
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 
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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. 

Fenntarthatósági teljesítményadatok (GRI G4)



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.
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