
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). 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)
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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.

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)
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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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