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Részvényesi érték



A MOL-csoport – Közép–Európa

integrált olaj- és gázipari csoportja

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Közép-Európa

vezetô integrált olaj- és gázipari csoportja, egyúttal

nettó árbevétele alapján Magyarország legnagyobb

vállalata. 

A csoport fô tevékenysége a következô területeket

foglalja magába:

• kôolaj-, földgáz- és gáztermékek kutatása és

termelése

• kôolaj-feldolgozás, -szállítás és -tárolás, kôolaj-

termékek szállítása, -tárolása, -disztribúciója,

kis- és nagykereskedelme

• földgáz és egyéb gáztermékek importja,

szállítása, tárolása és nagykereskedelme

Tulajdonosi szerkezet:

A MOL-csoport valamennyi alaptevékenységét illetôen

piacvezetô Magyarországon. Fô célkitûzése a részvé-

nyek értékének és hozamának folyamatos növelése a

meglévô és új piaci lehetôségek minél teljesebb ki-

használásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési

stratégia követésével és a belsô hatékonysági tartalé-

kok feltárásával, versenyképességünk további növelé-

sével. A MOL Rt. részvényeit a Budapesti

Értéktôzsdén és a Luxembourgi Értéktôzsdén is jegy-

zik. Az értékpapírokkal kereskednek a Londoni SEAQ

International tôzsdén kívüli rendszerében is.

Bevezetés
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2000. december 31.

52,8%
Külföldi intézményi befektetôk

25%
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0,5%
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Tisztelt Részvényesek!

Az olajiparban a közelmúltban bekövetkezett változá-

sok társaságunk számára is újszerû piaci körülménye-

ket teremtettek. A rendkívül magas kôolajárak, 

a finomítói árrések jelentôs ingadozása és átlagosan

magas értéke megkérdôjelezte a teljes finomítói szek-

tor egyensúlyát. Felgyorsult a piacok globalizációja, to-

vább folytatódott az iparág konszolidációja. Ezek 

a változások természetesen a közép-európai térségre

is kihatottak. A MOL eddigi lépéseivel bizonyította,

hogy vezetô szerepet tud és kíván vállalni ezekben 

a folyamatokban. 

A régió vezetô olajtársaságává kívánunk válni, ennek

érdekében alaptevékenységeinkre összpontosítva ha-

tékonyságunk növelésére törekszünk. Az elmúlt évben

is folytattuk a fókuszra, a hatékonyságra és a növeke-

désre épülô stratégiánk megvalósítását a részvényesi

érték maximalizálása érdekében.

Figyelmünket az alaptevékenységek hatékonyságának

növelésére irányítottuk. Ennek megfelelôen beruházá-

sainkat a feldolgozási és kereskedelmi területre össz-

pontosítottuk, elsôsorban a finomítói eszközök és 

a kiskereskedelmi hálózat fejlesztése révén. Tovább

folytatjuk hazai kutatás-termelési tevékenységünket,

miközben fokozatosan kivonulunk a külföldi kutatásból.

Nemzetközi színtéren a készletvásárlásra összponto-

sítunk, amelyet elsôsorban Oroszországban kívánunk

megvalósítani. Célkitûzéseinkkel összhangban meg-

kezdtük a nem alaptevékenységekhez tartozó üzleteink

értékesítését, ezen belül nemzetközi kutatási projekte-

ket adtunk el.

Hatékonyságnövelô programunk keretében, a USA-

dollár erôsödésének kedvezô hatása nélkül, 58 millió

USA-dollárral csökkentettük befolyásolható költségein-

ket. Ez figyelemre méltó eredmény a 2002. év végére

kitûzött 100 millió USA-dolláros cél elérése szempont-

jából. Számos területen csökkentettük költségeinket 

a létszám 12 százalékos mérséklésével, valamint az

alapanyagok és szolgáltatások költségeinek csökken-

tésével.

A szerves növekedés továbbra is stratégiánk megha-

tározó eleme. Megtartottuk piacvezetô pozíciónkat

kulcsfontosságú üzleteinknél, és jelentôs növekedést

értünk el a kiskereskedelmi PB- és shoptermék-érté-

kesítés területén. Hazai szénhidrogén-készleteinket

húsz év után elôször növelni tudtuk.

A millennium éve nehéz és ellentmondásos idôszak

volt számunkra. Kitûnô eredményeket értünk el a nem

szabályozott üzletekben, ugyanakkor a növekvô piaci

jegyzésárak hatására súlyos veszteséget szenvedtünk

el a földgázüzletben. Igazgatóságunk és a társaság ve-

zetése elkötelezett, hogy olyan megoldást találjon a

földgázüzlet jövôjére, amely valamennyi részvényesünk

Elnöki levél

Hernádi Zsolt, az igazgatóság elnöke
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érdekeit szolgálja. A MOL számára a jelenlegi veszte-

ségtermelô helyzet nem elfogadható. Fontos szem-

pont emellett, hogy meg tudjuk ragadni a gázpiac 

közelgô liberalizációjából eredô növekedési lehetôsé-

geket. Biztosítjuk Önöket arról, hogy döntéseink meg-

hozatalakor e két feltétel lesz meghatározó. 

A gázüzletbôl eredô nehézségek ellenére a 2000. év

mérföldkô volt a MOL-csoport életében: megvalósítot-

tuk növekedési stratégiánk elsô lépését. Közép-Euró-

pa elsô jelentôs méretû, határokon átnyúló konszoli-

dációs tranzakciójaként 2000 márciusában megálla-

podást írtunk alá, miszerint Szlovákia vezetô olajipari

társaságának, a Slovnaftnak, stratégiai partnerévé

váltunk. Tôkeemeléssel és meglévô részvények vásár-

lásával az év végére 36%-os részesedéssel a Slovnaft

legnagyobb részvényesei lettünk. A MOL pozíciójának

megerôsítése érdekében négy tagot delegáltunk 

a Slovnaft igazgatóságába, emellett számos jelöltünk

tölt be vezetô pozíciót a társaságban. Közös

MOL–Slovnaft szakértôi csoport azonosította a part-

neri kapcsolat szinergiáit, amelyek a Slovnaft 2001-es

teljesítményén felül várhatóan jelentkeznek majd.

Az elkövetkezendô idôszakban továbbra is figyelemmel

kísérjük a régióban jelentkezô növekedési lehetôsége-

ket, emellett fontosnak tartjuk meglévô üzleteink haté-

konyságának fokozását. Stratégiai céljainkkal össz-

hangban folytatjuk a létszám és a befolyásolható 

költségek csökkentését, valamint a nem alaptevékeny-

séghez tartozó üzletek kiszervezését.

Az igazgatóság nevében engedjék meg, hogy ismétel-

ten megköszönjem részvényeseink bizalmát, a MOL-

csoport vezetôinek és munkavállalóinak elkötelezettsé-

gét és egész évi munkáját. Biztosítani szeretném még

egyszer Önöket, részvényeseinket, elkötelezettségem-

rôl a MOL stratégiája iránt és arról, hogy a régióban

a növekedési lehetôségek megragadásával értéket 

kívánunk teremteni az Önök számára.

Hernádi Zsolt, 

az igazgatóság elnöke



Kimagasló eredmények a nem szabályozott

üzletekben, jelentôs veszteség a szabályozott

földgázüzletben

A 2000. év számos kihívást jelentett a csoport számá-

ra, de a kedvezôtlen körülmények ellenére számottevô

sikereket értünk el a fókuszra, növekedésre és haté-

konyságra építô stratégiánknak megfelelôen.

A nem szabályozott üzletek esetében kimagasló ered-

ményeket értünk el változékony, de összességében

pozitív környezetben. A Brent típusú kôolaj átlagára

28,4 USD/hordó szintet ért el, amely a Kutatás-

termelés eredményét jelentôsen megnövelte. A nem-

zetközi piaci környezet a finomítói szektor számára 

is kedvezôen alakult, a kôolaj és a kôolajtermékek ára

közötti különbség szokatlanul magas szintet ért el. 

A szabályozott földgázüzletnél a földgázimport ára 

112 százalékkal nôtt a jelentôsen emelkedô termék-

árakhoz kötött árképzés miatt. A szabályozott értéke-

sítési árak ugyanakkor nem követték az importárak

emelkedésének mértékét, s ez a Gáz és energetika

szegmens súlyos veszteségeihez vezetett.

Nehézségeink ellenére két fontos eredményt értünk el

ebben az évben növekedési stratégiánkkal összhangban.

Egyrészt Szlovákia vezetô feldolgozási és kereskedelmi

társaságának, a Slovnaftnak, stratégiai partnerévé vál-

tunk azzal a lehetôséggel, hogy két év múlva irányító

pozícióra tehetünk szert a társaságban. Másrészt a fino-

mítói és petrolkémiai integráció potenciális elônyeinek

biztosítása érdekében a magyar petrolkémiai ipar fô

termelôjének, a TVK Rt.-nek, legnagyobb tulajdonosává

léptünk elô.

Engedjék meg, hogy a következôkben összefoglaljam 

a MOL 2000. évi pénzügyi teljesítményét elôször 

csoportszinten, majd szegmensenként.

Meggyôzô eredményeket jelenthettünk a nem szabályo-

zott üzletek terén. A Gáz és energetika szegmens

nélkül a csoport üzleti eredménye 264 százalékkal

nôtt, az EBITDA pedig 119 százalékos növekedéssel

majdnem 210 milliárd forintot ért el. Az EBITDA ráta 

a nem szabályozott üzletekben 27 százalékot ért el 

az 1999-es 19 százalékkal szemben. A szabályozott

gázüzlettel együtt viszont az üzleti eredmény 

25 százalékkal, az EBITDA 13 százalékkal csökkent, 

az EBITDA ráta pedig 10 százalékra esett vissza. 

Ezek az adatok jól jellemzik a nem szabályozott

üzleteknél elért jelentôs eredményeket.
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Vezérigazgatói összefoglaló

Mosonyi György vezérigazgató 



A mûködési cash flow 65 százalékkal csökkent, bár 

a forgótôke igény változása nélkül a csökkenés csak

18 százalék volt a szabályozott gázüzlet súlyos vesz-

teségei ellenére. Válaszként a társaság alacsonyabb

pénztermelô képességére tovább javítottuk a for-

gótôke menedzselését és módosítottuk 2000. és

2001. évi beruházási terveinket szem elôtt tartva 

a növekedés és biztonság elveit.

Az eladósodottság (a nettó adósságállomány és nettó

adósságállomány+saját tôke hányadosa) 46 százalékra

nôtt, beleértve a Slovnaft és TVK vásárlására fordított 

jelentôs összegeket. A Slovnaft-tranzakció finan-

szírozására 350 millió USA-dollár értékû szindikált hitelt 

írtunk alá. A szabályozott földgázüzlet veszteségeinek

következtében az eladósodottság meghaladta a társa-

ság által kitûzött hosszú távú, maximum 40 százalékos

értéket.

Szigorú költségkontroll a hazai kutatásnál, 

külföldön az orosz készletakvizícióra koncentrálva

A Kutatás-termelés szegmens üzleti eredménye jelen-

tôs mértékben emelkedett. A kôolaj-kitermelés 

8,6 százalékos csökkenése ellenére az eredményhozzá-

járulás az 1999. évhez viszonyítva négyszeresére nôtt.

A földgázkitermelés hozzájárulása nôtt, bár a szeg-

mensen belüli aránya jelentôsen csökkent a transzferár

következtében, amely a szabályozott nagykereskedelmi
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A Slovnafttal kialakított partneri kapcsolat bizonyítja, képesek vagyunk megvalósítani növekedési stratégiánkat



árnak felelt meg a tárolási, szállítási és készletezési

díjjal csökkentve. Mûködési folyamatainkat racio-

nalizáltuk, és szigorú költségcsökkentési programot

vezettünk be.

Hazai mûködési költségeinket körülbelül 2 milliárd

forinttal csökkentettük. Stratégiai céljainknak meg-

felelôen továbbra is a készletakvizícióra összpontosí-

tunk, elsôsorban Oroszország területén. A Jukosszal

kötött megállapodásunk a Zapadno-Malobalik olajmezô

kitermelésére a Jukosz

elsô, külföldi vállalattal

kötött, PSA (termelés-

megosztási megállapo-

dás) alapon mûködô vál-

lalkozása lesz. Divesztí-

ciós programunkat fel-

gyorsítottuk, és értéke-

sítettük tunéziai és

egyiptomi érde-

keltségeinket. Arra a kö-

vetkeztetésre jutottunk,

hogy a MOL számára

pénzügyileg elônyösebb

a Görögországban, Szíri-

ában és Jemenben vál-

lalt kötelezettségeink terveknek megfelelô teljesítése.

A földgázüzlet kiszervezése (unbundling),

felkészülés a piaci liberalizációra

Ahogy azt már korábban jeleztük, a Gáz és energetika

szegmens komoly veszteségeket szenvedett el, mivel 

a földgáz importára jelentôsen meghaladta a szabályo-

zott értékesítési árat. 2000-ben ez a veszteséget oko-

zó különbség átlagosan több mint 13 Ft/m3 volt. 

2000. november elejétôl az 500 m3/óránál több

földgázt felhasználó nem lakossági fogyasztók számára

a szabályozott végfelhasználói gázár átlagosan 

43 százalékkal emelkedett, amely mintegy 11 milliárd

forinttal csökkentette a veszteségeket. Az erôs USA-

dollár, a gázkészletek után elszámolt értékvesztés,

valamint a többi említett tényezô eredményeképp a Gáz

és energetika szegmens 117 milliárd forint üzleti

veszteséget szenvedett el a 2000. évben.

A jugoszláviai kintlevô-

ségekre képzett céltar-

talékból az év során 

3,7 milliárd forintot

szabadítottunk fel. A Ju-

goszlávia ellen hozott

szankciók feloldásával

javulni fog a tranzit-

szállítások lehetôsége,

azonban fogyasztóink

pénzügyi korlátait is fi-

gyelembe kell venni. 

A 2000 októberében

megtartott rendkívüli köz-

gyûlés jóváhagyta a gáz-

üzletág kiszervezését (unbundling), amely kulcslépés egy

átlátható és elôremutató struktúra kialakítása felé. 

A MOL vezetése elkötelezett a gázüzlet problémáinak

mihamarabbi megoldása mellett, amely valamennyi rész-

vényes érdekét szolgálja. Megbíztunk egy befektetési

bankot, hogy segítse a MOL-t valamennyi stratégiai

lehetôség megvizsgálásában. 
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A finomítás jelentôsen hozzájárult az üzleti eredményhez



Stabil termékpiaci pozíció, magas finomítói árrés

és fokozott fogyasztó-központúság

2000-ben a Feldolgozás és kereskedelem 86 milliárd

forinttal járult hozzá az üzleti eredményhez. Ez elsô-

sorban a kôolaj és a kôolajtermékek ára közötti rés

növekedésének, a finomítás területén megvalósított

hatékonyságjavításnak, valamint a növekvô fogyasztó-

központúságnak köszönhetô. Bár a motorikus

hajtóanyagok iránti hazai kereslet 4 százalékkal csök-

kent, a MOL 81 százalékra növelte nagykereskedelmi

piaci részesedését. Szintén sikereket könyvelhettünk

el a vegyipari alapanyagok, a kenôanyagok, valamint

a propán-bután gáztermékek értékesítése területén.

Bár kiskereskedelmi benzinértékesítésünk 7 száza-

lékkal csökkent, piaci részesedésünket megtartottuk,

mivel az általános kereslet is visszaesett. Kiskeres-

kedelmi gázolaj-értékesítésünk ugyanakkor 2 száza-

lékkal nôtt. Kiskereskedelmi PB-részesedésünk 

7 százalékról 14 százalékra emelkedett. Növekvô

nem üzemanyag jellegû értékesítésünk és költség-

csökkentô intézkedéseink szintén növelték a kiske-

reskedelmi tevékenység eredményét. A kiskereske-

delmi shoptermékek árrésbevétele több mint 30 száza-

lékkal nôtt az év során. Kiskereskedelmi beruházásaink

26 százalékkal csökkentek, mert a töltôállomás-

hálózat bôvítése helyett a hatékonyság növelésére

összpontosítottunk.

Hatékonyságjavító intézkedések

Regionális növekedési stratégiánkkal összhangban

elkötelezettek vagyunk a belsô hatékonyság növe-

lésére. A 2000. év során sikeresen valósítottuk meg

a következô lépéseket:

• Befolyásolható költségeinket 126 millió USA-dollár

összegben csökkentettük, amely 58 millió USA-dollár

valós megtakarítást jelent az erôsödô dollár kedvezô

hatását és a speciális tételeket kiszûrve. A kedvezô 

folyamat fenntartása érdekében nagyarányú, úgynevezett

üzleti folyamatok átalakítása (BPR) programot

indítottunk, amely együtt jár az SAP R/3 bevezetésével,

nagyszabású szervezeti kultúraváltással, valamint a

vezetés fejlesztésével.

• Stratégiai céljainknak megfelelôen 12 százalékkal

csökkentettük az alkalmazotti létszámot, ugyanakkor to-

vább javítottuk a meglévô szakmai képességeket a maga-

san képzett vezetôk, valamint szakértôk kiválasztásával.

• A MOL regionális terjeszkedési stratégiájának megva-

lósítása során különösen fontos a vezetés nemzetközi ta-

pasztalata, így nemzetközi cégeknél kipróbált vezetôket

alkalmaztunk.

• 2001 elején hat évre szóló megállapodást írtunk alá

az egyik vezetô számviteli szolgáltatásokat nyújtó céggel,

az Accenture-rel a számviteli tevékenység kiszervezésé-

rôl. Ez a megállapodás Magyarországon az egyik legna-

gyobb és Közép-Európában is egyike a legelsô tevékeny-

ségkihelyezéseknek. A megállapodás 6 éves idôtartama

alatt a MOL ide vonatkozó számviteli tevékenységének

éves költségei a tervek szerint legalább 40 százalékkal

fognak csökkenni.

• Lapos szervezeti struktúrát alkalmazva lényegesen

csökkentettük a szervezetek és vezetôi szintek számát.

• Folytattuk a nem alaptevékenységekhez tartozó

eszközeink divesztícióját, értékesítettük két nem-

zetközi kutatási és termelési érdekeltségünket

(Tunézia és Egyiptom), emellett egyéb projektjeink

értékesítése is végsô fázisba került.

• Közép-Európában a fogyasztóközpontúság a leg-

fontosabb versenyelônnyé vált. A fogyasztók válasz-

tását a korábbi monopóliumok iránti kiszolgál-

tatottságon túllépve a minôség és a fogyasztó-

központúság befolyásolja. A MOL-nál erre a fejlôdésre

különleges figyelmet fordítunk, amely dolgozóink

képzését, fogyasztóink kiszolgálásának javítását is

jelenti.
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A regionális szerep felé vezetô úton,

képességeink javítása új partnerekkel

Munkavállalóink kiemelkedô eredményeket értek el

jelentôs belsô változások és változékony külsô piaci

tényezôk mellett. Elismerésemet fejezem ki

teljesítményükért. A legizgalmasabb idôk azonban még

elôttünk állnak: a Slovnaftnál megszerzett pozíciónkat

követôen közösen dolgozunk az együttmûködésünkbôl

fakadó jelentôs szinergiák és növekedési lehetôségek

azonosításán és azok megvalósításán. A partnerség

legnehezebb és talán legfontosabb sikertényezôje a

közös kultúra kialakítása. 2001 ebbôl a szempontból

izgalmas, dinamikus év lesz számunkra.

A Slovnaftban és a TVK-ban megszerzett részesedé-

sünk jól jelzi dinamizmusunkat és eltökéltségünket,

hogy a szabályozott gázüzlet nehézségei ellenére stra-

tégiánkat végigvisszük.

Hisszük, hogy teljesítményünket portfóliónk fejlesz-

tésével tovább fogjuk javítani, csökkentjük költsé-

geinket, kiegyensúlyozott módon folytatjuk befekteté-

seinket jelenlegi tevékenységeink esetében, és 

folytatjuk a nem alaptevékenységek divesztícióját. 

A MOL kiugró hatékonyságról tett tanúbizonyságot 

a nem szabályozott versenyágazatok területén. 

A vezetés nevében megerôsítem, hogy elfogadott

növekedési stratégiánknak megfelelôen haladunk

tovább. A végsô cél, hogy fogyasztóink és részvé-

nyeseink érdekét szolgálva a régió vezetô szerep-

lôjévé váljunk.

Mosonyi György

vezérigazgató
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Üzleti területek
Kutatás és termelés
Kôolaj- és földgázkutatás 
és termelés

Gáz és energetika
Földgáz beszerzése, 
tárolása, szállítása, 
nagy- és kiskereskedelme

Kôolaj-vásárlás, -finomítás,
valamint kôolaj- és kôolajipari
termékek szállítása

Értékesítés
Finomított kôolajtermék-
kereskedelem. Üzemanyagok 
és kenôanyagok
kiskereskedelme 
és szolgáltatások nyújtása

Vegyipar
Vegyipari portfóliós 
társaságok

Társaság
Vezetô regionális integrált 
olajipari vállalat

Stratégiai kihívások

• Csökkenô hazai 
szénhidrogén-készletek 

• Kockázatkezelés
• Jelentôs olajár-ingadozás
• Sikeres nemzetközi 

portfólióépítés

• Átlátható és kiszámítható
szabályozás

• Piaci liberalizáció
• Olajárak ingadozása
• Kiskereskedelmi 

konszolidáció
• Együttmûködési lehetôségek

• Változó árrések
• Regionális növekedési 

lehetôségek megragadása
• Szigorodó környezetvédelmi 

szabályozás
• Világszínvonalú hatékonyság 

iránti elkötelezettség

• Nyomott exportárrések
• Agresszív verseny
• Növekvô kereslet
• Piaci konszolidáció
• Regionális együttmûködések

• Növekvô piaci kereslet
• Ciklikus, de magasabb 

megtérülés, mint 
a finomításban 

• Különbözô érdekek 
konszolidációja

• Magas részvényesi 
elvárások

• Regionális üzleti lehetôségek
• Forrásokért folyó verseny

Célok

• Folyamatos értékteremtés
a hazai kutatásban
és termelésben 

• Akvizíciók által vezérelt 
regionális készletpótlás 

• Szabályozási környezet 
alakítása

• Hatékony eszközgazdálkodás, 
átlátható mûködés 

• Piacvezetô szerep 
megtartása a piacnyitást 
követôen is

• Csoportszintû 
eszközgazdálkodás

• Megfelelés az EU motor-
hajtóanyagokra vonatkozó 
elôírásainak

• Hatékony mûködés
• Feldolgozás alacsony 

költségek mellett 

• Kereslet által vezérelt mar-
keting, költségvezetô szerep 
a kiskereskedelemben

• Erôs hazai pozíció
• Versenyképes regionális 

logisztika
• Hálózat átalakítása
• Fogyasztó-központúság
• Szélesebb választékú 

és magasabb színvonalú 
szolgáltatások

• Imázsépítés

• Finomítói és vegyipari 
optimalizálás

• Rugalmas alapanyag-ellátás, 
biztos szállítói pozíció 

• Vezetô szerep a regionális 
petrolkémiai konszolidációban 

• Piaci stabilizáció 

• Kiegyensúlyozott,
de fókuszált portfólió

• Mûködési kiválóság 
• Pénzügyi erô 
• Értékteremtô növekedés
• Nívós pénzügyi célok 

Akciók

• Nemzetközi portfólió 
újragondolása, 
készletvásárlás a régióban 

• Nemzetközi kutatási portfólió 
értékesítése, fókusz a hazai 
kutatási tevékenységen 

• Hatékony költséggazdálkodás

• Kiszervezés: átlátható és 
elkülönített költségstruktúra

• Kockázatmegosztás – az üzle-
ti tevékenység újraszervezése

• Proaktivitás a liberalizációs 
folyamatban

• Új szabályozási keretek 
kijelölése

• Regionális megközelítés
• Hatékonyságjavítás
• Termékinnováció
• A logisztikai rendszer 

racionalizálása 

• Szelektív regionális 
piacfejlesztés

• Proaktív marketing
• Kiszámítható árképzés
• Üzemanyag-márka 

bevezetése
• Komplex marketing-

képességek
• Új shopkoncepció
• Fókusz az üzemanyagokon 

kívüli értékesítésen

• TVK-befektetés
• A meglévô vegyipari portfólió 

racionalizálása
• Regionális együttmûködés

• M&A/együttmûködési akciók
• A portfólió racionalizálása
• Létszámcsökkentés
• Befolyásolható költségek 

csökkentése
• Kultúraváltás

Beszerzés, feldolgozás, logisztika
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Igazgatóság

[1] HERNÁDI ZSOLT (40)
Az igazgatóság elnöke 2000. július 7-tôl, tagja 1999. február 24-tôl  (2)
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ipari tervezô-elemzô szakán
szerzett diplomát 1986-ban. 1990 és 1994 között számos pozíciót töltött
be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-tôl 1994-ig a pénzintézet ve-
zérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. igazgató-
sági tagja, illetve vezérigazgatója 1994 óta. Jelenleg a MALÉV Rt.
igazgatóságának, a Fundamenta Rt. és a Nemzetközi Bankárképzô Rt.
Felügyelô Bizottságának tagja, 1995 óta a Magyar Bankszövetség elnökségi
tagja. 2001 januárjától a Ruhrgas AG Tanácsadó Testületének tagja. 

[2] ANDRÁSI MIKLÓS  (37)
Az igazgatóság tagja 2000. október 20-tól  (1)
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem matematikai szakán szerzett
diplomát 1989-ben. 1988–89-ig az ELTE Jogi Karán dolgozott, 1989–
1990-ig a Price Waterhouse pénzügyi tanácsadója, 1990–91-ig az Elsô
Magyar Angol Bróker Kft. ügyvezetô igazgatója, 1991–93-ig a New York
Bróker Budapest Kft. ügyvezetô igazgatója, 1993–99-ig a DH csoport be-
fektetési szolgáltatójának vezetôje, 2000. február 1-jétôl 2001. március 
1-jéig az ÁPV Rt. vezérigazgató-helyettese. A Szerencsejáték Rt.
igazgatóságának tagja.

[3] LASZLO R. CZIRJAK (41)
Az igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl  (1,2)
A Columbia Egyetemen ipari mérnöki BSc, és MBA fokozatot szerzett. 
A Chemical Bank N.Y. Corp.-ban, a Goldman Sachs-nél és a Bridgeford
Group-ban (az Industrial Bank of Japan New York-i befektetési bankja) dol-
gozott. Az elmúlt években, 1991-tôl 1998-ig a Bankers Trust International
ügyvezetô igazgatója, a Bankers Trust (magyar leányvállalat) elnök-
vezérigazgatója, ez utóbbiban felelôsségi körébe tartozott a befektetési
banktevékenységek irányítása Közép-Európa déli régiójában. Jelenleg 
az iEurope Capital partnere, amely az iEurope Fund (regionális kockázati
tôkebefektetési alap) befektetési tanácsadója. Czirjak úr a UNITED WAY
Erôforrás Alapítvány kuratóriumának elnöke, és korábban elnöke volt 
az Amerikai–Magyar Kereskedelmi Kamarának (AMCHAM, 1995–1996).
Amerikai állampolgár, folyékonyan beszél magyarul.

[4] Dr. CSÁNYI SÁNDOR  (48)
Az igazgatóság tagja 2000. október 20-tól  (2)
A Pénzügyi Számviteli Fôiskolán 1974-ben végzett, a Budapesti Közgazdaság-
tudományi egyetemen szerzett diplomát 1980-ban, ahol 1986-ban doktorált.
Pénzügy szakos közgazda, okleveles árszakértô és bejegyzett könyvvizsgáló.
1974-tôl a Pénzügyminisztériumban dolgozott, 1983–86 között a Mezôgaz-
dasági és Élelmezésügyi Minisztériumban osztályvezetô. 1986-tól a Magyar
Hitelbank fôosztályvezetôje, 1989-92 között a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
vezérigazgató-helyettese. 1992-tôl az OTP Bank elnök-vezérigazgatója. 
A MATÁV Rt. igazgatóságának tagja, az OTP Garancia Biztosító Rt., a Gyulaj
Rt. és a Villányi Borászati Rt. Felügyelô Bizottságainak elnöke. 
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[5] MICHEL-MARC DELCOMMUNE (53)
A társaság pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-tôl,
az igazgatóság tagja 2000. április 28-tól
A belgiumi Liège egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-
ben, majd MBA fokozatot szerzett a New York állambeli Cornell Egyetemen.
1972-ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1992-ben a Petro-
Fina S.A. Igazgatótanácsába választották. 1990-tôl elsôsorban vállalati
pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott mint elsô vezérigazgató-
helyettes és pénzügyi vezérigazgató-helyettes. 1999-tôl humán erôforrás
igazgatóként irányította a Fina és a Total vállalatok sikeres egyesülési
folyamatát. Tagja a Cornell Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének,
és tagja a TVK igazgatóságának. Belga állampolgár. 

[6] Dr. DOBÁK MIKLÓS  (45)
Az igazgatóság tagja 1996. május 29-tôl a nemzetközi
intézményi befektetôk javaslatára  (2)
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1979-
ben. Külföldi ösztöndíjai: Kölni Egyetem (1983–84); Stanford University
(1990); Harvard Business School PMD (1992); Wharton Business School
(1993). A közgazdaságtudományok kandidátusa, a BKÁE Vezetési és Szer-
vezési Tanszékének tanszékvezetô professzora. Az IFUA Horváth & Partner
Vezetôi Tanácsadó Kft. ügyvezetôje, a Középület Rt. igazgatóságának tagja. 

[7] Dr. HORVÁTH GÁBOR  (45)
Az igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl  (2)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karán szerzett diplomát
1979-ben. 1990 óta önálló ügyvédi irodát vezet. Fô tevékenysége a társa-
sági jog, a vállalati pénzügyi jog és a vállalatszervezési jog. A MOL Hotels
Rt. igazgatóságának elnöke, és az OTP Bank Rt. Felügyelô Bizottságának
tagja. 

[8] Dr. MACHER ÁKOS  (47)
Az igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl  (1) 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját ter-
vezô-elemzô szakon 1977-ben. Egyetemi doktori címet szerzett 1984-ben,
majd a közgazdaságtudományok kandidátusa fokozatot 1992-ben. Pályáját
a Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kutatóintézetében kezdte 1978-ban.
1990 óta aktív a privatizáció különbözô területein. 1990-tôl az Állami
Biztosítónál, majd a MATÁV Rt.-nél vett részt a privatizációban. 1994-tôl 
az ÁPV Rt.-ben dolgozik, 2001. március 1-jétôl gazdasági vezérigazgató-
helyettes. A MAHART Rt. igazgatóságának tagja.

[9] MÉHES SÁNDOR  (54)
Az igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl  (1)
A Nehézipari Mûszaki Egyetemen szerezte diplomáját számítástechnikai
rendszerszervezô szakon 1972-ben. A Közgazdaságtudományi Egyetemen
felsôfokú külkereskedelmi szakvizsgát tett 1982-ben. A Földmûvelésügyi 
Minisztérium Országos Mezôgazdasági Kereskedelmi Irodájának külkeres-
kedelmi igazgatója, a Videlco GmbH Külképviseleti vezetôje, a Z-form német-
magyar vegyes vállalat külkereskedelmi igazgatója, majd az Industrialexport
Külkereskedelmi Vállalat fômérnöke volt. Jelenleg a Ganz-Port-Rijeka Rt.
alelnöke, a Hungária Közraktározási Rt. igazgatóságának tagja. 

[10] MOSONYI GYÖRGY  (52)
A társaság vezérigazgatója, az igazgatóság tagja 1999. július 19-tôl
A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben.
1974-tôl a Shell International Petroleum Co. (SIPC) magyarországi képvise-
letének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni
Shell-központban dolgozott. 1992–93-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezetô igaz-
gatója. 1994–1999-ig a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben
1997-ben a Közép- és Kelet-Európai Régió elnöke, 1998-ban egyúttal 
a Shell Csehország vezérigazgatója is. A Joint Venture Szövetség elnöke, 
a Panrusgáz igazgatóságának tagja.

[11] IAIN PATERSON (54)
Az igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl  (1)
A Cambridge Egyetemen a Természettudományok MA fokozatát, Durham-
ben a geofizika MSc fokozatát, emellett a Harvard Business School PMD fo-
kozatát szerezte meg. 1970-tôl a British Petroleum Plc.-nél töltött be
különbözô pozíciókat Nagy-Britanniában, az USA-ban és a Közel-Keleten.
1984 és 1998 között az Enterprise Oil Plc.-nél dolgozott, 1991-tôl a nem-
zetközi tevékenységekért felelôs igazgatósági tagként. Jelenleg a Paladin
Resources Plc. és a Hunting Plc. igazgatója, valamint az Octagon Energy
Limited elnöke. Brit állampolgár.

(1) Audit Bizottság
(2) Társaság-Irányítási és Javadalmazási Bizottság

[1]

[2]

[3] [4]

[5] [6]

[7][8]

[9]

[10][11]
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Felsôvezetés

[1] MOSONYI GYÖRGY 
Vezérigazgató
Mosonyi úr életrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg.

[2] MICHEL-MARC DELCOMMUNE
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes
Delcommune úr életrajzát az igazgatósági tagoknál adjuk meg. 

[3] ÁLDOTT ZOLTÁN (33)
Stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen sze-
rezte 1991-ben, okleveles közgazdász. 1990 és 1991 között 
a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. tagja, 1992 és 1995
között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó Rt.-nél töltött be
különbözô munkaköröket. 1995 és 1997 között vezette a MOL
privatizációs fôosztályát és 1997-tôl 1999-ig a tôkepiaci terület
igazgatója. 1999-tôl stratégiai és üzletfejlesztési igazgató,
majd 2000 novemberétôl a csoport stratégiai vezérigazgató-
helyettese. A Slovnaft a.s. igazgatóságának elnökhelyettese, 
a Panrusgáz Rt. igazgatósági tagja, és a MOL Invest Rt.
igazgatóságának elnöke.

[4] DR. BÁNHEGYI ILONA (32)
Jogi igazgató
Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán és 
a Duke University jogi fakultásán szerezte. 1992-tôl különbözô
magyar és nemzetközi jogi cégeknél dolgozott, elôször Magyar-
országon, majd Németországban. A Bruckhaus Wastrick Haller
Lobar külföldi partnere lett. 2000-tôl a MOL Rt. jogi vezetôje.
Tagja New York állam Ügyvédi Kamarájának és a Budapesti
Ügyvédi Kamarának. A MOL Invest Rt. igazgatósági tagja, 
a Panrusgáz Felügyelô Bizottságának tagja, a TVK és a Slovnaft
Felügyelô Bizottságának elnöke.

[5] BOKOR CSABA (39)
Hazai Kutatás és Termelés Divízió, ügyvezetô igazgató
Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte, 
okleveles geológus. 1992-tôl a Kutatás és Termelési Üzletág
területi csoportvezetôje, a közel-keleti projektek referense.
1995-tôl a Hazai Kutatás Üzletág dunántúli régióvezetôje, majd
1998-tól igazgatója. 1999-ben a Hazai Kutatás és Termelés
Üzletág ügyvezetô igazgatója lett. Tagja a Magyar Geofizikusok
Egyesületének és a Magyarhoni Földtani Társulatnak. A Magyar
Bányászati Szövetség elnöke.    

[6] Dr. MAXIMILIAN DIELACHER (56)
Információs Rendszerek, igazgató
1970-ben szerzett diplomát a grazi egyetem vegyipari szakán.
1970-tôl a Deutsche Texaconál dolgozott Hamburgban a kuta-
tási és fejlesztési osztályon, valamint az ásványi termékek
mûszaki szolgáltatási részlegénél. 1977-tôl a Shell Ausztriánál
dolgozott a mûszaki szolgáltatás területén, és a OMV Schwe-
chati finomítójának kôolaj-feldolgozásáért volt felelôs. 1981-tôl
1987-ig a kenôanyag marketing osztály vezetôje. 1988-tól
1991-ig a Shell képviselôje Magyarországon. Sikeresen alakí-
totta át a Shell képviseletet a Shell Magyarország céggé. 1992-
tôl a Shell Ausztria ellátási és beszerzési osztályának igazgatója
és 1995-tôl a cég átszervezési és rendszerkialakítási (SAP)
projektjének vezetôje. 1996-ban a Shell Európa átszervezési és
rendszerkialakítási (SAP) projekt vezetôjének nevezik ki, 1999-
ben a PricewaterhouseCoopers európai energetikai részlegénél
a marketing és tudásmenedzsment fejlesztési fôosztály
vezetôje. Osztrák állampolgár.

[7] FELKAI GYÖRGY (40)
Kommunikációs igazgató
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen okleveles köz-
gazdászként végzett, majd újságírói képesítést szerzett. Szá-
mos posztgraduális képzésen vett részt pénzügyi, kommuniká-
ciós és menedzsment témakörben Magyarországon, Japánban
és az Egyesült Királyságban. Több éven keresztül szerkesztô-
ként dolgozott a Magyar Rádiónál és Televíziónál. 1992-tôl
különbözô kommunikációs és marketing ügynökségeknek
dolgozott, köztük a Hill and Knowltonnak, a Burson-
Marstellernek és a holland NEHEM-nek. 1999-tôl a MOL
marketingkommunikációs, majd kommunikációs igazgatója. A
Magyar Reklámszövetség elnökségének tagja.  
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[8] GERECS LÁSZLÓ (48)
Külföldi Kutatás és Termelés Divízió, ügyvezetô igazgató
Diplomáját a Gubkin Olaj- és Gázipari Egyetemen szerezte, okle-
veles olajmérnök. Üzleti ismeretekbôl a torontói York Egyetem
Kelet-Nyugat Vállalkozási Kapcsolatok szakán és az Open Uni-
versity-n szerzett diplomát. 1977 és 1992 között az Országos
Kôolaj- és Gázipari Trösztnél töltött be különbözô pozíciókat.
1992-tôl a Nagykanizsai Bányászati Üzem igazgatója, 1995-tôl
a Külföldi Kutatás-Termelés Üzletág igazgatója.

[9] GESZTI LÁSZLÓ (50)
Termékelôállítás és -kereskedelem Divízió, ügyvezetô igazgató
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen sze-
rezte, 1985-tôl 1992-ig elnök-vezérigazgató az Interag Rt.-nél,
a Shell megbízott ügynöke, a töltôállomás-hálózat tulajdonosa
és mûködtetôje. 1992 és 1993 között a Kereskedelmi és
Hitelbank Rt., majd 1993-tól 1997-ig a Mineralimpex Rt. –
késôbb MOLTRADE-Mineralmimpex Rt. – üzleti tanácsadója.
1997-tôl 1999-ig a MOLTRADE-Mineralimpex Rt. kereskedelmi
igazgatója, és 1999. augusztustól 2000 végéig a MOL Rt.
Értékesítési Divíziójának ügyvezetô igazgatója.

[10] SIVÓ IMRE (47)
Lakossági Szolgáltatások Divízió, ügyvezetô igazgató  
Diplomáját a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte, okleveles
vegyészmérnök és közgazdász. Posztgraduális tanulmányokat
folytatott az Oxfordi és a Columbia Egyetemen. 1978 és 1991
között a Taurus Gumiipari Vállalatnál dolgozott, 1987-tôl vezér-
igazgató-helyettesként. 1992-tôl 1999-ig a Zwack Unicum Rt.
vezérigazgatója. A Menedzserek Országos Szövetségének
elnökségi tagja.

[11] SZEMMELVEISZ ZOLTÁN (43)
Földgáz-kereskedelmi Üzletág, ügyvezetô igazgató 2001. március 23-tól
Diplomáját 1981-ben szerezte a Budapesti Mûszaki Egyetem
Gépészmérnöki Karán. 1982-tôl az Országos Kôolaj- és Gázipa-
ri Tröszt (OKGT) Gázszolgáltatási Fôosztályán dolgozott különbö-
zô beosztásokban. 1991-ben a Gázszolgáltatók Egyesülésének
mûszaki igazgatója lett. 1992-ben a Prímagáz Hungária Rt. ve-
zérigazgató-helyettese. 1993 és 1994 között a Calor Gas
(Egyesült Királyság) és az SHV Holding N.V. (Hollandia) elnöki
tanácsadója. 1994-tôl 2000 végéig a Prímagáz Hungária Rt.
(jegyzik a budapesti tôzsdén) vezérigazgatója és igazgatósági
tagja. Szakmai karrierje során elnökségi tagja az MPE-nek, 
az IGU tanácsának tagja, és a regionális energetikai tôzsde gáz-
szekciójának vezetôje. 2001. márciustól a Panrusgáz
igazgatóságának tagja.

[12] SZITÓ JÁNOS (48)
Földgáz-kereskedelmi Üzletág, ügyvezetô igazgató 2001. március 23-ig
Diplomáját a Gubkin Olaj- és Gázipari Egyetem olajmérnöki sza-
kán szerezte, elvégezte a Külkereskedelmi Továbbképzô Köz-
pont felsôfokú külkereskedelmi szakát is. Az Országos Kôolaj-
és Gázipari Trösztnél töltött be különbözô tisztségeket, Irakban
üzemvezetôként, majd a társaság fejlesztô mérnökeként dol-
gozott. 1992-tôl a Nemzetközi Kutatás-Termelés vezetôje, majd
a Földgáz-kereskedelmi Üzletág igazgatója. 2001 márciusában
a Panrusgáz Rt. vezérigazgatója lett.  

[13] VÁRADI BÉLA (40)
Humán erôforrás igazgató
Diplomáját 1983-ban szerezte a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen, okleveles közgazdász. 1983 és 1987 között
az Országos Munkaügyi Központ elemzôje, majd 1987-tôl
1990-ig az Országos Tervhivatalnál dolgozott elemzôként.
1990 és 1993 között különbözô pozíciókat töltött be a Mun-
kaügyi Minisztériumban. 1993-tól 1995-ig a GE-Tungsram Rt.
HR vezetôje, 1995-tôl 1999-ig a Dreher Rt. humán erôforrás
igazgatója. A MOL Hotels Rt. igazgatóságának tagja. 

[1]

[2][3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

[12] [13]
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Felügyelôbizottság

[1] Dr. LUKÁCS JÁNOS  (42)
A Felügyelôbizottság elnöke 1999. február 24-tôl
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem számvitel-statisztika-számítás-
technikai tanári szakán szerezte diplomáját 1983-ban. Könyvvizsgálói szak-
képesítéssel rendelkezik. A BKÁE Számviteli Tanszék vezetôje, a közgazda-
ságtudományok kandidátusa.

[2] INCZE ZSOLT  (38)
A Felügyelôbizottság tagja 1999. július 19-tôl
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán szerezte dip-
lomáját 1982-ben. Adószakértôi és könyvvizsgálói szakképesítéssel rendel-
kezik. Jelenleg a HBF Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetô
igazgatója. A Magyar Villamos Mûvek Rt. igazgatóságának és a Regionális
Fejlesztési Holding Rt. Felügyelô Bizottságának tagja.

[3] Dr. HARTMANN PÉTER  (37)
A Felügyelôbizottság tagja 1999. február 24-tôl, elnökhelyettese 
1999. március 24-tôl
A Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját
1988-ban. Korábban az ALLCOM Kereskedelmi Rt. üzletág-igazgatója volt.
1997-tôl 1998-ig a MOL Rt. PB- és Gáztermék-kereskedelmi Üzletág terve-
zésgazdálkodási vezetôje, 1998 óta az Euronet Banktechnikai Szolgáltató
Kft. ügyvezetô igazgatója.

[4] Dr. KOVÁCS FERENC  (41)
A Felügyelôbizottság tagja 2000. április 28-tól
Az ELTE Jogi Karán szerezte diplomáját 1985-ben, jogtanácsosi szakvizsgát
tett 1987-ben, 1989-ben mezôgazdasági szakjogász diplomát, majd 1994-
ben külkereskedelmi szakjogász diplomát szerzett. 1985–1995 között jog-
tanácsosként és ügyvédként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különbözô
cégeinél dolgozott. 1996-tól 2000-ig az Északkelet-Magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési Rt. igazgatósági tagja. 1997-tôl  2000-ig a Záhony és Térség
Vállalkozási Övezet fejlesztésével foglalkozik, ügyvezetô. 1999–2001. feb-
ruár között a Magyar Fejlesztési Bank igazgatóságának tagja. 2000-tôl
elnök-vezérigazgató a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-nél.
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[5] KUDELA JÓZSEF  (54)
A Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 
1994. november 30-tól
Felsôfokú szakszervezeti és humán szervezôi egyetemi szakképesítéssel
rendelkezik. 1989-tôl a MOL Bányász Szakszervezet elnöke. 

[6] Dr. LÁMFALUSSY SÁNDOR  (71)
A Felügyelôbizottság tagja 1999. február 24-tôl
Közgazdaságtudományi diplomáját a Louvain-i Egyetemen, D.Phil fokozatát
Oxfordban, a Nuffield College-ban szerezte. 1961–62-ben a Yale Egyetem
vendégprofesszora. Egy ideig a Bank of Brussels vezérigazgatója, majd
1976-tól 1993-ig a Bank for International Settlements (Nemzetközi Fizeté-
sek Bankja) vezetô embere, az utolsó kilenc évben vezérigazgatója. 1994-
tôl 1997 júliusáig az European Central Bank (Európai Központi Bank) elôdjé-
nek, az Európai Pénzügyi Intézetnek (European Monetary Institute, EMI) el-
nöke. Jelenleg a Louvain-i Katolikus Egyetem (Belgium) professzora. Belga
állampolgár.

[7] MAJOR JÁNOS  (49)
A Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 
1994. november 30-tól
Vegyipari gépésztechnikus, jelenleg a Janus Pannonius Tudományegyetem
személyügyi szervezô fôiskolai szakának hallgatója. 1994-tôl a MOL Rt.
Vegyész Munkavállalók Szakszervezeti Tanácsának titkára.

[8] PAP EDUÁRD (43)
A Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 
1999. április 29-tôl
Létesítményvezetô 1992-tôl. A Töltôállomás Üzletág Minôségügyi Tanácsá-
nak tagja 1996-tól, a Töltôállomás Üzletág, illetve a Lakossági Szolgáltatá-
sok Divízió Üzemi Tanácsának elnöke 1998-tól.

[9] VINKOVITS ANDRÁS  (29)
A Felügyelôbizottság tagja 1999. április 29-tôl
A Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán sze-
rezte diplomáját 1997-ben. 1997-tôl 1999-ig az Andersen Consulting infor-
matikai tanácsadója. Jelenleg a Gazdasági Minisztérium energetikai fôosz-
tályának vezetôje.

[1][2]

[3]

[4][5]

[6]

[7]

[8]

[9]
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Kiemelt pénzügyi adatok, IAS (Mrd Ft) 1999 2000 2000/99 %

Értékesítés nettó árbevétele 742,6 1.025,4 38,1

EBITDA 117,1 101,7 –13,2

Üzleti eredmény 56,0 42,0 –24,9

Adózás elôtti eredmény 34,5 22,6 –34,5

Nettó eredmény speciális tételek elôtt 65,3 17,2 –73,7

Nettó eredmény 35,4 20,2 –42,9

Mûködési cash-flow 142,9 49,4 –65,4

Beruházások és befektetések 116,0 170,6 47,1

Egy részvényre jutó eredmény speciális tételek elôtt (EPS), Ft 667 175 –73,7

Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft 362 206 –43,0

Sajáttôke-arányos eredmény speciális tételek elôtt (ROE), % 16,7 4,6 –72,5

Sajáttôke-arányos eredmény (ROE) % 9,7 5,3 –45,3

Átlagos lekötött tôkére esô megtérülés átszervezési  

tételek elôtt (ROACE), % 18,3 7,4 –59,4

Átlagos lekötött tôkére esô megtérülés (ROACE), % 12,1 8,2 –32,4

Kiemelt üzleti adatok 1999 2000 2000/99 %

Nettó bizonyított készlet

– kôolaj (millió hordó) 65,2 71,6 9,8

– földgáz (millió kôolaj hordó-egyenértékes) 200,3 217,8 8,7

Összes nettó bizonyított készlet (millió boe) 265,5 289,4 9,0

Napi átlagos nettó termelés

– kôolaj és kondenzátum (ezer hordó/nap) 35,3 32,8 –7,1

– földgáz (ezer kôolaj hordó-egyenértékes/nap) 63,7 59,8 –6,1

Összesen (ezer kôolaj hordó-egyenértékes/nap) 99,0 92,6 –6,5

Földgáz-értékesítés (millió m3) 12.033 11.628 –3,4

PB-értékesítés (kt) 399,8 379,2 –5,2

Kôolajtermék-értékesítés

– belföldi értékesítés (kt) 5.403,6 5.338,7 –1,2

– exportértékesítés (kt) 1.943,5 1.921,4 –1,1

Kôolajtermék-értékesítés összesen (kt) 7.347,1 7.260,1 –1,2

Töltôállomások száma

– Magyarország 390 383 –1,8

– régió 57 64 12,3

Töltôállomások összesen 447 447 0

Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok 
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Értékesítés nettó árbevétele (Mrd Ft)  
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Fókusz



Hazai kutatás

A stratégia belföldi üzletre vonatkozó céljaival össz-

hangban a MOL folytatta a hazai kutatás és termelési

tevékenység fejlesztését 2000-ben is. A MOL mezô-

inek többsége érett szakaszban van, a termelés ebbôl

következôen évente 6–9 százalékkal csökken. A divízió

a 2000. évben képes volt jövedelmezôségét növelni 

a mûködési költségek racionalizálásával és a piaci árak

kedvezô változása következtében. A termelés fajlagos

költsége értékcsökkenés nélkül a kôolaj esetében 2,5

USD/hordót tett ki. A hatékonyságjavítás egyik eleme-

ként a divízió új alapokra helyezte a mezôportfólió-szeg-

mentálást. Ennek alapján megkezdôdött a portfólióele-

mek felülvizsgálata, amely folyamat várhatóan 2001

végéig fejezôdik be. Az új technológiai lehetôségek

figyelembevételével készülô tervek a kihozatal javítását,

ezáltal a kitermelhetô készletek növelését célozzák. 

A szegmentálás segítségével meghatároztuk azokat 

a mezôket is, amelyek a közeljövôben az erre kidol-

gozott különbözô struktúrák keretében (bányászati

jogok értékesítése, közös mûködtetés stb.) társaságon

kívüli hasznosításra kerülnek. 

Folytattuk a hagyományos kutatási területeinken 

az ismert mezôk környezetében végzett 3D szeizmikus

mérési programot. Befejezôdött az 1999-ben 

megkezdett, mintegy 1.050 km2-nyi területet érintô,

az Algyô mezô környékén elhelyezkedô kisebb méretû,

a korábban alkalmazott technológiákkal ki nem mutat-

ható úgynevezett szatellittelepek kutatását célzó mé-

rési projekt. Az elkövetkezô évek fúrásos kutatását

megalapozó eredmények értékelése ezen vizsgálat

alapján folyamatban van. A korábban már azonosított,

de nem minôsített területek újraértékelése további 4,6

millió toe (kb. 35 millió boe) bizonyított készletet ered-

ményezett, túlnyomórészt Mezôsas-Nyugat mezôbôl.

Ezen túlmenôen Szentmihálytelken egy meglévô mezô

mellett 3D szeizmikus mérés alkalmazásával azonosított

szatellitszerkezetben kisebb kôolaj-elôfordulást 

Kutatás és termelés
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észleltünk. Az új szénhidrogén-földtani modellek kifejlesz-

tése révén a közelmúltban kutatásba bevont úgy-

nevezett frontier kutatási területeink közül 3 esetben

(Dunántúli-középhegység, Sárköz, Duna-medence) le-

zártuk az elôkészítô jellegû, szeizmikus méréseket ma-

gában foglaló fázist. Ennek eredményeképp perspek-

tivikus szénhidrogén-tároló szerkezeteket azonosíthatunk

a 2001. évben.

A 2000. év során a divízió megvalósította az 1999

októberében elfogadott szervezeti és mûködési változ-

tatások többségét. A mûködés sikeres racionalizálása

– az üzleti struktúra átszervezése, a vezetôi szintek és

egységek számának csökkentése, továbbá a karban-

tartási tevékenység mûködtetésének átalakítása –

jelentôsen hozzájárult mind a divízión belüli növeke-

déshez, mind a hatékonyság javításához. 2000 végére

az alkalmazottak létszáma 2.522 fôrôl 2.130 fôre

csökkent. A termelési költségek csökkentésében jelen-

tôs szerepet játszott, hogy új alapokra helyeztük

együttmûködésünket a karbantartó társaságokkal. 

A 2000. év során befejeztük a társaságok racionalizá-

lását, és 2001-ben megkezdjük értékesítésüket. 

A divízióhoz tartozó leányvállalatok tevékenységét átvilá-

gítottuk, amelyet a mûködés racionalizálása követett.

Ennek következtében jelentôsen csökkent a GES,

Geoinform és Rotary szolgáltatásainak költsége. 

A 2000. év augusztusában kútjavítási munkálatok

közben kitört  Pusztaszôlôs 34. számú kútja. A kút

felülrôl történô lezárása a berendezés és a lyukfej-

szerelvény eltávolítását követôen szeptember 3-án meg-

történt. A sikeres lezárás ellenére egy elôre nem lát-

ható béléscsôsérülés miatt a kúttól mintegy 150 m-re

vadkitörés keletkezett. Ez az esemény mentesítô fúrás

kivitelezését tette szükségessé, melyet külföldi szak-

emberek segítségével mélyítettünk le. A bonyolult

mûveletsor november 20-án fejezôdött be.

Külföldi kutatás-termelés

Az 1999 októberében meghirdetett új stratégia jelen-

tôs változást eredményezett a MOL külföldi kutatás-

termelési tevékenységében. A siker kulcstényezôjévé 

a készletakvizíció vált, amelyet elsôsorban Oroszor-

szágban kívánunk megvalósítani. A kutatási tevékeny-

ségünkben a szerzôdéses kötelezettségek teljesítése

mellett célunk az egyes koncessziókból a tervezett és

fokozatos kivonulás.

Készletvásárlási tevékenységünket Oroszországra,

azon belül is Nyugat-Szibériára összpontosítottuk.

Oroszország az a terület, ahol ígéretes olajkészletek

vannak, és a MOL egyértelmû versenyelônnyel rendel-

kezik. Jó olaj- és gázkereskedelmi kapcsolataink van-

nak Oroszországgal, szakértôink széles körû mûszaki
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ismeretekkel rendelkeznek az orosz olajiparról (tapasz-

talatcsere, tanulmányok orosz intézetekben). Célunk

vonzó mezôfejlesztési projektek megvalósítása a nagy

orosz olajipari cégekkel együttmûködve PSA (terme-

lésmegosztási szerzôdés) alapján.

Készletakvizíciós törekvéseink elsô lépéseként Orosz-

ország egyik legnagyobb olajvállalatával, a Jukosz cég-

gel, közös mezôfejlesztési projekt létrehozásában

állapodtunk meg. A Zapadno-Malobalik projekt lesz 

a Jukosz elsô PSA-alapú termelô vállalkozása külföldi

céggel együttmûködve. A mezô, amely mintegy 24

millió tonna (175 millió hordó) bizonyított készlettel

rendelkezik, Nyugat-Szibériában, a Hanti-Mansi Auto-

nóm Régióban található.

A terület kiterjedt csôhálózattal és szállítási infrastruk-

túrával rendelkezik. A két cég 50–50 százalékos része-

sedéssel egy konzorciumot hoz létre. Oroszországban

a termelésmegosztási szerzôdés 20 évre szabályozza

a befektetôk és az állam jogait és kötelezettségeit. 

Az irányadó PSA törvény teljes exportjogot biztosít,

lehetôvé teszi a külföldi valutában való könyvelést és

elszámolást, valamint korlátozás nélküli profitrepatri-

álást, továbbá rögzíti az adókulcsokat. 2000-ben:

MOL–Jukosz közös munkacsoportokat hoztunk létre,

és elkészítettük a projekt megvalósíthatósági tanul-

mányát. A helyi közigazgatás elfogadta a tanulmányt,

amely az elsô lépést jelentheti az állammal való PSA

tárgyalások során a 2001-es évben.

Sikeresen lezárult a 8,5 millió USA-dollár összegû

mezôfejlesztési kísérleti projekt. A kísérleti projekt

célja a mezôfejlesztés megalapozása, a helyi viszonyok

megismerése, valamint a jövôbeli operátori szerepre

való felkészülés. A projekt megvalósítása egyaránt szol-

gálja a MOL és Jukosz stratégiai érdekeit. 

Az újrafogalmazott stratégia alapján folyamatban van a

nemzetközi kutatási portfólió átalakítása. Értékesí-

tettük az egyiptomi és tunéziai olaj- és gáz érdekelt-

ségeinket. Katari kutatási projektünket lezártuk.

A két albán projekt

egyikét a MOL

átruházta az ope-

rátorra (OMV),

míg a másik

projekt operátorá-

val (Premier) közö-

sen kezdeményez-

te a Velca blokk

visszaadását.Telje-

sítettük a görögor-

szági és pakisztáni

kutatási projektek

2000. évi munka-

programját, mely

szerint Görögor-

szágban 2 kutat

mélyítettünk le,
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Pakisztánban pedig szeizmikus méréseket végeztünk.

A folyamatban levô fúrási munkálatok a két szíriai

kútban szénhidrogén-elôfordulást mutattak ki, ezért

2001-ben sor kerül a kutak részletes kivizsgálására.

A két jemeni blokk egyikében az elvégzett új szeizmikus

mérések lehetséges célpontokat jeleztek. Ezért döntés

született a kutatófúrás lemélyítésérôl és a kockázatok

mérséklése céljából érdekeltségünk esetleges

csökkentésérôl.

A 2000-re kitûzött kutatási stratégiát teljesítettük.

Portfólióelemeink száma az év eleji állapothoz képest

(8 ország, 13 projekt) a 2000. év végére jelentôsen

csökkent (4 ország, 6 projekt). 2001 során a meglevô

projektek esetében a szerzôdések nyújtotta keretek

között további döntéseket kell hozni a konkrét kutatási

eredmények, az eddig felhalmozott tapasztalatok

alapján.

2000-ben a költségcsökkentés játszotta a központi

szerepet. 1999-hez képest a befolyásolható költségek

27 százalékkal csökkentek, melyeket egyrészt a

projektek számának csökkenésével, másrészt a fenn-

maradó projektek költségeinek tudatos csökkentésével

és nem utolsósorban 20 százalékos létszámleépítéssel

értünk el. A meglevô projektjeink minimális ráfordí-

tásokkal mûködnek.

A külföldi kutatás-termelési tevékenységet 2001-ben is

szigorú költséggazdálkodás fogja jellemezni, az orosz

mezôfejlesztési projektek létrehozására összpon-

tosítva, az átalakult kutatási portfólió költséghatékony

és értékteremtô mûködtetése mellett.
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A gázüzlet liberalizációjára való felkészülés jegyében 

a MOL megkezdte az Európai Unió gázdirektíva hatálya

alá tartozó tevékenységek teljes körû átvilágítását,

elemzését egy átlátható mûködési rendszer létrehozá-

sának érdekében és a gázdirektíva elôírásainak

megfelelôen. A MOL a folyamat gyorsítása mellett dön-

tött, a társaság 2000. október 20-i rendkívüli köz-

gyûlése megszavazta a szállítás, tárolás és keres-

kedelmi tevékenységek önálló társaságokba történô 

kiszervezését, a lépés határidejének megállapítását 

pedig az igazgatóság hatáskörébe utalta. A három tár-

saság (Földgázellátó Rt., Földgáztároló Rt., Földgáz-

szállító Rt.) létrehozása és bejegyzése megtörtént, 

az eszközök kihelyezése, illetve az önálló tevékenység

megkezdése a hatósági jóváhagyásoktól függ.

Bár a kormány liberalizálni kívánja a gázpiacot, a folya-

mat elindításának idôpontja még bizonytalan. A piaci

szereplôk, a Gazdasági Minisztérium és a Magyar Ener-

gia Hivatal folyamatosan figyeli az európai uniós esemé-

nyeket annak érdekében, hogy a törvényalkotás során

az új elvárások a törvénybe bekerülhessenek. 

A gázpiac szereplôi különbözô szakmai fórumokon folya-

matosan egyeztetnek a megfelelô piaci modellrôl, amely

nagyban megkönnyítheti az új törvény megalkotását.

Tárolás

A MOL jelentôs gáztárolói mobil kapacitással

rendelkezik (kb. 3.200 millió m3), és alkalmas napi kb.

42 millió m3 csúcsigény kielégítésére is. A szabályozott

gázüzlet által elszenvedett jelentôs veszteségek miatt

a tárolási beruházások a legalapvetôbb projektekre és

a biztonságos mûködés biztosítására korlátozódtak. 

A fejlesztések elsôsorban két földalatti gáztárolóra

koncentrálódnak (Pusztaszôlôs és Pusztaderics).

Másik két tároló esetében kisebb összegû fejlesztés

valósult meg (Hajdúszoboszló, Zsana), lényegében 

az évekkel ezelôtt elindított projekteket fejezték be.

A pusztaszôlôsi kitörés felhívta a figyelmet a mûszaki

biztonság fontosságára. A kitörést sikerült megfékez-

ni, de csak hosszabb idô után, így ezen idô alatt a fô

tárolótelepben tárolt gázból mintegy 130 millió m3

elszökött, és a telep jelentôs sérüléseket szenvedett.

Szállítás

A MOL 5.193 km nagynyomású szállítórendszeren

keresztül szolgáltatja a földgázt a fogyasztóknak. 2000-

ben csökkentett források mellett folytattuk a rendszerre-

konstrukciós és fejlesztési munkákat. Megépítettük 

a Kapuvárt Répcelakkal és a Vecsést Csepellel össze-

kötô távvezetékeket, valamint új gázátadó állomásokkal
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bôvítettük kapacitásunkat (Dorog II, Veresegyháza, Sü-

megcsehi). Befejezôdött a mosonmagyaróvári és a hajdú-

szoboszlói kompresszorállomások építése. Ezek 2001-

ben lépnek üzembe, így a közeljövôben lehetôség nyílik 

a délszláv gázpiac elérésére, ami javítja piaci pozíciónkat

a térségben. 2000-ben a gázellátás biztonságos volt. 

A hatósági elôírások miatt a Duna alatti vezetékek

rekonstrukciója azonban nem halasztható tovább,

valamint a kompresszorállomások emisszióját 2005-ig

csökkenteni kell. 2000-ben csak minimális humanitárius

célú gáztranzitot végeztünk Szerbia felé, megítélésünk

szerint azonban a külsô környezeti tényezôk változása 

a jugoszláviai tranzitlehetôségek szempontjából kedve-

zôen fog alakulni a MOL számára. Felújítottuk Szlové-

niával a gáztranzitálási megbeszéléseket, amelyek bizto-

síthatják a MOL számára a dél-európai gáztranzit 

vezetékek elérhetôségét.

Kereskedelem

Az árszabályozás szá-

munkra kedvezôtlen ha-

tása ellenére is folya-

matosan biztosítottuk

az ország földgázellátá-

sát, miközben a kedve-

zôtlen üzleti környezet

még hatékonyabb mû-

ködésre késztette a tár-

saságot. A MOL gáz és

energetikai stratégia-

váltásra, valamint az

azzal összefüggô jelen-

tôs szervezetátalakítás-

ra kényszerült.

A MOL 2000-ben két-

szer emelhette értékesí-

tési árait: júliusban meg-

közelítôleg 15 százalék-

kal növekedett az átlagos eladási ár, majd novembertôl

a nem lakossági (500 m3/h feletti) fogyasztói árak

átlagosan 43 százalékkal emelkedtek. Mivel a MOL

értékesítése jelentôs részben importált földgázból

történik, és a gázért a nemzetközi piaci árszintnek 

Földgáz importárak és az 
értékesítési átlagár alakulása (Ft/m3)
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megfelelô árat fizet, a társaság jelentôs veszteséget

kényszerül elszenvedni a beszerzési és eladási ár

közötti különbség miatt.

A tulajdonosi érdekek védelme érdekében a MOL kényte-

len volt minden jogi lehetôséget megragadni a nem

megfelelô mértékû gázáremelések miatt keletkezô 

jelentôs veszteség csökkentésére. Árfelülvizsgálati kérel-

met nyújtottunk be az Energiahivatalhoz, majd a részle-

ges elutasító választ követôen fellebbeztünk. Emellett 

a Fôvárosi Bíróságnál kártérítési pert indítottunk, majd

annak elsôfokú elutasító döntése után fellebbezést nyúj-

tottunk be a Legfelsôbb Bírósághoz.

A földgázeladások 76 százaléka regionális gázszolgál-

tató társaságoknak, 24 százaléka nagyfogyasztóknak

történnek. A gázszolgáltató társaságokkal hosszú távú

szerzôdésekkel rendelkezünk. Nagyfogyasztóink az el-

múlt években korszerûsített szerzôdések alapján vásá-

rolnak gázt, a két nagy erômûvel (Dunamenti Erômû

Rt. és Tiszai Erômû Rt.) integrált hômennyiség-szerzô-

dési konstrukció él.

A földgázkereslet növekedésére számíthatunk a jövôben

az energetikai szektor részérôl, amely fôleg a kis teljesít-

ményû erômûvek belépésének eredményeként

jelentkezhet. A többi szektorban nem várható jelentôs

mértékû keresletnövekedés.
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Energetika

A MOL az energetikaportfólió racionalizálásának

lehetôségét vizsgálja, és készül a villamosenergia-piac

tervezett liberalizációjára. Növekvô energiaigényének

kielégítése érdekében a BorsodChem, a MOL és 

a helyi villamosenergia-szolgáltató vállalat együtt-

mûködésével megalapította a BC Erômû Kft.-t,

amelyben a MOL 30 százalékos tulajdoni hányaddal

rendelkezik. A társaság egy 50 MW-os villamos és 136

MW-os kogenerációs gázturbinás erômûvet épített,

amely mûködését várhatóan 2001-ben kezdi meg.

Kiskereskedelmi gázszolgáltató társaságok

A MOL általános hatékonyságnövelô, kulcstevékeny-

ségekre koncentráló stratégiájával összhangban

folytatta a kiskereskedelmi gázportfólió konszo-

lidációját. A 2000. év közepére a Bihari Közmû Kft., 

a Délborsodi Gázközmû Kft., a Felsô-szabolcsi

Gázközmû  és Szolgáltató Kft., a Fônixgáz Kft. és a

Mátragáz Kft. beolvadt a MOL-Gáz Kft.-be. Következô

lépésként 2001-ben a ZAB Rt. és a MOL-Gáz Kft.

egyesül. Az elindított portfólió-racionalizálási folyamat

eredményeként a negyedik negyedévben értékesítettük

a portfólió egyes elemeit.

Földgáz-értékesítés fogyasztói 

szegmensenként (millió m3)
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A 2000. év végén végrehajtott szervezeti átalakítás

eredményeként egységes irányítás alá került a down-

stream értéklánc valamennyi tevékenysége (ellátás,

feldolgozás, logisztika és az értékesítés). A kôolajbe-

szerzéstôl a termékértékesítésig terjedô folyama-

tokat a Termékelôállítás és kereskedelem divízión

belül létrehozott Értékesítési lánc menedzsment

koordinálja.

Az ellátás-finomítás-logisztika-értékesítés tevékeny-

ségek számára a 2000. év kiemelkedôen sikeres esz-

tendô volt annak ellenére, hogy az üzleti környezet

bizonyos tekintetben kedvezôtlenül alakult. Piaci pozí-

cióinkat mind belföldön, mind külföldön megerôsí-

tettük, s javítottuk belsô mûködési hatékonyságunkat.

A 2000. évben végrehajtott fejlesztési és marke-

tingakciók ezen kedvezô tendenciák folytatódását

alapozták meg.

Ellátás

2000-ben a MOL 5,7 millió tonna kôolajat importált,

mely gyakorlatilag megegyezik az 1999-ben behozott

mennyiséggel. Az átlagos importár – USA-dollárban kife-

jezve – 40 százalékkal növekedett, ami megfelel a nem-

zetközi piaci tendenciáknak. Az import teljes volumene

orosz kôolaj volt „Ural”, illetve „Russian Export Blend”

néven ismert minôség. Továbbra is több exportôrrel

állunk kapcsolatban: a legnagyobb mennyiséget a Jukosz

cégtôl vásároljuk. További szállítóink a Szurgutnyeftyegaz,

a TNK, a Tatnyeft és a Polar Lights, valamennyien orosz

cégek. Az importált mennyiségen belül az éves szerzôdés

keretében beszerzett kôolaj részaránya 40 százalék volt. 

Feldolgozás

A Dunai Finomító késztermék-termelô kapacitásai

csaknem teljes kihasználtsággal mûködtek, a feldolgozott

kôolaj-mennyiség 6 millió tonna volt. A Tiszai Finomító

alacsonyabb kapacitáskihasználtság mellett, az elôbbinek

alárendelten üzemelt, ugyanakkor kénmentesítô és

MTBE-üzemeinek jelentôs szerepük volt a végtermék-

elôállításban. A Zalai Finomítóban elsôsorban a helyi

kôolaj-termelésen alapuló bitumengyártás folyik, továbbá

kisebb mennyiségben fûtôolaj és gázolaj elôállítása. A Ko-

máromi Finomítóban kenôanyagok keverése történik. 
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1997-ben fontos beruházást indítottunk a Dunai

Finomítóban: a maradékfeldolgozási projekt megvaló-

sítását. 2000-ben a komplex beruházás két létesít-

ménye készült el: a Linde hidrogéngyár és a Claus

kénkinyerô üzem. A Foster Wheeler késleltetett kok-

szoló kiviteli tervezése befejezôdött. Az üzem mecha-

nikailag 2001. május végére készül el. A maradékfel-

dolgozási projektnek szintén részét képezô HDS-üzem

rekonstrukciója lezajlott, a gázolaj-kénmentesítô

(GOK-2) üzem átalakítása várhatóan 2001. áprilisra

fejezôdik be. Az egyes technológiai egységek és

blokkok komplex próbájának végrehajtását követôen

az üzemindítás 2001 ôszén várható.

A maradékfeldolgozási projekt megvalósításával lénye-

gesen kedvezôbbé válik a Dunai Finomító termékstruk-

túrája. Mintegy 1 millió tonna, jelenleg csak nehéz fû-

tôolajként, alacsony áron értékesíthetô finomítói 

maradék továbbfeldolgozása révén nô a könnyebb,

értékesebb termékek részaránya. A motorbenzineké

21 százalékról 25 százalékra, a gázolajoké 

33 százalékról 40 százalékra nô, míg a fûtôolajé 

18 százalékról 3 százalékra csökken. A feldolgozási

folyamat során keletkezô petrolkokszot szintén

értékesíteni tudjuk. A termékstruktúra változásának

hatására a finomítói árrés számottevôen növekszik.

A korábban beindított finomítói hatékonyságjavítási

programok eredményeként tovább csökkent a feldol-

gozási egységköltség. A 2000. évben két új haté-

konyságjavítási projektet indítottunk el. Az AspenTech

projekt célja a finomítás és az elsôdleges elosztás

hatékonyságának növelése integrált tervezési-üteme-

zési munkafolyamat kialakításával. A megvalósítás

eredményeként javul az erôforrások kihasználtsága,

csökkennek a szénhidrogén-készletek, és gyorsabbá

válik a kereskedelmi igényekre való reagálás. Az UOP-

projekt a feldolgozási költségek csökkentését a tech-

nológiai oldalon irányozza elô, elsôsorban ener-

giamegtakarítás, a termékhozam-struktúra javulása

és a kôolaj-veszteség csökkentése révén.

A MOL Rt. üzemanyagai megfelelnek az EU 2000

üzemanyag-direktíváinak. A 98-as oktánszámú motor-

benzin már most megfelel az EU 2005 követel-

ményeinek. Társaságunk az EU 2005 üzemanyag-

minôség teljesítéséhez szükséges technológiai fejlesz-

téseket idôben végre fogja hajtani. A MOL korábbi

beruházásai kedvezô alapot teremtenek ahhoz, hogy

a társaság a ma még nem pontosan specifikált minô-

ségi elôírásokat 2005-re teljesítse.

Logisztika

2000-ben folytatódott a MOL logisztikai rendszerének

racionalizálása: bezártuk három nagykereskedelmi te-

lepünket, amelyeknek nem volt közvetlen csôvezetéki

kapcsolata, és ellátásuk korábban vasúton történt. 

A MOL teljes fehéráru-tároló kapacitása jelenleg 

2,2 millió m3, amelybôl közel 800 ezer m3-t a KKKSz-

szel meglévô hosszú lejáratú szerzôdésünk alapján 

a szövetség tulajdonát képezô készletek tárolása köt

le. A 2000. évi kôolajtermék-logisztikai struktúrában

a csôvezetéki szállítás részesedése 19 százalék, 

a vasúté 14 százalék, a közúti fuvarozásé 54 száza-

lék, az uszályé pedig 13 százalék. 

A fajlagos logisztikai költségek és a termékkiszolgálás

idôigényének csökkentése, a logisztikai tevékenység ru-

galmasabbá tétele érdekében a korábban megindított

hatékonyság-javítási program keretében újabb projek-

teket indítottunk. Ezek lényeges eleme az elsôdleges

és másodlagos logisztikai tevékenység korszerû infor-

matikai eszközökkel való támogatása, illetve egy ennek

révén megvalósuló fuvaroptimalizáció. A rendszer 

a fentieken kívül javítja a vagyonbiztonságot, továbbá

automatikusan jelzi az esetleges meghibásodásokat is.
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Értékesítés

Annak ellenére, hogy 2000-ben Magyarország  egyes

makrogazdasági mutatói kedvezôen alakultak, a kôolaj-

termékek árának nagymértékû emelkedése, továbbá 

a régió egyes országait jellemzô romló gazdasági

teljesítmény kedvezôtlenül befolyásolták a MOL

értékesítési feltételeit.

A kôolajtermékek iránti kereslet a korábban vártnál

alacsonyabb volt, ez hangsúlyosan érvényes volt 

az üzemanyagokra. Magyarországon a motorbenzin-

fogyasztás mintegy 8 százalékkal, a gázolajé pedig 

1 százalékkal csökkent, és a regionális piacokon

szintén visszaesett a felhasználás. Magyarországon 

a magas nemzetközi

piaci árakat a fizetô-

képes kereslet korlá-

tai miatt április és

november között csak

részben érvényesítet-

tük. Mindazonáltal a

kôolajtermék-értéke-

sítés árrésének csök-

kenését a finomítói

árrés erôteljes növe-

kedése kompenzálta.

További jelentôs

eredmények 

a 2000. év során

Valamennyi nagy

partnerünkkel meg-

újítottuk üzemanyag-

értékesítési szerzô-

désünket. A nagy-

részt kétéves szerzôdésekben lekötött mennyiségek

azt tükrözik, hogy a nemzetközi olajtársaságok ma-

gyarországi leányvállalatai a korábbiakhoz hasonló

magas arányban a MOL-tól vásárolnak termékeket.

Mindez megalapozza társaságunk finomítóinak jövô-

beli kapacitáskihasználtságát, és fontos bázisát

jelenti nagykereskedelmi értékesítési rendszerünk-

nek. E szerzôdések megújításánál a vevô igényébôl ki-

indulva  PB-gázt és kenôanyagot is tartalmazó

31

Kôolajtermék-értékesítés megoszlása (kt) 

8000

6000

7000

4000

5000

2000

3000

0

1000

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

Célunk, hogy teljes körû szolgáltatást és termékcsomagot kínáljunk vásárlóinknak

Gázolaj

Gáz- és
tüzelôolajok

Benzinek

Kenôanyagok

Bitumenek

Egyéb



értékesítési „csomagban” állapodtunk meg egyes

partnereinkkel.

Végfelhasználói értékesítésünk 90 százalékát az éves

mennyiségi lekötést tartalmazó szerzôdésekkel biz-

tosítottuk. Partnereinknek termékhez kapcsolódó

szolgáltatásokat és MOL-termékbôl álló csomagokat

ajánlottunk.

Dinamikus marketingmunkának köszönhetôen 

az 1999. évi 7 százalékról 14 százalékra növeltük PB

kiskereskedelmi piaci részesedésünket. Lépést tartva

az újonnan megjelenô piaci igénnyel beindítottuk 

az autógáz-értékesítést.

Bitumenértékesítésünknél egyre intenzívebb marke-

tingtevékenységet valósítunk meg. Az év második fe-

lében felkészültünk a hazai autópálya-építés felgyorsu-

lásával számunkra adódó piaci lehetôségek maximális

kihasználására.

A hazai benzinkereslet csökkenése miatt korlátozott

belföldi értékesítési lehetôségeink kompenzálására je-

lentôs mennyiségû motorbenzint adtunk el hagyomá-

nyos exportpiacainkon kívül (fôként  Csehország, 

Németország, Lengyelország).

A MOL-nak számításba kellett vennie az alacsony

földgázárból fakadó hatásokat. Ennek ellenére nagy

mennyiségû fûtôolajat értékesítettünk kedvezô felté-

telek mellett belföldön és külföldön egyaránt. Az ela-

dások megfelelô ütemezésével biztosítottuk a fino-

mító folyamatos mûködését, és ez összességében

kedvezôen járult hozzá az értékesítés eredményéhez.

A 2000. év során olyan koncepciót, illetve ezt meg-

valósítani képes szervezeti modellt dolgoztunk ki,

amelyben az értékesítés vevôszegmensenként speci-

alizálódott egységekben folyik, a kereskedôk vala-

mennyi termék értékesítését végzik. Tevékenységük-

höz a termékvonalbeli irányítás és a marketing-

szervezet nyújt támogatást. 

Vevôszolgálati központunk gondoskodik a szerzôdések

teljesítésérôl, továbbá folyamatosan kezeli a beérkezô

vevôi kéréseket, megválaszolja, illetve a megfelelô

helyre továbbítja azokat.

Lakossági szolgáltatások

Kiskereskedelmi tevékenységünk hatékonyságát egy

olyan évben is növelni tudtuk, amelyet az üzemanyag-

árak erôs emelkedése miatt kedvezôtlen keresleti

környezet jellemzett. 2000 folyamán különösen nagy

hangsúlyt helyeztünk a nemüzemanyag jellegû termé-

kekre, leginkább a shopáruk értékesítésére, ezáltal ez

a szegmens jóval az infláció feletti növekedést ért el.
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1999 elejétôl kezdve a kiskereskedelmi üzemanyag-

árak folyamatosan emelkedtek, ami a benzinfogyasz-

tás csökkenését eredményezte minden olyan fontos

piacon, ahol a MOL kiskereskedelmi tevékenységet

folytat. 1998 decembere és 2000 októbere között

Magyarországon a benzin kiskereskedelmi ára 

63 százalékkal emelkedett, míg az ezen idôszakra

számított infláció 20 százalék körül alakult.

2000 folyamán legfontosabb marketingakciónk 

a Tempo márkanév bevezetése volt a MOL hazai kis-

kereskedelmi hálózata által értékesített benzinekre.

A Tempo benzin egyszerre termékfejlesztés és mar-

ketingkoncepció. A márka a következô üzeneteket

közvetíti a vevôk felé: a MOL benzinek kiváló minôsé-

gûek, megfelelnek az EU technikai és környezetvé-

delmi szabványainak és vásárlóink helyi szükségle-

teinek megfelelôen fejlesztettük ki azokat. A vásárlók

elsô reakciója egyértelmûen pozitív volt. 

A magyarországi piaci részesedésünk tovább emel-

kedett, elsôsorban a gázolaj-értékesítés tekintetében.

A gázolaj kiskereskedelmi piaci részesedésünk 

48 százalékra emelkedett az elôzô évi 46 százalékról,

míg a benzinpiacon részesedésünk stabilan 41-42

százalék körül alakult. A gázolaj esetében elért jó tel-

jesítmény döntôen a MOL üzemanyagkártyás eladá-

soknak köszönhetô.

Minden országban jelentôs elôrelépést értünk el 

a nemüzemanyag jellegû termékek értékesítésében,

ami különösen igaz Magyarországra és Romániára.

Egy olyan idôszakban értünk el infláció feletti értéke-

sítésnövekedést, amikor az üzemanyag-fogyasztás

csökkent. Az árucikkek számának csökkentésével és

a kötelezô alapkínálat bevezetésével optimalizáltuk az

áruválasztékot minden MOL által üzemeltetett shop-

ban. Emellett kifejlesztettük az áruk shopbeli elhelye-

zésének egységesített és optimalizált módját. 

Magyarországon a rögzített árú cigaretta, az autó-

pálya-matrica és a mobiltelefon-feltöltô kártyák beve-

zetése jelentôsen hozzájárult a nemüzemanyag jelle-

gû termékek több mint 50 százalékos árbevétel-

növekedéséhez.

Magyarországon a MOL töltôállomás-hálózat olyan fej-

lôdési szintet ért el, amikor a cég már a zöldmezôs

hálózatfejlesztés helyett inkább a meglévô töltôállo-

mások felújítására

koncentrál azok érté-

kesítési potenciáljának

növelése érdekében.

Ezzel az elképzeléssel

összhangban 2000

folyamán csak egy új

töltôállomást nyitot-

tunk meg, és egy má-

sik esetében teljes re-

konstrukciót hajtot-

tunk végre. A koráb-

binál nagyobb össze-

get fordítottunk a töl-

tôállomások shopja-

inak fejlesztésére és
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gépi autómosó hálózatunk  korszerûsítésére. Emel-

lett növeltük legjobb töltôállomásaink üzemanyag-

értékesítési kapacitását.

Regionális terjeszkedési politikánk megvalósításának

elsô lépéseként Szlovákia piacvezetô kiskereskedelmi

tevékenységet folytató társaságával, a Slovnafttal

kötöttünk partnerséget. Jelenleg a két kiskereske-

delmi hálózat közötti lehetséges szinergiák elemzé-

sére helyezzük a hangsúlyt, és koordinált hálózat-

fejlesztési politika kialakítását tervezzük. Legfon-

tosabb zöldmezôs beru-

házásokat igénylô pia-

cunk Románia maradt,

ahol a nehéz piaci kör-

nyezet ellenére továbbra

is elkötelezettek marad-

tunk egy világszínvonalú

kiskereskedelmi hálózat

megépítésében. Hosszú

távú tervünk, hogy az or-

szág három legjobb kis-

kereskedelmi hálózata

között legyünk egy olyan

piacon, ahol nagy az

üzemanyag iránti keres-

let növekedési poten-

ciálja. Hosszú távon legalább 8-10 százalékos piaci

részesedés elérésére számítunk. 2000-ben három új

töltôállomást nyitottunk meg zöldmezôs beruhá-

zásként, és két másikat franchise-ból saját üze-

meltetésûvé alakítottunk át. Töltôállomásaink munka-

erô-összetételének optimalizása 2000-ben kezdôdött

el. Romániai hálózatunkban mérsékeltük az egy kútra

jutó létszámot a vezetôi szintek csökkentésével.

Sikerült növelnünk mind az üzemanyag, mind a nem-

üzemanyag jellegû termékek árrésbevételét. Árfi-

gyelési rendszert fejlesztettünk ki, és árazási

rendszerünket rugalmassá tettük, hogy jobban

igazodjon az egyedi töltôállomásokat körülvevô egyedi

versenyhelyzethez. Két legnagyobb piacunkon, 

Magyarországon és Romániában növeltük üzem-

anyagárrésünket. Sajnos az árrés növekedését

Romániában részben ellensúlyozta az üzemanyag-

forgalom mennyiségi visszaesése, amelynek fô oka a

helyi piacvezetô társaság sajátos árazási gyakorlata.

Magyarország vezetô élelmiszer-nagykereskedôjével,

az Interfructtal, kötött megállapodás eredménye-

képpen szintén haté-

konyságjavulást értünk

el. A 2000. évi tesztidô-

szakot követôen az Inter-

fruct biztosítja a magyar-

országi shophálózatunk-

ba szállított áruk körül-

belül 50 százalékát.

A megállapodás a be-

szállítók számát jelentô-

sen csökkenti.

Hálózatunk egyes ele-

meinek profitabilitását

részletesen elemeztük,

Magyarországon 11 töl-

tôállomást zártunk be,

amelyeknél nem sikerült megfelelô nyereségtermelô

potenciált találni ahhoz, hogy az idôközben szüksé-

gessé váló környezetvédelmi beruházások meg-

térülhessenek. Óvatos beruházási politikánknak kö-

szönhetôen 2000 végére a versenytársakhoz viszo-

nyítva az elmúlt három év legjobb egy töltôállomásra

jutó forgalmát értük el.

Regionális stratégiánkon nem változtattunk. Továbbra

is két kulcspiacunkra, Romániára és Szlovákiára

koncentráltunk. Leállítottuk ukrajnai zöldmezôs beru-

házásainkat, és további terjeszkedési lehetôségeket
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keresünk Horvátországban és Szlovéniában. Fô stra-

tégiai fókuszunk 2001-ben is a hatékonyságnövelés

és a nemüzemanyag jellegû termékek értékesítésé-

nek fejlesztése marad. Emellett nagy fontosságot tu-

lajdonítunk a Slovnaft és MOL kiskereskedelmi háló-

zatok koordinált fejlesztésébôl származó lehetôségek

kiaknázásának.

MOL–Slovnaft együttmûködés

A privatizáció óta a MOL elsôsorban hazai piacára kon-

centrálta tevékenységét. Ennek következtében jelentôs

elôrelépést tett a magyar feldolgozás és kereskedelem

fejlesztésének területén, míg a közép-európai régióban

visszafogott volt organikus növekedése. 1999-ben 

az igazgatóság úgy ítélte meg, hogy az üzleti tevé-

kenységek átszervezésével szerzett tapasztalat révén

regionális együttmûködési és akvizíciós lehetôségek

nyíltak a MOL számára. Felülvizsgáltuk stratégiánkat, 

és alaptevékenységeinket illetôen agresszívebb regi-

onális szerepvállalás mellett döntöttünk.

A szlovák nemzeti olajvállalat, a Slovnaft,

36,2 százalékos stratégiai részvénycsomagjának

megszerzése jelentette az elsô fontos lépést ezen 

az úton. A nemzetközi pályázati eljárást követôen,

2000. március 31-én a MOL és a Slovnaft megálla-

podást írt alá a jövôbeni együttmûködés és a társa-

ság tulajdonosi szerkezetének meghatározására. 

A tranzakció 2000 novemberében zárult le, miután

az összes elôfeltétel teljesült, és a két társaság meg-

kapta a nemzeti versenyhivatalok jóváhagyását. 

A MOL tôkeemeléssel, valamint meglévô részvények

vásárlásával érte el a kívánt tulajdoni hányadot.

A tranzakció második fázisa – amely 2003 elején vá-

lik esedékessé – utat nyit a MOL számára az ellen-

ôrzés megszerzésére. Nyolc teljes pénzügyi negyedév

elteltével a társaság többségi részesedést szerezhet

a Slovnaftban. Ezt a jelenlegi részvényesek által 

a MOL számára nyújtott vételi opciók garantálják arra

az esetre, ha a MOL piaci vásárlásokon keresztül

nem jutna hozzá a megfelelô számú részvényhez.

A MOL tulajdonosi szerepe jelenleg igazgatósági

jelenlétével, valamint kulcsvezetôi pozíciók betölté-

sével valósult meg. A Slovnaft vezetôségét kétéves

idôszakra azonos arányban, közös megegyezés alap-

ján delegálta a MOL és a Slovintegra/Slovbena. 

A nyolctagú igazgatóságban négy pozíciót a MOL

képviselôi töltenek be. Az elsô és második vonalbeli

kulcsvezetôket közös megegyezéssel választották ki.

A MOL-t a pénzügyi vezetô (CFO), az értékesítés- és

marketingvezetô, a kiskereskedelmi vezetô, valamint

a társasági szolgáltatások (beszerzés, IT) vezetô

képviseli a Slovnaftban.

A Slovnaft-befektetés nem csupán pénzügyi és jöve-

delmezôségi szempontból elônyös a MOL számára,

hanem ezen keresztül egy, – a feldolgozás és

kereskedelem területén – a régióban meghatározó,

kiemelkedô növekedés elôtt álló és kedvezô földrajzi

elhelyezkedésû csoport jön létre. Az együttmûködés

több szempontból is egyedülálló a régióban. Mindkét

társaság a legmodernebb technológiákkal rendel-

kezik, s várhatóan páratlan piaci részesedésre tesz

szert alaptevékenységeiben. Mindemellett az együtt-

mûködés szilárd alapot biztosít a további regionális

terjeszkedéshez a növekvô dél-lengyel és cseh kôolaj-

termék-piacon. A Slovnaft pénzügyi helyzete radikáli-

san javult, amely a MOL átszervezési tapasztalatával

párosulva kiváló alap a MOL-csoport teljesítményének

további javításához. 

A Slovnaft Pozsonyi Finomítójának elhelyezkedése

stratégiai fontosságú a célpiacok kiváló elérhetôsége

szempontjából. A finomító 110.000 hordó/nap kapa-

citással rendelkezik, Nelson komplexitási indexe 9,9.

A Wood Mackenzie tanulmánya szerint a negyedik

legkomplexebb finomító Európában. A társaság
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tulajdonában 361 töltôállomás van, amelybôl 316

Szlovákiában, 40 Csehországban, 3 Lengyelország-

ban és 2 Ukrajnában található. A Slovnaft petrolké-

miai kapacitásai révén piacvezetô belföldön, sôt jelen-

tôs növekedési potenciállal rendelkezik a régióban. 

A MOL által a TVK-ban, Magyarország vezetô vegy-

ipari vállalatában, nemrégiben megszerzett részese-

désnek köszönhetôen lehetôség nyílik a két társaság

petrolkémiai stratégiájának és mûködésének össze-

hangolására.

Mind a MOL, mind pedig a Slovnaft számára 

a Barátság és az Adria vezeték biztosítja 

a kôolajellátást. 

A két társaság már több lehetôséget azonosított a ha-

tékonyság növelésére és a szinergiák kiaknázására.

Számos területen jelentôs középtávú mûködési és

pénzügyi elônyök realizálhatóak:

• a kedvezôbb stratégiai pozíció következtében

növelhetôk a bevételek; 

• a jobb pénzügyi menedzsmentnek köszönhetôen

javul a megtérülés; 

• megnövekedett a beszerzési és értékesítési erô; 

• a mûködési folyamatok és a logisztika fejlesztése;

• a nagykereskedelmi tevékenység összehangolása

az osztrák, cseh, német és lengyel piacon.

A fenti elônyök kiaknázása 2001-ben mintegy 10 mil-

lió, 2002-ben pedig legalább további 28 millió USA-

dollár összegû éves szinergiának felel meg. 2000-

ben – a csupán két hónapos konszolidációs idôszak

dacára – a MOL 3,2 milliárd Ft-os eredmény-

hozzájárulást könyvelhetett el a 36,2 százalékos

részesedése után.
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A MOL-Slovnaft partnerség az elsô határokon átívelô tranzakció Közép-Európában
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TVK-részesedés

A MOL Rt. – jelentôs kôolajfeldolgozó-ipari háttérrel  – 

a petrolkémiai együttmûködésben a növekedés egyik

lehetséges forrását és a finomítási tevékenységet

stabilizáló tényezôjét látja. Egy olajipari cég számára 

a vegyipari jelenlét számos értékteremtô növekedési

lehetôséget kínál. Elsôsorban  vegyipari alapanyag piacot

biztosít a társaság számára. Másodsorban szinergikus

lehetôségeket teremt, mivel az egyre szigorúbb környe-

zetvédelmi elôírások hatására csökken a motorbenzinek

elôállítására alkalmas komponensek száma, és a vissza-

maradt komponensek jó minôségû vegyipari alap-

anyagként felhasználhatók. Mindez azt jelenti, hogy 

a finomítói és a vegyipari kapacitások integrációja külö-

nösen ígéretes.  Egy olyan piacon, ahol a vegyipari

termékek iránti kereslet várhatóan meghaladja 

az üzemanyag-keresletet, a kapacitásbôvítések össze-

hangolásával jelentôs elônyök érhetôk el.

A TVK volt az elsô meghatározó vegyipari vállalat Közép-

Európában, amely privatizálásra került. A Budapesti

Értéktôzsdén jegyzett cég a privatizáció óta eltelt 

idôszakban a piaci körülményekhez alkalmazkodva

sikeresen mûködik. A MOL hagyományosan aromás- és

intermedier gyártó, valamint vegyipari alapanyag szállító

olajipari társaság, fô vegyipari alapanyag vásárlója pedig

a TVK. 2000-ben a MOL elhatározta, hogy szorosabb

és a korábbinál sokkal messzebb mutató együtt-

mûködést valósít meg a TVK-val azáltal, hogy tulajdon-

részét 32,9 százalékra növeli. A MOL, mint a legna-

gyobb egyéni tulajdonos, a TVK hét fôbôl álló

igazgatóságából négyet, míg az öt fôbôl álló felügyelô-

bizottságból kettôt delegált. Ez a tranzakció az elsô

jelentôs lépés volt a magyar vegyipari konszolidációban.

A MOL tulajdonrésze mellett opciós jogokkal is

rendelkezik, melyek lehetôvé teszik, hogy TVK-része-

sedését a következô két évben tovább növelje.

A TVK az egyetlen olefin- és poliolefingyártó cég Magyar-

országon; évente 360 kt etilént, 185 kt propilént, 305

kt polietilént és 250 kt polipropilént állít elô. A cégnek jó

esélye van arra, hogy a növekvô közép-európai piacon 

32,9%
MOL

15%
BorsodChem

7,9%
MKB

6,4%
CIB Bank

13,4%
Milford

5,2%
CE Oil & Gas

19,2%
Egyéb

Tulajdonosi szerkezet:  

2000. december 31.



a legjelentôsebb szereplôvé váljon, saját erôbôl

finanszírozva organikus fejlôdését. A MOL ehhez 

az alapanyagok hosszú távú biztosításával járulhat hozzá,

amely az egyeztetett beruházási program alapja. A TVK-

nak kiterjedt csôvezetékes kapcsolata van a termeléshez

szükséges vegyipari benzin és vegyipari gázolaj

beszerzésére a MOL-tól, valamint etilén szállítására 

az ukrán Oriana vegyipari konszerntôl, illetve a másik fô

magyar vegyipari cég, a BorsodChem etilénellátására. 

A TVK évente körülbelül 750 kt vegyipari benzint, 150 kt

vegyipari gázolajat vásárol a MOL-tól, a MOL pedig

vegyipari melléktermékeket vásárol vissza a TVK-tól. 

Ez évente mintegy 25 kt C4-frakciót – MTBE gyártás

alapanyaga –, 85 kt benzolfrakciót, 125 kt motorbenzin

frakciót és 25 millió m3 hidrogént tesz ki, utóbbit 

a gázolaj hidrogénezésére használjuk.

A TVK Rt. kiváló minôségû termékeket gyárt, kitûnô

növekedési lehetôségekkel és biztos profittermelô

képességgel rendelkezik. A MOL célja a TVK teljesít-

ményének javítása azáltal, hogy ösztönzi az alaptevékeny-

ségre történô összpontosítást, a nem alaptevékeny-

séghez tartozó tevékenységek (pl. a mûanyag-feldolgozás)

értékesítését és a mûködési hatékonyság javítását. 

A TVK-nál jelenleg is zajlik a hatékonyságjavító program

megvalósítása, amellyel jelentôs energia-, szolgáltatás-

és beszerzési költség-csökkentés, a cég szervezeti

felépítésének racionalizálása és a különbözô értékesítési

csatornák fokozottabb kihasználása érhetô el. A vegyipari

termékek iránti kereslet növekedésének mértéke Közép-

Európában várhatóan felülmúlja a globális növekedési

kilátásokat, mindemellett a nyugat-európai kereslet-

növekedés középtávon további igénynövekedéshez vezet-

het régiónkban. A versenyképesség megtartásának

érdekében a TVK kapacitásainak bôvítését tervezi: 

360-ról több mint 600 kt/évre növeli etiléntermelését,

egy új, 180 kt/év kapacitású polietilénüzemet létesít,

polipropilén kapacitását 40 kt/évvel növeli, és egy

kogenerációs erômûvet épít.
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A MOL a TVK legnagyobb részvényesévé vált
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Az 1999-ben megkezdett szervezeti változások nyo-

mán már egy korszerûbb, hatékonyabb szervezeti

mûködés keretei között végeztük munkánkat. Tovább

folytattuk a mátrix típusú szervezeti mûködés

kiépítését, az ennek megfelelô szervezeti struktúra

létrehozását. A vezetôi szintek és pozíciók számának

csökkentésével az együttmûködés és ezzel együtt 

a döntéshozatali mechanizmus javult. Tovább folytattuk

tevékenységeink racionalizálását a teljes MOL-cso-

portra vonatkozóan, ami a teljes munkaidôben

foglalkoztatott munkavállalók számának további

csökkenését eredményezte. Azon munkatársainkat,

akik kényszerûségbôl távoztak a cégtôl, az újbóli elhe-

lyezkedést elôsegítô programokon való részvétellel

segítjük. A stratégiát támogató, dinamikus társasági

jövôképet fogalmaztunk meg szervezeti kultúra fejlesz-

tési programunk keretében. Célunk az, hogy 

a MOL-csoport egészében olyan átfogó mûködési

filozófia valósuljon meg, amely valamennyi munkavállaló

szintjén egyértelmû és elfogadott. Az üzleti folyamatok

átalakítása (BPR) programmal az a célunk, hogy 

az idén az átalakított folyamatoknak megfelelô új szerve-

zeti mûködést valósítsunk meg. A program eredménye-

képpen egy rugalmas és dinamikus szervezet jön létre.

Egyik fô célkitûzésünk a regionális vezetô szerep elérése.

Ennek elengedhetetlen feltétele a kiváló emberi erôforrás

és szervezeti képességek megléte, amelyek nemzetközi

mércével mérve is képesek biztosítani a sikereket.

Továbbfejlesztettük humán rendszereinket. Elkezdôdött

egy, a társaság egészét átfogó kompetenciamenedzs-

ment-rendszer kialakítása. Teljesítménymenedzselési

rendszerünket továbbfejlesztettük, és vezetôink

kompenzációs csomagjában nagyobb hangsúlyt fek-

tettünk a teljesítmény elismerésére. A vezetôi rövid és

hosszú távú ösztönzési rendszert is ennek megfelelôen

alakítottuk át. Folytattuk humán rendszereink kiter-

jesztését a MOL-csoportba tartozó társaságokra. 

A Slovnafttal megvalósuló stratégiai együttmûködés

humánpolitikai megalapozása megtörtént. Kapcso-

latunk a szakszervezetekkel és az üzemi tanácsokkal

megfelelô, a velük történô együttmûködés üzleti cél-

jaink megvalósítását támogatja.

Emberi erôforrások

A MOL-csoport munkavállalói számának alakulása
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A MOL teljes mértékben elkötelezett a minôség, az

egészségvédelem, a biztonságtechnika és a környe-

zetvédelem (EBK) tevékenységek integrált mûködtetése

mellett. Az üzleti kiválóság kulcseleme a MOL stra-

tégiájának, ehhez a minôségmenedzsment-rendszer 

a mûködési hatékonyság növelésével tud hozzájárulni.

A MOL minôségmenedzsment-koncepciója ezért 

a rendszerszerû és folyamatelvû megközelítésen, 

a mûködésbe integráltságon és a társasági folyamatok

egységes kezelésén alapul, amely a minôséget 

a vállalati kultúra alapvetô elemének tekinti. A MOL-

csoport minôségpolitikájában a társaság felsô

vezetése kifejezte szándékát és elkötelezettségét 

a fentiek megvalósítására. 

2000-ben a minôségmenedzsment-alrendszerek

(tanúsított rendszerek) a jelentôs szervezeti változások

ellenére továbbra is fontos szerepet játszottak a MOL

mûködésében. Minôségbiztosítási rendszereink és

környezetközpontú irányítási rendszereink megfelelnek

az ISO nemzetközi szabvány által elôírt követelmé-

nyeknek. 2000-ben a MOL a PB-értékesítésre is

megszerezte az ISO tanúsítást, ezzel a társaság

valamennyi hazai termelési és termékértékesítési

egysége tanúsított rendszer keretein belül mûködik, ez

összesen 15 darab ISO 9002 szerinti minôségbiztosítási

és 4 darab ISO 14001 szerinti környezetközponti

irányítási rendszer tanúsításának meglétét jelenti. 

A MOL kulcsteljesítmény-jelzôket alkalmaz  a  vezetés

hatékonyságának és a cég teljesítményének mérhetô-

sége, értékelhetôsége és az objektív össze-

hasonlíthatóság biztosítására. Jelentôs elôrelépés volt

2000-ben az egészségvédelmi, biztonságtechnikai és

környezetvédelmi (a továbbiakban EBK) teljesítmény-

értékelési rendszer bevezetése. Az EBK teljesítmény-

mutatók értékének javítása határozott elvárás a MOL-

lal szemben, így mûködésének ez az ösztönzô rendszer

is részévé vált. 

Az említett EBK teljesítménymutatók értékeivel mérve

a MOL 2000-ben mintegy 15 százalékkal

csökkentette a munkahelyi balesetek számát 1999-

hez képest. A balesetek 2000-ben 60 munkavállalót

érintettek. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ebben az

évben is a gyalogos és közúti balesetek száma volt

meghatározó. Az 1 millió munkaórára esô balesetek

számával kifejezett baleseti frekvencia értéke 2,9-rôl

2,8-ra csökkent a 2000. évben, de ez a mutató még

így is elmarad az Európai Unióban jellemzô átlagos

értékektôl. 2000-ben társaságunk alapvetôen

megújította a foglalkozás-egészségügyi alapellátás-

rendszerét. 23 tûzeset fordult elô az év során,

amelyek a Tiszai Finomítónál bekövetkezett tûzeset

kivételével (347 millió Ft kárértéket okozott) alacsony

kárértéket eredményeztek. Az összes tûzkárérték

369 millió Ft-ot tett ki, a tûzmegelôzésre és

tûzvédelemi rendszerek korszerûsítésére ugyanakkor

752 millió Ft-ot fordított a MOL. A társaság 

2,1 milliárd Ft-ot fordított 2000-ben környezetvé-

delmi projektekre. 
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Egészségvédelem, biztonságtechnika,
környezetvédelem, minôségügy

Új minôségpolitikát hagytunk jóvá
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Az elmúlt évben folytatódott a gázátadó állomások

korszerûsítése, a csôvezetékek rekonstrukciója, vala-

mint zajlottak a Tisza és Duna folyók meder-

keresztezési munkálatai. A MOL további 2 milliárd Ft-

ot költött azokra a környezetvédelmi kötele-

zettségekre, amelyekre korábban környezetvédelmi

céltartalékot képzett. Folytatódott a talaj- és talajvíz-

szennyezés felszámolása. Jelentôs elôrelépésként

értékelhetô a múltbeli mûködés során felhalmozott

veszélyes hulladék ártalmatlanítása területén, hogy

megtörtént mintegy 10.000 tonna savgyanta

ártalmatlanítása.

A 2000. évi teljesítmény értékelése alapján új,

számszerû EBK célkitûzést fogalmaztunk meg 

a  következô évre. Célunk, hogy valamennyi EBK

teljesítménymutató értékét javítani tudjuk. 

A minôség- és az EBK menedzsment integrált

mûködtetése garantálja, hogy ezek a funkciók továbbra

is jelentôs elemei maradjanak a vállalati kultúrának.

További, részletes információkat a fentiekkel

kapcsolatban a MOL Rt. 2000. évi EBK jelentése

tartalmaz. 

Támogatjuk a hazai gólyaprogramot



A MOL – mint a társadalom elkötelezett tagja –

felelôsségének tudatában elsôsorban a humanitárius

segítségnyújtást, a jótékony célú és a környezet-

tudatos adományozást tartja szem elôtt. A környezet-

ért – a természetért és társadalomért – érzett

felelôsségével összhangban a MOL a karitatív tevé-

kenységet, az egészségügyet, a kultúrát, az oktatást,

a tudományt, a környezetvédelmet és a sportot

támogatja, amellyel széles körû elismerést vívott ki

Magyarországon és a szomszédos országokban

egyaránt. 

A MOL Magyarország egyik legbôkezûbb mecéná-

saként segítséget nyújt a társadalmi problémák

megoldásában, felkarolja a jövô generáció élet-

feltételeit javító, valamint a kulturális és környezeti

értékeket teremtô és megôrzô kezdeményezéseket 

a közép-európai térségben.

A MOL tevékeny részt vállalt a két árvízi katasztrófa

okozta károk felszámolásában. Gépekkel, üzemanyag-

gal, segítô emberi kezekkel és anyagi segéllyel

nyújtott támaszt a Tisza-parti árvízkárosultaknak.

Munkatársai, valamint a menedzsment több tagja

személyesen vett részt az egyik szolnoki játszótér

újjáépítésében. A társaság a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálattal együttmûködve pártfogolja a nehéz szoci-

ális körülmények között élôket. A MOL elkötelezte ma-

gát az egészségügy támogatása mellett, segítséget

nyújt az Országos Mentôszolgálatnak, továbbá 

a Semmelweis Orvostudo-

mányi Egyetemnek és 

a Heim Pál Gyermekkór-

háznak orvosi mûszerek

beszerzésében. Felelôs

társadalmi közszerep-

lôként társaságunk a kü-

lönbözô gyermekintézmé-

nyeknek nyújtott jótékony

adományokkal a jövô gene-

ráció egészséges fejlôdé-

sét kívánja elôsegíteni.

Karácsonyi ajándékozási

akciónkkal a családjuktól

elszakított gyermekek szá-

mára tettük az ünnepet

szebbé és örömtelibbé. Az anyagi támogatás mellett 

a MOL minden alkalmat megragad, hogy a hátrányos

helyzetû gyermekek jobb közérzetét, kikapcsolódását

biztosítsa, ezért vendégül látja ôket a társaság

különbözô rendezvényein.

Környezetvédelmi támogatási tevékenységünk kör-

nyezetbarát filozófiánkon alapul: a MOL kiemelt he-

lyen kezeli a környezet megóvását. Hagyományos 

természetvédelmi programjaink egyike a gólyák meg-

mentése. A környezetvédelem szakmai támogatása

érdekében a MOL számos környezetvédelmi 

konferencia megszervezésében közremûködött.

Segítjük a Magyar Környezetvédelmi Szövetséget és

kezdeményezéseit. 

42

A MOL Rt. és a társadalom

A MOL segítette az egyik szolnoki játszótér árvíz utáni helyreállítását
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Hagyományos támogatói vagyunk különbözô kulturális

rendezvényeknek és intézményeknek, többek között 

a Magyar Állami Operaháznak, a Nemzeti Filharmoni-

kusoknak, valamint a Budapesti Nyári Opera és Balett

Fesztiválnak.

Regionális növekedési stratégiánk szellemében támo-

gattuk a szlovákiai Art Filmfesztivált, valamint a zág-

rábi és pozsonyi operaházak magyarországi vendég-

szerepléseit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Olimpiai Csapat

arany fokozatú szponzoraként hozzájárultunk a ma-

gyar sportolók sikeréhez. 

A sidney-i olimpiai játékokon szerzett nyolc magyar

aranyérembôl négyet a kajak-kenu csapat nyert,

melynek fô szponzora a MOL.

A MOL rendszeresen megszervezi a hagyományos

társasági rendezvényeket, ilyen a Juniális–Gyermek-

nap is, amelyen nemcsak üzleti partnereinket, hanem

a fóti gyermekvárosban élô gyermekeket is vendégül

látjuk. Hagyományos év végi koncertünkön köszöntük

meg együttmûködô partnereink munkáját a Nemzeti

Filharmonikusok elôadásával, amelyet Kocsis Zoltán

vezényelt.

Hernádi Zsolt elnök nyújtotta át a MOL támogatását a Heim Pál Gyermekkórháznak



Növekedés



Kiemelt pénzügyi eredmények
• A nem szabályozott tevékenységre vonatkozó EBIDTA 
119 százalékkal növekedett és 209,9 Mrd Ft-ot ért el, az EBIDTA
ráta kimagasló 27 százalékot ért el, az 1999. évi 19 százalékhoz
képest. A szabályozott gázüzlettel együtt az EBIDTA 13 százalékkal
csökkent az 1999. év szintjéhez képest, értéke 101,7 Mrd Ft,
az EBIDTA ráta 10 százalék lett.
• A nem szabályozott tevékenységre vonatkozó üzleti eredmény
264 százalékkal nôtt és 159,5 Mrd Ft-ot ért el, szemben 
az 1999. évi 43,8 Mrd Ft-tal. A szabályozott gáztevékenység 
negatív eredményének hatására az üzleti eredmény 42,0 Mrd Ft-
ot tett ki, amely 25 százalékos csökkenést jelent az 1999. évi
56,0 Mrd Ft-os értékhez képest.
• A kutatás és termelés szegmens a magas világpiaci árak és
költségcsökkentési intézkedések eredményeként több mint meg-
négyszerezte üzleti eredményét, és 95,5 Mrd Ft-tal járult hozzá
a csoport eredményéhez.
• A feldolgozás és kereskedelem 86,3 Mrd Ft-os hozzájárulása
az üzleti eredményhez a kedvezô nemzetközi piaci környezetnek,

45

A vezetés beszámolója és elemzése a pénzügyi
helyzetrôl, valamint a mûködés eredményeirôl

A mûködési környezet áttekintése

A nemzetközi, a regionális és a hazai gazdasági környezet alaku-
lása jelentôs hatással volt a MOL pénzügyi és mûködési teljesít-
ményére. Az eredményt pozitívan befolyásoló tényezôk közül alap-
vetôen a magasabb kôolajár és finomítói árrések emelhetôk ki,
míg az eredményt negatívan befolyásolta a jelentôsen meg-
növekedett import földgáz beszerzési ára. A hazai fogyasztói
inflációs ráta kismértékben változott (2000-ben 9,8 százalék, míg
1999-ben 10 százalék volt). A forint Euroval szembeni, 1999.
évi 6,5 százalékos leértékelése 2000-ben 4 százalékra csökkent.
Az  Euro gyengülése a dollárhoz képest év végéig a forintnak 
a dollárhoz képesti jelentôs gyengülést eredményezte. A magyar
GDP növekedési üteme az elôzetes várakozások szerint 
5,3 százalék volt az 1999. évi 4,5 százalékkal szemben. 

A vásárolt földgáz és kôolaj árának meghatározása USA-dollárban
vagy ahhoz kötötten történik, a finomított termékek érté-
kesítésébôl származó bevételek döntô része forintban jelentkezik,
de a dollárárfolyamnak megfelelôen határozzuk meg. A forint
dollárban kifejezett árfolyamának ingadozása ezért hatással van
a MOL mûködésére. Ennek konkrét hatása attól függôen változik,
hogy a társaság képes-e áraiban részlegesen vagy teljesen tük-
röztetni a devizaárfolyamok változásának hatását, különösen 
az árszabályozás alá esô földgáz értékesítési tevékenység
esetében. 
2000-ben az átlagos Brent típusú kôolajár jegyzésára 
28,4 USD/hordó volt, ez 58 százalékkal magasabb az 1999.
évi 18 USD/hordó átlagárnál. A MOL beszerzéseiben megha-
tározó orosz Ural Blend átlagos mediterrán tôzsdei jegyzésára
26,6 USD/hordó volt, amely 54 százalékkal magasabb az 1999.
évinél (17,3 USD/hordó). Az átlagos CIF Med jegyzésû benzinár
60 százalékkal, a gázolajjegyzés ára 72 százalékkal, a magas

1996 1997 1998 1999 2000
Éves átlagos Ft/USD 152,57 186,75 214,45 237,31 282,27
Év végi záró árfolyam Ft/USD 164,93 203,50 219,03 252,52 284,73

a társaság hatékonyságjavító intézkedéseinek, valamint 
a shoptermékek, vegyipari és PB kiskereskedelmi termékek
növekvô eladásának köszönhetô.
• A gáz és energetika a 2000. évben 117,5 Mrd Ft-os üzleti
veszteséggel zárt, szemben az 1999. évi 12,3 Mrd Ft-os
nyereséggel.
• A nettó eredmény a speciális tételek elôtt 74 százalékkal 
17,2 Mrd Ft-ra csökkent. A nettó eredmény a 2000. évben 
20,2 Mrd Ft, az 1999. évben 35,4 Mrd Ft volt. Az egyszeri
tételek közül az egyiptomi és tunéziai kutatási projekt értékesítése
4,8 Mrd Ft-tal, a jugoszláviai céltartalék feloldása 3,7 Mrd Ft-tal
növelte, a pusztaszôlôsi gázkitörés viszont 5,6 Mrd Ft-tal
csökkentette a nettó eredményt.
• A mûködési cash-flow a földgázüzlet veszteségei, valamint 
a magas kôolajárak mûködô tôkére gyakorolt hatása miatt 
65 százalékkal 49,4 Mrd Ft-ra csökkent.
• Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 43 százalékkal csök-
kent, 362 Ft-ról 206 Ft-ra.

kéntartalmú fûtôolaj ára 52 százalékkal, a vegyipari benzin FOB
Med ára pedig 58 százalékkal emelkedett.
Míg a kôolajipari termékek piaca teljes mértékben liberalizált, 
a MOL földgázüzlete szabályozott. Az 1997. január 1. és 2001.
december 31. között érvényben lévô szabályozás szerint 
a földgázárakat minden év július 1-jén rögzítik (az adott
szabályozási év kezdetén). Az import földgáz átlagos beszerzési
ára 2000-ben 112 százalékkal, 33,7 Ft/m3 -re nôtt, míg az éves
átlagos értékesítési átlagár csak 9 százalékkal (+1,7 Ft/m3-rel)
volt magasabb az 1999. évinél, és 20,5 Ft/m3-ot tett ki. A MOL
véleménye szerint a szabályozás által meghatározott ár nem felel
meg az árformula elôírásainak. Ezen túl a jelenlegi árképzés nem
veszi figyelembe a MOL összes felmerülô indokolt költségét,
továbbá a belföldön kitermelt földgázhoz tartozó érték nem tükrözi
a valós piaci értéket.
Az idôjárási viszonyokban bekövetkezô változások keresleti inga-
dozásokat okoznak a földgáznál és egyes finomított termékeknél.
Az egyes éveken belül a MOL mûködési eredményei is szezonális
változásoknak vannak kitéve, ugyanakkor a társaság integrált
jellege csillapítóan hat az egyes tevékenységekben mutatkozó
egyedi szezonalitásra. A földgáz és tüzelôanyagként felhasznált
kôolajtermékek iránti kereslet általában a harmadik negyedévben
a legalacsonyabb, október és március között pedig 
a legmagasabb. Az üzemanyagok iránti kereslet általában 
a második és harmadik negyedévben a legmagasabb és az elsô
negyedévben a legalacsonyabb. Mindezek hatása az egyes szeg-
mensek eredményeiben is tükrözôdik. A társaság a Magyaror-
szágon termelt földgáz és kôolaj döntô része után a magyar állam-
nak bányajáradékot fizet, ennek mértéke 2000-ben és 1999-ben
egyaránt 12 százalék volt.



Fontosabb pénzügyi adatok szegmensenként 

46

KONSZOLIDÁLT NETTÓ ÁRBEVÉTEL (millió Ft) 2000 1999
Kutatás és termelés 4.644 6.121
Gáz és energetika 235.167 225.669
Feldolgozás és kereskedelem 754.435 486.928
Központ és egyéb 31.122 23.930
Összesen 1.025.368 742.648

Konszolidált üzleti eredmény (millió Ft) 2000 1999
Kutatás és termelés 95.472 22.861
Gáz és energetika –117.458 12.261
Feldolgozás és kereskedelem 86.283 37.855
Központ és egyéb –22.294 –16.937
Összesen 42.003 56.040

Az értékesítés nettó árbevétele a csoporton kívülre történô értékesítések árbevételét tartalmazza. Az egyes szegmensek üzleti eredménye
magába foglalja mind a külsô vevôk felé, mind a csoporton belül más szegmensek felé történô értékesítések eredményét. A kutatási és termelési
szegmens a belföldön kitermelt kôolajat, PB-t és kondenzátumokat a feldolgozási és kereskedelmi szegmens számára, a földgázt a gáz és
energetika szegmens számára a világpiaci árakon alapuló, a termék minôségének függvényében meghatározott transzferáron adja át. A belföldön
kitermelt földgáz esetében a transzferár a szabályozott nagykereskedelmi értékesítési ár a tárolási, szállítási és készletezési díjakkal csökkentve,
amennyiben értéke alacsonyabb az aktuális piaci árnál, mint ahogy a 2000. évben volt.

Értékesítési árbevétel, mûködési költségek és üzleti
eredmény
A MOL-csoport IAS szerinti nettó árbevétele 2000-ben 1.025,4
Mrd Ft volt, ez 1999-hez képest 38 százalékos növekedést jelent.
Az exportértékesítés nettó árbevétele 2000-ben 214,3 Mrd Ft-
ot ért el (1999-hez képest 55 százalékkal növekedett) 
21 százalékos részarányt képviselve az értékesítés nettó
árbevételébôl (1999-ben ezen érték 19 százalék volt).

Az egyéb bevételek 9,2 Mrd Ft-tal magasabbak voltak, mint
1999-ben, melynek legfôbb oka az 1999. év végén bejelentett
stratégiai divesztíciós program részeként megvalósult tunéziai és
egyiptomi kutatási projekt értékesítésébôl származó 4,8 Mrd Ft-
os nyereség, valamint a 3,7 Mrd Ft jugoszláviai vevôkövetelésre
képzett céltartalék feloldása.

Az anyagjellegû ráfordítások 65 százalékkal növekedtek. Ezen be-
lül a kôolaj világpiaci árának növekedése miatt az anyagköltségek
77 százalékkal emelkedtek, az eladott áruk beszerzési értéke,
melynek nagyobb része az import földgázhoz kapcsolódik, 
72 százalékkal növekedett, tükrözve a beszerzési árak emel-
kedését. Az anyagjellegû szolgáltatások és az igénybe vett
alvállalkozói teljesítmények értéke a költségcsökkentô intézkedések
következtében 11 százalékkal csökkent. Az anyagjellegû ráfor-
dítások ezen felül tartalmazzák még az energiaköltségeket, egyéb
vásárolt anyagok költségeit, mûködtetési és karbantartási célra
használt adalékok és katalizátorok költségeit is.
A személyi jellegû ráfordítások az átlagos 13,9 százalékos
béremelés ellenére nem változtak 1999-hez képest, tükrözve 
a MOL-csoport átlagos létszámának 12 százalékos csökkenését

20.484 fôrôl 18.016 fôre. Az anyavállalat átlagos létszáma
2000-ben 11.942 fô, 1999-ben 13.642 fô volt. A személyi
jellegû ráfordítások összege 2000-ben 1,4 Mrd forint, 1999-ben
0,4 Mrd forint olyan végkielégítéssel kapcsolatos költséget is
tartalmaz, melyre korábban nem képeztek céltartalékot. Ezen
belül 2000-ben a MOL körülbelül 400 számviteli területen
dolgozónak 934 millió forint összegben teljesített egyszeri
kifizetést, akiket 2000. december 28-tól az Accenture Kft.
alkalmaz. A jövôben ez a társaság fogja a MOL-csoport számára
a számviteli szolgáltatásokat nyújtani.

A befektetett eszközök 27%-os növekedése ellenére 
az értékcsökkenés 59,7 Mrd Ft volt, szemben az 1999. évi 
61,1 Mrd Ft-tal. 1999-ben a tárgyi eszközökre 7,2 Mrd Ft
értékvesztést számoltunk el, és a nagylengyeli olajmezô
eszközeinek korábbi értékvesztésébôl 2000-ben 1,2 Mrd Ft
visszaírásra került, csökkentve ezzel a 2000. évi értékcsökkenés
összegét.

Egyéb költségek és ráfordítások összege 72,7 Mrd Ft volt 
2000-ben, szemben az 1999-es 85,8 Mrd Ft-tal. Elôbbi tartal-
maz 5,1 Mrd Ft létszámleépítésre és végkielégítésre képzett
céltartalékot, amely 1999-ben 8,5 Mrd Ft volt. A mezôfelhagyási
céltartalék meghatározására vonatkozó becslés felülvizsgálata
5,6 Mrd Ft-tal csökkentette a teljes összeget.

A saját termelésû készletek állományváltozása 18,8 Mrd Ft volt,
szemben az 1999. évi 2,9 Mrd Ft-tal, ami a megnövekedett
kôolajárak hatását tükrözi. A saját elôállítású eszközök aktivált
értéke 2000-ben 20,0 Mrd Ft, míg 1999-ben 23,1 Mrd Ft volt. 



Kutatás és termelés áttekintés
A Kutatás-termelés szegmens üzleti eredménye 95,5 Mrd Ft
(1999-ben 22,9 Mrd Ft), több mint négyszerese az 1999.
évinek. A növekvô üzleti eredmény mögött a kôolaj-, kondenzá-
tum- és PB-termelésnek a magas világpiaci árak következtében
megugró nyeresége, valamint a mûködési és a kutatási költségek
mintegy 2 Mrd Ft-os csökkenése áll.

2000-ben a kôolajtermelés 1,1 Mt volt, amely 8,6 százalékkal
alatta marad az elôzô évinek a hazai kôolajtermelô mezôk
természetes kimerülése következtében. A földgáztermelés 
3,2 Mrd m3 volt 2000-ben, mely 6,1 százalékos csökkenést
mutatott 1999-hez képest (1999-ben 3,4 Mrd m3), az alacsony
fûtôértékû földgáztermelés és az import földgáz beszerzéshez
kapcsolódó „take or pay” típusú kötelezettségek figyelembevétele,
illetve a termelô mezôk természetes kimerülése miatt. További
csökkentô tényezôként hatott a termelésre a fogyasztói kereslet
visszaesése. A más szegmensek felé történô értékesítés piaci
árakon történik, de a földgáz transzferára a szabályozás szerinti
nagykereskedelmi ár a tárolási, szállítási és készletezési díjjal
csökkentve, amennyiben ez az ár alacsonyabb az importárnál,
mint ahogy ez 2000-ben is történt. A kondenzátumátadás
mennyisége 3,5 százalékkal csökkent, 287 kt-ról 277 kt-ra. 
A mezôfelhagyási kötelezettség felülvizsgálatának eredményeként
a mezôfelhagyásra képzett céltartalékot 5,6 Mrd Ft-tal
csökkentettük, ami pozitív hatással volt az üzleti eredményre.
Az átlagos napi nettó hazai kôolaj- és gáztermelés 2000-ben
mintegy 12.740 toe, amelynek mintegy 67 százaléka földgáz
(kôolaj egyenértéken számolva) volt, 1999-ben ez az arány pedig
68% volt. Az 1999. év végén elhatározott divesztíciós stratégiánk
részeként értékesítettük a tunéziai és egyiptomi kutatási blokk-
jainkat 15,5 millió USA-dollár, illetve 10 millió USA-dollár
értékben. Az értékesítés üzleti eredményre gyakorolt hatása 
4,8 Mrd Ft volt. A szibériai készlet akvizíciós projekt elôkészüle-
tei folyamatban vannak, és dolgozunk a termelésmegosztási
egyezmény aláírásán a Jukosszal. 
A MOL újraértékelte az összes magyarországi nettó bizonyított
feltárt és feltáratlan szénhidrogén-készletét. Ez a becsült érték
2000. december 31-én 38 millió tonna-egyenértékes (Mtoe),
[azaz 289 millió hordó-egyenértékes (Mboe), szemben az 
1999-ben becsült 262 Mboe-val]. A készletbôl 32,2 Mrd m3

(217,8 Mboe) földgáz (beleértve a kondenzátumot és a folyékony
gáztermékeket) és 9,5 Mt (71,6 Mboe) kôolajból áll. A növekedés
(termelés hatása nélkül 40,7 millió boe) Mezôsas-NY mezô
újraértékelésébôl (28,9 millió boe), továbbá a másodlagos és
harmadlagos kihozatalnövelô eljárások alkalmazása, valamint a
mezôkiterjesztések miatt következett be. Az elmúlt években
felfedezett belföldi kôolaj- és gázmezôk feltárása folyamatban van.
Nyolc mezôben alkalmaztunk fokozott olajkinyerési (EOR) eljárá-
sokat, ami a teljes termelés 18 százaléka (0,2 Mt). Tovább
folytatjuk az eljárások egyéb mezôkre történô bevezetését annak
érdekében, hogy az ilyen technológiák alkalmazását kedvezô
gazdasági feltételek mellett gyorsan megvalósítsuk.

A 2000. év végén a MOL-csoport 42 darab belföldi kutatási
blokkal rendelkezett, amelyek összterülete 35 299 km2-t tett ki.
2000-ben 6 darab új kutatási blokkra szereztünk engedélyt.
2000-ben a hazai termelési költség (amortizációval együtt) 
5,1 USD/hordó volt az 1999. évi 5,8 USD/hordóval szemben.

Gáz és energetika áttekintés
2000-ben a Gáz és energetika szegmens üzleti vesztesége
117,5 Mrd Ft volt, szemben az 1999. évi 12,3 Mrd Ft nyere-
séggel. A veszteségben az importbeszerzési árakat nem követô
szabályozott nagykereskedelmi árváltozás játszott szinte
kizárólagos szerepet. Az üzleti veszteség tartalmazza az év végén
tárolóban maradt import földgáz után elszámolt 17,9 Mrd Ft
értékvesztést is, mivel az importbeszerzés költsége meghaladta
a várható átlagos értékesítési árat. Hasonló értékvesztés 1999-
ben nem történt. A veszteség tartalmazza a pusztaszôlôsi
gázkitörés költségét is, amely 5,6 Mrd Ft volt.
A nagykereskedelmi földgáz-értékesítésbôl származó árbevétel
(beleértve a szállításból származó bevételeket) 226 Mrd Ft-ról
238 Mrd Ft-ra emelkedett az értékesítési ár 9 százalékos
növekedésének eredményeként, bár az értékesítési volumen 
3,4 százalékkal csökkent (405 Mm3). A földgáztranzitból
származó bevétel 4,9 Mrd Ft, míg 1999-ben 4,1 Mrd Ft volt. 
A földgáztranzit szállítási volumen 1,3 Mrd m3 volt, az elôzô évi
1,1 Mrd m3-rel szemben. Javította a szegmens eredményét 
a jugoszláviai kintlévôségekre megképzett 3,7 Mrd Ft céltartalék
feloldása.
A földgáz értékesítés volumene 2000-ben 11,6 Mrd m3 volt
(1999-ben 12,0 Mrd m3). Az alacsonyabb értékesítés oka egy-
részt az energiaszektor kisebb földgázigénye az alacsonyabb
import villamos energia ár következtében, másrészt a negyedik
negyedév enyhe idôjárása volt. Az ipari fogyasztók felé történô
értékesítés 0,9 Mrd m3-rôl 1,2 Mrd m3-re emelkedett 
a cementgyárak és a Nitrogénmûvek Rt. megnövekedett 
földgázigénye miatt. Az importforrásból történô értékesítés 
8,7 Mrd m3 volt, mely a teljes értékesítés 75 százalékát tette ki.
(73 százalék 1999-ben). Az importarány növekedésének oka 
a hazai földgáztermelés csökkenése. A hazai termelésbôl
értékesített földgáz mennyisége 2,9 Mrd m3-re csökkent 
az 1999. évi 3,2 Mrd m3-rôl. 
A nagykereskedelmi értékesítési ár kétszer változott az év fo-
lyamán. Általános, minden fogyasztói körre érvényesített 
13,2 százalékos tarifa áremelés következett be 2000. július 1-
jével, míg november 1-jén további 43 százalékos áremelésre
került sor az 500 m3/h felhasználást meghaladó fogyasztói
körben.
A gázüzleten realizált veszteség oka az importbeszerzési árak
112 százalékos növekedése, amely alapvetôen az USA-dollár
euróval szembeni felértékelôdése miatt következett be. 2000-ben
az import földgáz beszerzési ára 34 Ft/m3 volt, mely 13 Ft/m3-
rel haladta meg az átlagos értékesítési árat. 1999-ben ez 
az árrés pozitív volt (2,9 Ft/m3) az alacsonyabb importbeszerzési
átlagár következtében. Az átlagos értékesítési ár (szállítási díjjal
együtt) 18,8 Ft/m3-rôl 20,5 Ft/m3-re emelkedett.
A jelentôs eredményromlás, illetve a lecsökkent cash-flow miatt,
a mûködés biztonságának elsôdlegességét szem elôtt tartva
gázüzleti beruházásainkat visszafogtuk.
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Finomítás és kereskedelem áttekintés
A Feldolgozás és kereskedelem szegmens nettó árbevétele 2000-
ben 55 százalékkal növekedve 754,4 Mrd Ft volt.  A termékárak
és a kôolajár közötti különbség 2000-ben mintegy megduplázódott
az 1999. évi értékhez képest. A magas árak következtében
fellépô keresletcsökkenés (a motorikus üzemanyagpiac mintegy
3,8 százalékkal csökkent) hatását ellensúlyozni tudtuk úgy, hogy
a hazai vásárlóerô korlátait figyelembe vettük. Átlagos
nagykereskedelmi piaci részesedésünket az 1999. évi 
77 százalékról 81 százalékra növeltük.
A kiskereskedelmi piacon kismértékben növeltük piaci részese-
désünket. A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) adatai alapján
a motorbenzinek piacán 41,4 százalékos (ez 0,6 százalék
csökkenés 1999-hez képest), a gázolajoknál 48 százalékos 
(2,3 százalékos növekedés) részesedést értünk el.

Az üzleti eredmény növekedése mögött elsôsorban a magas fino-
mítói árrések, a vegyipari alapanyagok és a bitumenértékesítés
magasabb eredményessége, továbbá a töltôállomások shop-
termék-értékesítésének eredményei állnak, miközben eredmé-
nyeket értünk el a mûködési hatékonyság növelésében is. 

A feldolgozás volumene – a belföldi és regionális kereslet csök-
kenését követve – az 1999. évi 6,9 Mt-ról 2000-ben 6,8 Mt-ra
csökkent. A finomítók kôolaj-feldolgozásának 16 százaléka hazai
forrásból történt – szemben az 1999. évi 17 százalékkal – a hazai
termelés csökkenése következtében. Az importált kôolaj mennyi-
sége 2000-ben 5,7 Mt, szemben az 1999. évi 5,8 Mt-val.
A korábbinál alacsonyabb feldolgozási volumenek ellenére a faj-
lagos feldolgozási költségeinket csökkenteni tudtuk. Logisztikai
rendszereink átvilágításával, racionalizálásával és hatékonyabbá
tételével fajlagos logisztikai költségünk több mint 10 százalékkal
csökkent.

A finomítói termékek összes értékesítése – mely magába foglalja
a PB- és gáztermék-értékesítési volumeneket is – az 1999. évi
7,7 Mt-ról 7,6 Mt-ra csökkent (1 százalék), beleértve a 2,0 Mt
exportot is, amely gyakorlatilag nem változott. A negyedik
negyedévben a MOL termékértékesítése 15 százalékkal csökkent
az 1999. évi azonos idôszaki értékesítéshez képest. Ez elsô-
sorban a fûtôolaj-értékesítés visszaesésével magyarázható, amely
az erômûvi szektor növekvô elektromos energia importja és 
a fûtôolaj földgázzal történô kiváltása miatt következett be.
Ugyancsak szerepet játszott a HDS (hidrokrakk) üzem karban-
tartásának elhúzódása, ami a dízel üzemanyag-elôállítás
mennyiségének csökkenését eredményezte a bázisidôszakhoz
képest. Az enyhe tél szintén kedvezôtlen hatással volt az érté-
kesítési volumenek alakulására. A tendencia ellenére – 2000-ben
– piaci részesedésünk az alacsonyabb import következtében 
a fûtôolajok piacán 12 százalékos növekedés mellett 82
százalékra emelkedett.
A nemzetközi olajárak drasztikus emelkedése következtében 
a motorbenzinek hazai összkereslete csökkent. Motorbenzin-
értékesítésünk 4,5 százalékkal esett vissza. Ennek ellenére piaci

részesedésünket mind a motorbenzinek, mind a gázolajok
nagykereskedelmében növelni tudtuk. A dízelkereslet némileg
növekedett a kedvezôtlen piaci körülmények ellenére is.
Az összes gáz- és tüzelôolaj-eladás mintegy 10 százalékos
növekedésében jelentôs szerepet játszott a vegyipari gázolaj
értékesítés 65 kt-ról 178 kt-ra való növekedése. Bár az export
csökkent, az összes eladás így alig változott, és 2.614 kt-t tett
ki. (1999-ben 2.588 kt)
Bár bitumeneladásaink 3,1 százalékkal csökkentek az autópálya-
építések elhúzódása miatt, jelentôs eredményeket értünk el 
a bitumentermékeken a termelési adottságok és az árszint
összhangba hozásával. Bitumentermékekkel a régióban sikerült
új piacokra is betörni, amely segítette e termékek 32 százalékos
exportnövekedését.
A kenôanyagok csökkenô hazai fogyasztása miatt e termékcsoport
értékesített volumene 3 százalékkal volt alacsonyabb 1999-es
szinthez képest. Ugyanakkor sikerült megôrizni 49 százalékos
piaci részesedésünket, exportunkat pedig 10 százalékkal növeltük
elsôsorban romániai piacok megszerzésével. 
Az ország PB-gáz ellátásában továbbra is nagykereskedelmi
piacvezetôk vagyunk. 85 százalékos piaci részesedésünket
megôriztük a mintegy 3 százalékkal visszaesô összkereslet
ellenére is. 
A PB- és pentánféleségek együttes belföldi eladása 2 százalékkal
növekedett, ezen belül kiskereskedelmi értékesítésünk jelentôsen
fejlôdött, a volumennövekedés 74 százalékos volt.
Aktív piacépítô munkánkkal kiskereskedelmi részesedésünket 
7 százalékról 14 százalékra növeltük a rendkívül magas világpiaci
árak miatt visszaesô kereslet ellenére. Palackos viszonteladói
helyeink számát megdupláztuk 840-re, tartályos fogyasztóink
számát pedig mintegy 1.000-rôl 1.250-re növeltük.
Az üzemanyagcélú PB-gáz erôteljes terjedése nyomán beindítottuk
az autógáz-értékesítés kiépítését, jelenleg 15 értékesítôhellyel
rendelkezünk.
Az üzemanyagok iránti keresletcsökkenés a kiskereskedelmi
forgalmunkban is megmutatkozott, motorbenzin-értékesítésünk
6,6 százalékkal  csökkent, míg a dízel eladásunk 2,2 százalékkal
nôtt. Eredményként könyveljük el, hogy a töltôállomás-hatékonysági
mutatónk tovább javult, amely azt mutatja, hogy a MOL töltô-
állomások átlagos forgalma meghaladja a MÁSZ töltôállomások
átlagos forgalmi adatait. Növeltük shoptermék-értékesítésünket,
realizálható árrés bevételünk 30 százalékkal magasabb 
a bázisidôszakinál. Üzemanyagkártyás eladásaink 11 százalékkal
nôttek, és a teljes kiskereskedelmi értékesítésnek már 24
százalékát teszik ki. Év végére megközelítôen 349 ezer törzs-
vásárlói kártya volt forgalomban.
Év végén 447 töltôállomással rendelkeztünk. A zöldmezôs
beruházások, illetve az alacsony hatékonyságú töltôállomások
bezárásának együttes hatásaként az idôszak végén 383
töltôállomásunk mûködött Magyarországon és 64 a régióban.
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Központ és egyéb szegmens
A központ és egyéb szegmens, amely magában foglalja a MOL
központi irányítását és a társasági szolgáltatások fel nem osztott
költségét is, 22,3 Mrd Ft-tal rontotta a MOL-csoport üzleti
eredményét, ez 5,4 Mrd Ft-tal eltér az 1999. évi értéktôl. 
A növekedésben számos tényezô játszott szerepet:
2000-tôl egyes szolgáltató szervezetek költségeit az elszámolás
egyszerûsítése érdekében nem osztottuk le az üzleti területekre.
A legjelentôsebb ezek közül az Információtechnológiai szervezet
költsége, amely 1,7 Mrd Ft költségtöbbletet okozott. A Központ
és az egyéb szegmens költségei tartalmazzák a mintegy 400 fôs
számviteli szolgáltatási egység Accenture Kft-hez történô
kiszervezésével kapcsolatos 0,9 Mrd Ft-os egyszeri átszervezési
költségét. 2001-tôl ez a társaság fogja biztosítani a számviteli
szolgáltatást a MOL-csoport részére.
2000-ben 1,3 Mrd Ft céltartalék megképzésére került sor 
a szolgáltató szervezetek várható létszám racionalizálására. 
A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek 0,7 Mrd Ft költ-
ségtöbbletet eredményeztek. Az üzleti tevékenység racionalizálás
hatásai a következô években éreztetik hatásukat, mivel a társaság
irányításban végrehajtott mintegy 100 fôs év végi, illetve 
a szolgáltató szervezetek esetében 629 fôs létszámcsökkentésre
került sor.

Befolyásolható költségek
A MOL-csoport 1999-ben a stratégia meghirdetésekor célul tûzte
ki, hogy 2002. év végére befolyásolható költségeit éves szinten
100 millió dollárral csökkenti. A MOL-csoport befolyásolható
költsége 2000-ben végkielégítés nélkül éves szinten 166 Mrd Ft
volt az 1999. évi 169 Mrd Ft-tal szemben, mely USA-dollárban
számolva 126 milliós csökkenést jelent. Az árfolyamváltozás és
a speciális tételek hatásának kiszûrése után a reális valós
megtakarítás 58 millió USA-dollárt tett ki. A befolyásolható
költségeken belül az anyagjellegû ráfordítások értéke 
a bázisidôszakhoz képest 8,9 Mrd Ft-tal mérséklôdött. 
A befolyásolható anyagköltségek csökkenése 1,6 Mrd Ft volt, ami
az anyavállalatnál bevezetett szigorú üzemeltetési és karbantartási
anyagfelhasználásra vezethetô vissza. A befolyásolható anyag-
jellegû ráfordításokon belül az anyagjellegû szolgáltatások és
alvállalkozói teljesítmények értéke az 1999. évhez képest 7,3 Mrd
Ft-tal csökkent, amelyben szerepet játszik a szigorúbb
költséggazdálkodás, valamint a külföldi kutatási és termelési
projektekbôl való kivonulás, utóbbi hatása 3,6 Mrd Ft költség-
megtakarítást jelentett. A végkielégítés nélkül számított személyi
jellegû ráfordítások az átlagos bérfejlesztés mértékénél kisebb
mértékben növekedtek, ami a létszám-racionalizálási program
eredménye. A záró létszám 16.557 fô volt, 2.364 fôs 
(12 százalékos) csökkenést mutatva.

Pénzügyi eredmények
A pénzügyi mûveletek nettó ráfordításai 2000-ben 22,4 Mrd Ft-
ot tettek ki, gyakorlatilag nem változtak 1999-hez képest.
A pénzügyi mûveletekbôl származó bevételek az 1999-es 10,2
Mrd Ft-ról 2000-ben 11,1 Mrd Ft-ra növekedtek, ami tartalmazza
6,4 százaléknyi TVK Rt. részesedés értékesítésén elért 3,9 Mrd
Ft árfolyamnyereséget is. 1999-ben nem került sor hasonló

jelentôs eladásra. 2000-ben a pénzügyi ráfordítások 0,9 Mrd Ft-
tal 33,4 Mrd Ft-ra emelkedtek. A változás fô forrása a 0,8 Mrd
Ft-tal magasabb kamatráfordítás, a tavalyit 0,7 Mrd Ft-tal
meghaladó hiteleken elszenvedett árfolyamveszteség és 
a céltartalékok diszkontálásának feloldásakor jelentkezô 0,7 Mrd
Ft-tal több kamatjellegû technikai tétel. Ezt a hatást részben
ellensúlyozta a múlt évinél alacsonyabb összegû részesedés
értékvesztés. 2000-ben 0,5 Mrd Ft-ot, míg 1999-ben 2,4 Mrd
Ft-ot számoltunk el ilyen címen. A beruházásokkal kapcsolatban
aktivált kamat és árfolyamveszteség 2000-ben 8,8 Mrd Ft-ot tett
ki a felmerült 34,8 Mrd Ft-ból, míg ez az összeg 1999-ben 
8,8 Mrd Ft volt a teljes 33,3 Mrd Ft-ból.

Részesedés társult vállalkozások eredményébôl
A MOL-csoport társult vállalkozásoktól származó eredménye
2000-ben 3,0 Mrd Ft, míg 1999-ben 0,7 Mrd Ft volt. 
A 2000-ben megszerzett két jelentôs társult vállalkozás közül 
a Slovnaft a.s. 3,2 Mrd Ft nyereséggel, míg a TVK Rt. 2,6 Mrd
Ft veszteséggel járult hozzá az eredményhez. A Panrusgáz Rt.
2000-ben jó teljesítményt nyújtott, a csoport részesedése
eredményébôl 1,1 Mrd Ft volt. Az Égáz Rt. és a Dégáz Rt.
regionális gázszolgáltató társaságok eredmény-hozzájárulása 
is növekedett 1999-hez képest.

Adózás elôtti eredmény
A fenti tényezôk hatásaként a csoport adózás elôtti eredménye
22,6 Mrd Ft volt 2000-ben, 1999-ben pedig 34,5 Mrd Ft, amely
34 százalékos csökkenést jelent. 

Adózás
2000-ben a fizetendô adó 3,3 Mrd Ft-tal csökkentette 
az eredményt, míg 1999-ben 0,4 Mrd Ft eredménynövelô hatása
volt. A ténylegesen fizetendô társasági adó 3,3 Mrd Ft volt 
2000-ben és 5,4 Mrd Ft 1999-ben. 1999-tôl kezdve a MOL Rt.
70 százalékos adókedvezményre jogosult, mivel két egymást
követô évben 1,0 Mrd Ft-ot meghaladó összeget költött
termelôeszköz-beruházásokra. A jelenlegi törvények szerint a MOL
2002-ig élhet ezzel az adókedvezménnyel, így ebben az idôszakban
effektív társasági adókulcsa 5,4 százalék. 2003-tól ismét a teljes
adókulcs hatálya alá esik a társaság, amely jelenleg 18 százalék. 
A halasztott adóknak alig volt hatása a 2000-es adófizetési
kötelezettségre, amely több, egymást ellensúlyozó tétel
eredménye. A halasztottadó-követelés részletes levezetése a
beszámoló 24. jegyzetében található.

Adózott eredmény
A fentieknek megfelelôen a csoport 2000. évi adózott eredménye
19,3 Mrd Ft-ot tett ki, szemben az 1999-es 34,9 Mrd Ft-tal,
ami 45 százalékos csökkenésnek felel meg.

Mérleg szerinti eredmény
2000-ben a külsô tulajdonosokra jutó veszteség 0,9 Mrd Ft volt,
amely növelte a konszolidált mérleg szerinti eredményt. 
Az 1999-es összehasonlító adat 0,5 Mrd Ft veszteség. Így 
a mérleg szerinti eredmény 43 százalékkal az 1999-es 35,4 Mrd
Ft-ról 20,2 Mrd Ft-ra csökkent 2000-ben.
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Egyszeri tételek hatása (millió Ft) 2000 1999
Kutatási tevékenységek elszámolási módszerének változása miatti hatás

Üzleti eredményre gyakorolt hatás – –3.280
Más átszervezési tételek hatása az üzleti eredményre – –23.594
Egyéb egyszeri tételek hatása az üzleti eredményre

Tunéziai és egyiptomi kutatási projekt értékesítése 4.835 –
Jugoszláviai kintlévôségekre képzett céltartalék 3.679 –3.349
Pusztaszôlôsi gázkitörés ráfordításai –5.563 –

Egyéb egyszeri tételek hatása a pénzügyi eredményre 
Társasági részesedéseken elszámolt értékvesztés – –2.412

Fenti tételek hatása az adózás elôtti eredményre 2.951 –32.635
Egyszeri tételek adóhatása 102 1.785
Fenti tételek hatása az adózott eredményre 3.053 –30.850
Külsô tulajdonosok részesedésére gyakorolt hatás – 978
Fenti tételek hatása a mérleg szerinti eredményre 3.053 –29.872

Cash-flow (millió Ft) 2000 1999
Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzeszköz 49.376 142.912

ebbôl: forgótôke változása –63.906 4.546
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzeszköz –170.616 –115.992
Finanszírozásból származó / (arra felhasznált) nettó pénzeszköz 114.063 –18.163
Pénzeszközök nettó változása –7.177 8.757

Az alábbi táblázat foglalja össze a már ismertetett egyszeri tételek hatását.

A MOL üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzeszközei 
49,4 Mrd Ft-ot, illetve 142,9 Mrd Ft-ot tettek ki 2000-ben és
1999-ben, amely 65 százalékos csökkenést jelent. Ezen belül 
2000-ben a forgótôke változása 63,9 Mrd Ft-tal csökkentette 
a forrásokat. A forgótôke változását kiszûrve az üzleti cash-flow
18 százalékkal csökkent 2000-ben. A forgótôke növekedését 
a magasabb árak miatt bekövetkezô 61,2 Mrd Ft-os készletnö-
vekedés és a vevôkövetelések és egyéb követelések 22,7 Mrd 
Ft-os emelkedése eredményezte. Ezt csak részben ellensúlyozta 
a szállítóállomány 16,4 Mrd Ft-os, illetve az egyéb kötelezettségek
3,5 Mrd Ft-os növekedésének pozitív hatása. 2000-ben a fizetett
társasági adó 6,6 Mrd Ft-ot tett ki.

A beruházási tevékenységre fordított pénzeszközök 170,6 Mrd
Ft-ot értek el (1999-ben 116,0 Mrd Ft), amely tartalmazza 
a Slovnaft a.s.-ben és a TVK Rt.-ben szerzett részesedések
ellenértékét. A beruházásokra és kutatási tevékenységre
felhasznált összeg 2000-ben 75,8 Mrd Ft-ra csökkent 
az 1999-es 110,3 Mrd Ft-ról a szigorúbb beruházási politika
eredményeként. A befektetések értékesítésébôl 8,7 Mrd Ft forrás
képzôdött 2000-ben.

A finanszírozási tevékenységbôl 2000-ben 114,1 Mrd Ft nettó
pénzeszköz származott, szemben az 1999-es 18,2 Mrd Ft 
nettó pénzkiáramlással, fôként az év során felvett 169,5 Mrd Ft
hosszú lejáratú hitelfelvételnek köszönhetôen, amelynek egy része
a korábban említett akvizíciók finanszírozását szolgálta. 

A hosszú lejáratú hitelek törlesztése nem változott jelentôsen,
2000-ben 38,0 Mrd Ft, 1999-ben 38,7 Mrd Ft került
felhasználásra ilyen célból. A finanszírozással összefüggô terhek
az 1999-es 13,8 Mrd Ft-ról 19,1 Mrd Ft-ra emelkedtek. 
A pénzeszközök év végi állománya 2000-ben 12,4 Mrd Ft, míg
1999-ben 19,6 Mrd Ft volt.

Finanszírozási források
Az elsôdleges és legfontosabb finanszírozási forrás a belsô
forrásból származó készpénztermelés. Ennek következtében 
a MOL kiemelten kezeli a követelések behajtását és a MOL-
csoporton belüli cash-pool rendszer hatékony mûködtetését. 
A MOL Rt. rövid lejáratú bankhitelekkel finanszírozza 
a mûködôtôke-igényben bekövetkezô szezonális változásokat. 
A befektetések finanszírozásához olyan hosszú lejáratú hiteleket
használunk, amelyek idôütemezése illeszkedik a szerzôdésben
szereplô fizetésekhez, ezenkívül figyelembe veszi a kockázatok
csökkentését. A MOL 2000-es eladósodottsági szintje
meghaladta a társaság által célként meghatározott értékhatárt
(40%); ennek oka részben a Slovnaft és a TVK kapcsán
végrehajtott stratégiai befektetések, részben pedig a szabályozott
gázüzletág veszteségei voltak. A csoport hitelállománya 2000.
december 31-én 341,3 Mrd Ft-ot tett ki, amely 55,7 Mrd Ft
összegû rövid lejáratú hitelbôl (amely tartalmazza a hosszú lejáratú
hitelek egy éven belül esedékes részét is) és 285,6 Mrd Ft
összegû hosszú lejáratú hitelbôl állt. A hosszú lejáratú
hitelállomány 2000. december 31-én túlnyomórészt dolláralapú
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hiteleket tartalmazott (77 százalék), emellett jelentôs a forint-
hitelek aránya (12 százalék), a további 11 százalék pedig euró-
és németmárka-alapú hitel volt. A hosszú lejáratú hitelállományból
297,6 Mrd Ft (a csoport összes adósságának 85 százaléka) 
5 éven belül fizetendô vissza. A devizaösszetétel kialakítása
portfólióalapú megközelítés alapján történt, figyelembe véve 
a valós árfolyamkitettséget.

A rövid lejáratú hitelállomány az 1999. december 31-i 21,5 Mrd
Ft-ról 55,7 Mrd Ft-ra nôtt, fôként a MOL Rt. 2001-ben esedékes
hosszú lejáratú szindikált hitel törlesztô részletei miatt.
2000. szeptemberben a MOL Rt. 350 millió dolláros többdevizás
rulírozó hitelkeret-szerzôdést írt alá egy nemzetközi kereskedelmi
bankokból álló szindikátussal. A hitelkeret a MOL Rt. Slovnaft
befektetésének finanszírozására szolgál. Ezenkívül a MOL Rt. egy
15 éves lejáratra szóló 100 millió euró összegû, több devizában
felvehetô hitelszerzôdést írt alá az Európai Befektetési Bankkal
(EIB). A hitel célja, hogy korszerûsítsük a MOL Rt. magyarországi
telephelyein található olaj- és gázlétesítményeit, beleértve az olaj-
és gázkitermelô kutakat és új csövek építését, a meglévô
gáztárolókat és a gázszállítási és tranzitkapacitás növelése
érdekében a hozzájuk tartozó technikai létesítmények felújítását,
valamint finanszírozza a töltôállomás-hálózat fejlesztését és 
a környezetvédelmi szabályok elôírásai miatt szükségessé váló
beruházásokat.

2000-ben a MOL Rt. átlagos forrásköltsége a hosszú lejáratú
hitelek után (beleértve a devizahitelekbôl származó árfolyam-
veszteséget is) 15,85 százalék volt, szemben az 1999-es 
19,5 százalékos értékkel.

A MOL Rt. arra számít, hogy 2001-re tervezett beruházásait 
és bizonyos hosszú távú hiteleit pótlólagos hitelfelvétellel fedezi.
A bankoknak a múltban a MOL Rt. iránt tanúsított hitelezési
hajlandósága alapján társaságunk vezetôsége úgy véli, elegendô
hitel áll majd a rendelkezésére a jelenleg tervbe vett kiadásokhoz
szükséges finanszírozási igény kielégítésére.

Kockázatkezelés
A MOL-nak számos ISDA szerzôdése van a nemzetközi tömeg-
áru, valamint deviza- és pénzpiacokon aktív partnerekkel arra 
az esetre, ha kitettségét fedezni kell.
A MOL egy független tanácsadó céggel végrehajtott projekt
keretében vizsgálta a vállalat kockázatait. Az új kockázatkezelési
stratégia figyelembe veszi az eltérô üzleti területek között
érvényesülô erôs portfólióhatást, a kockázatokat pedig CF@R
(kockáztatott cash-flow) módszerrel méri.

2000-ben kötött fedezeti ügyletek:
• Az elsô három negyedévre még 1999 során kötött finomítói
margin üzletek 6,71 millió USA-dolláros nettó kifizetést
eredményeztek, mely annak köszönhetô, hogy egész évben

rendkívül kedvezô volt a finomítói margin. Mivel az üzletek
volumene a finomítói kapacitásnak csupán 6-18 százalékát tették
ki, a MOL  jelentôs bevételekre tett szert ebben az üzletágban.
• A kamat swap üzletek 0,248 millió USA-dollár bevételt ered-
ményeztek. 2000. december 31-én a hosszú lejáratú hitelek 
28 százaléka fix kamatozású volt.
• Az azonnali és határidôs termékárak közti jelentôs különbséget
felhasználva a MOL és a KKKSZ közösen swap üzleteket kötött,
melynek eredményeképpen a két vállalat együttesen 
4,3 millió USA-dollár készpénz bevételre tett szert, ennek
eredményhatása csak 2001-ben lesz elszámolva.

A társaság spekulatív ügyletekbe nem bocsátkozott, és nem 
is szándékozik ezt tenni a jövôben sem.

Beruházások és befektetések
A 2000. éves befektetési program (CAPEX) két meghatározó
eleme a Slovnaft akvizíciója és a TVK-ban meglévô részesedésünk
növelése volt. A fenti két befektetés nélküli csupán 81,2 Mrd Ft-
os CAPEX a földgázár körüli bizonytalanságok miatt bevezetett
szigorúbb forrásgazdálkodási szempontoknak tulajdonítható.
A Kutatás-termelés szegmensben 8,6 Mrd Ft-ot fordítottunk hazai
kutatási programunkra, amely 1,3 Mrd Ft-tal kevesebb, mint
1999-ben. Tevékenységünk eredményeképpen – a hagyományos
és az úgynevezett frontier területekre koncentrálva – 2000-ben
körülbelül 2.776 ezer tonna olaj egyenértékes készletnövekményt
értünk el. 

Szénhidrogén-készleteink kitermelését célzó projektekre 10,5 Mrd
Ft-ot költöttünk (1999: 15,7 Mrd Ft). A pusztaszôlôsi kitörés el-
hárítása erôforrást vont el a tervezett projektfeladatoktól, ezért
a tervezett munkálatok késôbb kezdôdtek, és áthúzódnak 
2001-re is. 
Jelentôsebb kitermelésnövelô projektjeink: Algyôn kihozatalnövelést
célzó eljárásokkal (1,9 Mrd Ft); az 1,6 Mrd m3 földgázkészlet
kitermeléséhez szükséges helyreállítások elvégzésére az üllési kút
rehabilitációja (0,7 Mrd Ft), Kiskundorozsma mezôbôl intenzív
eljárásokkal többlet kôolaj és földgáz kitermelése (0,8 Mrd Ft);
az Endrôdi földgázmezô termelésbe állítása (0,6 Mrd Ft) 1,3 Mrd
m3 földgáz kitermelése érdekében.

A külföldi kutatási stratégia módosulása miatt csupán 4,4 milliárd
forintot költöttünk külföldi kutatásra, 3,9 milliárd forinttal
kevesebbet, mint 1999-ben. A felülvizsgált stratégia részeként
elsôsorban a kutatási portfólió szelektív, ütemezett felszámolása
zajlott 2000-ben.

A Gáz és energetikai szegmensben a kedvezôbb eszközbeszerzé-
seknek, az eredményes kivitelezôi versenyeztetéseknek, valamint
egyes projektek a 2001. évre történô halasztásának
tulajdonítható az alacsonyabb CAPEX felhasználás (15,4 Mrd Ft
2000-ben az 1999-es 21,7 Mrd Ft-hoz képest). A szerb és
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bosznia-hercegovinai növekvô tranzitszállítások kielégítésére
folytatódott a gázvezeték és kompresszorállomás építése 
(3,9 Mrd Ft 2000-ben, 5,2 Mrd Ft 1999-ben).
A HAG vezetéken a földgázimport biztosításához szükséges
nyomásviszonyok megteremtése érdekében a mosonmagyaróvári
kompresszorállomás létesítése befejezôdött (1,4 Mrd Ft 2000-
ben). A MOL folytatta a hajdúszoboszlói föld alatti gáztároló
rekonstrukcióját (1,3 Mrd Ft) a tároló természetes elhasz-
nálódása által létrejövô kapacitáscsökkenés megakadályozása
érdekében. A zsanai gáztárolói beruházás II. ütemét (1,5 Mrd Ft)
végrehajtottuk a gáztároló mobil készletének 700 Mm3-rel,
csúcskapacitásának 10 Mm3/nap értékkel történô megnövelése
érdekében. Ezen beruházásokra 1999-ben összesen 
5,1 Mrd Ft-ot fordítottunk. A földgáz-kiskereskedelem tekintetében
leginkább a már meglévô gáz-kiskereskedelmi portfóliónkat racio-
nalizáltuk (0,5 Mrd Ft). Az energetikai projektek közül a
BorsodChem Erômû megvalósítására 0,3 Mrd Ft alaptôke-
emelést hajtottunk végre.

A downstream szegmens legjelentôsebb finomítói beruházása
továbbra is a komplex maradékfeldolgozási projekt. A befejezé-
séhez közeledô létesítmény megvalósítása igen jelentôs
ráfordításokkal járt 2000-ben is. A hidrogéngyár építése 
(3,3 Mrd Ft 2000-ben, 4,6 Mrd Ft 1999-ben) a 2000. évben
befejezôdött, és a próbaüzem is sikeresen megvalósult. Teljes
kapacitással történô üzemelésére a maradékfeldolgozó (összesen
21,2 Mrd Ft 2000-ben és 14,1 Mrd Ft 1999-ben) üzembe
helyezését követôen kerül sor.

2000-ben befejezôdött a több éven át tartó finomítói információs
rendszer fejlesztése (2000-ben 1,7 Mrd Ft, 1999-ben 1,6 Mrd
Ft) és a vegyipari benzin vezeték rekonstrukciója (0,8 Mrd Ft
szemben az 1999-es 3,1 Mrd Ft-tal). Jelenleg a finomítói infor-
mációs rendszer beüzemelése és teljes használatba vétele folyik,
amely várhatóan 2001-ben valósul meg. Ezeken túl a Finomítás

és logisztika eszközei mûködôképességének megôrzése érdekében
további beruházásokat végeztünk összesen 2,9 Mrd Ft értékben
(1999-ben 5,4 Mrd Ft). 

A szigorú forrásgazdálkodás az 1999. évi  4,6 Mrd Ft költsé-
gekhez képest 2,0 Mrd Ft-os csökkenést eredményezett 
a nagykereskedelmi értékesítés területén. Az 1999-es év adata
tartalmazza a PB-Gáz Kft. akvizíciót is. Nagyobb összeget költöttünk
a kiskereskedelmi terjeszkedés jegyében a palackos és tartályos
PB-piacon pozíciónk javítására (1,4 Mrd Ft, szemben az 1999-es
0,7 Mrd Ft-tal), valamint a nagytisztaságú termékek elôállítására
és az on-line mérôrendszer kialakítására (0,4 Mrd Ft).

A hazai és a regionális töltôállomás-hálózat fejlesztésére 
2000-ben 3,4 Mrd Ft-ot költöttünk, amely 6,0 Mrd Ft-tal
alacsonyabb, mint 1999-ben. Ez részben azzal magyarázható,
hogy visszafogtuk szlovákiai expanziós törekvéseinket a Slovnaft
partnerség következtében felülvizsgálatra került regionális
terjeszkedési politika miatt, illetve az új területek megvásárlása
maradt el (2000-ben 1,2 Mrd, 1999-ben 4,4 Mrd). Töltôállo-
mások építésére, rekonstrukciójára és a franchise hálózat
fejlesztésére 0,8 Mrd-ot költöttünk, szemben az 1999-es 
4,9 Mrd Ft-tal. A beruházások visszafogásának oka, hogy az
extenzív bôvítés helyett a hálózat intenzifikálása és a háló-
zatfejlesztés minôségének javítása állt a fókuszban. További
jelentôs tétel a divízió folyamatos mûködésének biztosítására
fordított 0,9 Mrd Ft (1999: 0,5 Mrd Ft).

Infrastrukturális, valamint a beszerzés-beruházási tevékenységet
támogató projektekre összesen 1,7 Mrd Ft-ot, információtech-
nológiai és telekommunikációs beruházásokra 1,1 Mrd Ft-ot 
(jelentôs tétel az információtechnológiai modernizáció és bizton-
sági rendszerek fejlesztése 0,4 Mrd Ft-tal). A 2000. évi 2,8 Mrd
Ft-tal szemben a megelôzô évben ugyanezen területeken össze-
sen 4,1 Mrd Ft értékben hajtottunk végre beruházásokat.

MOL-csoport CAPEX(1) (millió Ft) 2000 1999
Feldolgozás és kereskedelem 40.268,3 54.144,5
Kutatás-termelés 23.462,6 32.862,0
Gáz és energetika 15.437,8 21.804,3
Egyéb 112.858,5 23.402,9
Konszolidációs korrekció(2) – –3.276,6
Összesen 192.027,2 128.937,1

(1) A konszolidált CAPEX adatok tartalmazzák a létesítményi projektek üzembehelyezési adatait az aktivált kamat értéke nélkül, 
a pénzügyi befektetések értékét és az elhatárolt és költségként elszámolt kutatási költségeket egyaránt.
(2) A konszolidációs korrekció elsô alkalommal a 2000. év vonatkozásában felosztásra került a szegmensek között, míg 
az összehasonlító adatok esetében ez nem volt megvalósítható. 
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Gázper
A magyar gázszolgáltatásról szóló törvény szerint a földgáz
árát a gazdasági miniszter állapítja meg, és rendeletben hir-
deti ki. A miniszter által megállapított ár hatósági maximált
árként alkalmazandó. A MOL álláspontja szerint a gazdasági
miniszter nem alkalmazta a gázárképletet, és a viszonteladói
gázárat nem a megfelelô jogszabályokkal összhangban álla-
pította meg. A MOL ezért 2000. szeptember 8-án a Fôváro-
si Bíróság elôtt polgári peres eljárást kezdeményezett
7,3 Mrd Ft kár megtérítése érdekében (amelyet 2000 júliu-
sában, augusztusában és szeptemberében szenvedett el, 
és mely összeget a tovább realizált károk alapján emel fel) 
a gazdasági miniszter, a Gazdasági Minisztérium és a kor-
mány ellen. A MOL keresetében arra kérte a Fôvárosi Bíró-
ságot, mint elsôfokú bíróságot, hogy mielôtt végsô ítéletét
meghozza a kártérítés összegszerûsége tárgyában, közben-
sô ítéletben bírálja el a MOL igényének jogalapját. A bíróság
elsô fokon elutasította a MOL keresetét azzal az indoklással,
hogy jogszabállyal, azaz a gazdasági miniszter rendelete által
okozott kárért kártérítés nem ítélhetô meg. A MOL 2000.
december 1-jén fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. A má-
sodfokú eljárás a Legfelsôbb Bíróság elôtt folyamatban van.

Egyéb peres ügyek
Az Inhibitor Kft. által a MOL ellen értékesítési szerzôdés 
késedelmes teljesítése miatt 150 millió Ft értékû kötbér 
és kártérítési igény tárgyában indított eljárást, melyben a Leg-
felsôbb Bíróság mint másodfokú bíróság az elsôfokú bírósá-
got új eljárás lefolytatására utasította, amely továbbra is
folyamatban van. 

A MOL 1996-ban 1,4 Mrd Ft (4,9 millió USD) pertárgy 
értékkel keresetet indított az Avanti AG ellen ásványolaj-
szállítás ellenértéke megfizetésének elmaradása miatt 
a Bécsi Kereskedelmi Bíróság elôtt. Az Avanti AG beszámítási
kifogással kívánt élni a MOL ellen egy Avanti Rt.-t jogosító
követelés tekintetében, azonban mind az elsô-, mind a másod-
fokú bécsi bíróságok elutasították az Avanti AG beszámítási
kérelmét. Tekintettel a másodfokú bíróság által az Avanti AG
részére biztosított felülvizsgálati lehetôségre, az ítélet még
nem jogerôs. Az Avanti AG és az Avanti Rt. ugyanakkor 
a Fôváros Bíróságnál ellenkérelemként keresetet nyújtott be 
a MOL ellen 610 millió Ft összegû jogalap nélküli gazdagodás
tárgyában. A Fôvárosi Bíróság a pert mindaddig fel-
függesztette, ameddig a Bécsi Kereskedelmi Bíróság döntése
jogerôre nem emelkedik. 

A MOL által 1993-ban a Remete Trans Szövetkezet ellen
számlatartozás megfizetése miatt 71 millió Ft és kamatai
értékben kezdeményezett perben, az alperes 430 millió Ft

értékben ellenkérelmet nyújtott be a MOL ellen tisztes-
ségtelen piaci magatartásra hivatkozva. A Fôvárosi Bíróság,
mint másodfokú bíróság az alperes MOL igényének helyt adó
elsôfokú ítélet megváltoztatására vonatkozó kérelmét
elutasította, helyt adva ezzel a MOL igényének. Mindemellett
az ellenkérelem jogi alapját is helytállónak találta, és uta-
sította az elsôfokú bíróságot az ellenkérelem alapján
megítélendô kártérítés összegének meghatározására. Az eljá-
rás a Fôvárosi Bíróság elôtt folyamatban van. 

A Vám és Pénzügyôrség Országos Parancsnoksága másod-
fokú határozatában bizonyos áruk vámtarifa-kategóriáinak nem
megfelelô alkalmazása miatt 430 millió Ft vám, büntetés,
mulasztási bírság és adó megfizetésére kötelezte a MOL-t. 
A VPOP határozata felülvizsgálatára indított peres eljárás a
Fôvárosi Bíróság mint elsôfokú bíróság elôtt folyamatban van. 

A Milford Holding Limited keresetet nyújtott be a BorsodChem
Rt., a MOL, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., az Amerwind
B.V. és a TVK Rt. mint alperesek ellen a 2000 szeptemberében
megkötött TVK részvény adásvételi és opciós szerzôdések
érvénytelenségének megállapítása iránt. A felperes a per
tárgyának értékét 15 Mrd Ft értékben határozta meg. Az elsô
tárgyalást a bíróság 2001 májusára tûzte ki.

Jelenleg 150 eljárás van folyamatban a MOL ellen, melyeknek
pertárgyértéke eléri a 16,7 Mrd Ft-ot, figyelembe véve a fent
ismertetett kereseti kérelmeket és ellenkérelmeket is. 
Az elôbbiekben nem említett MOL ellen folyamatban lévô pe-
rek közül a következô legmagasabb pertárgyérték 53 millió Ft.

A FUNKCIONÁLIS TÁMOGATÓ TERÜLETEKEN ELÉRT
EREDMÉNY

A MOL pénzügyi és számviteli funkcióinak
áramvonalasítása
A MOL számviteli folyamatainak kiszervezésérôl állapodott
meg az Accenture Kft.-vel. A megállapodás, amely 2000.
december végén lépett életbe és mintegy 400 fô számviteli
és pénzügyi szakembert érint, Közép-Európa egyik legelsô ki-
szervezési megállapodása. Célja, hogy jelentôsen javítsa a
MOL üzleti hatékonyságát, ezzel is lehetôvé téve, hogy a cég
alaptevékenységeire koncentráljon és a támogató funkciók
területén költségmegtakarítást érjen el. A megállapodás lé-
nyege egy úgynevezett több ügyfelet kiszolgáló szolgáltató
központ (Multi-Client Centre) létrehozása. Ez az egység
magas színvonalú szolgáltatást fog nyújtani a MOL Rt., illet-
ve a jövôben további ügyfelei számára. A hatéves megálla-
podás során várhatóan a kihelyezett tevékenységek éves
költsége 40 százalékot meghaladóan fog csökkenni.
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Üzleti folyamatok átalakítása
A MOL társasági stratégiája a növekedésre, a mûködési
költségek agresszív csökkentésére, a szervezet áramvona-
lasítására és a nemzetközi olajtársaságok teljesítménye fel-
sô 25 százalékának elérésére törekszik. E célok elérése
érdekében indították az üzleti folyamatok átalakítása (BPR)
projektet és ennek elsô fázisa (áttervezés) 2000. 
novemberben fejezôdött be.

A megvalósítási terv az új folyamatoknak egyetlen, integrált
üzleti vezetési csomagba történô beépítését tartalmazza.
Ezzel az üzlet nagyobb lehetôséget és jobb választást
kínálhat vevôi számára, jelentôsen csökkentheti a költségeit,
emellett további kezdeményezések alapjául is szolgálhat.

A projekt az alábbi területeket tartalmazza: pénzügy, trea-
sury, kontrolling, tervezés, értékesítés, kulcs teljesít-
ménymutatók és kiegyensúlyozott teljesítménymutató
rendszer, vevôkapcsolatok kezelése, szállítás, anyaggazdál-
kodás, stratégiai beszerzés, e-beszerzés, emberi erôfor-
rások, ellátásilánc-menedzsment és karbantartás.

A projekt agresszív idôütemezést tûzött maga elé. 2001.
januárban indult, és az összes munkacsoport a megvalósí-
tást legkésôbb 2002 decemberéig befejezi. A projekt össz-
költsége 17 Mrd Ft-ot tesz ki a két év alatt. A teljes
megvalósítást követôen az éves megtakarítás várhatóan
eléri a 18 milliárd forintot, amelynek elemei többek között
az alacsonyabb munkavállalói létszám, a csökkentett mûkö-
dési költségek és a forgótôke jobb kezelése.

A projekt tartalmazza még a MOL információs technológiá-
jának teljes körû megújítását. Az új üzleti folyamatokat
különbözô rendszerek támogatják majd, de alaprendszere 
az SAP R/3 lesz. Más szoftverek is bevezetésre kerülnek 
a vevôkapcsolatok kezelése és az ellátásilánc-menedzsment
támogatására.

Információtechnológia
A MOL a társaság jövôképe és stratégiája alapján megalkotta
az informatikai/e-business/tudásmenedzsment stratégiáját.
A fô cél az aktív részvétel a MOL üzleti céljainak megva-
lósításában biztonságos, költséghatékony, megfelelô informá-
ciókat biztosító IT rendszerek bevezetésével és mûködésével,
valamint felhasználóközpontú szolgáltatások bevezetésével.

A stratégia megvalósítása a kiemelt értéknövelô projektekre
és területekre összpontosít. A MOL az új, kihívást jelentô
üzleti elvárásokra reagálva létrehozta a CIO (Chief Informa-
tion Officer) munkakört. A szükséges képességek biztosítá-
sára, a mûködési hatékonyság és a hatékonyság javítására
egy új, ügyfélközpontú információs szolgáltatások szerve-
zetet alakítottunk ki. Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás 
minôsége és a mûködési kiválóság fejlesztése érdekében
megújítottuk a meghatározó folyamatokat. Az év során jelen-
tôsen javult a felhasználói elégedettség.

A kiemelt jelentôségû projektek egyike az IT infrastruktúra
megújítása. A mindenre kiterjedô tervezési fázis befejezése
után a projekt megvalósítja az átalakított társasági
folyamatokat támogató, az új vállalatirányítási rendszer
(ERP) bevezetését lehetôvé tevô, az IT infrastruktúra haté-
konyságát javító elemeket. A jövô technológiai architektúrá-
jának általános követelménye, hogy egységesítés, integ-
ráció, alacsonyabb komplexitás és nagyobb rugalmasság
segítségével alacsony költségû, de magas színvonalú
teljesítményt nyújtson. 

A társasági stratégiának megfelelôen az információs rend-
szerek fejlesztését a MOL csoportszinten irányítja. A fejlesz-
tések az üzleti szükségleteket tükrözik, és csak értéknövelô
esetben kerülnek megvalósításra. A Slovnaft információ-
technológiájának integrációja és az egységes informatikai
szabványok alkalmazása javítani fogja a csoportszintû mûkö-
dés hatékonyságát.

Az átalakított társasági folyamatokba beépült az e-business
lehetôségeinek kihasználása is. Az elektronikus beszer-
zésben és a CRM-ben rejlô adottságok kihasználása a növe-
kedést és a részvényesi érték növelését szolgálja. Az üzletek
lehetôségeinek javítása érdekében fejlesztjük az általános 
e-business ismereteket és képességeket. 

A MOL hisz a tudásmenedzsment adta lehetôségekben. Két
sikeresen lebonyolított projekt segítségével megindult a tu-
dásmenedzsment alkalmazása, megkezdôdött az együttmû-
ködô, tudásmegosztó csoportok kialakítása, és már érzékel-
hetôk az elsô eredmények is. 
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Beszerzés
A MOL-beszerzés a 2000. évet folyamatainak és szerveze-
tének felülvizsgálatával kezdte annak érdekében, hogy 
további megtakarításokkal járulhasson hozzá a vállalat ered-
ményes mûködéséhez. Az év elsô felében új beszerzési ve-
zetôt neveztünk ki, új beszerzési stratégiát alakítottunk ki 
és fogadtunk el. Az év második felében  a vállalat valamennyi
kulcsfontosságú beszerzési folyamatát felmértük és elemez-
tük a BPR program segítségével.

Általános célunk, hogy a MOL a nem szénhidrogén-beszer-
zésein átlagosan 5 százalék megtakarítást érjen el az elkö-
vetkezendô 3 évben, amely több milliárd forint csökkentést
jelent a vásárolt termékek és szolgáltatások költségeibôl. 

Az új beszerzési stratégia az alábbi fô területeken
azonosított további lehetôségeket a javításra és
megtakarításra:

• Beszerzésirányítás – ennek legfontosabb elemei 
a beszerzések szakmai alapú felosztása, a beszállítók
árainak és hatékonyságának következetes mérése és
folyamatos javítása.
• Beszállítói fejlesztés – az új beszállítói politika kiadása és
az új értékelési rendszer beindítása 2001 elején várható.
Ezen túlmenôen beszállítói fórumok és tréningek fogják
partnereink fejlôdését biztosítani.
• A beszerzési folyamatok a korábban említett BPR
program keretében kerülnek átgondolásra és további
javításra.
• Átvizsgáljuk a nem szénhidrogén készlet és raktár-
ügyvitelt a piaci lehetôségek szempontjából, jelentôsebb
beszállítóinknak az adott területen komolyabb szerepet
szánunk a készletek kontrolljában és kezelésében.
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MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 

Nemzetközi számviteli szabványok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások 

a 2000. és 1999. december 31-ével végzôdô évekre a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 
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A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. tulajdonosainak:

Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 2000. és 1999. december 31-i konszolidált

mérlegeinek, konszolidált eredménykimutatásainak, saját tôke változásainak és cash-flow-kimutatásainak 

a vizsgálatát. A pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint készültek, és összeállításuk 

az ügyvezetés felelôssége. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatások hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján. 

A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok

értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy 

a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja 

a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett

tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi

kimutatások bemutatásának értékelését. Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt a független

könyvvizsgálói jelentés megadásához.

Véleményünk szerint a fentiekben hivatkozott pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványokkal

összhangban készültek, és azok a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 2000. és 1999.

december 31-én fennálló pénzügyi helyzetérôl és az ezzel az idôponttal végzôdô években folytatott

tevékenységének eredményérôl és cash-flow-járól valós és hû képet adnak. 

ARTHUR ANDERSEN Kft.

Budapest, Magyarország 

2001. március 29.

Független könyvvizsgálói jelentés
ArthurAndersen
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Konszolidált mérlegek
2000. és 1999. december 31.

Jegyzet 2000 1999
millió forint millió forint

ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök
Immateriális javak 4 5.948 6.518
Tárgyi eszközök 5 443.076 426.021
Befektetések 6 150.643 37.028
Halasztott adó eszközök 24 13.171 12.936
Egyéb befektetett eszközök 7 1.854 2.935

Összes befektetett eszköz 614.692 485.438

Forgóeszközök
Készletek 8 141.436 98.605
Vevôkövetelések, nettó 9 113.776 107.790
Értékpapírok 10 8.875 6.696
Egyéb forgóeszközök 11 41.459 24.787
Pénzeszközök 12 12.390 19.567

Összes forgóeszköz 317.936 257.445

ÖSSZES ESZKÖZ 932.628 742.883

FORRÁSOK
Saját tôke 
Jegyzett tôke 13 98.113 97.911
Tartalékok 14 261.460 230.388
Mérleg szerinti eredmény 20.240 35.417

Összes saját tôke 379.813 363.716

Külsô tulajdonosok részesedése 5.672 6.262

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 15 285.647 174.877
Céltartalékok várható kötelezettségekre 16 41.009 39.608
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 500 2.378

Összes hosszú lejáratú kötelezettség 327.156 216.863

Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb kötelezettségek 17 154.977 133.215
Céltartalékok várható kötelezettségekre 16 9.262 10.970
Rövid lejáratú hitelek 18 7.629 1.745
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 15 48.119 10.112

Összes rövid lejáratú kötelezettség 219.987 156.042

ÖSSZES FORRÁS 932.628 742.883

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Konszolidált eredménykimutatások
2000. és 1999. december 31.

Jegyzet 2000 1999
millió forint millió forint

Árbevétel 19 1.025.368 742.648
Egyéb mûködési bevétel 20 15.922 6.752

Összes mûködési bevétel 2 xxv) 1.041.290 749.400

Anyagjellegû ráfordítások 842.044 508.850
Személyi jellegû ráfordítások 21 63.686 63.618
Értékcsökkenés és értékvesztés 59.677 61.107
Egyéb mûködési költségek 22 72.720 85.815

Saját termelésû készletek állományváltozása –18.837 –2.890
Aktivált saját teljesítmények értéke –20.003 –23.140

Összes mûködési költség 999.287 693.360

Üzleti tevékenység eredménye 42.003 56.040

Pénzügyi mûveletek ráfordításai, nettó 23 22.379 22.277
Részesedés a társult vállalkozások eredményébôl –3.025 –724

Adózás elôtti eredmény 22.649 34.487
Társasági adó 24 3.324 –426

Adózott eredmény 19.325 34.913

Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl –915 –504

Mérleg szerinti eredmény 20.240 35.417

Egy részvényre jutó eredmény (forint) 25 206 362

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Konszolidált kimutatások a saját tôke változásáról
2000. és 1999. december 31.

Jegyzett tôke Tartalékok Mérleg szerinti eredmény Összesen
millió forint millió forint millió forint millió forint 

1999. január 1. 97.607 191.921 47.051 336.579

1998-as eredmény átvezetése – 47.051 –47.051 –
Jóváhagyott osztalék – –8.785 – –8.785
Saját részvény értékesítés nettó hatása 304 201 – 505

Mérleg szerinti eredmény – – 35.417 35.417

1999. december 31. 97.911 230.388 35.417 363.716

1999-es eredmény átvezetése – 35.417 –35.417 –
Jóváhagyott osztalék – –5.386 – –5.386
Sajátrészvény-értékesítés nettó hatása 202 1.041 – 1.243

Mérleg szerinti eredmény – – 20.240 20.240

2000. december 31. 98.113 261.460 20.240 379.813

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Konszolidált cash-flow-kimutatások
2000. és 1999. december 31.

Jegyzetek 2000 1999
millió forint millió forint

Üzleti tevékenység eredménye 42.003 56.040

Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységbôl származó nettó bevételhez
Értékcsökkenés és amortizáció 59.677 61.064
Készletek értékvesztése 17.871 –
Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása –2.225 –
Környezetvédelmi céltartalék változása –481 8.592
Mezôfelhagyási céltartalék változása –5.667 2.845
Szervezetátalakítási céltartalék változása 25 4.574
Egyéb céltartalék változása –105 819
Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó nyereség –1.956 –398
Tárgyévben felmerült kutatási és feltárási költségek 10.782 13.231

Nettó eszközök és források változása
Készletek változása –61.154 –5.822
Vevôkövetelések változása –5.986 –18.030
Egyéb követelések változása –16.690 –13.609
Szállítók változása 16.444 36.376
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 3.480 5.631
Társaságiadó-fizetés –6.642 –8.401

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás 49.376 142.912

Beruházások, szénhidrogén-kutatás  –75.800 –110.325
Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó készpénz 6.464 2.847
Leányvállalatok megszerzéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás 28a – –1.605
Konszolidációba újonnan bevont vállalatok hatása a pénzeszközökre – 4.296
Társult vállalkozások megvásárlása –112.984 –
Egyéb befektetések megvásárlása –2.217 –22.103
Befektetések értékesítésébôl származó készpénz 8.671 1.660
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása –29 58
Rövid lejáratú befektetések állományváltozása –2.179 125
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 5.999 7.986
Kapott osztalék 1.459 1.069

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása –170.616 –115.992

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 28b 169.500 50.101
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése –38.000 –38.686
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 5.884 –8.680
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások –19.149 –13.816
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok –4.677 –7.554
Külsô tulajdonosoknak fizetett osztalékok –737 –32
Sajátrészvény-értékesítés 3.045 3.839
Visszavásárolt saját részvénytôke –1.803 –3.335

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása 114.063 –18.163

Készpénz csökkenése/növekedése –7.177 8.757
Készpénzállomány év elején 19.567 10.810
Készpénzállomány év végén 12.390 19.567

A mellékelt jegyzetek a pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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1. Általános
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (a továbbiakban MOL Rt.
vagy a társaság) 1991. október 1-jén alakult meg a jogelôd
Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) átalakulásával.
Az állami vállalatok átalakulási törvénye értelmében az OKGT
eszközei és kötelezettségei a fordulónappal átértékelésre
kerültek. A MOL Rt. és leányvállalatai (a továbbiakban MOL-
csoport, vagy a csoport) kôolaj, földgáz és gáztermék
kutatásával és termelésével, szállításával és tárolásával,
kôolaj finomításával, valamint finomítói termékek és földgáz
kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. A csoport dolgo-
zóinak átlagos létszáma 2000-ben 18.136, míg 1999-ben
20.718 fô volt. A társaság székhelye Magyarországon van,
Budapesten, az Október huszonharmadika u. 18. alatt. 
A társaság részvényeit a Budapesti Értéktôzsdén, GDR-jait 
a Luxembourgi Értéktôzsdén jegyzik, illetve kereskednek
azokkal a tôzsdén kívüli kereskedelemben a SEAQ
International-en (London), New Yorkban, Berlinben és
Münchenben.

2. Számviteli politika
A MOL Rt. hivatalos éves beszámolóját az 1991. évi XVIII.
számviteli törvény szerint (a továbbiakban MSZSZ) készíti. 
E törvény egyes elôírásai eltérnek a Nemzetközi Számviteli
Szabványokban (IAS) foglaltaktól. A konszolidált pénzügyi
kimutatások a Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottsága
(IASC) által megfogalmazott szabványok szerint készültek. 
A MOL Rt. nem konszolidált, MSZSZ szerint készített be-
számolójában, illetve a csatolt pénzügyi kimutatásokban
szereplô saját tôke és mérleg szerinti eredményértékek közötti
különbségek levezetését a 30. jegyzet tartalmazza. 
A bekerülési költség elvének alkalmazása érdekében 
a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások úgy tekintik 
a MOL Rt.-t, mintha az 1991. október 1-jén jött volna létre, 
az eszközök és kötelezettségek aznapi értékének meg-
állapításával, figyelembe véve az IAS-nek való megfelelésre
vonatkozó módosításokat.  
Ezen pénzügyi kimutatásokat az igazgatóság 2001. március
29-én fogadta el.
A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.

i) Számviteli politika módosítása
2000-ben a csoport számviteli politikájában nem történt
változás. Az alábbi standardok 2000. január 1-jén léptek
életbe, de azokat a csoport az IASC ajánlásának
megfelelôen azok kötelezô érvényûvé válását megelôzôen
(1999-ben) kezdte alkalmazni.

IAS 16 (1998-ban módosított) Tárgyi eszközök, 
IAS 22 (1998-ban módosított) Akvizíciók, 
IAS 28 (1998-ban módosított) Társult vállalatok számvitele,
IAS 31 (1998-ban módosított) Joint Venture számvitel,
IAS 36 Eszközök értékvesztése,
IAS 37 Céltartalékok, mérlegen kívüli kötelezettségek és
eszközök,
IAS 38 Immateriális javak.

ii) Konszolidált pénzügyi kimutatásokban történt változás
2000. január 1-jétôl kezdôdôen a csoport megváltoztatta 
a társult vállalkozásokba történô befektetéseken jelentkezô
goodwill kimutatását. Ezen befektetések elôször bekerülési
értéken kerülnek a könyvekbe, majd ezt az értéket
összehasonlítják a megszerzett eszközök piaci értékének
csoportra esô hányadával. A goodwill a mellékelt 
6. jegyzetben kerül bemutatásra. Korábban a társult
vállalkozásokhoz kapcsolódó goodwill a mérlegben az
immateriális javak között jelent meg. Az 1999-re vonatkozó
összehasonlító adatok módosításra kerültek.
A csoport földgáztárolási, -szállítási és -kereskedelmi
tevékenysége, amely korábban az Upstream üzleti
szegmens részét képezte, 2000. január 1-jétôl kezdôdôen
új üzleti egységként, Gáz és energetika néven jelenik meg.
Ugyanezen dátummal az Upstream és Downstream
szegmensek elnevezése Kutatás és termelésre, illetve
Feldolgozás és kereskedelemre változott.
A fentieken túlmenôen további nem jelentôs átsorolások is
történtek a tárgyévvel való összehasonlíthatóság érdekében.  

iii) Beszámolási pénznem
A csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.

iv) Konszolidációs elvek
A konszolidált pénzügyi kimutatások a MOL Rt.-t, illetve 
az ellenôrzése alatt álló leányvállalatokat foglalják magukba.
Ellenôrzésrôl általában akkor beszélünk, ha a csoport
közvetve vagy közvetlenül birtokolja az adott társaság
szavazati jogainak több mint 50%-át, és a társaság pénzügyi
és operatív tevékenységébe történô befolyás révén elônyö-
ket élvez annak tevékenységébôl. A kisebbségi tulajdono-
sokra esô tôke- és eredményrész a mérlegben és az ered-
ménykimutatásban külön sorban jelenik meg. 
A konszolidáció a megszerzéskori értékviszonyok alapján
történik. Az év közben megszerzett vagy értékesített
társaságok a tranzakció idôpontjától kezdôdôen, illetve 
a tranzakció idôpontjáig szerepelnek a konszolidált pénzügyi
kimutatásokban. 
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A társult vállalkozásokban lévô befektetések (általában 
20-50% üzletrész birtoklása esetén), ahol a társaság jelen-
tôs befolyást gyakorol, az equity módszer alkalmazásával
kerülnek felvételre. A társult vállalkozásokban lévô befekte-
tések értékének módosítása az esetlegesen értékvesztésre
utaló jelek észlelésekor történik, illetve abban az esetben,
ha a korábbi értékvesztést elôidézô körülmények már nem
állnak fenn. 
Minden más, befektetési célú üzletrész az esetleges érték-
vesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerül kimutatásra.
A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók,
egyenlegek és eredmények, valamint a nem realizált ered-
mények kiszûrésre kerülnek. A mellékelt konszolidált pénz-
ügyi kimutatások készítése során a hasonló tranzakciókat és
eseményeket egységes számviteli elveket követve rögzítik. 
Néhány kisebb leányvállalat nem került konszolidálásra. Ezek
a társaságok az esetleges értékvesztéssel csökkentett
bekerülési értéken szerepelnek a mellékelt konszolidált
pénzügyi kimutatásokban (Lásd 6. jegyzet).

v) Goodwill
Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leány-
vállalatokban megszerzett eszközöknek a megszerzés nap-
ján érvényes valós értéke közötti különbözet goodwill-ként
kerül kimutatásra a mellékelt konszolidált pénzügyi
kimutatásokban az eszközök között. A goodwill az értékcsök-
kenéssel és esetleges értékvesztéssel csökkentett beszer-
zési költségen szerepel a könyvekben. 
A goodwill értékcsökkenése lineáris, az üzletrészvásárlás ré-
vén megszerzett eszközök várható hasznos élettartama
alapján. Az értékcsökkenési periódus meghatározása eseti-
leg történik, általában 5 és 20 év között van. A nettó
értékeket évente felülvizsgálják abból a szempontból, hogy
az üzletrész jövôbeni nyereségtermelô képessége
kellôképpen biztosítottnak látszik-e. Amennyiben a goodwill
értékvesztésére utaló jelek vannak, annak realizálható
értéke a goodwill alapjául szolgáló eszközökbôl képzett
készpénz-generáló egységek értéke alapján számítható ki.
Amennyiben a könyv szerinti érték magasabb, mint a reali-
zálható érték, értékvesztést számolnak el.  

vi) Negatív goodwill
Negatív goodwill a mellékelt konszolidált pénzügyi
kimutatásokban az alábbi módokon jelenik meg:
• Amennyiben a negatív goodwill várható jövôbeni vesztesé-
gekhez és kötelezettségekhez kapcsolódik és azok a beszer-
zéskor beazonosításra kerültek, illetve azok számszerû-
síthetôk, akkor azok felmerülésekor a negatív goodwill köz-
vetlenül az eredmény terhére elszámolásra kerül. 
• A megszerzett eszközök valós értékét meg nem haladó
negatív goodwill összegére az ahhoz tartozó amortizálható
eszközök súlyozott átlagos hátralévô hasznos élettartama
alapján lineáris értékcsökkenést számolnak el. 

• A negatív goodwill azon része, amely a megszerzett nem
monetáris eszközök valós értéke felett van, megszerzéskor
egy összegben elszámolásra kerül az eredménykimutatásban.

vii) Pénzeszközök és pénzegyenértékesek
A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják
magukba. A pénzegyenértékesek olyan rövid távú, beszer-
zéstôl számított három hónapnál nem hosszabb lejáratú,
magas likviditású befektetési formák, amelyek minimális
értékváltozási kockázatot hordoznak, és azonnal pénz-
eszközökre konvertálhatók.

viii) Vevôkövetelések
A vevôkövetelések a céltartalékkal csökkentett névértéken
kerülnek kimutatásra.

ix) Értékpapírok
Az értékpapírok mérlegsoron azok a likvid befektetések sze-
repelnek, melyeknek aktív piaca van és csupán likvid
befektetési célt, nem pedig hosszú lejáratú lekötést
képviselnek. A piaci és a bekerülési érték közül az alacso-
nyabb értéken szerepelnek. Az értékelési módosítások 
a mellékelt eredménykimutatásban kerültek elszámolásra.
Az értékpapírokkal kapcsolatosan realizált kamatbevétel 
a kamatbevételek között, míg a kapott osztalék a kapott
osztalékok között kerül kimutatásra. Egy értékpapír
kivezetése során az eladási ár és a könyv szerinti érték
különbözete kerül elszámolásra a mellékelt konszolidált
eredménykimutatásban.

x) Pénzügyi instrumentumok
Pénzügyi instrumentumnak minôsülnek a mellékelt konszo-
lidált mérlegben a pénzeszközök, az értékpapírok, vevô- és
egyéb követelések, szállító- és egyéb kötelezettségek, adott
és kapott hitelek és kölcsönök, értékpapírok, kötvényköve-
telések és kötelezettségek. Ezen tételek értékelése során
alkalmazott elveket jelen számviteli politika vonatkozó
jegyzetei tartalmazzák. 
A pénzügyi instrumentumok az alapjukként szolgáló szerzô-
déses kötelezettségek valós tartalma alapján válnak forrás-
vagy tôkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi
instrumentumokhoz kapcsolódó kamatok, osztalékok,
nyereségek és veszteségek felmerüléskor az eredmény-
kimutatásban kerülnek elszámolásra. A tôkeelemek tulaj-
donosainak nyújtott juttatások a saját tôke terhére kerülnek
elszámolásra. A pénzügyi instrumentumok csakis abban 
az esetben kerülnek egymással összevezetésre, ha a társa-
ságnak ehhez törvényes joga van, továbbá, ha feltett
szándéka, hogy az érintett eszközt és forrást vagy nettó
módon, vagy egyidejûleg rendezi.

xi) Derivatívák
A csoport nemzetközi jellegébôl adódóan fokozottan ki van
téve a nyersanyagárak, a kamatlábak és az árfolyamok
változásának. Az ebbôl eredô kockázatok kivédésére a cso-
port derivatív eszközöket használ.
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Ezek az eszközök:
• kamat swap a lebegô hitelkamat kockázat lefedésére,
• finomítói margin fedezeti ügyletek a kôolaj és a finomítói
termékek árváltozásaiból eredô kockázat levédésére, 
• kôolaj- és földgázár swap ügyletek a beszerzések ár 
kockázatának a fedezésére,.
• devizás derivatívák az árfolyamkockázat lefedésére.
Valamennyi derivatív eszköz hedge-nek minôsül. Az ezekhez
kapcsolódó nyereségek és veszteségek az idôbeli
elhatárolás elve alapján kerülnek elszámolásra olyan módon,
hogy a fedezett tranzakciókhoz kapcsolódó eredménnyel
egyidejûleg jelenjen meg az ügylet eredménye a pénzügyi
kimutatásokban. 

xii) Készletek
A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerü-
lési és a realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak
kimutatva, figyelembe véve az esetleges lassan mozgó vagy
felesleges tételek leírását. A realizálható érték megegyezik 
a befejezési, értékesítési és marketingköltségekkel csök-
kentett piaci értékkel. A vásárolt áruk, beleértve a nyersolaj
értékét, elsôsorban a súlyozott átlagár-számítás alapján
határozzák meg, a vásárolt gázkészlet esetében pedig a FIFO
módszert használják. A saját elôállítású készletek értéke 
az anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget és az üzemi
általános költségek arányos részét foglalja magába. A nem
realizálható készletek teljesen leírásra kerülnek. 

xiii) Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenéssel és érték-
vesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991. október 
1-jén megállapított könyv szerinti (Lásd 2. jegyzeti) fentebb)
értéken jelennek meg a könyvekben. Értékesítéskor, illetve ki-
vezetéskor a bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés ki-
vezetésre kerül a könyvekbôl, és az esetleges nyereség vagy
veszteség az eredménykimutatásban kerül elszámolásra.
A bekerülési érték az eszköz árán túlmenôen az import-
vámokat, vissza nem igényelhetô adókat és az eszköz üzem-
be helyezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, például
finanszírozási költségeket tartalmazza. Az üzembe helyezést
követôen felmerülô költségek, mint például karbantartás
vagy javítás, általában az eredmény terhére kerülnek
elszámolásra a felmerülésükkel egyidôben. Amennyiben 
a felmerülô költségek egyértelmûen az adott eszköz várható
hasznos élettartamának vagy eredeti teljesítményének 
a növelését eredményezik, a költségek aktiválásra kerülnek
az eszközértékre. 
A beruházások között a folyamatban lévô beszerzések és
elôállítások szerepelnek bekerülési költségen. A költségek 
a beszerzési költségeket és a közvetlen önköltségeket
foglalják magukba. A beruházásokra értékcsökkenést csak
az eszköz üzembe helyezését követôen számolnak el. 
Lásd még az Olaj- és gázkutatási és -feltárási költségek
elszámolásáról szóló fejezetet alább (xvii).

xiv) Immateriális javak
Az immateriális javak értékének alapja a bekerülési ár. 
A könyvekben való felvételre abban az esetben kerül sor, ha
az eszköz használata bizonyíthatóan a cég jövôbeni gyara-
podását eredményezi és annak költsége egyértelmûen meg-
határozható. Az érték felvételét követôen értékcsökkenést,
illetve szükség esetén értékvesztést számolnak el. Az imma-
teriális javak értékcsökkenése lineáris a várható hasznos
élettartam alatt. Az értékcsökkenési kulcsokat évente
rendszeresen felülvizsgálják. Lásd még az Olaj- és gáz-
kutatási és -feltárási költségek elszámolásáról szóló
fejezetet alább (xvii). 

xv) Értékcsökkenés
Az értékcsökkenés elszámolása lineáris, az alábbi kulcsok
alapján:
• Épületek 2–10% 
• Finomítói berendezések 10–25%
• Gáz- és olajszállító és -tároló berendezések 4–14,5%
• Töltôállomások és felszereléseik 4–20%
• Egyéb gépek és berendezések 10–33% 
Az egyes szénhidrogén-mezôkhöz kapcsolódó olaj- és gázter-
melô- és gyûjtô berendezések értékcsökkenése a bizonyított,
gazdaságosan kitermelhetô szénhidrogén-készletek alapján,
a termelés arányában kerül elszámolásra. A készletek
felülvizsgálata évente történik. A több szénhidrogén-termelô
mezôhöz kapcsolódó szállítóberendezések értékcsökkenése
egyedileg, lineárisan, a várható hasznos élettartam alapján
történik. A bérelt berendezéseken végzett felújítások aktivált
értékének az értékcsökkenése a várható hasznos élettartam
és a bérleti idôszak közül a rövidebbik alapján történik. 
A hasznos élettartamok és az értékcsökkentési módszerek
rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz által
nyújtott tényleges gazdasági haszon megfelelô tükröztetése
érdekében. 

xvi) Eszközök értékvesztése
Amennyiben arra utaló jelek vannak, hogy a realizálható
érték a könyv szerinti érték alá kerül, a tárgyi eszközök és
az immateriális javak értékvesztési felülvizsgálat alá
kerülnek.  Abban az esetben, ha a realizálható érték a könyv
szerinti érték alá kerül, értékvesztést számolnak el az ered-
mény terhére. A realizálható érték az eszköz használati
értéke és piaci érték közül a magasabb. A piaci érték az az
összeg, amely független felek közötti tranzakció során az
eszközért megkapható, míg a használati érték a folyamatos
használatból eredô cash-flow-k nettó jelenértékének és az
esetleges maradványértékbôl adódó bevételeknek az össze-
ge. A realizálható érték becslése egyedi eszközönként, illet-
ve amennyiben ez nem lehetséges, készpénz-generáló
egységenként történik. Az elszámolt értékvesztések évente
felülvizsgálatra kerülnek, és amennyiben a realizálható érték
emelkedik, úgy a korábban elszámolt értékvesztés részben
vagy teljesen visszaírásra kerül.
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xvii) Olaj- és gázkutatási és -feltárási költségek
elszámolása
A kutatási és feltárási költségek elszámolásának az alapja a
Successful Efforts módszer. A kutatófúrás költségei azok fel-
merülésekor aktiválásra kerülnek az immateriális javak
között. Amennyiben bizonyított készleteket azonosítanak be
és a feltárásról döntés születik, a vonatkozó aktivált költsé-
gek átsorolásra kerülnek a tárgyi eszközök közé. A nem
bizonyított mezôk eszközértékét rendszeresen felülvizsgálják
és szükség esetén értékvesztést számolnak el. A kutatás
egyéb költségeit, a kutatófúrások költségének kivételével
azok felmerülésekor az eredmény terhére számolják el. 
A sikertelen kutatófúrások a sikertelenné minôsítést követô-
en kerülnek elszámolásra az eredmény terhére. Geológiai és
geofizikai kutatási költségek felmerüléskor az eredmény
terhére kerülnek elszámolásra. 

xviii) Céltartalékok
Céltartalékképzésre kerül sor abban az esetben, ha a cso-
portnak jelenbeli kötelezettsége (jogilag elôírt vagy vélelme-
zett) keletkezik egy múltbeli esemény eredményeképp és va-
lószínû, hogy gazdasági javak átadásával kell majd 
a kötelezettséget rendezni, továbbá a kötelezettség összege
jól megbecsülhetô. A céltartalékok mérlegkészítéskor
felülvizsgálatra, a becslések pontosításra kerülnek. A cél-
tartalék értéke a kötelezettség rendezésére vonatkozó
kiadások jelenértéke, melynek meghatározására kockázat-
mentes becsült kamatlábat használnak diszkontrátaként. 
Az idô múlását jelentô diszkontfeloldás alkalmazásakor 
a céltartalék mérlegértéke évrôl évre nô a diszkonthatással.
A növekmény az eredménykimutatásban a kamatköltségek
között kerül elszámolásra. 
Szervezetátalakításra képzett céltartalék
A csoport munkavállalói a munkáltató részérôl történô
felmondás esetén a vonatkozó magyar törvények és 
a Kollektív Szerzôdés értelmében végkielégítésre jogosultak.
A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban az ilyen
jellegû céltartalék akkor kerül elismerésre, ha a szervezet-
átalakítási program meghatározásra került és kivitelezésé-
nek a feltételei teljesülnek.  
Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A jelen- és jövôbeni bevételekhez kapcsolódó környezet-
védelmi kiadások felmerüléskor jellegüknek megfelelôen
költségként kerülnek elszámolásra vagy aktiválják ôket. 
Az azonosítás évében céltartalékot képeznek a jelenben
fennálló, a múltbeli mûködés eredményeképp bekövetkezett
azon környezetszennyezések elhárítási kiadásaira, amelyek
nem járulnak hozzá a jelen- és jövôbeli bevételek
keletkezéséhez. A céltartalék mértékének megállapítása 
az érvényes jogszabályok és rendeletek, illetve az ismert
technológiák alapján történik. Céltartalékot akkor képeznek,
ha valószínûsíthetô vagy bizonyos a kötelezettség megléte
és megfelelôen becsülhetô annak mértéke. 

Mezôfelhagyási kötelezettségek
A társaság a kôolaj- és földgáztermelô mezôkön a termelés
felhagyását követôen jelentkezô jövôbeni költségeinek
jelenértékére céltartalékot képez. A céltartalék értékére
vonatkozó becslés a jelenleg ismert szabályozás, techno-
lógia és árszint alapján történik. A felhagyás költsége akti-
válásra kerül a vonatkozó tárgyi eszközök értékére,
értékcsökkenése termelésarányosan történik. 

xix) Tartalékok
A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplô
tartalékok értéke nem azonos a tulajdonosoknak kifizethetô
tartalékok összegével. Az osztalék mértékének meghatáro-
zására a MOL Rt. egyedi, magyar számviteli törvény szerint
készített éves beszámolója szolgál.  

xx) Visszavásárolt saját részvények  
A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tôké-
bôl kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti
különbözet, valamint az esetleges nyereségek és vesztesé-
gek közvetlenül a tartalékokban kerülnek elszámolásra.

xxi) Osztalék
Az osztalékot abban az évben számolja el a társaság, 
amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják.

xxii) Egy részvényre jutó hozam  
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a csoport
eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját
részvénnyel csökkentett állomány éven belüli átlagának 
a figyelembevételével történik. Sem 2000-ben, sem pedig
1999-ben nem volt olyan tranzakció, ami ezt az értéket
„higítaná” (diluted EPS). 

xxiii) Devizamûveletek
A devizamûveletek az adott tranzakció napján érvényes
devizaárfolyammal forintosított értékben kerülnek kimutatás-
ra. A tranzakciók pénzügyi rendezésekor érvényben lévô
árfolyamnak az eredeti bekerülési árfolyamtól való eltérése
esetén a különbség a mellékelt konszolidált eredmény-
kimutatásban kerül elszámolásra.  

xxiv) Külföldi tevékenység
A csoport Magyarország szomszédos országaiban is folytat
kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet. Leányvállalatai
vannak továbbá Észak-Afrikában és a Közel-Keleten, ahol
szénhidrogén-kutatási tevékenységet folytat. Ezeket a leány-
vállalatokat a csoport szerves részének tekintik. A leány-
vállalatok beszámolójának forintosítása oly módon történik,
mintha a tevékenységük a társaság tevékenysége lenne,
nevezetesen a mellékelt konszolidált mérlegben a monetáris
eszközök és források az év végi árfolyammal, a nem monetáris
eszközök pedig az adott tranzakció napján érvényes
árfolyammal lettek forintosítva. Az eredménykimutatások
tételei a tranzakciók napján érvényes árfolyamokkal kerültek
átszámításra. Az ebbôl adódó árfolyameltérések a mellékelt
konszolidált eredménykimutatásban szerepelnek az adott
periódusban. 
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xxv) Árbevétel-elismerés
Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínûsít-
hetô a tranzakcióval összefüggô gazdasági elôny társasághoz
érkezése, valamint annak összege megfelelôen mérhetô. 
Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és
engedmények nélkül kerül elszámolásra akkor, amikor a javak
átadása, illetve a szolgáltatás nyújtása megtörténik, a kocká-
zatok és hasznok átszállnak. Az értékesített földgáz a szállított
gáz mennyisége alapján kerül elszámolásra, az átadás idôpont-
jában rögzített, hatósági áron. A hatósági árak meghatározá-
sa részben a tervezett értékesítési volumenek és költségek
alapján történik, amit a követô szabályozási idôszakban utóla-
gosan módosítanak a terv- és tényszámok közötti eltérésekkel.
Továbbá a költségek elismerésének idôszaka és mértéke nem
feltétlenül azonos az árszabályozás során, mint a társaság
MSZSZ vagy IAS szerinti beszámolójában. A mellékelt konszo-
lidált pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak semmiféle bevé-
tel- vagy költségelhatárolást ezen különbséggel kapcsolatosan.
A kamatbevételek elismerése idôarányos, a kapcsolódó eszköz
kamathozamának tükrözésével. Az osztalékbevételek a tulajdo-
nosoknak az osztalékhoz való jogának az életbelépésével
kerülnek elszámolásra.

xxvi) Finanszírozási költségek
Finanszírozási költségként az eszközök elôállításához és be-
szerzéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek kerülnek akti-
válásra. Az aktiválás kezdô idôpontja az eszköz elôállításának
kezdô pontja, amikor a finanszírozási és egyéb költségek felme-
rülnek. Az aktiválási idôszak az eszköz használatba állításának
idôpontjáig tart. A finanszírozási költségek a kamatokat, illetve
egyéb, a finanszírozáshoz kapcsolódó költségeket foglalják ma-
gukba, beleértve az árfolyamveszteségeknek azt a részét is,
ami a kamatot helyettesíti.  

xxvii) Társasági adó
A társaságiadó-fizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adó-
elemeket tartalmaz. A halasztott adó számítása a kötelezettségi
módszer szerint kerül kiszámításra. Halasztott adó azokban 
az esetekben keletkezik, amikor egy tétel pénzügyi kimuta-
tásokban történô, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában
idôbeli különbség adódik. A halasztottadó-követelés és 
-kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére
vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az idôbeli
különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztottadó-
kötelezettség és -követelés mértéke tükrözi a csoportnak a mér-
leg fordulónapján fennálló becslését az adóeszközök és
kötelezettségek realizálódásának módjára vonatkozólag. 
Halasztottadó-követelés csak akkor szerepel a mérlegben, ha
valószínûsíthetô, hogy a csoport a jövôbeni tevékenysége során
adóalapot képezô nyereséget produkál, amellyel szemben 
a halasztottadó-eszköz érvényesítést nyerhet. A mérleg forduló-
napján a csoport számba veszi a meg nem térült halasztottadó-
követelését, valamint a korábban a mérlegben el nem ismert
adóeszközeit. A korábban a mérlegbe fel nem vett követelések

azon részét állományba veszi, amely várhatóan megtérülhet 
a jövôbeni nyereség adójának csökkenéseként. Ezzel ellenté-
tesen olyan mértékben csökkenti halasztott adó követelését,
amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózott
nyereség nem fog rendelkezésre állni.
A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tôkével szemben
kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik,
amelyeket ugyanabban, vagy egy másik idôszakban szintén 
a saját tôkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok
nyitó értékének a számviteli politika visszamenôleges hatályú
változása miatt bekövetkezô módosításait is.
A halasztott adó eszközök, illetve kötelezettségek minden
adóköteles idôbeli eltérés esetében figyelembevételre kerülnek.

xxviii) Szegmensinformációk
Vezetôi információs célok érdekében a csoportot három fô
szegmensre osztják. Ezen szegmensek alapján kerülnek
bemutatásra az elsôdleges szegmensinformációk. A csoport
másodlagos szegmensinformációkat nem mutat be, mivel
eszközeinek nagy része egyetlen földrajzi területen, Közép-
Európában helyezkedik el. 

xxix) Mérlegen kívüli kötelezettségek
A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a mellékelt
pénzügyi kimutatásokban. Azokat a jegyzetek tartalmazzák azon
eseteket kivéve, amikor a kedvezôtlen kimenetel következtében
keletkezô kötelezettség esélye távoli, minimális. A mérlegen 
kívüli eszközök akkor kerülnek a jegyzetekben közlésre, ha azok
realizálódása valószínû.

3. A gázüzletág veszteségeinek hatása a MOL pénzügyi
helyzetére
A MOL gázüzletága jelentôs veszteséget szenvedett el 2000
folyamán a kormány által rögzített értékesítési árak és a me-
redeken emelkedô import gázárak együttes hatásának ered-
ményeképpen. Ennek következtében a társaság a beszerzési
érték alatt kényszerült értékesíteni a vásárolt földgázt. Annak
ellenére, hogy a hivatalos gázárrendeletek alapján a MOL-t
gázüzletágának eszközállománya után 8% eszközarányos nye-
reség illeti meg, az ugyanezen rendeletekben szereplô árkép-
letnek megfelelôen számítva a társaság 2000. évi vesztesége
a gázüzleten 110 milliárd forint (nem auditált adat). Az elma-
radt nyereség jelentôsen meghaladja a korábbi években felhal-
mozott 23 milliárd forint (nem auditált adat), az akkori garan-
tált megtérülés feletti profitot. Bár a kormányzati árrögzítés
nem tekinthetô véglegesnek, jelenleg úgy tûnik, hogy ezen hely-
zet legalább 2001 végéig változatlan formában fennáll. Így 
a társaság továbbra is csökkenô jövedelmezôséggel és cash-
flowt kénytelen számolni, melynek pontos mértékét elsôsorban
az import gáz árának alakulása határozza meg. Ebbôl követ-
kezôen a MOL feltehetôleg jelentôs összegû külsô forrást lesz
kénytelen igénybe venni a 2001-ben esedékes hiteltörlesztési
kötelezettségeinek teljesítése (lásd 15. jegyzet), illetve a terve-
zett 73 milliárd forint értékû beruházások megvalósíthatósága
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érdekében. A társaság vezetôsége jelenleg dolgozik 
az igazgatóság által jóváhagyott forrásbevonási terv megvaló-
sításán, melyek során kötvénykibocsátások, banki hitel-
felvételek és egyéb instrumentumok útján kíván hozzájutni 
a szükséges forrásokhoz a társaság. 

4. Immateriális javak

A vezetôség meggyôzôdése, hogy a szükséges mennyiségû
forrást a társaság akadálytalanul be tudja vonni, sikeresen
meg tudja szerezni.

Kutatási
költségek Negatív

Vagyoni értékû jogok Szoftverek aktivált értéke Goodwill goodwill Összesen
millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Bruttó érték
Nyitó egyenleg 1999. január 1. 1.068 7.548 11.891 2.794 -6.079 17.222
– társult vállalkozásokhoz kapcsolódó 

goodwill átsorolása (Lásd 2. ii jegyzet) - - - -2.530 - -2.530
– növekedések 412 2.191 3.228 1.280 -2.345 4.766
– csökkenések és átsorolások -17 - -8.462 -331 2.872 -5.938

Záró egyenleg 1999. december 31. 1.463 9.739 6.657 1.213 -5.552 13.520
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg 1999. január 1. 423 4.217 84 524 -656 4.592
– társult vállalkozásokhoz kapcsolódó 

goodwill-amortizáció átsorolás - - - -506 - -506
– növekedések 116 1.486 42 61 -189 1.516
– csökkenések és átsorolások -4 -136 -29 - - -169
– értékvesztés - - 1.569 - - 1.569

Záró egyenleg 1999. december 31. 535 5.567 1.666 79 -845 7.002
Nettó érték 1999. december 31. 928 4.172 4.991 1.134 -4.707 6.518
Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2000. január 1. 1.463 9.739 6.657 1.213 -5.552 13.520
– növekedések 149 1.039 3.835 - -385 4.638
– csökkenések és átsorolások -16 179 -3.508 - 830 -2.515

Záró egyenleg 2000. december 31. 1.596 10.957 6.984 1.213 -5.107 15.643
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés
Nyitó egyenleg 2000. január 1. 535 5.567 1.666 79 -845 7.002
– növekedések 190 1.855 631 59 -229 2.506
– csökkenések és átsorolások - -607 -1.765 - 163 -2.209
– értékvesztés - - 2.396 - - 2.396

Záró egyenleg 2000. december 31. 725 6.815 2.928 138 -911 9.695
Nettó érték 2000. december 31. 871 4.142 4.056 1.075 -4.196 5.948

Értékvesztés
2000-ben 984 millió forint értékvesztés lett elszámolva a szíriai kutatási költségek aktivált értékével kapcsolatosan, illetve 1.412 millió
forint magyarországi sikertelen kutatási tevékenység eredményeként.
1999-ben a kutatási költségek aktivált értékéhez kapcsolódóan a társaság 1.569 millió forint értékvesztést számolt el Szíriában, illetve
Jemenben. 

Kutatási költségek
A fenti táblázatban szereplô aktivált kutatási költségeken túlmenôen a 2000. és 1999. év folyamán további 10.782 millió, illetve 13.231
millió forint összegû kutatási költség merült fel, amelyek a mellékelt konszolidált eredménykimutatások mûködési költség elemei között
kerültek elszámolásra.
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5. Tárgyi eszközök

Nullára leírt eszközök
A még használatban lévô, azonban már nulla nettó értékre leírt immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2000. december
31-én 79.502 millió forint, 1999. december 31-én 67.929 millió forint volt.  

Finanszírozási költségek 
A tárgyi eszközök bruttó értéke magába foglalja az aktivált finanszírozási költségeket, a 2000. év során 8.753 millió forint, az 1999.
év során 8.794 millió forint finanszírozási költség került aktiválásra. A 2000. és 1999. években az átlagos tôkésítési ráta 13%, illetve
16% volt.  

Értékvesztés
2000 során 861 millió forint értékvesztés került elszámolásra bizonyos kôolaj-, gáz- és CO2-mezôk tárgyi eszközeinek vonatkozásában.
A 2000. évben a nagylengyeli olajmezô eszközeire 1999 elôtt elszámolt értékvesztés egy része, 1.234 millió forint visszaírásra került.
1999 során 5.607 millió forint értékvesztés került elszámolásra a tárgyi eszközökön, amelybôl  977 millió forint a külsô
tulajdonosokra jutott. Az érintett jelentôsebb eszközcsoportok a zalai finomító és logisztikai eszközei (2.408 millió forint ), gázelosztó
eszközök (1.603 millió forint) és olajtermelô eszközök (1.596 millió forint) voltak.

Mûszaki
gépek,

berendezések Egyéb Befejezetlen
Ingatlanok jármûvek berendezések beruházás Összesen
millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Bruttó érték
Nyitó egyenleg 1999. január 1. 326.293 203.160 35.823 40.139 605.415
– növekedések 44.970 39.297 8.411 112.742
– csökkenések és átsorolások – –3.946 –3.780 –98.660

Záró egyenleg 1999. december 31. 371.263 238.511 40.454 54.221 704.449
Halmozott értékcsökkenés
Nyitó egyenleg 1999. január 1. 105.492 105.903 16.156 – 227.551
– növekedések 21.135 22.501 7.041 1.738 52.415
– csökkenések és átsorolások –679 –3.526 –1.233 –1.707 –7.145
– értékvesztés 1.603 4.004 – – 5.607

Záró egyenleg 1999. december 31. 127.551 128.882 21.964 31 278.428
Nettó érték 1999. december 31. 243.712 109.629 18.490 54.190 426.021
Bruttó érték
Nyitó egyenleg 2000. január 1. 371.263 238.511 40.454 54.221 704.449
– növekedések 36.395 38.701 4.136 76.197
– csökkenések és átsorolások –4.743 –15.850 –1.860 –80.119

Záró egyenleg 2000. december 31. 402.915 261.362 42.730 50.299 757.306
Halmozott értékcsökkenés
Nyitó egyenleg 2000. január 1. 127.551 128.882 21.964 31 278.428
– növekedések 20.750 24.645 7.864 655 53.914
– csökkenések és átsorolások –2.899 –13.321 –833 –686 –17.739
– értékvesztés 786 71 4 – 861
– értékvesztés visszaírás –1.038 –196 – – –1.234

Záró egyenleg 2000. december 31. 145.150 140.081 28.999 – 314.230
Nettó érték 2000. december 31. 257.765 121.281 13.731 50.299 443.076
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2000 1999
millió forint millió forint

i) Befektetések konszolidált leányvállalatokban - -
ii) Befektetések társult vállalkozásokban 142.346 12.284
iii) Befektetések egyéb társaságokban 8.297 24.744
Összesen 150.643 37.028

6. Befektetések

i) Befektetések konszolidált leányvállalatokban
Társaság Ország Tevékenységi kör Tulajdoni hányad Tulajdoni hányad
Kutatás és termelés 2000 1999
GES Kft. Magyarország Geofizikai mérések végzése, mérési adatok feldolgozása 100% 100%
Geoinform Kft. Magyarország Szénhidrogén-kutatás 100% 100%
Kunpetrol Kft. Magyarország Karbantartási munkák 100% 100%
MOL CIS Ciprus Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%
MOL Greece Ltd. Ciprus Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%
MOL Nile Ltd. Ciprus Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%
MOL Pakistan Ltd. Hollandia Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%
MOL Qatar Ltd. Ciprus Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%
MOL Syria Ltd. Hollandia Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%
MOL Tunisia Ltd. Ciprus Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%
MOL Yemen Ltd. Ciprus Külföldi olaj- és földgázkészletek felkutatása, kitermelése 100% 100%
Petrolszerviz Kft. Magyarország Javítási és karbantartási munkák 100% 100%
Rotary Rt. Magyarország Kútfúrás és kapcsolódó karbantartási munkák 100% 100%
Gáz és energetika 
MOL Gáz Kft. Magyarország Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés 97% 100%
Bihari Közmû Kft. Magyarország Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés Beolvadt a MOL Gáz -ba 93%
Délborsodi Gázközmû Kft. Magyarország Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés Beolvadt a MOL Gáz -ba 98%
Felsô Szabolcs Gáz Kft. Magyarország Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés Beolvadt a MOL Gáz -ba 60%
Fônix Gáz Kft. Magyarország Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés Beolvadt a MOL Gáz -ba 100%
Mátragáz Kft. Magyarország Földgázellátás, gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés Beolvadt a MOL Gáz -ba 98%
Balatongáz Kft. Magyarország Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés 77% 75%
Kiskungáz Rt. Magyarország Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés 53% 53%
Turulgáz Rt. Magyarország Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés 58% 58%
ZAB Rt. Magyarország Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés 59% 59%
Zsámbékgáz Rt. Magyarország Gázközmû-fejlesztés és vagyonkezelés 96% 96%
Feldolgozás és értékesítés
Dunafiksz Kft. Magyarország Karbantartási munkák a Dunai Finomító számára 100% 100%
Izobutilén Kft. Magyarország Izobutilén elôállítása és forgalmazása 68% 68%
Kôolajtároló Rt. Magyarország Kôolajtárolás 51% 51%
MOL Austria GmbH Ausztria Kenôanyagok és kôolajszármazékok nagykereskedelme 75% 75%
MOL Chem Kft. Magyarország Kôolajszármazékok nagykereskedelme 100% 100%
MOL Romania PP s.r.l. Magyarország Üzem- és kenôanyag kiskereskedelem 100% 100%
MOL Slovensko spol. s.r.o. Szlovákia Üzem- és kenôanyag kiskereskedelem  100% 100%
MOL Trans Kft. Magyarország Ásványolaj termékek szállítása 100% 100%
MOLTRADE Mineralimpex Rt. Magyarország Energetikai termékek importálása, exportálása 100% 100%
Terméktároló Rt. Magyarország Stratégiai készlettárolási feladatok 74% 74%
MOL PB Gáz Kft. Magyarország Tartályos PB gáz kiskereskedelem 100% 100%
PB Tároló Kft. Magyarország Föld alatti PB tárolás lehetôségeinek feltárása 100% 100%
Petrolszolg Kft. Magyarország Karbantartási munkák 100% 100%
Szeb Gáz Kft. Magyarország Falugázrendszer üzemeltetése 100% 100%
Központ és egyéb
MOL Hotels Rt. Magyarország Szállodai, munkásszállás-szolgáltatás, vendéglátás, utaztatás 100% 100%
MOL Invest Rt. Magyarország Vagyonkezelés 100% 100%
MOL Lízing Kft. Magyarország Lízingtevékenység végzése a MOL-csoport számára 100% 100%
Nitrogénmûvek Rt. Magyarország Mûtrágyagyártás 59% 59%
Olajterv Rt. Magyarország Tervezés és az ehhez tartozó mûszaki-gazdasági szolgáltatás 86% 86%
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ii) Befektetések társult vállalkozásokban
Tulajdoni Tulajdoni Befektetés Befektetés

hányad 2000 hányad 1999 nettó értéke 2000 nettó értéke 1999
millió forint millió forint

Slovnaft A. S. (2000-ben vásárolt részesedés) 36,2% – 86.581 –
TVK Rt. 32,9% 20,3% 42.047 –
(1999-ben az egyéb befektetések között szerepeltetve)
Dégáz Rt. 27,2% 27,2% 6.326 5.834
Égáz Rt. 35,5% 35,5% 4.913 4.832
Panrusgáz Rt. 50,0% 50,0% 1.445 308
Gerecsegáz Rt. 50,1% 50,1% 295 276
Villas Hungária Kft. 40,0% 40,0% 263 265
Hotel Carbona Rt. (2000-ben értékesítésre került) - 25,0% – 231
Van Leer Dunadob Kft. 25,0% 25,0% 172 172
IN-ER Erômû Kft. 30,0% 30,0% 155 157
Egyéb belföldi társult vállalkozások 149 209
Összesen 142.346 12.284

Megszerzett Goodwill Negatív goodwill Befektetés
nettó eszközérték nettó értéke nettó értéke nettó értéke

millió forint millió forint millió forint millió forint
Nyitó egyenleg 1999. január 1-jén 11.557 2.024 – 13.581
– növekedések – – – –
– csökkenések – – – –
– átsorolások (1999-ben teljeskörûen konszolidált) –1.161 – – –1 161
– részesedés a nettó eszközökbôl osztalékfizetés elôtt 724 – – 724
– kapott osztalék –860 – – –860
– goodwill/negatív goodwill amortizáció 126 –126 – –

Záró egyenleg 1999. december 31-én 
Nyitó egyenleg 2000. január 1-jén 10.386 1.898 – 12.284
– növekedések 177.861 – –63.071 114.790
– csökkenések –8.104 – 3.735 –4.369
– átsorolások (1999-ben teljeskörûen konszolidált) 17.122 – – 17.122
– részesedés a nettó eszközökbôl osztalékfizetés elôtt 3.025 – – 3.025
– kapott osztalék –506 – – –506
– goodwill/negatív goodwill amortizáció –676 –126 802 –

Záró egyenleg 2000. december 31-én 199.108 1.772 –58.534 142.346

Üzletrészvásárlások
Az év során a társaság 20 százalékról 32,9 százalékra növelte az ország legnagyobb petrolkémiai társaságában, a TVK Rt.-ben
meglévô tulajdonosi részesedését. A társaságot 2000. október 1-jétôl társult vállalkozásként kezelik.
A társaság 36,2 százalékos részesedést szerzett a szlovákiai kôolaj-feldolgozó és -kereskedelmi társaságban, a Slovnaft A.S.-ben,
melyet 2000. november 1-jétôl társult vállakozásként kezel.
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iii) Részesedések egyéb társaságokban:  
Tulajdoni Tulajdoni Befektetés Befektetés

hányad 2000 hányad 1999 nettó értéke 2000 nettó értéke 1999
millió forint millió forint

DDgáz Rt. 17% 17% 1.793 1.793
MOL Benz d.o.o. (Szlovénia) 100% 100% 995 995
Kögáz Rt. 8% 8% 788 788
MOL Kárpátalja Kft. 99% 99% 468 701
MOL Agram Kft. 100% 100% 718 550
BC Erômû Kft. 30% 30% 660 450
Pentaszerviz Kft. 100% 100% 353 353
Alföldi Koncessziós Autópálya Rt. 2% 2% 300 300
Generál Gomsz Kft. 100% 100% 246 246
Tigáz Rt. 1% 1% 151 151
Petrolteam Kft. 100% 100% 129 129
MOL Reinsurance Ltd. 100% 100% 96 96
Olajgép Kft. 100% 100% 140 140
Dunacontrol Kft. 100% 100% 94 94
Pannon Petróleum Kft. 100% 100% 92 92
TVK Rt. (2000-ben társult vállalkozás) - 20% - 17.122
Egyéb 
(Egyedileg 90 millió forint alatti könyv szerinti befektetések) 1.274 744

Összesen 8.297 24.744

2000 1999
millió forint millió forint

Beruházásra adott elôlegek 87 1.196
Adott kölcsönök 1.767 1.739
Összesen 1.854 2.935

7. Egyéb befektetett eszközök

2000 1999
millió forint millió forint

Vásárolt kôolaj 18.301 8.885
Egyéb alapanyagok 17.404 14.917
Vásárolt földgáz 51.993 37.085
Egyéb áruk 5.761 8.472
Félkész és késztermékek 47.977 29.246
Összesen 141.436 98.605

8. Készletek

A vásárolt földgázkészletekre 2000. december 31-én 17.871 millió forint értékvesztés lett elszámolva. 1999. december 31-én ilyen
jellegû korrekció nem volt.
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2000 1999
millió forint millió forint

Államkötvények 964 5.669
MNB-kötvények 717 –
Diszkont értékpapírok 6.430 805
Egyéb 764 222
Összesen 8.875 6.696

10. Értékpapírok

2000 1999
millió forint millió forint

Elôre fizetett és visszaigényelhetô adók és vámok 18.210 13.776
A tunéziai és egyiptomi kutatási projekt értékesítésébôl származó követelés 7.285 –
Elôre fizetett jövedéki adók 3.442 3.451
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök 2.599 481
Egyéb elôre fizetett költségek és elhatárolt bevételek 2.501 2.170
Elôre fizetett bérleti díjak 1.597 1.656
Készletekre adott elôlegek 453 128
Kamatkövetelések 363 409
Munkavállalóknak adott kölcsönök és egyéb követelések 225 243
Szállítóknak fizetett elôlegek 38 212
Egyéb 4.746 2.261
Összesen 41.459 24.787

11. Egyéb forgóeszközök 

2000 1999
millió forint millió forint

Bankbetétek forintban 3.489 9.702
Bankbetétek devizában 7.130 9.153
Készpénz forintban 591 555
Készpénz valutában 111 157
Készpénz-egyenértékesek – óvadékba helyezett kötvény 1.069 –
Összesen 12.390 19.567

12. Pénzeszközök

2000 1999
millió forint millió forint

Vevôkövetelések 119.192 114.340
Várható veszteségre képzett céltartalék –5.416 –6.550
Összesen 113.776 107.790

9. Vevôkövetelések, nettó

A vevôkövetelésekbôl 2000. december 31-én 16.782 millió forint, 1999. december 31-én 7.779 millió forint társult vállalkozásokhoz
kapcsolódott. Az 1999. évi konszolidált pénzügyi kimutatásokban a társult vállalkozásokkal szemben fennálló vevôkövetelések az egyéb
forgóeszközök között kerültek kimutatásra. A NIS Naftagas-zal szemben 1999. december 31-én fennálló 3.679 millió forint összegû
követelésbôl 2000 folyamán 3.007 millió forint kiegyenlítésre került. A fennmaradó 672 millió forint összegû követelésállomány
hitelezési veszteségként leírásra került.

13. Jegyzett tôke
A MOL Rt. jegyzett tôkéje 98.400 millió forint, amely 98.400.000 darab A sorozatú, névre szóló törzsrészvénybôl, és 1 darab B
sorozatú elsôbbségi jogokat biztosító részvénybôl áll. A B sorozatú elsôbbségi részvény tulajdonosa a magyar állam. Az elsôbbségi
részvény tulajdonosának beleegyezô szavazata szükséges a közgyûlésen hozott egyes határozatok elfogadásához.
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Visszavásárolt saját Kintlévô
Összes részvény részvények részvények 

darabszáma darabszáma darabszáma
1998. december 31. 98.400.001 792.815 97.607.186
Munkavállalói és menedzsmentjuttatások –363.266
Értékesítések –513.595
Vásárlások 573.377
1999. december 31. 98.400.001 489.331 97.910.670
Munkavállalói és menedzsmentjuttatások –362.491
Értékesítések –200.442
Vásárlások 360.596
2000. december 31. 98.400.001 286.994 98.113.007

14. Tartalékok
Osztalékok

A 2001. áprilisra meghirdetett éves közgyûlésen elfogadásra javasolt osztalék összege részvényenként 55 forint. Mivel a jóváhagyás
még nem történt meg, ez az összeg nem szerepel a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokban. Az 1999-es üzleti év
eredményébôl a társaság éves rendes közgyûlésén a tulajdonosok 5.386 millió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá. Az
osztalékfizetésre felhasználható tartalékok összege a társaság egyedi beszámolója alapján 2000. december 31-én 109.726 millió
forint, 1999. december 31-én pedig 114.999 millió forint.

Teljesítményarányos, hosszú távú ösztönzési rendszer
2000-ben a társaság egy új, hosszú távú ösztönzési rendszert vezetett be 11 felsôvezetôje számára, amely alapján minden év
áprilisában MOL-részvényekre szóló vásárlási opciókat juttatnak a vezetôknek. Az opciók a juttatást követô hároméves várakozási idô
leteltével öt éven keresztül hívhatók le, amennyiben a juttatásban részesülô az opció megnyílása évének január elsô napján a társaság
alkalmazásában áll. 2000-ben összesen 92.500 részvényre szóló opciós jogosultság meghatározására került sor, részvényenkénti
5.222 forintos lehívási ár mellett. További 190 vezetô jogosult MOL-részvény juttatásra, amely értékpapírokkal az odaítélést követô két
év elteltével rendelkezhetnek, amennyiben a harmadik év január 1-jén a társasággal állnak munkaviszonyban. Az elsô ilyen jellegû
juttatásra 2001-ben kerül majd sor.

Súlyozott Súlyozott
átlagos kamatláb átlagos kamatláb

2000 1999 2000 1999
% % millió forint millió forint

Biztosíték nélküli kötvények forintban 16,28% 15,50% 5.000 10.000
Biztosítékkal fedezett bankhitelek forintban 11,36% – 998 –
Biztosítékkal fedezett bankhitelek USA-dollárban 6,46% 6,43% 27.319 26.828
Biztosíték nélküli bankhitelek forintban 11,83% 15,68% 27.472 28.887
Biztosíték nélküli bankhitelek USA-dollárban 6,59% 5,74% 230.255 113.501
Biztosíték nélküli bankhitelek német márkában 4,48% 3,32% 3.743 3.596
Biztosíték nélküli bankhitelek euróban 5,61% – 36.425 –
Biztosíték nélküli önkormányzati hitelek – – 1.759 2.177
Egyéb – – 795 –
Összesen 333.766 184.989
Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része 48.119 10.112
Összesen 285.647 174.877

15. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A biztosítékkal fedezett hiteleket meghatározott beruházási projektekhez vették igénybe, melyekre a biztosítékot a finanszírozott
eszközök jelentik. 

2000 1999
millió forint millió forint

2–5 éven belül esedékes kötelezettségek 250.789 147.383
5 éven túl esedékes kötelezettségek 34.858 27.494
Összesen 285.647 174.877

Bizonyos év vége elôtt lehívott, USA-dollárban fennálló, biztosíték nélküli bankhitelek a lehíváskor érvényes árfolyamon kerültek
kimutatásra. A nem realizált árfolyamnyereség, amely év végi árfolyamon történô értékeléskor keletkezne, a hosszú távú trendtôl
eltérô rövid távú HUF/USD árfolyam-ingadozásokból ered és hatása nem jelentôs. A pénzügyi kimutatások közzétételének napjáig a
nyereség nagy része visszafordult.
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16. Céltartalékok várható kötelezettségekre

Környezet- Szervezet- Mezô-
védelem átalakítás felhagyás Egyéb Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint
Egyenleg  1999. január 1. 10.910 1.824 19.947 908 33.589
Képzés 8.497 8.535 – 978 18.010
Kamathatás 2.095 – 3.093 – 5.188
Felhasználás –2.000 –3.961 –248 – –6.209
Egyenleg  1999. december 31. 19.502 6.398 22.792 1.886 50.578
Képzés 689 5.147 – 487 6.323
Kamathatás 2.730 – 3.191 – 5.921
Felhasználás –2.121 –5.122 –115 –592 –7.950
Becslés felülvizsgálata 951 – –5.552 – –4.601
Egyenleg  2000. december 31. 21.751 6.423 20.316 1.781 50.271
Rövid lejáratú rész 1999 4.158 5.043 174 1.595 10.970
Hosszú lejáratú rész 1999 15.344 1.355 22.618 291 39.608
Rövid lejáratú rész 2000 2.828 4.727 294 1.413 9.262
Hosszú lejáratú rész 2000 18.923 1.696 20.022 368 41.009

Környezetvédelmi céltartalék
2000. december 31-én 21.751 millió forint céltartalék szerepel a mérlegben a múltban keletkezett, elsôsorban talaj-, talajvíz-
szennyezôdések és veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos kötelezettségekre. A céltartalék összegének meghatározási alapjául
egy független környezetvédelmi szakértô cég által 1999 során készített jelentésben foglaltak szolgáltak. A becsült költségek kb. 
70 százaléka 2001 és 2005 között merül majd fel, a maradék 30 százaléka pedig 2005 után. Az érték becslése a jelenleg ismert
technológiák és mai árak alapján, kockázattal súlyozott cash-flow meghatározásával történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal
diszkontálva.

Szervezetátalakítási céltartalék
2000. december 31-én 6.423 millió forint céltartalék képzése történt a szervezetátalakítással kapcsolatosan. Az összeg azoknak a
munkavállalóknak a költségét fedezi, akiknek a munkaköre, üzleti egysége és közelítô száma meghatározásra került. A céltartalék mérté-
ke megközelítôleg 3.400 dolgozó elbocsátásának költségét fedezi, melynek a tervek szerint 75%-a kerül a 2001. év során felhasználásra.

Mezôfelhagyási kötelezettség
2000. december 31-én 20.316 millió forint céltartalék képzése vált szükségessé a termelés befejezését követô mezô- és kútfelhagyási
költségekkel kapcsolatosan. Ennek a költségnek körülbelül 10 százaléka 2001 és 2005 között merül majd fel, további 90 százalék pedig
2005 után. A céltartalék mértéke a vezetôségnek a vonatkozó jogszabályok jelenlegi értelmezése alapján, a jelenlegi árszinten került
kiszámításra és a becsült kockázatmentes kamatlábbal lett diszkontálva. A korábbi becslés felülvizsgálata miatti céltartalék-csökkenést 
a jövôbeli kötelezettségek összegére és felmerülésének idôpontjára vonatkozó új becslési módszer alkalmazása okozta.

Egyéb céltartalékok
Az egyéb céltartalékokat várható szerzôdéses szankciókkal és jogi vitákkal kapcsolatosan képezték.

2000 1999
millió forint millió forint

Szállítók 93.670 77.226
Fizetendô adók és hozzájárulások 26.529 28.205
Fizetendô vámok 9.730 7.901
Fizetendô kamatok 5.043 3.693
Halasztott bevétel 2.181 557
Elhatárolt hozzájárulások 1.538 4.201
Munkavállalók részére járó kifizetések 702 626
Vevôktôl kapott elôlegek 552 678
Egyéb 15.032 10.128
Összesen 154.977 133.215

17. Szállítók és egyéb kötelezettségek

A szállítói kötelezettségek között 2000. december 31-én 32.097 millió forint, 1999. december 31-én 16.734 millió forint társult
vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettség szerepel.
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2000 1999
millió forint millió forint

Biztosíték nélküli hitelek forintban 7.424 1.745
Biztosítékkal fedezett kölcsönök USA-dollárban 205 –
Összesen 7.629 1.745

18. Rövid lejáratú hitelek

2000 1999
millió forint millió forint

Magyarország 811.149 604.456
Ausztria 80.112 47.687
Románia 14.858 14.050
Szlovákia 6.975 6.280
Egyéb európai országok 106.690 59.448
Európán kívüli országok 5.584 10.727
Összesen 1.025.368 742.648

19. Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

2000 1999
millió forint millió forint

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredménye 6.101 438
Káreseményekbôl származó bevétel 1.300 483
Kapott késedelmi kamatok 1.273 883
Értékvesztés visszaírás 1.234 –
Vevôkövetelésekre képzett céltartalék változása, vevôkövetelések leírása 1.134 –
Egyéb céltartalék-felhasználás 592 –
Egyéb 4.288 4.948
Összesen 15.922 6.752

20. Egyéb mûködési bevételek 

Divesztíció
Az 1999 végén meghirdetett divesztíciós programnak megfelelôen 2000 folyamán két jelentôs, a nemzetközi kutatási portfóliót érintô
adásvételi szerzôdés megkötésére került sor. A MOL Tunisia Ltd. eszközei két lépésben kerültek értékesítésre. Az elsô fázisban a tunéziai
állami olajtársaság, az ETAP vételi opciójával élve 5,8 milliárd forintnak megfelelô USA-dollárért megszerezte a társaság eszközeinek
mintegy 55 százalékát. Ezt követôen az eszközök fennmaradó része, illetve az ETAP-pal szemben fennálló követelés 4,8 milliárd forintnak
megfelelô USA-dollárért került értékesítésre. A tranzakciók összesített eredménye 2,9 milliárd forint nyereség. Az adásvételt a tunéziai
hatóságok jóváhagyták, 2000. április 1-jétôl érvényes. 
2000 szeptemberében a MOL 10 millió USA-dollárért értékesítette a MOL Nile Ltd. Egyiptom Észak Idku blokkjában folyó kutatási projektben
lévô 20 százalékos részesedését. Az értékesítés 1,8 milliárd forint nyereséget eredményezett, az adásvételt az egyiptomi hatóságok
jóváhagyták.
Mindkét tranzakcióhoz tartozó bevétel a 2000-es eredménykimutatásban került elszámolásra. Az adásvételekbôl származó követelés az
egyéb forgóeszközök soron jelenik meg a mellékelt konszolidált mérlegben.

2000 1999
millió forint millió forint

Bérköltség 40.166 37.280
Társadalombiztosítási járulék 15.238 14.486
Egyéb személyi jellegû kifizetések 8.282 11.852
Összesen 63.686 63.618

21. Személyi jellegû ráfordítások 

A személyi jellegû ráfordítások összege 2000-ben 1.444 millió forint, 1999-ben 371 millió forint végkielégítési költséget tartalmaz, melynek
fedezetére nem történt céltartalékképzés. Ezen túlmenôen körülbelül 400 számviteli területen dolgozó alkalmazott az Accenture Kft.
alkalmazásába került. Ezen alkalmazottak számára 2000. december 28-án 934 millió forint egyszeri kifizetés történt. A jövôben ez a
vállalkozás fog a csoport számára számviteli szolgáltatásokat nyújtani.

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
2000. és 1999. december 31.
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2000 1999
millió forint millió forint

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj (KKKSZ díj) 17.158 13.306
Bányajáradék 11.853 10.064
Bérleti díjak 7.891 8.116
Adók és hozzájárulások 7.735 9.323
Egyéb nem anyagjellegû szolgáltatások 5.580 5.624
Szervezetátalakítás költségeire képzett céltartalék 5.147 8.535
Tanácsadási díjak 3.743 3.728
Reklámköltségek 2.256 2.049
Környezetvédelmi termékdíj 1.673 1.771
Vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek 1.658 1.672
Környezetvédelmi céltartalék 1.640 8.497
Takarítási díjak 1.630 1.656
Biztosítási díjak 1.393 1.381
Bankköltség 1.161 808
Egyéb céltartalékok 487 978
Adományok 62 83
Mezôfelhagyási céltartalék –5.552 –
Vevôkövetelésekre képzett céltartalék változása és hitelezési veszteségek leírása – 4.139
Egyéb 7.205 4.085
Összesen 72.720 85.815

22. Egyéb mûködési költségek 

2000 1999
millió forint millió forint

Kapott kamatok 4.527 7.172
Kapott osztalékok 936 1.776
Befektetések értékesítésébôl származó nyereség 3.993 119
Egyéb pénzügyi bevételek 1.598 1.178
Pénzügyi mûveletek bevételei összesen 11.054 10.245
Fizetett kamatok 14.805 14.043
Árfolyamveszteség 11.246 10.456
Céltartalék kamata 5.921 5.188
Pénzügyi befektetések leírása 464 2.411
Egyéb pénzügyi ráfordítások 997 424
Pénzügyi mûveletek ráfordításai összesen 33.433 32.522
Pénzügyi mûveletek ráfordításai, nettó 22.379 22.277

23. Pénzügyi mûveletek ráfordításai, nettó

A befektetések értékesítésébôl származó 3.993 millió forint nyereségbôl 3.906 millió forint. 6,4 százaléknyi TVK Rt. részesedés 2000
novemberében történt értékesítéséhez kapcsolódik.

24. Társasági adó

A mellékelt konszolidált pénzügyi beszámolókban szereplô adófizetési kötelezettség az 1999. és 2000. december 31-én végzôdô évekre 
az alábbi elemekbôl áll:

2000 1999
millió forint millió forint

Tárgyévi társasági adó 3.316 5.360
Halasztott társasági adó 8 –5.786
Adófizetési kötelezettség / (követelés) összesen 3.324 –426

Az alkalmazandó társasági nyereségadókulcs a csoport Magyarországon mûködô vállalatai esetében 1999-ben és 2000-ben egyaránt 18
százalék. A csoport tárgyévi társaságiadó-fizetési kötelezettsége a csoporthoz tartozó társaságok egyedi, MSZSZ szerinti adózás alá esô
nyeresége alapján kerül meghatározásra. A MOL Rt. 2000-ben és 1999-ben 70 százalékos társaságiadó-kedvezményre jogosult bizonyos
termékelôállítást szolgáló beruházásoknak köszönhetôen. Ez a kedvezmény már 1999-ben is megillette az anyavállalatot. A 70 százalékos
adókedvezmény várhatóan 2002-ig vehetô igénybe.

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
2000. és 1999. december 31.
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A külföldi jogi személyeknek kifizetett osztalék esetén az osztalékra jogosultat 20 százalékos osztalékadó terheli, amelyet az illetôség szerinti
országgal fennálló, kettôs adóztatás elkerülésérôl szóló egyezmények módosíthatnak. Amennyiben az osztalékot belföldi vagy külföldi
természetes személy kapja, 20 százalékos személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség keletkezik. Az adót mindkét esetben a kifizetô vonja
le. A mellékelt konszolidált mérlegekben szereplô halasztott adó egyenlege 1999. és 2000. december 31-én az alábbi elemekbôl áll, a
halasztott adó alapja szerinti bontásban:

2000 1999
millió forint millió forint

Halasztottadó-követelés
Értékcsökkenés és amortizáció 35.531 27.201
Csoporton belüli tranzakciók nem realizált eredménye 13.157 12.154
Bizonyos finanszírozási költségek aktiválása –14.285 –9.360
Hazai kôolaj- és földgázkutatási és -feltárási költségek elszámolásából származó eltérések –10.364 –10.738
Környezetvédelmi céltartalék 21.751 19.502
Mezôfelhagyáshoz kapcsolódó kötelezettségek 18.916 22.792
Egyéb céltartalék 12.449 16.471
Árfolyam-különbözetek 14.957 9.220
Leányvállalatok vesztesége 29.355 22.246
Leányvállalatok meg nem térülô vesztesége miatti csökkentô tétel –29.355 –8.230
Vásárolt földgázkészlet leírása 17.872 –
Egyéb 1.244 2.471
Összesen 111.228 103.729
Halasztottadó-követelés 13.171 12.936

2000 1999
millió forint millió forint

Adózás elôtti eredmény a mellékelt konszolidált eredménykimutatás szerint 22.649 34.487
18%-os adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség 4.077 6.208
A MOL Rt. számára fennálló beruházási adókedvezmény –4.614 –9.635
Halasztott adó átértékelése a beruházási adókedvezmény miatt –582 2.581
Magyar adójogszabályok változásának hatása –2.877 –
Megtérülési idôszak módosítása 1.323 –1.952
Leányvállalatok el nem ismert vesztesége 5.493 1.481
Meg nem térülô idôbeli eltérések 78 1.253
Egyéb 426 –362
Társaságiadó-fizetési kötelezettség összesen 3.324 –426

25. Egy részvényre jutó nyereség

Az egy részvényre jutó alaphozam számítása (az adózott eredménybôl az elsôbbségi részvények tulajdonosaira esô osztalék levonását
követôen) a forgalomban lévô részvények súlyozott átlagos darabszáma alapján történik. Sem 2000-ben, sem pedig 1999-ben nem volt
olyan tranzakció, amely ezt az értéket „higítaná".

Forgalomban levô részvények Egy részvényre
Eredmény darabszámának súlyozott átlaga jutó nyereség
millió forint forint

Egy részvényre jutó alap- és higított hozam 1999 35.417 97.838.648 362
Egy részvényre jutó alap- és higított hozam 2000 20.240 98.036.511 206

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
2000. és 1999. december 31.
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26. Pénzügyi instrumentumok

Mérlegen belül
Mérlegben szereplô pénzügyi instrumentumok a befektetések, értékpapírok, vevôkövetelések, pénzeszközök, illetve a rövid és hosszú
lejáratú hitelek. Ezen eszközök könyv szerinti értéke megközelíti valós értéküket.
A társaság több, a TVK Rt. részvényeinek összesen 17,2 százalékra szóló vételi opcióval rendelkezik. Ezen opciós jogok 2002. április és
november között érvényesíthetôk. A társaság a vételi opciókban szereplô részvénymennyiséggel megegyezô számú részvényre eladási opció
kötelezettje ugyanazon felekkel szemben, amely eladási opció a vételi opció lejáratát követôen egy meghatározott idôszakon belül
érvényesíthetô. Az opciós díj az opció futamideje alatt kerül leírásra. A költségként el nem számolt rész a 2000. december 31-én fennálló
kötelezettséggel csökkentve 130 millió forint nettó kötelezettséget eredményez, amely az Egyéb Kötelezettségek között került kimutatásra
a csatolt konszolidált mérlegben. A 2000-es eredménykimutatásban elszámolt összeg költség 443 millió forint.

Mérlegen kívül
A származékos pénzügyi eszközök és kötelezettségek valós értéke általában a társaság által kapható vagy fizetendô értékekre vonatkozó
becsléseket tükrözi a mérleg fordulónapjára vonatkozóan, tehát figyelembe veszi a nyitott szerzôdések alapján nem realizált
nyereségeket és veszteségeket. A derivatívák valós értéke a piaci árakon alapszik. A csoport kamat, árfolyam- és termékárkockázatnak
van kitéve. A belsô szabályozás értelmében a derivatív eszközök csak valós tranzakciókhoz kapcsolódhatnak, az azokból eredô kockázat
lefedésére. A társaság Pénzügyi Kockázatkezelési osztálya az árkockázat kivédésére számos pénzügyi eszközt használ, beleértve a swap
megállapodásokat, amelyek a fix és a változó tömegáruárak közötti különbségekbôl eredôen pénzmozgásokat eredményeznek a szerzôdô
fél irányában, illetve a szerzôdô féltôl.

Kamatkockázat
A kamat swap megállapodások által a társaság a változó kamatozású hitelezést váltja fix kamatozásúra. A szerzôdések értelmében
fizetendô vagy megszolgált kamat a kapcsolódó kötelezettséggel egyidejûleg kerül elhatárolásra, illetve elszámolásra. 2000. december
31-én a csoport 116,2 millió USA-dollár összértékben rendelkezett három érvényes kamat swap szerzôdéssel, amelyek 2003-ban,
2004-ben, illetve 2008-ban járnak le. A szerzôdések valós értéke 2000. december 31-én 551 millió forint nettó kötelezettség. 1999.
december 31-én a csoport három kamat swap szerzôdéssel rendelkezett, összesen 120,7 millió USA-dollár értékben. A szerzôdések
2003, 2004 és 2008 években járnak le. A szerzôdések valós értéke 1999. december 31-én 513 millió forint nettó követelés volt.

Tömegáru-árkockázat
A MOL Rt. kôolajat, földgázt és kôolaj termékeket vásárol, illetve ad el, az ezekhez kapcsolódó kockázatok fedezésére swap és opciós
ügyleteket köt. Termékár swap és opciós szerzôdésekkel fedezi továbbá a kapcsolódó tranzakciók kockázatát is. A társaság azonban 1999
és 2000 során nem kötött fedezeti ügyleteket a földgáz beszerzések vonatkozásában árkockázatának csökkentésére, mert úgy ítélte meg,
hogy a gázárrendeletek a kockázatot a fogyasztókra hárítják át. Tôzsdén kívüli swap ügyletek megkötésére általában a nyersanyagár-
ingadozás hatásának minimalizálása érdekében kerül sor. 2000. december 31-én a társaságnak 96 millió forint nettó kötelezettség valós
értékû, 2001-es lejáratú kôolajár swap szerzôdései voltak. 1999. december 31-én a társaságnak 2000-es lejáratú finomítói margin és
kôolajár swap ügyletei voltak. A szerzôdések valós értéke a finomítói margin esetében 421,3 millió forint nettó kötelezettség, míg a
kôolajár swap ügyletek esetében 57,3 millió forint nettó követelés volt.

Árfolyamkockázat
A MOL-csoport forward devizakonverziós ügyleteket kötött a jövôbeni, külföldi devizában esedékes kifizetések – pl. kôolajbeszerzés
ellenértéke – árfolyamkockázatának lefedésére.
A csoport árfolyamfedezeti ügyleteket kötött továbbá bizonyos hosszúlejáratú hiteleinek 2001. májusában esedékes törlesztéséhez
kapcsolódóan.
2000. december 31-én az árfolyamfedezeti ügyletek valós értéke 1 millió forint nettó követelés volt, és nem voltak forward
devizakonverziós ügyletbôl eredô nyitott pozíciók.
1999. december 31-én devizakonverziós ügyletbôl eredô nyitott pozíciók nem voltak.

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
2000. és 1999. december 31.
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27. Mérlegen kívüli kötelezettségek 

Nyugdíj
A vonatkozó törvényekben meghatározott, korengedményes nyugdíjazottak számára történô, a törvényes nyugdíjkorhatár idôpontjáig terjedô
nyugdíjfizetési kötelezettségein túlmenôen (amelynek teljes összegére céltartalékképzés történt – lásd 16. jegyzet) a társaságnak további
nyugdíjazással kapcsolatos kötelezettségei nincsenek.

Adott garanciák
A  MOL-csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 1.040 millió forint, melynek jelentôs részét az Olajterv Rt. által bizonyos
önkormányzatoknak adott garanciák összegei adják. Ezen túlmenôen, a kutatási koncessziós szerzôdéseknek megfelelôen négy nemzetközi
kutatással és termeléssel foglalkozó leányvállalata számára a társaság bankgaranciát nyújtott. A nemzetközi iparági gyakorlatnak megfelelôen
ezen garanciákban vállalt kötelezettségek korlátlan összegûek.  

Szerzôdéses kötelezettségek
A szerzôdéses beruházási kötelezettségek értéke 2000. december 31-én 9.817 millió forint, amelybôl 4.434 millió forint a nemzetközi
kutatási tevékenységhez kapcsolódik. A további, 5.383 millió forint összegû szerzôdéses beruházási kötelezettség tárgyi eszközök és
immateriális javak beszerzésére vonatkozik.

Földgáz-vásárlási kötelezettségek, take-or-pay és ship-or-pay szerzôdések
A társaság MOL több beszerzési forrásával – Panrusgas, Ruhrgas, O&G Ltd., Eurobridge, Gas de France – hosszú távú földgáz-vásárlási
szerzôdéseket kötött a múltban, hogy fogyasztói számára megbízható szolgáltatást nyújthasson. Ezen szerzôdések 183,5 milliárd m3

földgáz beszerzésére vonatkoznak, megközelítôleg 7.002 milliárd forint értékben a 2016-ban végzôdô idôszakban. A beszerzésekbôl 154,4
milliárd m3 gáz, vagyis körülbelül 5.914 milliárd forintnyi történik take-or-pay szerzôdések alapján. 2000 folyamán a társaság hosszú távú
ship-or-pay alapú földgázszállítási szerzôdést kötött az OMV-vel, melynek köszönhetôen 2016-ig földgázszállítási joggal rendelkezik a HAG
termékvezetéken. A hátralévô 16 évre vonatkozó összesített fizetési kötelezettség ezen szerzôdésbôl adódóan 44.350 millió forint.

Földgáztranzit-szerzôdések
A társaság hosszú távú ship-or-pay földgáztranzit-szerzôdést kötött a [szerb] NIS céggel 1998-ban, amely alapján a NIS 2001-tôl 2018-ig
terjedô idôszakban 68,1 milliárd m3 földgázt szállíthat a MOL csôvezeték-hálózatán. A Jugoszlávia ellen bevezetett ENSZ-korlátozások miatt
a szerzôdés felfüggesztésre került, várhatóan 2001. április 1-jétôl folytatódhat a teljesítés. Jelenleg a földgázszállítás más szerzôdések
keretében történik.
Ugyancsak ship-or-pay szerzôdés szolgáltat keretet a boszniai Energoinvest/BH-GAS gázszállításainak. Ennek alapján 2001 és 2018 között
8,1 milliárd m3 földgáz továbbítására kerül sor.

Értékesítési kötelezettségek
A társaság 2020-ig 5.866 milliárd forint értékben 135,7 milliárd m3 földgáz értékesítésére vállalt szerzôdéses kötelezettséget, fôként 
a regionális gázszolgáltatók igényeinek fedezésére.

Lízing, bérlet
A csoport jövôben felmerülô lízing- és bérletidíj-fizetési kötelezettsége 7.944 millió forint, amelybôl 2.651 millió forint 2001-ben, 4.486
millió forint 2002 és 2006 között, 807 millió forint pedig ezt követôen válik esedékessé. A kötelezettség jelentôs része a hazai kutatási
tevékenységhez kapcsolódik.

Peres ügyek
A csoport szokásos môködése során több peres ügyben is érintetté vált. Azon peres ügyek összesített perértéke, melyekben a csoport,
mint alperes szerepel, 17,3 milliárd forint. Ezek kapcsán 337 millió forint céltartalék képzésére került sor, amely összeg a vezetôség
mérlegelése alapján került meghatározásra.
A legjelentôsebb peres ügy, amelyben a társaság alperes, a Milford Holding Ltd. által kezdeményezett eljárás bizonyos TVK Rt. részvények
tulajdonjoga tárgyában. Az ügy perértéke 15 milliárd forint, azonban a MOL csak az alperesek egyike, emiatt a lehetséges kötelezettség
jóval az említett összeg alatt marad.

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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a) A leányvállalatok megszerzéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás elemzése 2000 1999
millió forint millió forint

Megszerzett készpénz, illetve bankbetét – 59
Kifizetett pénzeszköz – –1.664
Leányvállalatok megszerzéséhez kapcsolódó nettó pénzáramlás – –1.605

28. Jegyzetek a konszolidált cash-flow-kimutatásokhoz

Leányvállalatok megvásárlása során megszerzett nettó eszközök 2000 1999
millió forint millió forint

Immateriális javak – 932
Tárgyi eszközök – 525
Befektetett pénzügyi eszközök – 4
Készletek – 17
Vevôkövetelések – 112
Egyéb követelések – 153
Pénzeszközök – 59
Szállítók és egyéb kötelezettségek – –138
Leányvállalatok megvásárlása során megszerzett nettó eszközök – 1.664

b) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2000 1999
millió forint millió forint

Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése 184.900 68.518
Ebbôl nem pénzmozgás: devizahitelek nem realizált árfolyamvesztesége –15.400 –18.417
Hosszú lejáratú hitelek felvétele 169.500 50.101

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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29. Szegmensinformációk

2000 Immateriális
javak és tárgyi Tárgyi

Értékesítés Üzleti eszközök Értékcsökkenés eszközök
nettó árbevétele eredmény beszerzése és értékvesztés nettó értéke

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint
Kutatás-termelés 4.644 95.472 13.262 19.906 87.742
Gáz és energetika 235.167 –117.458 16.046 9.277 108.976
Feldolgozás és kereskedelem 754.435 86.283 45.202 24.333 220.230
Központ és egyéb 31.122 –22.294 1.907 6.161 26.128
Összesen 1.025.368 42.003 76.417 59.677 443.076

Az értékesítés nettó árbevétele a csoporton kívülre történô értékesítések árbevételét tartalmazza. 2000-ben a Kutatás-termelés, a Gáz és
energetika, a Feldolgozás és kereskedelem, valamint a központ és egyéb szegmensek vállalatcsoporton belüli értékesítésbôl származó
árbevétele 208.850 millió forint, 18.639 millió forint, 117.702 millió forint és 15.219 millió forint volt. Az egyes szegmensek üzleti
eredménye magába foglalja mind a külsô vevôk felé, mind a csoporton belül más szegmensek felé történô értékesítések eredményét. A
Kutatás-termelés hazai kitermelésû kôolajat, kondenzátumokat és PB-t ad át a Feldolgozás és kereskedelemnek, valamint földgázt a Gáz és
energetika szegmensnek. A szegmensek közötti átadások piaci árakon kerültek figyelembevételre. A földgázátadások esetében azonban a
szabályozott nagykereskedelmi eladási árat kell alapul venni, amelyet csökkenteni kell a tárolás, szállítás és készletezés díjaival, ha így a piaci
ár alatti eladási ár adódik, ahogy a 2000. év folyamán jellemzô volt. 

A Gáz és energetika szegmens üzleti eredményét 5.563 millió forinttal rontották a pusztaszôlôsi gázkitöréssel kapcsolatos ráfordítások.

1999 Immateriális
javak és tárgyi Tárgyi

Értékesítés Üzleti eszközök Értékcsökkenés eszközök
nettó árbevétele eredmény beszerzése és értékvesztés nettó értéke

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint
Kutatás-termelés 6.121 22.861 17.546 20.230 87.301
Gáz és energetika 225.669 12.261 21.823 8.936 102.914
Feldolgozás és kereskedelem 486.928 37.855 55.520 25.706 206.424
Központ és egyéb 23.930 –16.937 7.756 6.235 29.382
Összesen 742.648 56.040 102.645 61.107 426.021

A Kutatás-termelés, a Gáz és energetika, a Feldolgozás és kereskedelem, valamint a központ és egyéb szegmensek belsô értékesítésbôl elért
árbevétele 1999-ben 126.781 millió forint, 12.958 millió forint, 112.630 millió forint, illetve 18.581 millió forint volt.

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
2000. és 1999. december 31.
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30. A magyar számviteli szabványok és az IAS szerinti konszolidált pénzügyi beszámolók közötti eltérések levezetése

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
2000. és 1999. december 31.

Mérleg
Jegyzett tôke Tartalékok szerinti eredmény Saját tôke

millió forint millió forint millió forint millió forint
1999. december 31. – MSZSZ 98.400 255.164 31.574 385.138
IAS-konszolidáció hatása – 1.642 –2.080 –438
Külsô tulajdonosok részesedése az IAS szerint – –6.289 27 –6.262
IAS-módosítások:
– Jóvá nem hagyott osztalék visszaforgatása – – 5.386 5.386
– Halasztott adó – 8.369 6.991 15.360
– Termelôberendezések értékcsökkenése – 6.891 –510 6.381
– További céltartalék készletekre – –1.667 1.667 –
– Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék – –10.909 –8.592 –19.501
– Mezôfelhagyási kötelezettségekre képzett céltartalék – –17.947 –3.145 –21.092
– Saját részvények visszavásárlása –489 –2.022 –345 –2.856
– Successful Efforts módszer szerinti elszámolásra történô áttérés hatása – –6.089 3.280 –2.809
– Finanszírozási költségek aktiválása – 3.323 6.269 9.592
– Feldolgozóeszközök értékvesztése – – –2.408 –2.408
– Külföldi kutatási eszközök értékvesztése – – –1.569 –1.569
– Tunéziai termelôeszközök értékvesztése – – –1.597 –1.597
– Külföldi felszámolási költségekre képzett céltartalékok – – –505 –505
– Pénzügyi eszközök átértékelése – – 1.534 1.534
– Egyéb – –78 –560 –638
1999. december 31. – IAS 97.911 230.388 35.417 363.716
2000. december 31. – MSZSZ 98.400 286.626 4.848 389.874
IAS-konszolidáció hatása – –325 6.824 6.499
Külsô tulajdonosok részesedése az IAS szerint – –6.262 915 –5.347
IAS-módosítások:
– Halasztott adó – 15.360 –27 15.333
– Termelôberendezések értékcsökkenése – 6.381 –732 5.649
– Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék – –19.501 –2.249 –21.750
– Mezôfelhagyási kötelezettségekre képzett céltartalék – –21.092 2.176 –18.916
– Saját részvények visszavásárlása –287 –1.327 202 –1.412
– Successful Efforts módszer szerinti elszámolásra történô áttérés hatása – –2.809 1.101 –1.708
– Finanszírozási költségek aktiválása – 9.592 4.374 13.966
– Kutatási, termelési eszközök értékvesztése – – –422 –422
– Feldolgozóeszközök értékvesztése – –2.408 977 –1.431
– Külföldi kutatási eszközök értékvesztése – –1.569 46 –1.523
– Tunéziai termelôeszközök értékvesztésének visszafordítása – –1.597 1.597 –
– Külföldi felszámolási költségekre képzett céltartalékok – –505 505 –
– Pénzügyi eszközök átértékelése – 1.534 357 1.891
– TVK opciós díj elszámolása – – –443 –443
– Egyéb – –638 191 –447
2000. december 31. – IAS 98.113 261.460 20.240 379.813
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A magyar (MSZSZ) és a nemzetközi számvitel (IAS)
közötti jelentôsebb különbségek

A Magyar Számviteli Törvény 1992. január 1-jén lépett
hatályba, azóta csak kisebb módosításokat hajtottak végre
rajta. A számviteli alapelvek kialakításában meghatározó volt
az EU 4., 7. és 8. direktívája, azonban ezek bizonyos
vonatkozásban eltérnek az IAS-tôl. A legjelentôsebb
eltérések a következôk:

i) Céltartalékok
Az IAS szerint céltartalék olyan jelenbeli kötelezettségre
képezhetô, amely egy múltbeli esemény következményeként
állt elô, és amelynek összegére megbízható becslés adható.
Céltartalékok képzésére van szükség a környezetvédelmi
kötelezettségek és az olaj- és gáziparra jellemzô egyéb
tételek vonatkozásában. A MSZSZ a céltartalékok
képzésének lehetôségét a kétes kintlevôségek, a törvényben
meghatározott garanciális kötelezettségek és bizonyos
végkielégítések fedezetére korlátozza. Ezen céltartalékok
megképzése nem kötelezô. 

ii) Halasztott adó
Az IAS elôírja a halasztott adó eszköz vagy kötelezettség
kimutatását minden idôbeli adóeltérésre, ha ezen eszközök
és kötelezettségek elszámolt értéke a jövôbeni adóalapot
képezô nyereség meghatározásakor érvényesíthetô lesz. A
MSZSZ nem teszi lehetôvé ilyen eszköz vagy kötelezettség
felvételét a mérlegbe.

iii) Finanszírozási költségek aktiválása
Az IAS megengedi azon finanszírozási költségek aktiválását,
amelyek közvetlenül eszközbeszerzéshez vagy eszköz-
elôállításhoz kapcsolhatóak. A finanszírozási költségek
magukba foglalhatják az árfolyam-különbözetnek a kamatot
helyettesítô részét is. A MSZSZ az árfolyam-különbözeteket
nem engedi aktiválni, de a finanszírozáshoz kapcsolódó
kamat aktiválását elôírja a minôsített eszközökre. 

iv) Értékvesztés
Az IAS alapján a mérleg fordulónapján felül kell vizsgálni,
hogy vannak-e eszközök értékvesztésére utaló jelek.
Amennyiben léteznek erre utaló jelek, meg kell becsülni az
érintett eszköz megtérülô értékét, és ha szükséges,
értékvesztést kell elszámolni. A MSZSZ szerint terven felüli
értékcsökkenés feleslegessé vált, kárt szenvedett vagy
selejtezett eszközökre számolható el.

v) Devizakonverzió
Az IAS szerint a külföldi pénzértékre szóló monetáris
eszközöket és kötelezettségeket év végi árfolyamon kell
értékelni. A MSZSZ nem engedi a nem realizált
árfolyamnyereség kimutatását. Azonban a MSZSZ lehetôvé
teszi a beruházási hiteleken keletkezett nem realizált
árfolyamveszteségek elhatárolását az IAS-sel ellentétben. 

vi) Termelôeszközök értékcsökkenése
Az IAS szerint a termelôeszközökre termelésarányosan kell
értékcsökkenést elszámolni, figyelembe véve a becsült
összes bizonyított készletet minden mezônél. A MOL Rt.
1996. december 31. elôtt minden termelôeszközt a
várható hasznos élettartam alapján lineárisan
értékcsökkentett.

vii) Mezôfelhagyási kötelezettségek
Az IAS alapján céltartalék képzendô az olaj- és gázipari
létesítmények termelést követô felhagyásához kapcsolódó
becsült jövôbeni költségek jelenértékére. A MSZSZ nem
engedi céltartalék képzését ezen kötelezettségekre.

A fenti összefoglaló 2000. december 31-re, illetve az ezzel az idôponttal végzôdô évekre vonatkozik. 2001. január 1-jén új, jelentôsen
módosult számviteli törvény (2000/c) lépett életbe Magyarországon, amely bizonyos eltérések megszûnéséhez vezet majd.

Jegyzetek a Nemzetközi Számviteli Szabványok szerint
elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
2000. és 1999. december 31.
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Eredménykimutatás a december 31-vel végzôdô évre

Mérleg a december 31-vel végzôdô évre

Összefoglaló pénzügyi adatok (IAS)

1996 1997 1998 1999 2000
millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Értékesítések és egyéb, 
a mûködésbôl származó bevételek 507.850 642.881 640.091 749.400 1.041.290
Mûködési költségek 481.165 589.948 568.079 693.360 999.287
Üzleti tevékenység eredménye 32.242 50.007 72.356 56.040 42.003
Nettó eredmény 22.691 30.565 54.168 35.417 20.240

1996 1997 1998 1999 2000
millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Befektetett eszközök 287.289 331.052 403.413 485.438 614.692
Forgóeszközök 156.224 203.632 214.402 257.445 317.936
Eszközök összesen 443.513 534.684 617.815 742.883 932.628
Saját tôke összesen 241.285 264.076 307.046 363.716 379.813
Külsô tulajdonosok részesedése 3.085 5.718 6.289 6.262 5.672
Hosszú lejáratú kötelezettségek 100.525 144.173 195.334 216.863 327.156
Rövid lejáratú kötelezettségek 98.618 120.717 109.146 156.042 219.987
Források összesen 443.513 534.684 617.815 742.883 932.628

1996 1997 1998 1999 2000
millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Üzleti tevékenységbôl származó 
nettó készpénz 62.212 68.795 98.954 142.912 49.376
Befektetési tevékenységre felhasznált 
nettó készpénz –51.286 –80.462 –112.586 –115.992 –170.616
Finanszírozási mûveletekbôl származó 
cash–flow –10.197 16.413 13.612 –18.163 114.063
Készpénz nettó csökkenése/növekedése 729 4.746 –20 8.757 –7.177

A fenti információk a publikált pénzügyi  kimutatásokból származnak, és nem tükrözik a késôbbi módosítások hatásait.

Cash-flow a december 31-vel végzôdô évre
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Fôbb mûködési adatok 1996–2000 

Bizonyított nettó szénhidrogén-készletek alakulása

Földgáz Kôolaj Kombinált

millió m3 Bcf kt millió hordó ktoe millió boe

Összes magyarországi készlet

1996. december 31-én 42.704 1.508 7.994 58,4 42.424 309,7

Készletátértékelés 584 21 285 2,1 756 5,6

Új felfedezés, feltárás 1.236 9,0 1236 9,0

Termelés –3.785 –134 –1168 –8,5 –4.220 –30,9

Készletvásárlás vagy -értékesítés

1997. december 31-én 39.503 1.395 8.347 60,9 40.196 293,4

Készletátértékelés –1.761 –62 –1140 –8,3 –2.560 –18,7

Új felfedezés, feltárás 1.384 49 592 4,3 1.708 12,5

Termelés –3.682 –130 –1.131 –8,3 –4.100 –29,9

Készletvásárlás vagy -értékesítés

1998. december 31-én 35.444 1.252 6.688 48,7 35.244 257,3

Készletátértékelés –2.416 –85 2.574 18,7 3.897 28,4

Új felfedezés, feltárás 214 8 553 4,0 745 5,4

Termelés –3.158 –112 –1132 –8,2 –3.989 –29,1

Készletvásárlás vagy -értékesítés

1999. december 31-én 30.083 1.063 8.683 63,2 35.897 262,0

Készletátértékelés 1.659 58 103 3,1 700 14,3

Új felfedezés, feltárás 3.438 122 1.734 13,1 5.387 40,7

Termelés –2.965 –105 –1.041 –7,9 –3.651 –27,6

Készletvásárlás vagy -értékesítés

2000. december 31-én 32.215 1.138 9.479 71,6 38.333 289,4

Külföldi készlet (Tunézia) 

1998. december 31-én 1.038 36 1.731 12,6 2.568 18,7

Készletátértékelés –852 –29 –1.420 –10,4 –2.063 –14,7

Új felfedezés, feltárás 0 0 0 0,0 0 0

Termelés –22 –1 –36 –0,3 –59 –0,5

Készletvásárlás vagy -értékesítés

1999. december 31-én 164 6 275 2,0 446 3,5

Készletátértékelés

Új felfedezés, feltárás

Termelés –2,5 –0,1 –4,0 0,0 –6,6 0,0

Készletvásárlás vagy -értékesítés –161,5 –5,9 –271,0 –2,0 –439,4 –3,5

2000. december 31-én 0 0 0 0 0 0

Összes szénhidrogén-készlet 

(hazai és külföldi) 1998. december 31-én 36.482 1.288 8.419 61 37.812 276,0

Összes szénhidrogén-készlet 

(hazai és külföldi) 1999. december 31-én 30.247 1.069 8.958 65 36.343 265,5

Összes szénhidrogén-készlet 

(hazai és külföldi) 2000. december 31-én 32.215 1.138 9.479 71,6 38.333 289,4
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Átlagos termelési költségek alakulása

1996 1997 1998 1999 2000

Kôolaj USD/hordó 5,24 5,78 6,00 5,84 5,09

Földgáz USD /millió köbláb (MMcf) 417,8 436,6 444,9 462,7 421,7

Kutatási információk

1996 1997 1998 1999 2000

Tesztelt kutak 35 33 43 (3) 38(4) 16 (2)

ebbôl kutatófúrás (ebbôl külföldi) 20 16 16 (3) 17(3) 7(2)

kôolajtalálat (ebbôl külföldi) 2 5 5 (1) 3(0) 1(0)

földgáztalálat (ebbôl külföldi) 6 2 2 (0) 2(1) 0(0)

meddô kút (ebbôl külföldi) 12 9 9 (2) 12(2) 6(2)

ebbôl feltárófúrás 15 17 27 (0) 21(1) 9(0)

kôolajtalálat (ebbôl külföldi) 4 12 14 (0) 11(0) 1(0)

földgáztalálat (ebbôl külföldi) 11 5 12 (0) 8(0) 8(0)

meddô kút (ebbôl külföldi) - - 1 (0) 2(1) 0(0)

Szénhidrogén-termelés (bruttó adatok), kt
1996 1997 1998 1999 2000

Kôolajtermelés 1.477 1.360 1.258 1.243 1.136

Kondenzátumtermelés 438 388 357 282 279

PB-termelés 172 167 158 192 201

Egyéb gáztermék 106 100 90 39 45

Földgáztermelés és -értékesítés, millió m3

1996 1997 1998 1999 2000

Hazai termelés nettó száraz 4.663 4.365 3.872 3.396 3.189

Import 8.947 8.080 8.728 9.014 9.047

Tárolói különbözet -765 -247 -367 -44 -126

ebbôl hazai -142 -14 -45 10 -102

ebbôl import -623 -233 -322 -54 -24

Összes forrás 12.845 12.198 12.233 12.366 12.110

Gázszolgáltatóknak 9.318 9.094 8.954 9.112 8.739

Erômûvi értékesítés 1.784 1.496 1.900 1.973 1.687

Ipari és egyéb fogyasztóknak 1.263 1.226 1.055 948 1.202

Veszteség és saját felhasználás 480 382 324 333 482

Összes értékesítés és felhasználás 12.845 12.198 12.233 12.366 12.110
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PB-értékesítés, kt
1996 1997 1998 1999 2000

Hazai értékesítés 332 290 272 279 270,5

Export 9 14 52 103 73,4

Teljes értékesítés 341 304 324 382 343,9

1996 1997 1998 1999 2000

Hazai 418,5 445,0 489,3 462,3 555,1

Import 1.502,3 1.621,8 1.860,6 1.844,5 1.843,3

Összes 1.920,8 2.066,8 2.349,9 2.306,8 2.398,4

Földgázárak, forint/m3

1996 1997 1998 1999 2000

Átlagos importár 14,4 20,4 18,3 15,9 33,7

Átlagos nagykereskedelmi ár (szállítási díjjal) 10,9 16,6 19,3 18,8 20,5

Nagykereskedelmi ár viszonteladóknak 10,9 16,5 19,3 18,9 20,2

Nagykereskedelmi ár iparnak és erômûnek 11,0 16,6 19,1 18,5 20,9

Kôolaj-feldolgozási adatok, kt
1996 1997 1998 1999 2000

Feldolgozott hazai kôolaj 1.451 1.335 1.208 1.200 1.091

Feldolgozott import kôolaj 5.070 5.362 5.627 5.774 5.710

Teljes kôolaj-feldolgozás 6.521 6.697 6.835 6.974 6.801

Gazolin-feldolgozás 437 363 340 287 274

Egyéb alapanyag-feldolgozás 614 577 795 631 699

Teljes feldolgozott mennyiség 7.572 7.637 7.970 7.892 7.774

Bér- és közös feldolgozás 214 281 280 0 0

Átlagos desztillációs kihasználtság (%) 65 66 69 63 62

Földgáztárolói záró mobil készlet, millió m3
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Kôolajtermék-értékesítési adatok, kt
1996 1997 1998 1999* 2000*

Belföldi termékértékesítés 5.213 5.359 5.528 5.404 5.339

Gáz- és tüzelôolajok 1.478 1.566 1.661 1.617 1.777

Motorbenzinek 1.077 1.157 1.211 1.202 1.147

Fûtôolajok 1.354 1.309 1.318 1.254 1.063

Speciális és vegyipari benzin 700 737 787 790 820

Bitumenek 224 232 238 226 219

Kenôanyagok 74 63 47 38 37

Egyéb termékek 306 295 266 277 276

Exportértékesítés 1.935 1.794 1.805 1.944 1.921

Gáz- és tüzelôolajok 989 830 861 971 837

Benzinek 361 411 391 460 421

Kenôanyagok 103 85 94 81 89

Bitumenek 86 99 113 95 126

Egyéb termékek 396 369 346 337 448

Összes termékértékesítés 7.148 7.153 7.333 7.347 7.260

*Megjegyzés: MOL-csoport (1999. és 2000. évi adatok)

Teljes munkaidôs átlagos létszám, fô
1996 1997 1998 1999 2000

Kutatás és termelés 5.815 4.295 4.001 3.970 2.415

Feldolgozás és kereskedelem 9.193 6.991 7.168 7.172 7.318

Gáz és energetika 143

Társasági szolgáltatások - 2.715 2.411 2.115 1.512

Központ és egyéb 635 343 381 387 554

MOL Rt. összesen 15.643 14.344 13.961 13.642 11.942

Leányvállalatok 4.297 5.676 6.179 6.842 6.074

MOL-csoport 19.940 20.020 20.140 20.484 18.016

Záró létszám, fô
1998 1999 2000

MOL Rt. 14.048 12.585 10.796

Leányvállalatok 6.418 6.336 5.761

MOL-csoport 20.466 18.921 16.557
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átlagos termelési költség 

Magába foglalja a kôolaj és földgáz kitermelésének,

összegyûjtésének és feldolgozásának költségeit.

barrel (hordó)

A kôolajiparban használt angolszász mértékegység,

egy tonna egyenlô 7,3 barrellel.

bányajáradék 

A nemzetközi gyakorlat és a bányatörvény elôírásai

szerint a magyar állam a Magyarországon kitermelt

kôolaj és földgáz legnagyobb része után bányajáradék

fizetését írja elô. Ennek mértéke 1998. január 1. óta

12 százalék.

bizonyított készlet 

Az a becsült kôolaj-, földgáz- és cseppfolyós

gáztermékmennyiség, amely a geológiai és mérnöki

adatok szerint nagy biztonsággal (több mint 90

százalék) gazdaságosan kinyerhetô a már ismert

tárolókból, a fennálló gazdasági és üzemelési

feltételek mellett.

bizonyított feltáratlan készlet 

Olyan készlet, amely olyan területeken lévô új kutakból

nyerhetô, ahol még nem történt fúrás, vagy olyan

meglévô kutakból, ahol viszonylag jelentôs ráfordítás

szükséges az átalakításhoz.

bizonyított feltárt termelési készlet 

Az a készlet, amely a meglévô kutakban a termelés

számára rendelkezésre álló idô alatt kitermelhetô.

bizonyított feltárt nem-termelô készlet 

Olyan készlet, amely a meglévô kutakból a

rendelkezésre álló idô alatt kitermelhetô, de a

befejezetlen vezeték-összeköttetések vagy egyéb

mechanikai vagy szerzôdéses követelmények hiánya

miatt a szénhidrogén-eladás még nem kezdôdött meg.

boe (kôolaj hordó-egyenértékes)

A gáz fûtôértéke alapján hômennyiségi alapon

kôolajra történô átszámítása után kapott térfogati

egyenértékes. Gyakorlati alkalmazáskor 1 boe alatt

általában 6000 köblábnyi (kb. 170 normál m3) gázt

értünk.

brent típusú kôolaj

Északi-tengeri kôolajok keveréke, amelynek jegyzésára

irányadónak tekintett a nemzetközi kôolaj-piacon.

bruttó termelés 

A szénhidrogénmezôkbôl származó összes kôolaj és

földgáz mennyisége a bányajáradék levonása elôtt.

desztillációs kapacitáskihasználtság 

A kôolajfinomítók elsôdleges desztillációs kapacitásá-

nak kihasználtsága.

downstream, DS

Feldolgozási és kereskedelmi üzletcsoport.

fehéráru

A kôolajból kinyerhetô alacsonyabb sûrûségû (általá-

ban értékesebb) termékek (PB, benzinek és gáz-

olajok).

feltáró fúrás 

A feltáró fúrás olyan fúrás mélyítése, amelyet bánya-

területen ismert telepek mûvelése, termeltetése cél-

jából valósítunk meg.

finomítói fedezet

Teljes finomítási kapacitás osztva az eladott termékek

mennyiségével.

folyékony gáztermékek

A földgázból leválasztott cseppfolyós szénhidrogének,

a propántól a nehezebb komponenseket is tartalmazó

gazolinokig bezárólag.

fokozott olajkinyerési eljárás (EOR)

Olyan eljárások/technológiák összessége, amelyekkel

az elsôdleges (segédenergia nélküli) és másodlagos

(EOR-nak nem minôsülô, pl. vízbesajtolás, nem

elegyedô gázbesajtolás) módszerekhez képest többlet

olajkihozatalt lehet produkálni (pl. égetéses eljárás,

áramlási profilt befolyásoló beavatkozások).

franchise rendszerben mûködtetett MOL töltôállomás

MOL-logóval és -termékkínálattal mûködtetett, de

nem MOL-tulajdonú töltôállomás.

Olajipari és pénzügyi kifejezések fogalomtára
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készlet

A kôolaj, kondenzátum, földgáz és más alkotórészek

azon becsült térfogata, amelyrôl feltételezzük, hogy

ismert kitermelési módszerrel kereskedelmi

méretekben kinyerhetô egy ismert fölhalmozódásból

egy adott idôpontot követôen az aktuális gazdasági

körülmények között érvényes állami szabályozás

mellett.

KKKSZ

Kôolaj és Kôolajtermék Készletezô Szövetség,

Magyarországon a kôolaj és kôolajtermékek

stratégiai készletezésérôl gondoskodik.

kogenerációs erômû 

Szén- vagy földgáztüzelésû erômû, amely villamos és

termikus energia egyidejû termelésére alkalmas.

kondenzátumok

A folyékony fázisú szénhidrogének azon csoportjának

általánosító elnevezése, amelyben dominálnak a

könnyû alkotók, és amelyeket a földgáz

szeparálásával a felszínen nyernek ki.

kutatófúrás

A kutatófúrás olyan fúrás mélyítése, amelyet

kutatóterületen gazdaságos kôolaj- és/vagy

földgázkészlet felderítése céljából, vagy már ismert

telepek lehatárolása, területük és készleteik bôvítése

érdekében valósítunk meg.

Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ)

A legjelentôsebb magyarországi kôolajtermék-

forgalmazó társaságok szövetsége.

maradékfeldolgozási projekt

Célja a kôolajfinomítás során keletkezô maradékok

(döntôen nehézfûtôolaj) könnyebb, értékesebb

termékekké (fehéráruvá) történô átalakítása. 

MCF

Millió köbláb, a földgáziparban használt angolszász

mértékegység, egy köbméter egyenlô 35,314

köblábbal.

meddô kút 

Olyan kivizsgált kutató- és/vagy feltáró fúrás, amely

nem igazolja szénhidrogéntelep meglétét, vagy nem

képes annyi kôolajat, illetve földgázt gazdaságosan

kitermelni, amelynek alapján érdemes lenne kúttá

fejleszteni.

nettó bizonyított készlet 

Az államnak fizetendô bányajáradékkal csökkentett

bizonyított készlet.

nettó termelés

A szénhidrogénmezôkbôl származó összes kôolaj és

földgáz mennyisége a bányajáradék levonása után.

nettó száraz gáztermelés 

A kitermelt összes gáz, csökkentve a termelt vagy

leválasztott szén-dioxid, illetve a gazolin gôztérfogat

mennyiségével.

orosz export minôség 

API sûrûség: 32,5, kéntartalom 1,25 százalék,

orosz kôolajok keveréke, amelyek jegyzésárai

irányadóként szolgálnak a nemzetközi kôolajpiacokon. 

primer termékek

A kôolajfinomítás elsôdleges fontosságú termékei

(motorhajtóanyagok, fûtô- és tüzelôanyagok).

szekunder termékek

A primer termékek elôállítása során szükségszerûen

képzôdô – nem energetikai felhasználású – termékek.

termelésbe állítás 

Szénhidrogén-készletek letermeléséhez szükséges

föld alatti és föld feletti létesítmények megvaló-

sításának folyamata.

termelésmegosztási egyezmény (PSA)

Kôolaj- vagy földgázmezôre vonatkozó, a termelés

megosztását célzó egyezmény az adott állam és a

befektetôk között.

toe (kôolaj tonna-egyenértékes)

A gáz fûtôértéke alapján hômennyiségi alapon

kôolajra történô átszámítása után kapott tömeg

egyenértékes. Gyakorlati alkalmazáskor 1 toe alatt

általában 1200 normál m3-nyi gázt értünk.

upstream, US 

Kutatási és kitermelési üzletcsoport.

vízszintes fúrás 

Olyan fúrás, amelyeknél a függôleges szakaszt

követôen vízszintes vagy ahhoz közeli tartományt

alakítanak ki a célrétegben, a beáramlási kereszt-

metszet növelése érdekében.
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PÉNZÜGYI KIFEJEZÉSEK

átlagos lekötött tôkearányos megtérülés (ROACE)

Üzleti eredmény osztva a felhasznált átlagos tôkével

[összes eszköz-(befektetett pénzügyi eszközök+befeje-

zetlen beruházás állománya+pénzeszközök és érték-

papírok+rövid lejáratú kötelezettségek)+rövid lejáratú

hitelek].

CF@R (Cash-flow at Risk) 

A vállalat kockázatainak mérésére szolgáló módszer.

Figyelembe veszi a kitettséget és a MOL Rt.

portfóliójában található különbözô üzletek

volatilitását.

EBITDA

Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege.

EBITDA ráta

Üzlet eredmény és az értékcsökkenés osztva az

értékesítés nettó árbevételével.

eladósodottság

A nettó hitel és a nettó hitel plusz saját tôke hányadosa.

GDR

A letétkezelô bank által letétben tartott részvényekrôl

kiállított letéti igazolások (Global Depositary Receipt),

amelyek külföldön kerülnek forgalomba hozatalra.

ISDA (International Swap Dealers Association) 

Az ISDA Master szerzôdés derivatív (származékos)

ügyletek jogi lebonyolítására vonatkozó általános

keretszerzôdés két fél között.

kapitalizáció

A társaság piaci értéke, az alaptôkét alkotó

részvények darabszáma szorozva a részvények

aktuális piaci árával.

nettó eredmény

Adózás utáni eredmény a társult vállalkozások

eredményének és a külsô tulajdonosok része-

sedésének levonása után.

részvényesi hozam

A részvények árfolyamváltozásából és a fizetett

osztalékból adódó összes hozam.

saját tôkearányos megtérülés (ROE)

A társaság részvénytôkéjére esô megtérülést mutatja

meg, a nettó eredmény osztva a társaság saját

tôkéjével.

üzleti tevékenységbôl származó nettó készpénz

A társaság üzleti tevékenységébôl származó nettó

készpénze, jelzi a társaság képességét az

osztalékkifizetésre és a beruházási programok finan-

szírozására.
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A MOL szervezeti felépítése

Közgyûlés

IgazgatóságFelügyelôbizottság

Vezérigazgató

Pénzügyi
vezérigazgató-

helyettes (CFO)

Hazai
kutatás-termelés

Külföldi
kutatás-termelés

Humán erôforrás Kommunikáció

Biztonság és 
védelem

Társasági
minôségügy 

és EBK

Jog Információs 
szolgáltatások

Termékelôállítás
és kereskedelem

Lakossági 
szolgáltatások

Stratégiai és
üzletfejlesztési
vezérigazgató-

helyettes (CSO)

Földgáz
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A MOL Rt. alapításának dátuma: 

1991. október 1. Bejegyezve a Fôvárosi Bíróság mint Cég-

bíróság jegyzékében 1992. június 10-i dátummal, 1991.

október 1-jei hatállyal 01-10-041683 számon.

Jogelôd: Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt és tag-

vállalatai.

A jelenleg érvényes alapszabályt a 2000. október 20-án

megtartott rendkívüli közgyûlésen fogadták el. Az alap-

szabály megtekinthetô vagy igényelhetô a társaságnál.

Alaptôke: 98.400.000 névre szóló, egyenként 1000 Ft

névértékû, A sorozatú törzsrészvénybôl, valamint 1 darab

névre szóló, 1000 Ft névértékû, meghatározott elsôbbségi

jogokat biztosító, B sorozatú szavazatelsôbbségi rész-

vénybôl áll. 

Vállalati és részvényesi információk

A részvényekre vonatkozó információ

A MOL-részvények árfolyamát közzéteszi a magyar

napilapok többsége, a Magyar Tôkepiac kötésenként

és naponta ismerteti az árfolyamokat és a forgal-

mazott mennyiségeket. A Magyar Tôkepiac az alábbi

címen érhetô el: H-1037 Budapest, Bojtár u. 64-66.

A MOL GDR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a

londoni SEAQ-on a Reuters rendszeren a MOLBq.L RIC

kóddal, a Bloomberg rendszeren a MOLD LI RIC kóddal

érhetô el. A MOL-részvények árfolyama a Budapesti

Értéktôzsdén a Reuters rendszeren keresztül a

MOLB.BU, a Bloomberg rendszeren pedig a MOL HB

RIC kóddal érhetô el.

Az alábbi táblázat mutatja a MOL-részvények, illetve

GDR-ok kereskedési adatait 2000-ben negyedévente.

1999. 12. 31. 2000. 12. 31.

Részvény (db) % Részvény (db) %

Külföldi befektetôk 50.085.611 50,9% 51.999.418 52,8%

ÁPV Rt. 24.600.002 25,0% 24.600.002 25,0%

Magyar magán és intézményi 2.883.117 2,9% 5.294.413 5,4%

Letétkezelôk 18.076.077 18,4% 16.094.736 16,4%

MOL Rt. (saját részvények) 480.402 0,5% 283.496 0,3%

Nem regisztrált 2.274.792 2,3% 127.936 0,1%

Idôszak Forgalom, BÉT Záróár, BÉT Forgalom, SEAQ Záróár, SEAQ

(db részvény) (Ft/részvény) (db GDR) (USD/GDR)

1. negyedév 74.323.548 5.220 28.163.075 19,37

2. negyedév 35.287.450 3.755 21.212.887 13,85

3. negyedév 32.119.978 4.900 18.020.397 16,45

4. negyedév 34.240.822 4.770 24.768.018 16,67

Tulajdonosi szerkezet:
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Saját részvényállomány

A MOL Rt. 1999. július 19-én megtartott rendkívüli köz-

gyûlésének 10. számú határozata az alábbiak szerint adott

felhatalmazást az igazgatóság részére saját részvények

vásárlására:

• a felhatalmazás 5 évig érvényes;

• a részvénytársaság tulajdonába kerülô saját részvények

együttes névértékének összege nem haladhatja meg az

alaptôke 10 százalékát;

• a részvények a tranzakció lebonyolításának napján ér-

vényesülô tôzsdei árszinten kerülhetnek a társaság

birtokába;

• az igazgatóság a lebonyolított tranzakciókról és a

megvásárolt saját részvények felhasználásáról az azokat

követô elsô közgyûlésen számoljon be, és eljárása során

az igazgatóság a jelen határozatban foglalt feltételeket, a

gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit és

az értékpapírtörvényben, valamint az érvényes tôzsdei

elôírásokban szereplô bejelentési kötelezettségek

teljesítését is köteles figyelembe venni.

Ennek indokai:

• a részvényalapú ösztönzési rendszerek súlyának

növelése a részvényesek és a vezetés érdekeinek még

erôsebb összehangolása érdekében;

• a tôkeszerkezet optimalizálási lehetôségének elôse-

gítése a forgalomban lévô részvények vásárlása (és eset-

leges késôbbi bevonása) útján, valamint a szóba jöhetô

részvényjellegû vagy hibrid finanszírozási instrumentumok

alkalmazásának megkönnyítése.

A MOL Rt. tulajdonában 2000. január 1-jén 480.402

darab MOL-részvény volt, mely év végére 283.496

darabra csökkent. A csökkenést az alább felsorolt

tranzakciók okozták:

Juttatás jogcíme: darab

Saját részvények darabszáma 2000. január 1-jén 480.402

Alkalmazottak természetbeni részvényhez juttatása -157.339

Alkalmazottak természetbeni részvényhez juttatásához kapcsolódó visszavásárlás 76.157

Vezetôi prémiumként kiosztott részvények -98.077

Rövid távú ösztönzés keretében kiosztott részvények -1.424

Pénzügyi számviteli szolgáltató egység kiszervezésével kapcsolatosan részvényjuttatás -100.042

Pénzügyi számviteli szolgáltató egység kiszervezésével kapcsolatosan részvény-visszavásárlás 88.778

Opciós részvényjuttatás -4.959

Saját részvények darabszáma 2000. december 31-én 283.496
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Az igazgatóság és a felügyelôbizottság díjazása,

a felsôvezetés részvénytulajdona

2000-ben a felügyelôbizottság teljes díjazása 21,4

millió forint volt. Az alábbi táblázat az igazgatóság, a

felügyelôbizottság tagjai és a felsôvezetés tulajdonában

álló MOL-részvények számát mutatja a 2000.

december 31-i állapot szerint.

Név Tisztség Tulajdonban levô részvények száma

Hernádi Zsolt az igazgatóság elnöke -

Andrási Miklós az igazgatóság tagja -

Laszlo R. Czirjak az igazgatóság tagja 4.000

Dr. Csányi Sándor az igazgatóság tagja -

Dr. Dobák Miklós az igazgatóság tagja 859

Dr. Horváth Gábor az igazgatóság tagja -

Dr. Macher Ákos az igazgatóság tagja -

Méhes Sándor az igazgatóság tagja -

Iain Paterson az igazgatóság tagja -

Dr. Lukács János a felügyelôbizottság elnöke 290

Dr. Hartmann Péter a felügyelôbizottság tagja -

Incze Zsolt a felügyelôbizottság tagja -

Dr. Kovács Ferenc a felügyelôbizottság tagja 715

Kudela József a felügyelôbizottság tagja 37

Dr. Lámfalussy Sándor a felügyelôbizottság tagja 380

Major János a felügyelôbizottság tagja 379

Pap Eduárd a felügyelôbizottság tagja 365

Vinkovits András a felügyelôbizottság tagja -

Mosonyi György vezérigazgató 798

Michel-Marc Delcommune pénzügyi vezérigazgató-helyettes 5.304

Áldott Zoltán stratégiai vezérigazgató-helyettes 4.189

Bokor Csaba ügyvezetô igazgató 4.849

Gerecs László ügyvezetô igazgató 5.015

Geszti László ügyvezetô igazgató 15

Sivó Imre ügyvezetô igazgató 245

Szitó János ügyvezetô igazgató 5.195

Dr. Bánhegyi Ilona igazgató 625

Dr. Maximilian Dielacher igazgató 80

Felkai György igazgató 477

Váradi Béla igazgató 392
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A felügyelôbizottság jelentése

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság

felügyelôbizottsága

JELENTÉS

a MOL 2000. évi anyavállalati és konszolidált beszámolójának felülvizsgálatáról

A felügyelôbizottság ezen jelentését az igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye és a folyamatos évközi ellenôrzések alapján alakí-

totta ki.

A MOL Rt. 2000-ben egy ellentmondásokkal teli évet zárt. Bár továbbra is – sôt a stratégiai terjeszkedésnek köszönhetôen egyre inkább – Kö-

zép-Kelet-Európa egyik vezetô integrált kôolaj- és földgázipari társasága, s egyben 900 milliárdot meghaladó nettó árbevételével hazánk legna-

gyobb vállalata. A gázüzletág 117 milliárd forintos vesztesége miatt (beszerzési ár alatt kénytelen értékesíteni a vásárolt földgázt) azonban jö-

vedelmezôsége jelentôsen romlott. Az igazgatóság – stratégiájának megfelelôen – újabb, jelentôs forrásigényû akvizíciókkal folytatta regionális

piaci vezetô szerepének növelését. A társaság 2000-ben 36,2 százalék részesedést szerzett a Slovnaftban, és 32,9 százalékra növelte meg-

lévô részesedését a TVK Rt.-ben. Ezen okok miatt a társaság môködési cash-flow-ja 73 százalékkal csökkent, 2000. IV. negyedévre negatívvá

vált, a tôkefeszültség mutató 1 fölé került, a hitelállománya megnôtt, az eladósodottság foka 26 százalékról 43 százalékra emelkedett. 

Az adózott eredmény 32 milliárdos csökkenéséhez a pusztaszôlôsi gázkitörés költségei és a forintleértékelésbôl fakadó árfolyamveszteségek is

hozzájárultak. Gázüzletág nélkül az rt. üzemi (üzleti) eredménye majdnem megháromszorozódott, 184 százalékkal nôtt és meghaladta a 140

milliárd forintot. A társaság árbevétele az elmúlt évihez képest 39%-kal nôtt, kontrollálható költségeit 3 százalékkal csökkenteni tudta, míg a

nem befolyásolható költségek 71 százalékkal növekedtek. A készletek forgási sebessége 46 napról 42 napra, a vevôk beszedési ideje pedig 31-

rôl 28 napra csökkent. 

A felügyelôbizottság megítélése szerint az igazgatóság elmúlt évi mûködése és intézkedései összhangban voltak az elfogadott stratégiai célkitû-

zésekkel, a részvényesi érték maximálását, a kiválóságot és a régió vezetô olajtársaságává válását célozzák. A MOL Rt. belsô szabályozottsága,

ellenôrizhetôsége jó, integrált irányítási és információs rendszere áttekinthetô és megbízható.

A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés a számviteli törvény elôírásainak megfelelôen, az rt. számviteli politikájával összhangban készült.

A mérleg valamennyi adata leltárral alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak meg-

felelôen történt. Az Rt. 2000. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról.

A MOL-vállalatcsoport is eredményesen gazdálkodott 2000-ben. Jelentôségük növekedése miatt már néggyel több, azaz 38 leányvállalat került

bevonásra teljes körûen a konszolidációba, ezzel a vállalatcsoport adózott eredménye több mint 10 milliárd forinttal haladta meg az anyaválla-

lat eredményét.

A tulajdoni szerkezetben említést érdemlô változás az OMV 9,3 százalékos tulajdonihányad-vásárlása. Összességében 2 százalékkal nôtt a kül-

földi, elsôsorban amerikai és nyugat-európai befektetôk aránya, és ugyanennyivel csökkent a letétkezelôknél lévô MOL-részvények száma. A ha-

zai intézményi és magánbefektetôk tulajdoni hányada 5 százalék fölé került, s egyben minimálisra csökkent a nem regisztrált befektetôk aránya.
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Az ÁPV Rt. megôrizte 25 százalék + 1 aranyrészvényét a társaságban.

Az rt. részvényeinek forintban meghatározott árfolyama – elsôsorban a gázárrendezés elmaradásának következtében – az elôzô év végi záró ár-

folyamhoz képest 9,1 százalékkal csökkent.

A gázüzletág vonatkozásában megvalósítandó üzleti politika és a jelentôsen megemelkedett nemzetközi olaj- és gázárak érvényesítése a hazai el-

adási árakban kulcskérdés az rt. 2001. évi teljesítménye szempontjából. Az igazgatóság jelenleg is vizsgálja a gázüzletággal kapcsolatos stra-

tégiai opciókat. Eddig is megtett és a jövôben is kész megtenni minden szükséges lépést annak érdekében, hogy minimalizálja az üzletág nega-

tív hatásait, növelve, illetve maximalizálva ezzel a részvényesi értéket.

A felügyelôbizottság megítélése szerint az igazgatóság részvényenkénti 55 forint bruttó osztalékfizetési javaslata összhangban van a társaság

jövedelemtermelô képességének alakulásával. A társaságban maradó mérleg szerinti eredmény ekkora osztalékfizetés mellett még megfelelô

mértékû forrást biztosít a következô évek stratégiai céljainak finanszírozására. 

A felügyelôbizottság a MOL Rt. 2000. évi auditált beszámolóját 877.012.593 EFt mérlegfôösszeggel és 4.848.339 EFt adózott eredménnyel,

a MOL-vállalatcsoport 2000. évi auditált konszolidált beszámolóját 935.767.474 EFt mérlegfôösszeggel és 14.973.331 EFt adózott ered-

ménnyel a közgyûlésnek elfogadásra javasolja.

Budapest, 2001. április 6.

A MOL Rt. felügyelôbizottsága nevében:

Dr. Lukács János 

a felügyelôbizottság elnöke
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RÉSZVÉNYESI INFORMÁCIÓK

A társasági székhelye

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.)

H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1502 Budapest, Pf. 22

Tel.: 209-0000, 209-1010, 209-2020

http://www.mol.hu

Részvényesi kapcsolatok

Befektetôi Kapcsolatok – befektetôi és elemzôi kapcso-

latok, publikus dokumentumok

H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

Tel.: 464-4725 és 464-0774, 

Fax: 464-1335

e-mail: investorrelations@mol.hu

Részvénykönyv vezetése

KELER Rt.

H-1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.

Tel.: 269-6550, 

Ingyenesen hívható ún. zöld szám: (80) 390-207

Ügyfélfogadási idô:

munkanapokon 9.00–15.00

Részvények kereskedelmérôl információ kérhetô

Budapesti Értéktôzsde

H-1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.

Tel.: 429-6636, fax: 429-6654

GDR információ

Morgan Guaranty Trust Company

60 Wall Street, New York, New York 10260, USA

US Morgan Service Center 

+ 1-800-428-4237 vagy az Egyesült Államokon kívül

+ 1-781-575-4328.

Hirdetmények közzétételének helye

A társaság közleményeit a Napi Gazdaság címû országos

napilapban, valamint jogszabályban vagy egyéb szabályza-

tokban elôírt esetekben a Cégközlönyben és a Magyar

Tôkepiacban (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

a Budapesti Értéktôzsde és a Budapesti Áruforgalmi

Tôzsde hivatalos lapja) jelenteti meg. A társaság a közgyû-

lési meghívót a Népszabadság és a Magyar Nemzet címû

napilapokban is megjelenteti. 

2001. április 27-én (pénteken) 

délelôtt 11.00 órakor tartja

ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉT

a Danubius Thermal & Conference Hotel

HELIA helyiségeiben

(XIII. Budapest, Kárpát u. 62-64.)

Az igazgatóság a közgyûlést

az alábbi napirenddel hívja össze:

1. Az igazgatóság jelentése a 2000. évi gazdálkodásról,

a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának

(anyavállalati és konszolidált) és az adózott eredmény

felhasználására vonatkozó javaslatnak az elôterjesztése;

2. A könyvvizsgáló jelentése a 2000. évi beszámolóról,

hitelesítô záradék;

3. A felügyelôbizottság jelentése a 2000. évi beszámo-

lóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó

javaslatról;

4. Döntés a társaság számviteli törvény szerinti 2000.

évi beszámolójának (anyavállalati és konszolidált) elfoga-

dásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és az

osztalék mértékérôl;

5. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának meg-

állapítása;

6. Az alapszabály módosítása;

7. Az igazgatóság beszámolója a saját részvényeket érintô

tranzakciókról;

8. Döntés az igazgatóság tagjainak díjazásáról és a

felügyelôbizottság javaslata alapján az igazgatóság

tagjait megilletô részvényjuttatási rendszerrôl;

9. Igazgatósági tagok visszahívása, igazgatósági tagok

megválasztása.


