
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, 

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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