
berUHázások és befektetések
berUHázások és befektetések 

(mrd ft)
2014  

MóD.
2015

Upstream 328,4 232,2

        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. 
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