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Az Igazgatóság jelentése a 2019. évi üzleti tevékenységről 

A vezetés beszámolója és elemzése a 2019. évi pénzügyi helyzetről, valamint a működés 

eredményeiről 

 
1. GAZDASÁGI ÉS IPARÁGI MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET 

Gazdasági környezet 

A globális GDP növekedés 2019-ben 3%-ra lassult, ami a legalacsonyabb bővülési ütem a pénzügyi válság óta. A 

gazdasági aktivitás mérséklődése általános jelenség volt, minden nagyobb gazdaság teljesítménye visszaesett 

tavaly. A lassulás legfőbb oka a feldolgozóipar és a kereskedelem világszintű gyengélkedése volt. A beruházások 

is visszafogottak voltak az üzleti hangulatindex romlása és a globális értékláncok újraszervezése miatt, amit az 

amerikai-kínai kereskedelmi vita élesedése, a megnövekedett politikai bizonytalanság és a geopolitikai 

kockázatok erősítettek fel tavaly. Ezzel szemben a háztartások fogyasztása erős maradt a legtöbb országban, amit 

a kedvező finanszírozási kondíciókkal, a feszes munkaerőpiacokkal és az alacsony inflációs nyomással 

magyarázhatunk. 

A világkereskedelem jelentős lassulását a kínai és egyéb ázsiai országok importkeresletének visszaesése okozta. 

A kínai gazdaságot azonban nemcsak a felerősödő kereskedelmi konfliktusok fogták vissza, hanem – a 

kormányzati élénkítő programok ellenére – a belső kereslet lassulása is. A kínai gazdaság növekedésének lassulása 

alapvetően strukturális, ami mögött a belföldi fogyasztás és innováció-alapú növekedésre való átállás és a magas 

belföldi eladósodottság áll, megnehezítve a romló külső környezet hatásával. 

Jelentős volt a növekedés lassulása a fejlett országokban is. Bár az amerikai gazdaság továbbra is növekedni tud, 

de érezhetően lassabb ütemben bővült tavaly az előző évekhez képest. A többi fejlett országhoz képest azonban 

még mindig meglepően jól teljesített az amerikai gazdaság, különösen, ha figyelembe vesszük a Boeing 

repülőgépgyártó problémáit, a fiskális csomag egyre csökkenő hatását és a munkaerőpiaci tartalékok kimerülését. 

Az euróövezet növekedési üteme sokkal visszafogottabb lett, még ha a leghosszabb növekedési időszakot 

tudhatja is maga mögött az euró bevezetése óta. A feldolgozóipar és az export visszaesése különösen 

nagymértékű volt Németországban. Ezzel a közös valuta övezet húzógazdasága tavaly a legrosszabbul teljesítők 

közé került. Az euró övezeten belül negatív hatása volt a Brexittel kapcsolatos elhúzódó bizonytalanságnak, a 

munkabeszüntetéseknek Franciaországban és az olasz gazdaság gyengélkedésének is. Ehhez képest a kelet-

közép-európai országok kimondottan jól teljesítettek. A régió magas növekedési ütemei, beleértve 

Magyarországot is, az erős és robusztus belső keresletnövekedést tükrözik, ami ellensúlyozni tudta a külső 

környezet romlásának hatását. 
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1. ábra: Brent és gázárak (forrás: Bloomberg) 

 

Olaj-és gázpiaci fejlemények 

2019-ben az irányadó Brent olajfajta (FOB spot) átlagára 64 USD/hordó volt, amely 10%-kal volt alacsonyabb a 

2018-as szintnél. A szaúdi Abqaiq támadás után a Brent olajár felugrott egészen a 73 USD/hordó szintre, de a 

figyelemre méltóan gyors helyreállításnak köszönhetően gyorsan visszaállt a támadás előtti, alacsonyabb 

szintekre. Az olajárakat az OPEC kartell termelési visszafogásai és kínálat kiesései, valamint a megnövekedett 

geopolitikai kockázatok felfelé hajtották, de összességében a keresleti kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak – a 

globális lassulás és az IMO tengeri üzemanyagspecifikáció-változására való felkészülés miatti átlagosnál hosszabb 

finomítói leállások – és a nem-OPEC termelés növekedése az árak mérséklődését eredményezték 2018-hoz 

képest. 

Ezzel egyidőben a világ gázpiacain historikusan alacsony gázárakat láthattunk 2019-ben a globális LNG túlkínálat 

miatt. A globális LNG kapacitások 8%-kal bővültek tavaly, döntően az amerikai, az ausztrál és az orosz 

beruházásoknak köszönhetően, míg a gázkereslet bővülése érezhetően lassult az előző évekhez képest. Több 

éves, erős növekedés után ugyanis 2019-ben megtorpant az ázsiai gázkereslet bővülése. A döntően kínai, dél-

korai és japán keresletvisszaesés elsődleges oka az enyhe téli időjárás volt. Mivel az alacsony gázárak nem 

gyorsították fel érdemben a szén nagyobb mértékű kiváltását az ázsiai áramtermelésben, a többlet az európai 

piacon landolt. A megnövekedett LNG kínálat a gáztárolók közel 100%-os feltöltését és jelentős szénkiváltást 

eredményezett az európai áramtermelésben, még a legkisebb fűtőértékű lignit rovására is. A gáz térnyerését az 

európai áramtermelésben az európai CO2 kvótaárak 30 EUR/CO2et közeli szintekre emelkedése is támogatta. A 

gázpiaci túlkínálat legnagyobb nyertesei azonban az európai végső fogyasztók voltak, akik historikusan alacsony 

árakkal szembesültek tavaly. 

Downstream 

A finomítói árrések kedvezőtlenebbül alakultak tavaly 2018-hoz képest. A tavalyi év alapvetően a globális 

nyersolajkínálat könnyű olajfajták felé való eltolódásáról és a földgáz-kondenzátumok térnyeréséről szólt a 

könnyű desztillátumok rovására. Emellett bővültek a konverziós kapacitások a nehéz olajat használó finomítóknál. 

Világszinten a finomítói kapacitások érezhetően a keresletbővülés üteme felett nőttek, globális túlkínálatot 

eredményezve szinte valamennyi finomított termék piacán. A benzin és középdesztillátum krakkok ezért 

gyengültek az év elején, de az átlagosnál hosszabb finomítói leállások miatt viszonylag jól tartották magukat az 

év nagy részében. Az év második felét már a 2020. január 1-i IMO tengeri üzemanyagspecifikáció változására való 

felkészülés határozta meg. A korábban jól teljesítő magas kéntartalmú fűtőolaj ára már augusztustól kezdve 
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folyamatosan gyengülni kezdett, előbb Nyugat-Európában, majd Ázsiában is, hogy az év végére soha nem látott 

mélységekbe zuhanjon. Ezzel párhuzamosan az alacsony és magas kéntartalmú olajfajták és fűtőolajok közötti 

árrések rekord magasságokba emelkedtek. A dízel krakkok viszont az előzetes várakozásokhoz képest kevésbé 

emelkedtek az IMO szabályozásváltozás miatt, annak hatása 2019-ben még nem jelent meg. 

A petrolkémiai árrés az 5 éves átlag alatt teljesített 2019-ben annak ellenére, hogy a nafta árak historikusan 

alacsonyak voltak a bő kínálat és az olcsó LPG miatt megcsappant kereslet eredményeként. Az alacsonyabb 

integrált petrolkémiai árrés elsősorban a polimerek gyenge teljesítményével magyarázható. Az alacsonyabb 

gazdasági aktivitás és visszaeső ipari teljesítmény, többek között az európai autóipar gyengélkedése, visszavetette 

a polietilén és a polipropilén keresletet is. Európában a német autógyártás a 2009-es válság óta nem látott 

szintekre esett vissza tavaly év végére. A polietilén esetében a gyenge kereslet mellett az olcsó etán krakkolásra 

épülő amerikai termelésbővítések miatti megnövekedett importverseny is lefelé húzta az árakat. 

A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 

A Külső környezetre vonatkozó historikus adatok elérhetőek az éves Adattárban a Társaság honlapján.  

Külső tényezők (éves átlag) 2019. év 2018. év Vált. % 

Brent (USD/bbl) 64,2 71,3 -10 

Ural Blend (USD/bbl)(10) 64,3 70,0 -8 

Brent Ural spread (USD/bbl)(5) 0,4 1,4 -68 

CEGH gáz ár (EUR/MWh) 14,8 23,1 -36 

95-ös ólmozatlan benzin 10 ppm (USD/t)(11)  613,4 674,7 -9 

Gázolaj – ULSD 10 ppm (USD/t)(11) 590,9 641,2 -8 

Vegyipari benzin (USD/t)(12) 480,6 584,8 -18 

Fűtőolaj 3,5  (USD/t)(12) 324,0 393,8 -18 

Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t)(11) 127,6 135,2 -6 

Crack spread – gázolaj (USD/t)(11) 105,2 101,8 3 

Crack spread – vegyipari benzin (USD/t)(12) -5,2 45,3 n.a. 

Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/t)(12) -161,8 -145,4 11 

Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/bbl)(11) 9,4 9,6 -3 

Crack spread – gázolaj (USD/bbl)(11) 15,1 14,8 2 

Crack spread – vegyipari benzin (USD/bbl)(12)   -10,3 -5,6 83 

Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/bbl)(12)   -13,0 -9,1 43 

Csoportszintű finomítói árrés (USD/bbl) 4,2 5,4 -22 

Komplex finomítói árrés (MOL + Slovnaft) (USD/bbl) 5,1 6,3 -18 

Etilén (EUR/t) 1.006,7 1.100,4 -9 

Butadién-vegyipari benzin spread (EUR/t) 394,1 518,2 -24 

Csoportszintű petrolkémiai árrés (EUR/t)(9) 371,9 399,2 -7 

HUF/USD átlag 290,7 270,3 8 

HUF/EUR átlag 325,4 318,9 2 

HUF/HRK átlag 43,9 43,0 2 

HRK/USD átlag 6,6 6,3 5 

3 havi USD LIBOR (%) 1,9 2,3 -16 

3 havi EURIBOR (%) -0,4 -0,3 19 

3 havi BUBOR (%) 0,2 0,1 87 

    
Külső tényezők (év végi záró) 2019. év 2018. év Vált. % 

Brent záró (USD/bbl) 66,8 50,2 33 

HUF/USD záró 294,7 280,9 5 

HUF/EUR záró 330,5 321,5 3 

HUF/HRK záró 44,4 43,4 2 

HRK/USD záró 6,6 6,5 2 

MOL részvény záró (HUF) 2.940,0 3.078,0 -4 
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2. INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER 

A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplőjeként elkötelezett a magas színvonalú kockázatkezelésben 

és a kockázatok elfogadható határokon belüli tartásában, a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően. 

A kockázatkezelési célunk, hogy az üzleti kockázatainkat elfogadható szinten belül tartsuk, valamint támogassuk 

a vállalat változásokhoz való alkalmazkodóképességét és fenntartható működését. Ennek érdekében a MOL-

Csoport társasaságirányítási struktúrájába integráltan került kialakításra az Átfogó Egységes Vállalati 

Kockázatkezelési Rendszer (ERM), mely a vállalati értékteremtés folyamatára fókuszál, illetve a Csoport stratégiai 

céljainak megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőkre és az azokat fenyegető veszélyekre, továbbá az olyan 

kockázati eseményekre, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberekre, vállalati eszközökre, a környezetre 

vagy a vállalati hírnévre. Az ERM keretében végezzük az összes jelentős kockázat feltárását, értékelését, kezelését 

és monitorozását, a Csoport egészére vonatkozóan: minden üzletágra, valamint funkcionális szervezetekre is, a 

különböző régiókra és projektekre, minden időhorizonton. 

A hatékony kockázatkezelés érdekében a kockázatokat elsődlegesen (1. védelmi vonal) azon vezetők kezelik 

(feltárás, értékelés, csökkentés), akik felelősek az adott területért, ideértve a jelenlegi kockázatcsökkentő 

intézkedések felügyeletét és az új kockázatcsökkentő akciók végrehajtását. A csoportszintű üzleti és funkcionális 

területek, Kockázatkezelési szakterületek, a Csoportszintű Kockázatkezelési osztály biztosítják a kockázatkezelés 

felügyeletét. Az Ügyvezető Tagok Bizottsága, a Vezetői Bizottság, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és azok 

érintett bizottságai a kockázatkezelést felügyelik és biztosítják annak átfogó, csoportszintű alkalmazása és 

eredményességének nyomon követését. 

A felsővezetés számára készülő rendszeres kockázatkezelési jelentések biztosítják a legfőbb kockázatok 

felügyeletét, valamint azt, hogy megfelelő és aktualizált kontrollok és kockázatcsökkentő intézkedések kerülnek 

meghatározásra és végrehajtásra. A kockázatkezelés eredményességét az Ügyvezető Tagok Bizottsága, a Vezetői 

Bizottság, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és azok érintett bizottságai figyelemmel kísérik. 

A Csoport főbb kockázatai az alábbiak 

A kockázatokat kockázati típusokba soroljuk a hatékony riportálás, illetve a hasonló vagy kapcsolódó 

kockázatokra adandó konzitsztens válaszok érdekében. 

Piaci és pénzügyi kockázatok többek között: 

• Árupiaci árkockázat: MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon a nyersanyagárak 

árkockázatának van kitéve. A legfőbb árupiaci kockázat az integrált üzleti modellt tükrözi, mivel a 

Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel, mint a saját termelés, és finomított termékeket értékesít. 

A kockázatot figyelemmel kísérjük, hogy biztosítsuk a vállalat stabil pénzügyi helyzetét, a működés, valamint 

a beruházások finanszírozásának biztonságát. Fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük olyan esetekben, 

amikor a kockázat nem a normál üzleti tevékenységből, vagy a szokásos árupiaci volatilitásból fakad. 

• Deviza árfolyamkockázat (FX): A MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az FX 

kockázatot nyomon követjük, a működési és beruházási cash flow FX kitettségeit szükséges és optimális 

esetben a finanszírozási cash flowhoz igazítjuk. 

• Kamatláb kockázat (IR): A MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az IR 

kockázatot nyomon követjük, a külső finanszírozási formák tudatos megválasztásán keresztül menedzseljük.  

• Hitelkockázat: A MOL-csoport nagyszámú, - mind üzletági, mind földrajzi szempontból - változatos ügyfélkör 

számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat halasztott fizetési feltétellel, mely egy megfelelő hitelkockázat-

profilú portfóliót képez. A MOL-csoport kockázatkezelése folyamatosan figyelemmel kíséri és kezeli ezeket a 

kockázatokat, támogatja az értékesítési folyamatokat, a MOL-csoport értékesítési stratégiával és a 

kockázatviselési képességeivel összhangban. 
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Működési kockázatok többek között: 

• Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata a Downstream üzletág nagyfokú 

eszközkoncentráltsága meghatározó e kockázat szempontjából. A kockázatokból fakadó negatív hatások 

mérséklése átfogó Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi (EBK) programok, valamint 

csoportszintű biztosítások kötésével történik. 

• Kőolajellátási kockázat: A Downstream üzletágban a kőolajellátás zavara jelentős kockázati tényező, mivel a 

működés folyamatosságát akadályozza. Az esetleges ellátási zavarokból fakadó kockázat mérséklése 

érdekében a csővezetéken érkező kőolajszállítmányok mellett jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező 

rendszeres kőolajszállítmányokkal diverzifikáljuk a kőolajellátást. 

• Cyber kockázat: A közelmúltban megnövekedett cyber kockázatok nagyfokú figyelmet és hatékony 

menedzsmentet követelnek a MOL-csoport részéről ahhoz, hogy képes legyen monitorozni, azonosítani a 

felmerülő kockázatokat, és reagálni rájuk. Világos jövőképet és stratégiát hoztunk létre a számítógépes 

incidensek és fenyegetések kezelése érdekében (az emberek, folyamatok és technológiák védelmében), így a 

vállalat képes azonosítani, felderíteni és kezelni a számítógépes fenyegetésekhez kapcsolódó kockázatokat. 

Stratégiai kockázatok többek között: 

• Szabályozói kockázat: a MOL-csoportnak jelentős kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a 

környezetvédelmi és a kormányzati politika kapcsán, amelyek jelentősen változhatnak az idő múlásával. A 

lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és néhány régióban a politikai 

válság kockázata, így növekszik ezek hatása a működésünkre. 

• Országkockázat: MOL csoport nemzetközi jelenléte egyrészt hozzájárul a diverzifikációhoz, másrészt azonban 

egyedi országkockázatoknak való kitettséggel jár. Ennek megfelelően nyomon követjük és menedzseljük a 

politikai kockázatokat, a helyi előírásoknak való megfelelést, a különböző szankciókat, hogy a befektetési 

portfólió országkockázati kitettségét elfogadható szinten belül tartsuk.  

• Reputációs kockázat: A MOL-csoport, mint kiemelkedő piaci szereplő a régióban, aki különös figyelmet kap 

jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa felelős kötelezettségeit. 

• Éghajlatváltozási kockázat: Az éghajlatváltozással kapcsolatos tranzícionális és fizikai kockázatok 

hátrányosan érinthetik a MOL Csoport jelenlegi és jövőbeni bevételeit, kiadásait, eszközeit és finanszírozását. 

A MOL-csoport elindította a 2030-as stratégiáját válaszként a fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet közép és 

hosszú távon várható potenciális csökkenésére, melyet elsősorban a szigorodó szabályozás, a szállítás 

elektrifikálása és digitalizációja, a növekvő energiahatékonyság valamint a fogyasztói magatartás és a 

technológiai fejlődés terén várható változások kombinációja okoz. A MOL-csoport transzformációs 

stratégiájában e változásokra válaszként az új, innovatív üzletek felé való nyitás és növekvő fókusszal a 

(petrol)kémiai értéklánc kiterjesztése állnak. Már számos stratégiai és operatív lépést tettünk csoport- és 

üzletági szinten is.  További részletekért látogasson el a Fenntarthatósági teljesítményre vonatkozó 

megjegyzésekhez. 

Főbb kockázatkezelési eszközök 

Általános kockázatkezelési keretként Átfogó Egységes Vállalati Kockázatkezelési Rendszert (ERM) működtetünk. 

Fedezeti stratégia: A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartásának érdekében célzott pénzügyi 

kockázatkezelési eljárásaink vannak a rövid távú, piaci kockázatok kezelésére. Az árupiaci árkockázat, FX és a 

kamatkockázat rendszeres mérését egy komplex modell alapján fejlett statisztikai módszerekkel végezzük, ha 

szükséges, fedezeti ügyletekkel kezeljük. 

Biztosítási politika: A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosítás menedzsmenten 

keresztül történik mely egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkből fakadó 
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kockázati kitettségek és kötelezettségek kezelésében. A biztosítások kötése egy csoportszintű közös program 

keretében történik, a jelentős szinergia hatások kiaknázása érdekében. 

Kríziskezelés és üzletfolytonosság: A legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően, az alacsony valószínűségű, de 

magas potenciális hatású kockázatokra fókuszálva, amelyek megszakíthatják az operációt, az értékteremtési 

folyamatot és pénztermelést, a MOL-csoport egy kríziskezelési és üzletfolytonossági programot indított. Jelenleg 

ezek integrálásán dolgozunk annak érdekében, hogy elfogadható határok közé szorítsuk a kritikus üzleti 

folyamatok helyreállításhoz szükséges időt. 
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3. A 2019-ES ÉV PÉNZÜGYI ÉS MŰKÖDÉSI ÖSSZEFOGLALÓJA 

Főbb pénzügyi adatok divizionális bontásban 

  (IFRS), Milliárd forint (IFRS), Millió dollár 

Pénzügyi összefoglaló 2019. év 2018. év Vált. % 2019. év 2018. év Vált. % 

Értékesítés nettó árbevétele 5.266,7 5.168,7 2 18.100 19.054 -5 

EBITDA  685,1 764,2 -10 2.354 2.819 -16 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 688,7 747,0 -8 2.366 2.757 -14 

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1) (2) 708,9 728,2 -3 2.436 2.687 -9 

Üzleti eredmény 294,1 352,9 -17 1.012 1.305 -22 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 318,2 362,7 -12 1.092 1.339 -18 

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” üzleti eredmény(1)(2) 338,4 343,9 -2 1.162 1.269 -8 

Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) -17,4 -36,5 -52 -59 -134 -56 

Anyavállalati részvényesek részesedése a nettó eredményből 223,2 301,2 -26 770 1.111 -31 

Működési cash flow a működőtőke változása előtt 711,7 704,1 1 2.445 2.600 -6 

Működési cash flow 704,2 596,1 18 2.428 2.189 11 

EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY             

EPS 316,9 431,6 -27 1,1 1,6 -31 

EPS speciális tételek nélkül 359,4 441,9 -19 1,2 1,6 -25 

ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK             

Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA 0,82 0,41 - 0,82 0,41 - 

Nettó eladósodottság (gearing)(4) 19% 12% - 19% 12% - 

 

  Milliárd forint Millió dollár 

Értékesítés nettó árbevétele (3) (6) 2019. év 2018. év Vált. % 2019. év 2018. év Vált. % 

Upstream 490,8 545,1 -10 1.691 2.011 -16 

Downstream 4.651,9 4.595,9 1 15.986 16.935 -6 

Gáz Midstream 95,1 95,7 -1 327 356 -8 

Fogyasztói szolgáltatások 1.708,6 1.597,3 7 5.871 5.892 0 

Központ és egyéb 311,7 254,1 23 1.068 933 14 

Értékesítés nettó árbevétele összesen 7.258,1 7.088,1 2 24.943 26.127 -5 

Szegmensek közötti átadás (7) -1.991,4 -1.919,4 4 -6.843 -7.072 -3 

Külső értékesítés nettó árbevétele összesen (6) 5.266,7 5.168,7 2 18.100 19.054 -5 
       

EBITDA 2019. év 2018. év Vált. % 2019. év 2018. év Vált. % 

Upstream 309,1 356,9 -13 1.065 1.314 -19 

Downstream 224,6 293,0 -23 771 1.082 -29 

Gáz Midstream 54,2 50,3 8 187 189 -1 

Fogyasztói szolgáltatások 137,3 114,8 20 471 423 11 

Központ és egyéb -37,2 -41,9 -11 -129 -154 -16 

Szegmensek közötti átadás (7) -2.9 -8.8 -67 -11 -35 -69 

EBITDA összesen 685,1 764,2 -10 2.354 2.819 -16 
       

EBITDA speciális tételek nélkül (1) 2019. év 2018. év Vált. % 2019. év 2018. év Vált. % 

Upstream 305,2 344,2 -11 1.052 1.269 -17 

Downstream 232,3 288,5 -20 796 1.065 -25 

Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta" 

EBITDA-ja(2) 
252,5 269,7 -6 866 995 -13 

Gáz Midstream 54,2 50,3 8 187 189 -1 

Fogyasztói szolgáltatások 137,3 114,8 20 471 423 11 

Központ és egyéb -37,2 -41,9 -11 -129 -154 -16 

Szegmensek közötti átadás (7) -3,1 -9,0 -66 -11 -35 -69 

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1) (2) 708,9 728,2 -3 2.436 2.687 -9 

EBITDA speciális tételek nélkül összesen  688,7 747,0 -8 2.366 2.757 -14 
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A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 

3.1 A 2019-ES ÉV LEGFONTOSABB EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 

Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 709 Mrd forintot (2,44 Mrd dollár) ért el, amely 3%-kal marad 

el a 2018-as szinttől, de kevéssel meghaladja a korábban megemelt 2,4 Mrd dolláros célt.  

• Az Upstream szegmens speciális tételek nélküli EBITDA-ja 305 Mrd forintot tett ki (1,1 milliárd dollár) 2019-

ben, ami 13%-os visszaesés az előző évhez képest. A csökkenés elsősorban az alacsonyabb olaj- és 

földgázáraknak volt köszönhető. A szénhidrogén kitermelés az előző évivel megegyező 111 ezer hordó/nap 

szinten alakult, míg a csoportszintű kitermelés fajlagos költsége (OPEX) kismértékben, 6,4 USD/hordó szintre 

emelkedett, de továbbra is rendkívül versenyképes szinten maradt. 

• A Downstream szegmens újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 6%-kal csökkent és 252 Mrd 

forintot ért el. A jövedelmezőségre kedvezőtlenül hatott a gyengébb finomítói környezet (a MOL komplex 

finomítói árrés 4,2 USD/hordó volt, ami 22%-os csökkenés az előző évhez képest) és az alacsonyabb 

petrolkémiai árrések (a MOL csoportszintű petrolkémiai árrés 372 EUR/tonna volt, 7%-ot csökkent az előző 

  Milliárd forint Millió dollár 

Értékcsökkenés 2019. év 2018. év Vált. % 2019. év 2018. év Vált. % 

Upstream 172,2 212,6 -19 592 783 -24 

Downstream 143,8 132,4 9 493 486 1 

Gáz Midstream 14,0 13,7 2 48 51 -6 

Fogyasztói szolgáltatások 34,8 27,3 27 120 101 19 

Központ és egyéb 27,1 27,1 0 93 100 -7 

Szegmensek közötti átadás(7) -1,0 -1,7 -41 -3 -6 -50 

Értékcsökkenés összesen 391,0 411,3 -5 1.342 1.514 -11 
       

Üzleti eredmény 2019. év 2018. év Vált. % 2019. év 2018. év Vált. % 

Upstream 136,9 144,3 -5 473 532 -11 

Downstream 80,8 160,6 -50 278 596 -53 

Gáz Midstream 40,3 36,6 10 138 138 0 

Fogyasztói szolgáltatások 102,5 87,6 17 352 322 9 

Központ és egyéb -64,3 -69,0 -7 -222 -255 -13 

Szegmensek közötti átadás(7) -2,1 -7,3 -71 -8 -29 -72 

Üzleti eredmény összesen 294,1 352,9 -17 1.012 1.305 -22 

       

Üzleti eredmény speciális tét. nélkül(1) 2019. év 2018. év Vált. % 2019. év 2018. év Vált. % 

Upstream 141,0 130,6 8 486 483 1 

Downstream 100,9 180,3 -44 346 665 -48 

Gáz Midstream 40,3 36,6 10 138 138 0 

Fogyasztói szolgáltatások 102,5 87,6 17 352 322 9 

Központ és egyéb -64,3 -65,1 -1 -222 -241 -8 

Szegmensek közötti átadás(7) -2,1 -7,3 -71 -8 -29 -72 

Üzleti eredmény speciális tét. nélkül összesen 318,2 362,7 -12 1.092 1.339 -18 

       

Beruházások és befektetések     2019. év 2018. év Vált. % 2019. év 
2018. év 

Mód. 
Vált. % 

Upstream 104,8 84,6 24 360 335 7 

Downstream 416,3 170,1 145 1.422 617 130 

Gáz Midstream 48,9 9,4 420 163 34 379 

Fogyasztói szolgáltatások 51,2 54,7 -6 175 199 -12 

Központ és egyéb 38,4 42,3 -9 131 151 -13 

Szegmensek közötti átadás(7) -2,4 -4,2 -43 -8 -10 -20 

Beruházások és befektetések összesen 657.2 356,8 84 2.242 1.326 69 
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évhez képest). Ezen hatásokat részben ellensúlyozták a magasabb értékesítési árrések, az alacsonyabb 

energia költségek, valamint a DS2022 program belső, hatékonyságjavító intézkedései. 

• A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens 2019-ben 20%-kal növelte EBITDA hozzájárulását, elérve a 137 Mrd 

forintot (471 millió dollárt), köszönhetően a nem-üzemanyag típusú bevételek dinamikus növekedésének és 

a régióra jellemző, pozitív üzemanyagpiaci trendeknek, valamint az üzemanyag termék-értékesítés növekvő 

volumenének és árrésének. 

• A Gáz Midstream 2019-ben 54 Mrd forint (187 millió dollár) EBITDA-t teljesített, amely 8%-kal több az előző 

évi eredménynél, ami a magasabb szállítási költségek valamint az alacsonyabb működési költségeknek 

köszönhető. 

• A központ és egyéb szegmens EBITDA vesztesége 37 Mrd forintot tett ki 2019-ben, ami valamelyest 

alacsonyabb az előző évi szintnél. 

• A pénzügyi műveletek nettó vesztesége jelentős mértékben, 17 Mrd forintra csökkent az előző évi 37 Mrd 

forintos értékhez képest, köszönhetően annak, hogy 2019-ben csökkentek a nettó kamatköltségek, és az 

eredmény sort nem terheli nagy összegű devizaügylet. 

• A beruházások és befektetések (CAPEX) értéke 609 Mrd forintra (2,2 Mrd dollárra) nőtt 2019-ben, ami év/év 

alapon 71%-os növekedést jelent, amelyet elsősorban a magasabb Downstream transzformációs 

beruházások okoztak. A Downstream nagyleállások következtében a normál üzletmenet fenntartásához 

szükséges beruházások szintén növekedtek 2019-ben. 

• A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash-flow csak marginálisan, 1%-kal nőtt 712 

Mrd forintra a bázisidőszakhoz képest, míg az üzleti tevékenységből származó pénzáram 18%-ot emelkedett 

704 Mrd forintra, köszönhetően annak, hogy 2019-ben nem történt a működőtőkében jelentős változás 

(ellentétben az előző évi nagy mozgásokkal). 

• A nettó hitel állomány 559 Mrd forintra nőtt a 2018. évi 315 Mrd forintról, és az egyszerűsített nettó 

adósság/EBITDA mutató 0,82-re ugrott az előző évi 0,41-es szintről. A saját tőke idegen tőke arány szintén 

emelkedett a korábbi 12%-os szintről 19%-ra, bár az eladósodottság még így is alacsony volt, és a mérleg erős 

maradt. A MOL az összes fő hitelminősítő intézetnél fenntartotta befektetési osztályú hitelminősítést. 

• A teljes záró létszám 25.970 főről 26.032 főre növekedett 2019-ben.  

• Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok és a historikus pénzügyi kimutatások elérhetőek az éves Adattárban a 

Társaság honlapján. 

Legfőbb működési eredmények 

• A MOL és a Chevron novemberben szerződést írt alá, melynek értelmében a MOL megvásárolja a Chevron 

azerbajdzsáni, nem operált kutatás-termelési eszközét. A szerződés értelmében a MOL tulajdonába kerül az 

Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) olajmező 9,57%-os, illetve a Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) vezeték 8,9%-os 

részesedése. A megállapodás értéke 1,57 milliárd dollár (effektív nap: 2019. január 1.), mely a záráskor 

módosulhat. 

• 2019-ben a MOL-csoport 100%-os tulajdonrészt szerzett az német műanyag újrahasznosítással foglalkozó 

Aurora cégben. 

• A poliol projekt megvalósítása ütemterv szerint az eredeti költségvetés alapján halad, a főbb építkezési 

munkálatok 2019-ben felgyorsultak, megkezdődött a túlméretes berendezések leszállítása, és a projekt teljes 

készültségi szintje 2020 februárjában körülbelül 50%-os volt. 
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• Megszületett a végső beruházási döntés a Rijekai Finomító Maradékfeldolgozási projekttel kapcsolatban, 

amelynek célja az INA Downstream technológiájának fenntartható és jövedelmező üzletággá alakítása. A 

projekt magában foglalja egy késleltetett kokszoló építését, amely várhatóan 2023-ban kerül üzembe 

helyezésre. 

• A MOL-t ismételten beválasztották a Dow Jones Fenntarthatósági Indexébe (DJSI) a 2019-es index 

felülvizsgálat során. Ez már a negyedik egymást követő alkalom, hogy elismerésre került a MOL fenntartható 

társaságirányítása, melyet DJSI index tagsággal jutalmaztak. 

• A MOL-csoport elnyerte a Budapesti Értéktőzsde újonnan alapított Felelősségvállalás, fenntarthatóság, 

felelős vállalatirányítási díját.  



MOL Nyrt. 2020. évi közgyűlési dokumentumok 

  

 

3.2 STRATÉGIAI KITEKINTÉS 

A MOL-csoport 2019-ben is kiemelkedő pénzügyi eredményt ért el a kedvezőtlen külső környezet ellenére, ami 

alacsonyabb kőolaj -és földgázárban, valamint kisebb finomítói árrésben nyilvánult meg. Az újrabeszerzési árakkal 

becsült „tiszta” EBITDA 2,44 Mrd dollárt ért el, túlteljesítve a megnövelt célt, ami csak 9%-kal maradt el a 2018-

as eredménytől. Ez további bizonyítéka a Csoport magas minőségű, alacsony költségszintű eszközeinek, és a külső 

környezet változásainak ellenálló, integrált üzleti modell életképességének. Az organikus beruházások értéke 

jelentős mértékben növekedett, 2,08 Mrd dolláros összeget elérve, mivel 2019 volt az első év, amikor észrevehető 

befektetéseket fordított a Csoport stratégia transzformációs projektekre. 

2019 a fontos mérföldkövek éve is volt a 2030-as stratégia felé vezető úton. Ilyen mérföldkő volt az azeri 

Upstream akvizíció, a rijekai finomító fejlesztési beruházásának jóváhagyása, az 50%-os készenléti szint elérése a 

Polyol projektben és egy újabb rekord év zárása a Fogyasztói Szolgáltatások üzletágban. 

A MOL-csoport a 2019 novemberében megrendezett Befektetői Nap keretében bemutatta a stratégiai célok 

megvalósításának státuszát és a középtávú pénzügyi keretrendszer alakulását. Ezzel a Csoport megerősítette a 

külső környezet alapjait és a felülírt pénzáram ambícióit a 2019-23 időszakra, beleértve az ACG akvizíciót és az új 

belső teljesítményi célokat. Az elsődleges pénzügyi cél továbbra is az, hogy a vállalatcsoport elegendő működési 

cash flow-t generáljon a belső befektetési igények fedezésére, magában foglalva a Downstream transzformációs 

projekteket és az Upstream készletpótlást, a pénzügyi költségeket, az adókat és a részvényesek számára 

megnövekedett alap osztalékot, egy erős mérleg megőrzése közben. A MOL középtávú makró keretrendszere 

változatlan marad: 50-70 USD / hordó tartományban mozgó olajárat és normalizálódó downstream marginokat 

feltételez (4-5 USD/hordó finomítói és 300-400 EUR/tonna integrált petrolkémiai árrés). Ilyen körülmények és az 

ACG mezők 6 hónapos hozzájárulása mellett a csoport várakozása 2,5 Mrd USD EBITDA 2020-ban, fokozatosan 

elérve a 2,8-3,0 Mrd dollárt 2023-ig, mikor a transzformációs projektek hozzájárulása megkezdődik. A normál 

üzletmenet fenntartásához szükséges beruházások összege évente 1,2-1,3 Mrd dollár körül várható, az ACG 

beruházásokkal együtt; a transzformációs projektek megvalósításához további 3 Mrd dollárnyi beruházásra lesz 

szükség a következő 5 évben. 

Egy jelentős, minden szegmenst és területet átölelő projekt a fenntarthatóság teljes körű integrálása a MOL 2030-

as stratégiájába. A MOL-csoport 2020 végéig készíti el az integrált Fenntarthatósági és Klíma stratégiát, ami 

számos fenntarthatósági terület mellett dekarbonizációs célokat is tartalmazni fog. 

A Downstream üzletágban az elsődleges cél továbbra is a DS2022 program megvalósítása. A Polyol és a rijekai 

maradék feldolgozó projekt (beleértve a késleltetett kokszolót) mellett számos egyéb stratégia projekt kerül majd 

teljesítési szakaszba, mialatt mások beruházási döntési fázisba. A Downstream üzletágban a 2030-as stratégiai 

célok eléréséhez szükséges, technológiai útmutatás elkészítése várható. A 2020-as évet működés szempontjából 

kevés karbantartási, és intenzívebb feldolgozási szint jellemzi majd, ami jelentős növekedést eredményez saját 

termékek eladása tekintetében a 2019-es évhez képest. A további hatékonysági fejlesztések a szegmens 

jövedelmezőségét hivatottak szolgálni és ellensúlyozni a külső körülmények lehetséges romlását. 

A Fogyasztói Szolgáltatások terület egy újabb rekord év elé néz 2020-ban eredménynövekedés szempontjából. A 

szegmensen belüli teljesítmény növelés a kedvező külső körülményektől való függetlenséget segíti majd elő. Az 

eredménynövekedésnek a folyamatosan nagyobb szerepet játszó fogyasztási cikkek piaca az alapja, társulva a 

nem-üzemanyag jellegű értékesítési árrés kontribúciójának 30% fölé való emelkedésével. A Fresh Corner 

koncepció folyamatos kiépítése ezt a célt támogatja, ami a jelenlegi töltőállomás hálózat 45%-át fedi le. Eközben 

az üzletág folytatja a növekvő közép-kelet-európai üzemanyagpiacon fennmaradó potenciál kihasználását. 

Növekvő beruházások várhatóak a région belüli mobilitási szolgáltatásokat célozva, a működésbeli és vásárlói 

interakció digitalizálásával párhuzamosan. 

Az Upstream szegmensben az elsődleges cél 2020-ban az azerbajdzsáni ACG/BTC akvizíció sikeres lezárása és az 

új eszközök integrálása lesz. Ezen kívül a 2020-as célok sokban egyeznek a korábbi évekével: az ígéreteket 
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betartva a már meglévő eszközök készpénztermelő képességének maximalizálása a hatékony működés 

megőrzése mellett. Az ACG mezők hozzájárulásával az Upstream szegmens képes lesz a 120-130 ezer kőolaj 

egyenérték termelést biztosítani 2023-ig és még tovább csökkenteni a versenyképes egységnyi termelési 

költséget. Ezek a körülmények lehetővé tennék a szegmens számára a 700 millió dollár körüli egyszerűsített 

szabad pénzáram termelését 60 USD/hordó olajárat feltételezve. A készletpótlás továbbra is fontos cél lesz az 

üzletág számára az elkövetkező években, amiben az ACG akvizíció egy fontos mérföldkő átlépést tette lehetővé 

a középtávú készlet stratégia eléréséhez. Norvégiában folytatódik a kutatás 2020-ban is, ahogy a MOL-csoport 

továbbra is nyitott az inorganikus lehetőségek felé, viszont ACG nagyságú tranzakció nem várható az elkövetkező 

években. 
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3.3 UPSTREAM 

A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 

Legfőbb Upstream ESG Mutatók 2019. év 2018. év Vált. % 

Közvetlen módon kibocsátott ÜHG (Scope-1)  0,84 0,78 8 

Elfolyások mennyisége (above 1 m3)  23,75 19,20 24 

Összes jelentésköteles sérülés gyakorisága (saját munkavállalók & alvállalkozók) 0,65 0,55 18 

Teljes munkaerő (átlag) 2.851 2.951 -3 

 

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2019. év 2018. év Vált. % 

EBITDA 309,1 356,9 -13 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 305,2 344,2 -11 

Üzleti eredmény 136,9 144,3 -5 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1)  141,0 130,6 8 

Beruházások és befektetések 104,8 84,6 24 

     amiből kutatási CAPEX  27,5 18,9 46 
    

Szénhidrogén-termelés (ezer hordó/nap) 2019. év 2018. év Vált. % 

Kőolajtermelés 47,8 44,5 7 

Magyarország 11,7 13,0 -10 

Horvátország 12,1 12,4 -3 

Irak Kurdisztáni Régiója 3,4 3,3 2 

Egyesült Királyság 17,6 12,7 39 

Pakisztán 0,6 0,9 -31 

Egyéb Nemzetközi 2,4 2,1 13 

Földgáztermelés 47,8 51,2 -6 

Magyarország 22,7 24,9 -9 

Horvátország 18,1 18,9 -4 

       amiből off-shore 6,1 6,5 -6 

Egyesült Királyság 1,1 1,3 -17 

Pakisztán 5,9 6,0 -2 

Kondenzátum 6,3 6,5 -6 

Magyarország 3,4 3,6 -6 

Horvátország 1,3 1,4 -11 

Pakisztán 1,6 1,5 1 

Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos napi szénhidrogén-termelése 101,9 102,2 0 

Oroszország (Baitex) 4,9 5,6 -13 

Irak Kurdisztáni Régiója (Pearl Petroleum)* 4,2 2,8 55 

Társult és közös vezetésű vállalatok átlagos napi szénhidrogén-termelése 9,1 8,4 9 

Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén termelés 111,0 110,6 0 
    

Főbb külső makró tényezők 2019. év 2018. év Vált. % 

Brent (USD/bbl) 64,3 71,0 -9 

HUF/USD átlag 290,7 270,2 8 

CEGH gázár (EUR/MWh) 14,8 23,1 -36 
    

Realizált szénhidrogén árak 2019. év 2018. év Vált. % 

Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár (USD/bbl) 60,5 65,3 -7 

Átlagos realizált gáz ár (USD/boe) 27,6 36,2 -24 

Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe) 46,1 51,1 -10 
    

Fajlagos költség (USD/boe) 2019. év 2018. év Vált. % 

Teljeskörűen konszolidált vállalatok szénhidrogén-termelésének fajlagos költsége  7,1 6,9 2 

Társult és közös vezetésű vállaltok szénhidrogén termelésének fajlagos költsége 1,9 1,8 6 

Csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos költsége (USD/boe) 6,4 6,3 2 
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A Társaság honlapjára feltöltött éves Adattárban megtalálható további táblázatok: Szénhidrogén-termelés (ezer hordó/nap), Fajlagos költség (USD/boe), Realizált szénhidrogén 

árak, Bruttó szénhidrogén készletek alakulása (SPE szerint): Bizonyított készlet (1P), Bizonyított és valószínű készlet (2P), Felmerült költségek (Millió forint), Eredmény (Millió 

forint), Kutatási és termelési kutak.  

3.3.1 A 2019-es év pénzügyi eredményeinek összefoglalója 

Az Upstream speciális tételek nélküli EBITDA 11%-os mértékben csökkent 2019-ben és 305 milliárd forintot ért 

el. A pénzügyi eredmény változását leginkább az átlagos realizált szénhidrogén árak csökkenése befolyásolta, ami 

10%-kal vagyis hordónként 5 dollárral volt alacsonyabb mint 2018-ban. Ennek hátterében a realizált olajár 7%-os 

csökkenése állt, melyet a Brent jegyzésár hasonló mértékű változása indokolt, valamint az átlagos realizált gázár 

24%-os csökkenése.   

A csoportszintű szénhidrogén-termelés (társult és közös vezetésű vállalatokkal együtt) a tavalyi évhez hasonló 

szinten alakult és 111,0 mboepd-t ért el. A magasabb termelési volumen első sorban az Egyesült Királyságban a 

Catcher mező kiemelkedő teljesítményének köszönhető, amíg a kelet-közép európai régió termelése csökkent. 

Ezt a természetes termelés csökkenést, csak részben tudták ellensúlyozni a termelés optimalizálást célzó 

tevékenységek. 

A csoportszintű közvetlen termelési egységköltség (értékcsökkenés nélkül) kis mértékben, 2%-kal 6,4 dollár/boe 

szintre emelkedett, de továbbra is versenyképes szinten maradt. 

Az Upstream üzletág beruházásai 105 milliárd forintot tettek ki, amely 24%-os növekedést jelent az előző évhez 

képest. A beruházások mértéke növekedett a kutatás és a mezőfejlesztés tekintetében is, első sorban 

Norvégiában, Irak kurdisztáni régiójában és az Egyesült Királyságban. A beruházások mértéke csökkent 

Magyarországon és Horvátországban az előző évhez képest, de továbbra is a teljes költség közel fele (53 milliárd 

forint) a kelet-közép-európai régióban merült fel, leginkább a Termelés Optimalizálás Program kapcsán. A 

következő három év során a kutatási beruházások leginkább a norvég fúrásokra, a magyarországi nem-

konvencionális és sekély gáz kutatásra fognak irányulni, valamint további fúrásokra Pakisztánban és 

Horvátországban. A főbb mezőfejlesztési beruházások a Termelés Optimalizálás Program folytatása, a 

Horvátországi offshore fúrások, a Shaikan mezőfejlesztés program és a kazahsztáni gáztermelés elindítása 

lesznek. 

2019-ben csoportszinten az Upstream termelte a legtöbb szabad cash flow-t, 692 millió dollárt, ami ~18,1 

dollár/hordó egységnyi szabad cash flow-nak felel meg portfólió szinten. 

Beruházások 

2019. év 
Magyar-

ország 

Horvát-

ország 

Kurdisz-

tán 
Pakisztán 

Egyesült 

Királyság 
Norvégia Egyéb 

Összesen 

- 2019. 

év 

Összesen 

- 2018. 

év 

Milliárd 

forint 

Kutatás 4,8 1,9 0,0 1,0 0,0 17,0 2,9 27,5 18,9 

Fejlesztés 22,0 12,2 8,0 0,8 14,6 0,1 4,5 62,3 54,6 

Akvizíció 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Egyéb 3,2 8,7 0,2 0,1 2,6 0,0 0,0 15,0 11,1 

Összesen - 

2019. év 
30,1 22,8 8,2 1,9 17,3 17,1 7,3 104,8   

Összesen - 

2018. év 
33,0 24,2 2,5 1,2 12,6 7,4 3,8   84,6 

 

https://molgroup.info/en/documents/publications/annual_reports/2018/data-library.xlsx
https://molgroup.info/en/documents/publications/annual_reports/2018/data-library.xlsx
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Változás az Upstream szabályozói környezetben 

Oroszország: a szénhidrogén-kitermelés után fizetendő adó (MET) kalkulációja megváltozott 2016 végén, amely 

közvetlenül befolyásolta a 2017-ben és azt követően fizetendő bányajáradék mértékét. Az új szabályozás szerint 

a MET mértéke 306 RUB/t-ra növekedett 2017-ben, 357 RUB/t-ra 2018-ban és 428 RUB/t-ra 2019-ben. 2019-ben 

a szabályozás hatályát és a 2020-ra érvényes 428 RUB/t MET mértéket határozatlan időre terjesztették ki. Amíg 

a MET arányosan emelkedik, addig az export vám fokozatosan csökken, amelynek összeségében egy csekély 

növelő hatása lesz a teljes adóteherre. 

3.3.2 A 2019-es év működési eredményeinek összefoglalója 

Kutatás 

Összesen 3 országban 10 kutatófúrást végeztünk, és további 4 fúrás kezdődött meg az év során. Ezek közül 5 

zárult szénhidrogén találattal. A kutatófúrásokon túl a szeizmikus mérések folytatódtak Pakisztánban, 

Magyarországon és Romániában. A kutatási portfóliónkat új licenszekkel bővítettük Magyarországon és 

Horvátországban. 

Magyarországon a kutatási program négy sekély fúrással folytatódott. A Kaszaper-2, Mezőhegyes-Ny-9, 

Mezőhegyes-DK-4 és Mezőhegyes-21 (Vermillion-nal közös munka) fúrások mind eredményesnek bizonyultak, 

gázt tártak fel és az év végéig a kutak termelésbe állítása is megtörtént. További kettő kútfúrás kezdődött meg 

2019-ben, a Sülysáp-EK-1 fúrás és a Tótkomlós nem-konvencionális projekt kísérleti fúrása. Kettő, 2018-ban 

megkezdett fúrás kiértékelése is lezárult 2019 során, ezek közül a Komádi-Ny-5 sikeres találatnak, míg a Zsáka-

DK-1 száraz kútnak bizonyult. A Dél-Battonya és Vecsés környéki területeken végzett szeizmikus mérések 

lezárultak. A Hetedik Magyarországi Szénhidrogén Bányászati Tenderen, a MOL két új szénhidrogén kutatási 

licenszt nyert el: Kisvárda és Nyírbátor. 

Horvátországban a Drava-02 kutatási térségben folytatódott a kutatási tevékenység. A 2018-ban fúrt Severovci-
1 kút kiértékelése lezárult és gáz találatként könyvelhettük el, a Selnica-1 East kút azonban száraznak bizonyult. 
A Jankovac-1 kút kiértékelése még folyamatban. 2019 decemberében a horvát hatóságok engedélyezték az INA 
számára a Második Kutatási Fázis megkezdését a Dava-02 kutatási licensz-en, ahol az engedély 2021 végén fog 
lejárni. Az INA részt vett továbbá kettő kutatási licensz tenderen és három új engedélyt nyert el: Drava-03, North-
Western Croatia-01, Dinarides Block 14.   

Romániában az EX-1 licenszen a szeizmikus mérés folytatódott és az EX-6 licensz lejárati dátumának 
meghosszabbítását jóváhagyta az Országos Ásványkincs Hatóság. 

Norvégiában folytatódtak az operált és a nem operált kutatási munkák. A PL539-es licenszen lezárult az operált 
kutatófúrás, a kút száraznak bizonyult, míg a PL820S licenszen megkezdett szintén operált kutatófúrás még zajlik. 
Két nem operált fúrásban is részt vett a MOL-csoport, a Kark kút (PL019C) nem gazdaságos találatnak, míg a 
Freke/Gram kút (Pl814) száraznak bizonyult. A MOL Norge hét korábbi kutatási licenszről mondott le, kedvezőtlen 
kutatási kilátások miatt. 

A Közép-kelet, Ázsia és Afrika régióban a kutatási tevékenység folytatódott Pakisztánban, Egyiptomban és 
Ománban. Pakisztánban leginkább a szeizmikus mérések haladtak előre. A Kot 3D és Margala 2D szeizmikus 
felmérés lezárult, a TAL West 3D mérés pedig megkezdődött. A Mamikhel South-1 kutatófúrás megkezdődött. 
Ománban a Men’nah kutatófúrás 2020-ra került elhalasztásra, a Block 66 kutatási engedély meghosszabbítását 
jóváhagyta az Olaj- és Gázügyi Minisztérium. Egyiptomban a Rizk-2D fúrás az East Yidma licenszen olaj találattal 
zárult és már a termelésbe állítás is megtörtént. Ez volt az INA elmúlt 35 évének legmélyebb fúrása. 

Mezőfejlesztés és Termelés 

2019 során a MOL sikerrel fúrt számos mezőfejlesztő kutat. A Termelés Optimalizálás Program (PO) 
folytatódott Magyarországon és Horvátországban, ami összesen 121 kútmunkálat elvégzésével 1,9 mboepd 
addicionális termelést eredményezett éves szinten. Az Egyesült Királyságban a Catcher továbbra is a 66 
mboepd olajtermelési plafon szintjén termel. 
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Magyarországon a fejlesztési program keretén belül számos mezőfejlesztési fúrást, kút termelésbe állítást és 
termelés optimalizálási tevékenységet végzett a szegmens. Összesen 5 mezőfejlesztő kutat fúrtak, ezek közül 
kettő (Sas-Ny-26 és Sas-Ny-28) sikeres volt, kettő (Szeged-8A és Szeged-37) száraznak bizonyult, egy pedig még 
kiértékelés alatt áll (Földes-24). Hét kút került bekötésre és állt termelésbe, valamint a Gomba gyűjtő állomás 
vízkezelő kapacitásának megnövelése is lezárult. A Termelés Optimalizálás Program sikeresen folytatódott 2019-
ben 57 kútmunkálattal, ami 1,4 mboepd addicionális termelést eredményezett éves szinten. 

Horvátországban, az EOR projekt folytatódott az Ivanić és Žutica olajmezőkön CO2 és víz besajtolással. A Termelés 
Optimalizálás Program keretén belül 64 kútmunkálat zajlott le, ami 0,5 mboepd addicionális termelést 
eredményezett éves szinten.  Az INA szintén megkezdte a kiemeléstechnológia optimalizálását, mely által himbás 
rudazatos mélyszivattyúkat helyettesítenek (elektromos) centrifugális búvárszivattyúkkal. Ez alacsonyabb 
költségekhez, kevesebb kútmunkálathoz és biztonságosabb működéshez vezet. A 2018-ban fúrt Legrad-1 South 
kút kiértékelése lezárult és a kút száraznak bizonyult. 

Az Egyesült Királyságban a Catcher mezőn a felszíni termelő-tároló egység (FPSO) továbbra is kiváló 
eredményeket hoz és az olajtermelési plafon 66 mboepd szintjén termel. A Scolty & Crathes mező 
viaszfelhalmozódási problémájának megoldását célzó csővezetékcsere lezárult, határidőn és költségvetésen 
belül. 

A FÁK régióban, a mezőfejlesztési tevékenység folytatódott az operált Baitugan mezőn, Oroszországban. Az éves 
fúrási program sikeresen lezajlott 71 kútmunkálattal és 17 kútfúrással, amelyből kettő horizontális kút volt. 
Kazakhsztánban a Rozhkovskoye Mezőfejlesztési Tervet jóváhagyta a Kazahsztáni Kutatás Termelési Központi 
Bizottság. 

Pakisztánban az operált TAL Blokk mezőfejlesztése folytatódott a Mardankel-3 és a Makori Deep-2 kutak 
bekötésével és két Központi Kompresszor Létesítmény átadásával (egy a Makori East és Makori Deep mezőkön, 
valamint egy a Tolanj mezőn). Továbbá sikeres termelés optimalizálási munkák zajlottak a Makori East-02 és 
Makori East-06 kutakon. 

Irak kurdisztáni régiójában, folytatódott a Shaikan mezőfejlesztési projekt, ami a bruttó termelés 55 mboepd 
szintre emelését célozza. Novemberben termelésbe állt az elmúlt évek első új kútja (SH-12), valamint további egy 
új kút fúrása kezdődött meg (SH-09). 

Egyiptomban, a mezőfejlesztési program 18 kútfúrással folytatódott a nem operált Ras Quattara és North 
Bahariya mezőkön és összesen 52 kútmunkálat történt 3 koncesszión (North Bahariya, Ras Qattara, East Yidma).  
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3.4 DOWNSTREAM   

Legfőbb Downstream ESG Mutatók 2019. év 2018. év Vált. % 

Közvetlen módon kibocsátott ÜHG (Scope-1)  5,91 6,40 -8 

Elfolyások mennyisége (above 1 m3)  282,50 10,00 n.a. 

Összes jelentésköteles sérülés gyakorisága (saját munkavállalók & alvállalkozók) 2,40 3,15 -24 

Folyamatbiztonsági események száma (TIER1+2) 24 19 26 

Teljes munkaerő (átlag) 9.541 9.643 -1 

 

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2019. év 2018. év Vált. % 

EBITDA 224,6 293,0 -23 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 232,1 288,5 -20 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1) (2)  252,4 269,7 -6 

    Ebből Petrolkémia(1) (2) 82,9 86,6 -4 

Üzleti eredmény 80,8 160,6 -50 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 100,9 180,3 -44 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” üzleti eredmény(1) (2) 121,2 161,5 -25 

Beruházások és befektetések 403,1 170,1 137 

ebből transzformációs 228,8 46,6 391 
    

MOL-csoport az INA nélkül       

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 241,4 296,8 -19 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1) (2) 260,0 285,6 -9 

Ebből Petrolkémia üzleti újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja(1) (2) 82,9 86,6 -4 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 136,3 207,2 -34 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” üzleti eredménye(1) (2) 154,9 196,0 -21 
    

INA-csoport       

EBITDA speciális tételek nélkül(1) -9,2 -8,2 12 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1) (2) -7,6 -15,9 -52 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) -35,4 -26,9 31 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” üzleti eredménye(1) (2) -33,7 -34,6 -2 
    

Finomítói árrések 2019. év 2018. év Vált. % 

Csoportszintű finomítói árrés (USD/bbl) 4,2 5,4 -22 

Komplex finomítói árrés (MOL+Slovnaft) (USD/bbl) 5,1 6,3 -18 

ÚJ Csoportszintű petrolkémiai árrés (EUR/t) (9) 371,9 399,2 -7 
    

Külső kőolaj- és petrolkémiai termék- értékesítés országonként (kt) 
2019. év  

Mód. 

2018. év  

Mód. 
Vált. % 

Magyarország 5.074,6 5.009,4 1 

Szlovákia 1.931,2 1.857,8 4 

Horvátország 2.219,5 2.008,2 11 

Olaszország 1.949,6 2.061,0 -5 

Egyéb piacok 8.807,1 8.938,5 -1 

Összesen 19.981,9 19.874,8 1 
    

Külső kőolaj- és petrolkémiai termék-értékesítés termékenként (kt) 
2019. év 

 Mód. 

2018. év  

Mód. 
Vált. % 

Kőolajtermékek 18.657 18.410 1 

   Motorbenzin 4.018 3.699 9 

   Gázolaj 10.592 10.382 2 

   Fűtőolaj 394 612 -36 

   Bitumen 551 563 -2 

Petrolkémiai termékértékesítés 1.324 1.465 -10 

   Olefin termékek 210 219 -4 

   Polimer termékek 1.033 1.159 -11 

   Butadién termékek 81 87 -7 

Teljes kőolaj- és petrolkémiai termék értékesítés 19.981 19.875 1 
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A Társaság honlapjára feltöltött éves Adattárban megtalálható további táblázatok: A MOL-csoport finomítóinak kőolaj-feldolgozási és termelési adatai kilotonnában (Dunai-, 

Pozsonyi finomító, INA finomítók), Külső kőolajtermék értékesítési adatok (kt), Kőolaj termék értékesítési adatok (kt), Petrolkémiai termelés (kt), Petrolkémiai értékesítés (kt).   

3.4.1 A 2019-es év pénzügyi eredményeinek összefoglalója 

2019-ben a Downstream 252 milliárd forint újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t  ért el, amely 6%-kal 

marad el az előző évi eredményt. A csökkenő eredmény teljes mértékben a gyengébb makrokörnyezetnek 

tulajdonítható: alacsonyabb volt a MOL-csoport finomítói árrése és az integrált petrolkémiai különbözet is (22%-

kal, illetve 7%-kal). A petrolkémiai árrés jelentős csökkenését részben ellensúlyozták a magas értékesítési árrések 

és az alacsonyabb energiaköltségek. A romló finomítói makrokörnyezetet pedig részben ellensúlyozta a magas 

értékesítési mennyiség és a javuló kereskedelmi teljesítmény. 

A DS2022 program EBITDA-hozzájárulása majdnem 50 millió USD volt 2019-ben, amelyet olyan 

hatékonyságnövelő intézkedések révén sikerült elérni, melyek az eszközök rendelkezésre állására, piaci helyzetre 

és az energiahatékonyságra fókuszáltak. A DS2022 képes volt teljes mértékben kompenzálni a PTE növekedésével 

és a rendelkezésre állással kapcsolatos problémákat. 

A Downstream beruházások 137%-kal növekedtek a 2018. évi bázishoz képest, 403 milliárd forintra. A teljes 

CAPEX ráfordításból 606 millió USD-t költött a szegmens a jelenlegi működés fenntartására, 776 millió USD-t a 

stratégiai transzformációs projektekre. A növekedés a folyamatban lévő stratégiai projekteknek köszönhető, 

amelyek közül a legnagyobb a Poliol projekt volt (2019-ben 688 millió dollár), de jelentősek még a Rijekában lévő 

propilén-leválasztó (37 millió USD) és az alternatív kőolajfeldolgozó létesítmények beruházásai is (29 millió USD). 

Tiszaújvárosban az új Poliol üzem építési munkái 2019 végén megközelítőleg 50%-os szinten álltak. 

3.4.2 A 2019-es év működési eredményeinek összefoglalója 

A Termelés során a feldolgozott teljes nyersanyag és a nyersolaj mennyisége elérte a 17,5 millió tonnát és a 14,5 

millió tonnát. Ezt a klórral szennyezett REB típusú kőolajhoz kapcsolódó probléma ellenére sikerült elérni, amelyet 

az ellátási lánc mentén hatékonyan tudott kezelni a szegmens. A petrolkémiai üzemek kihasználtsága enyhén, 

93,8%-ról 92,5%-ra csökkent a tervezett és nem tervezett leállítások miatt. A Slovnaft, az INA és az MPC 

telephelyein 2019-ben jelentős leállások voltak, a Rijeka finomító történetének eddigi legnagyobb leállását 

végezte. A rendszeres karbantartási tevékenységek mellett az energiahatékonyságot, a hozamnövelést és a 

A régiós motor üzemanyag kereslet változása  Teljes piac* MOL-csoport értékesítés 

2019. év / 2018. év (%) Benzin Dízel 
Motor  

üzemanyagok 
Benzin Dízel 

Motor  

üzemanyagok 

Magyarország 4 3 3 2 1 1 

Szlovákia 4 2 2 5 7 6 

Horvátország(14) 0 8 6 15 13 14 

Egyéb 3 3 3 -13 0 -3 

KKE 10 ország 3 4 3 -2 3 1 

 
Beruházások és 

befektetések  

(Mrd Ft) 

2019. 

év 

2018. 

év 

Vált. 

év/év 

% 

Fő projektek 2019-ben 

Feldolgozás és 

Kereskedelem 

beruházások és 

befektetések 

140,5 105,5 33 

MOL: Alternatív kőolaj bekeverés a Dunai finomítóban, Új gumi-bitumen 

üzem a Zalai finomítóban, Új PB-amin abszorber, Katalizátor csere 

SN: Új kőolajtartály, Katalizátor csere, Időszakos karbantartás 

INA: Propán-propilén szétválasztó, Platforming 2 modernizációja, 

Nagyleállás, Új kolonna a desztillációs üzemben 

Vegyipar 

beruházások és 

befektetések 

259,0 61,0 325 

MOL: Polyol, SC1 üzem kazán cseréje, SC1 üzem élettartam hosszabbítása, 

Olefin konverzió (Metathesis) projekt 

SN: Etilén tartály, Alacsony Nox kibocsátású égők a kazánhoz, Időszakos 

karbantartás 

Energia és egyéb 3,6 3,6 -1   

Összesen  403,1 170,1 137   

 

https://molgroup.info/en/documents/publications/annual_reports/2018/data-library.xlsx
https://molgroup.info/en/documents/publications/annual_reports/2018/data-library.xlsx
https://molgroup.info/en/documents/publications/annual_reports/2018/data-library.xlsx
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környezeti hatásokat csökkentő projekteket is sikeresen végrehajtotta az üzletág a leállás során. Bár az EBK 

vonatkozásában mindig van mit javítani, 2019-ben lényegesen javult a terület, így az (egymillió ledolgozott órára 

jutó) összes jelentésköteles sérülés gyakorisága (TRIR) több mint 20%-kal alacsonyabb az előző évhez képest. Az 

év végére nemzeti előírások szerint megkezdődött az E10 minőségű benzin gyártása a telephelyeken, lehetővé 

téve az új típus zökkenőmentes bevezetését a piacra. 

A Logisztikában a saját finomított és petrolkémiai termékek, valamint a harmadik féltől beszerzett termékek 

szállított mennyisége 4%-kal, 22 millió tonnára csökkent, míg a szállítási egységköltsége 5,5%-kal nőtt. Számos új 

hatékonysági kezdeményezés indult 2019-ben, beleértve a terminál- és csővezeték-üzemeltetés területén a 

kimagasló termelékenységre összpontosító kiválósági programokat. A vasúti szállítás alapvető üzleti termékeinél 

a hatékonyság növelése érdekében befejeződött a GPS-alapú megfigyelő és helymeghatározó rendszer 

bevezetése. Egy korábban megvásárolt szerbiai terminál üzemeltetését szeptemberben vette át és indította el a 

cég. Megkezdődött a horvát nyersolaj folyamatos szállítása két irányba - a Rijeka finomító felé vasúton és a Duna 

finomító felé csővezetéken keresztül. A Logisztika terület jobb EBK eredményekkel hajtotta végre az alapvető 

feladatokat, mint az előző évben. 

A Kereskedelem és Optimalizáció területén a meglévő üzletágak, az üzemanyagok, a petrolkémiai termékek és a 

speciális termékek mellett új ügyfélszolgálati szervezetet jött létre, az ügyfélközpontúság további növelése 

érdekében. Első nagyobb eredményként egy csoportszintű digitális ütemtervet készített, mely az elkövetkező 

években kerülhet végrehajtásra.  Az ügyfél-elégedettségi felmérést második alkalommal indította el 

csoportszinten ilyen széles körben, az összes ország és termék bevonásával, körülbelül 60 000 B2B ügyféllel, 

összhangban a DS2022 program stratégiai céljaival. 

Ami a MOL-csoport Downstream üzletágának stratégiai átalakítását illeti, a legjelentősebb beruházás, a Polyol 

projekt 2019-ben az ütemterv szerint haladt. A ThyssenKrupp Industrial Solutions volt a tervezési, beszerzési és 

építési-szerelési (EPC) vállalkozója a fő folyamatelemeknek, valamint a tiszaújvárosi új vegyipari komplexum 

telephelyen kívüli és közmű részének is. 2019 végére a projekt közel 50%-os készültségi szintet ért el munkaidő-

kieséssel járó munkabalesetek nélkül. Az év során a területet felkészítették a következő beruházásokra, a 

cölöpözés teljesen befejeződött, az alap betonozási munkák félig elkészültek, és az év végén elkezdték az 

acélszerelési munkákat is. Az összes kulcsfontosságú berendezés előgyártással került megrendelésre az európai 

és az Európán kívüli gyártóktól. A fizikai munkafolyamatok mellett majdnem 90%-ig elkészültek a részletes 

műszaki tervek. 2020 fontos év lesz a projekt számára, az év végig a 80%-os készültségi szint elérése, és 2021 

végén az üzem indulása várható a tervek szerint. Az építési beruházásokat be kell fejezni, míg a kulcsfontosságú 

berendezéseket 2020 első felében kell a helyszínre szállítani. Az szerkezeti elemek helyszíni felépítése felgyorsul, 

és az építőmunkások létszáma az év második felében eléri a 2500 főt. 

2019-ben megalapították a százhalombattai Polyol K+F Központot. Az új kísérleti üzem lehetővé teszi a Polyol K+F 

terület számára, hogy laboratóriumi méretekben szimulálja a poliolok ipari termelését. Ez egyrészt fontos 

szerepet játszik a poliolok termékfejlesztésében, másrészt biztosítja azt is, hogy a kiindulási termékportfólió 

időben rendelkezésre álljon. 

Az INA 2023 New Course programja folytatja az INA Downstream átalakítását. Azzal, hogy a horvát belföldi 

nyersolaj bekerült a JANAF rendszerbe, és megoldódtak a finomítót érintő adózási kérdések 2019 decemberében 

minden előfeltétel teljesült ahhoz, hogy a Rijeka finomítóban végső beruházási döntést hozzanak a 

Maradékfeldolgozási projektről.  A Sisak Finomító területének ipari átalakítása folytatódik, amely magában foglal 

egy már jóváhagyott bitumen-termelési projektet, egy logisztikai központ kialakítását és esetlegesen a 

kenőanyag-előállítást, valamint egy biofinomítót is. 

2019-ben a MOL-csoport 100%-os tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, kompaundokat gyártó 

Aurorában. Az akvizíció hozzájárul a MOL-csoport Enter Tomorrow 2030 stratégiájához, amelynek célja a 

hagyományos üzemanyag-alapú üzleti modell átalakulása a Downstream üzletágban egy magasabb hozzáadott 
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értéket képviselő petrolkémiai termékportfólió irányába. A tranzakció révén a MOL megerősíti pozícióját az 

újrahasznosításra épülő, fenntartható kompaundok piacán, valamint erősíti autóipari beszállító pozícióját is.  Az 

Aurora üzemei autógyárak közelében találhatóak, üzleti modellje pedig egyedi, zárt láncú műanyag 

újrahasznosításra épül. A MOL-csoport és az Aurora elkötelezett amellett, hogy tovább növelje az üzleti 

vállalkozást Németországban, és egyúttal kibővítést tervez a kelet-közép-európai térségben is. 

  



MOL Nyrt. 2020. évi közgyűlési dokumentumok 

  

 

3.5 INNOVATÍV ÜZLETÁGAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  

A 2019-es év ismét kiemelkedő, rekord magas eredményeket hozott az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások 

üzletág számára. 

3.5.1 Fogyasztói Szolgáltatások 

 A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 

. 

A Társaság honlapjára feltöltött éves Adattárban megtalálható további táblázatok: MOL-csoport töltőállomások száma, Kiskereskedelmi kőolajtermék-értékesítés (kt), Benzin és 

Gázolaj Értékesítés országonként (kt).  

3.5.1.1 A 2019-es év pénzügyi eredményeinek összefoglalója 

2019-ben 20%-ot nőtt a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens EBITDA-ja 137 Mrd forintot elérve, ami egy újabb 

évet jelent a kétszámjegyű növekedés sorozatában. A kiemelkedő teljesítmény fő oka a nem-üzemanyag árrés 

hozzájárulásának dinamikus emelkedése a teljes árrésen belül, valamint a kedvező üzemanyagpiaci trendek a 

kelet-közép-európai régióban, ami segítette az üzemanyagértékesítés mennyiségek és az üzemanyag árrés 

mértékének növekedését is. A 6%-kal kevesebb organikus beruházások következtében a szegmens 300 millió 

dollár egyszerűsített szabad pénzáramot ért el 2019-ben. A magasabb működési költség a régióban megfigyelhető 

bérinflációs nyomásnak és a magasabb bázisidőszaki érték hatásának köszönhető.  

A regionális kereslet 2019-ben is konzisztensen nőtt, pozitívan befolyásolva az értékesítést. A kereskedelmi 

üzemanyag értékesítés 4,7%-kal, a volumen pedig 3,9%-kal emelkedett – magasabb, vagy megegyező mértékben 

mint a Csoport öt fő piacán. 

3.5.1.2 A 2019-es év működési eredményeinek összefoglalója 

A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens két üzletágból tevődik össze: a Kiskereskedelem, mely az üzemanyag és 

nem-üzemanyag kereskedelmet takarja, míg a Mobilitási szolgáltatások, ami az úton lévő fogyasztók minden 

egyéb igényét fedi le.  

 

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2019. év 2018. év Vált. % 

EBITDA 137,3 114,8 20 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 137,3 114,8 20 

Üzleti eredmény 102,5 87,6 17 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 102,5 87,6 17 

Beruházások és befektetések 51,2 54,7 -6 

ebből organikus 51,2 54,7 -6 

 

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt) 2019. év 2018. év Vált. % 

Magyarország 1.345,0 1.276,0 5 

Szlovákia 725,0 685,0 6 

Horvátország 1.098,0 1.083,0 1 

Románia 753,0 718,0 5 

Csehország 525,0 498,0 5 

Egyéb(8) 405,0 369,0 10 

Összesen 4.851,0 4.629,0 5 

 

Nem-üzemanyag indikátorok 2019. év 2018. év 

Nem-üzemanyag margin 28,8% 27,4% 

Fresh Cornerek száma 877 687 

 

Legfőbb Fogyasztói Szolgáltatások ESG Mutatók 2019. év 2018. év Vált. % 

Közvetlen módon kibocsátott ÜHG (Scope-1+2)  0,08 0.07 9 

Összes jelentésköteles sérülés gyakorisága (saját munkavállalók & alvállalkozók) 0,78 0.70 11 

Teljes munkaerő (átlag) 4.544 4,464 2 

 

https://molgroup.info/en/documents/publications/annual_reports/2018/data-library.xlsx
https://molgroup.info/en/documents/publications/annual_reports/2018/data-library.xlsx
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Kiskereskedelem 

A Kiskereskedelem, folytatva az új, nem-üzemanyag értékesítés bővítését a Fresh Corner koncepció alapján, több, 

mint 350 átépítési, autómosó és egyéb bővítési projektet hajtott végre, melyek során nem történt munkaidő 

kieséssel járó sérülés. A Fresh Cornerek száma 28%-kal nőtt 2019-ben, a töltőállomások száma elérte az 1850-et, 

a franchise hálózatot is számítva az 1900-at. A MOL-csoport megtartotta vezető piaci pozícióját a magyar, a horvát 

és a szlovák piacon és a második legnagyobb szereplő maradt a cseh piacon, míg Szlovéniában, Romániában és 

Montenegróban a harmadik legnagyobb piaci szereplő volt.  

A nem-üzemanyag értékesítés térnyerése felgyorsult 2019-ben, amit a 190 újonnan kialakított Fresh Corner is jól 

mutat. Ezzel a Fresh Corner-ek száma elérte a 877-et, a rekonstrukciós munkálatok során nem történt munkaidő 

kieséssel járó sérülés. Ennek köszönhetően a nem-üzemanyag árrés aránya a teljes árrésen belül gyorsuló 

ütemben nőtt, év végére a 30%-át adta. A fogyasztói elfogadást tekintve kiskereskedelmi üzletágunk az iparág 

vezető szereplői közé került, az elsőszámú márkává lépett elő a régióban, így mostanra a legmagasabb ügyfél-

támogatottsági értéket is magáénak tudhatja Magyarországon. 2018-at követően ismét nőtt az aktív vásárlói 

bázis, ami a digitalizációnak és statisztikai adatokon alapuló hozzáállásnak köszönhető. 

A MOL-csoport 2019-ben is bővítette a gasztronómiai ajánlatait vásárlói számára. A Fresh Corner kávé sikerét 

látva a Csoport megkezdte a hot-dog koncepció kidolgozását, és már körülbelül 700 töltőállomáson kínál 

melegételt fogyasztóinak. Az Élelmiszer Kategória Menedzsmentet bevezette a ’Spaceman Planogram’ szoftvert, 

valamint kialakította a Beszállító Menedzsmentet, az árrés további növelését és a szállítói kapcsolatok erősítését 

célzó csoportszintű csapatot.   

A töltőállomási alkalmazottak fejlesztése több éve tart, melynek célja a ‘benzinkutas’ szerepből szolgáltatás 

centrikus ‘házigazda’ szerepbe lépés. A MOL-csoport egyedi SMILE fejlesztési programja a kúton dolgozó 

alkalmazottakra lett szabva és mára egy cégkultúrát megváltoztató mozgalommá nőtte ki magát. A SMILE 

program nem csak egy egyszerű képzési rendszer, hanem egyfajta mozgalom, ami a teljes vállalati 

kultúrafejlődésünk egyik motorja. A projekt 2017 második negyedévében indult, azóta közel 1.500 területi és 

töltőállomás vezető és több, mint 15.000 töltőállomáson dolgozó kolléga vett részt a SMILE képzéseken.  

A SMILE program kiterjesztése során világossá vált, hogy mennyire fontos a töltőállomásokon dolgozó kollégákat 

a lehető legjobban megismerni, hogy aztán a napi munkájukhoz szükséges leghasznosabb tréningben lehessen 

részük. Ennek érdekében indul az eSMILE 2.0 program 2020-ban, a MOL e-learning platformján, ami könnyedén 

és gyorsan tud új kollégákat betanítani, valamint tovább képezni az első SMILE programot elvégző ‘házigazdákat’. 

Az eSMILE egy több eszközön elérhető, adaptív microlearning jellegű tréning, ami a felhasználók elköteleződését 

erősíti. Annak érdekében, hogy év végére minden ‘házigazdához’ eljusson az eSMILE 2.0, egy nemzetközileg 

elismert díjnyertes szolgáltatóval dolgozik együtt a MOL-csoport.  

A Csoport hisz abban, hogy irányítani lehet a jövőt alakító változásokat, éppen ezért a Kiskereskedelem minden 

területen mindig naprakész kíván lenni. Ennek érdekében a kiskereskedelmi digitális stratégiát és akciótervet 

készített. A következő években a három legfontosabb céljuk: az adatok és a mesterséges intelligencia 

kihasználásával személyre szabott kapcsolat kialakítása a vásárlókkal; a vásárlók kényelmének növelése a digitális 

csatornák által; valamint belső hatékonyságuk javítása a tranzakciós és valós idejű vásárlói adatok segítségével. 

2019-ben fontos lépéseket tett a szegmens az utóbbi kettő elérésében. Bemutatásra került a MOL GO alkalmazás 

Magyarországon és Szerbiában, valamint az első önkiszolgáló tankoló- és kávé egység Horvátországban, 

Magyarországon és Szlovákiában, amelyek a digitalizált hűségkártya és a kényelmes fizetés által szolgálják az 

ügyfelek kényelmét. Emellett az üzletág négy országra terjesztette ki a digitális adatgyűjtést- és felhasználást a 

pontos árazás, munkaerő hatékonyság és megfelelő töltőállomás lokáció választás érdekében.  

A szegmens folytatta a Tudatos Fogyasztó Biztonsági kampányt és EBK szempontokat vezetett be a közösségi 

autózás, a töltés és a töltőállomásokon elérhető más, új szolgáltatásaik területén. 
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Mobilitási szolgáltatások 

Az elektromos járművek (EVs vagy BEVs) régiós kiszolgálásához szükséges infrastruktúra fejlesztéséért és 

kiépítéséért alakult meg a csoportszintű E-mobilitás üzletág MOL Plugee néven. A MOL-csoport célja, hogy 

piacvezetővé váljon az e-mobilitás piacán és csúcstechnológiájú szolgáltatásokkal élen járjon az elektromos 

töltőhálózat üzemeltetésben. 2019 végére a MOL-csoport több mint 70 töltőt működtetett a régióban, ami 2020 

végére a 200, a későbbiekben pedig még magasabb számot hivatott elérni. 

A MOL-csoport új mobilitás stratégiájának részeként 2017 tavaszán megalakult a MOL Fleet Solution. Ennek 

elsődleges célja a MOL-csoport és más, külső ügyfelek által használt járművek kezelése és finanszírozása. Ilyen 

külső ügyfelek a magyarországi vagy multinacionális nagyvállalatok és külföldi kis-, közép- vagy nagyvállalatok 

gépjármű flottái. A MOL Fleet Solution által kezelt és finanszírozott autók száma dinamikusan nő, 2019 végére 

meghaladta a 3.000-ret.  

A MOL LIMO vezető szerepet tölt be a közöségi autózás magyarországi piacán, a legnagyobb autóflotta és lefedett 

terület tulajdonosaként. 2019-ben az elektromos járművek a teljes, 450 autós flotta egyharmadát tették ki. A 

MOL LIMO által lefedett terület kibővült, beleértve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret és a regisztrált 

felhasználók száma túllépte az 50.000-et. Tervben van az elektromos jármű flotta bővítése, valamint a potenciális 

kelet-közép-európai terjeszkedés lehetőségének mérlegelése. 

3.5.2 Ipari Szolgáltatások(15) 

Az Ipari Szolgáltatások Üzletág azért jött létre, hogy a MOL-csoport belső ügyfelei számára olajipari szervíz 

szolgáltatást nyújtson, valamint a felmerülő karbantartási igényeket is ki tudja elégíteni mind csoporton belül, 

mind pedig külső ügyfelek számára. Az Üzletág stratégiája két pilléren nyugszik: a belső igények kielégítését célzó 

szolgáltatások szintjének és minőségének további növelésén, illetve a felhalmozott tudás felhasználásán és 

harmadik felek felé történő továbbértékesítésén. 

Az olajmező szolgáltatásokkal foglalkozó cégek működés racionalizálása és optimalizálása után az optimalizált 

működés kiterjesztése 237%-kal növelte a harmadikfeles bevételt (21,7 millió dollárról 51,5 millió dollárra) 2017-

hez képest. A magas eszközkihasználtság miatt az elkövetkező években beruházásokat tervezünk, hogy tartani 

tudjuk a megnövekedett harmadik feles igényeket. 

A karbantartási szolgáltatásokkal foglalkozó cégek kiterjesztették a portfóliójukat, ami ország szerte fokozott 

karbantartást eredményezett. Ezáltal egy megbízható és költséghatékony szolgáltatást tudtak nyújtani. 

2020-ban a figyelem az Ipari szolgáltatások üzletágban a működés optimalizálásán és a szolgáltató cégek közötti 

együttműködés kihasználásán lesz. A korábbi Olajterv Zrt. részben a Csoportszintű Ipari Szolgáltatások üzletág alá 

került 2019-ben.  

Az Algyő-2 projekt egy saját referencia kísérleti projekt, ami támogatja a MOL innovatív EOR Polymer-tenzid 

termékének világszintű értékesítését. A Polymer EOR projektünk kivitelezés alatt áll, bíztató eredményekkel. A 

folyamatos üzleti fejlesztések mellett a potenciális ügyfeleknek látogatásokat szervez az üzletág a területre.  
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3.6 GÁZ MIDSTREAM 

A Társaság honlapjára feltöltött éves Adattárban megtalálható további táblázatok: Magyarország földgáz szállítás és földgáz transit (millió cm).  

3.6.1 A 2019-es év pénzügyi eredményeinek összefoglalója 

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (továbbiakban: FGSZ) 2019-ben 54 Mrd forint EBITDA-t ért el, 8%-kal meghaladva az 

előző évi eredményt, elsősorban az Oroszország-Ukrajna közötti tranzit gázszállítási szerződés körüli 

bizonytalanság következtében megnövekedett szállítási igények, valamint az alacsonyabb gázbeszerzési árak 

hatására. A szabályozott szállítási mennyiségek szintje jelentősen (éves szinten +20%-kal) magasabb volt 2019-

ben; a hazai célú szállítások az előző évhez hasonló szinten teljesültek, a gáztárolási feladatok mértéke jelentősen 

növekedett. Az export átszállítások mennyisége Románia, Horvátország és Ukrajna felé meghaladta a 2018-ben 

realizált kiemelkedő szintet is, összhangban a regionális gázpiaci igényekkel. A nem-szabályozott szállításból 

származó árbevételek közel azonos szinten teljesültek (-2% éves összehasonlításban), amely az alacsonyabb 

szerb- és bosnyák irányú szállítások (éves szinten -9%) és a deviza árfolyamok kedvező irányú változásának hatása. 

A működési ráfordítások 2019-ben realizált, jelentősen alacsonyabb (éves szinten -10%) szintjét a saját 

felhasználású földgáz (kompresszor fűtőgáz és hálózati veszteség) felhasznált mennyiségének és a gáz beszerzési 

árának csökkenése indokolja. 

A CAPEX ráfordítások mértéke növekedett 2019-ben; az FGSZ befejezte a Románia-Magyarország (ROHU) 

összekötő rendszer első fázisának kivitelezését (Csanádpalota kompresszorállomás létesítése), valamint 

elindította az Észak-Kelet Magyarország gázellátásának biztonsága növelésére irányuló rendszer fejlesztéseket. A 

csanádpalotai új kompresszorállomás üzembeállása hatására a meglévő rendszer összeköttetési pont megnövelt, 

1,75 Mrd m3 kétirányú kapacitást kínál Magyarország és Románia között 2019. október 1-jétől a magyar oldalon 

- a fejlesztések 2020. október 1-ig fejeződnek be a román oldalon. A ROHU második fázisára vonatkozó Open 

Season eljárás még folyamatban van. Amennyiben a gazdaságossági vizsgálat sikeresnek bizonyul, további 

fejlesztésekre kerülhet sor, melynek eredményeként 4,4 Mrd m3 kétirányú kapacitás állhat rendelkezésre a 

román-magyar betáplálási ponton. Ezzel elérhetővé válnának a fekete-tengeri és egyéb déli földgázforrások, mely 

lényegesen elősegítené a kelet-közép-európai régió további diverzifikációját.  

A 2019-es év működési eredményeinek összefoglalója 

Az FGSZ kizárólagos üzemeltetője a közel 6.000km hosszú, nagynyomású földgáz szállítórendszernek 

Magyarországon, miután 2019. IV. negyedévében lezárult a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT Zrt.) FGSZ általi 

megvásárlására irányuló tranzakció. A társaság tevékenysége szabályozott piaci környezetben zajlik. A hazai 

földgázszállítás mellett az FGSZ nemzetközi gázszállítási tevékenységet is végez, kétirányú összeköttetési 

pontokat üzemeltet Szlovákia, Ukrajna, Románia és Horvátország irányába, egyirányú belépési pontot Ausztria 

irányából, egyirányú kilépési pontot Szerbia irányába. Magyarország ellátásbiztonsága elválaszthatatlan a közép-

európai térség és egész Európa energiabiztonságától. Ennek megfelelően az FGSZ célja, hogy a kölcsönös 

előnyökön nyugvó európai gázpiaci együttműködések keretében hazai részről biztosítsa a térség 

földgázrendszereinek átjárhatóságát, valamint növelje a Magyarországon keresztül történő és a tranzitszállítások 

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2019. év 2018. év Vált. % 

EBITDA 54,2 50,3 8 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 54,2 50,3 8 

Üzleti eredmény 40,3 36,6 10 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 40,3 36,6 10 

Beruházások és befektetések 48,9 9,4 420 

ebből organikus 12,9 9,4 37 

 
Legfőbb Gáz Midstream ESG Mutatók FY 2019 FY 2018  Ch % 

Közvetlen módon kibocsátott ÜHG (Scope-1)  0,24 0,19 22 

Elfolyások mennyisége (above 1 m3)  0,00 0,00 n.a. 

Munkaidő kieséssel járó sérülések gyakorisága (saját munkavállalók) 0 0 n.a. 

Teljes munkaerő 677 688 -2 

 

https://molgroup.info/en/documents/publications/annual_reports/2018/data-library.xlsx
https://molgroup.info/en/documents/publications/annual_reports/2018/data-library.xlsx


MOL Nyrt. 2020. évi közgyűlési dokumentumok 

  

 

volumenét. A Társaság jövőjét, a regionális gázelosztó szerep kiteljesítését az FGSZ által az elmúlt években 

végrehajtott vezeték- és kereskedelmi infrastruktúra fejlesztések alapozzák meg.   

2019. október 10-én – az állami tulajdonú MGT Zrt. részvényeinek megvásárlásával – az MGT Zrt. 100%-os 

tulajdonosává vált az FGSZ Zrt. Ezzel lezárult az MGT üzletágának és állami tulajdonú részesedésének 

megvásárlására irányuló tranzakció. Az MGT értékesítéséről a Kormány 1366/2019. (VI. 25.) Korm. határozata 

rendelkezett. Az FGSZ és az MGT 2019. június 28-án írta alá a tranzakciós megállapodást, az FGSZ a szerződés 

szerint 38 milliárd forintot fizetett a szlovák-magyar földgáz összekötő vezetékrendszer ellenértékeként 

(beleértve az MGT hiteleinek előtörlesztését is) a magyar államnak.  Az FGSZ 2019. október 4-én vette át a 

Magyarországot Szlovákiával összekötő 92 km-es földgázszállító vezeték üzemeltetését. 

Az FGSZ Regionális Booking Platformja (RBP) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs 

mechanizmusokat szabályozó európai uniós üzemi és kereskedelmi szabályzatnak, illetve a kapcsolódó egyéb 

uniós és magyar jogszabályoknak(16) megfelelően fejlesztett informatikai alkalmazás. A kapacitásallokációs 

alkalmazás lehetővé teszi - egyéb szolgáltatások mellett - a kapacitás allokációs eljárások és a másodlagos 

kapacitáskereskedelem lebonyolítását, melyet napjainkban - az FGSZ mellett - további kilenc EU-s földgázszállítási 

rendszerüzemeltető is használ: az Eustream (Szlovákia), a Transgaz (Románia), a Plinacro (Horvátország), a 

Bulgartansgaz (Bulgária), a DESFA (Görögország), a Gas Connect Austria (Ausztria), a Gascade (Németország), az 

Ontras (Németország) és a Gaz-System (Lengyelország).  
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4. MELLÉKLETEK 

I. SZ. MELLÉKLET - SPECIÁLIS TÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY-, ÉS EBITDA-HATÁSA 

 

  

  Milliárd forint Millió dollár 

Speciális tételek - üzleti eredmény 2019. év 2018. év 
Vált. 

% 
2019. év 2018. év 

Vált. 

% 

ÜZLETI EREDMÉNY SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL 318,3 362,7 -12 1.092 1.339 -18 

Upstream -4,1 13,8 n.a. -13 49 n.a. 

INAgip felvásárlás nyeresége 0,0 12,7 -100 0 45 -100 

MOLGROWEST (I) értékvesztés visszaírás 0,0 21,2 -100 0 75 -100 

Kalinovac mező értékvesztés, INA-csoport 0,0 -6,7 -100 0 -24 -100 

Molve mező értékvesztés, INA-csoport 0,0 -13,5 -100 0 -48 -100 

Kalegran átállás eredményszemléletű számvitelre 3,9 0,0 n.a. 14 0 n.a. 

Év végi értékvesztések (főleg Magyarország) -8,0 0,0 n.a. -27 0 n.a. 

Downstream -20,1 -19,7 2 -68 -69 -1 

Használaton kívüli finomítói egységeken elszámolt értékvesztés -12,6 0,0 n.a. -42 0 n.a. 

Környezetvédelmi céltartalék -7,5 0,0 n.a. -25 0 n.a. 

HCK (Hidrokrakkoló) értékvesztés 0,0 -24,2 -100 0 -85 -100 

Kártérítés LDPE 4 kivitelezőtől Slovnaft 0,0 4,5 -100 0 17 -100 

Központ és egyéb 0,0 -3,9 -100 0 -14 -100 

Értékvesztés a CEGE Csoportban 0,0 -3,9 -100 0 -14 -100 

ÜZLETI EREDMÉNYT ÉRINTŐ SPECIÁLIS TÉTELEK ÖSSZESEN -24,2 -9,8 145 -80 -34 138 

ÜLETI EREDMÉNY 294,1 352,9 -17 1.012 1.305 -22 

       

Speciális tételek - EBITDA 2019. év 2018. év 
Vált. 

% 
2019. év 2018. év 

Vált. 

% 

EBITDA SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL 688,7 747,0 -8 2.365 2.757 -14 

Upstream 3,9 12,7 -69 14 45 -69 

INAgip felvásárlás nyeresége 0,0 12,7 -100 0 45 -100 

Kalegran átállás redményszemléletű számvitelre 3,9 0,0 n.a. 14 0 n.a. 

Downstream -7,5 4,5 n.a. -25 17 n.a. 

Környezetvédelmi céltartalék -7,5 0,0 n.a. -25 0 n.a. 

Kártérítés LDPE 4 kivitelezőtől Slovnaft 0,0 4,5 -100 0 17 -100 

EBITDA-T ÉRINTŐ SPECIÁLIS TÉTELEK ÖSSZESEN -3,6 17,2 n.a. -11 62 n.a. 

EBITDA 685,1 764,2 -10 2.354 2.819 -16 
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2-es MELLÉKLET 

Lábjegyzetek 

Jegyzet száma  

(1) Az Üzleti eredményt és az EBITDA-t érintő speciális tételek részletezése az 1. számú mellékletben található. 

(2) 2013 második negyedévétől a tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült költségek módszerével számított 
eredmény az EBITDA-t és üzleti eredményt tisztítja meg a készlettartás hatásától (az aktuális piaci árakat 
figyelembe véve a kőolaj és egyéb alapanyagok esetében), a készleten elszámolt értékvesztéstől, a vevő- és 
szállítóállomány pénzügyi eredményétől; illetve módosítja az EBITDA-t / üzleti eredményt a valós CO2 
kvótaköltséggel és a származékos ügyletek eredményével. A bázisidőszak „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült 
eredményei az új metodika szerint átdolgozásra kerültek. 

(3) Mind a 2018, mind a 2019-es időszakoknál minden hónap adott havi átlagos HUF / USD devizaárfolyamát 
használtuk. 

(4) Nettó eladósodottság (gearing): nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is 
tartalmazó saját tőke összegéhez. 

(5) Brent kőolaj ár viszonyítva az Ural MED és Ural ROTT kőolaj árak átlagához. 

(6) 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 transzfer ára az átlagos import árnak felel meg. A 
szegmens eredmények az adott szegmenshez tartozó teljeskörűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is 
tartalmazzák. 

(7) 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 szegmensszintű 
kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. 
Társasági szintű eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történő értékesítéskor 
kerül elszámolásra. Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsősorban az Upstream-ből a 
Downstream és Gáz Midstream szegmensbe történő átadásnál keletkezik. 

(8) 2016-tól kezdődően az osztrák kiskereskedelem működése a nagykereskedelem szegmenshez kerül átsorolásra 

(9) 2018 januárjában egy új formula került bevezetésre a „Csoportszintű petrolkémiai árrés” számítására, felváltva 
a korábbi „Integrált petrolkémiai árrést”. Az új formula célja, hogy pontosabban tükrözze a MOL-csoport 
petrolkémiai termékkihozatalát. 

(10) CIF Med paritás 

(11) FOB Rotterdam paritás 

(12) FOB Med paritás 

(13) A kiskereskedelmi értékesítés a 3.5.4-es fejezetben található (Fogyasztói Szolgáltatások). 

(14) A regionális dízel- és benzin adatok Horvátország esetében nem tükrözik a teljes évet, az adatok 
elérhetőségének korlátozottsága miatt. A januártól novemberig terjedő időszak átlaga szerepel éves 
összehasonlításban.  

(15) Az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások belső vállalatirányítási rendszere és a külső riportálási struktúrája 
eltérő, így az IBS Ipari Szolgáltatások és Egyéb Vállalkozások szervezetek eredményei a “Központ és egyéb” 
szegmensben találhatóak. 

(16) 2017/459 sz. Bizottsági Rendelet (EU) a kapacitás lekötésről, 2017/460 sz. Bizottsági Rendelet (EU) a tarifáról, 
2012/490 sz. Rendelet (EU EB) a szerződéses torlódás kezelésről, 1227/2011 sz. REMIT Rendelet (EU), 703/2015 
sz. Rendelet (EU) a szállítási rendszerüzemeltetők együttműködéséről, 2000/31/EC sz. Irányelv az elektronikus 
kereskedelemről, 910/2014 sz. Rendelet (EU) (eIDAS) 

 


