alap- és középfokú oktatás. A helyi humán tőke fejlesztésére irányuló befektetések hasznot hoznak mind az üzletre, 
mind a társadalomra nézve.

•   Egészségügy: célunk, hogy az adott helyi közösség sajátos szükségleteivel összhangban az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
és ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, vagy a sporttevékenységek és egészséges életmód népszerűsítésével teremtsünk 
értéket.

•   Környezetvédelem: a természetes környezet megőrzését támogató belső szabályokat és projekteket dolgozunk ki. 
előnyben részesítjük az olyan diverzifikált kezdeményezéseket és projekteket, melyek csak a kezdeti szakaszban igényelnek 
támogatást és idővel önfenntartóvá válnak, valamint alapvetően globális problémákra keresik a megfelelő választ. 

 
A maga nemében legjobb eszközt, az lBG (london Benchmarking Group) módszertant vezettük be csoport szinten a társadalmi 
befektetések és az ezekkel kapcsolatos jelentéskészítési feladatok kezelésére. ezt a modellt 2015-ben kiterjesztettük a nemzetközi 
kutatás-termelési vállalati működésre is az üzleti- és közösségi előnyök mérése és a vállalati adományozási programok hatékony-
ságának javítása érdekében. Az lBG keretében kezelt társadalmi befektetések összege 2015-ben 100%-ban lefedi a csoportszintű 
társadalmi befektetések összegét. 

Európán kívüli telephelyek

Alapvető fontosságú az iparági szereplőkkel, helyi közösségekkel, önkormányzatokkal és partnerekkel kialakított kapcsolat minő-
sége a MOl-csoport céljainak teljesítése szempontjából. A nemzetközi kutatás-termelési működés területén a közösségi kapcso-
latokért felelős munkatársak választják ki a helyi közösségtől érkező támogatási igényeket a központi célkitűzések mentén. A 
MOl-csoport folyamatosan arra törekszik, hogy megértse a helyi közösség igényeit és a helyi sajátosságokkal összhangban alakítsa 
ki társadalmi befektetési akciótervét az adott területre. e társadalmi befektetések egyik közös jellemzője, hogy a MOl-csoport 
hozzájárul a megfelelő hatékonysággal működő helyi közszolgáltatások fenntartásához és infrastruktúra fejlesztéséhez, mely 
jelentős hatással van az érintett közösségek életminőségére.

Pakisztánban (MOl Pakistan), bizonyos szinten kötelező feladatot jelent a társadalmi befektetés. A MOl Pakistan megfelel és 
egyben túlteljesíti a vonatkozó követelményeket az érdekelt felek számára folyósított önkéntes hozzájárulásokon keresztül. szerző-
dések rögzítik a kötelező hozzájárulásokat, így többek között az eróziós gátak és vízellátó rendszerek fejlesztését szolgáló infrast-
ruktúrafejlesztési hozzájárulást, vagy az általános szociális támogatási kötelezettségeket, melyek mintegy 75,5 millió Ft-ot tesznek 
ki (tAl, Margala és Margala-north blokkok).

A MOl-csoport Irak Kurdisztán Régiójában működő leányvállalata, a Kalegran számos projektet támogatott a stratégiai prio-
ritásokkal összhangban. többek között említésre érdemes a Meerbalian faluban létesített új egészségház, az Akre-i ifjúsági 
központ csarnokának bővítése és sportközpontjának felújítása, valamint a shush-i faluközpont megépítése. A MOl-csoport Irak 
Kurdisztán Régiójában a helyi beszállítók bevonásával és a helyi természeti erőforrások Minisztériumának támogatásával huma-
nitárius segítséget nyújtott a helyi menekülteknek. 

Európai telephelyek

A MOl-csoport tagvállalatai Közép-európában már jól ismertek. ezek a vállalatok figyelemmel kísérik a társasági adományozások 
hatékonyságát és ismertségét, vizsgálva a vevői szokásokat és a programok elismertségét, mely alapján részletesen feltérképezhe-
tőek a társadalmi elvárások. 2014-hez hasonlóan csoportszinten több mint 8.000 érdekelt fél vett részt a felmérésben. A felmérés 
eredményei alapján az egészségügyi ellátás és az egészségfejlesztés tartozik a legnépszerűbb témakörök közé. Az érdekelt felek 55 
százaléka fordítaná a támogatások legnagyobb részét az egészséges életmód népszerűsítésére és a betegségek megelőzésére. A listán 
második helyen szerepel a környezetvédelem (54%), míg az oktatás a negyedik helyen végzett (38%). A tehetségek felkutatását és 
támogatását a népesség 30 százaléka támogatja. 

A MOl-csoport társasági adományozási keretét az üzleti ráfordításokkal és a közvélemény elvárásaival összhangban határozzuk 
meg. saját adatgyűjtésünk alapján az lBG adatgyűjtő eszköztár segítségével kezelt támogatások 40 százaléka az oktatásra és a fiata-
lokra fókuszál, 6 százaléka az egészségfejlesztés területén hasznosul. A MOl-csoport társasági adományozása az üzleti érdekekhez 
is kapcsolódik, így többek között a nemzetközi kutatás-termelés fentebb már említett európán kívüli projektjeihez, melyek a teljes 
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társadalmi befektetési keret 28,4 százalékát teszik ki. A hasonló egyéb kezdeményezések között megemlítendő a fontosabb ügyfe-
lekkel és szakmai szervezetekkel kialakított együttműködés. Az lBG vonatkozású adatok nem tartalmazzák a társasági adóopti-
malizálással kapcsolatos támogatásokat.

A MOl-csoport tagvállalati közép-európai társadalmi befektetései elsősorban alapítványokon keresztül valósulnak meg, melyek 
különböző célokat támogatnak, így többek között a fiatal tehetségeket (a sport és művészetek terén), krónikus betegségben szenvedő 
gyermekek egészségügyi ellátását vagy speciális kezelését. társadalmi befektetéseink többségét tekintve az ügyviteli feladatokat 
eltérő arányban, de ilyen jellegű szervezetek látják el (Magyarország: 85%, szlovákia: 51% Románia: 100%, Horvátország: 60%).

Magyarországon, szlovákiában, Romániában, Horvátországban és Olaszországban a „Zöldövezet” programok keretében támo-
gatjuk a helyi környezetvédelmi kezdeményezéseket. 2016-ban a Cseh Köztársaságban is útjára indítjuk ezt a projektet. 

Önkéntesség

A MOl-csoport jelenlegi önkéntességi platformja rendkívül sokféle, de részben szegmentált akcióra épül. számos hasonló és jól 
működő kezdeményezés megvalósítása van folyamatban.

A MOl-csoport Önkéntesek klubja - mely a vállalati önkéntesség csoportszintű gyűjtőplatformja - 2014 májusában jött létre hosszú 
távú kezdeményezésként. A MOl-csoport Önkéntesek klubja rendszeresen szervez a helyi közösségekkel kapcsolatos felelőssé-
günk kinyilvánítására szolgáló, de a munkavállalói elkötelezettség elmélyítésére is alkalmas rendezvényeket. 

A munkatársak által végzett vállalati önkéntes tevékenység

maGyar-
OrszáG

szlOvákia
HOrvát-
OrszáG

rOmánia
nemzetközi 
uPsTream

Olasz-
OrszáG

összesen

munkatársi önkéntes 
munkavégzés (óra)

592 320 4.624 368 0 0 6.085

2015-ben az InA Önkéntesek klubja 36 akciót bonyolított le 546 tag részvételével, összesen 4.360 óra ráfordítással. elsősorban az 
ökológiai és humanitárius segítségnyújtásra, gyermek- és ifjúságvédelemre irányuló projekteket valósítottak meg. Az önkéntesek 
saját Facebook oldallal rendelkeznek, ahol a támogatók és látogatók javaslatokat fogalmazhatnak meg, vagy szavazhatnak a külön-
böző önkéntes alapon megvalósítandó projektekre. Az InA Önkéntesek klubja jelenleg 737 tagot számlál, ez a létszám 41 száza-
lékkal magasabb 2014-hez képest. Az InA Önkéntesek klubja második alkalommal kapta meg az „Önkéntesség” üzleti szektorban 
való népszerűsítéséért járó elismerést”. ez az elismerés is igazolja, hogy mennyire fontosak ezek az InA és az InA önkéntesei által 
felvállalt értékek.

számos egyéb kezdeményezés megvalósítása is folyamatban van a MOl-csoporton belül, ilyen például a magyarországi és olaszor-
szági „Zöldövezet" önkéntes program. 

ennek része a városfejlesztési programunk, a hátrányos helyzetű szlovákiai családok támogatására létrehozott adományozási 
program, vagy a „Dévai szent Ferenc" Alapítvánnyal együttműködésben létrehozott romániai rekonstrukciós program. 

A MOl-csoport 2016. évi célja egy középtávú stratégia kidolgozása és egy közös munkavállalói önkéntességen alapuló gyűjtőplat-
form létrehozása, mellyel biztosítható a megfelelő szinergiák kiaknázása a magas szintű irányelvek és legjobb gyakorlatok megvaló-
sítása mentén. 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



5.3 helyi beszállítók és MUnkaerő

Helyi beszállítók

A helyi lakosok foglalkoztatása, valamint a helyi beszállítók lehetőség szerinti szerződtetése jótékony hatással van a helyi gazda-
ságra, mivel az így megtermelt jövedelmek növelik a működésünk által érintett országokban élő emberek vásárlóerejét. 

A MOl-csoport felismerte, hogy a helyi beszállítókkal való együttműködés számos előnnyel jár, és kiváló lehetőséget teremt a helyi 
közösségekkel való pozitív kapcsolat kialakítására. ezért törekszünk arra, hogy lehetőség szerint helyi beszállítókkal szerződjünk, 
ha ez üzletileg is előnyös – figyelembe véve a helyi kormányzati elvárásokat is.

A közép-európai országokban a helyi beszállítók abszolút többségben vannak, 89 százalékuk az adott országban bejegyzett és tevé-
kenységeit helyben végző vállalkozás. ezáltal a MOl-csoport kulcsfontosságú szerepet játszik ezen nemzetgazdaságok életében. 

Helyi beszállítók száma és aránya* [GRI G4-EC9]

Helyi 
beszállíTóK

összesen Helyi beszállíTóK 

régió/ország darab darab számarány
beszerzési 

érték szerint

magyarország (mol nyrt. és más leányvállalatok) 13.211 14.211 93% 66%

magyarország (mol Petrolkémia zrt.) 1.172 1.586 74% 47%

szlovákia (slovnaFT a.s.) 1.950 2.497 78% 44%

Horvátország (ina d.d.) 1.086 1.279 85% 78%

közép-kelet / dél-kelet európa - összesen 17.419 19.573 89% 62%

nemzetközi kutatás és termelés - összesen 855 1.138 75% 79%

Mol-csoport összesen 18.274 20.711 88% 64%

* Helyben regisztrált beszállítók

Azon országokban, ahol nemzetközi kutatás-termelési tevékenységet folytatunk, különösen fontos a helyi beszerzés, mivel a műkö-
dési területünk nagyon gyakran alacsony jövedelmű közösségek által lakott helyeken található. A helyi vállalkozások és munka-
vállalók foglalkoztatásával ezért a MOl-csoport tovább erősíti az összes érdekelt féllel, többek között a helyi önkormányzatokkal és 
közösségekkel ápolt kapcsolatát.

Azokban az országokban, ahol a MOl-csoport kizárólag kutatási tevékenységet végez, korlátozottak lehetnek a helyi beszállítók 
foglalkoztatási lehetőségei a speciális szakismereti és technológiai követelmények miatt. Azonban ahol a MOl-csoport termelési 
tevékenységet is végez, már magasabb lehet a helyi beszállítók aránya, különösen az orosz régióban, ahol a helyi vállalkozások rész-
vételi aránya megközelíti a 100 százalékot.

Helyi beszállítók aránya a Nemzetközi Kutatás és Termelésben* [GRI G4-EC9]

pakisztán Omán OrOszOrszáG
iraK KurdiszTán 

régió

Helyi beszállítók aránya *

(összes beszállítóhoz viszonyítva)
74% 59% 98% 42%

* Helyben regisztrált beszállítók

A helyi ellátási lánc létrejötte jelentős előnyt jelent az adott társadalomra és helyi gazdaságra nézve, mivel így a helyi tulajdonban lévő 
kisvállalkozások is megjelenhetnek a vállalkozói állományban. A MOl-csoport és a helyi tulajdonban lévő (nem kizárólag helyben 
bejegyzett) vállalkozások között létrejött szerződések értéke 2015-ben 44 milliárd Ft (141 millió eUR) volt az Upstream működés által 
érintett országokban (Pakisztán, Omán, Irak Kurdisztán Régiójában, Oroszország).

Beszállító menedzsment

2015-ben megkezdtük a Beszállító Minősítési Rendszer (BMR) kidolgozását. ennek megvalósításával létrejön egy csoportszintű, 
integrált rendszer, mely kezeli az összes beszállítókkal kapcsolatos információt, az előszűréstől az utóértékelési fázisig. A BMR-ben 
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regisztráljuk a beszállítókkal kapcsolatos alapvető jogi-, etikai-, pénzügyi- és eBK információkat, és ez megkönnyíti az előszűrési 
folyamatot támogató automatikus kockázatértékelések elkészítését. 

A stratégiai fenntarthatósági terv részeként Magyarországon 3 beszállítói fenntarthatósági auditot bonyolítottunk le. A felkeresett 
cégek vállalták a javasolt helyesbítő intézkedések végrehajtását, többek között az etikai Kódexben foglaltak megvalósítása, a fenn-
tarthatósági célok, KPI-ok vezetői ösztönzési rendszeren belüli alkalmazása, valamint a munkavállalói teljesítmény menedzsment 
rendszer bevezetése terén.

Helyi foglalkoztatás

A Kutatás-termelés közel-keleti és afrikai régióban (MOl Pakistan, Kalegran, MOl Oman), volt szovjetunió utódállamaiban (orosz 
irányított vállalatok: MOl Russ, Baitex, Matyuskinszkaja vertical) és északi-tenger menti országokban (MOl norge, MOl energy 
UK) működő nemzetközi irányított vállalatai tekintetében a MOl a helyi szabályozási előírásokban és termelésmegosztási szer-
ződésekben foglalt (vonatkozó) követelmények mentén biztosítja a helyi tartalmat és az expatrióta kvóták teljesülését. e szabályo-
zásokkal összhangban a munkavállalók többsége minden nemzetközi kutatás-termelési leányvállalatnál helyi illetőségű. A MOl 
minden irányított vállalat esetében arra törekszik, hogy helyi műszaki és irodai állományt hozzon létre, valamint biztosítsa az 
expatrióta tudástranszfert (pl. mentorálás, konzultációk, belső képzések, stb.).

A helyi felső vezetők helyi állampolgársággal rendelkező, HAY 21 vagy e feletti, míg a vezetők szintén helyi állampolgársággal 
rendelkező, HAY 17-20 kategóriába sorolt munkavállalók.

Helyi vezetők a jelentősebb nemzetközi kutatás-termelési helyszíneken [GRI G4-EC6]

OrszáG indikátOr Helyi vezeTőK összesen

oroszország
Helyi felsővezetők száma 2 2

Helyi menedzserek száma 7 8

Pakisztán
Helyi felsővezetők száma 2 4

Helyi menedzserek száma 18 29

összesen
helyi felsővezetők száma 4 6

helyi menedzserek száma 18 37

 
Közvetett gazdasági hatások

Integrált olaj- és gázipari vállalatként a MOl-csoportnak jelentős közvetlen hatása van az energiaellátáson keresztül a tevékeny-
sége által érintett országok gazdaságára. emellett jelentős pozitív hatásunk lehet a fogadó ország társadalmára, az infrastruktú-
rához és az energiához való jobb hozzáférés biztosításán keresztül. Az infrastruktúrához és energiához való hozzáférés fejlesztése 
közvetlenül kapcsolódhat a működéshez, de szerződéses alapon vagy egyéb kötelezettségvállalás keretében is történhet.

2014-ben a MOl Pakistan pénzügyi támogatást nyújtott egy új híd megépítéséhez. Az új Khushal Garh-híd biztonságosabb és haté-
konyabb kapcsolatot biztosít a két legnagyobb pakisztáni tartomány, Kiber Paktunkva és Pandzsáb között.

A MOl-csoport Pakisztánban támogatja a helyi közösségek védelmét szolgáló eróziós gátak építését. ezek a gátszerkezetek lelas-
sítják a vízáramlást, ezzel megkönnyítve a mezőgazdasági célú felhasználást. 2014-ben ilyen gát épült Ahmadi Banda-ban, egy 
másik 2015-ben Makoriban. várhatóan 2016-ban kerül átadásra a Hangu kerületben található serki piala-i gát.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



6. eTiKa és Felelős vállalaTirányíTás 
 
Általános cél: A felelős működés és a hosszú távú gazdasági fejlődés biztosítása. 

eredmények:
  A nemzetközi kutatás-termelés területéről érkezett a második legtöbb etikai bejelentés, mely jelzi, hogy a célközönség ismeri és 

használja a panaszbejelentő rendszert.
  2015-ben a Csoportszintű etikai Megbízott munkakör létrehozásával, valamint minden, több mint 20 főt foglalkoztató leányvál-

lalatnál helyi etikai megbízott leányvállalati kinevezésével fejlesztettük tovább az etikai rendszert.
  Megújult a Csoportszintű etikai tanács tagsága, valamennyi üzleti és funkcionális terület csoportszintű felső vezetője a tanács 

tagja.
  A működésünk által érintett európai országokban összesen 14.855 óra etikai tréninget, e-learning képzést és vezetői előadást 

tartottunk, beleértve többek között a Downstream üzletág töltőállomási személyzetének nyújtott oktatást.
 
kiHívásOk:
  Az ellátási láncban felmerülő emberi jogokkal kapcsolatos kockázatok alaposabb felmérése és megismerése, különös tekintettel 

a külföldi működésre.
  Az etikus vállalati kultúra továbbfejlesztése, valamint a panaszok hatékony és átfogó kivizsgálását, az érdekelt felek számára 

tényleges jogorvoslatot biztosító erős intézmények létrehozása.

A MOl-csoport működésének egyik legfontosabb eleme az etikus magatartás iránti elkötelezettség. A minket körülvevő verseny-
piac kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk sikeresen megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is elfogadjuk a velünk szemben 
támasztott, morális felelősségvállalásból fakadó követelményeket. tisztában vagyunk azzal, hogy az etika a felelős vállalatirányítás 
központi eleme, mely a vállalati stratégia és működés szerves része kell hogy legyen. Fenntarthatósági stratégiánk ezt a megközelí-
tést tükrözi, összekapcsolva az etikai és felelős vállalatirányítással kapcsolatos kérdéseket. ennek megfelelően az éves jelentés egy 
új etikai és felelős vállalatirányítási fejezettel egészül ki, ezen belül mindkét területet külön alfejezetben tárgyaljuk.

6.1. etika és tisztesséGes piaci MaGatartás 

Kapcsolódó célkitűzés: „Az etikai menedzsment rendszer alappilléreinek (etikai kódex, e-learning, vezetői prezentáció, üzleti partneri etikai 
kódex) megvalósítása minden vállalatnál, és 100%-os lefedettség elérése.”

A MOl-csoport határozott célja, hogy jóhiszeműen, a vonatkozó jogi keretek között, a jogszabályi rendelkezések, törvényi előírások 
és szabályok betartása mellett végezze tevékenységét. A jogszabályi megfelelést alapkövetelménynek tekintjük, ugyanakkor etikai 
keretrendszerünk – a vállalati érintettek elvárásaival összhangban –, túlmutat a jogszabályi előírások támasztotta követelmé-
nyeken.

A tisztességes piaci magatartás erősítése, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a korrupció elleni küzdelem, etikai érté-
keink megőrzése és fejlesztése érdekében átfogó etika menedzsment rendszert működtetünk. ennek alapja az etikai Kódexünk 
(eK) mely többek között foglalkozik az emberi jogokkal, az átláthatóság és integritás különböző témaköreivel, a korrupció ellenes 
magatartással, a magánszféra védelmével, a helyi közösségi kapcsolatokkal, az eBK, valamint a tisztességes piaci magatartás 
kérdéseivel. Az eK 13 nyelven érhető el (angol, bosnyák, horvát, lengyel, magyar, német, olasz, orosz, román, szerb, szlovák, szlovén 
és ukrán nyelven). A MOl-csoport minden munkavállalója megkapja és aláírja az etikai Kódexet. erőfeszítéseket teszünk annak 
érdekében, hogy az etikai értékeket és elvárásokat integráljuk a teljes ellátási láncunkba. Az Üzleti Partneri etikai Kódex az ellá-
tási lánc szempontjából legfontosabb etikai értékekre helyezi a hangsúlyt, – többek között tárgyalja az emberi jogokkal, korrupció 
ellenes és a tisztességes piaci magatartással kapcsolatos kérdéseket – és a beszállítói szerződések 98 százalékának részét képezi. A 
kisebbségi MOl-csoport tulajdonban lévő közös vállalatok 68 százaléka elfogadta az etikai Kódex tulajdonosok által jóváhagyott 
változatát.

jelentős szervezeti változásokat hajtottunk végre az etika menedzsment rendszer hatékonyságának növelése érdekében. A MOl-
csoport etikai tanácsának – legmagasabb szintű etikai döntéshozó testületként – a feladata az etikai Kódex normáinak érvénye-
sítése. 2015-ben a tanács összetételében megújult, minden üzleti és funkcionális egység csoportszintű felső vezetője, többek között 
a kiemelt MOl-csoport vállalatok (MOl nyrt., slovnaft a.s.) operatív vezérigazgató-helyettesei (COO) is az etikai tanács tagjai 
lettek. Folytatjuk azt a bevált gyakorlatot, hogy az et elnöki pozícióját független külső üzleti etikai szakértő tölti be, és munkavál-
lalói képviselő is tagja az et-nek. Az InA-csoport külön etikai tanácsot működtet, mely negyedéves gyakorisággal számol be tevé-
kenységeiről a MOl-csoport etikai tanácsának. 
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Az etikai tanács működésének megerősítését szolgálja a Csoportszintű Compliance és etika szervezeten belül létrehozott Csoport-
szintű etikai Megbízott funkció. A Csoportszintű etikai Megbízott feladata az etikai bejelentési és vizsgálati rendszer kezelése, a 
szakmai megfelelőségi feladatok ellátása, valamint a külsős etikai tanács elnök felügyelete mellett a tanács támogatása a döntések 
előkészítésével. A helyi etikai működés további megerősítése érdekében 2015-ben minden 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató 
leányvállalatnál helyi etikai megbízott került kinevezésre (a korábbi küszöbérték 200 fő volt). 2015-ben első alkalommal szerveztük 
meg a munkájuk támogatására szolgáló helyi etikai megbízott workshop-ot.

Az etika menedzsment rendszer keretein belül a MOl-csoport kiemelt hangsúlyt fektet az etikai Kódexben foglalt normák és 
értékek tudatosítására, többek között etikai tréningek biztosításával.

•   A Slovnaft Česká, a Papoil, a MOl Kiskereskedelem, a MOl Čerpací stanice, a MOl Romania, a MOl slovenija, és részben a 
MOl nyrt. és a MOl lUB Kft. munkatársai sikerrel vettek részt az Intranet rendszeren keresztül elérhető, az etikai Kódex 
minden témakörét lefedő etikai e-learning kurzusokon.

•   A vezetők 100, a munkavállalók 96 százaléka vett részt a munkahelyi vezetők által tartott, az etikai vonatkozású eredmé-
nyeket és etikai ügyeket bemutató és megvitató éves prezentációkon. erről az 1-4 szintű vezetők az Intraneten etikai nyilatko-
zatot tettek a nyilvánosság és az átláthatóság növelése érdekében.

•   Az etikai tudatosság kiskereskedelmi hálózaton belüli növelése érdekében Szlovákiában és Magyarországon célcsoportra 
szabott tréningeken vettek részt a töltőállomás üzemeltető partnerek és a töltőállomás kezelők. Horvátországban a vezetők 
speciális etikai tréningen vettek részt.

•   Becslések szerint az e-learningre, a vezetői etikai prezentációkra és a töltőállomási tréningekre fordított idő összesen 14.855 
órát tett ki.

 
2011 óta az etikai kockázatértékelés az etika menedzsment rendszer egyik alappillére. 2015-ben folytattuk e tevékenység továbbfej-
lesztését a széles körben alkalmazott valószínűség-hatás mátrix alkalmazásával valamint, a működésünk által érintett országokra 
vonatkozó külső benchmark adatok segítségével. emellett 15 ország 33 leányvállalata biztosított adatokat a kockázatértékeléshez. 

A vizsgálat eredményei alapján a MOl-csoporton belül a legmagasabb etikai kockázatot a csalások, az eBK szabályok megsér-
tése, valamint az üzleti partnerektől kapott ajándékok jelentik, míg a MOl-csoport működése által érintett országok közül mind 
a korrupció, mind az emberi jogok szempontjából Irak, Pakisztán, Oroszország és Ukrajna a legkockázatosabbak. A kockázatok 
csökkentése érdekében számos programot valósítottunk meg:

•  kiskereskedelmi vonatkozású ügyek részletes megvitatása 
•  a magyarországi biztonsági tréningek továbbfejlesztése; 
•   az etikai tudatosság növelése, többek között a 2014-ben megkezdett, és 2015-ben minden MOL-csoport vállalatnál folytatott 

zaklatás, hátrányos megkülönböztetés és korrupció elleni plakátkampánnyal.
 
6.2. etikai üGyek

A panaszok és bejelentések fogadását, az etikai bejelentések vizsgálatát, a bejelentők védelmének biztosítását, az etikai kérdések 
megválaszolását, valamint az általános döntéstámogatást az etikai tanács megbízásából eljáró Csoportszintű etikai Megbízott 
koordinálja. A panaszokat és etikai bejelentéseket bizalmasan kezeljük, a weben nyilvánosan hozzáférhető bejelentési csatorna áll 
rendelkezésre angol és magyar nyelven, a névtelen bejelentéseket is fogadjuk. ezen kívül az etikai tanács egy 24 órás üzenetrög-
zítős telefonszámon keresztül is elérhető.

Az etikai bejelentések és etikai vizsgálatok száma az elmúlt 5 évben növekvő tendenciát mutat. A 2014-ben érkezett 88 etikai vonat-
kozású panaszhoz/bejelentéshez képest idén a MOl-csoport és az InA-csoport etikai tanácsa több (90) bejelentést kapott. A lehet-
séges etikai vétséget tartalmazó bejelentések számának folyamatos növekedése a belső és külső érintettek egyre nagyobb etikai 
tudatosságát jelzi. növekedett a külső érintettektől (nem MOl-csoporton belüli munkavállalóktól) érkező etikai panaszok és beje-
lentések aránya (2015-ben 53 százalék). 
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* A 2014-ben megkezdett és 2015-ben lezárt vizsgálatok további 6 etikai vétséget tártak fel, így összesen 22-re emelkedett a 2014. évi etikai vétségek száma. 
2015 végén 14 vizsgálat volt folyamatban. 

A külső bejelentések elsősorban vevőktől (23%), beszállítók által foglalkoztatott munkavállalóktól (19), korábbi munkavállalóktól 
(14), beszállítóktól (10%), valamint helyi közösségektől/állampolgároktól (6%) érkeztek. emellett panasszal élt egy ajánlattevő, egy 
részvényes és egy újságíró is (6%). Mivel a bejelentő nem köteles feltárni minden részletet, a külső bejelentések 19 százalékánál nem 
adták meg a MOl-csoporttal való kapcsolatot.

Az etikai bejelentések 8 országból érkeztek. A legtöbb bejelentés a MOl-csoport működése szempontjából kiemelt jelentőségű 
országokból, Magyarországról (33%) és Horvátországból (17), illetve Pakisztánból (27%) érkezett. ez utóbbi valószínűleg a gyengébb 
jogszabályi háttérrel, és a lehetőség szerinti alternatív igazságszolgáltatás keresésének tendenciájával van összefüggésben.

Az etikai bejelentések által leggyakrabban érintett témakörök az alábbiak: zaklatás/nem megfelelő kommunikáció (25%), csalás és 
lopás (13%), korrupció és vesztegetés (10%), hátrányos megkülönböztetés (6%), összeférhetetlenség (6%). Az alábbi táblázat szemlél-
teti az etikai bejelentések témakör szerinti megoszlását. 

Az etikai bejelentések témái 2015-ben (%)

témák arány az Összes bejelenTésen belül 2015-ben 

zaklatás/nem megfelelő kommunikáció 25

egyéb 28

lopás/csalás 13

Korrupció/megvesztegetés 10

diszkrimináció 6

Összeférhetetlenség 6

jogtalan elbocsátás 5

nem kielégítő szolgáltatás / udvariatlanság 4

ebK normák megsértése 3

 
58 esetben volt indokolt etikai vizsgálat lefolytatása, és 25 esetben állapítottunk meg etikai vétséget. (Folyamatban lévő vizsgálatok: 
13 a MOl-nál; 1 az InA vállalatnál).

A megállapított etikai vétség következményeként 7 esetben került sor munkaviszony megszüntetésére, 9 esetben írásbeli figyelmez-
tetésre, 2 esetben szóbeli figyelmeztetésre, 2 esetben a töltőállomás üzemeltető partner kötbért volt köteles fizetni. A fennmaradó 
ügyekben az etikai tanács a vevő kártalanítását, indulatkezelési tréninget, bocsánatkérést írt elő, bizonyos etikai és compli-
ance kérdésekben rendkívüli állásfoglalás közzétételét rendelte el, illetve folyamatfejlesztési javaslatokat fogalmazott meg további 
vétségek elkerülése érdekében. A vizsgálat által igazolt 2 korrupciós vétség kapcsán munkaviszony megszüntetésre és két beszál-
lító kizárására került sor. A vizsgálat által igazolt 1 összeférhetetlenségi ügyben egy beszállító megbízottja kizárásra került minden 
MOl-csoport megrendelésből. 
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2015-ben az érintettek 13 esetben keresték meg az etikai tanácsot etikai kérdéssel vagy dilemmával kapcsolatban, melyekre 
minden esetben kielégítő választ kaptak. Az etikai tanács rendszeresen beszámol az etikai vonatkozású ügyekről az eB (Ügyve-
zető testület) és Felügyelő Bizottság felé, valamint minden évben anonim formában közzéteszi az interneten a vizsgálat által igazolt 
etikai vétségeket az etikai normák tudatosítása érdekében. A honlapunkon további információk találhatóak a különböző etikai 
vétségekről (www.molgroup.info/en/sustainability/ethics-and-governance/ethics-and-compliance/ethical-cases).

2015-ben összesen 1.241 biztonsági vizsgálatot végeztünk, a MOl-csoport Biztonság összesen 562 vétséget azonosított (45,2%). Az 
előző évhez képest jelentősebb számú vizsgálatot az indokolja, hogy Horvátországban egy rendszerszemléletű összeférhetetlen-
ségi vizsgálati módszert vezettünk be. Az etikai vétségek 71,4 százalékát töltőállomásokon követték el, 13 százaléka a MOl-csoport 
vállalatokon belüli lopás és visszaélés, 8,4 százaléka a vállalati vagyonnal való visszaélés vagy a biztonsági szabályok megsértése, 
4,6 százaléka összeférhetetlenség, 2,6 százaléka üzleti partnerekkel kapcsolatos biztonsági kockázat volt. A feltárt összeférhetet-
lenségekről a munkáltatói jogkört gyakorló vezető tájékoztatást kapott, aki ennek ismeretében határozta meg az egyes érintet-
tekre vonatkozó szankciókat. A MOl-csoport töltőállomás hálózatán belül több esetben szabtunk ki kötbért egyes forgalmazókra, 
üzemeltetési szerződéseket és töltőállomás kezelői munkaszerződéseket bontottunk fel. A MOl-csoport vállalatok terhére elköve-
tett bűncselekmény esetén megtettük a szükséges büntetőfeljelentést az elkövetők ellen.

6.3. eMberi joGok

A MOl-csoport elkötelezett az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása iránt, ahogy ezt az etikai Kódexünk is rögzíti, és elkö-
telezettségünk kiterjed az ellátási láncra is a kötelező érvényű követelményként megjelenő Üzleti Partneri etikai Kódex révén. 
ezen felül, a MOl-csoport felelősséget vállal az emberi jogok megfelelő védelméért, az átvilágítási folyamatok lebonyolításáért és 
a megfelelő jogorvoslatért. 2015-ben folytattuk az üzleti szféra és az emberi jogok kapcsolatára vonatkozó ensZ irányelv (Ruggie 
keretrendszer) megvalósítását. 

2015-ben a slovnaft Česká, a Papoil, a MOl Kiskereskedelem, a MOl Čerpací stanice, a MOl Romania, a MOl slovenija, és részben 
a MOl nyrt. és a MOl lUB Kft. munkatársai sikerrel vettek részt az Intranet rendszerünkben elérhető, többek között emberi jogi 
témakat tartalmazó e-learning kurzusokon.

2015-től kezdődően a kockázatértékelés során külső viszonyítási alapként figyelembe vesszük a Human Rights Watch és a Freedom 
House országértékeléseit. ezek alapján a MOl-csoport működése által érintett és emberi jogok érvényesülése szempontjából 
legkockázatosabbnak ítélt országok: Irak, Pakisztán, Oroszország és Ukrajna. Összességében 15 ország 30 leányvállalatánál végez-
tünk emberi jogokkal kapcsolatos értékelést és hatásvizsgálatot. 

2015-ben megerősítettük a nyilvánosan hozzáférhető etikai bejelentési csatornákat és továbbfejlesztettük az ügykezelési rendszert, 
létrehozva ezzel egy olyan átfogó panaszkezelési folyamatot, mely alkalmas arra, hogy tényleges jogorvoslattal szolgáljon az emberi 
jogok megsértése esetén. 2015-ben a belső és külső érintettek számos konkrét emberi jogi kérdést és aggodalmat fogalmaztak 
meg, többek között a személyes adatok, bizalmas információk kezelésével, elektronikus levelekkel és internethasználattal, vala-
mint munkahelyi kapcsolatokkal és nem egyenlő bánásmóddal kapcsolatban. több panasz érkezett helyi lakosoktól a levegőben 
érezhető szagok és feltételezett légszennyezés témakörben. Helyi lakosok fogalmazták meg aggodalmaikat a földterületen végzett 
kutatási munkálatokkal kapcsolatos jogok érvényesíthetőségével kapcsolatban. Az érintett leányvállalatok elkezdték a panaszok 
kezelését és a megfelelő javító intézkedések megtételét. 

Az emberi jogok ellátási láncon belüli védelmének biztosítása érdekében folyamatosan törekszünk Felelős ellátási lánc Menedzs-
ment rendszerünk fejlesztésére és etikai értékeink és normáink egyre bővülő körben történő érvényesítésére, az emberi jogokkal 
kapcsolatos ismereteink átadására, előminősítések, auditokat és átvilágítások végzésére. Az Üzleti Partneri etikai Kódex, ami az 
ellátási lánc tekintetében legfontosabbnak ítélt etikai értékekre, így többek között az emberi jogokra fókuszál, a beszállítói szerző-
dések 98 százalékának részét képezi. Az etikai és emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság kiskereskedelmi hálózaton belüli növe-
lésének érdekében szlovákiában és Magyarországon célcsoportra szabott tréningeken vettek részt a töltőállomás üzemeltető 
partnerek és a töltőállomás kezelők. elkezdtük egy külön emberi jogi oktatási anyag kidolgozását, mely nem csak saját munkatár-
sainkat célozza meg, hanem beszállítóink és partnereink munkavállalóit is megszólítja. 

A pakisztáni, kurdisztáni és oroszországi kutatás-termelési működés területén 2014 óta a biztonsági képzéssel együtt emberi jogi 
tréninget is biztosítunk minden biztonsági munkatárs és külső biztonsági szolgáltató cég részére. A helyi körülményeket is figye-
lembe véve ezt kiterjesztettük az állami biztonsági szolgáltatókra is. Az emberi jogi tréning a biztonsági képzés része. 2015-ben 
továbbra is a biztonsági szolgáltató cégek számára nyújtandó, különböző, helyi szinten releváns témákkal foglalkozó, személyi 
készség tréning megvalósíthatóságát és a rendelkezésre álló gyakorlatát értékeltük. A tervek szerint 2016-ban kísérleti projektet 
indítunk Pakisztánban.
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A MOl-csoport nem folytat őslakos populációt érintő tevékenységet. A MOl által alkalmazott működési rend mindazonáltal bizto-
sítja a törzsi lakosság és őslakos népcsoportok jogainak megfelelő védelmét. ennek szellemében csak szabad, előzetes és tájékozta-
táson alapuló hozzájárulás birtokában fogjuk megkezdeni őslakos populáció áttelepítését a működés által érintett területről. eddig 
azonban egyetlen nemzetközi működési területen sem fordult elő áttelepítés. 

6.4. átláthatósáG

A MOl-csoport legfontosabb fenntarthatósággal kapcsolatos éves beszámolója az Integrált éves jelentés. számos egyéb kommuni-
kációs lehetőséget és csatornát is használunk annak érdekében, hogy fenntarthatósági teljesítményünkkel kapcsolatban megfelelő 
tájékoztatást adjunk a belső és külső érdekelt feleknek. több mint két éve, a negyedéves gyorsjelentés tárgyalja a kulcs fenntartha-
tósági teljesítmény mutatókat és tevékenységeket a kulcsfontosságú pénzügyi mutatók mellett. A MOl-csoport weboldalán (www.
molgroup.info/en/sustainability) további részletek találhatók az ebben a jelentésben tárgyalt témakörökkel kapcsolatban, 
melyeket itt egy szélesebb, de nem feltétlenül szakértői közönség számára megfelelő formában mutatunk be.

A MOl-csoport nagyobb leányvállalatai eltérő formában adják közre fenntarthatósági adataikat:
•   Az INA-csoport integrált pénzügyi/nem pénzügyi éves jelentést készít. Az INA-csoport első integrált éves jelentése (2014) 

2015-ben megkapta a Deloitte Horvátország első nemzeti „Green Frog” Díját a legjobb fenntarthatósági jelentés kategóriában. 
•   A MOL Termelés kétévenként készíti el fenntarthatósági jelentését a három (Dunai, Tiszai, Zalai) finomítóra. 2015-ben publi-

kálták a 2013-2014. évi eredményeket.
•   A MOL Logisztika 2015-ben adta ki első környezetvédelmi jelentését
•   A Slovnaft az éves jelentés részeként publikálja kulcs fenntarthatósági teljesítmény mutatóit, 
•   Az IES honlapján tesz közzé fenntarthatósági eredményeket 

számos érdekelt feleket tömörítő csoporttal folytatunk egyeztetéseket a fenntarthatósági teljesítmény általános aspektusai és jelen-
tése témakörben. egyéb 2015. évi kezdeményezések közül az alábbiakat tekintjük fontosabbnak: 

•   A korábbi évekhez hasonlóan az Európai Üzemi Tanács (EÜT) ügyvezető testülete még a jelentéskészítés fázisában értékelte a 
MOl-csoport éves jelentésében és honlapján közzétett munkavállalókkal kapcsolatos információkat.

•   A Slovnaft közösségi szerepvállalási kampány keretében tájékoztatta a közvéleményt az LDPE4 üzem kivitelezési fázisairól 
(leküldéses sMs-ben) és felmérést készített a finomító helyi közösségen belüli megítéléséről. ez utóbbi a helyi közösség bevo-
nására irányuló 2016. évi stratégiai és célirányos tevékenységek alapja.

•   Az INA a Horvát Gazdasági Kamara és a Horvát Fenntartható Fejlődési Üzleti Tanács közreműködésével kerekasztal-beszél-
getést kezdeményezett és szervezett a GRI irányelvek szerinti fenntarthatósági jelentéskészítéssel kapcsolatos kérdések 
egyeztetésére és tapasztalatcserére, valamint annak előmozdítására, hogy kisebb vállalatok is készítsenek jelentést fenntart-
hatósági erőfeszítéseikről.

•   A MOL Magyarország a Tiszai Finomítóban rendezett EBK napok keretében tartott fenntarthatósági fórumot az ipartelepen 
működő jelentősebb vállalatok bevonásával. 

Azon országokban, ahol a MOl-csoport kizárólag kutatás-termelési tevékenységet végez, jellemzően az energiaipar termeli a 
nemzeti jövedelem jelentős részét (a rendszerhasználati díjakon és termelésmegosztási szerződéseken keresztül). ennek követ-
keztében a MOl-csoport alapvető fontosságúnak tartja a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló eItI kezde-
ményezés alapelveinek és pénzügyi beszámolási követelményeinek betartását. A MOl-csoport 2013-tól nemzetközi szinten is 
támogatja az eItI tevékenységét és együttműködik az eItI szervezettel azokban az országokban, amelyek csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez. A MOl-csoport az alábbi, eItI-vel együttműködő országokban van jelen üzemeltetett és nem üzemeltetett eszközeivel 
és létesítményeivel: Irak Kurdisztán Régiójában, Kamerunban, norvégiában és Kazahsztánban. 
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7. a FennTarTHaTósági jelenTésről
 
7.1. jelentéstételi MeGközelítésünk

A MOl-csoport 2008 óta készít integrált jelentést pénzügyi, társaságirányítási, környezeti és társadalmi teljesítményeiről. 2013 óta 
a fenntarthatósági teljesítményre vonatkozó adatok is megjelennek a negyedéves menedzsment beszámoló részeként. Fokozatosan 
bővítjük a „hármas eredménykimutatási” megközelítés által lefedett társaságirányítási területek körét, olyan intézkedések megva-
lósításával, melyek tovább javítják a pénzügyi és nem pénzügyi irányítási területek közötti integráció hatékonyságát.  
A „Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez” fejezetben tárgyalt irányítási megközelítések keretében mutatjuk be ezeket a stra-
tégiai tevékenységeket. 

A jelentés üzleti működést és teljesítményt bemutató fejezete tárgyalja a MOl-csoport fenntarthatósági eredményeit és kihívásait, 
teljesítményadatait és a tendenciákat. A 2015. évi fenntarthatósági teljesítményről készült részletes beszámolót külön tárgyaljuk a 
Fenntarthatósági teljesítmény és Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez fejezetekben.

Az éves jelentés elsődleges célközönsége a részvényesek, a befektetők és a fenntarthatósági elemzők csoportja. A fejezeteket az 
információs igények és olvashatósági szempontok alapján építettük fel. A MOl-csoport szabályzatait, irányítási megközelítéseit, 
az érdeklődési körének megfelelő egyéb fenntarthatósági témakörökkel kapcsolatos további információkat weboldalunkon találja 
meg: www.molgroup.info/en/sustainability. 

Az eY ellenőrizte az ebben a jelentésben közreadott fenntarthatósági teljesítménnyel kapcsolatos adatokat. Minden évben az  
International Federation of Accountants által jegyzett IsAe3000 szabvány előírásaival összhangban tervezzük meg és bonyolítjuk 
le ezt a minőségbiztosítási eljárást. Az eY korlátozott terjedelmű ellenőrzés (limited assurance) keretében vizsgálja az összes adatot, 
és az elvárható bizonyosság (reasonable assurance) szabályainak megfelelő terjedelemben vizsgálja a széndioxid kereskedelem 
hatálya alá tartozó CO2-kibocsátást és a munkaidő kieséssel járó sérülések gyakoriságát. 2014 óta az AA1000As szabvány szerint is 
auditáljuk a fenntarthatósági teljesítményt a lényegesség elvének határozottabb érvényesítése érdekében.

A MOl-csoport a Global Reporting Initiative (GRI) legújabb G4 irányelveit alkalmazza, mely a legszélesebb körben használt 
fenntarthatósági jelentéskészítés szabályait rögzítő globális szabvány. Az éves jelentés GRI-megfelelőségi szintje „átfogó”, azaz 
a jelentés minden lényeges szempontból tárgyalja a releváns mutatókat (lásd még: lényegességi elemzés). A jelentésben tárgyalt 
mutatók tartalomjegyzéke megtalálható az alábbi webhelyen: www.molgroup.info/en/sustainability/report-and-data/global-
reporting-initiative-and-united-nations-global-compact-compliance-table. 

emellett alkalmazzuk a GRI G4 „Olaj- és gázipari ágazati adatközlés” irányelveit, valamint az IPIeCA-API "Útmutató az önkéntes 
olaj- és gázipari fenntarthatósági jelentéskészítéshez” protokollban foglaltakat a jelentés tartalmi vonatkozásainak meghatározása 
és az ebben megjelenő mutatók kiválasztása során. 

7.2. lényeGesséG

lényegességi elemzés megállapításai alapján határozzuk meg a jelentéskészítés lényeges témaköreinek prioritásait, de nem zárunk 
ki egyetlen releváns témakört sem. A lényegesnek és stratégiai jelentőségűnek ítélt témaköröket részletesebben tárgyaljuk, míg a 
további témaköröket áttekintő jelleggel, egy lényegességi mátrixban mutatjuk be. A lényegességi elemzés során alkalmazott eljárást 
e jelentés elején mutatjuk be részletesebben. Megítélésünk szerint a leglényegesebb témakörök az alábbiak: ÜHG és energiahaté-
konyság, folyamatbiztonság, válságmenedzsment, etika és átláthatóság, valamint a munkavédelem és folyamatbiztonság irányítás.

2015-ben a kevésbé lényeges témakörök között szerepelnek a beszállítók, vevők, az emberi jogok és a biodiverzitás. A GRI G4 jelen-
téskészítés szempontjából ezek a témakörök nem minősülnek lényegesnek, így ezeknél csak a mutatók egy részét tárgyaljuk.

7.3. a jelentés hatóköre

A MOl a fenntarthatósági információkat az „ellenőrzési megközelítés” alapján konszolidálja. A felhasznált fenntarthatósági adatok 
szinten kivétel nélkül a vállalat irányítása alatt végzett tevékenységekre vonatkoznak, beleértve azokat is, ahol a MOl vagy valame-
lyik leányvállalata látja el az üzemeltetői feladatokat.

Az eBK adatokat kizárólag jelentős potenciális egészségvédelmi-, biztonságtechnikai- és/vagy környezetvédelmi hatással járó tevé-
kenységekre vonatkozóan gyűjtöttük. A 2014. évi adatokhoz viszonyítva nem változott jelentős mértékben a 2015. évi jelentésben 
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tárgyalt vállalatok köre. Mivel 2014 novemberében a Dunai Finomító területén működő Gőzfejlesztő üzem is bekerült a konszolidált 
és üzemeltetett egységek körébe, ez jelentős hatással volt a környezetvédelmi és ÜHG adatokra. A teljes bevétel arányában 90,6%-os 
az eBK adatlefedettség. 2015-ben az adatgyűjtés terén áttértünk egy kimondottan erre a célra kialakított, enablon platformon 
működő irányítási rendszer, az ún. MARK Hse használatára. A MARK Hse rendszerben rögzítjük a környezeti adatokat, míg a 
biztonsággal kapcsolatos adatok gyűjtése az ún. eBK InFO rendszer keretében valósul meg 2016 januárjától. ez 2016-ban fejeződik 
be, amikor minden eBK adatgyűjtés és -ellenőrzés a MARK Hse rendszerben valósul meg.

Az emberi erőforrásokkal (HR) kapcsolatos adatokat, többek között a fenntarthatósági jelentés szempontjából releváns adatok 
gyűjtését a MOl-csoport sAP vállalatirányítási rendszerén keresztül végezzük. A HR adatgyűjtés teljes egészében lefedi a létszám- 
és árbevételi adatokat. Az egyéb fenntarthatósággal kapcsolatos adatokat a 100 főnél nagyobb állománnyal rendelkező leányválla-
latokra gyűjtjük. ennek megfelelően ezen információk tekintetében az adatlefedettség szintje alacsonyabb, 2015-ben az árbevétel 
arányában 90,1 százalék volt.

A társadalmi befektetési adatokat a jóváhagyott társasági adományozás tervvel lefedett tevékenységekre, valamint az ilyen 
tervvel rendelkező leányvállalatokra vonatkozóan gyűjtjük. ezeket a terveket a társadalmi felelősségvállalási szabályzatunkban 
foglaltaknak megfelelő rendszerszemléletű érdekelt fél besorolás alapján szegmentált üzleti- és helyi közösségi érdekek mentén 
dolgozzuk ki. A gyűjtött adatok között megtalálható szinte kivétel nélkül az összes mecenatúra tevékenység, bár ezek működé-
sünknek csak 75,6 százalékát fedik le, mivel nem minden gazdálkodó egység végez ilyen jellegű tevékenységet. Az ellátási lánc a 
lényegességi elemzés szempontjából kevésbé lényegesnek minősül, mivel a MOl legjelentősebb potenciális hatással bíró tevékeny-
ségeit a vállalat fentiekben ismertetett működési határain belül végzi. ennélfogva a MOl-csoport beszállítóinak teljesítménye kizá-
rólag az alábbi mutatókban jelenik meg:

•  Közvetett (Scope 2) és egyéb közvetett (Scope 3) ÜHG kibocsátások
•  Halálos kimenetelű beszállítói biztonsági események
•  Helyi beszállítókkal kapcsolatos kiadások

7.4. veGyesvállalati beszáMolás

A MOl-csoport által irányított vegyesvállalatok a jelentés adatszolgáltatási körébe tartoznak.

A nem MOl-csoport irányítása alatt működő vegyesvállalatoknál nem készül jelentés a fenntarthatósági adatokról tulajdoni 
hányad szerinti bontásban. A kivételek közé tartoznak az ÜHG-kibocsátások és az eBK bírságok, ahol a teljesítménytáblázatokban 
ismertetjük a vegyesvállalatok hatását is a MOl-csoport tulajdoni hányadának arányában.

A nem irányított vegyesvállalatokról a fenntarthatósági fejezet teljesítményadatokat, számszerűsített információkat nem tartalmaz, 
mivel a MOl-csoport ezekben operatív irányítási feladatokat nem lát el (kivéve a pénzügyileg konszolidált társaságok létszámada-
tait). Mindazonáltal a MOl-csoport kijelenti, hogy a jelentés e társaságok 2015. évi fenntarthatósági teljesítményével kapcsolatban 
minden lényeges információt tartalmaz.

Midstream vegyesvállalatok és nem üzemeltetett vállalatok:

•  Magyarország (FGSZ): a földgázszállító vállalat teljesen konszolidált, de az Európai Unió vonatkozó tevékenységleválasztási 
(unbundling) rendeleteivel összhangban nem üzemeltetett leányvállalatként működik. Az alábbi táblázat tartalmazza az FGsZ 
kulcs fenntarthatósági teljesítmény adatait. 

Az FGSZ Zrt. kijelölt teljesítménymutatói 2014-2015

indikátOr eGyséG 2014 2015

Teljes közvetlen üHg (scope 1) kibocsátás millió t 1.061.98 1.076.32

Teljes vízfelhasználás m3 9.013 12.097

elfolyások száma (›1m3) db 0 0

Halálesetek száma – saját munkavállalók 1 0

munkaidő kieséssel járó sérülések gyakorisága (lTiF) - 
munkavállalók

 2,9 3,7

Teljes munkaerő-állomány fő 768 760

mecenatúra millió Ft 28 24
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Downstream és Midstream vegyesvállalatok és nem üzemeltetett vállalatok:
•   Magyarország (TVK Erőmű): az erőmű 2015-ben bekerült az irányított és konszolidált vállalatok körébe. Az erőműben 

jelentős energiahatékonysági fejlesztéseket valósítottak meg, ezek hatása érinti a jelentés MOl-csoport scope 2 típusú kibo-
csátásai fejezetét. Az erőmű teljesítménye 2016-tól jelenik meg a jelentésben.

•   Szlovákia (hőerőmű): az erőmű üzemeltetője (CMEPS) továbbra is a 2014-ben indított hulladékhasznosítási fejlesztésekre 
fókuszál, mely érinti a hulladék anyagáramból származó nemesfémek és a kénmentesítésből származó melléktermékek előál-
lítása során keletkező gipsz visszanyerhetőségét is.

Kutatás-termelési vegyesvállalatok és nem üzemeltetett vállalatok:
•   Európa (Egyesült Királyság): Az EBK teljesítményt a vegyesvállalati partnerek felső vezetői megbeszéléseinek keretében 

egyeztetjük. Kiemelt problématerület vagy esemény bekövetkezése esetén, a tanulságokat a szükséges elhárítási intézkedé-
sekkel együtt tárgyaljuk.

•   Volt szovjetunió utódállamai (Kazahsztán): A jelentősebb intézkedések között megemlítendő a környezetközpontú irányítási 
terv auditja és a 2015. évi környezetvédelmi engedély iránti kérelem benyújtása. 

Közel-Kelet (Irak Kurdisztán Régiója, Pakisztán) és nem üzemeltetett vállalatok:
•   Pakisztánban a MOL-nak két nem irányított blokkban vannak érdekeltségei (Karak, Ghuri). A MOL operatív teamek (fúrás, 

projekt, stb.) a projekt szankcionálási és engedélyezési eljárás keretében vizsgálták a partnerek által vállalat projektek eBK 
aspektusait.

•   Irak Kurdisztán Régiójában a Gulf Keystone (GKP) üzemelteti a Shaikan-mezőt. A partner rendszeresen megküldi az EBK 
teljesítményre vonatkozó adatokat.

7.5. MeGjeGyzések a fenntarthatósáGi jelentéshez

A jelen beszámolóban bemutatott fenntarthatósági teljesítménymutatók többnyire méréseken és számításokon alapulnak, ám 
szükség szerint a legjobb rendelkezésre álló becsléseket is felhasználjuk. Az adatok előállítása és összegyűjtése helyi szinten 
történik, a számításokat a helyi jogszabályok figyelembe vételével végezzük, ugyanakkor ezek összesítésére a vonatkozó társa-
sági irányelveknek megfelelően kerül sor. A csoportszintű adatokat a különböző üzletágakon, illetve funkcionális szervezeteken 
keresztül gyűjtjük. Az adatok teljességét és pontosságát központilag ellenőrizzük.
A jelen beszámolóban közreadott fenntarthatósági teljesítménymutatókat mérések és számítások alapján határozzuk meg, ám 
szükség szerint a legjobb rendelkezésre álló becsléseket is felhasználjuk. A fenntarthatósági adatokat a helyi jogszabályi előírá-
sokkal összhangban kezeljük és dolgozzuk fel. Az összesítéseket a vonatkozó társasági irányelvekben és szabályzatokban foglaltak 
szerint végezzük. A MOl-csoport 2015-ben frissítette Fenntarthatósági jelentéskészítési kézikönyvét, melynek adaptált válto-
zata a helyi szabályzatokban is megjelenik. Az adatgyűjtés szükség szerint a regionális divíziókon és helyi üzleteken keresztül 
valósul meg. Az adatok teljességét és helyességét csoportszinten felügyeljük egy erre a célra kialakított fenntarthatóság-ellenőrzési 
folyamat keretében, ahol a fenntarthatósági teljesítményadatok többségét korlátozott terjedelemben (limited assurance), míg két 
mutatót (munkaidő kieséssel járó sérülések gyakorisága és széndioxid kereskedelem (ets) hatálya alá tartozó CO2-kibocsátás) az 
elvárható bizonyosság (reasonable assurance) szabályainak megfelelő terjedelemben vizsgálunk.

Környezeti adatokkal kapcsolatos megjegyzések:
•   A MOL-csoport a szennyvizet a felszíni vizekbe vagy a települési csatornarendszerbe bocsátja, de a telephely adottságaitól 

függően és a helyi szabályokkal összhangban kezeli (ez általában mechanikai és/vagy biológiai kezelés, de szükség esetén 
kémiai kezelést is jelent). A MOl-csoport megítélése szerint a befogadó közeg és a kezelési módszer szerinti alábontás nem 
lényeges, ezért ebben a formában nem jelennek meg a jelentésben.

•   A hulladékkezelési kategóriák meghatározása az Európai Unió által előírt módszertan alapján történik, az információt a 
beszállítóktól kapjuk.

•   A kommunális hulladék nem jelenik meg a MOL-csoport hulladékadatai között, mivel a hulladékgyűjtők jogszabályban előírt 
feladata, hogy beszámoljanak az összegyűjtött, elszállított és visszanyert hulladék mennyiségéről.

Megjegyzések a humán tőke adatokkal kapcsolatban:
•   A MOL Services Center (MSC - szolgáltatóközpont), amely egy öt vállalatból álló holding, 2015-től kezdve pénzügyileg konszo-

lidált vállalat, de mivel nem tartozik a MOl által működtett szervezetek körébe, nem gyűjtöttünk róla eBK és HR adatokat. 
Az MsC beszállítóként szerepel a kapcsolódó HR indikátorokban. 

Munkavállalói elkötelezettséggel kapcsolatos megjegyzések:
•   Az elkötelezettségi pontszám a százalékos formában megadott válaszok átlagértékét jelenti. 2012 óta az Aon Hewitt-féle „Say, 

stay, strive” modellt alkalmazzuk. Az elkötelezettséget az egyes munkavállalók hat elkötelezettségi kérdésre adott vála-
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szának átlaga alapján határozzuk meg az Aon Hewitt-féle hatpontos válaszadási skála mentén: Ha a munkavállaló átlag-
pontszáma eléri vagy meghaladja a 4,5 pontot, "elkötelezettnek" tekintjük. Az elkötelezettségi pontszám az elkötelezett 
munkavállalók arányát jelzi. 

Újraközölt adatok:
•   Etika és felelős vállalatirányítás: A 2014-ben indított és 2015-ben lezárt etikai vizsgálatok további 6 vétséget azonosítottak, így 

a 2014. évi vétségek száma összesen 22, ennek megfelelően javítottuk a 2015. évi adatsort.
•   Az energiafelhasználási adatoknál a 2014. évi adatsorból hiányzott a Crosco 554.061 GJ adata, ezt a jelentésben javítottuk.
•   2015-ben az összes jelentésköteles baleseti rátát (TRIR) kizárólag a MOL Group saját alkalmazottait figyelembe véve közöltük, 

így ez 1,52 volt a 2014-es évre vonatkozóan. 2016-ban, a teljesebb kép érdekében, a beszállítókra is kiterjesztettük ezt az indiká-
tort és ezért a 2014-re vonatkozó adatot újraközöljük, ami a jelentés vonatkozó fejezetében 1,50-ként szerepel. 
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FüGGetlen 
KÖnyvvizsgálói jelenTés 
(FennTarTHaTóság)
ey FüggeTlen TanÚsíTó levél  
a mol vezeTősége részére

A MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyrt. („MOl Csoport” vagy „MOl”) 2015-ös Fenntartható Fejlődés jelentésében1 (a továbbiakban: 
„jelentés”) foglalt információk összegyűjtése és helyes megjelenítése a MOl vezetőségének a felelőssége. A MOl vezetősége felel 
továbbá a jelentés összeállításáért és az ezzel kapcsolatos belső kontrollok fenntartásáért, hogy a jelentés mentes legyen minden 
lényeges hibától, legyen az csalás vagy mulasztás következménye.

A mi felelősségünk, a MOl vezetőségével kötött szerződésünk értelmében, olyan eljárások elvégzése volt, hogy korlátozott bizo-
nyosságot szerezzünk a jelentésben szereplő, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teljesítménymutatók („kiválasztott teljesítmény-
mutatók”) megalapozottságáról,2 emellett kellő bizonyosságot szerezzünk az eU kibocsátás-kereskedelmi rendszere alá tartozó 
széndioxid-kibocsátás (a továbbiakban: ets CO2), valamint az egymillió munkaórára vetített, munkaidő-kiesést okozó sérülések 
száma (lost time Injury Frequency – a továbbiakban: ltIF) indikátorok megalapozottságáról. A vizsgálat végrehajtása kapcsán 
a mi felelősségünk a MOl felé áll fenn, és egyetlen más jogi vagy természetes személy felé sem vállalunk semmilyen felelősséget. 
Bármely harmadik fél, aki a jelentésre támaszkodik, ezt teljes mértékben a saját felelősségére teszi.

Munkánkat úgy terveztük meg, hogy az eljárásaink összhangban legyenek a felülvizsgált IsAe 3000 nemzetközi sztenderd („Múlt-
beli időszakra vonatkozó pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások”) 
követelményeivel, illetve teljesítsék az AA1000As (2008)3 nemzetközi sztenderd követelményeit az 1-es típusú bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatások esetében. vizsgálatunk során értékeltük, hogy a MOl a jelentésében alkalmazta-e az AA1000As (2008) nemzetközi 
sztenderd érintetti bevonás, a lényegesség és a társadalmi fogékonyság alapelveit.

Ugyancsak értékeltük, hogy a jelentés megfelel-e a Globális jelentéstételi Kezdeményezés (Global Reporting Initiative – GRI) G4 
fenntarthatósági jelentések készítéséhez kiadott útmutató “átfogó” megfelelési szintjének.

ÖsszeFoglaló az elvégzeTT FeladaToKról

Az elvégzett feladatok a szakmai megítélésünkön alapultak és a következő lépéseket tartalmazták:

1.  Interjúkat végeztünk a MOl kiválasztott felső-, és középvezetőivel, hogy megértsük a MOl jelenlegi, fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos tevékenységeit, illetve a tárgyévben (2015. január 1. és december 31. között) történt előrelépéseket.

2.  áttekintettünk kiválasztott, a MOl fenntartható fejlődéssel összefüggő teljesítményéhez kapcsolódó dokumentumokat, hogy 
megértsük a MOl-on belüli előrelépéseket és hogy teszteljük a témakörök lefedettségét a jelentésben. 

3.  áttekintettük a MOl-nak a jelentésben bemutatandó lényeges területeket beazonosító folyamatát. 

4.  Megvizsgáltuk a MOl érintettek bevonását célzó folyamatát a MOl csoportszintű és kiválasztott telephelyi, az érintetti bevoná-
sért felelős vezetőkkel lefolytatott interjúkon keresztül. 

1  A MOl Fenntarthatósági jelentése: a MOl éves jelentésének fenntarthatósági fejezete, a MOl éves jelentésének a „vezetés beszámolója és elemzése” fejezet 
fenntarthatósági szekciója, a MOl honlapjának fenntartható fejlődéshez kapcsolódó tartalma (molgroup.info/sustainability).

2  Kiválasztott teljesítménymutatók: A jelentés 2-3. oldalán bemutatott fenntarthatósági teljesítménymutatók 

3  AA1000As (2008): az Institute of social and ethical Accountability által kiadott AA1000 nemzetközi sztenderd második kiadása. 
Az IesBA Kódex A és B része, illetve a nemzetközi Minőségellenőrzési sztenderd (International standard on Quality Control 1, IsQC1)
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5.  Megvizsgáltuk a kiválasztott adatok összesítését csoportszinten:
  •   Interjúkat folytattunk le a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos adatok gyűjtéséért, összegzéséért és ellenőrzéséért csoport-

szinten felelős munkavállalókkal.
  •   Elvégeztük a riportkészítési folyamat végigkövetését mintákon keresztül annak érdekében, hogy értékeljük a kalkulációk és 

feltételezések pontosságát, illetve a MOl belső ellenőrzési folyamatainak hatékonyságát.
  •   Az ETS CO2, valamint az ltIF indikátorok esetében további teszteléseket végeztünk el (külső szakértők által készített tanú-

sító jelentések áttekintése, adatok alátámasztó dokumentumokhoz való egyeztetése mind Csoport-, mind telephelyi szinten), 
hogy kellő bizonyosságot szerezzünk ezen indikátorokról. 

6.  Helyszíni vizsgálatokat végeztünk a MOl négy telephelyén (MOl Petrolkémia, MOl Retail, sMAO, Ivanic Grad / InA Upstream), 
hogy teszteljük a MOl riportálási folyamatainak alkalmazását, illetve a forrásdokumentáció vizsgálatával teszteltük mintavé-
telben kiválasztott teljesítménymutatók vonatkozásában a riportált adatok pontosságát és teljességét. A helyszíni vizsgálataink az 
alábbi, a jelentésben szereplő teljesítménymutatókra terjedt ki: energiafogyasztás (földgáz, egyéb szénhidrogén, villamosenergia, 
egyéb közvetett energia), levegő (szén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szilárd részecskék, közvetlen ÜHG kibocsátás), víz 
(összes vízkivitel, közüzemi szolgáltatótól, vízműtől átvett víz, felszíni vízkivitel, felszín alatti vízkivitel, összes vízkibocsátás), 
hulladék (veszélyes és nem veszélyes hulladék, újrahasznált/-hasznosított hulladék, vizes alapú fúrási iszap és hulladékok), elfo-
lyások (elfolyások száma és volumene), eBK jellegű ráfordítások (bírságok száma és értéke), egészség és biztonság (halálos 
balesetek, munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek és azok gyakorisága, ledolgozott munkaórák), folyamatbiztonság (tier1 és 
tier2 folyamatbiztonsági események száma), munkavállalók (teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók száma, a 
vállalatot elhagyók létszáma, fluktuáció, egy főre jutó éves képzési órák száma), közösségek (pénzbeli adomány).

7.  áttekintettük a jelentés szöveges tartalmát és a kiválasztott teljesítménymutatók bemutatásának módját, hogy értékeljük az alábbiakat: 
  •   A Jelentésben bemutatott lényeges kérdések köre összhangban áll-e a MOL lényegesség megállapítási folyamatának eredmé-

nyével, és hogy a jelentésben leírt lényegesség megállapítási folyamat összhangban áll-e az általunk tapasztalt folyamattal. 
  •   A Jelentésben bemutatott kiválasztott teljesítménymutatók értéke összhangban állnak-e a munkánk során megszerzett infor-

mációkkal. 
  •   A Jelentés megfelel-e a GRI G4 útmutató „átfogó” megfelelési szintjének.
  •   A Jelentésben kockázati alapon kiválasztott 25 szöveges állítás bizonyítékkal alátámasztott-e.

vizsgálaTunK KorláTozásai

Az ets CO2 és az ltIF teljesítménymutatók kivételével – amik vonatkozásában kellő bizonyosságot szerző eljárásokat folytattunk – 
olyan vizsgálatokat folytattunk, amelyek korlátozott bizonyosságot adtak a kiválasztott teljesítménymutatók vonatkozásában.  
A korlátozott bizonyosságot nyújtó eljárások kevésbé kiterjedtek, valamint természetükben és időzítésükben is különböznek a kellő 
bizonyosságot nyújtó eljárásoktól. ennek eredményeként eljárásaink terjedelme a korlátozott bizonyosság esetén jelentősen alacso-
nyabb volt, mint ahogy az egy kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás esetén elvárható.

vizsgálatunk hatókörébe kizárólag a jelentésben megjelenő, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó teljesítménymutatók tartoztak.

vizsgálatunk hatókörébe kizárólag a jelentési időszak, azaz a 2015-ös év teljesítménymutatói tartoztak.

A jelentésben megjelenített szöveges állítások és kinyilatkoztatások alátámasztottsága – a kiválasztott 25 szöveges állítás vizsgálatát 
kivéve – nem képezte vizsgálatunk tárgyát. 

Helyszíni vizsgálataink során nem vizsgáltuk teljes körűen a telephelyek által jelentett összes fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
adatot. vizsgálatunk fókusza az adatjelentési folyamat, illetve az adatforrások mintavételes alapú vizsgálata volt. 

vizsgálatunk során nem adtunk bizonyosságot a MOl által tett, a jövőre vonatkozó kijelentésekkel kapcsolatban.

A MOl vezetőségének felelőssége mindennemű csalás, hiba vagy jogszabályokkal és egyéb rendelkezésekkel kapcsolatos nem 
megfelelés feltárása és megakadályozása. A vizsgálatunk nem képezheti alapját bárminemű, lényeges hiba, csalás, vagy nem megfe-
lelés nyilvánosságra hozatalának.

következtetéseink

vizsgálatunk alapján az alábbi következtetésekre jutottunk.
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érintetti bevonás

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos megközelítésének kialakítása során a MOl bevonta-e az érintetteket? 
•   Nem azonosítottunk olyan kulcsfontosságú érintetti csoportot, amelyet a MOL kihagyott volna az egyeztetési folyamatból.
•   Nem azonosítottunk olyan körülményt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a MOL nem alkalmazta az érintetti 

bevonás alapelvét a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos megközelítése során. 

lényegesség

Kiegyensúlyozottan mutatja-e be a MOl a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teljesítményéről a lényeges kérdéseket?
•   Nem azonosítottunk olyan, a MOL fenntartható fejlődéssel kapcsolatos teljesítményét érintő lényeges témát, amely a Jelen-

tésből kihagyásra került volna. 
•   Nem azonosítottunk olyan körülményt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a MOL vezetése nem alkalmazta a 

lényegesség alapelvét a jelentésben bemutatandó lényeges kérdések vonatkozásában.

társadalmi fogékonyság

válaszolt a MOl az érintettek által felvetett kérdésekre?
•   Nem azonosítottunk olyan körülményt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a MOL nem alkalmazta a társadalmi 

fogékonyság alapelvét, amikor a jelentésbe kerülő kérdéseket meghatározta.
 
teljeskörűség, pontosság és konzisztencia

Mennyire teljes körűek és pontosak a jelentésben szereplő kiválasztott teljesítménymutatók?
•   Véleményünk szerint a Jelentés minden lényeges szempontból valósan mutatja be a MOL ETS CO2 és az LTIF teljesítmény-

mutatókat a 2015. évre vonatkozóan. nincs tudomásunk olyan hibáról, ami lényegesen befolyásolná a jelentésben bemutatott 
fenti teljesítménymutatókat.

•   A Jelentésben bemutatott kivételeken kívül nincs tudomásunk olyan lényeges irányított leányvállalatról, vagy közös vezetésű 
vállalkozásról (ahogyan a MOl definiálta), amely kihagyásra került volna a csoportszintű adatokból a fenti témák vonatkozá-
sában.

•   Nem azonosítottunk olyan körülményt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a kiválasztott teljesítménymutatók 
nem lettek megfelelően összegezve Csoport-szinten.

•   Nem azonosítottunk olyan hibát, ami lényeges módon hatással lenne a Jelentésben bemutatott fenntartható fejlődési teljesít-
ménymutatókra.

Rendelkezik a MOl olyan folyamatokkal, amelyek biztosítják azt, hogy következetesen gyűjtse és bemutassa a különböző telephe-
lyek adatait?

•   Nem azonosítottunk olyan következetlenséget a vizsgált telephelyeken a telephelyi adatgyűjtési folyamatban, amely lénye-
gesen befolyásolná a jelentésben bemutatott adatokat.

jelentés

teljesíti a jelentés a GRI G4 irányelvek „átfogó” megfelelési szintjének kritériumait?
•   Nem azonosítottunk olyan tényt, ami miatt arra a következtetésre jutnánk, hogy a MOL vezetősége által megállapított GRI G4 

„átfogó” megfelelési szint ne adna valós képet a MOl jelentéséről.

Mennyire megbízhatóak a kijelentések és szöveges állítások a jelentésben?
•   Nem jutott tudomásunkra hibás állítás a munka során kiválasztott 25 kijelentésben és szöveges állításban.

 
meGállapításaink és leHetséGes Fejlesztési területek

Megállapításainkat és a jelentési folyamathoz kapcsolódó lehetséges fejlesztési területeket a MOl vezetősége számára készítendő 
külön jelentésben foglaljuk össze. A kiemelt megállapításokat a lentiekben mutatjuk be. ezen megállapításaink nem befolyásolják a 
jelen tanúsító levélben a jelentéssel kapcsolatban levont következtetéseinket.
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•   A 2015-ös év folyamán a MOL bevezetett egy új adatgyűjtési és -jelentési rendszert. Noha a vizsgálatunk alapján a váltás 
nyomán megfigyelhető egy általános javulás az adatok minőségében, több esetben megfigyeltük, hogy telephelyi szinten 
szükséges a megértés növelése a rendszer használata és a riportálási definíciók terén. ezért javasoljuk, hogy a MOl folytassa 
a rendszer megismertetésével kapcsolatos tevékenységét minden üzletágban. 

•   Munkánk során megállapítottuk, hogy a MOL az érintettek széles körével tartja a kapcsolatot a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatban, de ezek az interakciók telephelyi szinten nem voltak mindig formálisan dokumentálva. A 2015-ös évben a 
MOl jelentős fejlődést mutatott ezen a területen, szabályzatok lettek megvalósítva és kommunikálva. Úgy látjuk, hogy a 
MOl különböző leányvállalatai az érintettekkel kapcsolatos kérdéseket kezelik. Ugyanakkor javasoljuk a MOl-nak, hogy 
alakítson ki egy szisztematikusabb és konzisztensebb megközelítést az érintettek bevonásával kapcsolatos tevékenységek 
nyomon követésére telephelyi szinten, az információ és a jó gyakorlatok telephelyek közötti cseréjének biztosítása érdekében.

•   A MOL a 2014-es év során bevezetett egy útmutatót a társadalmi beruházások jelentésével kapcsolatosan, az LBG módszertan 
alapján. ez – a korábbi évekhez képest – javította a vonatkozó adatok minőségét, ugyanakkor munkánk során továbbra is 
tapasztaltunk példát adatok helytelen jelentésére. ezért arra biztatjuk a MOl-t, hogy alaposabban ellenőrizze a jelentett 
adatokat csoportszinten és nyújtson képzést az útmutató alkalmazásáért felelős munkatársaknak.

FüGGetlenséGünk és szakértelmünk

jelen munka kivételével 2015. évben nem nyújtottunk egyéb olyan szolgáltatást a MOl-nak, ami a MOl fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos jelentéstételi megközelítésére irányult volna.

lépéseket tettünk annak érdekében, hogy összhangban legyünk az alkalmazandó függetlenségi és szakmai megfelelőségi szabá-
lyoknak, ahogy ezt a Könyvvizsgálók nemzetközi szövetsége (International Federation of Accountants – IFAC) etikai kódexe és az 
IsQC1 kimondja. A tanúsító csapatunkba bevontuk a nemzetközi Klímaváltozási és Fenntarthatósági szolgáltatások hálózatunk 
munkatársait is, akik számos jelentős nemzetközi vállalat számára végeztek már hasonló tanúsítási vizsgálatokat.

ernst & Young Kft.

Budapest, 2016. április 1.

Havas István 
ernst & Young ltd.

Budapest
2016. április 1.

üzemi tanács FelülvizsGálat
Az eÜt felkérést kapott a társaság 2015. évi éves jelentésének „Működési és fenntarthatósági teljesítmény” fejezetnének, valamint 
a www.molgroup.info/en/sustainability honlap tartalmának véleményezésére.

Az eÜt a véleményezést három különálló lépésben végezte el:
•   A tanácsnak lehetősége nyílt a fejezet felépítésének és tervezett tartalmának véleményezésére a jelentéskészítés kezdeti fázi-

sában.
•   Az EÜT-nek később lehetősége volt a „Humán Tőkébe” fejezet áttekintésére és annak véleményezésére, hogy a munkavállalói 

érdekképviseletre vonatkozó tartalom teljeskörű és kiegyensúlyozott-e.
•   A jelentéskészítés utolsó fázisában az EÜT rendelkezésére bocsátották a jelentés teljes tervezett szövegét és az EÜT tagjai 

kerekasztal-megbeszélésen vettek részt a társaság HR- és FF-szervezeteinek képviselőivel.

A fenti események alapján az eÜt a következő véleményt fogalmazza meg:
•   Az EÜT meglátása szerint a közzétett információk teljeskörűek, egy csoportszintű jelentés szempontjából minden lényeges 

témakört lefednek.
•   Az EÜT egyetért az Üzemi Tanácsról közölt információkkal.
•   A közzétett információk hitelesek, az ott közölt állítások az EÜT szerint megalapozottak.
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átlagos realizált szénhidrogén ár
A szénhidrogén értékesítésből származó hordónkénti bevétel

barrel (hordó) 
A kőolajiparban használt angolszász mértékegység, egy tonna 
kőolaj hozzávetőleg egyenlő 7-7,5 barrellel. (A magyarországi 
kőolajokra alkalmazott átváltási arány 7,55 bbl/tonna). egy 
köbméter olaj 6.29 barrelnek felel meg.

bioüzemanyagok 
A biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazálla-
potú, a közlekedésben használt üzemanyagok. „Biomassza” 
alatt a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat 
is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból 
– többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, 
biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható részét, valamint az ipari és települési 
hulladék biológiailag lebontható részét értjük. 

bizonyított készletek (proved reserves – spe 1p)
A bizonyított készletek olyan szénhidrogén mennyiségek, 
melyekről nagy biztossággal állítható (általában 90% feletti 
valószínűséggel), hogy kitermelhető az aktuális gazdasági és 
politikai környezetben, az elérhető technológiával.

bizonyított és feltételezett készletek (proved + 
probable reserves – spe 2p)
tartalmazza a bizonyított készleteket és a feltételezett kész-
leteket (olyan ismert felhalmozódások, amelyek 50%-os való-
színűséggel kitermelhetők).

boe (hordó kőolaj-egyenérték) 
A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőértékének figyelembe 
vételével) kőolajra történő átszámítása után kapott egyenértéke 
(1 boe általában kb. 160-170 normál m3 gázzal egyenlő).

boepd
Hordó kőolaj-egyenérték per nap

brent típusú kőolaj
Az északi-tengerben kitermelt könnyű, kis kéntartalmú 
olaj, melynek sűrűsége 833 kg/m3. ez a minőség az, amelyet 
a kőolaj-kereskedelemben alapnak tekintenek, más minő-
ségek kereskedelmében az árat erre vonatkozóan adják meg, és 
a minőségtől, illetve a szállítási feltételektől függően kedvez-
ményt vagy felárat alkalmaznak. Amerikában, a Brent 
minőséghez hasonlóan, az ún. WtI minőség az irányadó keres-
kedelmi szempontból.

brent-Ural különbség
A Brent és az Ural típusú kőolaj nemzetközi  áraiban jelentkező 
különbséget hívják Brent-Ural spreadnek. Az Ural típusú kőolaj 
árát a rotterdami és a mediterrán térségben jegyzik.

bruttó termelés 
A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz 
mennyisége a bányajáradék levonása előtt.

butadién (1,3-butadién)
négy szén- és hat hidrogénatomból álló szerves vegyület. Főként 
kőolajban található szénhidrogéneket felhasználó etiléngyártás 
során keletkező, úgynevezett C4 frakciókból állítják elő krak-
kolással és desztillációval. színtelen, gyúlékony és mérgező gáz. 
Könnyen polimerizálódik. A korszerű műgumi gyártás fontos alap-
anyaga, de előállítanak belőle kloroprént és ABs műanyagot is.

crack spread
egy adott termék és a kőolaj jegyzésára közötti számtani 
különbség. A Crack spread-ek a globális olajpiaci folyamatok 
(fogyasztási szezonalitás, finomítói kínálat, készletek alakulása) 
hatására változnak, alakulásukat még a legnagyobb olajtársa-
ságok sem befolyásolhatják.

downstream
Feldolgozás és Kereskedelem, Kiskereskedelem és Petrolkémia

egységnyi termelési költség
Magába foglalja a kőolaj és földgáz kitermelésének, gyűjtésének 
és előkészítésének költségeit egy hordóra vetítve.

finomítói árrés
A nemzetközi termékjegyzésár és a kőolaj tényleges beszerzési 
ára közötti különbség. Másképpen: Meghatározott nyersolaj, 
illetve finomítói költségekkel rendelkező (teoretikus, vagy tény-
leges) finomító egységnyi haszna.

finomítói komplexitás
A finomítói komplexitás megmutatja, hogy 1 hordó kőolajból 
mekkora fehéráru-hozam érhető el. Minél komplexebb a fino-
mító, annál magasabb a fehéráru-hozama ugyanolyan minőségű 
kőolajból, így annál alacsonyabb a fűtőolaj-termelése. A komp-
lexitás egyik legjobb mutatója a nelson index, ami a különböző 
típusú finomítói üzemekből, illetve ezen üzemek kapacitásainak 
a finomító desztillációs kapacitásához viszonyított arányából 
vezeti le a komplexitás mértékét.

fokozott olajkinyerési eljárás (eor)
A növelt hatékonyságú, fejlett olajtermelési módszerek össze-

Olajipari és Gázipari 
kiFejezések FOGalOmtára
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foglaló megnevezése. A magyar bányatörvény szerint bányajá-
radéktól mentesnek minősülő művelési mód.

hdpe
Magas sűrűségű polietilén

készlet
Az aktuális ipari kőolaj- és földgázvagyonnak az a részmeny-
nyisége, amely gazdaságosan kitermelhető a vonatkozási 
időpontban érvényes gazdasági, működési és szabályozási felté-
telek mellett.

kondenzátumok
A folyékony fázisú szénhidrogének azon csoportjának általá-
nosító elnevezése, amelyben dominálnak a könnyű alkotók, és 
amelyek a földgázból vagy a kőolaj kísérőgázából a felszínen 
kerülnek leválasztásra.

ldpe
Alacsony sűrűségű polietilén

lpG (liquified propane Gas)
Cseppfolyósított propán (gáz)

Mezőfejlesztés
A szénhidrogén készletek kitermeléséhez szükséges felszíni és 
földalatti eszközök telepítésének folyamata.

MMboe
Millió hordó kőolaj-egyenérték

mboepd
Millió hordó kőolaj-egyenérték per nap

McM
Millió köbméter

Monomerek
A monomerek a polimerek (műanyagok, gumik) alapvegyületei, 
a nagy molekulatömegű anyagokat alkotó polimer láncok alap-
egységei (láncszemei). napjainkban a legfontosabb monomerek, 
a petrolkémiai ipar alapvegyületei a rövid szénláncú olefinek 
(etilén, propilén, butadién), illetve ezek egyszerű származékai, 
valamint a legegyszerűbb aromás vegyület a benzol. A felsorolt 
monomerek elsődleges forrásai az olefinművek.

nci (nelson komplexitás index)
nelson komplexitás index, amit Wilbur nelson fejlesztett ki 1960-
ban. A finomító komplexitását – kiépítettségét – jelző mérőszám, 
ami a konverziós kapacitásokat hasonlítja a lepárló kapacitásokhoz. 

nettó termelés
A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz 
mennyisége a bányajáradék levonása után.

olefin
Olyan nyílt szénláncú szénhidrogén-vegyületek gyűjtőneve, 

amelyek szénláncukban telítetlen szén-szén kettőskötést tartal-
maznak. legegyszerűbb szerkezetű képviselőik, az etilén és 
propilén, a petrolkémiai ipar alapvegyületei. Az olefinek előállí-
tásának legfontosabb eszköze az olefinmű, ahol vegyipari benzin 
és gázolaj, illetve egyéb könnyű szénhidrogének krakkolásával, 
dehidrogénezésével fő termékként etilén és propilén keletkezik.

polimer
Komplex, végtelen sok ismétlődő egységből álló szerves és szer-
vetlen makromolekulák.

polipropilén (pp) 
A propilén polimerizálásával előállítható, hőre lágyuló polimer. 
A tömegműanyagok között jelentős - és egyre növekvő - részese-
déssel bír. A gyártására kidolgozott ipari eljárások paraméterei 
(pl. nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segédanyagok, katali-
zátorok) jelentősen különböznek, így egymástól eltérő tulaj-
donságú termékek széles skálája állítható elő. etilénnel együtt 
történő polimerizálásával PP-kopolimerhez jutunk. széleskö-
rűen alkalmazható, jó ütőszilárdságú és kiválóan színezhető 
anyag. A PP jó hőálló tulajdonsággal és alacsony vízfelvételi 
képességgel rendelkezik.

ppm
Kis koncentrációk jellemzésére használt mérőszám, millio-
modrészt jelöl (parts per million = ppm). A könnyű megje-
gyezhetőség kedvéért: 0,1% = 1000 ppm. A motorhajtó anyagok 
adalékainak és szennyezéseinek koncentrációját általában 
ebben a mértékegységben fejezik ki.

propilén
Három szén- és hat hidrogénatomból álló, telítetlen szénhid-
rogén. A petrolkémia fontos vegyülete, a polipropilének alap-
anyaga. 

scM (supply chain Management)
Az ellátási lánc menedzsment, mely koordinálja a kőolaj-, más fino-
mítói alapanyag- és késztermék-beszerzési tevékenységeket, a 
kőolaj-finomítást, az ellátáshoz valamint az értékesítéshez kapcso-
lódó logisztikai tevékenységet, továbbá a kőolajtermékek nagy-
kereskedelmi forgalmazását. Feladata, hogy a teljes értéklánc 
optimalizálásával a MOl Csoport a lehető legjobb eredményt érje el.

spe-alapú készletértékelés 
A society of Petroleum engineers, azaz az Olajmérnökök társa-
sága által alkalmazott módszer.

szállítóvezeték
Az a csővezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, 
amelyen keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja 
az országhatár, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- 
és kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állo-
mások kilépőpontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja.

társaság
MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Működő Részvény-
társaság
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termelésbe állítás
szénhidrogénkészletek letermeléséhez szükséges földalatti és 
felszíni létesítmények megvalósításának folyamata.

termelésmegosztási egyezmény (psa)
A kitermelt szénhidrogén megosztását célzó egyezmény az 
adott állam és a kőolaj vagy földgázmező termelési licenszének 
tulajdonosa(i) között.

tranzit
A szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az 
európai Gazdasági térség legalább egy tagállamának határát 
átlépi, és kezdő- vagy végpontja az európai Gazdasági térség 
határain kívül van.

Upstream
Kutatás–termelés szegmens

Ural blend 
Az Ural Blend az orosz exportminőségű kőolaj elnevezése. 
nehéz, savanyú (magas kéntartalmú) kőolaj, ezért az Ural 
Blend ára alacsonyabb, mint a könnyű, kis kéntartalmú Brent 
típusú kőolajé. 

pénzüGyi kiFejezések

adr (american depositary receipt)
A letétkezelő által letétben tartott részvényekről kiállított letéti 
igazolások, amelyek külföldön kerültek forgalombahozatalra.

anyavállalati részvényesek részesedése az 
eredményből
Adózás utáni eredmény csökkentve a külső tulajdonosok ered-
ményből való részesedésének összegével

átlagos lekötött tőkearányos megtérülés 
(roace)
Adózott üzleti eredmény / átlagos lekötött tőke
Adózott üzleti eredmény = üzleti eredmény x (100% - kalkulált 
társasági adókulcs)
átlagos lekötött tőke= nyitó lekötött tőke/2 + záró lekötött tőke/2
lekötött tőke = összes eszköz - befektetett pénzügyi
eszközök - befejezetlen beruházás állománya
- pénzeszközök és értékpapírok + rövid lejáratú
kötelezettségek + rövid lejáratú hitelek

capeX 
Beruházások és befektetések

ebitda
Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege

eps 
egy részvényre eső hozam. Csoport nettó eredménye / a vissza-
vásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csök-
kentett átlagos részvény darabszám

eladósodottság
A nettó hitel és a nettó hitel plusz összes saját tőke hányadosa

ifrs 
nemzetközi Pénzügyi Beszámolási sztenderdek, korábban 
nemzetközi számviteli szabványok (IAs)

piaci kapitalizáció
A társaság tőkepiaci értéke, az alaptőkét alkotó részvények 
darabszáma (a sajátrészvényeket nem számítva) szorozva a 
részvények aktuális piaci árával

nettó hitelállomány
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része + rövid lejáratú hitelek 
+ hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része – értékpapírok – 
pénzeszközök

pénzügyi kovenáns
specifikus eredménykimutatás, mérleg, valamint cash-flow-beli 
tételek hányadosa. (pl.: net Debt/eBItDA, eBItDA/Összes 
Kamatráfordítás). A pénzügyi kovenánsokat elsősorban hitel-
szerződésekben alkalmazzák, a finanszírozók hitelkockáza-
tának limitálása érdekében.

részvényesi hozam
A részvények árfolyamváltozásának és a fizetett osztalékból 
adódó összes hozam

sajáttőke-arányos megtérülés (roe)
A társaság részvénytőkéjére eső megtérülést mutatja meg; a 
nettó eredmény osztva a társaság saját tőkéjével.

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” ebitda
2013 második negyedévétől a tisztított, újrabeszerzési árakkal 
becsült költségek módszerével számított eredmény az eBIt-
DA-t és üzleti eredményt tisztítja meg a készlettartás hatá-
sától (az aktuális piaci árakat figyelembe véve a kőolaj és egyéb 
alapanyagok esetében), a készleten elszámolt értékvesztéstől, a 
vevő- és szállítóállomány pénzügyi eredményétől; illetve módo-
sítja az eBItDA-t / üzleti eredményt a fedezeti ügyletek ered-
ményével. A bázisidőszak tisztított, újrabeszerzési árakkal 
becsült eredményei az új metodika szerint átdolgozásra 
kerültek.

üzleti tevékenységből származó nettó pénzá-
ramlás
Üzleti tevékenység eredménye módosítva a pénzmozgással 
nem járó tételekkel, a nettó forgótőke-változásból eredő pénzá-
rammal és a fizetett társasági adó összegével.

FennTarTHaTó Fejlődés

apc
Az éves Humán Ciklus (Annual People Cycle) célja a fenn-
tartható és integrált emberi erőforrás menedzsment folyamat 
megteremtése a MOl-csoportban. Az évente ismétlődő vizs-
gálati folyamat biztosítja a rendszeres visszajelzést a munka-
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vállalók teljesítményéről, karrier és képzési lehetőségekről és 
megteremti az aktuális teljesítményértékelés és a hosszú távú 
karriertervezés közötti kapcsolatot.

boi (biológiai oxigén igény mg/l)
A BOI értékből a szennyvízben jelenlévő biodegradálható 
szerves anyag és annak mikrobiális lebontásához szükséges 
oxigén mennyiségére lehet következtetni.

co2-intenzitás – cwt
2010-től kezdődően folyamatosan figyelemmel kísérjük a fino-
mítás üzletág ÜHG teljesítményét a COnCAWe-solomon CO2 
intenzitás mutató (CWt – Complexity Weighted tonnes) segít-
ségével. ez a termelési vonatkozású mutató figyelembe veszi a 
létesítmények komplexitását. A különböző pontforrások külön-
böző kibocsátási faktorral rendelkeznek és a metodólógia 
ezeket veszi alapul. Mértékegysége az egy kilotonna előállított 
termékre jutó egy tonna CO2 kibocsátás (t CO2/kt).

co2-intenzitás – hvc
A petrolkémiai üzletágnál a HvC (magas értékű vegyipari 
termékek) mutatót alkalmazzuk az ÜHG kibocsátás intenzi-
tásának megállapítására. Így a mutató nemzetközi szinten is 
összehasonlíthatóvá teszi a MOl Petrolkémia teljesítményét. 
Mértékegysége az egy kilotonna előállított termékre jutó egy 
tonna CO2 kibocsátás (t CO2/kt).

ebk
egészségvédelem-, Biztonságtechnika és Környezetvédelem

elfolyások: 
Az 1 m3-nél nagyobb, nem szándékos, kontrollálatlan veszé-
lyes anyag külső környezetbe (talajvíz, felszíni víz vagy talaj) 
történő elfolyása.

üzletvitel és emberi jogok
ez a terület a vállalat üzletszerű tevékenységének hatását vizs-
gálja az általános emberi jogokra nézve és iránymutatást 
fogalmaz meg azok kezelésére. 2011-ben a john Ruggie profesz-
szor (Harvard Kennedy school of Government) vezette ensZ 
bizottság nemzetközi iránymutatást fogalmazott meg, hogy a 
vállalatok és az államok hogyan vizsgálják és irányítsák emberi 
jogi hatásaikat. Az ún. „Az üzleti szféra és az emberi jogok 
közötti kapcsolat vezérelvei” a „védelem, tisztelet, jogorvoslat’ 
elnevezésű keretrendszer végrehajtásáról” (Un Guiding Prin-
ciples on Business and Human Rights) iránymutatást és az GRI 
G4 vonatkozó áltatlános és ágazati indikátorát követi a MOl-cso-
port is, hogy meghatározza a legfőbb cselekvési területeit.

ets (emission trading scheme)
Az európai Unió piaci eszközökön alapuló kereskedelmi rend-
szere, melynek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsá-
tások költség hatékony csökkentése.

európai üzemi tanács
Az európai Üzemi tanácsok adott vállalat európai munkavál-
lalóit képviselik. ezeken keresztül tájékoztatja a vezetőség a 

munkavállalókat, és konzultál velük transznacionális szinten 
a gazdálkodásban bekövetkezett változásokról és bármely 
jelentős döntésről, amely hatással lehet rájuk. 
Az európai Üzemi tanácsok létrehozására a 94/45/eK irányelv 
teremtette meg a jogalapot az európai Unióban és az európai 
Gazdasági térség más országaiban (Izland, liechtenstein és 
norvégia) legalább 1000 alkalmazottat, és egyidejűleg két tagál-
lamban egyenként legalább 150 főt foglalkoztató vállalkozások 
és vállalkozáscsoportok számára. Forrás: www.ec.europa.eu/
social/BlobServlet?docId=6647&langId=hu 

ff (fenntartható fejlődés)
„Olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielé-
gítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációkat saját 
szükségleteik kielégítésében.” (Forrás: ensZ/ Brundtland-je-
lentés, 1987)

forrás bevonás (társdalmi befektetések  
témakör)
A vállalkozás által a helyi közösség részére juttatott társadalmi 
befektetés eredményeképpen a vállalkozás munkavállalója, 
partnere, vagy egyéb harmadik fél által adott támogatást kiegé-
szítő összeg, vagy befektetett munkaóra ellenértéke.

Gri (Global reporting initiative)
Olyan, az érintettek bevonását szorgalmazó folyamat és 
független intézmény, amelynek küldetése egy nemzetközi 
szinten használható útmutató kidolgozása és elterjesztése a 
fenntarthatósági jelentésekre vonatkozóan. A jelenleg negyedik 
generációs szabvány a legtöbbet használt nem pénzügyi jelen-
téstételi útmutató a világon.

Growww program
A 2007-ben útjára indított Growww frissdiplomás toborzási- és 
fejlesztési program egyedülálló lehetőséget nyújt a frissdiplomások 
számára abban, hogy szakmai karrierjüket egy globális válla-
latnál kezdjék meg, hasznos tapasztalatra tegyenek szert külön-
böző tréningeken, szakmai feladatokon keresztül, az olaj- és gázipar 
különböző területeit legjobban ismerő szakemberek és vezetők által 
nyújtott mentori támogatással, interkulturális munkakörnyezetben. 

hay
A MOl-csoport munkakör-besorolási rendszere a nemzet-
közileg ismert és elismert HAY módszertanra épül. A HAY 
rendszer lehetővé teszi egy átfogó, logikus, transzparens és 
konzisztens rendszer kialakítását, mely garantálja a munkavál-
lalók megfelelő besorolását munkájuk és pozíciójuk alapján. 

kármentesítés
A szennyező hatások megelőzése, minimalizálása, kármentesí-
tése vagy enyhítése szennyezett talaj vagy víz esetében, illetve 
ezen területek eredeti állapotának helyreállítása.

koi (kémiai oxigén igény mg/l)
A vízben levő anyagok, elsősorban a szerves anyagok redukáló 
képessége, amelyet az oxigénfogyasztás mérésével állapítanak meg. 
Az elfogyasztott oxigént a víz térfogategységre vonatkoztatják.
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közúti balesetek aránya (rar)
Közúton bekövetkezett balesetek száma, 1 millió levezetett 
km-re vonatkoztatva.

lebegő szilárdanyag tartalom
A vízben nem oldódó részecskék tömege.

lényegesség-vizsgálat
A lényegességvizsgálat a vállalat számára a fenntartha-
tóság stratégiai szempontból legfontosabb területeket hivatott 
kiemelni, amelyek fejlesztésére a legtöbb erőforrást, és amelyek 
átláthatóságára a legtöbb figyelmet kell a vállalatnak fordítania. 
A lényegességvizsgálat a GRI G4-es jelentéstételi szabvány 
fontos alappillére. 

london benchmarking Group adomány mérési 
módszertan
A london Benchmarking Group módszertana egy nemzet-
közileg elismert eljárás a társaság társadalmi befektetésenek 
mérésére. A világon több mint 300 vállalat használja az lBG 
módszert az érték és az elért eredmények és ezek hozzájárulá-
sának mérésére, kezelésére és a beszámolásra. 

ltif (baleseti frekvencia)
egymillió ledolgozott órára jutó, munkaidőkieséssel járó 
munkabalesetek (ltI) száma.

Munkaidőben végzett önkéntes munka
A munkavállaló fizetett munkaidejében történő, közérdekből 
vagy jótékony célokhoz kapcsolódóan, ellenszolgáltatás nélkül 
végzett munka.

Munkavállalói elkötelezettség felmérés
A munkavállalói elkötelezettség a MOl-csoportban az egész-
séges és produktív munkahely stratégiai eleme, a humán 
tőke és üzleti stratégia egyik kiemelt prioritása. Kétévenként 
készítjük el a 'Kerekasztal felmérés' néven ismert munkavál-
lalói elkötelezettség felmérést a legtöbb MOl-csoport válla-
latnál. 2012 óta az Aon Hewitt-féle „say, stay, strive” modellt 
alkalmazzuk. Az elkötelezettséget az egyes munkavállalók hat 
elkötelezettségi kérdésre adott válaszának átlaga alapján hatá-
rozzuk meg az Aon Hewitt-féle hatpontos válaszadási skála 
mentén: Ha a munkavállaló átlagpontszáma eléri vagy megha-
ladja a 4,5 pontot, "elkötelezettnek" tekintjük. Az elkötelezett-
ségi pontszám az elkötelezett munkavállalók arányát jelzi.

pénzbeli adomány
ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli juttatás, amely 
szorosan összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség 
vállalásával, valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megíté-
lésének pozitív megerősítéséhez.

pM (particulate Matter)
szilárd Részecske. égés vagy más technológiai eljárás során 
keletkezett, a levegőben található
szálló por. A legveszélyesebbek a 10 μm-nél finomabb frakciók 
(PM10).

társadalmi befektetések
A vállalatok részéről adott önkéntes hozzájárulás a működésük 
helye szerinti közösségek és a szélesebb értelemben vett társa-
dalom részére azzal a céllal, hogy valamilyen előnyhöz juttassa 
a külső érintetteket, tipikusan tudás, ismeretek vagy erőfor-
rások átadása révén.

Műszaki szakmai karrierút
Az emberi erőforrásmenedzsment területén a szakmai karri-
erút egy olyan rendszer, amelyben egyértelműen körvonala-
zódnak a szakmai tudásszintek és tapasztalati követelmények, 
és így átláthatóbbak az előrelépés, előléptetés feltételei. 2015-
ben a MOl-csoport kulcsfontosságú kutatás-termelési 
szakterületek teljes diplomás szakértői állományára kiter-
jedően bevezette a szakmai Karrierutat (technical Career 
ladder, tCl) és összesen 940 olajipari-műszaki szakem-
bert (Petro-technical professional, PtP) rendelt hozzá a 7 tCl 
szinthez 14 munkakörcsalád mentén.

természetbeni juttatás
ellenszolgáltatás nélkül nyújtott nem-pénzbeli juttatás, amely 
szorosan összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség 
vállalásával, valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megíté-
lésének pozitív megerősítéséhez.

tph (total petroleum hydrocarbons)
Összes alifás szénhidrogének. A felszíni víz vagy talaj szerves 
olajszármazékokkal való szennyezettségét kifejező paraméter.

trir (teljes riportálandó baleseti ráta)
egymillió ledolgozott órára jutó munkaidő kieséssel járó, 
ápolást igénylő és munkavégzést korlátozó balesetek száma.

ühG (üvegházhatású gázok)
Olyan gázok, amelyek az infravörös sugárzás egy részét 
elnyelik, és ezzel hozzájárulnak a Föld körüli szigetelő takaró 
kialakulásához (CO2, CH4, n2O, HFC, PFC, sF6).
A közvetlen és közvetett ÜHG kibocsátások adatait a MOl-cso-
port a nemzetközi szabványok (pl. GHG-protocol) által elismert 
formában ún. „scope”-ok alapján gyűjti és jelenti: 

–  Scope 1 kibocsátások (közvetlen kibocsátások) – 
 a MOl-csoport tulajdonát képező és általa üzemeltetett 
forrásokból származó ÜHG kibocsátások. Ide tartoznak 
pl. a telephelyen elégetett fosszilis üzemanyagok, vagy  
a saját üzemeltetésű gépjárművek által elhasznált üzem-
anyagok.

–  Scope 2 kibocsátások (közvetett kibocsátások) – ide 
tartoznak az elhasznált áram fejlesztése, a hűtés, a fűtés, 
vagy a gőzfejlesztés során létrejövő ÜHG kibocsátások, 
amelyeket a MOl-csoport szolgáltatóktól vásárol. 

–  Scope 3 kibocsátások (közvetett kibocsátások) – olyan 
ÜHG kibocsátások, amelyek olyan forrásokból származnak, 
amelyek nem a MOl-csoport tulajdonába tartoznak, vagy 
amelyeket nem a vállalat üzemeltet, mégis a vállalat tevé-
kenységéhez kapcsolódnak. Ilyenek például az eladott 
termékekből (üzemanyag, stb), az üzleti utazások, vagy 
kiszállítások során keletkezett kibocsátások.

Fogalomtár



voc (volatile organic compounds)
szilárd vagy folyékony közegekből felszabaduló illékony szerves 
vegyületek összefoglaló neve. több különböző vegyi anyagot 
takarhat, melyek közül egyesek rövid vagy hosszú távon károsak 
lehetnek az emberi egészségre illetve a légkörben fotokémiai 
reakcióba léphetnek. Mindazon szerves vegyületek, amelyek 
gőznyomása 293,15°K (20°C) hőmérsékleten legalább 0,01 kPa, 
vagy amelyek a tényleges felhasználás körülményei között 
hasonló illékonyságúak (kivéve a metán). A legtöbb talaj menti 
ózon (szmog) a nOX és a vOC-k reakciója során keletkezik.

vrU
Gőzvisszanyerő rendszer – egy viszonylag egyszerű rendszer, 
mely lehetővé teszi az egyébként a légkörbe kerülő gázok össze-
gyűjtését és elvezetését

ebk indikátorok
Az eBK típusú teljesítményjelzők pontos definíciójáért kérjük 
látogasson el a MOl Fenntartható Fejlődés honlapjára.
www.molgroup.info/en/sustainability 
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részvényesi inFormáCióK

a társasáG székHelye
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Rész-
vénytársaság (MOL Nyrt.)
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
1502 Budapest, Pf. 22
telefon: 06 1 209-0000, 06 1 209-1010, 06 1 209-2020

részvénykönyv vezetése
KELER zrt.
1074 Budapest, Rákóczi u. 70-72.
telefon: 06 1 483-6251, 06 1 483-6289
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09.00-15.00 óráig

részvényeK KeresKedelméről 
inFormáCió KérHeTő
Budapesti értéktőzsde
1054 Budapest, szabadság tér 7.
telefon: 06 1 429-6857 
Fax: 06 1 429-6899
e-mail: info@bse.hu

varsói érTéKTőzsde
Giełda Papierów wartosciowych w warszawie S.A.
4 Ksiazeca street 00-498, Warsaw Poland
telefon: (+4822) 628-32-32
Fax: (+4822) 628-17-54
e-mail: gpw@gpw.pl

dr-inFormáCió
The Bank of New york Mellon
slawek soltowski
101 Barclay street, 22 West new York, nY 10286 UsA
telefon: 00-1-212-815-3503 
Fax: 00-1-212-571-3050
email: slawek.soltowski@bnymellon.com

Hirdetmények közzétételének Helye
A társaság közleményeit közzé teszi:

•   a MOL honlapján: www.molgroup.info/hu/, közvetlen 
link: www.molgroup.info/hu/befektetoi-kapcso-
latok/szabalyozott-informaciok

•   a Budapesti Értéktőzsdei honlapján: www.bet.hu/ és 
•   a Varsói Értéktőzsde honlapján.

beFeKTeTői KaPCsolaToK
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
telefon: 06 1 464-1395 
Fax: 06 1 464-1335
e-mail: investorrelations@mol.hu

beFeKTeTői KaPCsolaToK vezeTő
Réthy Róbert
e-mail: rrethy@mol.hu

elemzői és részvényesi KaPCsolaToK
Pandi zoltán
e-mail: zpandi@mol.hu
Mikkel Skougaard
e-mail: mskougaard@mol.hu
Csepi István
e-mail: icsepi@mol.hu

Kisrészvényesi és leTéTKezelői 
kapcsOlatOk
Fogarasi zoltán 
e-mail: zfogarasi@mol.hu

FennTarTHaTó Fejlődés
jancsár Gergely
e-mail: sd@mol.hu

imPresszum
Felelős kiadó: MOl-csoport társasági Kommunikáció, Befek-
tetői Kapcsolatok, Fenntartható Fejlődés
Szerkesztő: MOl-csoport Befektetői Kapcsolatok
Dizájn és Kiadó: MOl-csoport társasági Kommunikáció, 
Hamu és Gyémánt Kiadó

Részvényesi információk
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befektetői prezentáció molgroup.info  Kattintás: letöltő központ

Kiemelt üzleti adatok 1, 8 molgroup.info  Kattintás: a mol-csoportól

mOl-csOpOrt 4 molgroup.info  Kattintás: a mol-csoportól
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Tulajdonosi struktúra 1 molgroup.info  Kattintás: a mol-csoportól
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Kutatási és termelési eredmények és riport molgroup.info  Kattintás: letöltő központ
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Pénzügyi és működési adatok (excel fájl) molgroup.info  Kattintás: letöltő központ

Pénzügyi jelentések prezentációk molgroup.info  Kattintás: letöltő központ
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biológiai sokszínűség 233 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: biodiversity

beszállítói menedzsment 255 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Health and safety

ebK politika molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Hse Policy and strategy

egészségvédelem 238 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Health and safety

éghajlatváltozás 221 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Climate Change

ellátásbiztonság molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: economic sustainability

emberi jogok 257 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Human rights

energiahatékonyság 223 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: energy efficiency

érintettek bevonása molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: sustainability & mol

esélyegyenlőség 248 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Human Capital

etika 257 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: ethics and Compliance

global Compact (ungC) 2 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: sustainability & mol

gri megfelelés molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: introduction

levegőtisztaság-védelem 227 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: air emissions

lényegességi elemzés 10 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: sustainability & mol

Hulladékkezelés 231 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: waste management

Kivitelező menedzsment molgroup.info/en/sustainability Kattintás: Health and safety

Kockázatkezelés 30 molgroup.info/en/investor-relations  Kattintás: risk management

Külső kezdeményezésekkel kapcsolatos 
vállalások

molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: sustainability & mol

megújuló energiák 222 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Climate Change

munkabiztonság 234 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Health and safety

Társadalmi célú befektetések 252 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: social investments

Tehetséggondozás 241 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Human Capital

Termékfelelősség molgroup.info/en/sustainability Kattintás: Product development

Termékgondozás molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: Product development

vevőink
molgroup.info/en/sustainability   Kattintás: responsibility in 

marketing Processes

vízgazdálkodás 229 molgroup.info/en/sustainability  Kattintás: water management
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a függetlenség kritériumai a mol 
igazgatóság tagjaira vonatkozóan

76 molgroup.info  Kattintás: Társaságirányítás

igazgatóság 90 molgroup.info  Kattintás: Társaságirányítás
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Társaságirányítási irányelvek molgroup.info  Kattintás: Társaságirányítás
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