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A MOL-CSOPORT JeLenTÉSTÉTeLÉRőL

A fenntartható fejlődés mindennapi üzleti  működésünkbe törté-
nő beépítését kifejezve a MOL-csoport vezetése 2008-ban úgy 
döntött , hogy az Éves jelentés és a Fenntartható Fejlődés jelentés 
összevonásra kerül, és a jövőben az ún. „integrált” jelentéstétel 
irányát követjük. ez azt jelenti , hogy a MOL-csoport egyetlen ösz-
szevont kiadványban számol be gazdasági, környezeti  és társadal-
mi teljesítményéről.

A MOL-csoport a pénzügyi és a nem-pénzügyi jelentéstétel során 
az alábbi nemzetközi szabványokat követi :
• nemzetközi Pénzügyi beszámolási Standardok (IFRS)
•  Globális Jelentéstételi kezdeményezés  (GRI) útmutatója fenn-

tarthatósági jelentések készítéséhez, G3 verzió (A+ szint)
• enSZ Global Compact
•   IPIeCA olaj- és gázipari önkéntes iránymutatás fenntarthatósági 

jelentéstételhez.

Az éves jelentés központjában a 2011. január 1. és december 31. 
közötti   időszak teljesítménye és az összehasonlítási periódusok 
eredményei és tevékenységei állnak.

ezen a jelentésen túlmenően társaságunk honlapján (www.mol.hu) 
általános ismertetés található a MOL fenntarthatósági politi káiról 
és vezetési irányelveiről, amelyet rendszeresen frissítünk. A honla-
pot úgy alakított uk ki, hogy minden érintett  könnyen megtalálja a 
számára szükséges információkat. ezen kívül pénzügyi jelentések, 
szabályozott  tőzsdei bejelentések, társaságirányítási információk, 
befektetői tájékoztatók és egyéb dokumentumok is elérhetők a 
MOL befektetői kapcsolatok honlapján  htt p://ir.mol.hu .

ez az Éves Jelentés a MOL honlapjával együtt  (www.mol.hu/
ff ) megfelel a GRI G3 Fenntarthatósági Irányelvek A+ szintjének, 
amelyet GRI maga is tanúsított  (a tanúsítói levélhez kérjük, lapoz-
zon a 226. oldalra!).
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This is our Communication on Progress

in implementing the principles of the

United Nations Global Compact.

We welcome feedback on its contents.
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A MOL-csoport Kelet-Közép-Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari vállalata, amely nagyméretű, koncentrált 
nemzetközi kutatási és termelési portfolióval rendelkezik.

A Csoport piaci kapitalizációja 2011. év végén meghaladta a 7,5 milliárd USA dollárt. Részvényeinket jegyzik a Budapesti, 
a Luxemburgi és a Varsói Értéktőzsdén. Értékpapírjainkkal az Egyesült Államok OTC, illetve a londoni International 
Order Book rendszerekben kereskednek.

Legfontosabb célunk, hogy a meglévő és az új piaci lehetőségek minél teljesebb kihasználásával tovább javítsuk a teljes 
portfoliónk hatékonyságát a magas szintű társadalmi és környezeti teljesítményünk fenntartása mellett.

Főbb tevékenységeinkről röviden:
Az Upstream szegmens 12 országban végez olaj- és gázkutatási tevékenységet, míg 8 országban termelési tevékenységet. SPe 2P 
készletünk  2011. december 31-én 682 millió kőolajhordó-egyenérték volt, 2011-es évi átlagos szénhidrogén termelésünk pedig napi 
147 ezer kőolajhordó-egyenértéket tett ki. Több mint hét évtizednyi kelet-közép-európai múltra visszatekintő, illetve több mint 20 
évnyi nemzetközi tapasztalattal bíró vállalatként a MOL-csoport számára most jött el az idő, hogy learassa korábbi sikereinek és kitűnő 
kutatási-fúrási eredményeinek babérjait. Az utóbbi években számos jelentős felfedezést értünk el Magyarországon, Oroszországban, 
kazahsztánban, Pakisztánban és Irak kurdisztáni Régiójában. A MOL-csoport hagyományos központi térségének számító közép-kelet-
európai régió mellett egyre nagyobb hangsúly kerül az oroszországi és kazahsztáni tevékenységre a jelentős készletnövekedésüknek 
köszönhetően. Irak kurdisztáni régiója is egyre nagyobb figyelmet kap kiemelkedő eszközeink miatt.

A Downstream szegmens 5 finomítót, 2 petrolkémiai üzemet és egy regionális logisztikai rendszerrel ellátott, modern értékesítési 
üzemanyag-töltőállomás hálózatot működtet. ezek mind közös ellátási-lánc optimalizálás mellett működnek. 2011-ben a szegmens 
integrációja jelentősen erősödött, amely biztosította az egymásra épülő és egymást kiegészítő üzleti folyamatok kiaknázását, a műkö-
dési hatékonyság megtartását és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet hatásait is enyhítette. A Csoport két, komplexitását tekintve 
legfejlettebb finomítója (Pozsonyi és Dunai finomítók) továbbra is élvezték a fejlett eszközparkjaik adta előnyöket, a magas nettó kész-
pénztermelő képességüket és a központi elhelyezkedésükből adódó szárazföldi piacokhoz szükséges kitűnő adottságaikat.

Gáz Midstream szegmens: Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Zrt. rendelkezik földgázszállítási és rendszerirányítási enge-
déllyel. A teljes hazai nagynyomású vezetékrendszer a társaság tulajdonát képezi, és egyben felelős annak működtetéséért is. A ha-
zai földgázszállítási tevékenység mellett az FGSZ tranzit tevékenységet is folytat Szerbia és bosznia-Hercegovina, valamint átszállítást  
tevékenységet Románia és Horvátország irányába. Az MMbF Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztároló létesítmény immár második 
sikeres évét zárta 2011-ben. így csoportunk a gáztárolói piac aktív szereplőjének számít. A MOL vizsgálja a lehetőségét egy diverzifikált 
energiaportfolió kialakításának is.

Hosszú távú gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményének elismeréseként 
2011-ben a MOL immár másodszor került be 
a Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe.

Upstream

Downstream

Gas Midstream

A legfőbb szegmensek EBITDA hozzájárulása 

2011-ben 
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Főbb kutatás és kitermelés adatok * 2010 2011 11/10 (%)
brutt ó kőolaj készlet, SPe 2P (millió hordó) 271,0 325,2 20,0
brutt ó földgáz és kondenzátum készlet, SPe 2P (millió boe) 347,8 357,1 2,7
Összes brutt ó szénhidrogén készlet, SPe 2P (millió boe) 618,8 682,3 10,3
Átlagos kőolajtermelés (ezer hordó/nap) 63,0 61,8 -1,9
Átlagos földgáztermelés (ezer boe/nap) 80,5 85,6 6,3
Összes szénhidrogén-termelés (ezer boe/nap) 143,5 147,4 2,7

Főbb feldolgozás és kereskedelem adatok * 2010 2011 11/10 (%)
Teljes kőolaj feldolgozás (kt) 21.834 21.802 -0,1
Fehéráru kihozatal (%, a változás százalékpontban van megadva) 77,9 78,9 1,0
Teljes kőolajtermék értékesítés (kt) 20.940 20.337 -2,9
Motorüzemanyag értékesítés (kt) 13.176 13.603 3,2
Teljes kiskereskedelmi üzemanyag értékesítés (m liter) 4.390,1 4.337,0 -1,2
Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt) 3.545,4 3.507,0 -1,1

Főbb petrolkémiai adatok * 2010 2011 11/10 (%)
Olefi n értékesítés (kt) 270 341 26,3
Polimer értékesítés (kt) 1.145 1.163 1,6

Főbb földgázszállítási adatok * 2010 2011 11/10 (%)
Magyarországi földgáz szállítás (m m3) 13.833 12.492 -9,7
Földgáz tranzit (m m3) 2.201 2.761 25,4

környezeti  és társadalmi teljesítménymutatók * 2010 2011 11/10 (%)
Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (Mt) 7,14 6,93 -2,9
Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) 2,25 2,15 -4,0
A MOL eredménye a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben 75 68 -9,3

kiemelt pénzügyi adatok, IFRS (Mrd Ft) * 2010 2011 11/10 (%) 2011 (mil, USD)***
Árbevétel 4.299,7 5.343,2 24,3 26,596
ebITDA 526,0 603,0 14,6 3.002
ebITDA speciális tételek nélkül 606,1 645,1 6,4 3.211

ebből Upstream 400,8 483,6 20,7 2.407
ebből Downstream 178,0 118,7 -33,3 591
ebből Gáz Midstream 71,8 86,0 19,8 428

Üzleti  eredmény 245,5 253,2 3,1 1.260
Üzleti  eredmény speciális tételek nélkül 336,6 336,9 0,1 1.677
Adózás előtti   eredmény 172,0 218,4 27,0 1.087
nett ó eredmény (anyavállalati  részvényesekre jutó) 104,0 153,7 47,8 765
nett ó eredmény speciális tételek nélkül 165,6 223,0 34,7 1.110
Üzleti  tevékenységből származó nett ó pénzeszköz 378,9 373,0 -1,6 1.857
beruházások és befektetések 332,8 274,9 -17,4 1.368

ebből Upstream 123,0 111,8 -9,1 556
ebből Downstream 123,2 110,7 -10,1 551
ebből Gáz Midstream 79,7 18,3 -77,0 91

egy részvényre jutó eredmény (ePS), Ft és USD 1.231 1.766 43,5 9,0
Átlagos lekötött  tőkére eső megtérülés (ROACe)**, % 6,8 6,5 -4,4 n.a.
Tiszta átlagos lekötött  tőkére eső megtérülés (ROACe)**, % 9,1 8,7 -4,3 n.a.

* Az adatok részletes magyarázata a Vezetőségi beszámolóban (III. fejezet) illetve a Fenntarthatósági és nem-pénzügyi teljesítményünkről szóló 
(IV.) fejezetben megtalálható

* Az adatok részletes magyarázata a Vezetőségi beszámolóban (III. fejezet) részletesen megtalálható
** Adózott  üzleti  eredménnyel számolva
***Az adatok átszámításánál 2011. évi (1 USD=200,9 Ft) átlagos Mnb devizaárfolyamokat használtuk.

 0 10 20

nett ó árbevétel (Mrd USD)

2007

2008

2009

2010

2011

 0 1 2 3

Működési Cash Flow (Mrd USD)

2007

2008

2009

2010

2011

 0 10 20

Piaci kapitalizáció (Mrd USD)
év végén

2007

2008

2009

2010

2011

 0 1 2 3

ebITDA (Mrd USD)

2007

2008

2009

2010

2011

0  15  30

eladósodott ság (%)

2007

2008

2009

2010

2011

MOL részvények a bÉT-en
30,000

20,000

10,000

0

10

5

0

2007 2008 2009 2010 2011

 forgalom (millió db)   záróár (Ft)

6 MOL-csoport ÉVeS JeLenTÉS 2011 7



Az elnök-vezérigazgató és a  
             vezérigazgató levele

A 2011-es év nehéz de sikeres volt.
A magas kőolajár az Upstream üzletág eredményeire pozití v 
hatást gyakorolt, ugyanakkor a külső környezet kifejezett en 
nehézzé tett e a Downstream üzletág működését. A szíriai 
események és a szabályozói környezet szigorodása ellené-
re is képesek voltunk további növekedést elérni 2011-ben. 
erős működési eredményünk elsősorban diverzifi kált, nem-
zetközi Upstream portf oliónknak köszönhető. Az Upstream 
üzletág így összességében a csoport szintű ebITDA ered-
mény több mint 70%-át tett e ki, illetve nemzetközi tevé-
kenységünk emelkedésének következtében a működési 
eredmények fele Magyarországon kívüli területekről szár-
mazott . 

A Csoport legfőbb eredménytermelő szegmense, az 
Upstream, különösen kiemelkedő eredményt ért el a 
2011-es év folyamán. A 219%-os készletpótlási arány, 
amely 682 millió hordó SPe irányelvek szerinti  2P jóváha-
gyott  készlet olajegyenértéket eredményezett , korábbi ka-
zahsztáni kutatási sikereinknek, illetve kiterjedt oroszorszá-
gi mezőfejlesztéseinknek köszönhető. A MOL világszerte 10 
új kutat tesztelt sikeresen, amelyből 5 nemzetközi, 5 pedig 
Magyarországon található. Az elmúlt három évben átlago-
san 64%-os kutatási  sikerrátát értünk el. 2011-ben a kke 
régió fókusza továbbra is a gyors megtérülést biztosító pro-
jektekre irányult. növelt hatékonyságú és intenzifi kált kiter-
melési eljárások alkalmazásával további lépéseket tett ünk 
meglévő készlet-bázisunk értékének maximalizálására a 
meglévő termelő mezőinknél. A MOL továbbra is hangsúlyt 
fektetett  az Irak kurdisztáni régiójában, kazahsztánban és 
Oroszországban zajló kutatási tevékenységek folytatására, 
amelyek hosszú távon hozzájárulnak a megnőtt  készletek 
fenntarthatóságához és a termelés növekedéséhez. 

A Downstream üzletág 2011-ben a külső környezet különö-
sen kedvezőtlen hatása és néhány előre nem várt horvátor-
szági fi nomító leállás következtében komoly veszteségeket 

szenvedett , mely  nyomást gyakorolt a szegmens profi ta-
bilitására. ennek ellenére két legnagyobb fi nomítónk to-
vábbra is relatí ve jól teljesített , amely komplex eszközeink 
erősségét támasztja alá.

2011-ben a MOL tovább erősített e pénzügyi pozícióját, 
amelyet 2010-hez képest alacsonyabb eladósodott ság és 
nett ó hitelállomány is bizonyít. Csoportunk erős pénzügyi 
pozícióját az is jelzi, hogy a Fitch megerősített e a MOL be-
fektetési besorolását. A MOL diverzifi kált lejárati  szerkeze-
tének köszönhetően 2012-ben nincs szükségünk további 
külső fi nanszírozás bevonására. A szigorú szabályozói kör-
nyezetben is fegyelmezett ek maradtunk és beruházásainkat 
és befektetéseinket a működési cash fl owból fi nanszíroztuk. 
A következő években is elkötelezett ek maradunk erős pénz-
ügyi pozíciónk fenntartása mellett  és ennek érdekében fo-
lyamatosan fi gyelemmel kísérjük a gazdasági környezetet, 
emellett   cash fl ow termelésünktől függően készek vagyunk 
további növekedési projektek elkezdésére is.

Várakozásaink szerint 2012-ben olyan kihívásokkal kell 
szembenéznünk, mint a szíriai force majeure és az igencsak 
kedvezőtlen fi nomítói környezet. ennek ellenére úgy gon-
doljuk, hogy a MOL-csoport jó képességekkel rendelkezik a 
középtávon kiemelkedő növekedés elérésére. Legfontosabb 
feladataink közé tartozik a kutatási portf óliónkban rejlő ér-
tékteremtés és készletbázisunk növelése, amelyek szilárd 
alapokat jelentenek az Upstream divízió középtávú terme-
lési növekedésében. A következő két év meghatározó lesz 
az Irak kurdisztáni régiójában folytatott  tevékenységünk-

ben, ahol két kutatási és hét lehatárolási kút fúrását 
tervezzük. A Downstream szegmensben az a célunk, 
hogy legfőbb eszközeink vezető pozícióját fenntartsuk 
és a divízió teljes profi tabilitását átf ogó hatékonyságnö-
velő programokon keresztül tovább növeljük. A magasabb 
szintű divízióintegrációnak köszönhetően a MOL képes lesz 
eszközeinek és folyamatainak csoport szintű opti malizálá-
sára. Piacorientált tevékenységünk célja a régióban lévő 
megnyert piacok további növelése.

2011-ben a MOL-csoport továbbra is egyedüli vállalatként 
került be a globális Dow Jones Fenntarthatósági Index-
be a régióból. Az olaj- és gázipari szektor vállalatai közül 
a kiválasztott  legjobb 12 (10%) vállalat közé kerülés való-
di elismerése az elmúlt évek során tett  erőfeszítéseknek. 
2011-ben minden üzleti  divízió részletesen meghatározta 
fenntarthatósági célkitűzéseit a hat Fenntartható Fejlődés 
(FF) fókuszterület mentén az elkövetkezendő öt évre, annak 
érdekében, hogy a MOL-csoport helyét a legjobbak között  
tudjuk biztosítani. Az enSZ Global Compact alapelveinek 
bevezetése és támogatása szintén fenntarthatósági céljaink 
folyamatához járul hozzá.

A MOL-csoport vezetőségének nevében szeretnénk meg-
köszönni minden munkavállalónknak odaadását, kemény 
munkáját és elkötelezett ségét, részvényeseinkenk pedig 
megbízható támogatását. biztosak vagyunk benne, hogy a 
2011-es év nehéz és kihívásokkal teli környezetben véghez-
vitt  erőfeszítései az elkövetkezendő években is tovább erő-
síti k a MOL-csoport organikus fejlődését. 

MOLnÁR József
vezérigazgató

HeRnÁDI Zsolt
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Világgazdaság: Lassuló növekedés
A 2011-es év jelentős, azonban várható lassulást jelentett a világ-
gazdaság számára az átmenetinek bizonyuló 2010. évi fellendülést 
követően. A gazdaságélénkítő programok kifulladása, valamint az 
eurózónával kapcsolatos aggodalmak jelentősen befolyásolták a vi-
lággazdaság teljesítményét, amely a 2010-es 5,2 százalékos bővülés-
sel szemben, 2011-ben csupán 3,8 százalékos növekedést mutatott, 
amely főleg  az év végi lendületvesztés eredményének köszönhető.. 
A fejlett országok gazdaságai 1,6 százalékkal növekedtek, míg a fejlő-
dő országok gazdaságai erős, 6,2 százalékos bővülést mutattak 2011-
ben. A nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint, elsősorban 
az euróövezeti recesszió következtében, további lassulás várható 
2012-ben, miközben a fejlődő gazdaságok növekedési üteme is las-
sul a romló külső környezet, illetve a gyengülő belső kereslet ered-
ményeképpen. Az IMF szerint a globális GDP, elsősorban a fejlődő 
országok teljesítményének következtében, 3,3 százalékos növekedé-
sével számolhatunk. kelet-közép-európa ugyanakkor mindössze 1,1 
százalékos bővülésre számíthat 2012-ben, az euróövezet kereskedel-
mi és pénzügyi csatornáin begyűrűző kedvezőtlen hatások következ-
ményeként. Az euróválság súlyosbodása további kockázatokat rejt a 
világgazdaság növekedésére nézve.

Olajpiac: Ellátási kockázatok, áremelkedés, kismértékű kereslet-
növekedés
A gazdasági visszaesés jelentős hatást gyakorolt a világ olajkeres-
letére a 2011-es év folyamán. ennek árcsökkentő hatását azon-
ban ellensúlyozta a líbiai polgárháború és a közel-keleti geopo-
litikai aggodalmak okozta kínálati kiesés. A nemzetközi energia 
Ügynökség jelentése szerint a globális olajkereslet 0,8 millió hor-
dó/nappal, 89,1 millió hordó/napra emelkedett 2011-ben, amely 
a kiemelkedő, 2,8 millió hordó/nap keresletnövekedést produká-
ló 2010-es év után, jelentős visszaesést jelent. A növekedés nagy-
részt az OeCD-n kívüli ázsiai országok keresletnövekedésből szár-
mazott, míg az OeCD országok által támasztott kereslet az egész 
év folyamán csökkenést mutatott. A kínálati oldalon az OPeC or-
szágok, elsősorban Szaúd-Arábia, Irak és az egyesült Arab emír-
ségek, kitermelése 30,9 millió hordó/napra emelkedett, amely 
képes volt ellensúlyozni a Líbia által okozott kiesést. Az OPeC 
tartalékkapacitása, a megnövekedett kitermelés hatására nagy 
mértékben, napi 2,8 millió hordóra, csökkent 2011-ben. eközben 
az OeCD országok kereskedelmi nyersolajkészletei átlagosan 57 
napra csökkentek, a 2010-es 58 nap feletti átlagos szintről. 2011-
ben az olaj átlagos ára jelentős, 40 százalékos emelkedéssel el-
érte a hordónkénti 111 dolláros értéket, és egy bő, körülbelül 30 

dolláros sávban ingadozott az év folyamán. Az olajár jelentősen 
megemelkedett az „Arab tavasz” okozta ellátási aggodalmak mi-
att áprilisban elérte a hordónkénti 126 dolláros lokális maximu-
mot. ezt követően fokozatosan csökkent az év végéig.

Finomítói árrések: Rossz év az európai finomítóknak
Csakúgy, mint az azt megelőző, 2011 is rendkívül nehéz évnek bizo-
nyult a finomítói iparág, azon belül is különösen az európai finomí-
tók számára. A finomítói árrések az év nagy részében az 5-éves átlag 
alatt maradtak. A finomítók eredményességében kulcsfontosságú 
tényezőnek bizonyult a földrajzi elhelyezkedés és a komplexitás. Mi-
közben az ázsiai és az egyesült államokbeli finomítókat segítette a ke-
reslet növekedése, valamint a viszonylag alacsony költségszint, addig 
európai versenytársaikat sújtotta a líbiai nyersanyagellátás kiesése, 
a szűkülő brent-Ural spread és az olajtermékek iránti gyenge helyi 
kereslet. ennek eredményeképpen az európai olajfinomítók terme-
lése 2011-ben rekordmélységbe csökkent. Az európai finomítói árrés 
(nWe cracking) 2011-ben átlagosan 1,35 USD/hordó volt, jelentősen 
alacsonyabb az egy évvel korábbi 2,68 USD/hordó szintnél. A líbiai 
polgárháború miatt kieső, naponta több mint 1 millió hordó nyersolaj 
kínálat versenyelőnyhöz juttatta a nehezebb nyersolaj feldolgozására 
alkalmas, komplexebb finomítókat. A kialakult helyzetben több fino-
mító működésének beszüntetésére kényszerült. A Szaúd-Arábiából 
és más közel-keleti országokból származó importmennyiség növeke-
dése, az északi-tengeri termelési problémák, a tragikus Japán föld-
rengés, valamint a WTI nyersolaj más kereskedett olajfajtákhoz mért 
diszkontjának emelkedése szintén szerepet játszott a változékony 
finomítói árrés alakulásában. 

A finomítói crack spreadek alakulását tekintve, a benzin crack spread 
év-év összehasonlításban nem mutatott jelentős változást, annak el-
lenére, hogy nagymértékű évközi árváltozásokat produkált. A nafta 
crack spread, mivel a benzin bekeverési adalékanyagaként használ-
ják, a benzin spreadjével összhangban mozgott. Az elmúlt év ármoz-
gását torzította a gyenge petrokémiai piac, valamint a propán, mint 
alternatív nyersanyag, jelentős árcsökkenése. Az első félévben a ja-
vuló gázolaj crack spread a pozitív keresleti várakozások, a finomítói 
karbantartási időszak, valamint a Fukushimai katasztófa következmé-
nyének eredménye. Az év második felévben az alacsony finomítói 
feldolgozás és az orosz export csökkenése hatottak pozitívan a crack 
spread alakulására. A hagyományosan negatív fűtőolaj crack spread 
viszonylag szűk tartományban mozgott 2011-ben. Az év elején, a ki-
esett édes nyersolaj kínálat alternatívájaként használt közepes kén-
tartalmú nyersolaj feldolgozása tartotta nyomás alatt a fűtőolaj árát, 

míg az év további részében az alacsony helyi termelés és az erős ázsi-
ai piac miatt emelkedni tudott a crack spread.

A brent-Ural spread jelentősen szűkült 2011 második félévében, 
majd az év végére, a hagyományos Ural diszkont prémiumba fordu-
lását is láthattuk. A spread egész évben széles (mínusz 0,43 és 4,07 
USD/hordó; az érték a brent-Ural spreadet a pozitív skálán mutatja) 
sávban mozgott. A spread maximumát április közepére érte el a hosz-
szúra nyúló rendszeres finomítói karbantartási időszak, a szélesedő 
könnyű-nehéz termékár különbségek, illetve a kieső líbiai termelés 
miatt. A harmadik negyedévre egy hirtelen beszűkülést követően, a 
brent-Ural spread nullára csökkent a csökkenő orosz exportmennyi-
ségnek, az Iránnal kapcsolatos fizetési aggodalmaknak és a kirkuki 
olaj ellátás szüneteltetésének következtében.

Kelet-Közép-Európa: Kétsebességű kilábalás
2011-ben tovább folytatódott a kelet-közép-európai régió kétse-
bességű gazdasági kilábalása, amelyben Lengyelország, Szlovákia 
és Románia mutattak gyorsabb növekedést, míg Horvátország és 
Magyarország, többek között, szerényebb növekedést produkáltak. 
Összességében, a régió 5,1 százalékkal nőtt az IMF adatai szerint. A 
2011-es és végére, 2009 óta először, a régióban nettó tőkekiáramlás, 
valamint a nyugati bankok hitelezési hajlandóságának csökkenése 
volt tapasztalható, amelyek negatívan hatottak a növekedési kilátá-
sokra. Az eurózóna válság nagyfokú kitettsége miatt, a régió GDP nö-
vekedésének drámai lassulása (1,1 százalék/év) várható 2012-ben, 
amelyet némely országok recesszióba süllyedése kísérhet.

A gázolaj és a benzin kereslet közötti különbség tovább növekedett 
2011-ben. A benzin iránti kereslet összességében 5,7 százalékkal csök-
kent, kivételt egyedül Szlovénia volt, amely csekély mértékben emel-
kedett. A benzin iránti kereslet csökkenéséhez a viszonylag magas 
munkanélküliségi ráta, a lakossági fogyasztáson keresztül vezetett. A 
gázolaj piaca vegyes képet mutatott,  a gazdasági növekedéssel emel-
kedő exporton keresztül a megnövekedett fuvarozási igény, aggregált 
szinten 1,6 százalékkal hajtotta fel a gázolaj iránti keresletet. Az üzem-
anyagok keresletére több országban végbemenő adóváltozás is hatás-
sal volt, például a jövedéki adó változása Ausztriában és Szlovéniában.

Magyarország: Lassú fellendülés által visszavetett olajkereslet
A központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a magyar gazda-
ság, leginkább az exportnak köszönhetően, 2011-ben 1,7 százalékkal 
bővült, míg a belföldi kereslet tovább csökkent. A külső finanszírozási 
bizonytalanságok arra kényszerítették a kormányt, hogy további se-

gítséget kérjen az IMF-től. A tárgyalások folyamatban vannak, a 
hitelfelvétel lehetséges feltételei még kérdésesek.

A magyarországi üzemanyag-kereslet 2011-ben éves alapon 
2,7 százalékkal, tovább csökkent. A benzin kereslete 5,8 szá-
zalékkal zsugorodott, míg a gázolajfogyasztás 1,1 százalékkal 
esett vissza. 2011 januárjától csökkent a gázolaj jövedéki adó-
ja, amely ugyan élénkítette a keresletet, de ezt a hatást ellensú-
lyozta a novemberi jövedéki adó emelés, amely jelentősen emelete 
a gázolaj árát.
 
Szlovákia: Viszonylag jó gazdasági teljesítmény; az üzemanyag-
kereslet újbóli beindulása
A szlovák gazdaság a régió legjobban teljesítő országai között volt 
2011-ben, 3,3 százalékos éves GDP növekedést produkálva, elsősor-
ban az ipari termelésnek és a kiemelkedő exportnak köszönhetően. 
Az eurózóna központi gazdaságait érintő lassulás lehetősége jelentős 
kockázatot jelent a szlovák gazdaság viszonylag egészséges növeke-
dési kilátásaira nézve, az ország igen magas exportfüggősége, illetve 
továbbra is gyenge belső keresleti szintje miatt. 

A kiemelkedő 2010-es év után az üzemanyag-kereslet 2,7 százalék-
kal zsugorodott 2011-ben, miután a benzinfogyasztás 9,4 százalék-
kal csökkent és a gázolaj iránti keresletnövekedés csupán 0.2 szá-
zalékot mutatott. A visszaesés a készletezési díj bevezetésének, az 
áfaemelésnek, a magasabb inflációnak, illetve a lassuló gazdasági 
növekedésnek tulajdonítható, amelyek csökkenő reálbéreket és ma-
gasabb munkanélküliséget eredményeztek.

Horvátország: Lassú kilábalás
Az IMF jelentése szerint Horvátország recesszió utáni fellendülése 
megtorpant 2011-ben és az ország csak elhanyagolható gazdasági 
növekedést produkált. A 2012. évre 1 százalékos GDP csökkenés vár-
ható. Az ipari termelés továbbra is alacsony, azonban az erős idegen-
forgalmi szezon és a csökkenő import következtében a folyó fizetési 
mérleg hiánya csupán a GDP 0,25 százaléka tette ki. A gazdaság külső 
finanszírozási igénye továbbra is magas, amely az eurózóna válsága 
miatt jelent veszélyt a sérülékeny gazdaságra.

2011-ben a horvát üzemanyag-keresletben 9,2 százalékos, drámai 
visszaesés volt tapasztalható, amely 12,3 százalékos benzin- és 7,7 
százalékos gázolajkereslet csökkenést jelentett. ezt elsősorban a nö-
vekvő munkanélküliség, a csökkenő reálbérek, valamint a szigorúbb 
hitelezési feltételek okozták.
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ÁTTekInTÉS
kutatás-termelési tevékenység 12 országban

682 millió boe SPe besorolás szerinti 2P készlet 2011 
végén

117 millió boe SPe besorolás szerinti 2P 
készletnövekedés 2011-ben

napi 147,4 ezer boe termelés 2011-ben

A MOL-csoport 12 országban végez kutatási tevékenysé-
get, míg 8 országban folyik jelenleg is termelés. Ugyan 
Kelet-Közép Európa tekinthető hagyományos központi tér-
ségünknek, az utóbbi időben egyre inkább Oroszországra 
és Kazahsztánra fókusztáltunk, melynek eredményekép-
pen készleteket könyveltünk be, illetve Irak kurdisztáni ré-
giójában lévő, zászlóshajónak tekinthető eszközeink felé 
irányult figyelmünk. Rövid- és középtávon várhatóan a 
mezőfejlesztési tevékenységünk és a megtalált készletek 
könyvelése hajtja a növekedést. A készletpótlási arány 
akár a 130%-ot is meghaladhatja éves átlagban a követ-
kező években, majd 2014-től jelentős termelésnövekedés 
várható. Készletünk hosszútávú növekedési potenciálja 
azon képességünkön alapszik, hogy mennyire tudjuk ki-
terjeszteni a már meglévő kutatási portfoliónkat, valamint 
hogy miképpen tudunk megfelelni az állandóan változó 
iparági környezet kihívásainak.

VeRSenyeLőnyeInk

Több mint 70 éves kelet-közép európai múltra visszatekintő, 
illetve két évtizednyi nemzetközi tapasztalattal bíró integrált 
olajvállalatként a MOL-csoport számára most jött el az idő, 
hogy learassa korábbi sikereinek és kitűnő kutatási-fúrási 
eredményeinek babérjait. Amellett, hogy a Csoportot a 
szárazföldön a leggazdaságosabban kitermelő európai vállalatok 
között tartják számon, az elmúlt három évben kiváló kutatási 
sikerrátát tudott felmutatni (közel 67%-ot Magyarországon és 
60%-ot külföldön). Diverzifikált kutatás-termelési portfoliónk 
további organikus növekedését a MOL és az InA egymást 
kiegészítő szaktudása támasztja alá. Cégünk jól megalapozott 
jelenléttel, valamint virágzó partnerségekkel büszkélkedhet a 
FÁk térségben, a közel-keleten és Afrikában.

eReDMÉnyeInk 

Kelet-Közép Európa

A kelet-közép európai régió a MOL-csoport hagyományos 
központi térsége. A kutatási tevékenységen felül a MOL-
csoport eOR/IOR (fokozott kihozatali) eljárásokat is alkalmaz 
a mezők természetes kimerülésének mérséklése érdekében.
 •  Készletek (SPE 2P, 2011 év vége): 405 millió boe
 • Termelés (2011): 99,6 ezer boe/nap

A magyarországi termelés 2011-ben napi 48,8 ezer boe-t tett ki. A 
kőolajtermelés elérte a napi 12,4 ezer boe-t, míg a kondenzátum 
termelés naponta 4,8 ezer boe volt. A földgáztermelés 
(nettó száraz gáz érték) napi 31,6 ezer boe volt. A csökkenő 
termelés ellenére a MOL-csoport kedvező szinten tudta tartani 
hatékonysági mutatóit a 40 éve sikeresen alkalmazott eOR/IOR 
technológiáknak köszönhetően. 2011-ben cégünk befejezte 
az algyői kihozatal fokozására irányuló projektjét. A korábbi 
sikeres kutatási tevékenységnek köszönhetően békés megye déli 
részén öt új gázkutat sikerült termelésbe állítani. Megkezdődött 
továbbá két nagy gázerőművünk energiaracionalizálási 
projektjének kivitelezése is, amely várhatóan 2012 első felében 
fog befejeződni. ezen felül végrehajtottunk Dél-Magyarországon 
egy termelés-intenzifikálási projektet is.

A konvencionális kutatások során a MOL ismét magas, 56%-os 
sikerrátát ért el 2011-ben. Összesen kilenc kutatófúrásból öt 
bizonyult sikeresnek, melyeknél gazdaságosan kitermelhető 
mennyiségű szénhidrogént azonosítottunk. ennek 
eredményeképpen 2,4 millió boe pótlólagos készletet adtunk 
a meglévő bizonyított készleteinkhez. Vállalatunk továbbra is 
elkötelezett, hogy szoros partneri kapcsolatokat ápoljon a hazai 
tevékenységünk során. Példaként említhető, hogy a MOL és a 
Hungarian Horizon energy együtt négy kút fúrását valósította 
meg kelet-Magyarország területén.

2011-ben jelentős lépéset tettünk a magyarországi nem-
konvencionális kutatásban. elsődleges céljaink köze tartozik a 
beru-4 kút kereskedelmi mennyiségű termelésének tesztelése, 
valamint a szénhidrogén volumen növelése a beru-6 kút 
lefúrásával. Folytatódott a kutatás a Derecske-medencében: 2011  
végén technikailag sikeresen lezajlott a beru-4 kút hidraulikus 
repesztése. A kísérleti termeltetési fázis kezdete 2012 első felére 

várható. egy új kút (beru-6) került lefúrásra, hogy igazolja a 
gáz nagyobb mélységben való jelenlétét, amely megnövelné 
a kezdeti földtani gázvagyont. Az előzetes eredmények arra 
utalnak, hogy a kútban a remélt rétegekben található földgáz. 
ezen kívül a beru-6 kútban gázt fedeztek fel a célmélység fölött 
elhelyezkedő konvencionális tárolóban is, amelynek tesztelése 
2012 elején várható. A Makó- és békés-medencékben a MOL 
teljesítette a helyi hatósági feltételeket, ezáltal befejezte a 
potenciális területek bányászati telkekké nyilvánítását. 

2011-ben Horvátország teljes termelése napi 9,1 ezer 
boe kőolaj, 6,0 ezer boe kondenzátum és 35,7 ezer boe 
földgáz volt. A mezők hozamának természetes csökkenése 
miatt ezen eredmények a 2010-es mennyiségekhez képest 
a kőolajnál 6%-os, a szárazföldön kitermelt földgáznál 7%-
os, a kondenzátumnál pedig 13%-os csökkenést jelentenek. 
A tengeri gáztermelés szintén alacsonyabb volt a tervezettnél, 
mintegy 4%-kal esett az előző évhez viszonyítva, mely az Izabela 
mező (edInA) késedelmes indításának tudható be, ahol a 
termelés továbbra sem kezdődött meg. A termeléscsökkenéshez 
hozzájárultak továbbá a karbantartási munkálatok az Aiza Laura 
licensz területén (InAgip), illetve az észak-adriai licensz terület 
(InAgip) jelentősebb vizesedése és termelési volumenének 
természetes csökkenése. A legtöbb eOR projektekhez 
kapcsolódó beszerzést a közbeszerzési Törvény értelmében 
2012-ig meghosszabbították, míg a felszíni infrastruktúrával és 
létesítményekkel kapcsolatos beszerzések 2011 októberében 
kezdődtek meg. A horvátországi kutatási program során két 
szárazföldi kút fúrását 2012-re halasztották, mivel késett a Crosco 
fúróberendezésének átszállítása Szíriából. A 2011-ben készített 
Dinaridi kutatási tanulmány eredményei alapján Dalmácia belső 
területének 2D szeizmikus feltérképezését 2012 második felére 
tervezzük.

A horvát Gazdasági Minisztérium által meghirdetett kutatási 
tendert törölték. Annak ellenére, hogy visszavonták szárazföldi 
kutatási licenszeit, az InA továbbra is elkötelezett a horvátországi 
tevékenysége iránt. Jelenleg az InA az egyetlen cég, amely 
megfelelő felszereléssel, tapasztalattal, szaktudással és 
projektekkel rendelkezik annak érdekében, hogy felgyorsítsa a 
horvát szárazföldi kutatási tevékenységet, amely az új horvát 
kormány licenszkiadási döntésétől függ.

http://ir.mol.hu/hu/mol-csoportrol/uzleteink/kutatas-termeles/
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A nem-konvencionális kutatás területén az InA befejezte az első 
nem-konvencionális munkálatokra vonatkozó előkészületeket, 
amelyekre a Dráva-medence horvátországi oldalán kerül sor.

A MOL-csoport és romániai partnere, az expert Petroleum 2010 
júliusában három nyugat-romániai blokkot nyert el a Pannon-
medencében. Az erre vonatkozó koncessziós megállapodást és 
a Joint Operating Agreement-et 2011. április 19-én írták alá; a 
parlamenti ratifikálásra 2012-ben kerülhet sor. A MOL-csoport 
készen áll a kutatási fázis kötelező munkaprogramját elkezdeni, 
amint a ratifikáció megvalósul. A tervezett munkaprogram 600 
km 2D szeizmikus mérést, 1.700 km2 3D szeizmikus vizsgálatot 
és 19 kutatófúrást – beleértve nem-konvencionális kutakat is – 
tartalmaz.

FÁK térség

Oroszországban a MOL-csoport négy, különböző projekt-
fázisban lévő eszközzel rendelkezik, amelyek jelentős 
feltáratlan földtani vagyonnal bírnak. A Matjushkinsky és 
baitex blokkokból megnövekedett termelés várható, míg 
kazahsztánban a MOL-csoport az utóbbi időben jelentős 
készletet könyvelt be.
 • Készletek (SPE 2P, 2011 év vége): 222 millió boe
 • Termelés (2011): 18,7 ezer boe/nap
 • ZMB mező: érett szakaszban lévő feltárt mező;  
    jövedelemtermelő projekt
 • Baitugan mező: alacsony kockázatú mezőfejlesztés;
    kutatási tevékenység
 • Matjushkinsky blokk: mezőfejlesztés; intenzív 
    kutatási tevékenység
 • Surgut-7 blokk: kutatási tevékenység
 • Fedorovsky blokk: lehatárolás, illetve mezőfejlesztés
    előkészítés; a termelés kezdete 2015-re várható

 

2011-ben a MOL-csoport termelése az oroszországi Zapadno-
Malobalik (ZMB) mezőből átlagosan napi 10,6 ezer boe volt. 
A gázhasznosítási program a 2011-ben három új generátorral 
felszerelt gázturbinás erőmű megépítésével befejeződött.  
A kormányzati szabályozással összhangban, év végére a kísérőgáz 
hasznosításának aránya meghaladta a 95%-ot. A vízbesajtoló 
rendszer egyes elemeinek és az új irodaépületnek a megépítése, 
valamint a következő évekre vonatkozó technológiai tervezés 
szintén megvalósult 2011-ben. Jelenleg 144 termelő és 77 
vízbesajtoló kút működik a mezőn.

A Matjushkinsky blokk termelése 2011-ben napi 3,3 ezer boe 
volumenre növekedett, amely 9%-os emelkedést jelent az előző 
évhez képest. ez főként a Severo-Ledovoye mező mezőfejlesztési 
munkálatainak következménye, amely további 25 kút fúrásával 
folytatódott 2011-ben. Az év végéig összesen 23 kutat állítottak 
termelésbe, miközben egy további kút fúrása, illetve egy kút 

2010-ben a kazah Természeti erőforrások és energia 
Minisztérium jóváhagyta a Fedorovsky blokk Rozhkovsky 
területére vonatkozó kutatási liszenszének további négy évvel 
történő meghosszabbítását. A Rozhkovsky U-21 lehatároló 
fúrás, melyet 2010 októberében mélyítettek le, jelentős földgáz 
és kondenzátum-készletekre bukkant a tournaisi karbonátos 
összletben. A harmadik (Rozhkovsky U-22) lehatároló kút fúrása 
2011 júniusában fejeződött be. A következő kút (Rozhkovsky U-23) 
is elkészült, mely 2011 októberében 4.500 m mélységre hatolt le és 
bíztató szénhidrogén telítettséget mutatott. A kutak tesztelésére 
előreláthatólag 2012-ben kerül sor. A kazah kormány jóváhagyta 
a készletszámítási és próbatermeltetési terveket. A 2011 végi 
készletminősítéssel jelentős mértékben (37 millió boe-vel) 
nőttek a MOL-csoport SPe 2P besorolás szerinti készletei (melyek 
hozzávetőleg 5%-át teszik ki a vállalatcsoport teljes készletének). A 
korai termelési fázis várhatóan 2015-ben kezdődik.
 
Közel-Kelet, Dél-Ázsia és Afrika  

A MOL-csoport jól megalapozott jelenléttel és partneri kap- 
csolatokkal rendelkezik a közel-keleten és Dél-Ázsiában.  
A MOL-csoport diverzifikált afrikai portfoliója egyiptomi, 
angolai valamint kameruni eszközökből áll.
 • Készletek (SPE 2P, 2011 év vége): 55 millió boe
 • Termelés (2011): 29,2 ezer boe/nap
 • Irak kurdisztáni régiója: kiemelt projekt intenzív
    lehatárolás alatt 
 • Omán: jelentős eszköz kutatási fázisban
 • Szíria: első olajtermelés 2005-ben
 • Pakisztán: négy nagy potenciállal bíró blokk 
    különböző fázisban

Irak kurdisztáni régiójában a MOL-csoport folytatta intenzív 
fúrási programját. Az Akri-Bijeel blokkban a bekhme-1 kutatófúrás 
2011 októberében 5.000 m mélységben befejeződött. A kúton 
folytatott tevékenységet felfüggesztettük és jelenleg további 
értékelés folyik. Ugyanakkor az eredmények révén a MOL-csoport 
jelentős információhoz jutott a geológiai struktúráról, amely 
hozzájárul a további kutatási tevékenységek sikerességéhez. A 
blokk készletpotenciálja változatlan maradt.  A bijell-3 lehatároló 
fúrás előkészítési munkálatai befejeződtek és a fúróberendezést 
átszállították a bekhme-1 helyszínéről. 

A Gulf keystone Petroleum operátori irányítása alatt álló Shaikan 
blokkban folytatódott a lehatárolási program a Shaikan-2 és 
Shaikan-4 lehatároló fúrásokkal, valamint a Shaikan-5 és Shaikan-6 
kutak mélyítésének megkezdésével. A tesztelés alatt a Shaikan-2 
kút hozama napi 8,1 ezer boe 26° API-s olaj és 393 boe gáz volt. A 
Shaikan-1 és a Shaikan-3 kutak termelése 2011-ben összesen 197,4 
ezer boe volt (100%-os részesedés). A kiterjesztett kútteszt felszíni 
technológiájának fejlesztése folyamatban van annak érdekében, 
hogy a termelvény teljes mértékben megfeleljen az exportra 
vonatkozó minőségi előírásoknak.

Matjushkinsky blokk - Oroszország

Az ománi 43b blokkban az új szeizmikus adatok igazolták a 
korábbi modellt, amely alapján meghatározásra került egy 
fúrásra javasolt objektum a Hawasina területen. A térfogati és 
gazdasági becslések után a kutatófúrás geotechnikai részleteinek 
tervezése is befejeződött. Az ománi Olaj- és Gázügyi Minisztérium 
a tervet jóváhagyta. A fúrás mélyítésének kezdetét 2012 közepére 
tervezzük.

A szíriai Hayan blokkban üzembe helyezték a Gázelőkészítő 
Üzemet (Gas Treatment Plant, a továbbiakban GTP) a tervezett 
munkaprogram részeként, melynek eredményeképpen 
jelentősen növekedett a gáz- és kondenzátumtermelés, valamint 
megkezdődött az LPG-termelés. Az ideiglenes átvételi igazolást 
2011. március 6-án bocsátották ki, amely után a Hayan Petroleum 
Company átvette az üzemet, és megkezdődött a garanciális 
időszak. A sikeres fúrási programnak köszönhetően a GTP 
maximális kapacitással működött, és a termelésnövekmény 
magasabb volt a vártnál. A magas kőolajárak miatt a 
költségvisszatérítés is magasabb volt.

Az olaj és kondenzátum termelés napi szinten 2011-ben 
elérte átlagosan a 6,8 ezer boe-t, míg a gáztermelés a 13,5 
ezer boe-t.

A szíriai Aphamia blokkban 2010-ben lemélyített két kutatófúrás 
további kutatási tevékenységeket ösztönzött. 2010. november 
11-én az InA másodszor, további két évvel hosszabbította meg az 
eredeti kutatási fázist. A beer As Sib-2H kút reményeink szerint 
megerősíti a már bizonyítottan szénhidrogénnel telített szerkezetek 
(beer As Sib és a Mudawara) gazdaságosságát. A kút lemélyítését 
eredetileg 2011-re tervezték, de ezt el kellett halasztani a biztonsági 
helyzetre és a Szíriával szembeni szankciókra való tekintettel. 

A szíriai olajipar komoly pénzügyi nehézségekkel és működési 
akadályokkal küszködik az európai Uniós szankciók bevezetése óta. 
Az export szankciók és a korlátozott olajtárolási kapacitás miatt 
az országban tevékenykedő vállalatok a termelés visszafogására 
kényszerültek. Az InA 2011 végéig öt olajkút termelését állította le, 
majd 2012 február végéig további négyet. 2011 utolsó negyedéve óta 
a szíriai partnertől a szénhidrogén termelésből adódó részesedéséért 
járó követelések behajtása jelentős nehézségekbe ütközött.

Az általános szíriai biztonsági helyzetre való tekintettel, valamint 
a munkavállalók biztonsága érdekében az InA átmenetileg 
visszahívta azon munkavállalóit, akiknek jelenléte nem feltétlenül 
szükséges a napi operációk folytatásához.

A horvát kormány rendeleteinek megfelelően az InA nem 
folytathatja a megszokott üzleti tevékenységeit Szíriában, ezért 
2012. február 27-én bejelentette, hogy „force major” értesítést 
küldött a szíriai General Petroleum Company (GPC) felé. Az InA 
a „force major” visszavonásáig nem realizál sem bevételt, sem 
termelési részesedést. A „force major” nem jelenti a megállapodás 

tesztelése volt folyamatban. Az olajgyűjtő létesítmény szükséges 
bővítése és egy áramfejlesztő üzem megépítése befejeződött. 
A központi és helyi kőolaj-létesítményeket összekötő, 40 km 
hosszú szállítóvezeték beszerzése és építése megkezdődött. A 
Matjushkinsky mezőn jelenleg 13 termelő és 5 vízbesajtoló kút, 
a Severo-Ledovoye mezőn pedig 33 termelő és 3 vízbesajtoló kút 
működik. A Matjushkinsky blokkban a Verkhne-Laryeganskoye 
szerkezeten egy kutatófúrás valósult meg. A kút felszálló olajat 
termelt a tesztelés során. 

A Baitugan mező termelése átlagosan napi 4,8 ezer boe-t tett 
ki 2011-ben, amely 2010-hez viszonyítva 4%-os növekedésnek 
felel meg. 2011-ben összesen 34 olajtermelő és 2 vízbesajtoló 
kút lefúrása történt meg. ezzel párhuzamosan megvalósult a 
telemechanikai rendszer és a vízbesajtoló üzemek telepítése, a 
rétegvíz szállító fővonal (üvegszál erősítésű műanyagcsőből), és egy 
vízbesajtoló vezeték (műanyag bevonatú acélcsőből) megépítése, 
valamint az elektromos hálózat kibővítése. Folytatódott a központi 
feldolgozóüzem építése. A kísérőgáz felhasználására létrehozott 
gázturbinás áramfejlesztő telepítési munkálatai elkezdődtek. ezen 
felül egy 3D szeizmikus méréseken alapuló új mezőfejlesztési terv 
is előkészítésre, illetve ezt követően az állami hatóságok által 
jóváhagyásra került.

A Surgut-7 blokkban az Atayskaya-2-ben a jura rétegek hidraulikus 
repesztése olajtermelést eredményezett, azonban a szokatlan 
időjárási körülmények következményeként a tesztelést leállították. 
2011-ben a téli út hiányában elmaradt mérések következményeként 
az Ayskaya-1 és Atayskaya-2 kutak 3D szeizmikus újraértelmezése 
nem valósult meg.
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megszűnését vagy ezzel párhuzamosan a projektből való kilépést. 
ez egy védelmi mechanizmus, mely előre nem látható események 
esetére került kidolgozásra. Célja, hogy ezen körülmények 
megszűnése után a megállapodás végrehajtása folytatható legyen 
anélkül, hogy a bejelentő fél kárt szenvedjen el.

Pakisztánban négy blokkban van érdekeltsége a MOL-csoportnak, 
név szerint a Tal blokkban (kutatási, mezőlehatárolási és termelési 
fázis), a karak blokkban (lehatárolási fázis), valamint a Margala és 
Margala-Észak blokkokban (mindkettő kutatási fázisban van).

A pakisztáni Tal blokkban folytatódtak a kutatási, lehatárolási és 
mezőfejlesztési tevékenységek. 2011-ben a Tal blokkban a MOL-
csoport részesedésének megfelelő átlagos napi termelés 4,8 
ezer boe gáz és 0,7 ezer boe kondenzátum volt. 2011 év végén 
tíz termelő kút működött a blokkban. A Tolanj X-1 fúrás volt a 
hatodik független felfedezés. A Maramzai-1 és Mamikhel-1 kutak 
próbatermeltetése folyamatban van, míg a Makori-kelet-1 találat 
bekötési munkálatait a Makori korai Termelési Üzemhez 2012 
elejére ütemeztük. Az első lehatároló fúrás, a Makori-kelet-2 2011 
júliusában megkezdődött. A 2010-ben elvégzett 3D szeizmikus 
mérések feldolgozása és értelmezése sikeresen megtörtént, 
melynek eredményeként meghatározásra került a Mami khel 
és a Maramzai struktúrákon két lehatároló kút, valamint egy új 
kutatófúrás (Mardankhel-1) helye. 2011 második felében egy új 
termelő kutat, a Manzalai-9-et mélyítették le sikeresen. 

A Karak blokkban az első kutató fúrás, a Halini-1 fúrása  2011 
januárjában kezdődött, és sikeresen befejeződött 5.350 m-es 
mélységben. Szeptemberben a fúrást olajtalálatnak minősítették 
két rezervoár réteggel és döntést hoztak az azonnali kútkiképzésről 
és próbatermelésről. A tervek szerint a konzorcium 3D szeizmikus 
méréseket fog végezni a szerkezeten 2012-ben, és az értelmezés 
függvényében új kutak fúrását tervezi, hogy a felfedezés potenciális 
területi kiterjedése, mérete és a készlete meghatározható legyen.

A Margala és Margala-Észak blokkokban a sikertelen Margala-1 
fúrás után a további kutatási tevékenység fő célja a blokk további 
potenciáljának feltárása volt. A 2011 októberében indult 150 km-es 
2D szeizmikus mérés a további kutatási lehetőségek (proszpektek) 
alátámasztására szolgál. 

Indiában a Himalája lábainál elhelyezkedő HF-Onn-2001/1 
blokkban a kasauli-1 kutat 2010 márciusában kezdték el 
lemélyíteni, és 2011 júliusában érte el a megcélzott mélységet. 
A kút meddőnek bizonyult, így lezárásra és felhagyásra került. A 
blokk visszaadása folyamatban van. 

Egyiptomban az InA az operátora a kelet-yidma koncesszióban 
elhelyezkedő Sidi Rahman és Rizk termelési licenszeknek, valamint 
három egyéb koncesszióban nem-operátori státuszban van jelen 
(Ras Qattara, nyugat-Abu Gharadig és Észak-bahariya blokkok). 
2011-ben az InA  termelési részesedése egyiptomban napi 1,8 ezer 
boe volt (ami 9%-os csökkenés 2010-hez viszonyítva). A 2011-es 
beruházások a fúrási tevékenységre fókuszáltak; összesen kilenc 
kutat fúrtak. Öt mezőfejlesztési fúrás eredményezett kőolajat. A 
Ras Qattara koncesszióban a Zarif Deep-1 kutatófúrást mélyítették 
le, hogy lehetséges szénhidrogén akkumulációt találjanak mélyebb 
rétegekben, de a kutat lezárták és felhagyták, mivel meddőnek 
bizonyult. Az Észak-bahariya koncessziós területén lévő Abrar Dél-
1 kutat júliusban termelésbe állították. ezen kívül egy vízbesajtoló 
kutat fúrtak a nyugat-Abu Gharadig koncesszióban a termelési 
ráta optimalizálása érdekében. 

A nem általunk operált angolai blokkok termelése napi szinten 
1,6 ezer boe mennyiséggel járult hozzá a MOL-csoport 2011-
es eredményeihez, amely hozzávetőlegesen a tavalyi szinten 
maradt. Az eddigi három blokkból a 3/85 blokkot 2011 során 
integrálták a 3/05 blokkba, a másik (3/91 blokk) pedig  2013-
tól kerül majd beintegrálásra szintén a 3/05 blokkba. A 2011-es 
tevékenységek hozamjavító kútmunkálatokra összpontosultak; 

emellett néhány jelentős új fejlesztési projekt kezdődött. Az éves 
kútmunkálati tevékenységeket 2012-re halasztották a kutak kiváló 
teljesítményének köszönhetően. A 3/05A blokk kutatási időszaka 
2011. április 30-án lejárt. A 3/05A blokkon levő Caco-Gazela 
és Punja mezők mezőfejlesztési tervei benyújtásra kerültek a 
hatóságokhoz jóváhagyásra. 

A kameruni ngosso blokkban 2011-ben 2D szeizmikus mérések 
végzése és az eredmények értelmezése folyt, valamint további 
G&G tanulmányok készültek.

Technológiai szempontok

A MOL-csoport kiemelt hangsúlyt fektet a technológiai fejlesztésekre 
azért, hogy tevékenységét a lehető legmagasabb színvonalon tudja 
végezni és az ipari fejlesztésekkel lépést tudjon tartani. 2011-ben a 
MOL-csoport fontos lépéseket tett az extra felbontású, 2D szeizmikus 
mérés területén, továbbá kivitelezte az első mikroszeizmikus mérést 
a beru-4 kút hidraulikus repesztésekor. Az elérhető legjobb eljárások 
alkalmazása iránti elkötelezettségét kifejezve a vállalatcsoport új 
magfúrási és magfeldolgozási technológiát alkalmaz kurdisztáni 
fúrásainál Irakban. 

A MOL-csoport csatlakozott egy nemzetközi konzorciumhoz azért, 
hogy egy következő generációs szeizmikus szekvencia sztratigráfiai 
szoftver fejlesztésében részt vegyen. Intenzív képzési programok 

kezdődtek mérnökeink technikai és geológiai képzettségének 
szinten tartása érdekében. Az első ultra nagy hőmérsékletű és 
nagy nyomású (UHTHP) kút hidraulikus repesztésének tervezése, 
sikeres kivitelezése valósult meg a Derecske-medencében, ami 
a mai napig egyedülálló az európai kontinensen. A kutatási 
laboratóriumok bővítették szolgáltatási portfoliójukat, ezáltal 
illeszkedve a MOL-csoport kutatási fókuszaiban lévő geológiai 
képződmények jellegéhez. A MOL-csoport szintén támogatta 
a bijeel-1 hosszú kúttesztjét (próbatermeltetését) megvalósító 
felszíni technológia megtervezését és a technológia beszerzését 
Irak kurdisztáni régiójában. 

elkezdődött a hazai magas inert gáz (CO2) tartalmú szénhidrogén 
telepek hasznosítása, elsődlegesen Mezőcsokonyán és Inkén, 
melynek részeként erőművet fognak létrehozni.

A 2011. évi k+F eredményeink alapján megállapítható, hogy a 
MOL-csoport számottevő sikereket ért el a kutatás-Termelés 
Divízió  hatékonyság- és készletnövelési akcióinak köszönhetően 
az alacsony produktivitású mezők, ezen belül földgáz- és 
olajtermelő kutak valamint technológiák termelőképességének 
növelése érdekében. Számos hazai szénhidrogén mező 
készletminősítése készült el csakúgy, mint a Rozhkovsky mezőé 
kazahsztánban és a baitugan mezőé Oroszországban. Az 
elkövetkező években ezek a sikeres tevékenységek alapozzák 
meg jövőbeni működésünket.

Manzalai központi gázüzem - Pakisztán
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Gazdasági fenntarthatóság

Környezet***Éghajlatváltozás*

2008 2009 2010 2011 2010 2011

InA 
nélkül

InA 
nélkül

InA  
nélkül

InA  
nélkül

Teljes MOL-
csoport

Teljes MOL-
csoport

Veszélyes hulladék (t) 34.386 28.758 22.444 23.268 22.587 25.240

Veszélyes hulladék / termelés (kg/olaj 
egyenérték tonnában) 0,20 0,18 0,14 0,14 0,09 0,10

nem veszélyes hulladék (t) 16.748 38.780 31.934 23.321 37.092 27.761

nem veszélyes hulladék / termelés 
(kg/olaj egyenérték tonnában) 0,10 0,25 0,20 0,14 0,15 0,11

Újrafelhasznált/újrahasznosított hulladék (t) 12.353 26.792 32.692 24.339 33.501 24.339

Újrafelhasznált/újrahasznosított 
hulladék aránya (%) 24 40 60 52 56 46
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Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága 

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága - kutatás & Termelés InA nélkül
Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága - teljes kutatás & Termelés

eset/millió 
munkaóra

2008 2009 2010 2011

Fajlagos energiafelhasználás
GJ/toe

energiafelhasználás / termelés - kutatás & Termelés InA nélkül
energiafelhasználás / termelés - teljes kutatás & Termelés
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ÜHG kibocsátás
ezer t CO2 

egyenérték kg/toe

energiafelhasználás / termelés - kutatás & Termelés InA nélkül
energiafelhasználás / termelés - teljes kutatás & Termelés
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Vízfelhasználás
millió m3 m3/toe

Vízkivétel / termelés - teljes kutatás & Termelés
Vízkivétel / termelés - kutatás & Termelés InA nélkül
Teljes vízkivétel - InA kutatás & Termelés üzletága
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elfolyások száma és mennyisége

m3
elfolyások 

száma

elfolyások mennyisége - kutatás & Termelés InA nélkül
elfolyások mennyisége - teljes kutatás & Termelés
elfolyások száma - InA kutatás & Termelés üzletága
elfolyások száma - kutatás & Termelés InA nélkül

2008 2009 2010 2011
készletélettartam index 
(Reserve Life Index) (év)* 14 16 11 13

Organikus készletpótlási 
ráta (Organic Reserve 
Replacement Rate) (%)*

140 -96 15 217

kutatás - Fejlesztés célú 
kiadások (millió Ft) 756,3 750,6 596,9 715,1

2008 2009 2010 2011 2010 2011

InA 
nélkül

InA 
nélkül

InA 
nélkül

InA 
nélkül

Teljes MOL-
csoport

Teljes MOL-
csoport

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek 
gyakorisága (LTIF) (esetszám/millió munkaóra) 0,7 1,0 1,4 1,6 1,3 1,7

Halálesetek száma (saját munkavállalók) 0 0 0 0 0 0

Halálesetek száma (beszállítók és harmadik fél)**** 3 1 1 8 1 8

közúti baleseti-arányszám (RAR) (balesetek 
száma/millió vezetett km) n.a. 1,0 1,4 0,8 1,4 1,7

*** Teljes MOL-csoport, de csak azon vállalatok tekintetében, melyek felett kontrollt gyakorol, ennek megfelelően az adatok a vegyesvállalatok 
(InA offshore, Szíria, egyiptom, Angola és Oroszországban a ZMb) nélkül értendőek; és a teljes termelés 62%-át fedik le

**** Öt beszállító és egy harmadik fél halála nem ebk jellegű esemény eredményeképpen (Pakisztáni tűzharc), további információ a 191. oldalon.

Egészség és Biztonság***

FennTARTHATÓSÁG 

Eredmények a 2011-es évben
•  energiahatékonyság javítását célzó projektek valósultak meg 6 ma-

gyarországi telephelyen, melyek mintegy 50%-os kibocsátás-csök-
kenést és jelentős megtakarításokat eredményeztek.

•   Oroszországban a kísérőgázok hasznosítási projektjeinek eredmé-
nyeképpen 11 millió m3 gáz került hasznosításra, ami 22 kt CO2-
kibocsátás-csökkentéssel jár.

•   elindítottuk Magyarországon az első geotermikus kísérleti rend-
szerünk geoműszaki tervének előkészítését, azonban továbbra is 
várjuk a geotermikus koncesszió előrehaladását.

•   A környezeti kockázatok csökkentése érdekében folytattuk k+F 
projektjeinket, egyebek mellett a gáz technológiák H2S csapdázá-
sát, az olajszennyezések új, geoelektromos eljáráson alapuló de-
tektálását, a veszélyes metanolt helyettesítő kinetikus inhibítorok 
kifejlesztését a metán-hidrát közömbösítésére a gáz-csővezetékek-
ben – gyártásuk előkészítés alatt áll –, és egy VOC kibocsátások 
mérésére alkalmas eszköz kifejlesztését.

•   Folytatódott az ebk Menedzsment Rendszer valamennyi működé-
si területre való kiterjesztése.

•   Magas munkavállalói részvétellel folytattuk a munkahelyi egész-
ségmegőrző programjainkat Magyarországon és Pakisztánban.

•   Megtettük az első lépéseket a magas szintű egészségügyi menedzs-
ment program létrehozásának érdekében Irak kurdisztáni régiójában.

•   nemzetközi Upstream Tehetség Program indult 2011-ben 30 ma-
gyar, horvát, orosz és pakisztáni kolléga részvételével.

•   Pakisztánban a működési területeken érintetti konzultációkat tar-
tottunk a projektek társadalmi és környezeti tervezésének fejlesz-
tése érdekében – összesen 181 konzultációs fórum megrendezé-
sére került sor 2011-ben.

•   Társadalmi programok széles skálája került végrehajtásra Pakisztánban: 
a teljesség igénye nélkül két ingyenes szemklinika, öt orvosi tábor, há-
rom vízellátó rendszer kiépítése a helyi lakosok számára, iskola építésé-
hez, valamint parkosítási programokhoz nyújtott segítség.

•   Oktatásközpontú projektek indultak Irak kurdisztáni régiójában: helyi di-
ákok iskolatáskát és tanfelszerelést kaptak, valamint a 2012-es évben a 
legtehetségesebb tanulók európai ösztöndíjban részesülnek. 

Közösségek

Humántőke***

2008 2009 2010 2011
közösségi befektetések 
(millió Ft) ** 63,2 62 92 163

* A készlet adatok 2008-ban az InA SPe 2P készleteinek 47,16%-át, míg 2009-től 100%-át tartalmazza. A termelési adatok 2008-ban a MOL-csoport adatait és 
az InA termelésének 25%-át, 2009-ben a MOL-csoport adatait és az InA II. féléves termelési adatait, 2010-től MOL-csoport és az InA 100%-át tartalmazzák.
**Teljes MOL-csoport az InA-csoport nélkül

2009 2010 2011 2011

InA
nél-
kül

InA
nél-
kül

InA
nél-
kül

Teljes 
MOL-

csoport

Létszám 2.676 2.091 2.680 5.895

Férfiak (%) 87,93 87,66 85,19 86,41

nők (%) 12,07 12,34 14,81 13,59

Fluktuáció (%) 7,2 7,99 9,59 9,72

egy főre jutó képzési 
költség (ezer Ft) 73 87 136 78

egy főre jutó képzési 
óraszám 21 33 45 28

Munkavállalói 
elkötelezettség szintje (%) n.a. 76 n.a. n.a
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Interjú Fasimon Sándorral

Mely régiókat célozza meg a MOL-csoport jövőben akvizíciós 
stratégiája?
Érdemes mindenekelőtt leszögezni, hogy továbbra is közép-euró-
pa tekinthető működésünk kiindulópontjának, emellett pedig a 
MOL-csoport FÁk térségbeli jelenléte is stabil. Továbbá stratégi-
ai partnerségekkel és kulcsfontosságú eszközökkel rendelkezünk 
a közel-keleten, valamint komoly érdekeltségeink vannak afrikai 
projektekben. ezen felül kutatás-fókuszú stratégiánk részeként ki-
jelöltünk több olyan régiót, melyek megfelelhetnek a MOL-csoport 
szigorú kiválasztási feltételeinek a geológiai potenciál, befektetési 
követelmények, ország-kockázat és földrajzi távolság szempont-
jából. Jelenleg is aktívan figyelemmel követjük az üzleti lehetősé-
geket azokban a régiókban, ahol már jelen vagyunk, illetve a szá-
munkra új területeken is.

Ha már Irak kurdisztáni régiójáról esett szó, kifejtené a MOL-
csoport terveit a következő évekre?
A 2012-2013-as kurdisztáni munkaprogramunk intenzív kutatási és 
lehatárolási feladatokat tűzött ki célul, melynek során két kutatási 
és hét lehatárolási kút mélyítésére kerül sor. A Shaikan blokkban 
a lehatárolási fázis a végéhez közeledik, és már folyik a próbater-
meltetés. Az Akri-bijeel blokkban a kutatási tevékenység párhu-
zamosan zajlik majd a bijell-találat lehatárolási munkálataival. A 
próbatermeltetéshez szükséges felszíni létesítmények építése az 
Akri-bijeel blokkban 2012 második felére van ütemezve, ez idő 
alatt pedig tovább értékeljük majd értékesítési lehetőségeinket.

Hogyan járul hozzá a Kutatás-Termelés Divízió 
tevékenysége a MOL-csoport sikereihez a fenntartható 
fejlődés terén?
A MOL-csoport mindig is kiemelkedően fontosnak tar-
totta a társadalmi és gazdasági fejlődéshez való hozzájá-
rulást azokban az országban, ahol a vállalatcsoport jelen 
van. Pakisztánban több nagyszabású társadalmi program-
ban veszünk részt: példának okáért a MOL-csoport sze-
mészeti kórházakat, ingyenes orvosi táborokat, lakossági 
fogyasztást elősegítő vízellátási projekteket, valamint is-
kola-építési és növényültetési programokat hajtott vég-
re. Irak kurdisztáni régiójában a jövő generációkba való 
beruházásra koncentráltunk. Számos helyi diák európai 
oktatását támogatjuk; például iskolatáskákat és iskolai 
felszereléseket adományoztunk helyi általános iskolás 
gyermekek számára. emellett komoly figyelmet fordítunk 
operációink biztonságára, valamint ezek környezeti hatá-
sainak minimalizálására. Mindezeken túl emberi erőforrá-
saink fejlesztését is hangsúlyozzuk, mely különböző mun-
kavállalói tréningeken keresztül valósul meg.

Hogyan befolyásolták az “arab tavasz” eseményei a 
MOL-csoport térségbeli működését?
Az „arab tavasz” számos országot érintett a közel-keleten 
és Észak-Afrikában, ám mindez a MOL-csoport szempont-
jából a szíriai operációnkra volt a legnagyobb befolyással. 
A MOL-csoport napi szinten tartja a kapcsolatot szíriai 
partnereivel, és minden szükséges lépést megtesz az eu-
rópai Uniós szankcióknak való megfelelés érdekében. 
Minden tőlünk telhetőt megteszünk veszteségeink 
minimalizálására, elsődleges szempontunk továbbra 
is munkatársaink biztonságának garantálása. 2012. 
február 27-én az InA bejelentette, hogy kénytelen 
volt „force major” értesítést küldeni a szíriai General 
Petroleum Company-nek. A MOL-csoport folyamato-
san figyelemmel követi a szíriai eseményeket és a jelen-
legi helyzet békés megoldásában reménykedik.

Milyen hosszú távú tervei vannak a Kutatás-Termelés Divíziónak?
A meglévő eszközeinken kutatófúrási tevékenységeket ütemeztünk az következő három évre, mely lehetővé teszi hogy ezek az 
eszközök középtávon termelő projektekké válljanak. kulcsfontosságú organikus növekedési projektjeink potenciáljának kiaknázá-
sa több mint 3 milliárd dollárnyi tőkebefektetést igényelne. 2014-től 3-4%-ot meghaladó éves termelésnövekedés várható. Új, 
kutatás-fókuszú stratégiánk fogja megalapozni hosszú távú növekedésünket. További kulcsfontosságú eszközöket szándékozunk 
felvenni portfoliónkba, míg természetesen nyitottak maradunk az inorganikus növekedési lehetőségekre is.

Hogyan jellemezné a Kutatás-Termelés Divízió kilátásait a jövő 
évre vonatkozóan?
Úgy gondolom, a 2012-es év izgalmasnak bizonyul majd általános-
ságban mind az olaj- és gázipar számára, mind különösképpen a 
MOL-csoport szemszögéből. Ahogy az iparág egyre inkább kilábal 
a válságból, várakozásaink szerint egyre több kutatás-termelési 
lehetőség nyílik majd meg, és új trendek bontakoznak ki. A MOL-
csoport igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy meg 
tudjon felelni az új, válság utáni környezet kihívásainak. egyrészt 
egyes eszközök termeléscsökkenését kívánjuk ellensúlyozni; más-
felől pedig új projekteket szeretnénk felvenni, valamint tovább 
szeretnénk növelni könyv szerinti készleteinket. Összességében 
meg vagyok győződve arról, hogy a 2012-es év komoly kihívásokat 
és lehetőségeket tartogat, és örömmel állíthatom, hogy a MOL-
csoport fel van készülve arra, hogy mindkettőnek megfeleljen.

Mit tekint a MOL-csoport kutatás-termelési portfolió 
zászlóshajóinak?
A korábban említettek mellett további érték rejlik a 
kazahsztáni Fedorovsky blokkban, ahol jelenleg is zaj-
lanak a lehatárolási munkálatok. A termelés előrelát-
hatólag 2015-ben kezdődik. Úgy érzem, eljött az idő 
arra, hogy kiaknázzuk az ebben az eszközben lévő po-
tenciált. ezen kívül az Akri-bijeel és Shaikan blokkok-
ban lévő érdekeltségeink kulcsfontosságúak a MOL-
csoport kutatási-termelési portfoliója szempontjából. 
ezek a projektek hatalmas kutatási potenciállal bírnak 
egy geopolitikailag stratégiai szerepet betöltő régió-
ban. Az utóbbi néhány év két jelentős felfedezését kö-
vetően ezek a projektek a lehatárolási fázisban járnak.

Hogyan tervezi a MOL-csoport ellensúlyozni régi eszközeinek termelés-
csökkenését?
egyes közép-európai eszközeinkből már az 1930-as évek óta termelünk, 
és ennek következtében napjainkban a természetes mezőkimerülés ha-
tására csökkenő tendenciát mutat termelésünk. Ugyanakkor fontos ki-
hangsúlyozni azon eOR/IOR technikák szerepét, melyekkel valamelyest 
sikerült ellensúlyoznunk ezt a folyamatot. Mindazonáltal a MOL-csoport 
tisztában van azzal, hogy kutatás-termelési portfoliójának versenyképes-
ségét csak akkor képes fenntartani, ha új, jelentős potenciállal kecsegtető 
kutatási és termelési eszközöket veszünk fel. Éppen ezért fordítunk oly ki-
emelkedő figyelmet nagyszabású projektjeinkre, például Irak kurdisztáni 
régiójában, Oroszországban, kazahsztánban és Pakisztánban.
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Fasimon Sándor
Ügyvezető igazgató, 

kutatás-Termelés 
Divízió
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Dunai Finomító – Magyarország

http://ir.mol.hu/hu/mol-csoportrol/uzleteink
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ÁTTekInTÉS
A Downstream üzletág integrációja, melynek célja a sziner-
gialehetőségek MOL-csoport szintű kiaknázása, valamint a 
működési rugalmasság növelése és a globális optimum el-
érése

A működési hatékonyság szigorú költség kontroll melletti 
javítása 

Regionális piaci pozíciónk további erősítése logisztikai és 
kiskereskedelmi beruházások támogatásával 

A flexibilitás és a profitabilitás  növelése a teljes Downstream 
értéklánc optimalizálásával és a jövedelmező organikus 
projektekkel

A fenntarthatósági elvek regionális kiterjesztésének folytatása

2011-ben megkezdődött a Downstream üzletág integráci-
ója, melynek célja az egymásra épülő és egymást kiegé-
szítő üzleti folyamatok szinergiáinak kiaknázása, illetve a 
globális optimum által vezérelt működés elérése. A haté-
konyság javítása továbbra is kiemelt fókuszban van, ami 
lehetőséget biztosít a külső negatív gazdasági környezet 
hatásainak mérséklésére. 
Az új Downstream Divízió teljes értéklánc menedzsmenttel 
és kiterjedt logisztikai rendszerrel 5 finomítót, 2 petrolké-
miai üzemet és több mint 1600 üzemanyagtöltő-állomást 
működtet, termékeinek legnagyobb része 11 kelet-közép 
európai országban 7 márkajelzés alatt kerül értékesítés-
re. Az új struktúra célja egy hatékonyabb működés, na-
gyobb rugalmasság és a helyi optimumok helyett a teljes 
Downstream értéklánc globális optimumának, mindez a 
profitabilitás növelése érdekében.  
2011-ben folytattuk a horvát Downstream üzletág fejlesz-
tését, míg a pozsonyi és a százhalombattai finomítóink 
fejlett eszközparkjuknak és kiemelkedő komplexitásuk-
nak köszönhetően megőrizték versenyelőnyüket. A MOL-
csoport Kiskereskedelem a meghatározó piacain csökkenő 
kereslet mellett a versenytársak átlagánál jobban teljesí-
tett és így a szűkülő piacokon nagyobb piaci részesedést 
sikerült elérnie. A petrolkémiai üzletágunk Közép Európa 
polimer piacának vezető szereplője, emellett, rugalmassá-
got és állandó felvevő piacot biztosít egyes finomítói ter-
mékek számára. 

VeRSenyeLőnyeInk

Versenyelőnyünk elsősorban földrajzi elhelyezkedésünknek, ver-
senyképes eszközparkunknak, a vevői igényeknek megfelelő ter-
mék-portfoliónknak és vevői kapcsolattartásunknak köszönhető. 
Hét termelő egységünk működtetését hatékony Értéklánc Me-
nedzsment által optimalizáljuk kiaknázva a régiónkban fellelhető 
szinergialehetőségeket. Downstream üzletágunk versenyképes-
ségének megőrzésében kiemelkedő szerepet tölt be szakképzett 
kereskedői és mérnök szakembergárdánk.

Főbb versenyelőnyeink:
• A két legkomplexebb, százhalombattai és pozsonyi finomí-
tónk földrajzi elhelyezkedése kedvező a szárazföldi régiós pia-

cok ellátása szempontjából, ami egyik alapja e két termelő egy-
ségünk profitabilitásának és kiemelkedő versenyképességének.

• Kőolaj szelekció lehetősége: Míg a szárazföldi, tengertől távol 
eső finomítóinkat jellemzően költséghatékonyan, csővezetéken 
érkező orosz kőolajjal látjuk el, addig a tengerhez közeli terme-
lő egységeink számára adott a lehetőség a különböző típusú 
kőolajok tengeren történő beszerzésére és a diverzifikációból 
adódó alapanyag-optimalizálásra.

• Regionális logisztikai hálózat: szerteágazó csővezetékrend-
szerünk és nagy kapacitású alapanyag- illetve terméktároló 
telephelyeink teszik lehetővé a versenyképes kőolaj és alap-
anyag ellátást, illetve a költséghatékony termék disztribúciót. 
A végfelhasználókat megcélzó eredményes kereskedelmi tevé-
kenységünket hatékony, diverzifikált logisztikai hálózatunk tá-
mogatja.

• Piaci igények által vezérelt fejlesztési programunknak kö-
szönhetően eszközeink hatékonyságának javítása mellett mára 
már mind az öt finomítónk képes eURO V minőségű motorhaj-
tóanyag előállítására.

• A kiskereskedelmi stratégiánk megvalósításának kulcseleme a 
vásárlói értékek erősítése annak érdekében, hogy partnerein-
ket megtartsuk, és piaci részesedésünket növeljük.

• A petrolkémiai és a finomítói egységek integrációja, működ-
tetésük optimálása és a flexibilitás biztosítása növeli a verseny-
képességünket. Szaktudásunk, régiós tapasztalatunk, logisztikai 
és a műszaki hátterünk kiemeli a MOL Petrolkémia üzletágát az 
európai mezőnyből.

eReDMÉnyeInk 

Szélsőséges piaci viszonyok melletti működés
2011. különösen kedvezőtlen évnek bizonyult a feldolgozó- és 
petrolkémiai ipar számára a rendkívül rossz globális gazdasági 
és üzleti környezetnek köszönhetően, ami negatív hatást gyako-
rolt a MOL-csoport Downstream szegmensre, annak profitabili-
tására és gazdasági teljesítményére. Általánosságban elmond-
ható, hogy a kőolajár emelkedésével az energia árak is több 

mint 25%-kal nőttek 2010-hez képest, melynek eredményeként  
a Downstream működési költsége drasztikusan megemelkedett. 
A gazdasági válságnak köszönhetően a motorhajtóanyagok irán-
ti kereslet csökkent, a felvevőpiac összezsugorodott és a termé-
keink árrései instabillá váltak. Az integrált petrolkémiai margin 
2010-hez képest 14%-kal csökkent, ezzel elérte a valaha volt leg-
alacsonyabb értékét.

Downstream integráció: globális optimumok megtalálása 
és a működési flexibilitás növelése
Célkitűzésünk, hogy a Downstream iparág európai élme-
zőnyében maradjunk. Annak érdekében, hogy működé-
sünket átfogóan, a teljes értéklánc mentén optimalizál-
juk, feltérképeztük az egymásra épülő és egymásra ható 
üzleti folyamatainkat. Az új struktúrával célunk a működési 
kockázatok vállalatcsoport szintű csökkentése, megnövekedett 
költséghatékonysággal és rugalmas működéssel az üzletág profi-
tabilitásának növelése, illetve a lokális helyett a globális optimum 
keresése. Célunk továbbá a szinergialehetőségek kiaknázása, il-
letve a hét termelő egységünk, diverzifikált logisztikai rendsze-
rünk, földrajzilag kiterjedt üzemanyagtöltő hálózatunk és regio-
nális nagykereskedelmi struktúránk közös optimalizálása.

Eszközeink komplexitása: értékteremtésünk alapja
A két legkomplexebb finomítónk profittermelő képesség tekinte-
tében majdnem egy évtizede az európai mezőny élén jár a Wood 
Mackezie tanulmányai alapján. A Rijekai Finomító modernizációs 
programjának célja, hogy a kevésbé profitabilis finomítóinkat is 
felzárkóztassuk az európai élmezőnyhöz. Az InA horvátországi fi-
nomítójában sikeresen átadtuk új üzemeinket, melyek nemcsak 
növelik hatékonyságunkat, de kitűnő minőségű, az európai előírá-
soknak minden tekintetben megfelelő üzemanyagot állítnak elő. 
A beruházások eredményeként mára már a MOL-csoport összes 
finomítója képes eURO V minőségű benzin és gázolaj előállítá-
sára. büszkék vagyunk rá, hogy vállalatunk finomítóinak nelson 
komplexitás Indexe (nCI) az európai átlag felett helyezkedik el, 
ami kedvezőbb termék-kihozatali struktúrát, azaz magasabb ará-
nyú értékes termék előállítását jelenti. 

Az európai műanyag piacokat a tiszaújvárosi székhelyű TVk és a 
Pozsonyi Finomító szomszédságában található SPC petrokémiai 
üzemeink látják el kiváló minőségű polimerekkel. ezen integrált 
egységeink a Downstream szegmens belső piacaként is szolgálnak.

http://ir.mol.hu/hu/mol-csoportrol/uzleteink/feldolgozas-es-kereskedelem/
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Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a termelési 
folyamataink biztonságosak legyenek. ezt a célt szolgálja egyik 
programunk (PMS), melynek feladata, hogy feltárja és kivizsgálja 
a működési kockázatokat és monitorozza a beavatkozásokat és a 
szükséges helyreállító intézkedéseinket.

Kelet-Közép-Európában elért erős piaci pozíciónk megtartása 
A kereskedelmi és marketing stratégiánk az értékesítési volume-
nek növelésére irányul a kelet-közép-európai régióban, ahol leg-
inkább kamatoztatni tudjuk központi földrajzi elhelyezkedésünket 
és a vásárlói igények magas fokú ismeretét. A kisebb finomítói 
rádiuszoknak köszönhetően alacsonyak a szállítási és egyéb lo-
gisztikai költségeink. Diverzifikált portfoliónk lehetővé teszi, hogy 
egyes piacokon növelni tudjuk részesedésünket, míg máshol - 
amennyiben a kereslet ezt diktálja – racionalizáljuk a tevékeny-
ségünket.

A Downstream integráció keretén belül meghatároztuk a közös 
kereskedelmi célokat és értékesítési csatornákat, hogy kiaknáz-
zuk a logisztikai, nagy- és kiskereskedelmi tevékenységeinkben 
rejlő szinergiákat.

Hazai piacaink
A kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére Magyarországon 
és Szlovákiában növeltük a nagykereskedelmi üzemanyag-piaci 
részesedésünket. A horvátországi értékesítési tevékenységünk 
racionalizálása eredményeként 2011-ben új ügyfélközpontú 
megközelítésünk részeként fejlesztettük az InA kiskereskedelmi 
működését. Olaszországban az általános negatív piaci trend elle-
nére fő termékekben megőriztük, illetve növeltük piaci részese-
désünket. Az év folyamán bosznia és hercegovinai kiskereskedel-
mi hálózatunkat folyamatosan fejlesztettük, így már több mint 20 
üzemanyagtöltő-állomásunk kapott ott új arculatot.

Egyéb főbb piacaink
Romániában a logisztikai szűk keresztmetszetek feloldásával je-
lentősen növeltük a saját termékek arányát az értékesítési port-
foliónkban. emellett megerősítettük a nagykereskedelmi po-
zíciónkat, illetve a kiskereskedelmünk zöldmezős beruházások 
beindításával ambiciózus növekedési terveket hajthatott végre. 
Tavaly Ausztriában értékesítésünk meghaladta a 2010-es mennyi-
séget, tovább növekedett az osztrák telepeken keresztüli vevőki-
szolgálás aránya, valamint elindultak a közvetlen pozsonyi tankau-
tós kiszállítások. A szlovén piacunkon fontos stratégiai akvizíciót 
hajtottunk végre, mivel a TUS Holding 19 benzinkútjának meg-
szerzésével megdupláztunk a szlovéniai töltőállomásaink számát.

Paradigmaváltás szükséges az igazán hatásos válaszlépéshez
Az elmúlt néhány évben, de különösen 2011-ben a Downstream 
iparág profitabilitása jelentősen romlott, alacsonyabb kapacitás-
kihasználást és finomítói bezárásokat eredményezve. Annak el-
lenére, hogy a MOL-csoport Downstream üzletágának pénzügyi 

teljesítménye még a 2011-es rossz piaci körülmények mellett is 
az európai iparági átlag felett volt, a 2012-es negatív kilátások 
miatt paradigmaváltásra van szükség az igazán hatásos válasz-
lépéshez és a krízis kedvezőtlen hatásainak csökkentéséhez. Az 
olyan, folyamatban lévő, hatékonyság-javulást megcélzó prog-
ramjainkat kiegészítve, mint a munkavállalói ötletbörzeként funk-
cionáló eIFFeL Program vagy a horvát működési hatékonyságot 
javító OptInA Projekt; elindítjuk az Új Downstream 2012-2014 
Programot, mely a teljes Downstream értékláncot átfogó célzott 
kezdeményezésekkel hivatott javítani a divízió profitabilitását. A 
programnak négy fókusz területe van:

I. Értéklánc optimalizálás a teljes Downstream értéklánc szi-
nergialehetőségeinek kiaknázására. A fókuszpontok között sze-
repel a profitorientált nyersanyag-kiválasztás, a termelésünk 
optimalizálása a piaci keresletnek megfelelően és a finomítói, 
petrolkémiai működés harmonizálása.

II. Eszközmenedzsment kezdeményezések, melyek az ener-
gia- és karbantartási költségek csökkentésére, költséghatékony 
termelés-optimalizálásra, logisztikai eszközök optimális kihasz-
nálására, szelektív organikus üzletfejlesztési lehetőségekre 
irányulnak. Az üzemanyag és egyéb termékek veszteségének 
minimalizálása, termelési rugalmasság javítása, termékkihoza-
tal növelése és a petrolkémiai termékportfolió fejlesztése mind 
hozzájárulnak eszközeink hatékonyabb és költségtudatosabb 
kihasználásához.

III. Piacmenedzsment akciók, melyek célja a földrajzilag kiter-
jedt piaci jelenlétünkben, illetve kis- és nagykereskedelmünk-
ben rejlő szinergiák és optimumok kiaknázása. Célunk továbbá, 
hogy kihasználjuk a polimer, monomer és egyéb vegyipari ter-
mékek értékesítésében rejlő lehetőségeket. Az új kezdeménye-
zések többek között a Pb gáz, kenőanyagok, üzemanyag kártyák 
értékesítését hivatottak növelni. Ugyancsak előtérbe kerül a 
piacok profitorientált, optimális ellátási koncepciója, továbbá a 
regionális termékvonalak és a helyi piacok marketing stratégiá-
inak harmonizálása.

IV. Erőforrásaink és üzleti folyamataink hatékonyságának 
növelését célzó programok között szerepel a lokális és MOL-
csoport szintű felelősségek, illetve tevékenységek szétválasztá-
sa, a feladatok és a kötelezettségek felülvizsgálata, erőforrása-
ink hatékonyságának elemzése, illetve az üzleti folyamataink és 
azok munkaerő igényének áttekintése. Továbbá hosszú távon 
elköteleztük magunkat a „lean” koncepció bevezetése, vagyis 
a munkafolyamataink veszteségeinek minimalizálása mellett.

Szelektív beruházások a vezető pozíciónk fenntartása és profit-
abilitásunk javítása érdekében
A hosszú távú tendenciák igazolják komplex eszközállományunk 
fontosságát és dízel fókuszú beállítottságunkat. A régió bruttó ha-

zai össztermékének (GDP) növekedési potenciálja nem változik, 
és mindezt további jelentős dízelkereslet és növekvő dízelhiányra 
vonatkozó várakozások kísérik. eközben a benzin-vegyipari ben-
zin kérdésének rugalmas kezelése továbbra is döntő fontosságú 
marad, ha a fennálló benzin termék-többlet hatásait enyhíteni 
akarjuk. ezek a tendenciák alapot adnak néhány hosszú távú be-
ruházásnak, akár a megnövelt dízel kihozatalra (Rijekai Finomító 
DC üzem, Dunai Finomító HCk) akár a finomítás-petrolkémia in-
tegrációjának fenntartására koncentrálunk.

Az INA Downstream megerősítése 
Az eszközök rugalmas működtetésével és rövid távú hatékony-
ságnövelő programokkal közös célunk, hogy fokozatosan javítsuk 
a horvátországi Downstream működését. ehhez olyan akciók já-
rulnak hozzá, mint a logisztikai és kiskereskedelmi hálózatok ra-
cionalizálása, működési költségeink csökkentése és a finomítók 
keresleti alapon való működtetése. A horvátországi finomítóinkat 
összekötő tervezett termék távvezeték még inkább lehetővé teszi 
a finomítók szinergikus és rugalmas működését. ezzel párhuza-
mosan tervezzük a rijekai maradék-feldolgozói projekt megvaló-
sítását. A projekt részeként megépül egy új kokszoló üzem, mely 
nagyobb arányban képes értékes „fehér” terméket (pl.: dízelt és 
benzint) előállítani, ami a MOL Downstream versenyképességé-
nek egyik legfőbb mozgatórugója.

Logisztikai és Kiskereskedelmi beruházások a végfelhasználói 
piacok biztosításához
A logisztikai és kiskereskedelmi hálózat összehangolt fejlesztésé-

vel célunk végfelhasználó piacaink kiterjesztése. A piacok jobb 
elérése érdekében kereskedelmi tevékenységünket új logisztikai 
telephelyekkel fogjuk támogatni. Az organikus kiskereskedelmi 
beruházások a növekvő piacainkra és a kedvező elhelyezkedésű 
üzemanyag töltőállomásokra koncentrálnak, hogy növeljük pia-
ci részesedésünket és az értékesített mennyiségeket. A tervek 
között szerepel az Adria és a barátság I. kőolajvezetékek felújí-
tási és kapacitásnövelési munkálatainak elindítása, mellyel nem 
csak Magyarország, hanem Szlovákia ellátásbiztonságát is nö-
velnénk. 

Jól irányzott petrolkémiai beruházások biztosítják a folyamatos 
integrációt, a polimer gyártás megújítását, valamint a butadién 
termelés elindítását
A finomítás-petrolkémia integrációjából fakadó szinergiák mara-
déktalan kihasználásának érdekében elindul a gőzkrakkoló üzem 
felújítása és egy új, 220 kt éves kapacitású LDPe üzem megépí-
tését is tervezzük Pozsonyban. A három régi, alulméretezett 
üzemet helyettesíti majd, az új versenyképes üzem, mely 
növeli a termelés rugalmasságát és biztosítani fogja a na-
gyobb mértékű vegyipari benzin átvételét a finomítóktól.
Összhangban azon stratégiai célunkkal, hogy növeljük az 
olefin társtermékeinek értékét, a MOL Igazgatósági Taná-
csának döntése értelmében egy új, 130 kt éves kapacitású 
üzem felállításával a jövedelmező butadién piacon is megvet-
jük a lábunkat. A butadién gyártás elindításával olyan feltörekvő 
szegmensek szereplőivé válhatunk, mint a szintetikus gumipiac, 
melynek mozgatórugója az autóalkatrész ipar.

Tiszai Vegyi kombinát nyrt. - Magyarország
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Környezet Egészség és biztonság

2008 2009 2010 2011 2010 2011

 Finomítás InA nélkül InA nélkül InA nélkül InA nélkül Teljes 
MOL-csoport

Teljes 
MOL-csoport

Veszélyes hulladék (t) 33 486 28 063 37 936 40 774 42 142 43 163

Veszélyes hulladék/termelés (t/kt) 2,37 2,07 2,34 2,45 2,12 2,19

nem veszélyes hulladék (nVH) (t) 23 591 12 987 22 941 24 590 25 862 27 184

nVH/termelés (t/kt) 1,67 0,96 1,41 1,48 1,30 1,38

Újrafelhasznált, hasznosított h. (t) 17 009 26 481 40 725 44 554 41 846 45 730

Újrafelhasznált, hasznosított 
hulladék aránya (%) 30 65 67 68 62 65

Egészség és biztonság

Termékelőállítás 
és kereskedelem

2009 2010 2011 2010 2011

InA nélkül InA nélkül InA nélkül Teljes 
MOL-csoport

Teljes 
MOL-csoport

Halálesetek száma (saját munkavállalók) 0 1 1 1 1

Halálesetek száma (beszállítók és harmadik fél) 0 0 2 0 2

közúti baleseti-arányszám (RAR) 2,25 1,51 0,98 1,42 1,01
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1.00
0.00

2008 2009 2010 2011

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága 
(LTIF)

baleset/millió 
munkaóra

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) - TkD InA nélkül
Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) - teljes TkD
Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) - Petrolkémia

Humántőke

Termékelőállítás és kereskedelem 2009 2010 2011
Létszám 7 288 7 632 9 103

Férfiak (%) 76.67 76.95 79.60

nők (%) 23,33 23,05 20,40

Fluktuáció (%) 8 7,56 6,39

egy főre jutó képzési költség (ezer Ft) 48 67 54

egy főre jutó képzési óraszám 16 21 22

Munkavállalói elkötelezettség szintje (%) n.a. 69 n.a
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Fajlagos energiafelhasználás
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energiafelhasználás/termelés - teljes Finomítás 
energiafelhasználás/termelés - Petrolkémia

Gazdasági fenntarthatóság

Vevői elégedettség 2009 2010 2011
nagykereskedelmi vevői elégedettség (MOL) (%) 86 88 86

nagykereskedelmi vevői elégedettség szintje (Slovnaft) (%) 90 90 90

Átlagos kiskereskedelmi vevői elégedettség (%) 44 43 43

Vevői hűségindex a Petrolkémia üzletágban (%) 19,5 15,5 16,6

kutatás - Fejlesztés célú kiadások 2008 2009 2010 2011
Teljes Downstream k+F (millió Ft)* 946,0 1 166,7 1 048,8 994,1

Teljes Petrolkémia (millió Ft) 192,7 203,0 197,0 200,7

*Petrolkémia nélkül
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FennTARTHATÓSÁG

Eredmények a 2011-es évben
•  A Finomítás, Petrolkémia és kiskereskedelem üzletágak hosszú 

távú, 2015-ig elérendő fenntarthatósági célokat határoztak meg.
•   A fenntartható fejlődés zászlóshajójaként, az innovatív és fenn-

tartható – többek között gyors elektromos töltőállomást is ma-
gában foglaló - mérnöki megoldások próbájaként környezetba-
rát töltőállomás épült budapesten.

•   Az InA Rijekai Finomítójának termékei már megfelelnek az euro 
V követelményeinek, és a bio-üzemanyagok bevezetése is meg-
kezdődött: a biodízel keverő technológia telepítése befejező-
dött.

•   Dízelgyártásunkhoz mintegy 51 kt hulladék alapanyagú bio-
komponens került felhasználásra – többek között – a használt 
sütőolaj gyűjtésére irányuló kampánynak köszönhetően.

•   energiahatékonyság-növelő és CO2-kibocsátás csökkentő projek-
tek kerültek megvalósításra a MOL, Slovnaft és IeS finomítókban 
valamint petrolkémia üzemekben; Mantovában ennek eredmé-
nyeképpen a kibocsátás mintegy 19 000 tonnával csökkent.

•   Projektek indultak a további veszteségek megelőzésére és a 
VOC kibocsátások csökkentésére a MOL, Slovnaft és IeS finomí-
tókban és a petrolkémia üzletág telephelyein.

•   A Rijekai Finomító minden üzemi egységénél szelektív hulla-
dékgyűjtés került bevezetésre.

•   Szoros kapcsolatokat ápolunk a helyi közösségekkel, nyílt na-
pokat szerveztünk a MOL és IeS finomítókban és Zöld Fórumot 
tartottunk a Dunai Finomítóban a helyi környezetvédelmi Ha-
tóság részvételével.

•   ebk központú belső kiválósági díjak kerültek bevezetésre a MOL 
Finomítás, Logisztika és kiskereskedelem szervezeteinél.

•   Sikerült a magas szintű vevői elégedettséget fenntartani.
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Hogy látja a jelenlegi kedvezőtlen külső környezetet és iparági 
eredményeket?
Sajnos, kemény idők járnak. 2010-hez képest 2011-ben csak 
az 5 finomítónk 350 millió USD többletköltséget realizált a 
megnövekedett kőolaj és energiaáraknak köszönhetően. emellett 
mind a kőolajszármazékok, mind a petrolkémiai termékek ese-
tében romlottak a termék árrések is. Mivel sok fogyasztó csak a 
kiskereskedelmi árakkal találkozik, ez nem feltétlenül kedvez a 
termék előállítással foglalkozó vállalatoknak. Az imént említett 
tényezőknek köszönhetően, illetve a pénzügyi és gazdasági válság 
hatására, 2011-ben szinte valamennyi termékünk esetén csökkent 
a piaci kereslet. 2011-ben európát jelentős finomítói többletka-
pacitás és alacsony finomítói kihasználtság szint jellemezte és az 
év második félévének pénzügyi számai már szinte minden európai 
finomítónál veszteséget mutattak. Az elmúlt egy évben több mint 
10 európai finomító leállását jelentették be és további kb. 20 fino-
mító eladása, vagy bezárása is napirenden van, bár ilyen környe-
zetben természetesen alig akad vevő.

Mi lehet a válasz ezekre a kihívásokra? Mik a hosszú 
távú kilátások? 
Törekszünk arra, hogy a jelenlegi iparági versenyben 
is az elsők között legyünk és megerősödve kerüljünk 
ki a válságból. ennek eléréséhez rövidtávon para-
digmaváltás szükséges, mely képes hozzájárulni a 
Downstream jövedelmezőségének növeléséhez. Az 
„Új Downstream 2012-2014” program épp erre fóku-
szál, a teljes értéklánc mentén egyesítve az összes ha-
tékonyságnövelő erőfeszítésünket és akciónkat. Más-
részről a hosszú távú globális előrejelzések is erősítik 
meggyőződésünket a változó üzemanyag-keresleti 
trenddel kapcsolatban.  Válogatott beruházásokkal 
megerősített jelenlegi eszközállományunk, az össze-
tett termelésre, flexibilitásra és hatékonyságnövelő 
akciókra fókuszáló üzletpolitikánk, párosulva GDP 
növekedési potenciállal és várhatóan bővülő régiós 
motorizációval önbizalomra ad okot a jövőre nézve. 
nem véletlen, hogy a tavaly kidolgozott és elfogadott 
Downstream stratégia alappillérei a működési haté-
konyság növelése, a régiós kereskedelmi stratégia, az 
organikus és az inorganikus növekedési lehetőségek 
kihasználása.

Mi volt 2011 legmeghatározóbb eseménye?
2011. a MOL-csoport Downstream integráció éve volt, aminek eredmé-
nyeként az új, kiterjesztett Értéklánc Menedzsment (SCM) rendkívüli 
méretű eszközparkot üzemeltet. Az előző évek munkájával elért magas 
teljesítmény és a nemzetközi tapasztalat megalapozza fejlődő divíziónk-
ban létrejött struktúrát. Alapelvárás a Downstream három nagy üzletével 
szemben, hogy mindegyikük (Termékelőállítás és kereskedelem, Petrol-
kémiai Üzletág, kiskereskedelem) a leghatékonyabban dolgozzon a saját 
területén, és a Downstream SCM irányításával a Downstream szintjén 
elérhető optimum mentén működjünk. ez igen nagy kihívás, de a MOL-
csoportra évek óta jellemző a multinacionális működés, és ez idő alatt 
elegendő tapasztalatot szereztünk a szervezetek, munkavállalók közötti 
együttműködés erősítésében. Természetesen a három nagy szervezet kö-
zött már korábban is volt együttműködés, amely most a közös szinergiák 
feltárásával és hatékonyság növelésével felerősödik.

Ki tudna emelni néhány jelentősebb akciót és projektet, melyek segítenek a kitűzött 
célok megvalósításában?
Minden üzletnek, minden országnak, ahogy a MOL Csoportnak is megvan a maga küldetése. Üzleti célkitű-
zésünk, hogy megőrizzük erős régiós pozíciónkat, megvédjük, illetve megerősítsük nagy- és kiskereskedelmi 
pozíciónkat a legértékesebb hazai piacokon, valamint, hogy növeljük szerepünket és pozíciónkat a finomító-
inkhoz közeli országokban, mint például Románia, Csehország, Szlovénia, Ausztria, Szerbia és bosznia-Herce-
govina. Olyan további organikus növekedést szolgáló nagyobb beruházási terveket is megfogalmaztunk, mint 
a nemrégiben elfogadott nagyjából 100 millió eurós butadién projekt, mellyel egy jól jövedelmező termék 
gyártását és értékesítését valósítjuk meg úgy, hogy közben jelentősen javítjuk a belső termékáram-hatékony-
ságunkat is. Az új, kb. 260 millió eurós beruházással megvalósuló LDPe üzem és gőzkrakkoló rekonstrukciós 
projekt nemcsak erősíti a finomítói és petrolkémiai üzemeink közti integrációt, de nagyjából 30 féle polietilén 
gyártását teszi lehetővé, mellyel új vevők és piacok válnak elérhetővé európában. 

Milyenek a kilátások az INA-ra vonatkozólag?
Továbbra is az a szempont vezérel minket az InA-val kapcsolat-
ban, hogy horvátországi partnerünk egy jól működő, nyereséges 
Downstream üzleti szereplővé váljon. ennek eléréséhez azonban 
még sok a teendő, de hiszem, hogy jó úton járunk. 
2010-hez képest a motorikus üzemanyagok tekintetében növeke-
dett piaci részesedésünk, amely nem kis eredmény egy olyan or-
szágban, amely tengeri útvonalon is megközelíthető. Az eU minősé-
gi és környezetvédelmi elírásainak megfelelő, kénmentes termékek 
megnyitották az utat az európai piacokra.
Az InA kapcsán az elkövetkezendő években legfontosabb a gazda-
ságos növekedés és a hatékonyság folyamatos javítása. ez utóbbi 
portfóliószinten is igaz a MOL-csoportban, de különösen hangsúlyos 
Horvátországban. Finomítói technológiáink kiegészítik egymást, így 
a rijekai és sisaki finomítók közötti transzferek lehetőséget teremte-
nek arra, hogy minimalizáljuk az alacsony árú fűtőolaj gyártást, míg 
a jól értékesíthető gázolajból a lehető legtöbbet állítsuk elő. Folytat-
nunk kell a finomítók modernizációját. ennek keretében valósulhat 
meg Rijekában a maradék feldolgozási projektünk is, melynek se-
gítségével javítjuk az előállított termékek összetételét a kedvezőbb 
árrésű termékek javára. 
A termelő és a logisztikai elosztó rendszerek folyamatos hatékony-
ságnövelésével csökkenteni kell a termékek költségeit, kiemelt te-
rületként kell kezelnünk az energiafelhasználást, ideértve a terme-
lésre fordított saját felhasználásunkat is.

Horváth Ferenc 
Ügyvezető 
igazgató, 
Downstream 
Divízió
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Interjú Horváth Ferenccel

A fenntartható fejlődés hogyan kapcsolódik 
a folyamathoz?
A fenntartható fejlődés alapelvei szerinti műkö-
dés iránt továbbra is elkötelezettek vagyunk. A 
Downstream a jövőben még kiemeltebb figyelmet 
fog fordítani az innovációra és kutatás-fejlesztésre, 
ugyanis szervezeteink integrációja révén megnőtt a 
rendelkezésre álló szellemi tőke, amelyet szeretnénk 
maximálisan kihasználni. Számos idetartozó projekt 
van most is folyamatban, úgy, mint a hulladékalapú 
biokomponens-bekeverés, a második generációs 
biodiesel-kutatás, algakutatás, kémiailag stabilizált 
gumibitumen-gyártás, egy biogázüzem létesítésé-
nek vizsgálata, valamint a hulladék-műanyag-alapú 
üzemanyaggyártás.
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Downstream portf olió 

 Kapacítás (millió tonna/év) NCI Index
Dunai Finomító 8,1 10,6
Pozsonyi Finomító 6,1 11,5
Mantovai Finomító 2,6 8,4
Rijekai Finomító 4,5 9,1
Sisaki Finomító 2,2 6,1

Kőolajvezeték Kapacítás (millió tonna/év)
Barátság (szlovák rész, Transpetrol tulajdona) 22,0
Barátság II. 7,9
Adria (magyarországi szakasz) 10,0
Algyő 2,0
Porto Marghera – Mantova 2,6
Adria – JANAF (INA részesedése 12%) 20,0
Termékdepó (darab) 37
Termékvezetékek: 
MOL – 1.356 km 8,2
SN – 484 km 2,5

 Töltőállomások száma
MOL 579
INA 454
Slovnaft  234
IES 222
Tifon 43
Roth 38
Energopetrol 65

Termelés Kapacitás (kilotonna/év)
TVK - Eti lén 660
TVK - Polyolefi n 765
SPC- Eti lén 220
SPC - Polyolefi n 435
Vezetékek Kapacitás (kilotonna/év)
Alapanyag és termék vezetékek 2.700
Eti lén (Kazincbarcika) 160
Eti lén (Kalush) 100

FINOMÍTÓK

LOGISZTIKA

KISKERESKEDELMI HÁLÓZAT

PETROLKÉMIA
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Földgázszállítás – FGSZ Zrt.
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Földrajzi adottságok: az FGSZ fontos szereplője a regionális tran-
zit célú szállításoknak is. 

Minőségbiztosítás: A vállalat 1997-től működtet tanúsító testület 
által auditált, ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő mi-
nőségbiztosítási rendszert. A tanúsító az olaj- és gázipar területén 
kiemelten elismert SGS. A minőségbiztosítási rendszer működé-
sét az SGS félévente, a Magyar bányászati Hivatal pedig évente 
felülvizsgálja. 

Stabil pénzáramlás: Az FGSZ közel 5800 km hosszú, Magyarorszá-
got behálózó nagynyomású földgázszállító távvezeték-rendszeré-
nek működtetése, kapacitásának és kiegészítő szolgáltatásainak 
diszkriminációmentesen történő értékesítése stabil pénzáramlást 
biztosít a csoport részére.

A Legjobb Munkahely: Az FGSZ 3 éve Magyarország és közép-ke-
let európa legjobb munkahelye. A kutatást a Világgazdaság és az 
Aon Hewitt közösen végzi. A felmérés alapja a munkavállalói vé-
leménynyilvánítás, melynek részvételi aránya mindhárom évben 
meghaladta a 80%-ot, az elkötelezettségi és elégedettségi mutató 
pedig stabilan 85%, amely messze meghaladja a magyar átlagot. 

Főbb eReDMÉnyek

Az FGSZ 2011-ben – „hol tartunk most?”

Az FGSZ a közelmúltban 210 kilométer hosszúságú vezetéket épí-
tett ki az ukrán-magyar határ felé, a hozzá tartozó kompresszor- és 
mérőállomásokkal. ezzel az import földgáz betáplálás 25%-kal nőtt, 
és hozzájárult a stratégiai földgáztároló feltöltéséhez. 2010 közepé-
re elkészült az Arad–Szeged vezeték-összeköttetés magyarországi 
szakasza, együttműködésben a román Transgaz S.A.-val. A Társa-
ság nemrégiben fejezte be a Városföld–Slobodnica beruházást, 
amelynek hazai szakasza 205 kilométer hosszúságú, a Plinacro 
által megépített horvát szakasza pedig 80 kilométert tesz ki.  A 
magyar-román és magyar-horvát határokat keresztező összeköt-
tetéseken keresztül az FGSZ szállít energiát külföldi partnereink-
nek, ám a későbbiekben a kétirányú forgalom is beindulhat.
A jelenlegi műszaki háttér magas színvonalon és valamennyi biz-
tonsági követelményt kielégítve teszi lehetővé Magyarország nö-

vekvő mértékű földgáz-felhasználását. A modern rendszerirányító 
központ és a hozzá tartozó regionális központok alkalmassá teszik 
az infrastruktúrát a fogyasztói igények folyamatos, zavartalan ki-
elégítésére.  

ITO az elsők között

Az úgynevezett ITO (Independent Transmission Operator – 
független rendszerirányító) modell a 2009/73/ek rendelet 
alapján épült be a magyar gáztörvénybe, és megjelenése 
gyökeres változásokat hozott az FGSZ életébe. A modell 
lényege, hogy a földgázszállító vállalat törvényi kötele-
zettségeinek megfelelően minden piaci résztvevő szá-
mára biztosítja a hálózathoz való egyenlő és tisztességes 
hozzáférést, elvégzi a szükséges beruházásokat, és tevékeny 
résztvevője lesz az európai gázpiac integrációjának.
Az ITO-modell keretei között a földgázszállító az anya- és leányvál-
latoktól egyaránt függetlenül működik. ennek megfelelően az FGSZ 
önállóan dönt a rendszer-üzemeltetéshez, az infrastruktúrafejlesz-
téshez és a karbantartáshoz szükséges tennivalókról, anyagi erő-
forrásokról. A szigorú szétválasztási szabályok a pénzügyek mellett 
a menedzsmentre és a humánerőforrás-gazdálkodásra is vonatkoz-
nak, s betartásukat a nemzeti szabályozó hatóság ellenőrzi.
Az FGSZ megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az új mo-
dell keretei között is felkészülten folytathassa rendszerirá-
nyítási és gázszállítási tevékenységét. ennek köszönhetően  
2012-ben várhatóan elsőként kapja meg az ITO engedélyt.

Napi Földgáz- és Kapacitáskereskedelmi Piac

A földgázellátásról szóló törvény értelmében az FGSZ két éve egy 
speciális szolgáltatást is nyújt ügyfeleinek. Az nFkP (napi Földgáz- 
és kapacitáskereskedelmi Piac) beindításával egy elektronikus ke-
reskedési felületet hozott létre. Az nFkP fontos előrelépés azon 
az úton, amelynek az FGSZ évek óta elkötelezett híve, és amely a 
hatékonyabban versenyző és nagyobb likviditású magyarországi 
földgázpiac alapjainak megteremtéséhez vezet.
A földgázkereskedők, a saját jogú felhasználók, a földgázterme-
lők és a nagynyomású földgázrendszerhez csatlakozó más rend-
szerüzemeltetők – mint például a földgáztárolók vagy az elosztói 
rendszer üzemeltetői – ezen keresztül tudnak a földgázzal és a 
nagynyomású földgázszállító rendszer kapacitásaival kereskedni. 
A szállítórendszerbe általuk betáplált és kivételezett gázmennyi-
ség különbözetét (legyen az többlet vagy hiány) egymás között 

ÁTTekInTÉS

5800 km hosszú távvezetékrendszer

17 hazai, 2 import betáplálási pont, közel 400 gázki-
adási pont

6 regionális központ, 6 kompresszorállomás

Világszínvonalú irányítóközpont Siófokon

Az ITO (Independent Transmission Operator) modell 
implementálása várhatóan az elsők között 

Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) végez földgázszállítási és rendszer-
irányítási tevékenységet. Mindkét tevékenység törvényileg szabályozott piaci környezetben zajlik. A vállalat tulajdonolja 
és üzemelteti a Magyarországot behálózó nagynyomású földgázrendszert. A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ tranzit 
tevékenységet is folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, valamint átszállítást Románia és Horvátország irányába. 
Nemzetközi összehasonlításban a Társaság vezetékrendszerének műszaki színvonala a csúcstechnológiák közé tartozik.  
Az FGSZ a térség stratégiai szerepben lévő vállalata. Dinamizmusa és hatékonysága Európa egyik kiemelkedő földgáz-
szállítójává teszi.
Az FGSZ által az elmúlt években végrehajtott stratégiai fontosságú vezetékfejlesztések alapozzák meg a Társaság jövőjét, 
a regionális elosztó szerep kiteljesítését és hazánk biztonságos, környezetbarát és versenyképes áron történő gázellá-
tását. Az FGSZ felkészülten néz szembe azokkal a kihívásokkal, feladatokkal és követelményekkel, amelyek az Európai 
Unió által is támogatott, integrált, forráslehetőségeit tekintve diverzifikált és likvid piac kialakításából következnek.  
A stratégiai célkitűzések további hatékony és átgondolt infrastruktúrafejlesztést tesznek szükségessé.

www.fgsz.hu

Seszták Imre kompresszorállomás, 
beregdaróc - Magyarország
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gyorsan és hatékonyan, átlátható versenypiaci feltételek között, 
a tényleges keresleti-kínálati viszonyoknak megfelelően cserél-
hetik el. ennek köszönhetően a piaci szereplők napi feladataikat 
előre tervezhetik, a nap végi kiegyensúlyozás az eddiginél kisebb 
kockázatot jelent számukra, így egyenletesebb és megbízhatóbb 
szolgáltatást tudnak nyújtani saját ügyfeleiknek. 

kITekInTÉS 

Európai dimenziók 

Az FGSZ egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac létrejötté-
ben érdekelt. ezért a 2011-től 2020-ig terjedő 10 éves időszakban 
mind a magyar, mind pedig a nemzetközi színteret átfogó infra-
struktúra-fejlesztésekben kíván részt venni, ezzel segítve a hazai 
likvid gázpiac kialakulását. A gázpiac átformálása lehetővé teszi, 
hogy a hazai fogyasztók az aktuálisan legalacsonyabb árú gázfor-
rást tudják igénybe venni a régióban.
Az FGSZ a stratégiai beruházások első lépcsőfokaként 2006 és 
2010 között jelentősen növelte a keleti importkapacitást, össz-
hangban a stratégiai tároló fejlesztésével. Megépítésre került a 
magyar-horvát és a magyar-román összekötő vezeték. Mindez 
számottevő mértékben hozzájárul a magyarországi ellátásbizton-
ság növeléséhez, és elősegíti azt, hogy a gázbehozatal majdani 
diverzifikációjához szükséges vezetékhálózat megvalósuljon.

A stratégiai beruházások második, 2011-2020-as időszakra ter-
vezett üteme az észak-nyugati fejlesztéseket foglalja magában. 
A már kiépített kapacitásokhoz kapcsolódva, a magyar-szlovák 
és magyar-szlovén összekötő vezetékek létrehozásával, valamint 
a létező nyugati importkapacitások bővítésével egységes és min-
den irányból átjárható struktúrát alkot. 

Az FGSZ célja, hogy Magyarország minden oldalról bebiztosítsa 
magát, és szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. A déli 
és délkeleti területek, majd a keleti mellett az északi és nyugati 
gázforrások becsatolásával Magyarország gázellátása már bizto-
sabb alapokon fog nyugodni. 
Az FGSZ hosszú távú stratégiájában lefektetett beruházások lehetővé 
teszik, hogy a jelenlegi perifériális gázszállítási szerepkörből kilépve 
Magyarország az elkövetkező évtizedben regionális gázelosztó köz-
ponttá fejlődjön. 
A gázpiac megnyitása egyszerre nemzeti és összeurópai érdek, 
de a piaci szereplőket, sőt a végső felhasználókat, a fogyasztókat 
is inspirálni képes. A valódi gázverseny megteremtése, az ennek 
nyomán elvárható gázárcsökkenés, illetve a teljes iparág által üd-
vözölt likvid gáztőzsde megalakításának lehetősége olyan érzékel-
hető változások, amelyekért az FGSZ számára érdemes küzdeni.

Az Észak–Déli Gázkorridor célja egy egységes, transzparens 
gázpiac kialakítása a közép-és délkelet-európai régió-
ban. Az európai bizottság kiemelten támogatja az FGSZ 
által 2007-ben kezdeményezett neTS (new european 
Transmission System: Új európai Szállító Rendszer) 
együttműködést. A neTS a kelet-közép-európai régió 
gázszállító vállalatainak stratégiai együttműködésére 
épül, közösen kidolgozott energiapolitikai elvek mentén. 
Új szemléletű kooperációt és integrált hálózatot tesz lehetővé. 
2011-2012 folyamán az érdekelt országok gázszállító vállalatai 
közös tanulmányt dolgoznak ki. ebben körüljárják a regionális 
gázszállítási lehetőségeket, különös tekintettel az ellátásbizton-
ságra és az összekapcsolt gázpiacok nyújtotta kereskedelmi le-
hetőségekre.

Seszták Imre kompresszorállomás, beregdaróc - Magyarország
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Földgázszállítás infrastruktúra

UkRÁn/MAGyAR ÖSSZekÖTő 
VeZeTÉk(TeSTVÉRISÉG, ÖSSZeFOGÁS)

Betáplálási pont (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 20,5 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 56,3 millió
Éves megszakítható kapacitás 5,5 milliárd
napi megszakítható kapacitás 15,0 millió

OSZTRÁk/MAGyAR ÖSSZekÖTő VeZeTÉk
(HAG VeZeTÉk FeLőL)

Betáplálási pont  (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 12,1 millió
Éves megszakítható kapacitás 0,8 milliárd
napi megszakítható kapacitás 2,3 millió

MAGyAR/SZeRb ÖSSZekÖTő VeZeTÉk
Éves nem megszakítható kapacitás 4,8 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 13,2 millió

MAGyAR/ROMÁn ÖSSZekÖTő VeZeTÉk
Kiadási pont (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 1,7 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 4,8 millió

MAGyAR/HORVÁT ÖSSZekÖTő VeZeTÉk
Kiadási pont/betáplálási pont (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 6,5 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 19,2 millió

HAZAI TeRMeLÉS
12 Betáplálási pont (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 2,5 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 10,4 millió

keReSkeDeLMI CÉLÚ FÖLDALATTI GÁZTÁROLÓk 
kAPACITÁSADATAI

5 Betáplálási pont (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 5,0 milliárd
napi csúcskapacitás 59,0 millió
ebből megszakítható 6,5 millió

STRATÉGIAI CÉLÚ FÖLDALATTI GÁZTÁROLÓ 
kAPACITÁSADATAI

1 Betáplálási pont (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 1,2 milliárd
napi csúcskapacitás 20,0 millió

kAPACITÁSADATOk (AZ ADATOk 15 ºC-On ÉRTenDők)
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Mosonmagyaróvár

Vecsés

kecskemét

kenderes

karcag

endrőd

nemesbikk

beregdaróc

TiszavasváriMiskolc

kardoskút

Algyő

Szőreg
Zsana

Városföld
Gellénháza

Pusztaederics

babócsa

báta

kápolnásnyék

Ausztria

Horvátország Szerbia

Románia

Szlovákia

Siófok

Szank

Hajdúszoboszló

FÖLDGÁZSZÁLLíTÓ RenDSZeR 
nAPI CSÚCSkAPACITÁSA

 (köbméter)
Összesen 174,3 millió
ebből megszakítható 23,8 millió
Import 74,4 millió
ebből megszakítható 17,3 millió
Tranzit 11,3 millió
kereskedelmi célú tárolás 59,0 millió
ebből megszakítható 6,5 millió
Stratégiai célú tárolás 20,0 millió
Termelés 10,4 millió
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Irányítóközpont

Távvezetéki üzem

kompresszorállomás 

Import betáplálási pont

Termelés

Tárolás

Stratégiai célú tárolás

Gázátadó állomás

Gázvezeték Ø >_ 1000 mm

Gázvezeték Ø >_  600 mm

Gázvezeték Ø >_  300 mm

Gázvezeték Ø < 300 mm



Gáz és energia projektek
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eneRGIA- ÉS HőTeRMeLÉS 

2007 decemberében a MOL és stratégiai partnere a CeZ (Cseh 
energetikai Vállalat) közösvállalati Megállapodás (JVA) keretében 
három energetikai nagyberuházás megvalósítását tűzte ki célul: a 
dunai és a pozsonyi finomítók területén két kombinált ciklusú gáz-
turbinás (CCGT) technológiával működő erőmű építését – egyen-
ként 860 MW kapacitással, 58%-os nettó elektromos hatásfokkal 
–, valamint, a pozsonyi finomító területén lévő hőerőmű (TPP) 
modernizálását és bővítését. A projektek megvalósulásával, a lé-
tesítményekben megtermelt energia elegendő gőzt és elektromos 
áramot fog szolgáltatni a Dunai és a Pozsonyi finomítók számára. A 
stratégiai együttműködés eredeti céljaival összhangban a beruhá-
zások a továbbiakban lehetővé teszik, hogy a MOL az energiapiacra 
belépve jelentős részesedésre tegyen szert és a szinergia hatásokat 
a különböző értékláncokon keresztül érvényesítse.

A két, egyenként 860 MW-os CCGT erőmű építésének munkálatai az 
időütemterv szerint haladnak, az elmúlt évek eredményeire támasz-
kodva a 2011. évben jelentős előrehaladást sikerült elérni: a magyar 
CCGT projekt az év első felében megkapta a kivitelezés megkezdé-
séhez szükséges valamennyi hatósági engedélyt. 2011 októberé-
ben aláírásra került az erőmű megépítésére vonatkozó fővállalkozói 
szerződés a Tecnicas Reunidas S.A. fővállalkozó céggel, továbbá az 
erőmű üzembiztonságának biztosítására és a főberendezések kar-
bantartására vonatkozó hosszú távú szerződés a Siemens Zrt - vel. 

MMbF
Az immár két éve folyamatosan üzemelő 1,2 Mrd m3 stratégiai és 
0,7 Mrd m3 kereskedelmi célú mobilgáz kapacitással rendelkező 
földalatti gáztároló üzemeltetési tapasztalatai alapján elmondha-
tó, hogy megfelelően működő és megbízható része az ellátásbiz-
tonságot garantáló hazai gázinfrastruktúrának.  A második teljes 
kereskedelmi kitárolási ciklusát futó gáztároló besajtoló és kiter-
melő egységei kifogástalanul működtek.

A 2011. évben a hazai szabályozói környezet stratégiai gáztárolást 
érintő változásai által okozott kihívásokra az MMbF-nek sikerült 
megfelelő üzleti válaszokat adni, azonban a tevékenység kockáza-
ta némileg emelkedett. A változások a kereskedelmi kapacitáso-
kat nem érintették. A társaság stabil cash flow termelő képessége 
továbbra is biztosított. 

Az MMbF finanszírozási háttere továbbra is stabil, beruházási hi-
telei közül az európai Újjáépítési és Fejlesztési bank (ebRD) által 
nyújtott 200 millió eurós hitel törlesztése a tervek szerint halad.

eGyÉb PROJekTek

A MOL nyrt. Upstream Portfólió Fejlesztés szervezete alaptevé-
kenysége mellett a társaság meglévő, kiaknázatlan erőforrásainak 
(geotermikus energia és magas inert tartalmú gázok) hasznosítá-
sán is dolgozik.

A magas inert tartalmú gázok energetikai hasznosításának kon-
cepcióját a MOL egy pilot projekt keretében vizsgálja. Az enge-
délyeztetési és kivitelezési munkák lezárulása után a 0,6 MW 
elektromos kapacitású pilot kiserőmű 2012 tavaszán kezdi meg 
működését. Számos hasonló, de a pilot projektnél nagyobb vo-
lumenű, inert gáz hasznosítását célzó beruházás van előkészítési 
fázisban. A teljes portfolió biztosítani fogja a MOL számára, hogy 
jelentős piaci jelenlétre tegyen szert a kiserőművi szektorban az 
inert gázt tartalmazó mezők közelében telepített gázmotoroknak 
és gázturbináknak köszönhetően.

A 2011-es évben a geotermikus projektek előrehaladását több 
külső, főként szabályozási változás befolyásolta. A 2011. június 29-
én elfogadott kormányrendelet értelmében négy terület komplex 
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálata készült el, lehetővé téve 
ezáltal a koncessziók kiírását és geotermikus stratégiánk megva-
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Szőregi Földgáztároló - Magyarország

Szőregi Földgáztároló - Magyarország

lósításának tényleges megkezdését. Mindeközben a CeGe Zrt. to-
vább finomította pénzügyi és földtani modelljét, így felkészülten 
várja a 2012-es év első felében kiírásra kerülő koncessziókat.

A szerződések megkötésével elindult a projekt kivitelezésének első 
fázisa. A kivitelezés második fázisa, az építkezés elindítása – a MOL 
és a CeZ további beruházási döntésének függvényében – 2012. első 
félévének végén várható. A teljes beruházási költség mintegy 600 
millió euró, ami 15 százalékkal alacsonyabb a megvalósíthatósági ta-
nulmány alapján előzetesen vártnál, a jelenlegi kedvező kivitelezési 
költségek miatt. Az erőmű az egyik legmodernebb villamosenergia-
termelő technológiával fog rendelkezni, így magas hatékonysággal 
és alacsony határköltséggel üzemel majd.

A szlovákiai CCGT projekt előkészítési folyamata a 2010. végén 
elfogadott érvényes környezeti Hatásvizsgálat (eIA) alapján a Lé-
tesítési engedély (Territory Decision) szlovák energiahivatalhoz 
(URSO) történő benyújtását támogató tevékenységekre koncent-
rált. A 2010. évben indított pozsonyi TPP beruházás az ütemterv-
nek megfelelően halad, az új füstgáz kénmentesítő létesítmény 
2012 első negyedévében kerül átadásra. ezzel a beruházással a 
TPP hosszútávon képes lesz mindenben megfelelni a eU normák 
szerinti kén-dioxid és por határértékeknek. A környezetvédelmi 
beruházással párhuzamosan futó erőművi kapacitásbővítés meg-
valósulása után 2013. évtől a TPP az újonnan létesülő berendezé-
sek magasabb hatásfokának köszönhetően a korábbinál nagyobb 
hatékonyság mellett képes lesz kielégíteni a finomító teljes elekt-
romos áram és gőz szükségletét.
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Pozsonyi Finomító – Szlovákia

Pénzügyi és működési 
teljesítményünk



Vezetőségi beszámoló
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A 2011-eS eReDMÉnyek ÖSSZeFOGLALÓJA

A MOL 2011-ben erős működési eredményt ért el a továbbra is kihí-
vásokkal teli környezetben. Az ebITDA 6%-os növekedést mutatott 
(645 Mrd Ft), míg a 337 Mrd Ft üzleti eredmény (mindkettő speciális 
tételek nélkül) gyakorlatilag megegyezett az előző évivel. A nemzet-
közi tevékenység részesedése emelkedett az üzleti eredményben, 
többek között az Upstream szegmens nemzetközi növekedésének kö-
szönhetően. A Csoport ebITDA-jának több mint 70%-a az Upstream 
üzletágból származott köszönhetően a magasabb realizált szénhidro-
génáraknak és a növekvő termelésnek. Ugyanakkor az eredményes-
ségre negatívan hatott a magasabb bányajáradék fizetési kötelezett-
ség (Magyarországon 102 Mrd Ft, 14%) és a hazai gázárszabályozás. 
A Downstream üzletág veszteséges lett a kedvezőtlen üzleti környe-
zet illetve a horvátországi finomítói leállások miatt. A Gáz Midstream 
hozzájárulása az eredményhez továbbra is jelentős, üzleti eredmé-
nye növekedett a tavalyi évhez képest. További fontos hatás, hogy a 
nettó befektetés-fedezeti ügylet számviteli elszámolásának beveze-
tése jelentősen javította a pénzügyi eredménysort. A MOL-csoport 
nettó eredménye 154 Mrd Ft volt 2011-ben, szemben a 2010-es 104 
Mrd Ft-os eredménnyel.

A MOL elkötelezett maradt pénzügyi stabilitásának megőrzése iránt: 
a válság újabb hullámára adott válaszként beruházási költségeinket 
(274 Mrd Ft, 18%-kal alacsonyabb az előző évinél) a Csoport műkö-
dési cash flow-ja alatt tartottuk. Csökkenő nettó hitelállományunk 
eredményeként eladósodottságunk mértéke az előző évi 31,3%-ról 
2011. december végére 28%-ra csökkent. kiemelt beruházásaink 
folytatása és befejezése valamennyi üzletág területén kiemelkedően 
kedvező helyzetet teremtett a fellendülés időszakára.

• Az Upstream szegmens speciális tételek nélküli üzleti eredmé-
nye 16%-kal, 330 Mrd Ft-ra emelkedett az előző évhez képest. A 
növekedés elsősorban a megnövekedett külföldi termelésnek és 
a nemzetközi jegyzésárak következtében 26%-kal magasabb rea-
lizált szénhidrogénár pozitív hatásainak volt köszönhető. ezen po-
zitív hatásokat azonban mérsékelte a dollárral szemben erősödő 
forint árfolyam, illetve a negyedik negyedévben kieső szíriai be-
vétel. A magyarországi termelésre jutó bányajáradék 102 Mrd Ft 
volt, amely 14%-kal magasabb az előző évhez viszonyítva. Az előző 
évek kiemelkedő, elsősorban Oroszországban és kazahsztánban 
elért kutatási sikereinek köszönhetően a MOL 117 millió hordó olaj 
egyenérték új készletet könyvelt el, mely több mint 200%-os kész-
letpótlási rátának felel meg. A MOL-csoport SPe irányelvek szerinti 

2P jóváhagyott készlete 2011. december 31-re 682 millió hordó olajegyenérték, míg a prognosztikus 
kitermelhető vagyon 1,4 milliárd hordó olajegyenérték.

• A Downstream szegmens 0,5 Mrd forintos veszteséget realizált 2011-ben (speciális tételek nélkül). 
Az eredményre kedvezőtlenül hatottak olyan külső tényezők, mint a saját felhasználás költségeit meg-
növelő magasabb olajár, az alacsonyabb átlagos crack spreadek, a romló petrolkémiai környezet és 
a finomítói leállások. A javuló termékszerkezet és a hatékonyságjavító intézkedések csak mérsékelni 
tudták a kedvezőtlen külső környezet hatását. ennek ellenére a szegmens üzleti eredménye az InA 
hozzájárulása és a speciális tételek nélkül viszonylag stabil maradt, 59 Mrd Ft-ot ért el.   

• A Gáz Midstream szegmens speciális tételek nélküli üzleti eredménye 2011-ben 66 Mrd Ft volt. A 
legnagyobb hozzájárulása a szegmens eredményéhez továbbra is az FGSZ Zrt-nek (gázszállítás) volt, 
annak ellenére, hogy a gáztarifák 2010. július 1-jével történt ideiglenes befagyasztása kedvezőtlenül 
érintette a 2011. I. féléves eredményt.

• A pénzügyi műveletek nettó vesztesége 2011-ben megfeleződött a 2010-es veszteséghez képest, 
és 55 Mrd Ft-ot tett ki. 2011-ben 56 Mrd Ft nettó árfolyamnyereség keletkezett (köszönhetően 
annak, hogy a 2011. harmadik negyedévtől az árfolyamveszteség saját tőkében került elszámo-
lásra a nettó befektetés-fedezeti ügylet számviteli elszámolásának eredményeként), szemben 
a 2010-es év 47 Mrd Ft-os veszteségével. A Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstru-
mentumok átváltási opciójának valós értékre történő átértékelése 10,5 Mrd Ft-tal csökkentette 
a kötelezettségek értékét. ezen túlmenően a CeZ tulajdonában lévő MOL részvényekre szóló vé-
teli opciónak valós értékelésén 60,8 Mrd Ft nem realizált veszteséget könyvelt el a Társaság. Mindkét 
eredményhatás elsősorban a 2011. második félévében megfigyelhető nyomott részvényárfolyamnak 
és az euróval szemben gyengülő forintnak köszönhető.

• A beruházások és befektetések értéke 275 Mrd Ft volt 2011-ben. ez 17%-kal alacsonyabb, mint az 
előző évben. A beruházások az Upstream szegmensben a kelet-közép-európai régióra, Oroszországra és 
Irak kurdisztáni régiójára, míg a Downstream szegmensben a Pozsonyi Hőerőmű (TPP) átépítésére és a 
Rijekai Finomító modernizáció első fázisának befejezésére irányultak.

• A nettó eredmény 2011-ben 154 Mrd Ft-ra nőtt, amely 48%-kal haladta meg az előző év eredményét. 
Mindez a stabil üzleti eredmény és javuló pénzügyi eredmény együttes hatásának köszönhető.

• A működési cash flow 2%-kal csökkent 2010-hez képest, 373 Mrd forintot tett ki. A működőtőke-
változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash flow 19%-kal nőtt.

• A nettó hitelállomány a gyengébb forint ellenére 871 Mrd Ft-ra csökkent az év végére, amely javuló, 
28,0%-os eladósodottságot eredményezett 2011. év végén, szemben a 2010. év végi 31,3%-kal.

kke régió – szárazföld
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Főbb pénzügyi mutatók szegmensenként

Értékesítés nettó árbevétele 2011 2010 2011 2010
 (millió forint) (millió forint) (millió USD)4 (millió USD)4

Upstream 795.305 712.093 3.959 3.422 
Downstream 4.807.180 4.149.991 23.928 19.942 
Gáz Midstream 430.184 698.347 2.141 3.356 
központ és egyéb 164.998 164.486 821 790 
Összesen 6.197.667 5.724.917 30.849 27.510 

külső értékesítés nettó árbevétele1 2011 2010 2011 2010
 (millió forint) (millió forint) (millió USD)4 (millió USD)4

Upstream 358.800 308.206 1.786 1.481
Downstream 4.547.765 3.558.800 22.637 17.101
Gáz Midstream 397.715 399.493 1.979 1.920
központ és egyéb 38.954 33.155 194 159
Összesen 5.343.234 4.299.654 26.596 20.661

ebITDA 2011 2010 2011 2010
 (millió forint) (millió forint) (millió USD)4 (millió USD)4

Upstream 475.893 364.158 2.369 1.750
Downstream 85.789 151.030 427 726
Gáz Midstream 81.844 67.280 407 323
központ és egyéb -26.772 -44.853 -133 -215
Szegmensek közötti átadás 2 -13.732 -11.577 -68 -56
Összesen 603.022 526.038 3.002 2.528 

ebITDA speciális tételek nélkül 3 2011 2010 2011 2010
 (millió forint) (millió forint) (millió USD)4 (millió USD)4

Upstream 483.624 400.819 2.407 1.926 
Downstream 118.670 178.042 591 856 
Gáz Midstream 85.992 71.771 428 345 
központ és egyéb -29.462 -32.945 -147 -158
Szegmensek közötti átadás 2 -13.732 -11.577 -68 -56 
Összesen 645.092 606.110 3.211 2.913 

Üzleti eredmény 2011 2010 2011 2010
 (millió forint) (millió forint) (millió USD)4 (millió USD)4

Upstream 321.639 236.519 1.601 1.137 
Downstream -74.230 31.586 -369 152 
Gáz Midstream 61.905 48.387 308 232 
központ és egyéb -44.510 -62.891 -222 -302 
Szegmensek közötti átadás 2 -11.622 -8.123 -58 -39
Összesen 253.182 245.478 1.260 1.180 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül 3 2011 2010 2011 2010
 (millió forint) (millió forint) (millió USD)4 (millió USD)4

Upstream 330.140 284.196 1.643 1.365 
Downstream -463 58.598 -2 282 
Gáz Midstream 66.053 52.878 329 254 
központ és egyéb -47.200 -50.983 -235 -245
Szegmensek közötti átadás 2 -11.622 -8.123 -58 -39
Összesen 336.908 336.566 1.677 1.617 

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

kITekInTÉS A STRATÉGIAI IDőHORIZOnTOn

2011-ben a Csoport rekord nagyságú ebITDA-jának több mint fele Magyarországon kívülről szár-
mazott, miután a nemzetközi tevékenységek hozzájárulásának aránya tovább növekedett, mely 
tendenciának a folytatódására számítunk közép és hosszútávon. kutatás-termelési tevékenységünk 
hozzájárulása jelentős mértékben megnőtt az elmúlt években, 2011-ben már több mint 70%-át adta 
a Csoport ebITDA-jának. Reagálva a külső környezet kihívásaira a Downstream nagyobb hangsúlyt 
helyezett az eszközök integrációjára, a termék összetétel optimalizációra és az energiahatákonyság 
javítására. 

Amellett, hogy a MOL elkötelezett maradt pénzügyi stabilitásának megőrzése iránt, tovább folytatta 
kiemelt beruházásait, ezáltal valamennyi üzletági területén kiemelkedően kedvező helyzetet terem-
tett a fellendülés időszakára. A beruházások a jövőben is a növekedési projekteket fogják célozni, 
mint kutatási és termelési tevékenységünk Irak kurdisztáni régiójában, Oroszországban és kazahsz-
tánban, vagy a Downstream üzletágban végrehajtandó szelektív beruházásaink, melyen belül külö-
nös hangsúlyt helyezünk a logisztikai és kiskereskedelmi fejlesztésekre.
 
Az elkövetkező évekre a legfőbb célunk, hogy maximalizáljuk a meglévő portfóliónk értékét, mely 
biztos alapot jelent a további növekedéshez. Jelentős termeléssel rendelkezünk 8 országban és ösz-
szesen 12 országban van kutatási potenciálunk. Az elsődleges fókusz a termelés növekedését célzó 
orosz, kazah és pakisztáni mezőfejlesztési beruházásokon lesz, növelve ezek Csoport szintű ebITDA-
hoz való hozzájárulását. kelet-közép európában a kitermelési arány maximalizálásával mérsékelni 
kívánjuk a termelés csökkenését. emellett fontos feladat a MOL kiemelkedő hatékonyságának kiter-
jesztése az egész Upstream portfólióra. Végül intenzív kutatási tevékenységet folytatunk elsősorban 
Irak kurdisztáni régiójában, annak érdekében, hogy tovább bővítsük a készleteinket. köszönhe-
tően az előző évek kutatás vezérelt stratégiájának a készletpótlási ráta a 130%-ot is elérhet 
a következő három év átlagában. A megnövekedett készletszint pedig szilárd bázisa lehet a 
2014-től várt évi 3-4%-os termelés növekedésnek.  

A Downstream üzletág esetén a MOL-csoport piac-vezérelt beruházásokra és hatékonyság nö-
velő intézkedésekre kíván fókuszálni a jelenlegi kedvezőtlen piaci környezetben. A Csoportnak 
továbbra is célja, hogy előnyt kovácsoljon a teljes értéklánc mentén megjelenő szinergiákból. A 
MOL optimalizálni fogja eszközeit csoport szinten és átalakítja kevésbé hatékony eszközeit. Célunk, 
hogy fokozatosan javítsuk a horvát Downstream szegmens teljesítményét.az elkövetkezendő évek-
ben. Hosszú távon tervezünk egy maradékfeldolgozó fejlesztést is a Rijekai Finomítóban. A logisztika, 
a nagykereskedelem és a kiskereskedelem összehangolt fejlesztésével pedig elősegítjük megnyert 
(„captive”) piacunk fejlesztését és a növekedést.  

A 2012-2014 közötti időszakban a MOL célja, hogy a megcélzott, éves átlagban maximum 2 milliárd 
USA dollárig terjedő CAPeX tervét teljes mértékben az üzleti tevékenységből származó nettó pénz-
áramlásból finanszírozza, úgy, hogy magas megtérülésű projektekre koncentrál mindkét kulcsüzlet-
ág, az Upstream és a Downstream estében is.  A tervek szerint a beruházások és befektetésekre 
szánt összeg 50%-át az Upstream, 25%-át a Downstream, 4%-át a Gáz Midstream üzletágban kí-
vánjuk elkölteni, míg a fennmaradó 21% beruházási tartalék. Másfelől a MOL folyamatosan figyeli a 
külső környezet változásait és szükség esetén kész beruházási programjának csökkentésére.

A MOL nemzetközibb, 
hatékonyabb és kutatás-
termelés által vezéreltebb 
vállalattá vált

Elsősorban a kutatás-
termelésre fókuszálva 
folytatjuk növekedési 
projektjeinket, 

Upstream: a következő 
3 évben átlagosan várt 
130%-os készletpótlási 
ráta biztosítja a termelés 
növekedését középtávon

Downstream: Cél az 
eredményesség és a 
hatékonyság javítása
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Szénhidrogén-termelés 
(ezer boe/nap) 2010 2011 Ch. %

Kőolajtermelés 49,4 46,4 -6
Magyarország 13,4 12,4 -7
Horvátország 9,7 9,1 -6
Oroszország 19,7 18,7 -5
Szíria 3,1 2,8 -10
egyéb 3,5 3,4 -3

Földgáztermelés 80,5 85,6 6
Magyarország 34,3 31,6 -8
Horvátország 37,6 35,7 -5
    amiből offshore 22,7 21,8 -4
Szíria 4,4 13,5 207
egyéb 4,2 4,8 14

Kondenzátum 13,7 15,4 12
Magyarország 6,0 4,8 -20
Horvátország 6,8 6,0 -12
Szíria 0,4 4,0 900
egyéb 0,5 0,7 40

Átlagos napi szénhidrogén-termelés 143,5 147,4 3
A 2011-es év áttekintése

A szegmens erős készpénztermelő képességét bizonyította a 21%-kal magasabb speciális tételek 
nélküli ebITDA 2011-ben. Az egyszeri tételek nélküli üzleti eredménye 16%-kal emelkedett 2010-hez 
képest. Az eredmény javulása az alábbi tényezők együttes következménye:

• pozitív hatások: (1) a főként Szíriából származó többlettermelés hatására magasabb átlagos 
szénhidrogén-termelés, valamint (2) az emelkedő nemzetközi jegyzésárak következtében maga-
sabb átlagos realizált szénhidrogén ár (26%). 
• A pozitív hatásokat mérsékelte: (3) a háztartási felhasználású földgázra vonatkozó magyarországi 
szabályozott ár, különösen a negyedik negyedévben; (4) az időszakban átlagosan gyengébb USD 
valamint (5) az üzembe-helyezéseknek köszönhető nagyobb amortizáció Szíriában. 

Az Upstream szegmens ráfordításai speciális tételek nélkül 46 Mrd Ft-tal, 479 Mrd Ft-ra emelkedtek. 
A magyarországi termelés bányajáradéka 102 Mrd Ft volt. A 14%-os emelkedés egyrészt a magasabb 
szénhidrogénárak, másrészt a bányajáradék kulcs automatikus, 12%-ról 18%-ra való növekedésének 
eredménye, miután a brent típusú kőolaj jegyzésára 2011-ben 90 USD/hordó fölé
emelkedett. Az Oroszországban fizetett bányajáradék és exportvám összege 8 Mrd Ft-tal, 53 Mrd 
Ft-ra emelkedett. A szénhidrogén-termelés fajlagos költsége (értékcsökkenési leírás nélkül) ugyan-
ebben az időszakban versenyképes szinten maradt (6,3 USD/boe), amely a hatékonyság általános 
növelése érdekében tett kiemelt törekvéseink eredménye.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 147,4 ezer boe/nap-ra, 3%-kal emelkedett a bázisidőszakhoz 
képest. ennek fő oka a megnövekedett nemzetközi gáz- és kondenzátum-termelés, elsősorban a 
lényegesen magasabb szíriai hozzájárulásnak köszönhetően. A pakisztáni Tal blokkból származó ter-
melésünk szintén emelkedett.

A termelés-változás legfontosabb tényezői:

• A magyarországi szénhidrogén termelés a mezők természetes csökkenésének következtében 
visszaesett. 2011-ben befejeztük az algyői szénhidrogén-kihozatal fokozására irányuló projek-
tet, mely tovább növeli a kitermelési arányt.  

• 2011-ben a horvátországi termelés a mezők természetes csökkenésének következtében 
visszaesett. Az offshore gáztermelés szintén alacsonyabb, mintegy 4%-kal esett az előző évhez 
viszonyítva, amely az Izabela mező (edInA) késedelmes indításának tudható be, ahol a termelés 
továbbra sem kezdődött meg. A termeléscsökkenéshez hozzájárult továbbá az Aiza Laura licensz 
területén (InAgip) elvégzett karbantartási munkálatok, illetve az észak-adriai licensz terület (InAgip) 
jelentősebb vizesedésének és termelési volumenének természetes csökkenésének tudható be. 

• Oroszország:
i.) A MOL-csoport termelése 2011-ben az oroszországi Zapadno-Malobalik (ZMB) mezőből átlago-
san napi 10,6 ezer boe volt. Jelenleg a mezőn 144 termelő és 77 vízbesajtoló kút van működésbe 
állítva.
ii.) A Matjushkinsky blokk termelése a 2011-ben átlagosan napi 3,3 ezer boe volumenre növeke-
dett, amely 9%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. ez főként a Severo-Ledovoye mező me-
zőfejlesztési munkálatainak következménye, amely 25 új kút fúrásával folytatódott. Az év végéig 
összesen 23 kutat állítottunk termelésbe, miközben további egy kút fúrása, illetve egy kút tesztelése 
volt folyamatban. Az Severo-Ledovoye mezőn lévő olajgyűjtő létesítmény és egy áramtermelő üzem 
szükségszerű bővítése befejeződött. A főgyűjtő valamint az Severo-Ledovoye olajgyűjtő közötti 40 
km hosszú olajvezeték csőanyagának beszerzése és a vezetékfektetés előkészítési munkálatai meg-
kezdődtek. Jelenleg 13 termelő és 5 besajtoló kút működik a Matjushkinsky mezőn, míg 33 termelő 
és 3 besajtoló kút a Severo-Ledovoye mezőn. 
• iii.) A Baitugan mező termelése átlagosan napi 4,8 ezer hordót tett ki 2011-ben, amely 2010-hez 
viszonyítva 4%-os növekedésnek felel meg. 2011-ben összesen 34 olajtermelő és 2 vízbesajtoló kút 
lefúrása történt meg. ezzel párhuzamosan 2011-ben megvalósult a telemechanikai rendszer és víz-
besajtoló üzemek telepítése, a rétegvíz szállító és besajtoló vezetékek (üvegszál erősítésű műanyag-
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UPSTReAM ÜZLeTÁGI ÖSSZeFOGLALÓ

Fő üzenetek

2011-ben is az Upstream 
maradt a legjelentősebb 
eredménytermelő szegmense 

A fajlagos működési 
költségeket versenyképes 
szinten tartottuk 2011-ben is

Magasabb napi termelési 
szintet értünk el a növekvő 
nemzetközi hozzájárulásnak 
köszönhetően

• A speciális tételek nélküli ebITDA több mint 20%-kal növekedett, főként a nemzetközi 
működésnek köszönhetően.

• 2011-ben 117 millió hordó olaj-egyenértékkel nőtt az SPe irányelvek szerint megállapított 2P 
készletünk, ezzel 200% fölötti készletpótlást értünk el.

• A Csoport teljes SPe irányelvek szerinti 2P készlete 682 millió hordó olaj-egyenérték volt 2011. 
december 31-én. Legjobb becslésünk szerint a megcélzott kitermelhető prognosztikus vagyon 1,4 
milliárd olaj-egyenértékes (részesedés alapon).

• 2012-ben a szíriai hozzájárulás nélkül nagyságrendileg napi 121 ezer hordó olaj-egyenérték (boe) 
termeléssel számolunk.

• Irak kurdisztáni régiójában 2012-ben és 2013-ban terveink szerint felgyorsítjuk a kutatási és 
mezőlehatárolási programjainkat, hogy teljes mértékben feltárjuk a blokkok potenciálját. 

• A korábbi évek kutatás-vezérelt stratégiájának köszönhetően 130%-os készletpótlási arány 
elérésével számolunk a következő három év átlagában. 

• A magasabb készletszint jó alapul szolgál a 3-4%-os becsült termelés-növekedéshez 2014-től. 
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csőből, illetve belső műanyag bevonatos acélcsőből), valamint az elektromos hálózat kibővítése. 

• A szíriai Hayan blokkban a tervezett munkaprogram részeként üzembe helyezték a Gáz kezelő Tele-
pet (GkT), melynek eredményeképpen szignifikánsan növekedett a gáz- és kondenzátum-termelés, 
valamint megkezdődött a Pb termelés is.
2011 negyedik negyedévétől kezdve az InA nehézségekkel szembesül a rá eső szénhidrogén-ter-
melés utáni követelések szíriai partnerrel szembeni érvényesítésében. 2011 októbere óta nem volt 
jelentős bevétel-realizásás. 2012. február 26-án az InA „force major” értesítést küldött a szíriai 
General Petroleum Company részére az 1998-ban aláírt Hayan blokk Termelés-megosztási Szerző-
désével és a 2004-ben aláírt Aphamia blokk Termelés-megosztási Szerződésével kapcsolatban. Az 
InA és a MOL-csoport sem számol Szíriából származó bevétellel, illetve a rá eső termelés-részesedés 
realizálásával a közeljövőben, a „force major” megszűnéséig.

• Pakisztánban 2011 második felében egy új termelő kutat, a Manzalai-9-et sikeresen lefúrtuk. A 
Tolanj X-1 fúrás már a hatodik független találat volt a blokkon belül. A próbatermelés a Maramzai-1 
és Mami khel-1 kutakból folyamatban van, míg 2012 elejére ütemeztük be a Makori east-1 találat 
bekötését a Makori Próbatermelési Létesítményhez. A Makori east-2 lehatároló fúrás 2011 júliusá-
ban elkezdődött. A 2010-ben elvégzett 3D szeizmikus mérések feldolgozása és értelmezése sikeresen 
megtörtén és két lehatároló kút helyét határoztuk meg a Mami khel és a Maramzai struktúrákon. 

Kutatási tevékenység 2011-ben

Intenzív kutatási tevékenységünknek köszönhetően ígéretes felfedezéseket értünk el Irak 
kurdisztáni régiójában, Pakisztánban, Oroszországban, Egyiptomban és Magyarországon. 2011-
ben 18 kutat teszteltünk, melyből 10 bizonyult sikeresnek: mind külföldön, mind Magyarországon 
5-5 találatot értünk el, mely 56%-os kutatási találati arányt eredményezett. A Csoport az elmúlt 
három évben átlagosan 64%-os kutatási találati arányt ért el. Pakisztánban 3 kutat fúrtunk és tesz-
teltünk, melyből 2 bizonyult sikeresnek. Irak kurdisztáni régiójában két fúrásunkból egy találatot 
értünk el. Oroszországban egy kutatófúrásunk volt, melyet sikeresen teszteltünk. egyiptomban 2 
kutat fúrtunk és teszteltünk, melyből 1 bizonyult sikeresnek (a részleteket a táblázat tartalmazza).

Az elmúlt három évben 
átlagosan 64%-os kutatási 
találati arányt értünk el 
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Ország blokk kút Folyamat Megjegyzés / Teszteredmény

Irak Kurd-
isztáni 
Régió

Shaikan

Shaikan-2 tesztelt Maximális beáramlás üteme: napi 8.064 hordó olaj 
és 2,44 millió köbláb gáz 128/64-as fúvókán.

Shaikan-4 tesztelés alatt
Tesztelés folyamatban. kezdeti teszteredmény: napi 

4.970 hordó olaj és 7,0 millió köbláb 
(1.167 hordó egyenérték/nap) földgáz.

Shaikan-5 fúrás folyamatban
Shaikan-6 fúrás folyamatban

Akri Bijeel bekhme-1 tesztelt negatív teszt.

Orosz-
ország

Surgut
Surgut Ayskaya 1 tesztelésre vár

Surgut Atayskaya 2 tesztelésre vár

Matjush-
kinsky

Verkhne-Larye-
gan-201 tesztelt

Találat. kezdeti teszteredmény : napi 75,5 hordó 
olaj 5 mm-es fúvókán. A kútteszt hidraulikus réte-

grepesztés nélkül történt.

Pakisztán

Tal
Tolanj-X1 tesztelt

Találat. Teszteredmény : napi 2.900 hordó olajegyenér-
ték gáz 32/64-es fúvókán. A teszt befejezése után a kút 

termelése elérte a napi 3.914 hordó olajegyenérték 
gázt és 126 hordó olajegyenérték kondenzátumot.

Makori-east-2 fúrás folyamatban
Margala Margala-1 tesztelt Sikertelen.

Karak Halini-1 tesztelt Találat. Teszt eredmény : napi 1.700 hordó olaj 
32/64-es fúvókán.

Kazah-
sztán

Fedorovs-
koye

Roshkovsky U-21 tesztelésre vár Szelvényezés alapján a szénhidrogén oszlop jelen van.
Roshkovsky U-22 tesztelésre vár
Roshkovsky U-23 tesztelésre vár

Magyar-
ország

számos 
hazai blokk

Mpi-k-1 tesztelt Találat. Teszt eredmény: 
napi 523 hordó olajegyenérték gáz 6 mm-es fúvókán.

Méhkerék-1 tesztelt Találat. Teszt eredmény: 
napi 187 hordó olajegyenérték gáz 9 mm-es fúvókán.

Tófej-1 tesztelt Találat. Teszt eredmény: 
napi 426 hordó olajegyenérték gáz 10 mm-es fúvókán. 

Tóalmás-D-5 tesztelt Találat. Teszt eredmény: napi 36 hordó olaj

Sark-2 tesztelt Találat. Teszt eredmény: 
napi 395 hordó olajegyenérték gáz 8 mm-es fúvókán.

Méhkerék-4 tesztelt Sikertelen.
Mezőgyán-D-1 tesztelt Sikertelen

Hatvan-É-1 tesztelt Sikertelen
Tiszi-3 tesztelt Sikertelen

nagyszénás-Ék-1 tesztelés alatt
komádi-ny-2 tesztelés alatt

nagykörös-D-3 tesztelés alatt
Vízvár-S-2 fúrás folyamatban

beru-4 tesztelésre vár Fúrás és repesztési program befejeződött. 
Próbatermelésre vár.

beru-6 tesztelés alatt Fúrás befejeződött. konvencionális tesztelés folyamatban.

India HF-
ONN-2001-1 kasauli-1 tesztelt Sikertelen.

Szíria* Aphamia Mudawara 3 tesztelésre vár  

Egyiptom

Ras Qattara Zarif Deep-1 lefúrt Sikertelen (tesztelés nélkül).

North 
Bahariya Abrar South-1 tesztelt Találat. Teszt eredmény: 

napi 1.206 hordó olaj /64"-os fúvókán.
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*A tevékenységek teljes mértékben megfelelnek az amerikai és európai szankcióknak. A jövőbeli munkaprogramok és ráfordítások a „force majeure” befejezésétől függnek.



A MOL-csoport SPe 2P készlete 682 millió boe volt 2011 év végén, mely 63 millió boe növekedést 
jelent az előző évhez képest. kiemelkedő, 217%-os készletpótlást értünk el SPe 2P készleteinkben 
többek között a kazahsztáni kutatási sikereinknek, illetve az intenzív orosz mezőfejlesztéseknek kö-
szönhetően.

A bruttó bizonyított és valószínű készletet a 2011-es éves termelés 54,1 millió boe-val csökkentette 
(tartalmazza a 0,3 millió boe MMbF termelést is), míg a készletek bruttó 117 millió boe-val növekedtek.

Változások a szabályozói környezetben 

A magyar bányajáradék-rendszert szabályozó bányatörvény 2011 január 1-jei hatállyal megváltozott. 
A bányajáradék kompenzáció rendszere bevezetésre került, azzal összhangban, hogy 2010 decem-
berétől gázárszabályozást vezettek be Magyarországon az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt 
vételező felhasználók körére. A szabályozott ár maximum az 1998 előtt termelésbe állított mezők 
termelési volumenére vonatkozik.

2011-ben a Magyarországon kitermelt kőolaj és földgáz alapján a MOL a kőolaj és földgáz kiterme-
léséből származó árbevételének 39%-át fizette be bányajáradékként a Magyar Állam felé. 2011-ben 
az 1998 után termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz és kőolaj után fizetendő bányajáradék 
átlagos kulcsa 18% volt (ide nem értve a növelt hatékonyságú eljárásokkal kitermelt mennyiségeket, 
melyek az olaj kitermelés 13%-át képviselték és melyekre nem kell bányajáradékot fizetni Magyar-
országon).

A MOL és a Gazdasági és közlekedési Minisztérium által 2005-ben aláírt kétoldalú szerződésben fel-
sorolt mezők termelése után fizetendő bányajáradék a 2005 végén hatályos rendelkezések alapján 
került meghatározásra 1,02-1,05-ös szorzóval módosítva. Az említett szerződés 2010. szeptemberi 
változása alapján a szerződésben érintett mezőkre a bányajáradékot a bányatörvényben leírtak, és 
a kapcsolódó rendeletekben szabályozottak alapján kell meghatározni, 1,02-es szorzóval módosítva.

Oroszországban a bányajáradék és az exportvám az urali olaj átlagos (rotterdami és mediterrán) 
jegyzésárától és a rubel/dollár árfolyamtól függ, és az adótörvényekben rögzített képletek alapján 
számítandó. A bányajáradék mértékét az adóhatóság havonta hivatalos közleményben teszi közzé. 

Éves szénhidrogén-termelés, millió boe 2011
Magyarország 18,1
Horvátország 18,5
Oroszország 6,8
Szíria 7,4
Pakisztán 2,0
egyéb nemzetközi 1,3
Összesen 54,1

SPe 2P készletek, millió boe 2010 2011
Magyarország 172,5 170,5
Horvátország 250,9 234,3
Oroszország 129,8 185,6
Szíria 45,7 37,0
kazahsztán 0 36,7
egyéb 19,9 18,2
Összesen 618,8 682,3

Jelentős növekedés az SPE 2P 
készletekben 

A 2011. december 31-én érvényes bányajáradék 20,6 USD/bbl, a 2011-es átlagos Ural jegyzésáron 
alapuló éves átlagos bányajáradék pedig 19,2% volt. A 2011. december 31-én érvényes exportvám 
53,6 USD/bbl, az éves átlagos Ural jegyzésáron számított éves átlagos exportvám pedig 51,6% volt. 
kedvező szabályozói változás, hogy 2011 októberétől a képletben szereplő legmagasabb küszöbhöz 
tartozó exportvám koefficiense 65%-ról 60%-ra csökkent. 

A 2010 óta hatályban lévő új bányajáradék szabályozás alapján a bányajáradék mértéke a 2009. de-
cember 31. előtt már termelő mezők esetében 3,1%-ra nőtt 2010-ben. Az eredeti szabályozás szerint 
a bányajáradék mértéke 2015-ig évente 0,5%-ponttal nőtt volna, majd ezt követően tíz évig 10%-ban 
rögzül. 2011 áprilisában azonban ismét módosult a bányatörvény, és a bányajáradék mértéke azon-
nali hatállyal 5%-ra nőtt. 

Upstream kilátások

közép-európa ugyan továbbra is a legfőbb kiindulási pontot jelenti működésünkben, a MOL-
csoportnak a FÁk térségben is meghatározó a jelenléte, valamint a Csoport közel-keleten is kiváló 
eszközökkel és stratégiai partnerségekkel rendelkezik. ezek együttesen jó alapot nyújtanak, hogy az 
Upstream üzletág erős növekedési pillér lehessen. ehhez hozzájárulnak az alábbiak:

I.) kompetencia alapú, dinamikus kutatási stratégia
• A jelenlegi fúrási tervek nagy része a következő három évben megvalósul
• A portfólió további elemekkel való bővítése, melyek lehetnek jelentős potenciállal rendelkező 
eszközök is

II.) A már meglévő kutatási eszközök termelésbe állítása középtávon

III.) Gyors sikerek elérése érdekében nagy hangsúly a mezőfejlesztési projekteken

IV.) Aktív portfólió-kezelés
• földrajzilag és életciklusnak megfelelően
• az inorganikus fejlődési lehetőségek folyamatos ellenőrzése

A kurdisztáni Akri-bijeel és Shaikan blokkokban meglévő részesedésünk kiemelkedő fontosságú 
upstream portfóliónkban. ezek a blokkok a vállalat jövőjére valószínűleg jelentős hatással bíró pro-
jektek és óriási kutatási potenciált rejtenek a földrajzilag és stratégiailag is fontos régióban.  Az el-
múlt évek két legfontosabb felfedezése után intenzív munkaprogrammal 2 kutatási és 7 lehatárolási 
kút fúrását tervezzük a 2012-2013-as időszakban. A Shaikan blokkban a lehatárolási program a be-
fejezéshez közelít; a próbatermelés már elindult. Az Akri-bijeel blokkban a kutatási tevékenységek 
a bijell találat feltárásával párhuzamosan zajlanak. A próbatermeléshez szükséges felszíni eszközök 
megépítését az Akri-bijeel blokkban 2012 második felére tervezzük, egyúttal elemezzük a szénhid-
rogén értékesítési lehetőségeket is. 

Oroszország olyan kulcsfontosságú ország számunkra, amely mind rövid mind középtávú termelés-
növekedési potenciállal rendelkezik. Az elmúlt években 100%-os kutatási találati arányt értünk el. 
A Matjushkinsky és a baitex blokkok jelentős kutatási potenciállal és több feltáratlan formációval 
rendelkeznek. A MOL éves szinten várhatóan 50-60 termelő kutatási és besajtoló kút fúrását, illetve 
2-3 kutató fúrást tervez az elkövetkezendő 3 évben. 

A kazah Fedorovszkij blokkban jelenleg a lehatárolási tevékenységek zajlanak, és a blokk további 
lehetőséget rejthet magában. A kitermelés kezdetének időpontja várhatóan 2015-re tehető. A Cso-
port mind a lehatárolási kutak fúrására, mind a próbatermelési fázis fejlesztésére nagy hangsúlyt 
fektet. A következő két évben a MOL 3 lehatároló kút fúrását és 6 kút tesztelését tervezi. 

Jelentősen módosult a 
magyar bányajáradék-
rendszer a hatóságilag 
szabályozott árú  földgáz 
vonatkozásában

…valamint a horvát 
bányajáradék szabályozásban 

Az Upstream üzletág a 
Csoport erős növekedési 
pillére

Értékteremtés intenzív 
lehatárolási program 
keretében Irak kurdisztáni 
régiójában

Termelésnövekedési 
potenciál rövid és középtávon 
Oroszországban…

…és 2015-től Kazahsztánban

Változások az exportvám 
szabályozásban 
Oroszországban…
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A 2011-es év bemutatása

2011-ben megalakítottuk az egységes Downstream divíziót, mely magában foglalja a Termékelőállítás 
és kereskedelem, a kiskereskedelem és a Petrolkémia üzletágakat. A szervezeti változással, integráci-
ónk erősítésével célunk, hogy kiaknázzuk az egymáshoz kölcsönösen kapcsolódó üzleti folyamatok-
ban rejlő lehetőségeket. Működési hatékonyságunk javítására fókuszálunk, hogy így csökkentsük a 
külső gazdasági környezet negatív hatásait. Az újonnan alakult Downstream divízió alatt 5 finomító, 
2 petrolkémiai üzem, 7 márkanév alatt, 11 kelet- közép-európai országban több mint 1600 töltőállo-
más üzemel, melyeket kiterjedt logisztikai rendszerünkön keresztül látunk el és átfogó ellátási-lánc 
menedzsment alatt optimalizálunk.

2011 kihívásokkal teli év volt a Downstream üzletág számára, melyet a rendkívül kedvezőtlen külső 
környezet illetve horvátországi finomítói leállások jellemeztek. A 2010-es javulást követően a fino-
mító marzsok visszaestek a 2009-es szintre, mely az elmúlt tíz év legalacsonyabb értékei között volt. 
A gázolaj árrések javulása (az előző évhez képest) nem tudta ellensúlyozni az alacsonyabb vegyipari 
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benzin és fűtőolaj árrések hatását. A kőolaj jegyzésára jelentős mértékben emelkedett, melynek 
következtében több mint 25%-kal nőttek az energiaárak 2010-hez képest.

A pakisztáni Tal blokkban a cél a jelenlegi találatok (Mami khel, Maramzai, Makori east és Tolanj) 
lehatárolási tevékenységének folytatása és a blokk fennmaradó potenciáljának további kiaknázása. 
Ahhoz, hogy a MOL készleteit és termelését a következő években növelni tudja és a növekvő kiter-
melést kezelni lehessen, a felszíni eszközök kapacitásának növelése szükséges. A karak blokkban, a 
2011. negyedik negyedéves olajtalálatának köszönhetően (1700 bbl/nap; -100% WI, teljes konzor-
cium részesedés), a 2012-2013-ra időszakra vonatkozó várható munkaprogram tartalmazza a kút 
próbatermelésbe állítását és egy mezőlehatároló kút fúrását. 

A kelet-közép európai régióban legfőbb célunk a kihozatali arány maximalizálása és a 
termelésvisszaesés mérséklése.  Célunk elérése érdekében több olaj- és gázkihozatal növelő projek-
tet indítottunk Algyő, Üllés és más magyarországi mezőkben 2012-ben, továbbá több új mezőfejlesz-
tési és hatékonyságnövelő projekt is folyamatban van. Magyarországon 12 konvencionális és 2 nem 
konvencionális kutatófúrás lemélyítését tervezzük, mindemellett 2 szeizmikus mérés kivitelezését 
is 2012-ben. Horvátországban jelentős fúrási program kezdődik, melynek keretében több kutató és 
termelő kutat tervezünk a már meglévő olaj és gázmezőkön. ezen túlmenően folytatódnak a foko-
zott olajkinyerési eljárásokat (eOR) alkalmazó projektek, illetve három új gázmező termelésbe állítá-
sa is várható 2012-ben. Romániában várhatóan megkezdődik a kutatási program.

A korábbi évek kutatás-vezérelt stratégiánknak köszönhetően a  készletpótlási arány átlagosan a 130 
százalékot is elérheti a következő 3 évben. A megemelkedett készlet pedig jó alapul szolgálhat 2014-
től a tervezett 3-4%-os termelés-növekedéshez. 

DOWnSTReAM ÜZLeTÁGI ÖSSZeFOGLALÓ
 
• 2011-ben a Downstream divízió eredményére továbbra is erős nyomást gyakorolt a kihívásokkal 
teli külső környezet, de 

• két legnagyobb finomítónk jól teljesített, amely igazolja komplex eszközeink erősségét.

• Célunk, hogy megőrizzük legjobb eszközeink vezető szerepét, valamint javítsuk a szegmens 
eredményességét. 

• A MOL csoportszinten optimalizálja eszközeit, célzott organikus növekedési projektekkel és a 
kevésbé hatékony eszközök átalakításával. 

• Az eszközök rugalmas működtetésével és rövid távú hatékonyságnövelő akciókkal célunk, hogy 
fokozatosan javítsuk a horvátországi Downstream működését. 

Pakisztán: folytatódik a 
Tal blokk potenciáljának 
kihasználása 

Kelet-Közép-Európa: 
cél a kihozatali arány 
maximalizálása

Kiemelkedő készlet- és 
termelés-növekedés várható 
középtávon

Célunk az integrált 
működésünk erősítése

Rendkívül kedvezőtlen külső 
környezet…

…gyenge működési 
eredményt hozott 
csoportszinten...

Fő üzenetek

Újrabeszerzési árakkal 
becsült ‘tiszta’ üzleti 
eredmény – 
Feldolgozás és keresk.

2010 2011 Vált.  %

MOL-csoport 20,9 -19.9 n.a

MOL eredmény InA 
hozzájárulás nélkül 63,8 51,6 -19

InA -42,9 -71,5 n.a

…komplex eszközeink jó 
teljesítménye ellenére 

A speciális tételeket a 2. számú melléklet tartalmazza

56 57MOL-csoport ÉVeS JeLenTÉS 2011

Fy 2010 Fy 2011 Vált. %
brent dated (USD/bbl) 79,5 111,3 40
brent Ural árrés (USD/bbl) 1,38 1,67 21
Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t) 133,9 142,9 7
Crack spread – gázolaj 10 ppm (USD/t) 87,1 117,1 34
Crack spread – vegyipari benzin (USD/t) 88,8 63,6 -28
Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/t) -164,8 -238,1 44

Crack spread – ólmozatlan benzin 
(USD/bbl) 8,8 6,9 -21

Crack spread – gázolaj 10 ppm(USD/bbl) 12,9 17,4 35
Crack spread – vegyipari benzin (USD/bbl) -2,0 -9,6 -390
Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/bbl) -10,5 -15,9 -51
Integrált petrolkémiai árrés (eUR/t) 323 279 -14

Az integrált petrolkémiai árrés történelmi mélypontra süllyedt, mely jól tükrözi az európai 
petrolkémiai piac általános helyzetét.

A Downstream üzletág speciális tételek nélküli működési eredménye 0,5 Mrd Ft veszteséget 
mutatott az előző év 59 Mrd Ft-os nyereségével szemben. Mind a külső környezet alakulása mind a 
finomítói leállások komoly negatív hatással voltak az eredményekre a 2010-es évhez képest:

• negatív hatások: (1) magasabb volumenű finomítói saját felhasználás és veszteség az 
üzemzavarok miatt (~ 10 Mrd Ft); (2) a beszerzett energia árának növekedése illetve a saját 
működéshez felhasznált nyersolaj jegyzésárának emelkedése (3) alacsonyabb átlagos crack 
spreadek (4) alacsonyabb integrált petrolkémiai árrés; (5) erősödő forint a dollárral szemben.

• ezeket a hatásokat tompította a (6) valamelyest táguló árkülönbség a könnyű és nehézolajok 
között; a (7) javuló termékszerkezet, növekvő dízelkihozatal csökkenő fűtőolaj kibocsátás mellett és 
(8) a hatékonyságnövelő programunk eredményei.

Az üzleti eredményt 74 Mrd Ft egyszeri tétel rontotta, melyből a legjelentősebb tételek a 
következők voltak: (1) 35 Mrd Ft értékvesztés a IeS goodwilljén a romló downstream üzletági 
kilátások következtében, összhangban a Csoport konzervatív számviteli politikájával; (2) 26 Mrd Ft 
energiaszektorra kivetett válságadó. 



kőolaj-feldolgozási 
adatok (kt) 2010 2011 Vált. %

Saját termelésű kőolaj 1.146 1.027 -10
Import kőolaj 17.109 17.168 0
kondenzátum 297 276 -7
egyéb alapanyag 3.282 3.331 1
Teljes feldolgozott mennyiség 21.834 21.802 0
Vásárolt és értékesített termékek 1.135 1.193 5

noha a Feldolgozás és kereskedelem újraelőállítási árakkal becsült „tiszta” működési eredménye 
negatívba fordult, a romló külső környezet ellenére az InA hozzájárulása nélkül a MOL finomítói te-
vékenysége profitábilis maradt. Az elért ’tiszta’ üzleti eredmény (52 Mrd Ft) jelzi komplex eszközeink 
erősségét.

A gyenge eredmény nagyrészt a horvát Downstreamnek köszönhető (-72 Mrd Ft). elsősorban (1) a 
Rijekai Finomító új egységeinél korábban tapasztalt működési kihívások magasabb volumenű fino-
mítói saját felhasználást és veszteséget eredményeztek. A Sisaki Finomítóban keletkezett tűznek és 
(2) a romló gazdasági környezetben csökkenő hazai értékesítésnek további negatív hatásai voltak. 

A petrolkémiai üzletág üzleti eredménye veszteségbe fordult a második félévben, 10,6 Mrd Ft spe-
ciális tételek nélküli veszteséget eredményezve az év egészében. A gyenge eredmény legfőbb oka, 
hogy az integrált petrolkémiai árrés történelmi mélységbe zuhant, illetve jelentősen megnőttek az 
energiaköltségek.
 
A teljes finomítói kibocsátás az előző évi szinten alakult 2011-ben. Legkomplexebb finomítóink ka-
pacitás-kihasználtsága tovább nőtt, ugyanakkor a horvát finomítók kihasználtsága nyomás alatt volt.

...a magas árrésű motor-
üzemanyag értékesítés a 
piaci trendet meghaladó 
mértékben növekedett 

A Petrolkémia eredménye 
negatívba fordult

Stabil finomítói kibocsátás… 

...változatlan értékesítési 
volumen...

külső kőolaj- és petrolkémiai 
termék-értékesítés terméken-
ként (kt) 

2010 2011 Vált. %

kőolajtermékek 19.005 19.011 0
Motorbenzin 4.151 4.211 1
Gázolaj 9.025 9.392 4
Fűtőolaj 943 740 -22
bitumen 1.293 1.275 -1

 ebből Lakossági szolg. 
szegmens értékesítés 3.545 3.507 -1

Motorbenzin 1.260 1.183 -6
Gáz- és tüzelőolajok 2.187 2.231 2

Petrolkémiai termékértékesítés 1.415 1.504 6
Olefin termékek 270 341 26
Polimer termékek 1.145 1.163 2

Teljes kőolaj- és petrolkémiai ter-
mék értékesítés 20.420 20.515 0

A finomítói kihozatal összetételének javításával csökkentettük a veszteséges fűtőolaj eladást és nö-
veltünk az értékes motor-üzemanyagok arányát a teljes értékesítésen belül. 

Változása (%)
2011/2010

Piaci kereslet2 MOL-értékesítés1

benzin Dízel Motor-
üzema. benzin Dízel Motor-

üzema.

Magyarország -5,7 -0,8 -2,4 -3,3 4,5 2,0
Szlovákia -9,4 0,2 -2,6 -1,0 3,9 2,4
Horvátország -11,4 -8,1 -9,1 -9,4 -6,4 -7,4
egyéb -4,8 2,8 0,8 8,8 9,9 9,6
KKE 10 ország -5,4 2,0 0,0 0,2 5,0 3,6

1 Saját termelésű anyagok értékesítése. A horvátországi értékesítés tartalmazza a mediterrán piacról 
vásárolt Euro V minőségű dízel termékeket is. 
2 MOL becslés

A dízel iránti kereslet a régió egészét tekintve nőtt, összhangban a regionális gazdaságok erősödő 
export-tevékenységével – különösen az első félévben - valamint a kedvező időjárási körülmé-
nyek miatt növekvő mezőgazdasági fogyasztással. A kereslet stagnált az év második felében 
többek között a gazdasági növekedés lassulásának hatására, valamint a viszonylag magas bá-
zis időszaki érték miatt. A motorbenzin-kereslet (főként lakossági fogyasztás) jelentős mérték-
ben esett a gyengülő vásárlóerő és a rendkívül magas benzinárak következtében.

A régió átlagához mérve hazai piacainkon a kereslet kedvezőtlenül alakult. különösen igaz ez Hor-
vátországban, ahol a stagnáló GDP csökkenő vásárlóerővel párosult, érzékenyen érintve a szállítói és 
építőipari szegmenseket. 

A kereslet a régiós átlag felett alakult Szlovéniában (átmenő forgalom magasabb aránya), Lengyelor-
szágban (infrastrukturális beruházások) és Szerbiában. 

A MOL folytatta kiskereskedelmi stratégiájának megvalósítását annak érdekében, hogy a megnyert 
piacot biztosítva növelje a hálózat lefedettségét a finomítók ellátási rádiuszában és fokozza a szeg-
mens hatékonyságát. Szlovéniában megkétszereztük töltőállomásaink számát a TUS Holding 19 kút-
jának felvásárlásával. 

kiemelten fontos számunkra vásárlóink elégedettsége, ezért folyamatosan fejlesztjük töltőállomá-
sainkat, egyúttal javítva az egy kútra jutó bevételt és növelve a hálózat hatékonyságát. A MOL új 
töltőállomási arculata folyamatosan kerül bevezetésre az újonnan épített és átbrandelt töltőállo-
másokon. A boszniai kúthálózat átalakítása is folyamatban van, több mint 20 töltőállomásnál került 
sor arculatváltásra . Legfontosabb piacainkon (Magyarország, Szlovákia, Románia) mintegy 150 kút 
esetében hajtottunk végre arculatváltást, növelve a kiszolgálás színvonalát és népszerűsítve éttermi 
szolgáltatásainkat. Fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó tevékenységünk kiemelt példája 
az a Magyarországon megvalósított zéró-emissziójú töltőállomás, melynél a legújabb technológiákat 
és megoldásokat alkalmaztuk, mint például a napenergia felhasználás, elektromos autók akkumu-
látorainak gyorstöltése, újrahasznosított anyagokból készült bútorzat és gazdaságos LeD világítás. 

Sikeresen folytatódott a 
kiskereskedelmi stratégia 
megvalósítása...

...új kiskereskedelmi design 
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A Csoport teljes motorüzemanyag-értékesítése a kelet-közép-európai régióban 4%-kal nőtt a meg-
előző évhez képest, míg fő piacokon a kereslet stagnált. így a piaci részesedésünk kis mértékben, 
21%-ra nőtt a kelet-közép-európai régióban. Sikeresen megtartottuk és tovább erősítettük pozíci-
óinkat hazai és legfontosabb, közeli export piacainkon. Magyarországon és Szlovákiában a nagyke-
reskedelmi piaci részesedésünk tovább nőtt a csökkenő piaci kereslet ellenére. 2011-ben tovább 
folytatódott értékesítési tevékenységünk racionalizálása Horvátországban: új, vevőfókuszú értékesí-
tési stratégiánknak köszönhetően a növekvő verseny ellenére is megerősítettük piaci helyzetünket.

Gyenge motorüzemanyag-
kereslet, különösen a benzin 
esetében
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Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt) 2010 2011 Vált. %
Magyarország 812 804 -1
Szlovákia 467 452 -3
Horvátország 1.274 1.226 -4
Románia 433 451 4
egyéb 559 574 3
Összesen 3.545 3.507 -1

Magyarországon benzin értékesítésünk csökkent a rendkívül magas üzemanyagárak következtében, 
míg a dízel és LPG értékesítés nőtt, összhangban az export vezérelte gazdasági növekedéssel. A kis-
kereskedelmi üzemanyag-értékesítés mennyisége közel változatlan maradt, míg piaci részesedésünk 
36,4%-ra nőtt.

Szlovákiában több mint duplájára emeltük a beruházási költségeinket, így sikerült 36% fölött tartani 
piaci részesedésünket a Szlovák Olajipari Szövetség (SAPPO) adatai alapján. 

Horvátországban értékesítésünk csökkent. A veszteséges kutak bezárásának eredményeként a töl-
tőállomások száma 22-vel csökkent. 

Romániában a MOL piaci részesedése 12% fölé emelkedett az év végére. A shop árbevétel 8%-kal 
növekedett az intenzív promócióknak köszönhetően.

A Petrolkémiai szegmensben az olefin- és polimer-termelésünk kis mértékben növekedett. Az ole-
fintermékek értékesítése jelentős mértékben növekedett míg a polimerek értékesítését az első félév 
kedvező piaci kondíciói támogatták. 

Downstream kilátások

Az új Downstream struktúrával célunk profitabilitásunk növelése, komplex eszközeink vezető pozí-
ciójának fenntartása, hatékonyságunk növelése és a rugalmas működésünk biztosítása. Az új szer-
vezeti struktúrában hatékonyabban találhatjuk meg a globális optimumokat a lokális optimumok 
helyett. A „kőolajtól műanyagig” filozófiánk szerint a finomítási és petrolkémiai tevékenységeinket a 
teljes szénhidrogén értékláncon keresztül optimalizáljuk. Továbbra is célunk az európai downstream 
üzletág szoros versenyében való vezető pozíciónk megtartása.
 
A jelenlegi finomítói környezet átfogó és megfelelő válaszokat igényel, ezért a MOL elindította az 
„Új Downstream Program 2012”-t az üzletág profitabilitásának növelése érdekében. A legfontosabb 
célterületek a következők:

I. Értéklánc optimalizálás teljes értéklánc előnyeinek kiaknázására. A legfontosabb fókuszpontok 
közé sorolható a profitorientált nyersanyag-kiválasztás és a kereslet szerinti (on-demand) terme-
lés, kapacitásaink optimalizálása. 

II. Az eszközmenedzsment programjai az energiaköltségek, fogyasztásvezérelt termelés optima-
lizálás, a logisztikai eszközök optimalizációjára, szelektív organikus növekedési beruházásokra (új 
butadién és LDPe üzemek, Rijeka modernizáció), termelésünk flexibilitásának és a petrolkémiai 
termékportfóliónk javítására fókuszálnak. Mindezek hozzájárulnak egy még hatékonyabb és költ-
ségtudatosabb eszközhasználat kialakításához.

III. Piacmenedzsment, amely a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szinergiák, a polimer, mono-
mer és egyéb vegyipari termékek értékesítésében rejlő lehetőségek kiaknázására fókuszál. Mind-
ezeket támogatják logisztikai fejlesztéseink.

IV. Erőforrás és Folyamat hatékonyságra fókuszáló programjaink célja a rejtett lehetőségek ki-
aknázása, a feladatok és felelősségek átvizsgálása, az erőforrás termelékenység elemzése és az 
optimális munkaerőlétszám meghatározása, az üzleti folyamatok átvilágítása. 

Logisztikai és kiskereskedelmi hálózatunk együttes fejlesztésével célunk, hogy magasabb végfelhasz-
nálói piaci részesedést érjünk el. befektetéseink a kedvező helyzetű növekvő piacokra és területekre 
irányulnak. Románia továbbra is növekedési régiónak számít kiskereskedelmünk számára és 2011-
hez hasonlóan további zöldmezős beruházásokat tervezünk.

Az eszközök rugalmas működtetésével és rövidtávú hatékonyság-növelő lépésekkel javítani kívánjuk 
a horvát Downstream szegmens működési eredményét. ennek érdekében szükség van a logisztikai 
és kiskereskedelmi hálózatunk racionalizálására, működési költségeink csökkentésére. A tervezett 
új termékvezeték, amely a horvát finomítókat köti össze, további szinergiákat rejthet magában és 
rugalmasabb működést eredményezhet. ezzel párhuzamosan előkészítjük a Rijekai Finomító mara-
dékanyag-feldolgozó üzem fejlesztését, melynek célja, hogy nagyobb mennyiségű értékes „fehér 
termékeket” (pl. dízel és motorbenzin) állítsunk elő.

A petrolkémiai integráció jelentősége, hogy megnyert piacot biztosít a finomításnak illetve kezeli a 
benzin-vegyipari benzin termékfelesleget.  Annak érdekében, hogy a finomítás és petrolkémiai in-
tegrációból származó szinergiákat fenntartsuk, Pozsonyban a gőzkrakkoló felújítását valamint egy új, 
éves szinten 220 kt kapacitású LDPe egység felépítését tervezzük, mely 2015-ben állna üzembe. Az 
új versenyképes üzem három régi, kisebb kapacitású egységet helyettesíti majd, nagyobb rugalmas-
ságot és nagyobb mennyiségű vegyipari benzin feldolgozást biztosítva. A projekt várható beruházási 
költsége hozzávetőlegesen 260 millió euró. 

Az olefin melléktermék értékének növelése egyik stratégiai célunk, ezért a MOL a kimagasló 
profitabilitású butadién piacra való belépés mellett döntött. ennek keretében egy éves szin-
ten 130 kt kapacitású butadién extrakciós üzem megvalósítását tervezzük. A projekt várható 
beruházási költsége hozzávetőlegesen 100 millió euró. Az üzem indulását 2015-re tervezzük.

GÁZ MIDSTReAM

A Gáz Midstream szegmens speciális tételek nélküli üzleti eredménye 25%-kal, 66 Mrd Ft-ra növeke-
dett 2011. évben. A szegmensen belül továbbra is az FGSZ Zrt. (Földgázszállítás) eredmény-hozzájá-
rulása volt a legjelentősebb, annak ellenére, hogy a gáztarifák 2010. július 1-jével történt ideiglenes 
befagyasztása kedvezőtlenül érintette a 2011. I. féléves eredményt.

A strukturális változásoknak köszönhetően a korábbi Gáz és energia szegmens elnevezé-
se Gáz Midstreamre változott 2011 II. negyedévétől. A hőtermelő eszközök átsorolásra kerül-
tek a Downstream szegmensbe, mivel a MOL-csoporton belüli belső átadás döntő mértékben a 
Downstream szegmens felé történik. Az InA gáz nagykereskedelmi leányvállalata átsorolásra került 
az Upstreamből az új Gáz Midstream szegmensbe.

FGSZ Zrt.

Összhangban az európai Unió gázpiaci szabályozásával (2009/73/ek rendelet) Magyarországon is 
meg kellett valósítani a földgázszállítási tevékenységek teljes leválasztását a vertikálisan integrált 
anyavállalatról. Az FGSZ megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az új modell keretei között is 
felkészülten folytathassa rendszerirányítási és gázszállítási tevékenységét, így 2012-ben várhatóan 
elsőként kapja majd meg az ITO (Független Szállítórendszer Üzemeltető) engedélyt.
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Stagnáló kiskereskedelmi 
értékesítés a csökkenő 
kereslet ellenére

Logisztikai és Kiskereskedelmi 
fejlesztések a mélyebb piaci 
integráltság érdekében 

Célunk, hogy javítsuk 
a horvát Downstream 
működési eredményét

Szelektív petrolkémiai 
projektek a flexibilitás 
fenntartása érdekében... 

...és a profitabilitás 
növeléséért. 

ITO engedély – várhatóan az 
elsők között

Magasabb petrolkémiai 
termelés és értékesítés

Az integrált működésben 
rejlő szinergiák kiaknázásával 
erősítjük regionális 
Downstream pozíciónkat

’Új Downstream Program’ a 
profitabilitás növeléséért
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Az FGSZ üzleti tevékenységének eredménye 2011. évben 46,7 Mrd Ft  volt, 7%-os emelkedést mu-
tatva 2010-hez képest, köszönhetően annak, hogy a magasabb árbevételek fedezetet nyújtottak a 
kiadások növekedésére.

A hazai szállítás realizált árbevétele 73,9 Mrd Ft volt, ami 10%-kal haladja meg a bázis időszaki érté-
ket. annak következtében, hogy

• napi és havi többlet kapacitások kerültek lekötésre, 
• a magyar-horvát határkeresztező vezeték elismerésre került a tarifákban és
• 2011. júliusától az új tarifák a valós kapacitás lekötések alapján kerülnek meghatározásra (össz-
hangban a jogszabályban meghatározott tarifamódosítási elvekkel).

A Szerbia és bosznia-Hercegovina felé irányuló tranzit földgázszállítás árbevétele 19,6 Mrd Ft volt, 
mely 12%-os növekedést jelent a bázisidőszaki értékhez képest. A déli irányú tranzitszállítás mennyi-
sége 4%-os növekedést mutatott, illetve a devizaárfolyamok alakulása is kedvezően hatott a tranzit 
árbevételre. A magyar-román határkeresztező gázvezetékre lekötött kapacitás alapján befolyt ár-
bevétel 51%-kal nőtt a bázis időszakhoz képest, mivel a kapacitások lekötése 2010-ben csak július 
hónapban kezdődött meg.

A működési költségek 7,1 Mrd Ft-tal voltak magasabbak a bázisértéknél, elsősorban a szállítási rend-
szer földgáz felhasználásának és a földgáz árának növekedése miatt, illetve a nemrég üzembe helye-
zett magyar-horvát vezetékre elszámolt értékcsökkenés következtében

Változások a szabályozói környezetben

A hazai szállítási tarifában a szabályozó hatóság által elismert eszközalapú megtérülés 8,78% volt 
2010 január 1. és 2010. december 3. között. 

2010. december 4-től kettős tarifarendszer került bevezetésre, amely keretében az egyetemes szol-
gáltatásra jogosult fogyasztói körre 4,5%-os eszközalapú megtérülés alapján számították ki a szállí-
tási tarifákat, míg a többi, a versenypiacon vásároló fogyasztók vonatkozásában maradt a 8,78%-os 
eszközalapú megtérülés számítás. A kettős tarifarendszer nem változott bevezetése óta.

Jelentős lépés a tarifák vonatkozásában, hogy a szabályozó hatóság 2011. január elsejétől befogadta 
a tarifába a horvát irányú összekötő vezeték eszközértékét.

A szabályozó hatóság 2011. július 1-i hatállyal eleget tett a jogszabályok által előírt feladatának, sor 
került a jogszabályban meghatározott tarifa karbantartási mechanizmus alkalmazására, amely ré-
szeként az aktuális tarifák megállapításánál figyelembe vette az új gázév kapacitáslekötését és gázár 
növekedését a 2010. december 4-étől hatályos szabályok alapján. ez összességében nominálisan 
jelentős tarifaemelkedést indukált a megelőző gázévben érvényes, befagyasztott tarifákhoz képest.

A Magyar energia Hivatal által a meghirdetett szállítási tarifák számításához használt arányo-
kat figyelembevéve a földgázszállító rendszer súlyozott átlag hozama 2011-ben körülbelül 6,5% 
volt. A tarifabefagyasztás 2011. első félévre áthúzódó hatását a meghozott takarékossági és 
bevételnövekedési intézkedések kompenzálták, ezért az FGSZ 2011. évi szabályozott eredménye 
2011-ben némileg meghaladta az új szabályok szerint járó eredmény felső határát. ezzel együtt az 
FGSZ 2011. évi adózott eredménye nem érte el a 2010. évi mértéket.

MMBF Földgáztároló Zrt.

Az immár két éve folyamatosan üzemelő földalatti gáztároló üzemeltetési tapasztalatai alapján el-
mondható, hogy megfelelően működő és megbízható része az ellátásbiztonságot garantáló hazai 
gázinfrastruktúrának.  

Stabil üzemi eredmény 
hozzájárulás

10%-kal nőtt a hazai 
szállításból származó 
árbevétel 

A tranzitszállítási volumen 
jelentős növekedést mutat…

A magasabb földgázárak és 
a magyar-horvát vezetékre 
elszámolt értékcsökkenés 
növelték a költségeket

Földgázszállítás: a 
szabályozott szállítási tarifák 
változásai 

Stratégiai és kereskedelmi 
tároló

Az MMbF Zrt. speciális tételek nélküli üzleti eredménye 13,5 Mrd Ft volt 2011-ben. A társaság be-
vételként számolta el az 1,2 Mrd m3-es stratégiai tároló, illetve a 700 millió m3-es kereskedelmi 
tároló kapacitás lekötési díját. A tárolás mellett az MMbF nyereséggel értékesítette a Szőreg-1 mező 
kőolaj- és kondenzátum termelését.

Prirodni Plin d.o.o.

A Prirodni Plin, az InA gázkereskedelmi leányvállalata új földgázszállítási szerződést írt alá az olasz 
enI-vel. Az új szerződés biztosítja az elvárt földgáz mennyiséget a hazai piac számára, tovább javítva 
Horvátország ellátás biztonságát.

A cég 2011. negyedik negyedévében 5,1 Mrd forint üzemi veszteséget termelt a növekvő import 
földgázárak és az ipari fogyasztók egy része számára befagyasztott ár miatt. A cég teljes éves ered-
ményét tekintve is veszteséges lett. A lakossági fogyasztóknál érvényes árszabályozás (2010 elejétől 
1,7 HRk/ köbméter) és az ipari fogyasztók esetében bevezetett további kedvezőtlen szabályozói vál-
tozások voltak a veszteséges működés legfőbb okai.

Változások a szabályozó környezetben

2011 szeptemberétől a horvát állam köbméterenként 2,13 kunában rögzítette a földgáz árát a tá-
mogatott felhasználók (eligible customers) számára. ez az ár minden olyan, nem háztartási fogyasz-
tóra érvényes, aki kevesebb, mint 100 millió köbméter gázt vételez éves szinten. A fűtési energia 
előállítására, elosztására és biztosítására vonatkozó törvény értelmében ugyanez vonatkozik azokra 
a fogyasztókra is, akik hőenergiát állítanak elő a beszerzett gázból háztartási fogyasztók részére. A 
szabályozás 2012 március 31-ig van hatályban. 

Energia - Közös vállalat a CEZ-zel

2011-ben, a MOL-csoport és a CeZ (cseh energiaipari vállalat) közös vezetésű vállalkozás jelen-
tős előrelépést tett a Dunai finomító területén tervezett kombinált ciklusú gáztüzelésű erőmű-
vel (CCGT) érdekében. Az erőmű megkapta a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi 
hatósági engedélyt, az év első felében. 2011 októberében pedig elindult a beruházás első fázisa, az 
erőmű megépítésére vonatkozó főbb szerződések aláírásával.  A beruházás második fázisa, az épít-
kezés elindítása a MOL-csoport és a CeZ további beruházási döntésének függvénye. Az erről szóló 
döntés 2012 első felének végén várható. 

Új szállítói szerződés az olasz 
ENI-vel

A horvát gázkereskedelem 
továbbra is veszteséges 
(Prirodni Plin)

Szabályozói változás a horvát 
gázkereskedelemben 

Jelentős előrehaladás a 
magyar CCGT projekttel

Szigorú, szelektív befektetési 
politika

beRUHÁZÁSOk ÉS beFekTeTÉSek
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A MOL-csoport beruházásainak és befektetéseinek értéke (CAPeX) 275 Mrd Ft volt (17%-kal alacso-
nyabb, mint az előző évben), alatta maradva az üzleti tevékenységből származó nettó cash flownak. 
A beruházások a növekedési projektekre fókuszáltak, úgymint a kutatási és mezőfejlesztési munkála-
tok Irak kurdisztáni régiójában és Oroszországban. A Downstreamben is jelentős beruházások voltak, 
mint a Rijekai Finomító modernizációs programja vagy a hőerőmű felújítása a Pozsonyi Finomítóban.
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beruházások és befektetések 2010 2011
(Mrd Ft) (Mrd Ft)

Upstream 123,0 111,8
Downstream 123,2 110,7
Gáz Midstream 79,7 18,3
központ és egyéb 6,9 33,4
Szegmensek közötti átadás 0,5 0,6
Összesen 332,8 274,9



Downstream üzletág beruházása és befektetése
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2011  
(HUF, Mrd)

Magyar-
ország Oroszo.

kurdisz-
tán Régió 

Irak 
Szíria Horvát-

ország Pakisztán egyéb Összesen 

kutatás 15,6 2,5 12,5 0,6 1,0 3,3

kazahsztán: 2,2
kamerun: 0,9

India: 0,7 
egyéb: 0,7

40,0 
(A teljes 

összeg 
36%-a)

Fejlesztés 14,9 24,0 1,1 10,5 4,4 0,5
egyiptom: 2.3

Angola: 0.5
kazahsztán: 0.

58,2 
(52%)

egyéb projektek 
(fejlesztés, 
fenntartás, szerviz 
cégek)

2,4 10,5 4,4 0,5 11,2 13,6 (12%)

Összesen 32,9 26,5 13,6 11,1 16,6 3,8 7.3 111,8 
(100%)

2010.12.31. 
(milliárd 

saját 
devizában)

2010.12.31. 
(milliárd Ft) Arány % Deviza

2011.12.31. 
(milliárd 

saját 
devizában)

2011.12.31. 
(milliárd Ft) Arány %

1,73 361 34,4  USD 1,18 283 27,1
2,29 639 60,9  EUR 2,34 728 69,6
n.a. 50 4,7  Egyéb* n.a. 35 3,3
n.a. 1.050 100  Összesen n.a.   1.046 100

Az Upstream divízió teljes beruházása és befektetése 9%-kal 111,8 Mrd forintra csökkent az előző 
évhez képest. A csökkenés mögött elsősorban az áll, hogy Szíriában még 2010-ben lezárásra kerültek 
a jelentősebb mezőfejlesztési munkálatok, míg 2011-ben politikai zavargások törtek ki az országban. 
Ugyanakkor kutatási költségeink gyakorlatilag változatlan szinten maradtak, miután több forrás ke-
rült allokálásra Irak kurdisztáni régiójára. A mezőfejlesztési beruházásokon belül a fő fókusz Szíriáról 
Oroszországra helyeződött át, ugyanakkor a magyarországi beruházás is emelkedett.

Upstream üzletág beruházása és befektetése

Kutatás-termelés: nagyobb 
fókusz Irak kurdisztáni 
régiójára és Oroszországra

Downstream: 10%-kal 
alacsonyabb beruházás 
a Rijekai Finomító 
modernizációs program 1. 
fázisának lezárása miatt

Mrd Ft 2010 2011 Vált. % Fő projektek 2011-ben

Feldolgozás és kereskedelem 92,2 63,3 -31 Rijeka Finomító modernizációs program I. 
fázisának ezárása VGO hidrokrakk 

kiskereskedelem 11,7 21,9 86 26 új töltőállomás
174 töltőállomás felújítás

Petrolkémia 9,8 7,2 -26 karbantartási projektek
energia 9,5 18,3 93 Hőerőmű felújítás Pozsonyban
Összesen 123,2 110,7     -10

Mrd Ft 2010 2011 Vált. % Fő projektek 2011-ben
FGSZ Zrt. 74,7 16,4 -78 Horvát tranzit  vezeték
MMbF 2,4 1,1 -54 kisebb összegű beruházások
egyéb 2.6 0.8 -69
Összesen 79,7 18,3     -77

A Downstream üzletág beruházása és befektetése 111 Mrd forintra rúgott, mely 10%-kal alacso-
nyabb az előző évinél. A visszaesés fő oka, hogy a Rijekai Finomító modernizációs programjának 
első fázisa már 2011 első félévében lezárult. Legnagyobb projektünk az évben a Pozsonyi Finomító 
hőerőmű felújítása volt. A kiskereskedelem szegmens 19 új töltőállomást vásárolt a szlovén TUS-tól. 
A Petrolkémia szegmens beruházásainak túlnyomó része karbantartási jellegű volt. 

Gáz Midstream üzletág beruházása és befektetése

A Gáz Midstream beruházása és befektetése jelentős csökkenést mutatott, 18,3 Mrd forintra esett 
vissza a 2010-es 80 Mrd forintos összegről, amely évet terhelt még a magyar-horvát határkeresztező 
csővezeték megépítése. 

A központ és egyéb szegmens beruházása és befektetése 2010-es 6,9 Mrd forintról 33,4 Mrd forintra 
emelkedett. 

Lényegesen alacsonyabb 
CAPEX a Gáz Midstreamben

Központ és egyéb: INA 
részvényvásárlások

A MOL tovább erősítette 
stabil pénzügyi pozícióját

Elegendő külső finanszírozás

Refinanszíroztuk lejáró 
hitelszerződéseinket

FInAnSZíROZÁS

A jelenlegi turbulens finanszírozási környezetben, amely gazdasági lassulással párosul, a vállalkozá-
sok pénzügyi pozíciója és cash flow termelő képessége kiemelt szerepet kapott. 

A MOL javuló eredményének köszönhetően sikeresen teljesítette 2011-re kitűzött célját, hogy meg-
őrizze erős pénzügyi pozícióját. 

A MOL-csoport elegendő külső finanszírozással rendelkezik a zavartalan működéshez és beruházásai 
végrehajtásához. A diverzifikált, hosszú lejáratú finanszírozási portfóliót rulírozó, szindikált és klub-
hitelek, hosszú lejáratú kötvények és multilaterális pénzügyi intézményekkel kötött hitelszerződések 
alkotják.

2011 júniusában 1 milliárd euró keretösszegű rulírozó hitelszerződést írt alá a MOL, amely a 2012. 
május 18-án lejáró, 700 millió euró keretösszegű rulírozó hitelkeret illetve a 2013. július 25-én lejáró 
825 millió euró keretösszegű rulírozó hitelkeret részleges refinanszírozására szolgál. A tranzakció 
részeként a 2005. májusában kötött 700 millió eurós hitel törlésre került. A hitel 5 éves futamide-
jű, mely további 1 plusz 1 évre meghosszabbítható. Továbbá az eredetileg 3 éves futamidejű 
rulírozó hitelszerződés 470 millió euró összegben (a teljes 500 millió euróból) egy évvel 2014. 
szeptember 10-ig meghosszabbításra került.

Eladósodottság

2010 2011 Vált. %.
egyszerűsített nettó 
adósság/ebITDA 1,71 1,44 -15

nettó eladósodottság (gearing) 31,3% 28,0% n.a.

Nettó eladósodottságunk 
30% alá csökkent

Hiteleink 70%-a euróban 
denominált

A teljes adósság devizánkénti megoszlása

* Tartalmaz elsősorban HUF-, emellett HRk-ban and CZk-ban denominált hiteleket is
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konszolidált cash flow 2010 2011
millió Ft millió Ft

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 378.886 372.950
   ebből: forgótőke változása -97.952 -183.983
befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -279.475 -198.709
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása 24.764 -188.903
Pénzeszközök/ pénz egyenértékesek változása 124.175 -14.662
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JeGyZeTek AZ eReDMÉnykIMUTATÁSHOZ

Értékesítés nettó árbevétele, működési költségek és üzleti eredmény

A Csoport nettó árbevétele 2011-ben 24%-kal, 5.343,2 Mrd Ft-ra növekedett, melyet jellemzően a 
finomítói termékek jegyzésárának növekedése következtében beálló magasabb átlagos értékesítési 
árai idéztek elő. Az egyéb működési bevételek az előző évi szinten maradtak (25,0 Mrd Ft).

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 31%-kal növekedett igazodva az értékesítési bevételek növeke-
désének szintjéhez. ezen belül az anyagköltség 33%-kal növekedett, főként az import kőolajár (677,2 
Mrd Ft, ami tartalmazza az árfolyamváltozások hatását is) valamint a vásárolt mennyiség (30,3 Mrd 
Ft) növekedésének köszönhetően. Az eladott áruk beszerzési értéke 34%-kal 655,1 Mrd Ft-ra növe-
kedett köszönhetően a drágább kőolajipari termékeknek (145,5 Mrd Ft). Az igénybevett anyagjellegű 
szolgáltatások értéke 6%-kal 185,3 Mrd Ft-ra csökkent.

Az egyéb költségek és ráfordítások 3%-kal, 381,3 Mrd Ft-ra növekedtek 2011-ben. A vevő követelé-
sekre elszámolt értékvesztés (13,3 Mrd Ft 2011-ben) és a Szlovák készletezési Szövetségnek fizetett 
díj növekedésének (9,3 Mrd Ft) együttes hatását részben ellensúlyozta a vevői és szállítói kötele-
zettségeken keletkezett árfolyam veszteség csökkenése (7,8 Mrd Ft), valamint az InA által bírságra 
2010-ben képzett céltartalék feloldása (4,0 Mrd Ft).

A személyi jellegű ráfordítások 6%-kal, 256,0 Mrd Ft-ra csökkentek az előző év azonos időszakához 
képest, az alacsonyabb átlagos létszám (-5%) és az InA-ban a létszámleépítésre megképzett céltarta-
lék alacsonyabb értékének hatására. 

Az energia szektorra kivetett válságadó 29,0 Mrd Ft-ra növekedett 2011-ben a korábbi év 25,8 Mrd 
forintjával szemben. A 2011-es éves felülvizsgálatot követően 34,8 Mrd Ft értékvesztés került el-
számolásra a csoport olasz finomítási és nagykereskedelmi tevékenységéhez (IeS Csoport) allokált 
Goodwill vonatkozásában, a csökkenő finomítói árrések, a magasabb tárolási és energia költsé-
gek együttes hatásaként. További értékvesztés került elszámolásra 2011-ben az InA Csoport egyes 
upstream eszközeire 5,2 Mrd Ft értékben. További növekedést jelentett a Román Versenyhivatal által 
kiszabott bírság, melyre 5,6 Mrd Ft céltartalék képzés történt.

Pénzügyi eredmények

A pénzügyi műveletek nettó eredménye 2011-ben 54,9 Mrd Ft veszteség volt (szemben a 2010-ben 
elszámolt 85,5 Mrd Ft veszteséggel). A 2011-es évet 41,2 Mrd Ft összegű, míg a 2010. évet 34,5 
Mrd Ft-os kamatráfordítás terhelte, amelyek főleg a kötvények utáni kamatfizetést tükrözik. 2011-
ben a kapott kamatok összege 9,4 Mrd Ft-ot tett ki, míg 2010-ben 7,4 Mrd Ft-ot. 2011-ben 55,6 
Mrd Ft nettó árfolyamnyereség került elszámolásra, szemben a 2010-ben elszámolt 46,7 Mrd Ft-os 
veszteséggel. A Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok átváltási opciójának 
valós értékre történő átértékelése 10,5 Mrd Ft nem realizált nyereséget eredményezett (szemben 
a 2010-ben kimutatott 5,4 Mrd Ft-os nem realizált veszteséggel). ezen felül a MOL a CeZ tulajdoná-
ban lévő részvényekre szóló vételi opciójának valós értékelésén 60,8 Mrd Ft veszteséget könyvelt 
el. Mindkét változás a 2011. második félévben bekövetkezett jelentős részvényárfolyam csökkenés 
hatását tükrözi. 

Részesedés társult vállalkozások eredményéből

Részesedésünk a társult vállalkozások eredményéből 20,1 Mrd Ft volt 2011-ben, elsősorban a 
MeT Zrt-ből és a MOL 10%-os részesedésére jutó eredmény hozzájárulásaként, a Pearl Petroleum 
Company működéséből.

Értékesítés nettó árbevétele 
növekedett

Az anyagjellegű ráfordítások 
növekedtek

Alacsonyabb nyereségadók 

A működési cash flow 2%-kal 
csökkent

A beruházási pénzáramlás 
29%-kal csökkent

A finanszírozási műveletek 
nettó pénzkiáramlása a 
hosszúlejáratú hitelek 
törlesztése miatt

A MOL-csoport ismét 
bekerült a Dow Jones 
Fenntarthatósági Indexbe

Továbbra is fókuszban 
van a környezeti- és 
energiahatékonyság

Az egyéb működési költségek 
növekedtek

Alacsonyabb személyi jellegű 
ráfordítások köszönhetően az 
alacsonyabb létszámnak 

Egyszeri tételek az működési 
ráfordításoknál

A nettó pénzügyi veszteség 
csökkent

Nyereséges társult 
vállalkozások

Adózás előtti eredmény

A fent említett tényezők hatásaként a Csoport adózás előtti eredménye 2011. évben 218,4 Mrd Ft 
nyereség volt, szemben a 2010. évi 172,0  Mrd Ft nyereséggel.

Adózás

A nyereségadók összege 2011-ben 29,9 Mrd Ft-tal 33,4 Mrd Ft-ra csökkent a 2010. évhez képest. A 
saját részvény tranzakciók, illetve harmadik feleknél levő MOL részvényekhez kapcsolódó visszavá-
sárlási opciók értékelésének hatása adózási szempontból az IFRS-től eltérően jelentkezik, és 17,6 
Mrd Ft-tal csökkentette adófizetési kötelezettségünket. Az adófizetési kötelezettség az anyavállalat 
(19% társasági adó, 8% Robin Hood adó és 2% iparűzési adó) 20,1 Mrd Ft-os, az InA 35,4 Mrd Ft-
os (20% társasági adó), az FGSZ Zrt. 2,3 Mrd Ft-os és az MMbF Zrt. 1,2 Mrd Ft-os tárgyidőszaki adó 
hatását tartalmazza.

CASH FLOW

A működési cash flow 2011-ben 373,0 Mrd Ft nettó pénzbeáramlás volt, összehasonlítva a 
2010. évi 378,9 Mrd Ft-os pénzbeáramlással. A forgótőkeigény változásának hatását kiszűrve 
a működési cash flow 19%-kal nőtt. A forgótőke változása a forrásokat 184,0 Mrd Ft-tal csök-
kentette, a gyengébb forintárfolyamnak és a magasabb termékár-jegyzések együttes hatása-
ként. A nyereségadó befizetések összege 52,8 Mrd Ft volt.

A beruházásokból és befektetésből származó nettó pénzkiáramlás 198,7 Mrd Ft-ot tett ki 2011-ben, 
szemben a 2010. év 279,5 Mrd Ft-os értékével. 

A finanszírozási műveletek nettó pénz kiáramlása 188,9 Mrd Ft volt, amely a hosszú lejáratú hitelek 
törlesztéseinek hatását tükrözi, ami a Csoport erős likviditási pozícióját mutatja.

FennTARTHATÓSÁG

2011-ben, a tavalyi sikert megismételve, továbbra is egyedüli vállalatként a régióból, a MOL-csoport 
bekerült a globális Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe. Az olaj- és gázipari szektor vállalatai közül a 
kiválasztott legjobb 12 (legjobb 10%) cég közé kerülés valódi elismerése az elmúlt évek során befek-
tetett erőfeszítéseknek. 2011-ben minden üzleti divízió részletesen meghatározta fenntarthatósági 
célkitűzéseit a hat Fenntartható Fejlődés (FF) fókuszterület mentén, annak érdekében, hogy 2015-re 
biztosítani tudjuk a MOL-csoport helyét a legjobbak között.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk CO2-hatékonyságunk fejlesztésére, annak érdekében, hogy 
meg tudjuk őrizni versenyképességünket egy alacsony-széndioxid kibocsátású világban is. energia-
hatékonysági programunk a MOL-csoport egészében igyekszik fejleszteni üzleti egységek szintjén az 
egy termelési egységre jutó CO2 intenzitást.  Összességében, az energiahatékonyság fejlesztés terü-
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letén tett erőfeszítéseink 3%-os CO2 kibocsátás csökkentést eredményeztek a 2010-es évhez képest, 
abszolút értékben pedig több mint 200 kt-t.

Annak érdekében, hogy a VOC kibocsátás csökkentés területén kitűzött stratégiai céljainkat teljesí-
teni tudjuk, útjára bocsátottuk a “Szivárgás Felismerés és Javítás” (LDAR) programunkat, valamint 
kísérleti jellegű projekteket indítottunk a program magyarországi bevezetése kapcsán.  Az előbb 
említett projektek nem csak a környező levegő minőségének javításához fognak hozzájárulni, hanem 
várhatóan csökkenteni fogják a vállalat szénhidrogén veszteségeit is. 

A MOL-csoport kihívást jelentő hosszú távú célkitűzéssel rendelkezik a munkabiztonság területén, 
amely maximálisan 1 munkaidő-kieséssel járó balesetet engedélyez egy millió munkaórára vetítve. 
2011-ben ez a mutató 1,23 (InA Csoport nélkül) volt, mely az előző évi adatokhoz képest 21%-os 
fejlődést mutat, ugyanakkor még mindig nem éri el a kitűzött célértéket. Az InA is fejlődött ezen 
a téren, ott a mutató 2,6 volt, ami 24%-os csökkenés az előző évhez képest. A balesetek többsége 
nem hozható összefüggésbe a veszélyes technológiával, gyakran csak elcsúszás, botlás, esés követ-
kezménye a sérülés. 
A közúti balesetekre vonatkozó indikátorunk - összehasonlítva az előző évi adatokkal - csökkenő 
trendet mutat. 2011-ben az előbb említett mutatónkat (egy millió levezetett km-re jutó balesetek 
száma, RAR) 0,99-re csökkentettük az InA adatokkal nem számolva és 1,7-re hoztuk ki az InA-val 
együtt.  A fejlődő eredményeken túl azonban sajnos meg kell említenünk egy 2011-ben munkaválla-
lónkat ért halálos közúti balesetet. 

Az összes fontos program, mint pl.: beszállítói biztonság, Folyamat biztonság Menedzsment (PSM) 
vagy a Munkahelyi egészségfejlesztési program (STeP- “Tégy egy lépést az egészségedért”) folytató-
dott és bevezetésre került további cégeknél.

2011 tavaszán került megrendezésre az ötödik, jubileumi Freshhh nemzetközi,vetélkedő. A verseny-
re több mint 2500 diák regisztrált, végül 596 csapat állt össze; 62 ország és több mint 200 egyetem 
képviseltette magát. A Freshhh egy nagyszerű és egyedi eszközünk arra, hogy megtaláljuk az ipar-
águnkban elhelyezkedni kívánó, kiemelkedő képességű fiatalokat. bizonyítja ezt, hogy 2007 óta több 
mint 60, a verseny döntőjéig eljutó diák csatlakozott a MOL-csoporthoz.

A MOL közeli és rendszeres kapcsolatban áll több középiskolával. Mivel a munkaerőpiacon hiány 
mutatkozik a természettudományokkal foglalkozó szakemberekből mind helyi mind globális szinten, 
a MOL különös figyelmet szentel arra, hogy a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődést 
már ebben a korai életkorban erősítse a diákok körében. 2011-ben a középiskolák szintjén lezajlott 
programok: MesterM Díj, Dialógus konferencia és a Junior Freshhh verseny.

2011-től kezdve a MOL-csoport vállalatai már 17 egyetemmel működnek együtt stratégiai szövetsé-
gek keretein belül, a működés szempontjából minden kulcsfontosságú ország területén. 

A MOL-csoport egyéves Growww programjának keretében munkalehetőséget kínálunk frissdiplo-
más hallgatóknak. 2011-ben – az előző évhez hasonlóan – közel 300 új állást hirdettünk meg a vál-
lalatcsoportban. ezekre a pozíciókra összesen több mint 20.000 jelentkezés érkezett 7500 jelentke-
zőtől. Végül 279 állást sikerült betölteni 7 ország jelentkezőivel (Horvátország, Magyarország, Irak, 
Olaszország, Románia, Oroszország és Szlovákia).

InTeGRÁLT kOCkÁZAT-keZeLÉSI RenDSZeR

A kockázatkezelés számára kiemelt feladat, hogy kezelje a külső kihívásokat és így járuljon hozzá a 
MOL stabil és fenntartható pénzügyi pozíciójához. A hatékony és átfogó kockázatkezelés alapeleme 
egy jól működő, felelős társaságirányításnak. A MOL-csoport kijelentheti, hogy fejlett kockázatkeze-

lési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának. ezt 
ismételten alátámasztja a SAM Research AG 2011-ben kiadott riportja is: a Dow Jones Sustainability 
Index (Fenntarthatósági Index) a MOL kockázatkezelési teljesítményét 94%-ra értékelte, amivel a 
MOL a csoportjában az egyik legjobb lett. A szektorátlagot 30 százalékponttal meghaladó érték kife-
jezi a MOL felelősségteljes gondolkodásmódját a kockázat- és krízismenedzsmentben, a kockázatok 
azonosításában, a kockázati térkép megrajzolásában, a kockázatok számszerűsítésében, a pénzügyi 
és nem pénzügyi kockázatok érzékenységvizsgálatában, valamint a tudatos kockázatkezelési straté-
gia kialakításában. 

 Az egységes Vállalati kockázatkezelés (eRM) keretében végezzük a különböző típusú kockázatoknak 
egy olyan hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe való integrálását, amely a MOL-csoport ösz-
szes üzletágára kiterjed. Az eRM a pénzügyi valamint a működési kockázatokat a stratégiai és jogi 
megfelelésből eredő kockázatok széles körével együtt kezeli. A modell időhorizontja a hosszú távú 
szemléletet hangsúlyozza: a nettó jelenérték lehetséges alakulásának (valószínűség-eloszlásának) 
vizsgálatakor a következő 10 év, valamint az azt követő időszak hatásait is figyelembe vesszük. Az 
eRM feltárja a vállalat eredményeire ható legfontosabb kockázatokat, és felhívja a figyelmet a szük-
séges döntések meghozatalára, arra vonatkozóan, hogy mely kockázatokat akarja a Csoport meg-
tartani, és melyek esetében szükséges kockázatcsökkentő lépéseket tenni. A Csoport a következő 
főbb kockázati faktoroknak van kitéve: tömegáru árkockázat, devizaárfolyam-kockázat, szabályozói 
kockázat, országkockázat, fúrási kockázat, berendezés meghibásodásának kockázata, piaci kereslet 
bizonytalansága, reputációs kockázat. A kockázatok csoport szinten kerülnek aggregálásra, számsze-
rűsítésre és kezelésre/csökkentésre. bizonyos kockázatokat csoport szinten, másokat divízió szinten 
célszerű kezelni, ún. kockázat felelősök irányítása alatt. 

A profitabilitás és a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében a Pénzügyi kockázatkezelés (FRM) 
az eRM részeként a rövidtávú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A tömegáruk árkockázatát, a 
devizapiaci és kamatlábkockázatokat VAR szimulációs módszerrel, egy komplex modell ke-
retében mérjük. A pénzügyi kockázatokat – ha szükséges – megfelelő eszközök (mint swap, 
határidős és opciós ügyletek) segítségével fedezzük. ez a tevékenység 12 hónapos periódusra 
koncentrál. 

Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása a biztosítás Menedzsment (IM) felada-
ta. A biztosítások kötése a működési kockázatok és felelősségi károk kezelésének egyik legfontosabb 
eszköze. A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kút-
kockázat biztosítások. A biztosítási üzlet sajátosságaiból következően a kapcsolatos fő tennivalók 
évente ismétlődnek (mivel a legtöbb biztosítási program határozott egy éves időszakra kerül megkö-
tésre, éves megújítású). 

Az Üzletfolytonosság Menedzsment (bCM) a váratlan működési fennakadásokra történő felkészülés 
folyamata, amelyek bekövetkezési valószínűsége kicsi, de hatása jelentős. A krízismenedzsment-
folyamatok (CM), az Incidensmenedzsment, a katasztrófa utáni helyreállítás, az üzletfolytonossági 
tervek (bCP), és más kockázat-ellenőrző programok kiemelten fontosak az olyan üzletágakban, ahol 
a működési kockázatok – a tevékenység alapját képező kémiai és fizikai folyamatok következtében 
– jelentősek. A bCP-k és a CM minősége eközben befolyásolja a biztosítási prémiumokat az éves 
megújítások során, ez alapján csökkentheti a biztosítási költségeket.

Fejlődés a munkabiztonság 
terén

Egységes Vállalati 
Kockázatkezelés 

Főbb kockázatkezelési 
eszközök:

- Pénzügyi Kockázatkezelés 

- Biztosítás Menedzsment 

- Üzletfolytonosság 
Menedzsment 

Folytatódtak tehetségek 
megszerzésére irányuló 
előremutató programjaink

A MOL integrált kockázat-
kezelési rendszere az egyik 
legjobb a SAM Research szerint

68 69MOL-csoport ÉVeS JeLenTÉS 2011



2. számú melléklet

SPeCIÁLIS TÉTeLek ÜZLeTI eReDMÉny-, ÉS ebITDA-HATÁSA (millió Ft-ban)

2011 2010. év
mód 

MOL-csoport  
Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen 83.726 91.088
ebITDA-t érintő speciális tételek összesen 42.070 80.072

UPSTReAM 8.501 47.677

európai bizottság határozata alapján visszamenőlegesen 
fizetendő bányajáradékra képzett céltartalék 35.826

Céltartalék kamatrészének pénzügyi eredménybe történő 
átsorolása -5.439

Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó 2.599 2.562
InA létszámleépítési programjára képzett céltartalék (15) 711 3.712
bizonyos orosz kutatási eszközökre elszámolt értékvesztés 11.016

Értékvesztés / (értékvesztés visszaírás) az InA-Csoport 
egyes upstream eszközeire 5.191

DOWNSTREAM 73.767 27.012

InA akvizíciókori, azóta értékesített készleteinek az első 
konszolidáció során valós értékre történő átértékelése 
miatti többlet ráfordítása

180

Proplin esetében a gázpalackok valós helyzettel összhang-
ban történő elszámolásához kapcsolódó értékvesztés 6.058

Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó 25.549 22.198
InA létszámleépítési programjára képzett céltartalék 1.688 4.634
IeS goodwill vonatkozásában elszámolt értékvesztés 34.828
Romániai Versenyhivatali bírságra képzett céltartalék 5.644

GÁZ MIDSTREAM 4.148 4.491

InA akvizíciókori, azóta értékesített készleteinek az első 
konszolidáció során valós értékre történő átértékelése 
miatti többlet ráfordítása

4.038

Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó 252 453
Vevőkövetelések értékvesztése 3.896

KÖZPONT ÉS EGYÉB -2.690 11.908

Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó 560 541

InA által bírságra képzett céltartalék és feloldása -4.053 4.219

InA létszámleépítési programjára képzett céltartalék 803 7.148

MeLLÉkLeTek

1. számú melléklet

1 A nettó értékesítés és az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő 
értékesítésekből származó eredményt foglalja magába. Az Upstream belföldön kitermelt kőolajat, 
kondenzátumokat és Pb gázt ad át a Downstream, és földgázt a Gáz Midstream szegmensnek. A bel-
ső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott szegmenshez 
tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

2 ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált üzleti eredmény változá-
sát mutatjuk ki. nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadott szeg-
mensnél készleten van az időszak végén és csak a későbbi időszakban kerül értékesítésre harmadik 
fél felé. A szegmensszintű kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a 
tranzakción keletkező nyereséget. Társasági szintű eredmény szempontjából azonban a nyereség 
csak a harmadik félnek történő értékesítéskor kerül elszámolásra. Az előző években a nem realizált 
profit-hatás nem került elkülönítetten kimutatásra, de szerepelt a fogadó szegmens kimutatott szeg-
mens eredményében. Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsősorban az Upstream 
szegmensből a Gáz Midstream szegmensbe átadásnál keletkezik.

3 Üzleti eredményt és az ebITDA-t befolyásoló speciális tételek a 2-es számú mellékletben kerülnek 
részletezésre.

4 Az adatok átszámításánál a 2011. évi (1 USD=200,9 Ft), valamint a 2010. évi (1 USD=208,1) átlagos 
Mnb devizaárfolyamokat használtuk. 
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Független könyvvizsgálati 
jelentés 

FÜGGeTLen kÖnyVVIZSGÁLÓI JeLenTÉS
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság részvényesei részére
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A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés
1.) elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Műkö-
dő Részvénytársaság (”Társaság”) mellékelt 2011. évi konszolidált 
éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely konszolidált éves 
beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített kon-
szolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben 
az eszközök és források egyező végösszege 4.992.801 millió Ft a 
mérleg szerinti eredmény 185.019 millió Ft nyereség-, az ezen 
időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált jövedelemre vo-
natkozó kimutatásból, konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó 
kimutatásból, konszolidált saját tőke változásainak kimutatásá-
ból, konszolidált cash flow-k kimutatásából és a számviteli poli-
tika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat 
tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletből áll. 

A vezetés felelőssége a konszolidált éves beszámolóért
2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó konszo-
lidált éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a nemzet-
közi Pénzügyi beszámolási Standardokkal – ahogyan azokat az eU 
befogadta – összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, 
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé vál-
jon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állítások-
tól mentes konszolidált éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
3.) A mi felelősségünk az konszolidált éves beszámoló véleménye-
zése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. könyvvizsgálatunkat 
a magyar nemzeti és a nemzetközi könyvvizsgálati Standardok és 
a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – tör-
vények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek 
megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelmények-
nek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és vé-
gezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a kon-
szolidált éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehaj-
tását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a kon-
szolidált éves beszámolóban szereplő összegekről és közzététe-
lekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a megbízható és valós 
képet nyújtó konszolidált éves beszámoló akár csalásból, akár 
hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését 
is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen fel-
mérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált éves beszámoló ügyve-
zetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából rele-
váns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati 
eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának 

hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgá-
lat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek 
megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerű-
ségének, valamint a konszolidált éves beszámoló átfogó bemuta-
tásának értékelését. 

5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyí-
ték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemé-
nyünk megadásához.

Záradék (vélemény)
6.) A könyvvizsgálat során a MOL Magyar Olaj- és Gázipari nyilvá-
nosan Működő Részvénytársaság konszolidált éves beszámolóját, 
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasz-
tását az érvényes magyar nemzeti és a nemzetközi könyvvizsgá-
lati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alap-
ján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a 
konszolidált éves beszámolót a nemzetközi Pénzügyi beszámolási 
Standardokkal – ahogyan azokat az eU befogadta - összhangban 
készítették el. Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló 
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Működő Részvény-

társaság 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jö-
vedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a konszolidált üzleti jelentésről
7.) elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Mű-
ködő Részvénytársaság mellékelt 2011. évi konszolidált üzleti je-
lentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős a konszolidált üzleti je-
lentésnek a magyar jogszabályi előírásokkal összhangban történő 
elkészítéséért. A mi felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés és 
az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló 
összhangjának megítélése. A konszolidált üzleti jelentéssel kap-
csolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált 
éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és 
nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyil-
vántartásaiból levezetett információk áttekintését. Vélemé-
nyünk szerint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság 2011. évi konszolidált üzleti je-
lentése a MOL Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Műkö-
dő Részvénytársaság 2011. évi konszolidált éves beszámo-
lójának adataival összhangban van.

Szilágyi Judit
kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 
001368

Szilágyi Judit
ernst & young kft.

Nyilvántartásba-vételi szám: 001165
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MOL Magyar Olaj- és Gázipari nyrt.
és Leányvállalatai

neMZeTkÖZI PÉnZÜGyI beSZÁMOLÁSI STAnDARDOk SZeRInT kÉSZíTeTT 
kOnSZOLIDÁLT PÉnZÜGyI kIMUTATÁSOk 

2011. DeCeMbeR 31.

SIMOLA József
pénzügyi 

vezérigazgató 
helyett es

HeRnÁDI Zsolt
elnök – vezérigazgató
az Igazgatóság elnöke

HeRnÁDI Zsolt

budapest, 2012. március 21.

Jegyzet 2011 2010 Módosított  
ESZKÖZÖK millió forint millió forint
befektetett  eszközök    

Immateriális javak 4 338.552 318.158

Tárgyi eszközök 5 2.824.917 2.685.785

befektetések társult vállalkozásokban 10 104.797 73.004

Értékesíthető befektetések 11 20.649 21.501

Halasztott  adó eszközök 30 43.315 12.682

egyéb befektetett  eszközök 12 36.948 42.104

Összes befektetett  eszköz  3.369.178 3.153.234

Forgóeszközök    

készletek 13 545.234 408.538

Vevőkövetelések, nett ó 14 619.723 463.672

egyéb forgóeszközök 15 125.134 141.508

előre fi zetett  nyereségadók  22.399 5.611

Pénzeszközök 16, 37 311.133 313.166

Összes forgóeszköz  1.623.623 1.332.495

ÖSSZES ESZKÖZ  4.992.801 4.485.729

SAJÁT TőKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK    

Anyavállalati  részvényesekre jutó saját tőke    

Jegyzett  tőke 17 79.202 79.202

Tartalékok 18 1.419.026 1.251.910

Anyavállalati  részvényesek részesedése az eredményből  153.674 103.958

Anyavállalati  részvényesekre jutó saját tőke  1.651.902 1.435.070

külső tulajdonosok részesedése  591.203 539.407

Összes saját tőke  2.243.105 1.974.477

Hosszú lejáratú kötelezett ségek    

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 19 862.149 947.910

Céltartalékok 20 314.315 280.535

Halasztott  adó kötelezett ségek 29 118.802 118.312

egyéb hosszú lejáratú kötelezett ségek 21 51.046 46.110

Összes hosszú lejáratú kötelezett ség  1.346.312 1.392.867

Rövid lejáratú kötelezett ségek    

Szállítók és egyéb kötelezett ségek 22 1.008.780 800.958

Fizetendő nyereségadók  37.184 10.672

Céltartalékok 20 37.227 43.842

Rövid lejáratú hitelek 23 136.288 160.863

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 19 183.905 102.050

Összes rövid lejáratú kötelezett ség  1.403.384 1.118.385

ÖSSZES SAJÁT TőKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  4.992.801 4.485.729

kOnSZOLIDÁLT MÉRLeG 2011. DeCeMbeR 31.
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Jegyzet 2011 2010 Módosított
millió forint millió forint

Árbevétel 3, 24 5.343.234 4.299.654
egyéb működési bevétel 25 24.955 24.894
Összes működési bevétel  5.368.189 4.324.548
Anyagjellegű ráfordítások  4.248.949 3.253.448
Személyi jellegű ráfordítások 26 255.927 271.968
Értékcsökkenés és értékvesztés  349.840 280.560
egyéb működési költségek és ráfordítások 27 381.304 368.524
Saját termelésű készletek állományváltozása   -78.867  -50.932
Aktivált saját teljesítmények értéke   -42.146  -44.498
Összes működési költség  5.115.007 4.079.070
Üzleti tevékenység eredménye  253.182 245.478
Pénzügyi műveletek bevételei 28 80.148 24.731

ebből: Átváltási opció valós érték értékelési különbözete 28 10.548  -
Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 135.000 110.208

ebből: Átváltási opció valós érték értékelési különbözete 28  - 5.381
Pénzügyi műveletek vesztesége / nyeresége (-) 28 54.852 85.477
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből  20.066 12.013
Adózás előtti eredmény  218.396 172.014
nyereségadó 30 33.377 63.297
Időszak eredménye  185.019 108.717

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből 153.674 103.958

külső tulajdonosok részesedése az eredményből  31.345 4.759

Anyavállalati részvényeseket megillető 
egy részvényre jutó eredmény (forint) 32 1.766 1.231

Anyavállalati részvényeseket megillető 
egy részvényre jutó hígított eredmény (forint) 32 1.538 1.209

kOnSZOLIDÁLT eReDMÉnykIMUTATÁS 2011. DeCeMbeR 31

Jegyzet 2011 2010 Módosított
millió forint millió forint

Időszak eredménye  185.019 108.717
egyéb átfogó jövedelem    

külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet a nettó 
befektetés-fedezeti ügylettel és adóval együtt 29 107.569 42.875

Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással 29  -2.860  -1.423
Cash flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással 29 1.160 351
Részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből 29 14.938 7.672

Időszaki egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt  120.807 49.475
Időszaki összes átfogó jövedelem  305.826 158.192

Anyavállalati részvényesek részesedése  221.197 145,599
külső tulajdonosok részesedése  84.629 12,593

kOnSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVeDeLeMkIMUTATÁS 2011. DeCeMbeR 31.
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kOnSZOLIDÁLT kIMUTATÁS A SAJÁT Tőke VÁLTOZÁSÁRÓL 2011. DeCeMbeR 31.

 JeGyZeTT Tőke TőkeTARTALÉk 
VALÓS ÉRTÉk 
ÉRTÉkeLÉSI 
TARTALÉk

ÁTVÁLTÁSI 
TARTALÉk

ÖSSZeTeTT 
InSTRU-

MenTUMOk 
TőkeRÉSZe

eReDMÉny-
TARTALÉk

TARTALÉKOK 
ÖSSZESEN

AnyAVÁLLALATI 
RÉSZVÉnyeSek 

RÉSZeSeDÉSe AZ 
eReDMÉnybőL

ANYAVÁLLALATI 
RÉSZVÉNYE-
SEKRE JUTó 
SAJÁT TőKE

kÜLSő 
TULAJDO-

nOSOk 
RÉSZeSeDÉSe

ÖSSZES 
SAJÁT TőKE

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint
Záró egyenleg 2009. december 31. 79.202  -325.669 8.347 111.209  -8.074 1.333.932 1.119.745 95.058 1.294.005 535.647 1.829.652

Tárgyidőszaki eredmény  -  -  -  -  -  -  - 103.958 103.958 4.759 108.717
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem  -  -  -813 42.454  -  - 41.641  - 41.641 7.834 49.475
Tárgyévi összes átfogó jövedelem  -  -  -813 42.454  -  - 41.641 103.958 145.599 12.593 158.192
előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése  -  -  -  -  - 95.058 95.058  -95.058  -  -  -
külső tulajdonosoknak fizetett osztalék  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -8.729  -8.729
Saját részvény ügyletek nettó hatása  -  -  -  -  -  -4.534  -4.534  -  -4.534  -  -4.534
Tranzakció külső tulajdonosokkal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -104  -104
Záró egyenleg 2010. december 31. 79.202  -325.669 7.534 153.663  -8.074 1.424.456 1.251.910 103.958 1.435.070 539.407 1.974.477

Tárgyidőszaki eredmény  -  -  -  -  -  -  - 153.674 153.674 31.345 185.019
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem  -  -  -1.916 59.519  - 9.920 67.523  - 67.523 53.284 120.807

Tárgyévi összes átfogó jövedelem  -  -  -1.916 59.519  - 9.920 67.523 153.674 221.197 84.629 305.826
előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése  -  -  -  -  - 103.958 103.958  -103.958  -  -  -
külső tulajdonosoknak fizetett osztalék  -  -  -  -  -   -  -  -  -17.620  -17.620
Saját részvény ügyletek nettó hatása  -  -  -  -  - 5.307 5.307  - 5.307  - 5.307
Tranzakció külső tulajdonosokkal  -  -  -  -  -  -9.672  -9.672  -  -9.672  -15.213  -24.885
Záró egyenleg 2011. december 31. 79.202  -325.669 5.618 213.182  -8.074 1.533.969 1.419.026 153.674 1.651.902 591.203 2.243.105
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Jegyzet 2011 2010 
Módosított

 millió forint millió forint
Adózás előtti eredmény  218.396 172.014
Értékcsökkenés és értékvesztés  349.840 280.560
készletek értékvesztése és visszaírása (-)  4.587  -138
Céltartalékok növekedése / csökkenése (-)   -3.212 17.650
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség   -6.286  -2.228
követelések értékvesztése / visszaírása (-)  15.115  -11.836

Vevőköveteléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett 
nem realizált árfolyam veszteség/nyereség (-)  4.530 563

Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség   -  -756
kapott kamatok   -9.389  -7.437
Fizetett kamatok  41.171 34.536

egyéb devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége 
kivéve a vevőköveteléseken és szállítói kötelezettségeken keletkezett nem 
realizált árfolyamkülönbözet

  -55.642 46.722

konverziós opció valós értékelésből származó különbözet (lásd 28. jegyzet)   -10.548 5.381
egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások , nettó pénzáramlás  75.651  -9.945
Részesedés társult vállalatok eredményéből   -20.066  -12.013
egyéb pénzmozgással nem járó tételek  5.539 1.278

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 
a működő tőke változás előtt  609.686 514.351

készletek csökkenése / növekedése (-)   -108.264  -63.032
Vevőkövetelések csökkenése / növekedése (-)   -113.815  -16.339
egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)  1.231  -2.553
Szállítói kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése  18.357 5.874
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése  18.508  -21.902
Fizetett nyereségadó   -52.753  -37.513
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás  372.950 378.886
beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek    -224.751  -305.401
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz  6.911 3.558
Leányvállalatok és kisebbségi részesedések megvásárlása, nettó pénzáramlás 37  -25.314  -541
Társult vállalkozások és egyéb befektetett eszközök megvásárlása   -1.695  -2.102
Leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás (lásd 8. Jegyzet)  805  -1.513

Társult vállalkozások és egyéb befektetések 
értékesítéséből származó pénzeszköz   - 630

Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása  12.545 13.488
Rövid lejáratú befektetések állományváltozása  209  -5
kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek  27.247 8.052
kapott osztalék  5.334 4.359
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása   -198.709  -279.475

kOnSZOLIDÁLT CASH FLOW kIMUTATÁS 2011. DeCeMbeR 31. kOnSZOLIDÁLT CASH FLOW kIMUTATÁS 2011. DeCeMbeR 31.

Jegyzet 2011 2010 
Módosított

 millió forint millió forint
kötvénykibocsátás  11.000 200.921
Hosszú lejáratú hitelek felvétele 37 191.222 442.134
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   -304.725  -580.699
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása   -768  -319
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása   -8.513 19.986
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások   -60.204  -48.513
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok   -23  -19
külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok   -16.892  -8.727
külső tulajdonosok hozzájárulása   -  -
Saját részvény kibocsátása   -  -
Visszavásárolt saját részvény   -  -
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása   -188.903 24.764
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése   -14.662 124.175
Pénzeszköz állomány az év elején  313.166 178.703

Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt  12.190 9.650

Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete  439 638
Pénzeszköz állomány az év végén 37 311.133 313.166
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Jegyzetek a nemzetközi Pénzügyi beszámolási Standardok 
                                szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz
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1 ÁLTALÁnOS

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari nyrt. (a továbbiakban MOL nyrt., 
MOL vagy a Társaság) 1991. október 1-jén alakult meg a jogelőd 
Országos kőolaj- és Gázipari Tröszt (OkGT) átalakulásával. Az álla-
mi vállalatok átalakulási törvénye értelmében az OkGT eszközei 
és kötelezettségei a fordulónappal átértékelésre kerültek. A MOL 
nyrt. és leányvállalatai (a továbbiakban MOL Csoport, vagy a Cso-
port) kőolaj, földgáz és gáztermék kutatásával és termelésével, 
szállításával, és kőolaj tárolásával, finomításával, finomítói termé-
kek kis- és nagykereskedelmével, valamint olefinek és poliolefinek 
gyártásával, értékesítésével foglalkozik. A Csoport dolgozóinak 
létszáma 2011. december 31-én 31.471 fő, míg 2010. december 
31-én 32.394 fő volt. A Társaság székhelye Magyarországon, a bu-
dapest, Október huszonharmadika u. 18. címen található. 

A Társaság részvényeit a budapesti és a Varsói Értéktőzsdén 
jegyzik. A nemzetközi tőkepiacokon a Luxemburgi Értéktőzsde, a 
londoni elektronikus tőzsde és az International Order book for-
galmazza a Társaság letéti jegyeit (DR), valamint new yorkban, 
berlinben és Münchenben tőzsdén kívüli kereskedelemben is for-
galmazzák.

2.1 eLFOGADÁS, MeGFeLeLőSÉGI nyILATkOZAT 
 ÉS A beSZÁMOLÓ ÖSSZeÁLLíTÁSÁnAk ALAPJA

i) Elfogadás és nyilatkozat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardoknak való megfelelőségről

A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság 2012. március 21-
én fogadta el.

A konszolidált éves beszámoló a nemzetközi Számviteli Standar-
dok szerint, az európai Unió (eU) Hivatalos Lapjában rendeleti 
formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján készült.  Az 
IFRS-t a nemzetközi Számviteli Standardok bizottság (IASb) és a 
nemzetközi Pénzügyi beszámolás Értelmező bizottság (IFRIC) által 
megfogalmazott, standardok és értelmezések alkotják.

2005. január 1-jétől a magyar számviteli törvény változása lehe-
tővé teszi, hogy a Csoport konszolidált beszámolóját az európai 
Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett IFRS alap-
ján készítse el. Jelenleg az eU beiktatási folyamatai és a Csoport 

tevékenysége alapján nincs különbség a Csoport IFRS és eU által 
elfogadott IFRS politikák között.

A pénzügyi kimutatásokban szereplő közzétételek megfelelnek az 
egyes standardokban foglalt követelményeknek. A 2006 során ki-
bocsátott lejárat nélküli, átváltható értékpapírokba ágyazott kon-
verziós opcióval kapcsolatban elszámolt átértékelési különbözet 
az eredménykimutatás külön sorában került megjelenítésre. A 
menedzsment véleménye szerint ezen pénzmozgással nem járó 
tétel elkülönítése növeli a pénzügyi kimutatások áttekinthetősé-
gét, mert az így elszámolt nyereség vagy veszteség összegére nem 
gyakorol hatást sem a Csoport működése, sem az ezen működést 
befolyásoló külső üzleti tényezők. A konverziós opció részleteit a 
17. Jegyzet tartalmazza.

ii) A beszámoló készítésének alapja

A konszolidált éves beszámoló a 2011. december 31-én kibocsá-
tott és hatályos standardok és IFRIC értelmezések szerint készült.

A MOL nyrt. nem konszolidált éves beszámolóját a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény szerint (a továbbiakban MSZSZ) készíti. 
e törvény egyes előírásai eltérnek a nemzetközi Pénzügyi beszá-
molási Standardokban (IFRS) foglaltaktól. 

A bekerülési érték elvének alkalmazása érdekében a konszolidált 
éves beszámoló úgy tekinti a MOL nyrt.-t, mintha az 1991. októ-
ber 1-jén jött volna létre az eszközök és források aznapi értékével, 
figyelembe véve az IFRS miatt szükséges módosításokat.  

A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.

iii) Konszolidációs elvek

Leányvállalatok
A konszolidált éves beszámoló a MOL nyrt.-t, illetve az ellenőrzé-
se alatt álló leányvállalatokat foglalja magában. ellenőrzésről ál-
talában 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 történő befo-
lyás révén előnyöket élvez annak tevékenységéből. Amint azt az 
IAS 27 előírja, az azonnal lehívható szavazati jogok is figyelembe 
vételre kerülnek az ellenőrzés meghatározásához.

A megszerzett üzletekre az akvizíciós számvitel módszere kerül 
alkalmazásra, amely a megszerzéskori értékviszonyok alapján tör-
ténik az eszközök és források akvizíció időpontjára, azaz az irá-
nyítás megszerzésének napjára vonatkozó piaci értékének alapul 
vételével. Az akvizíció költsége az ellenérték, valamint a külső tu-
lajdonosoknak a megszerzett üzletben meglevő részesedésének 
összege. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a 
tranzakció időpontjától kezdődően, illetve a tranzakció időpontjá-
ig szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban. 

A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyen-
legek és eredmények, valamint a nem realizált eredmények ki-
szűrésre kerülnek, kivéve, ha az ilyen veszteségek a kapcsolódó 
eszközök értékvesztésére utalnak. A konszolidált éves beszámoló 
készítése során a hasonló tranzakciókat és eseményeket egysé-
ges számviteli elveket követve rögzítik. 

A külső tulajdonosokra eső tőke- és eredményrész a mér-
legben és az eredménykimutatásban külön soron jelenik 
meg. Az üzleti kombinációk vonatkozásában a külső tu-
lajdonosok részesedése vagy valós értéken, vagy a meg-
szerzett társaság nettó eszközeinek valós értékéből a külső 
tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül meghatározásra. 
Az értékelés módjának kiválasztása minden üzleti kombináció vo-
natkozásában egyedileg történik. Az akvizíciót követően a külső 
tulajdonosok részesedése az eredetileg felvett érték, módosítva 
a megszerzett társaság tőkéjében bekövetkező változások külső 
tulajdonosokra jutó összegével. Az időszaki összes átfogó jövede-
lemből abban az esetben is részesülnek a külső tulajdonosok, ha 
ez részesedésük negatív egyenlegéhez vezet.

A Csoport leányvállalatokban meglevő részesedésének olyan vál-
tozásai, amelyek nem eredményezik a kontroll elvesztését, tőke 
tranzakcióként kerülnek elszámolásra. A Csoport, valamint a kül-
ső tulajdonosok részesedése kerül módosításra úgy, hogy azok 
tükrözzék a leányvállalatokban meglevő részesedéseik változását. 
A külső tulajdonosok részesedését módosító összeg, valamint a 
kapott vagy fizetett ellenérték különbsége a tőkében kerül elszá-
molásra, mint a társaság tulajdonosaira jutó érték.

Közös vezetésű vállalkozások
A közös vezetésű vállalkozás olyan szerződésen alapuló megálla-
podás, amelyben két vagy több fél (vállalkozók) közös irányítás 
alatt álló gazdasági tevékenységet folytat. közös irányítás akkor 

bratislava Refinery, Slovakia

Dunai Finomító – Magyarország
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valósul meg, amikor a tevékenységhez kapcsolódó stratégiai, 
pénzügyi és operatív döntések a vállalkozók egyhangú bele-
egyezését követelik meg. A közös vezetésű vállalkozás olyan vál-
lalkozás, amely egy gazdasági tevékenységet folytató társaság, 
partnerség vagy más jogi személy létrehozásával jár, amelyet a 
Csoport a többi vállalkozóval közösen irányít.

A Társaság közös vezetésű vállalkozásokban lévő részesedései ará-
nyos konszolidációval kerülnek bevonásra, azaz a közös vezeté-
sű vállalkozások eszközeinek, forrásainak, bevételeinek és ráfor-
dításainak arányos része összevonásra kerül a konszolidált éves 
beszámoló megfelelő soraival.  A közös vezetésű vállalkozások 
pénzügyi kimutatásaikat az anyavállalatéval azonos beszámolási 
évre, konzisztens számviteli politikákat követve készítik el. A kö-
zös vezetésű vállalkozások addig az időpontig kerülnek arányosan 
konszolidálásra, ameddig a Csoport közös irányítása fennáll a vál-
lalkozásban.

Amikor a Csoport eszközöket ad át, illetve értékesít a közös ve-
zetésű vállalkozás részére, a tranzakció annak tartalma alapján 
kerül elszámolásra. Amikor a Csoport eszközöket vásárol a közös 
vezetésű vállalkozástól, a Csoport akkor számolja el a közös vál-
lalkozás tranzakcióból származó eredményének rá jutó részét, 
amikor az eszköz harmadik fél részére továbbértékesítésre kerül. 
A csoporton belüli tranzakciókon keletkező veszteségek azonnal 
elszámolásra kerülnek, ha azok az eszköz realizálható értékének 
csökkenésére, vagy értékvesztésre utalnak.

A közös irányítás megszűnése esetén a Csoport a megmaradó ré-
szesedését valós értéken veszi fel, kivéve, ha nem leányvállalattá 
vagy társult vállalkozássá válik. A közös vezetésű vállalkozás könyv 
szerinti értékének, valamint a megmaradó részesedés valós érté-
ke és az értékesítés ellenértéke összegének különbsége az ered-
ményben kerül elszámolásra.

Befektetések társult vállalkozásokban
A társult vállalkozás olyan társaság, amelynek pénzügyi és műkö-
dési politikáira a Csoport jelentős befolyást képes gyakorolni, de 
amely nem leányvállalat vagy közös vezetésű vállalkozás.  

A Csoport társult vállalkozásokban lévő befektetései az equity 
módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. Az equity módszer 
alapján a társult vállalkozásokban meglevő befektetés a mérleg-
ben a társult vállalkozás nettó eszközértékének megszerzést kö-
vető, Csoportra jutó változásával növelt bekerülési értéken kerül 
kimutatásra. A társult vállalkozáshoz kapcsolódó goodwill a be-
fektetés könyv szerinti értékének része, és nem kerül amortizá-
lásra. Az eredménykimutatás a társult vállalkozás működéséből 
származó eredményének a Csoportra jutó részét tartalmazza. Ha 
a társult vállalkozás saját tőkéjével szemben elszámolt változás 
történik, a Csoport szintén elszámolja a rá jutó részt, és – ahol ez 
értelmezhető – kimutatja a saját tőke változásaként. A Csoport 
és a társult vállalkozás között történt tranzakciók nyeresége vagy 

vesztesége a társult vállalkozásban lévő tulajdoni hányad mérté-
kéig kerül kiszűrésre.

A társult vállalkozások beszámolási időpontjai megegyeznek a 
Csoportéval, és a társult vállalkozások számviteli politikája meg-
felel a Csoport által hasonló tranzakcióknál, hasonló körülmények 
között alkalmazottal.

A társult vállalkozásokban levő befektetések a mérleg forduló-
napján értékvesztésre utaló objektív bizonyítékok megállapítása 
céljából felülvizsgálatra kerülnek. Amennyiben van ilyen bizonyí-
ték, meghatározásra kerül a befektetés realizálható értéke és az 
elszámolandó értékvesztés. A korábbi években elszámolt veszte-
ségek okának mérlegelése alapján kerül meghatározásra, hogy a 
veszteségek visszafordításra kerülhetnek-e.

egy társult vállalkozásban meglévő jelentős befolyás megszűnése 
esetén a Csoport a megmaradó részesedést átértékeli, és valós érté-
ken veszi fel. A társult vállalkozás könyv szerinti értékének, valamint 
a megmaradó részesedés valós értéke és az értékesítés ellenértéke 
összegének különbsége az eredményben kerül elszámolásra. 

2.2 A SZÁMVITeLI POLITIkA VÁLTOZÁSAI 

A Csoport számviteli politikái megegyeznek a korábbi években 
használtakkal, eltekintve néhány kisebb változtatástól néhány 
mérleg, illetve eredménykimutatás tétel besorolásában, melyek 
nem gyakoroltak lényeges hatást a Csoport pénzügyi kimutatása-
ira. ez alól kivétel a banki hitelekhez kapcsolódó költségek átso-
rolása az Üzleti tevékenység eredménye kategóriából a Pénzügyi 
műveletek eredménye kategóriába. Az összehasonlító időszakok 
e kisebb változásoknak megfelelően módosításra kerültek, azon-
ban nyitó mérleg közzététele nem szükséges, mivel a menedzs-
ment megítélése szerint a hatásuk nem jelentős.

2011. január 1-től a Csoport felülvizsgálta működési szegmense-
inek kialakítását, hogy az jobban tükrözze mind a szervezeti fe-
lelősségeket, mind pedig a Csoport fő döntéshozó testületeinek 
szempontjait a források allokálására és a teljesítmény elemzésére 
vonatkozóan. ennek eredményeként:

- A Petrolkémia megszűnt önálló szegmensként jelenteni és a 
Downstream részét képezi
- A hőtermelő tevékenységek a Downstream szegmensbe kerül-
tek át a korábbi Gáz és energia szegmensből
- Az InA gázkereskedő leányvállalata az Upstream szegmensből 
a Gas Midstream szegmenshez került.

Az újra-szegmentálás alapján a Csoport a következő három 
szegmenst különíti el: Upstream, Downstream, valamint Gas 
Midstream.  Az összehasonlító időszakok ennek megfelelően mó-
dosításra kerültek.

A Csoport az alábbi új, illetve módosított IFRS-eket és IFRIC ér-
telmezéseket alkalmazta az év során. A következőkben leírtakon 
túlmenően ezek alkalmazása nem gyakorolt jelentős hatást a Cso-
port pénzügyi kimutatására, azonban további közzétételi követel-
ményeket eredményezett.

- IAS 24 – Kapcsolt Felekkel Folytatott Tranzakciók (módosítás) 
hatályos 2011.  január 1-től

- IAS 32 – Pénzügyi instrumentumok: Prezentálás (módosítás) 
hatályos 2010. február 1-től

- IFRIC 14 – A minimális finanszírozási követelményhez kapcso-
lódó előlegek (módosítás) hatályos 2011. január 1-től.

- IFRIC 19 – Pénzügyi kötelezettségek tőkeinstrumentumok ki-
bocsátásával történő megszüntetései

- IFRS-ek Javításai (2010. május)

A változások főbb hatásai a következők:

IAS 24 Kapcsolt Felekkel Folytatott Tranzakciók (módosítás)

Az IAS 24 módosítása a 2011. január 1-én vagy azt követően kez-
dődő pénzügyi évek vonatkozásában lép hatályba és visszamenő-
legesen kerül alkalmazásra. A felülvizsgált standard egyszerűsíti 
azon társaságok közzétételi követelményeit, amelyek felett egy 
kormány kontrollt, közös vezetést gyakorol vagy amelyekben je-
lentős befolyással rendelkezik, és tisztázza a kapcsolt fél fogal-
mát. ennek eredményeként ezen társaságok felmentést kapnak a 
kormányokkal és a kormányokhoz kapcsolódó társaságokkal foly-
tatott tranzakciókról és a velük szemben fennálló egyenlegekről 
szóló általános közzétételi követelmények alól.

IAS 32 – Pénzügyi instrumentumok: Prezentálás (módosítás)

Az IAS 32 módosítása 2010. február 1-jén vagy azt követően kez-
dődő üzleti év vonatkozásában lép hatályba, előírja, hogy minden 
olyan jogot, opciót és biztosítékot, melyek egy társaság saját tőke 
instrumentumai meghatározott részének a megszerzését fix áron, 
bármilyen devizában lehetővé teszik, tőke elemként kell kezelni, 
ha bizonyos kritériumoknak megfelelnek.

IFRIC 14 – A minimális finanszírozási követelményhez kapcsolódó 
előlegek (módosítás)

A minimális finanszírozási követelményhez kapcsolódó előlegek-
ről szóló IFRIC 14 módosításának oka az értelmezés azon nem 
szándékolt következménye volt, hogy bizonyos esetekben a tár-
saságok nem vehetik fel eszközként a könyveikbe a minimális 
finanszírozási hozzájárulások saját döntés alapján történő előre 
fizetését. A módosítás 2011. január 1-től hatályos.

IFRIC 19 Pénzügyi kötelezettségek tőkeinstrumentumok kibocsá-
tásával történő megszüntetései

Az IFRIC 19 módosítása annak az esetnek a számviteli kezelésé-
re vonatkozik,  amikor egy társaság tőke instrumentumot bocsát 
ki pénzügyi kötelezettségének rendezése céljából. A tőke instru-
mentum valós értéken kerül kimutatásra, a pénzügyi kötelezett-
ség pedig részben vagy egészben kivezetésre kerül a „fizetett 
ellenérték” alapján. A módosítás a 2010. július 1-én vagy utána 
kezdődő üzleti évre alkalmazandó.

IFRS-ek Javításai
Az IASb 2010 májusában bocsátotta ki a főként szabályokat össze-
hangoló, szövegezéseket tisztázó módosításainak gyűjteményét. 
A Csoport az alábbi módosításokat alkalmazza és a számviteli po-
litikáját ennek megfelelően megváltoztatta, de ennek nem volt 
hatása a Csoport pénzügyi beszámolóira.

IFRS 1 A Nemzetközi Beszámolási Standardok első alkalmazása
Az IFRS 1 idei javításai a következőket tartalmazzák: a) Az IFRS első 
alkalmazásának évében történő számviteli politika változások – 
ha az IFRS-t első alkalommal alkalmazó társaság megváltoztatja 
a számviteli politikáját, vagy használja az IFRS 1 által lehetővé 
tett felmentéseket, miután közzétette az IAS 34 szerint készült  
közbenső pénzügyi beszámolóját, de mielőtt az első IFRS 
szerinti beszámolóját elkészíti, ezen változásokat meg kell 
magyaráznia; b) a vélelmezett bekerülési érték mint az át-
értékelés alapja– ez alapján az IFRS-t először alkalmazó 
társaságnak lehetősége van esemény vezérelt valós érték 
használatára vélelmezett bekerülési értékként az első IFRS 
szerinti periódusban és; c) a hatósági áras környezetben 
történő működés esetén a vélelmezett bekerülési értéket az 
Immateriális javak vagy Tárgyi eszközök bizonyos tételei esetén.

IFRS 3 Üzleti kombinációk
Az IFRS 3 módosítása alapján azon választási lehetőség, hogy a 
külső tulajdonosok részesedése valós értéken vagy a felvásárolt 
nettó eszközértékéből a külső részesedésre jutó rész alapján ke-
rüljön értékelésre, csak a meglevő tulajdonosi befolyást jelentő 
részesedésekre vonatkozik. A külső tulajdonosok részesedésének 
minden más elemét azok akvizíció időpontjában fennálló valós ér-
tékén kell értékelni, ha más IFRS ettől eltérően nem rendelkezik. 

Az IFRS 3 pontosítja, hogy az a követelmény, mely alapján az átve-
vő azon juttatásait, amelyek a felvásárolt társaság meglevő rész-
vény alapú tranzakcióit váltják ki, az IFRS 2 szerint kell értékelni, 
vonatkozik a felvásárolt társaság azon tranzakcióira is, melyek 
nem kerülnek kiváltásra. A módosítás  kitér arra, hogy a kiváltást 
jelentő juttatásokra piaci alapú értékelést kell alkalmazni, függet-
lenül attól, hogy az átvevő társaság köteles erre, vagy önkéntes 
alapon teszi.
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Az IFRS 3 utolsó módosítása meghatározza, hogy az IAS 32, IAS 39 
és IFRS 7 nem alkalmazható azokra az üzleti kombinációból szár-
mazó függő ellenértékekre, melyek a 2008-ban felülvizsgált  IFRS 
3 hatályba lépése előtt keletkezetek.

Az IFRS 3 minden módosítása a 2010. július 1-én vagy azt követő-
en kezdődő üzleti évre alkalmazandó.

IFRS 7 Pénzügyi Instrumentumok: Közzététel
Az IFRS 7 javítása a hitelezési kockázatra és a  meglévő biztosí-
tékokra vonatkozó közzétételi kötelezettségeket pontosítja azért, 
hogy a beszámoló felhasználói jobban megértsék a pénzügyi inst-
rumentumokból eredő kockázatok természetét és mértékét.

IAS 1 Pénzügyi Kimutatások Prezentálása
Az IAS 1 módosítása szerint a társaság választhat, hogy az egyéb 
átfogó jövedelemkimutatás elemeit a saját tőke mozgástáblában 
vagy a kiegészítő mellékletben mutatja be.

IAS 27 Konszolidált és Egyedi Pénzügyi Kimutatások
Az IAS 27 módosítása tisztázza, hogy az IAS 27 2008-as felülvizs-
gálata során az IAS 21, IAS 28, és IAS 31-ben keletkező változta-
tásokat bizonyos kivételekkel előremutatóan kell alkalmazni. A 
módosítás 2010. július 1-től hatályos.

IAS 34 Közbenső Pénzügyi Kimutatások
Az IAS 34 módosításai meghatározzák, hogy a közbenső időszak 
mely jelentős eseményei és tranzakciói esetén kell a legutolsó 
éves pénzügyi jelentésben a megfelelő információt frissíteni. 

IFRIC 13 Vásárlói Hűség Programok
Az IFRIC 13 módosítása szerint a hűségpont valós értékének meg-
határozásakor figyelembe kell venni azokat az engedményeket 
vagy ösztönzőket, melyeket a hűségpontokra egyébként nem jo-
gosult vevők megkaptak volna, csakúgy, mint a hűségpontok vár-
ható lejáratát, érvénytelenné válását.

2.3 A SZÁMVITeLI POLITIkA LÉnyeGeS eLeMeI

i) Beszámolási pénznem

Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülmé-
nyeire való tekintettel az anyavállalat funkcionális, valamint a 
Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.

ii) Üzleti kombinációk és Goodwill

Az üzleti kombinációk elszámolásakor az akvizíciós számvitel 
módszere kerül alkalmazásra. A módszer magában foglalja a meg-
szerzett eszközök és kötelezettségek szerződéses feltételeiknek és 
gazdasági tartalmuknak megfelelő besorolásának  vizsgálatát, va-
lamint az üzlet azonosítható eszközeinek (beleértve korábban fel 

nem vett immateriális javainak) és kötelezettségeinek (beleértve 
függő kötelezettségeinek, de kizárva jövőbeli átalakítási költsé-
geinek) az akvizíció időpontjában fennálló valós értéken történő 
felvételét jelenti. A tranzakciós költségek felmerüléskor az ered-
ménnyel szemben kerülnek elszámolásra.

A több lépésben megvalósuló üzleti kombinációk esetében a vevő-
nek a felvásárolt társaságban meglevő korábbi részesedése átértéke-
lésre kerül annak valós értékére az eredménykimutatással szemben.  

A felvásárló által később teljesítendő függő vételár az akvizíció 
dátumára vonatkozó valós értéken kerül felvételre; a későbbi mó-
dosítások csak abban az esetben kerülnek a goodwill-lel szemben 
elszámolásra, ha azok az akvizíció időpontjában fennálló valós 
érték pontosításából származnak, az akvizíciótól számított 12 hó-
napon belül. Minden egyéb későbbi módosítás az eredménnyel 
vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben kerül elszámolásra. 
A saját tőkével szemben elszámolt függő vételár valós értékének 
változása nem kerül felvételre.

Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányválla-
latokban megszerzett eszközöknek, kötelezettségeknek és függő 
kötelezettségeknek a megszerzés napján érvényes valós értéke 
közötti különbözet az eszközök között, goodwill-ként kerül kimu-
tatásra a konszolidált pénzügyi kimutatásokban. Amennyiben az 
ellenérték alacsonyabb, mint a megszerzett társaság nettó eszkö-
zeinek valós értéke, a különbség az eredménykimutatásban kerül 
elszámolásra. A felvételt követően a goodwill nyilvántartása ér-
tékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken történik. Az érték-
vesztés vizsgálat céljából a megszerzéskor a keletkező goodwill a 
kombináció szinergiáiból részesülő jövedelemtermelő egységek-
hez vagy azok csoportjaihoz kerül hozzárendelésre, függetlenül 
attól, hogy vannak-e egyéb, ezen egységekhez, illetve csoporthoz 
rendelt eszközei vagy kötelezettségei a Csoportnak. Minden egy-
ség, vagy azok csoportja azt a legalacsonyabb szintet jelképezi a 
Csoporton belül, amelyen a goodwillt belső menedzsment célok-
ra vizsgálják, illetve amely nem nagyobb, mint egy szegmens a 
Csoport IFRS 8 Működési Szegmensek standard szerinti beszámo-
lási rendszerében.

Ha a goodwill egy olyan jövedelemtermelő egység (jövedelemter-
melő egységek csoportja) vagy tevékenység részét képezi, amely 
értékesítésre kerül, a hozzárendelt goodwill figyelembe vételre 
kerül a tevékenység könyv szerinti értékében az értékesítés nye-
reségének vagy veszteségének megállapításakor. Ilyen esetekben 
a kivezetett goodwill értéke az értékesített tevékenység és a meg-
maradó jövedelemtermelő egységek relatív értékeinek alapján 
kerül meghatározásra. 

Amikor egy leányvállalat értékesítésre kerül, az eladási ár, il-
letve a kumulált átváltási különbözettel és a goodwill könyv 
szerinti értékével növelt nettó eszközérték különbözete az 
eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

iii) Befektetések és Egyéb Pénzügyi Eszközök

A pénzügyi eszközök az IAS 39 alapján az eredménykimutatáson 
keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök, adott kölcsönök és 
vevőkövetelések, lejáratig tartott befektetések vagy értékesíthető 
pénzügyi eszközök lehetnek. A pénzügyi eszközök bekerüléskor 
valós értéken kerülnek kimutatásra, melyet nem az eredménnyel 
szemben elszámolt valós értéken nyilvántartott befektetések ese-
tében a megszerzéshez közvetlenül kapcsolódó tranzakciós költsé-
gek növelnek. A Csoport akkor ítéli meg, hogy egy szerződés tartal-
maz-e beágyazott derivatívát, amikor először szerződő féllé válik.

A befektetések vásárlásának és eladásának elszámolása a teljesí-
tés időpontjában történik, amely az eszköz másik fél részére tör-
ténő átadásának napja.

A Csoport pénzügyi eszközei felvételkor kerülnek besorolásra tar-
talmuk és céljuk szerint. A pénzügyi eszközök a készpénzt, rövid 
lejáratú betéteket, vevőköveteléseket, kölcsönöket és egyéb kö-
veteléseket, jegyzett és nem jegyzett részesedéseket, valamint a 
derivatív pénzügyi instrumentumokat foglalják magukban

Eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi
eszközök
Az eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi 
eszközök kategóriájába tartoznak a kereskedési céllal tartott 
pénzügyi eszközök, illetve a bekerülést követően ilyenként minő-
sített pénzügyi eszközök.

kereskedési céllal tartott pénzügyi eszköznek minősülnek azok a 
pénzügyi eszközök, melyek rövid távon történő értékesítés céljá-
ból kerülnek beszerzésre. A származékos termékeket, az alapszer-
ződéstől elkülönített beágyazott származékos termékeket is bele-
értve, kereskedési célúnak kell tekinteni, kivéve, ha azok hatékony 
fedezeti instrumentumnak vagy pénzügyi garancia szerződésnek 
minősülnek. A kereskedési célú befektetésekhez kapcsolódó be-
vételek és ráfordítások elszámolása az eredménykimutatással 
szemben történik.

egy pénzügyi eszköz bekerüléskor az eredménykimutatáson ke-
resztül valósan értékelt eszközök közé a következő feltételek 
fennállása esetén sorolható: (i) ha az eszköz ilyen besorolása 
megszünteti vagy lényegesen csökkenti annak valószínűségét, 
hogy az adott pénzügyi eszköz értékelése, illetve a kapcsolódó 
bevételek és ráfordítások eltérő módon történő kezelése nem 
megfelelő bemutatást eredményezne (ii) az eszköz egy olyan 
eszközcsoport részét képezi, melynek kezelése és teljesítmény-
értékelése egy dokumentált kockázatkezelési stratégiával össz-
hangban valós érték alapon történik (iii) a pénzügyi eszköz olyan 
beágyazott származékos terméket tartalmaz, melyet elkülönítet-
ten kellene kimutatni. ezen pénzügyi eszközök rövid lejáratúként 
kerülnek kezelésre, kivéve, amelyek a mérlegfordulónapot követő 
12 hónapon túl rendeződnek és elsődlegesen nem kereskedési 

célt szolgálnak. ebben az esetben az ilyen instrumentumokra 
vonatkozó kifizetések a hosszú lejáratú eszközök közé kerülnek 
besorolásra. 2011. és 2010. december 31-én a Csoportnak nem 
voltak eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi 
eszköznek minősített eszközei.
 
Lejáratig tartott befektetések
A lejáratig tartott befektetések olyan fix vagy meghatározott kifize-
tésekkel és fix lejárattal bíró nem származékos pénzügyi eszközök, 
melyeket a Csoport szándékozik és képes a lejáratig megtartani. 
A bekerülést követően a lejáratig tartott befektetések amortizált 
bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizált bekerülési 
érték az eszköz bekerüléskor meghatározott értéke csökkentve a 
tőketörlesztésekkel, növelve vagy csökkentve az eredeti érték és 
a lejáratkori érték közötti különbözet effektív kamatláb módszer 
szerint megállapított halmozott amortizációjával és csökkentve az 
esetleges értékvesztéssel. A számítás minden olyan díjat és tételt 
tartalmaz, melyet a szerződő felek egymástól kapnak vagy egy-
másnak fizetnek és az effektív kamatláb részét képezik, továbbá 
a tranzakciós költségeket és minden egyéb prémiumot és disz-
kontot. Az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott befekte-
tésekkel kapcsolatos bevételek és ráfordítások az konszolidált 
eredménykimutatásban jelennek meg a befektetések kivezetése-
kor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat 
során.

Adott kölcsönök és követelések
Az adott kölcsönök és követelések olyan fix vagy megha-
tározott kifizetésekkel bíró nem származékos pénzügyi 
eszközök, melyeket aktív piacon nem jegyeznek. Meg-
szerzést követően az adott kölcsönök és követelések az 
effektív kamatláb módszer alapján meghatározott, esetleges 
értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési értéken kerül-
nek nyilvántartásra. Az amortizált bekerülési érték meghatáro-
zása megszerzéskori diszkontok, illetve prémiumok, az effektív 
kamatláb részét képező díjak és a tranzakciós költségek figyelem-
be vételével történik. Az adott kölcsönökhöz és követelésekhez 
kapcsolódó bevételek és ráfordítások az adott kölcsön és követe-
lés kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs 
folyamat során kerülnek elszámolásra az eredménykimutatásban.

Értékesíthető pénzügyi instrumentumok
Az értékesíthető pénzügyi eszközök azok a nem származékos 
pénzügyi eszközök, melyet értékesíthetőnek minősítettek és 
nem tartoznak a fenti három pénzügyi eszköz kategória egyiké-
be sem. Megszerzést követően az értékesíthető pénzügyi eszkö-
zök valós értéken kerülnek értékelésre, a nem realizált nyereség 
és veszteség közvetlenül az egyéb átfogó jövedelem valós érték 
értékelési tartalék kategóriájában történő elszámolásával. A 
befektetés kivezetésekor vagy értékvesztésekor az azt megelő-
zően a tőkében elszámolt halmozott nyereség és veszteség az 
eredménykimutatásba kerül átvezetésre.
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A bekerülést követően az értékesíthető pénzügyi eszközök az 
aktuális piaci körülmények és az alapján kerülnek értékelésre, 
hogy a management az adott eszközt tartási vagy nyereségszer-
zés céljából szerezte be. kivételes esetekben, amikor az eredeti 
feltételek nem állnak fenn, a Csoport élhet az adott eszköznek a 
társaság által keletkeztetett kölcsönök és követelések vagy a lejá-
ratig tartandó befektetések közé való átsorolásáról, amennyiben 
a vonatkozó IFRS erre lehetőséget ad.
 
Valós érték
Azon befektetések valós értékének meghatározása, amelyekkel 
aktív kereskedés folyik szervezett pénzügyi piacokon, a mérleg 
fordulónapján érvényes, tranzakciós költségek levonása nélküli 
záró piaci jegyzésár alapul vételével történik. A piaci jegyzésár-
ral nem rendelkező befektetések valós értékének meghatározása 
más, lényegében azonos jellemzőkkel rendelkező instrumentu-
mok érvényes piaci értéke, vagy a befektetések alapját képező 
nettó eszközöktől elvárt pénzáramok alapján történik.

iv) Pénzügyi instrumentumok minősítése és kivezetése

Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a konszolidált mérlegben 
a pénzeszközök, értékpapírok, vevő és egyéb követelések, szállító 
és egyéb kötelezettségek, hosszú lejáratú követelések, adott és 
kapott hitelek és kölcsönök, befektetések, kötvénykövetelések és 
kötelezettségek. ezen tételek értékelése során alkalmazott elve-
ket jelen számviteli politika vonatkozó jegyzetei tartalmazzák. 

A pénzügyi instrumentumok (beleértve az összetett pénzügyi inst-
rumentumokat) az alapul szolgáló szerződéses kötelezettségek valós 
tartalma alapján válnak eszköz-, forrás- vagy tőkeelemmé. A köte-
lezettségek közé sorolt pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó 
kamatok, osztalékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor az 
eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. A saját tőkében 
megjelenő pénzügyi instrumentumok tulajdonosainak nyújtott jut-
tatások, a saját tőkével szemben kerülnek elszámolásra. Az összetett 
pénzügyi instrumentumok esetében, először azok kötelezettség ré-
sze kerül értékelésre, a tőkerész maradványértékként kerül megha-
tározásra. A pénzügyi instrumentumok csak abban az esetben kerül-
nek elszámolásra egymással szemben (nettósítás), ha a Társaságnak 
ahhoz törvényes joga van, továbbá, ha feltett szándéka, hogy az érin-
tett eszközt és forrást nettó módon vagy egyidejűleg rendezi.

A pénzügyi instrumentumok kivezetése akkor történik meg, ami-
kor a Csoport már nem rendelkezik a pénzügyi instrumentumban 
foglalt jogokkal, amely rendszerint az instrumentum eladásának, 
vagy az instrumentumból származó valamennyi pénzáramlás 
független, harmadik fél részére történő átadásának időpontja. 
Amikor a Csoport nem adja át, és nem is tartja meg a pénzügyi 
eszközhöz kapcsolódó összes kockázatot és hozamot, de megtart-
ja az eszköz feletti ellenőrzést abban az esetben a visszatartott 
hozamot eszközként és a megtartott kockázatból eredő lehetsé-
ges pénzkiáramlásokat kötelezettségként kell állományba venni.

v) Származékos pénzügyi instrumentumok

A Csoport származékos pénzügyi instrumentumokat, például 
forward devizaszerződéseket vagy kamatláb swap-okat használ 
a kamatlábak és az árfolyamok változásából eredő kockázatok 
kezelésére. ezen származékos pénzügyi instrumentumok a szer-
ződéskötés napján fennálló valós értéken kerülnek felvételre, és 
a következő időszakokban átértékelésre kerülnek. A származékos 
ügyletek eszközként kerülnek elszámolásra, ha valós értékük po-
zitív, illetve kötelezettségként, amennyiben valós értékük negatív. 

A fedezeti ügyletnek nem minősülő származékos ügyletek valós 
értékének változásából eredő bevételek és ráfordítások a tárgyévi 
eredményben kerülnek elszámolásra, a pénzügyi műveletek be-
vételei vagy ráfordításai között.

A forward deviza szerződések valós értéke a hasonló lejáratú 
forward devizaárfolyamok alapján, a kamat swap-ok valós értéke 
a hasonló instrumentumok piaci értéke alapján kerül meghatá-
rozásra.

A beágyazott származékos ügyletek - az alábbi feltételek mind-
egyikének teljesülése esetén - elkülönítésre kerülnek az alapul 
szolgáló szerződéstől, és különálló származékos ügyletként kerül-
nek kimutatásra:

- a beágyazott származékos ügylet gazdasági jellemzői és kocká-
zatai, nem mutatnak szoros kapcsolatot az alapul szolgáló szer-
ződés gazdasági jellemzőivel,

  - egy, a beágyazott származékos ügylet jellemzőivel rendelkező 
különálló ügylet megfelelne a származékos ügylet definíciójá-
nak, és

  - a hibrid (beágyazott származékos ügyletet tartalmazó) ügylet 
nem valós értéken kerül kimutatásra, értékének változásai nem 
jelennek meg az eredményben.

vi) Fedezeti ügyletek

A fedezeti elszámolás szempontjából az ügyletek a következő ka-
tegóriákba sorolhatók: 

- valós érték fedezeti ügyletek;
- cash flow fedezeti ügyletek; vagy
- egy külföldi egységben lévő nettó befektetésre vonatkozó fe-
dezeti ügyletek.

egy biztos elkötelezettség devizakockázatának fedezete cash flow 
fedezeti ügyletként kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet megkö-
tésekor a Csoport formálisan megjelöli és dokumentálja a fede-
zeti kapcsolatot, amelyre a Csoport a fedezeti elszámolást alkal-
mazni kívánja, valamint az ügylet megkötésének kockázatkezelési 

céljait és stratégiáját. A dokumentáció tartalmazza a fedezeti ügy-
let azonosítását, a kapcsolódó fedezett tételt vagy ügyletet, a fe-
dezni kívánt kockázat jellegét és azt, hogy a gazdálkodó hogyan 
fogja mérni a fedezeti ügylet hatékonyságát a fedezett tétel valós 
értékében vagy pénzáramaiban létrejövő, a fedezett kockázatnak 
tulajdonítható változásoknak való kitettség ellentételezésében. 
ezen fedezeti ügyletek várhatóan nagyon hatékonyak lesznek a 
valós érték - vagy a pénzáram-változások ellentételezésének el-
érésében, és folyamatosan értékelésre kerülnek annak megálla-
pítása érdekében, hogy a beszámolási időszak egész ideje alatt 
ténylegesen nagyon hatékonyak voltak.

A fedezeti elszámolás szigorú követelményeinek megfelelő fede-
zeti ügyletek elszámolása az alábbiak szerint történik:

Valós érték fedezeti ügyletek
A valós érték fedezeti ügyletek egy mérlegben kimutatott eszköz, 
vagy kötelezettség, vagy egy ki nem mutatott biztos elkötele-
zettség, vagy egy ilyen eszköz, kötelezettség vagy biztos elköte-
lezettség beazonosítható részének valós értékében bekövetkező 
változásoknak való olyan kitettség fedezése, amely egy bizonyos 
kockázathoz kapcsolódik és várhatóan az eredményt fogja érin-
teni.

Valós érték fedezeti ügyletek esetében a fedezett tétel könyv sze-
rinti értéke a fedezett kockázatnak tulajdonítható nyereséggel 
vagy veszteséggel módosításra kerül, a fedezeti ügylet átértéke-
lésre kerül valós értékre, és mindkettő nyeresége vagy vesztesé-
ge az eredményben jelenik meg. Az amortizált bekerülési érté-
ken szereplő tételekhez kapcsolódó valós érték fedezeti ügyletek 
esetében a könyv szerinti érték módosítása a lejáratig hátralévő 
időszak alatt kerül amortizálásra az eredménnyel szemben. egy 
fedezett, effektív kamatláb módszerrel értékelt pénzügyi instru-
mentum könyv szerinti értékének módosítását az eredménnyel 
szemben kell amortizálni. 

Az amortizáció elszámolása akkor kezdődhet, amikor a módosítás 
megjelenik, és nem kezdődhet később, mint amikor a fedezett té-
telnek a fedezett kockázatnak tulajdonítható valós érték változá-
sok miatti módosítása megszűnik.

Ha egy mérlegben nem szereplő biztos elkötelezettség kerül fe-
dezett tételként megjelölésre, az ezt követően elszámolt, a biztos 
elkötelezettség valós értékében a fedezett kockázatnak tulajdo-
nítható kumulatív változás eszközként vagy kötelezettségként ke-
rül elszámolásra az eredménnyel szemben. A fedezeti ügylet valós 
értékének változása szintén az eredményben kerül elszámolásra.

A Csoport akkor szünteti meg a valós érték fedezeti elszámolást, 
ha a fedezeti instrumentum lejár, eladásra kerül, megszűnik vagy 
lehívják, a fedezeti ügylet már nem felel meg a fedezeti elszámo-
lás kritériumainak, vagy a Csoport visszavonja a fedezeti megje-
lölést. 

Cash flow fedezeti ügyletek
A cash flow fedezeti ügylet a pénzáramok változékonyságából 
eredő olyan kitettségnek a fedezése, amely egy mérlegben sze-
replő eszközzel vagy kötelezettséggel, vagy egy nagy valószínű-
séggel előre jelzett ügylettel kapcsolatos bizonyos kockázatnak 
tulajdonítható és amely érintheti az eredményt. A fedezeti ügylet 
nyereségének vagy veszteségének hatékony része közvetlenül az 
egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony része az ered-
ménnyel szemben kerül elszámolásra. 

Az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegeket akkor kell 
az eredménykimutatásban figyelembe venni, amikor a fedezett 
tranzakció az eredményre hatást gyakorol, például amikor a fe-
dezett pénzügyi bevétel vagy ráfordítás elszámolásra kerül, vagy 
az előre jelzett eladás vagy vásárlás megtörténik. Ha a fedezett 
ügylet egy nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség megszerzése, 
a saját tőkében elszámolt összeget a nem pénzügyi eszköz vagy 
kötelezettség bekerülési értékében kell figyelembe venni.

Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, 
a korábban a saját tőkével szemben elszámolt összegeket át kell 
sorolni az eredménybe. Ha a fedezeti ügylet lejár, eladásra kerül, 
megszűnik, lecserélés vagy átforgatás nélkül lehívásra kerül vagy 
a fedezeti megjelölés visszavonásra kerül, a korábban az egyéb 
átfogó jövedelemben elszámolt összegek az egyéb átfogó 
jövedelemben maradnak, amíg az előre jelzett ügylet be-
következik. Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem 
fog bekövetkezni, ezeket az összegeket át kell sorolni az 
eredménybe.

Nettó befektetés fedezete
egy külföldi egységben levő nettó befektetésre vonatkozó 
fedezeti ügylet, beleértve azon monetáris eszközök fedezetét is, 
amelyek a nettó befektetés részét képezik, a cash flow fedezeti 
ügyletekhez hasonló módon kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet 
nyereségének vagy veszteségének hatékony része közvetlenül az 
egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony része az ered-
ménnyel szemben kerül elszámolásra. A külföldi egység kivezeté-
sekor az egyéb átfogó jövedelemben így elszámolt nyereség vagy 
veszteség átsorolásra kerül az eredménybe.

vii) Pénzügyi eszközök értékvesztése

A Csoport minden mérlegfordulónapon értékvesztés-vizsgálatot 
végez a pénzügyi eszközökre, illetve azok csoportjaira vonatkozó-
an. A pénzügyi eszközök illetve a pénzügyi eszközök csoportjára 
vonatkozóan értékvesztés kerül elszámolásra, ha az értékvesztés 
fennállására egyértelmű bizonyíték létezik, amely lényegesen be-
folyásolja a pénzügyi eszköz vagy az eszközök csoportjának várha-
tó jövőbeli pénzáramait.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszközök
Amennyiben egy amortizált bekerülési értéken nyilvántartott esz-
köz esetében objektíven bizonyítottá válik az értékvesztés elszá-
molásának szükségessége, az értékvesztés összege megegyezik 
az eszköz könyv szerinti értékének és a jövőbeli pénzáramoknak 
(kivéve a jövőben várhatóan meg nem térülő, az értékelés idő-
pontjáig még fel nem merült hitelezési veszteségeket) az eszköz 
eredeti (bekerüléskor kalkulált) effektív kamatlábával diszkontált 
nettó jelenértékének különbözetével. Az értékvesztés összege az 
eredménykimutatásban kerül elszámolásra.

A Csoport először az értékvesztés elszámolásának szükségessé-
gét vizsgálja, melynek megállapítása az egyedileg jelentős értékű 
eszközök esetében tételesen, az egyedileg nem jelentős értékű 
eszközök esetében egyedileg vagy csoportosan történik. Ameny-
nyiben az egyedi értékelés során megállapításra kerül, hogy nincs 
objektív bizonyíték az értékvesztés elszámolására, függetlenül at-
tól, hogy az eszköz jelentős értékű vagy sem, és az adott eszköz 
egy azonos hitelezési kockázattal rendelkező eszközcsoport részét 
képezi, az értékvesztés az eszközcsoport vonatkozásában is vizs-
gálatra kerül. Az egyedileg értékelt eszközök, melyek vonatkozá-
sában értékvesztés vagy annak további elszámolása megállapítás-
ra került, nem tartoznak a csoportosan értékelt eszközök körébe.

Amennyiben egy későbbi időszakban az értékvesztés összege 
csökken, és a csökkenés az értékvesztés elszámolását követő idő-
szakban bekövetkezett eseményből származik, a korábban elszá-
molt értékvesztés visszaírandó. Az eredménykimutatásban elszá-
molt értékvesztés visszaírását olyan mértékig lehet elszámolni, 
hogy az eszköz könyv szerinti értéke ne haladja meg az eszköz 
visszaírás időpontjára vonatkozó amortizált bekerülési értékét.

Értékesíthető pénzügyi instrumentumok

Ha egy értékesíthető eszköz esetében értékvesztés elszámolására 
kerül sor, az eszköz (a tőketörlesztéseket és a halmozott amorti-
záció hatását is tartalmazó) könyv szerinti értéke és aktuális valós 
értéke közötti különbözetnek a korábban az eredményben elszá-
molt értékvesztéssel csökkentett összege, az egyéb átfogó jövede-
lemből az eredménykimutatásba kerül átvezetésre. Értékesíthető 
pénzügyi eszköznek minősített tőkeinstrumentumok esetében, 
az értékvesztés visszaírása nem az eredménykimutatásban kerül 
elszámolásra, hanem az egyéb átfogó jövedelemben. A kölcsön-
követelésre vonatkozó értékvesztés visszaírása abban az esetben 
kerül az eredménykimutatásban elszámolásra, ha az instrumen-
tum valós értékének növekedése egyértelműen az értékvesztés 
eredményben történő elszámolását követő időszak eseményéből 
fakad.

viii) Pénzeszközök és pénz-egyenértékesek

A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják maguk-
ban. A pénz egyenértékesek olyan rövid távú, a beszerzéstől szá-

mított három hónapnál nem hosszabb lejáratú, magas likviditású 
befektetési formák, amelyek minimális értékváltozási kockázatot 
hordoznak, és azonnal pénzeszközökre konvertálhatók.
 
ix) Vevőkövetelések

A vevőkövetelések a kétes követelésekre képzett értékvesztés-
sel csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Ahol a 
pénz időértéke jelentős, a követelések nyilvántartása amortizált 
bekerülési értéken történik. Értékvesztés megállapítására olyan 
objektív bizonyíték alapján kerül sor (például fizetésképtelenség 
valószínűsége vagy az adós jelentős pénzügyi nehézségei), amely 
arra enged következtetni, hogy a Csoport nem lesz képes a teljes, 
a számla eredeti feltételeinek megfelelő összeget behajtani. A le-
írt követelés kivezetése akkor történik meg, amikor behajthatat-
lannak lett minősítve. 

Amennyiben az áruszállításból eredő követelések pénzügyi ren-
dezésére várhatóan a szokásos üzletmenet során, tehát egy éven 
belül, sor kerül, a forgóeszközök között kerülnek kimutatásra. el-
lenkező esetben befektetett eszközként kerülnek megjelenítésre.

x) Készletek

A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és 
a realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak kimutatva, 
figyelembe véve a lassan mozgó és felesleges tételek leírását. A 
realizálható érték megegyezik az értékesítés következtében fel-
merülő költségekkel csökkentett piaci értékkel. A vásárolt áruk 
értéke, beleértve a kőolajat és a vásárolt földgázt, elsősorban sú-
lyozott átlagár alapján kerül meghatározásra. A saját előállítású 
készletek értéke az anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget és az 
üzemi általános költségek arányos részét foglalja magában, bele-
értve a bányajáradékot is. A nem realizálható készletek teljesen 
leírásra kerülnek. 

xi) Ingatlanok, gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökke-
néssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991. 
október 1-jén megállapított könyv szerinti) értéken kerülnek 
kimutatásra. Értékesítéskor és felszámoláskor az eszközök brut-
tó értéke és halmozott értékcsökkenése kivezetésre kerül a 
könyvekből, a felmerülő nyereség vagy veszteség a konszolidált 
eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 

A bekerülési érték az eszköz árán túlmenően az import vámokat, 
vissza nem igényelhető adókat és az eszköz üzembe helyezéséhez 
közvetlenül kapcsolódó költségeket, például hitelfelvételi költ-
ségeket tartalmazza. Az eszközök felszámolásának és az eredeti 
állapot helyreállításának becsült költségei aktiválásra kerülnek 
az eszköz bekerülésekor, illetve, ha a felszámolásról szóló döntés 
később születik, a döntés időpontjában. A költségekre vonatkozó 

becslések változása, módosítja a tárgyi eszközök könyv szerinti ér-
tékét. Az üzembe helyezést követően felmerülő költségek, mint a 
karbantartás vagy javítás (leszámítva a periodikus karbantartási 
költségeket), általában az eredmény terhére kerülnek elszámolás-
ra a felmerülésükkel egy időben. A periodikus karbantartási költ-
ségek az eszközök külön komponenseként kerülnek aktiválásra.

A beruházások között a folyamatban lévő beszerzések és előállítá-
sok szerepelnek bekerülési értéken, ami a beszerzési költségeket 
és a közvetlen önköltségeket foglalja magában. A beruházásokra 
értékcsökkenés, csak az eszköz üzembe helyezését követően ke-
rül elszámolásra. 

Az olaj- és gázkutatási és feltárási költségek elszámolása alább, a 
xv) bekezdésben található.

xii) Immateriális javak

Az egyedileg beszerzett immateriális javak beszerzési áron, az üz-
leti kombináció során megszerzett immateriális javak pedig valós 
értéken kerülnek felvételre a megszerzés időpontjában.  A köny-
vekbe való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz 
használata bizonyíthatóan jövőbeli gazdasági javak beáramlását 
eredményezi, és annak költsége egyértelműen meghatározható.

A bekerülést követően az immateriális javak vonatkozásában a 
bekerülési érték modell irányadó. ezen javak élettartama véges 
vagy nem meghatározható. A véges élettartamú eszközök amor-
tizációja lineáris módszerrel történik az élettartamra vonatkozó 
legjobb becslés alapján. Az amortizációs időszak és az amortizá-
ció módszere évente felülvizsgálatra kerül a pénzügyi év végén. 
A saját előállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek ki-
vételével nem kerülnek aktiválásra, hanem felmerülésük évében 
elszámolásra kerülnek az eredménnyel szemben. Az immateriális 
javak évente felülvizsgálatra kerülnek értékvesztés szempontjá-
ból egyedileg, vagy a jövedelemtermelő egység szintjén. 

A kutatási költségek felmerüléskor ráfordításként kerülnek elszá-
molásra. Az egyedi projekteken felmerülő fejlesztési költségek 
akkor vihetők tovább, ha annak jövőbeli megtérülése megfele-
lően bizonyítottnak tekinthető. A kezdeti elszámolást követően 
a fejlesztési költségekre a bekerülési érték modell alkalmazandó, 
amely szerint az eszköz értékvesztéssel csökkentett bekerülési ér-
téken kerül kimutatásra. Amortizáció nem kerülhet elszámolásra 
a fejlesztési szakaszban felmerült költségekre. A fejlesztési költsé-
gek könyv szerinti értéke évente felülvizsgálatra kerül értékvesz-
tés szempontjából, amikor az eszköz használatba vétele még nem 
történt meg, vagy gyakrabban, ha a beszámolási év során arra 
utaló jel merült fel, hogy a könyv szerinti érték nem térül meg.
Az olaj- és gázkutatási és feltárási költségek elszámolása alább, a 
xv) bekezdésben található

xiii) Értékcsökkenés
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének el-
számolása lineáris, a hasznos élettartam figyelembevételével az 
immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a következők sze-
rint alakul jellemzően:

Szoftverek 3 –  5 év
Épületek   10 – 50 év 
 Finomítói berendezések 4 – 20 év
 Gáz és olaj szállító és tároló berendezések 7 – 50 év
 Töltőállomások és felszereléseik 5 – 30 év
 egyéb gépek és berendezések 3 – 10 év 

Az egyes szénhidrogén mezőkhöz vagy a hozzájuk tartozó szállítá-
si rendszerekhez kapcsolódó olaj- és gáztermelő- és gyűjtő beren-
dezések értékcsökkenése a bizonyított és feltárt, gazdaságosan ki-
termelhető szénhidrogén készletek alapján, a termelés arányában 
kerül elszámolásra. A készletek felülvizsgálata évente történik. A 
több szénhidrogén termelő mezőhöz kapcsolódó szállítóberende-
zések értékcsökkenése egyedileg, lineárisan, a várható hasznos 
élettartam alapján történik. A bérelt berendezéseken végzett fel-
újítások aktivált értékének az értékcsökkenése a várható hasznos 
élettartam és a bérleti időszak közül a rövidebbik alapján történik. 
A periodikus karbantartási költségek a következő hasonló kar-
bantartásig hátralévő időszak alatt kerülnek elszámolásra. 

A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek 
legalább évente felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz 
által nyújtott tényleges gazdasági haszon alapján. Szükség 
esetén a módosítás a tárgyévi eredménnyel szemben ke-
rül elszámolásra.

xiv) Eszközök értékvesztése

Amennyiben arra utaló jelek merülnek fel, hogy a realizálható 
érték a könyv szerinti érték alá kerülhet, a tárgyi eszközök és az 
immateriális javak értékvesztése felülvizsgálatra kerül. Amennyi-
ben a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, a beke-
rülési értéken kezelt eszközök vonatkozásában értékvesztést kell 
az eredmény terhére elszámolni. A realizálható érték az eszköz 
használati értéke és piaci értéke közül a magasabb. A piaci érték 
az az összeg, amely független felek közötti tranzakció során az 
eszközért megkapható, míg a használati érték az eszköz folyama-
tos használatból és annak hasznos élettartamának végén történő 
értékesítésből származó cash flow-k nettó jelenértéke. A realizál-
ható érték meghatározása eszközönként egyedileg, illetve ameny-
nyiben ez nem lehetséges, jövedelemtermelő egységenként tör-
ténik.  

A Csoport minden fordulónapon megvizsgálja, hogy a korábban 
elszámolt értékvesztés okai fennállnak-e még. A korábban elszá-
molt értékvesztés visszaírására csak akkor van lehetőség, ha az 
utolsó értékvesztés megállapítása során figyelembe vett körülmé-
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nyekben változás következett be. Az értékvesztés visszaírására 
csak olyan szintig van lehetőség, hogy az eszköz könyv szerinti 
értéke nem haladhatja meg annak megtérülési értékét, vagy 
az eszköz értékcsökkenéssel csökkentett könyv szerinti értékét, 
ami akkor lett volna, ha az értékvesztés elszámolására nem ke-
rül sor.

A goodwill értékvesztés vizsgálatára évente (illetve amennyi-
ben a körülmények indokolják, gyakrabban) kerül sor. Az érték-
vesztés azon jövedelemtermelő egység (vagy azok csoportja) 
realizálható értékének meghatározásával kerül megállapításra, 
amelyhez a goodwill hozzá lett rendelve. Ha a jövedelemterme-
lő egység (vagy csoport) realizálható értéke alacsonyabb, mint a 
könyv szerinti érték, értékvesztés kerül elszámolásra. A goodwill 
értékvesztése nem visszaírható a későbbi időszakokban. A Cso-
port a goodwill értékvesztés felülvizsgálatát december 31-ével 
végzi el.

A nem meghatározható élettartamú immateriális javak érték-
vesztés vizsgálata december 31-ével történik, egyedileg, illetve 
jövedelemtermelő egységek szintjén.

xv) Olaj- és gázkutatási és mezőfejlesztési költségek elszámo-
lása

A kutatási és mezőfejlesztési költségek elszámolása a Successful 
efforts módszer szerint történik. 

Licensz- és tulajdonszerzési költségek
A kutatási- és tulajdonjogok megszerzésére fordított összegek 
immateriális javakként aktiválásra kerülnek, és a kutatás vár-
ható időtartama alatt lineárisan amortizálódnak. Valamennyi 
tulajdon évente felülvizsgálatra kerül annak megerősítésére, 
hogy a Csoport tervez-e további fúrási tevékenységet végezni, 
valamint szükséges-e értékvesztést elszámolni. Amennyiben a 
Csoport nem tervez további tevékenységet, a licensz és tulaj-
donjogok maradványértéke leírásra kerül. Gazdaságosan kiter-
melhető készlet megállapítása esetén (’bizonyított készlet’ vagy 
’kereskedelmi készlet’) az amortizáció megszűnik, és a fennma-
radó összeg a kutatási költséggel együtt, elfogadásra váró bizo-
nyított vagyonként az immateriális javak között, mezőnként ke-
rül nyilvántartásra. A mezőfejlesztés belső jóváhagyása esetén 
a vonatkozó költség a tárgyi eszközök (Ingatlanok) közé kerül 
átsorolásra.
 
Kutatási költségek
A geológiai és geofizikai kutatási költségek felmerüléskor az 
eredmény terhére kerülnek elszámolásra. A kutatófúrásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó költségek, felmerüléskor aktiválásra ke-
rülnek az immateriális javak között a fúrás befejezéséig és az 
eredmény kiértékeléséig. ezen költségek a munkabéreket, a 
felhasznált anyagokat, üzemanyagokat, a fúróberendezéshez 
kapcsolódó költségeket, késedelmi díjakat és a vállalkozóknak 

fizetett összegeket tartalmazzák. Amennyiben nincs szénhidro-
gén találat, a kutatási költségek meddő fúrásként leírásra kerül-
nek. Szénhidrogén találat esetén, amely – további kútfúrásokat 
is tartalmazó lehatároló tevékenység (kutató- vagy kutatási jel-
legű rétegtani próbafúrások) függvényében – valószínűsíthető-
en alkalmas kereskedelmi célú termelésbe állításra, a költségek 
továbbra is eszközként kerülnek kimutatásra. Valamennyi ilyen 
eszköz évente legalább egyszer felülvizsgálatra kerül technikai, 
kereskedelmi és menedzsment szempontból annak megerősí-
tésére, hogy a társaságnak továbbra is szándékában áll a talá-
latot termelésbe állítani vagy másként értéket kivonni belőle. 
Amennyiben ez a szándék már nem áll fenn, a költségek leírásra 
kerülnek. Amikor a bizonyított kőolaj- vagy földgáz készletek 
meghatározásra kerülnek, és a mezőfejlesztésről döntés szüle-
tik, a vonatkozó költségek a tárgyi eszközök közé kerülnek átso-
rolásra.

Mezőfejlesztési költségek
Az infrastruktúra elemeinek (például csővezetékek) építéséhez, 
létesítéséhez és üzembe helyezéséhez, illetve termelő- vagy le-
határoló kutak mélyítéséhez (beleértve a sikertelen termelő- és 
lehatároló kutakat) kapcsolódó költségek tárgyi eszközként ak-
tiválásra kerülnek.

xvi) Kamatozó kölcsönök és hitelek

Valamennyi kölcsön és hitel bekerülési értéken kerül felvételre, 
amely a kapott ellenérték kibocsátási költségekkel csökkentett 
valós értéke. A kezdeti megjelenítést követően a kamatozó köl-
csönök és hitelek az effektív kamatláb módszerével számított 
amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre. Az amor-
tizált  bekerülési értékben a kibocsátás költségei, valamint a 
teljesítéskor felmerült diszkontok vagy prémiumok figyelem-
be vételre kerülnek. A bevételek és ráfordítások a konszolidált 
eredménykimutatásban jelennek meg a befektetések kivezeté-
sekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat 
során, az aktivált finanszírozási költségek kivételével. 

xvii) Céltartalékok

Céltartalék képzésre abban az esetben kerül sor, ha a Csoport-
nak jelenbeli - jogilag előírt vagy vélelmezett - kötelezettsége 
keletkezik egy múltbeli esemény következtében és valószínű, 
hogy gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget 
rendezni, továbbá a kötelezettség összege jól becsülhető. Ha a 
céltartalék várhatóan részben vagy egészben megtérül, a meg-
térülésből eredő hozamot a tényleges megtérülés időpontjában 
eszközként kell állományba venni. A céltartalékok mérlegkészí-
téskor felülvizsgálatra, a becslések pontosításra kerülnek. A cél-
tartalék értéke a kötelezettség rendezésére vonatkozó kiadások 
jelenértéke, melynek meghatározásánál diszkontrátaként a be-
csült kockázatmentes kamatláb szolgál. Az idő múlását jelentő 
diszkontfeloldás alkalmazásakor a céltartalék mérlegértéke év-

ről évre nő a diszkonthatással. A növekmény kamatköltségként 
kerül elszámolásra. 

Szervezet átalakításra képzett céltartalék
A Csoport munkavállalói, a munkáltató részéről történő felmon-
dás esetén, a vonatkozó magyar törvények és a MOL és az alkal-
mazottak közötti kollektív Szerződés értelmében végkielégítésre 
jogosultak. A konszolidált éves beszámolóban az ilyen jellegű 
céltartalék akkor kerül elismerésre, ha a szervezet-átalakítási 
program meghatározásra és kihirdetésre került, és a végrehajtás 
feltételei teljesültek.  

Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A jelen és jövőbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi 
kiadások, felmerüléskor jellegüknek megfelelően költségként 
kerülnek elszámolásra vagy aktiválandók. A jelenben fennálló, a 
múltbeli működés eredményeként bekövetkezett azon környe-
zetszennyezések elhárítási kiadásai, amelyek nem járulnak hozzá 
jelen- és jövőbeli bevételek keletkezéséhez, költségként kerülnek 
elszámolásra. környezetvédelmi költségek miatti kötelezettség 
akkor kerül felvételre, ha a környezetvédelmi kárfelmérés vagy 
kármentesítés valószínű, és a kapcsolódó költségek megbízható-
an számszerűsíthetők. A céltartalék elszámolása általában egybe-
esik egy erre vonatkozó formális terv vagy feladat elfogadásával, 
ha az korábbi, az inaktív helyek értékesítésével vagy bezárásával. 
A céltartalék mértékének megállapítása a felmerülő költségekre 
vonatkozó legjobb becslés alapján történik. Ahol a kötelezettség 
több év múlva kerül rendezésre, az elszámolt összeg a várható 
jövőbeli költségek jelenértéke. 

Mezőfelhagyási kötelezettségek
A Társaság a kőolaj- és földgáztermelő mezőkön a termelés felha-
gyását követően jelentkező jövőbeni költségeinek jelenértékére 
céltartalékot képez. A céltartalék értékére vonatkozó becslés a je-
lenleg ismert szabályozás, technológia és árszint alapján történik. 
A céltartalékkal megegyező összegű tárgyi eszköz szintén felvétel-
re kerül, amelyre később a termelési vagy üzemegység részeként 
értékcsökkentés kerül elszámolásra. bármely, a várható költségek 
jelenértékében bekövetkező változás, a céltartalék és a megfelelő 
tárgyi eszköz értékének egyidejű módosításaként jelenik meg. 

Nyugdíj juttatásokra képzett céltartalék
A Csoport három meghatározott hosszú távú nyugdíjjuttatási 
rendszert működtet, melyek nem igényelnek külön alapba törté-
nő hozzájárulást. A rendszerek által biztosított juttatások költsége 
rendszerenként külön kerül meghatározásra, a kivetített jóváírá-
si egység módszerrel, aktuáriusi értékelés alapján. Az aktuáriusi 
nyereségek és veszteségek bevételként vagy ráfordításként azon-
nal elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése vagy a rendszer-
ben történő változás következtében keletkező múltbeli szolgálat 
költsége, lineáris módszerrel kerül ráfordításként elszámolásra, a 
juttatás megszolgálásáig hátralévő átlagos időtartam alatt.  

xviii) Üvegház hatású gázok kibocsátása

A Csoport ingyenesen jut kibocsátási jogokhoz Magyarországon 
és Szlovákiában az európai kibocsátáskereskedelmi Rendszer ke-
retei között. A jogok évente kerülnek jóváírásra, a Csoport pedig 
a tényleges kibocsátás alapján köteles azokat visszaszolgáltatni. 
A Csoport a nettó kötelezettség módszerét alkalmazza a kapott 
kibocsátási jogok elszámolására. ennek értelmében céltartalék 
csak akkor kerül elszámolásra, amikor a tényleges kibocsátás túl-
lépi a kapott és még meglévő kibocsátási jogok mennyiségét. A 
harmadik felektől vásárolt kibocsátási jogok bekerülési értéken 
kerülnek felvételre, míg elszámolásuk visszatérítési jogként törté-
nik, azaz hozzárendelésre kerülnek a kibocsátási kötelezettségek-
hez és átértékelésre kerülnek valós értékre.

xix) Részvény alapú juttatások

A Csoport bizonyos munkavállalói (a felső- és középvezetés tagjai) 
részvény alapú juttatásokban részesülnek, illetve egyes munka-
vállalók részvényekért, részvényre vonatkozó jogokért cserében 
végeznek szolgáltatásokat („részvény elszámolású tranzakciók”).

Részvény elszámolású tranzakciók

A munkavállalóknak juttatott részvény alapú kompenzációk 
költsége a juttatás időpontjában fennálló valós érték alap-
ján kerül meghatározásra. A valós érték megállapítása ál-
talánosan elfogadott opcióárazási modellek (rendszerint 
a binomiális modell) alkalmazásával történik. A részvény 
elszámolású tranzakciók értékelése során nem kerülnek 
figyelembe vételre a teljesítménytől függő feltételek, leszá-
mítva azokat, amelyek az anyavállalat részvényeinek árfolya-
mához kötődnek („piaci feltételek”).

A részvény elszámolású tranzakciók (a saját tőke egyidejű nö-
vekedésével együtt) azon időszak alatt kerülnek elismerésre, 
amelyben a teljesítménytől függő feltételek teljesülnek, addig 
az időpontig, amikor az érintett munkavállalók teljes mértékben 
jogosulttá válnak a juttatásra („megszolgálás időpontja”). A rész-
vény elszámolású tranzakciók halmozott költsége a beszámolás 
időpontjában tükrözi a megszolgálási időszakból eltelt időt, va-
lamint azon juttatások mennyiségét, amelyek a Csoport vezeté-
sének véleménye szerint a tőkeinstrumentumok darabszámára 
vonatkozó, rendelkezésre álló legjobb becslés alapján végül meg-
szolgálásra kerülnek.

nem kerülnek költségként elszámolásra azon juttatások, amelyek 
nem válnak megszolgálttá, kivéve azokat, ahol a megszolgálás pi-
aci feltételtől függ, amelyeket megszolgáltnak kell tekinteni a pia-
ci feltétel teljesülésétől függetlenül, feltéve, hogy minden egyéb 
teljesítménytől függő feltétel teljesült.
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Ha egy részvény elszámolású tranzakció feltételei módosításra ke-
rülnek, minimálisan annyi ráfordítás kerül elszámolásra, mintha a 
feltételek nem változtak volna. További költség kerül elszámolásra 
akkor, ha a tranzakció értéke növekszik a módosítás eredménye-
ként, a módosítás időpontjában fennálló értékelés alapján.

Ha egy részvény alapú tranzakció megszűnik, úgy kell tekinteni, 
mintha a megszűnés napján megszolgálttá válna és minden el 
nem számolt ráfordítást azonnal el kell számolni. Ha egy új jutta-
tás lép a korábbi helyére és helyettesítő juttatásként kerül megje-
lölésre a juttatás napján, a megszűnt és az új juttatásokat úgy kell 
kezelni, mintha az eredeti juttatás módosításai lennének, az előző 
bekezdésben foglaltak szerint.

A le nem hívott opciókat az egy részvényre jutó hozam megállapí-
tásánál, további hígító hatású részvénynek kell tekinteni.

Készpénz elszámolású tranzakciók 
A részvény alapú juttatások költsége a juttatáskor, annak idő-
pontjában fennálló valós érték alapján kerül meghatározásra a 
binomiális modell alkalmazásával. A valós érték a megszolgálási 
időszak alatt a költségekkel szemben, a megfelelő kötelezettség 
egyidejű felvételével kerül elszámolásra. A kötelezettség összege 
mérlegfordulónapon (beleértve az elszámolás napját is) átérté-
kelésre kerül, a valós értékben bekövetkezett változás a tárgyévi 
eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

xx) Lízing

Annak meghatározása, hogy egy megállapodás lízing-e, vagy tar-
talmaz-e ilyen elemet, a megállapodás megkötésének időpontjá-
ban fennálló tartalmától függ. Ha a megállapodás teljesítése egy 
specifikus eszköz használatától függ, illetve az eszköz használa-
tának jogát ruházza át, akkor úgy tekintendő, hogy lízing elemet 
tartalmaz, és ennek megfelelően kerül elszámolásra.

A pénzügyi lízing, melynek révén a lízingelt eszköz tulajdonjogával 
járó kockázat és haszon döntő többsége a Csoport részére átadás-
ra kerül, a lízing kezdetekor a lízingelt eszköz valós értékén vagy, 
amennyiben az alacsonyabb, a minimális lízingfizetések jelenér-
tékeként kerül aktiválásra. A lízingfizetések megosztásra kerülnek 
a pénzügyi költség és a fennálló kötelezettség csökkenése között 
úgy, hogy az a kötelezettség fennálló állományára vonatkozó ál-
landó kamatlábat eredményezzen. A pénzügyi költségek közvet-
lenül az eredménnyel szemben kerülnek elszámolásra. Az aktivált 
lízingelt eszköz amortizációja a becsült hasznos élettartam vagy 
a lízing időszak közül a rövidebb időszak alatt történik. A pénz-
ügyi lízing szerződés megkötésekor felmerült kezdeti költségek a 
lízingelt eszköz bekerülési értékét növelik és a lízing időtartama 
alatt kerülnek figyelembevételre a lízing bevételekhez hasonlóan. 
Az a lízing, melynek során a lízingbe adó a lízingelt eszköz tulaj-
donjogával járó kockázat és haszon döntő többségét megtartja, 
operatív lízingként kerül kimutatásra. Az operatív lízing alapján 

történő lízingfizetések az eredménykimutatásban ráfordításként, 
lineárisan a lízing időtartama során kerülnek elszámolásra.

xxi) Állami támogatások

Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha 
megfelelően bizonyított, hogy a Társaság megkapja a támogatást, 
és valamennyi kapcsolódó követelménynek megfelel. A ráfordí-
táshoz kapcsolódó állami támogatást azokra az időszakokra kell 
szisztematikusan elszámolni, amelyekben azok a költségek fel-
merültek, amelyeket az kompenzálni hivatott. Az eszközhöz kap-
csolódó állami támogatást halasztott bevételeként kell kimutatni, 
és az eszköz élettartama alatt egyenlő részletekben kell az ered-
ménnyel szemben feloldani.

xxii) Tartalékok

A konszolidált éves beszámolóban szereplő tartalékok értéke nem 
azonos a tulajdonosoknak kifizethető tartalékok összegével. Az 
osztalék mértékének meghatározására a MOL nyrt. egyedi, ma-
gyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolója szolgál. 

Átváltási tartalék
Az átváltási tartalék a külföldi társaságok konszolidációja során ke-
letkező átváltási különbözeteket tartalmazza. Az olyan monetáris 
eszköz kapcsán keletkező átváltási különbözet, amely tartalmilag a 
Csoport külföldi társaságba történő befektetésének részét képezi, 
a konszolidált éves beszámolóban a befektetés megszüntetéséig 
az egyéb átfogó jövedelem elemeként kerül kimutatásra. Amikor 
a kapcsolódó eszközök kivezetésre kerülnek, a felhalmozott érté-
kelési tartalék vagy az átváltási tartalék ugyanabban az időszakban 
kerül elszámolásra bevételként vagy költségként, amikor az értéke-
sített eszközökből származó nyereség vagy veszteség.

Valós érték értékelési tartalék
A valós érték értékelési tartalék, a hatékony cash flow fedezeti 
ügyletek és az értékesíthető pénzügyi instrumentumok valós ér-
tékének halmozott nettó változását tartalmazza.

Az összetett instrumentumok tőkerésze és a visszavásárlási árak 
különbözete
Az összetett instrumentumok tőkerésze tartalmazza az instrumen-
tum kibocsátásából származó bevételnek a kötelezettség részen 
felüli értékét. A kötelezettségrész az instrumentumhoz kapcso-
lódó jövőbeni kifizetések jelenértékeként kerül meghatározásra. 
Az összetett instrumentumok tőkerésze akkor kerül kimutatásra, 
amikor a Csoport érdekeltté válik az instrumentumban (lásd iv).

xxiii) Visszavásárolt saját részvények 

A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tőkéből ke-
rül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti különbözet 
közvetlenül a tőketartalékban kerül elszámolásra.

xxiv) Osztalék 

Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a 
tulajdonosok jóváhagyják.  

xxv) Árbevétel elismerés

Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínűsíthe-
tő a tranzakcióval összefüggő gazdasági előny társaság általi reali-
zálása, valamint annak összege megfelelően mérhető. Az árbevé-
tel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények 
nélkül kerül elszámolásra akkor, amikor a javak átadása, illetve a 
szolgáltatás nyújtása megtörténik valamint a kockázatok és hasz-
nok átszállnak. 

A kamatbevételek elismerése időarányosan történik, tükrözve 
a kapcsolódó eszköz tényleges hozamát. Az osztalékbevételek a 
tulajdonosoknak az osztalékra való jogosultsága kezdetével ke-
rülnek elszámolásra. Azon származékos eszközök valós értékében 
bekövetkező változások, amelyek nem felelnek meg a fedezeti 
ügyletként történő elszámolás követelményeinek, azon időszak 
eredményében kerülnek elismerésre, amikor a változás végbe-
ment.

xxvi) Hitelfelvételi költségek

Azon hitelfelvételi költségek, melyek az eszközök előállításához 
és beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódnak, aktiválásra kerülnek. 
A hitelfelvételi költségek aktiválásának kezdő időpontja az eszköz 
előállításának kezdő pontja és amikor a finanszírozási és egyéb 
költségek felmerülnek. A hitelfelvételi költségek aktiválási idősza-
ka az eszköz üzembe helyezésének időpontjáig tart. A hitelfelvé-
teli költségek a kamatokat, valamint a finanszírozáshoz kapcsoló-
dó egyéb költségeket foglalják magukban, beleértve a beruházás 
finanszírozásához felvett devizahiteleken keletkezett árfolyam kü-
lönbözetnek a kamatköltségeket helyettesítő részét is.
 
xxvii) Nyereséget terhelő adók

A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adó-
elemeket tartalmaz. 

A folyó adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség 
alapján kerül meghatározásra. Az adózandó nyereség eltér a kon-
szolidált beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménytől, az 
adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, illetve az olyan 
tételek miatt, melyek más évek adózandó nyereségében kerülnek 
figyelembe vételre. A Csoport  folyó adófizetési kötelezettsége a 
mérleg fordulónapjáig hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyi-
ben a kihirdetés egyenértékű a hatályba lépéssel) adókulcs alap-
ján kerül meghatározásra.

A halasztott adó a kötelezettség módszer szerint kerül kiszámítás-

ra. Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy 
tétel az éves beszámolóban történő, illetve az adótörvény szerinti 
elszámolásában időbeli különbség adódik. A halasztott adó köve-
telés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevé-
telére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az 
időbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott 
adó kötelezettség és követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a 
mérleg fordulónapján fennálló, az adó eszközök és kötelezettsé-
gek realizálódásának módjára vonatkozó becslését. 

Halasztott adó követelés a levonható időbeli eltérések, a tovább-
vihető adókedvezmények és negatív adóalap vonatkozásában 
csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy a Cso-
port a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget 
realizál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesíthe-
tő, kivéve az alábbi eseteket:

- Amikor a levonható időbeli eltéréshez kapcsolódó halasztott 
adó eszköz olyan, nem üzleti kombinációból származó eszköz 
vagy kötelezettség felvételéből keletkezik, amely a tranzakció 
időpontjában nem érinti sem a számviteli eredményt, sem az 
adóalapot; illetve

- Leányvállalatokba, társult és közös vezetésű vállalkozásokba 
történő befektetésekhez kapcsolódó levonható időbeli el-
térések esetében halasztott adó eszköz csak olyan mér-
tékig vehető fel, ameddig valószínűsíthető, hogy az elő-
re látható jövőben az időbeli eltérések megfordulnak és 
elegendő adóalapot képező nyereség áll rendelkezésre, 
amellyel szemben az időbeli eltérések érvényesíthetők 
lesznek.

Halasztott adó kötelezettség kerül felvételre valamennyi adóala-
pot képező időbeli eltérés vonatkozásában, kivéve az alábbi ese-
teket:

- Amikor a halasztott adó kötelezettség goodwill vagy olyan, 
nem üzleti kombinációból származó eszköz vagy kötelezettség 
felvételéből keletkezik, amely a tranzakció időpontjában nem 
érinti sem a számviteli eredményt, sem az adóalapot; illetve

- Leányvállalatokba, társult és közös vezetésű vállalkozásokba 
történő befektetésekhez kapcsolódó adóalapot képező időbe-
li eltérések esetében, ahol azok megfordulásának időpontja a 
Csoport által irányítható és valószínű, hogy az előre látható jö-
vőben az időbeli eltérések nem fordulnak meg.

Minden mérleg fordulónapon a Csoport számba veszi a mérleg-
ben el nem ismert halasztott adóeszközöket, valamint az elismert 
adóeszközök könyv szerinti értékét. A korábban a mérlegbe fel 
nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely várha-
tóan megtérülhet a jövőbeni nyereségadójának csökkenéseként. 
ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti a Csoport halasz-
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

tott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére 
várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni.

A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben 
kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, ame-
lyeket ugyanabban vagy egy másik időszakban szintén a saját tő-
kével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értéké-
nek a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt 
bekövetkező módosításait is.

A halasztott adó eszközök és kötelezettségek egymással szemben 
történő elszámolására akkor van lehetőség, ha a társaságnak tör-
vény általi joga van ahhoz, hogy az ugyanazzal az adóhatósággal 
szemben fennálló tényleges adóköveteléseit és kötelezettségeit 
egymással szemben beszámítsa, valamint a Csoportnak szándé-
kában áll ezen eszközök és kötelezettségek nettó elszámolása.

xxviii) Értékesítést terhelő adó

A bevételek, költségek és az eszközök az értékesítést terhelő adók 
nélkül kerülnek kimutatásra, kivéve:

− Amikor egy eszköz megvásárlását vagy egy szolgáltatást ter-
helő adó nem visszaigényelhető az adóhatóságtól. ebben az 
esetben az adó a megszerzett eszköz vagy szolgáltatás bekerü-
lési értékének részeként kerül kimutatásra.
− A követelések és kötelezettségek összegében kimutatott adók.

Az adóhatóságtól visszaigényelhető értékesítést terhelő adó a 
mérlegben követelésként, míg az adóhatóságnak fizetendő érté-
kesítést terhelő adó kötelezettségként kerül kimutatásra.

xxix) Külföldi pénznemben történő tranzakciók

A külföldi pénznemben történő tranzakciók a beszámolási és a 
külföldi pénznem adott tranzakció napján érvényes árfolyamán 
átváltott értéken kerülnek kimutatásra. A tranzakciók pénzügyi 
rendezésekor érvényben lévő árfolyamnak az eredeti bekerülési 
árfolyamtól való eltérése esetén, a különbözet az adott időszak-
ra szóló konszolidált eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 
A külföldi devizában fennálló pénzügyi eszközök és kötelezett-
ségek, a mérleg fordulónapjára vonatkozó árfolyamon kerülnek 
átváltásra a funkcionális pénznemre. A valós értéken kimutatott, 
külföldi devizában meghatározott tételek arra a napra vonatkozó 
árfolyamon kerülnek átváltásra, amelyre a valós értékelés vonat-
kozik. A vevőköveteléseken és szállítói tartozásokon keletkezett 
árfolyamkülönbözetek az üzleti tevékenység eredményében, a hi-
teleken és kölcsönökön felmerült árfolyamkülönbözetek a pénz-
ügyi műveletek eredményében kerülnek elszámolásra.

A külföldi érdekeltségekkel kapcsolatos pénzügyi eszkö-
zökön keletkező árfolyamkülönbözetek az egyéb átfogó 
jövedelemkimutatásban kerülnek elszámolásra, amennyiben 

azok rendezése a közeljövőben nem várható vagy nem  tervezett.

A Csoport külföldi leányvállalatainak pénzügyi kimutatásai a mér-
legtételek esetében év végi árfolyamon, az eredménykimutatás 
tételeinek esetében súlyozott éves átlagárfolyamon kerülnek át-
váltásra. Minden átváltási különbözetet az egyéb átfogó jövede-
lem átváltási tartalék sora tartalmaz. A leányvállalat kivezetése 
esetén a hozzá tartozó, az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt 
kumulatív különbözet az adott időszak eredménykimutatásában 
elismerésre kerül. Az előzőleg a  külső tulajdonosokra jutó 
árfolyamkülönbözet szintén kivezetésre kerül, de nem az 
eredménykimutatással szemben.

külföldi érdekeltség részleges értékesítése esetén, ha ez 
nem jár az ellenőrzési jog elvesztésével, a felhalmozott 
árfolyamkülönbözetek arányos része nem az eredményben ke-
rül elszámolásra, hanem átsorolásra kerül a külső tulajdonosok 
részesedései közé. egyéb értékesítések, mint például társult vál-
lalkozások, vagy közös vezetésű vállalkozások értékesítése eseté-
ben, ahol a konszolidáció módszere nem változik, a felhalmozott 
árfolyamkülönbözetek arányos része az eredményben kerül elszá-
molásra.

külföldi érdekeltség megszerzésén keletkezett goodwill és valós 
értékelési különbözetek a külföldi érdekeltség eszközeiként és 
kötelezettségeiként kezelendőek és időszaki záróárfolyamon ke-
rülnek átváltásra.

xxx) Egy részvényre jutó eredmény 

Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport ered-
ményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvények 
időszaki átlagos állományával csökkentett állományának a figye-
lembe vételével történik.

Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszá-
mításra, mint az egy részvényre jutó eredmény. A számításnál 
azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas forgalom-
ban lévő részvényt a következőképpen:

- a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az 
adott időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvé-
nyek osztalékával és hozamával, módosítva az átváltásból ere-
dő további bevételekkel és ráfordításokkal,
- a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát 
megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos darab-
számával, melyek forgalomban lennének, ha az összes átváltoz-
tatható részvény átváltásra kerülne.

xxxi) Szegmens információk

Üzleti szempontból a Csoport három fő szegmensre osztható: ku-
tatás–Termelés, Feldolgozás és kereskedelem, és Gáz Midstream. 
ezen üzleti szegmensek szerinti bontás alapján készíti el a Csoport 

a szegmens információit a menedzsment számára. A menedzs-
ment felelős az üzleti erőforrások szegmensek részére való hozzá-
rendeléséért illetve a teljesítmények számonkéréséért.

xxxii) Mérlegen kívüli tételek

A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a kon-
szolidált éves beszámoló részét képző mérlegben és 
eredménykimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során 
szerezték. A jegyzetekben kerülnek bemutatásra, kivéve, ha a 
gazdasági hasznot megtestesítő források kiáramlásának esélye 
távoli, minimális. A mérlegen kívüli követelések nem szerepel-
nek a konszolidált éves beszámoló részét képző mérlegben és 
eredménykimutatásban, de amennyiben gazdasági hasznok be-
áramlása valószínűsíthető, a jegyzetekben kimutatásra kerülnek.

2.4   LÉnyeGeS SZÁMVITeLI FeLTÉTeLeZÉSek 
 ÉS beCSLÉSek

A számviteli politika alkalmazása során használt lényeges felté-
telezések

A 2.3 pontban leírt számviteli politika alkalmazása során a Tár-
saság vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, melyek befolyá-
solhatják a konszolidált éves beszámolóban szereplő összegeket 
(eltekintve a becslések hatásától, amely a következő pontban sze-
repel). ezen feltételezések a megfelelő jegyzetekben részletesen 
kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiakra vonat-
koznak: 

Árbevétel elismerés a szíriai olaj és gázipari tevékenységgel 
kapcsolatban
A közelmúlt politikai fejleményei, az egyesült Államok és az euró-
pai unió Szíriával szemben alkalmazott szankciói következtében az 
ottani működésből származó árbevétel elismerése feltételezést 
igényel. Az InA Csoport szíriai értékesítési tevékenységből szár-
mazó gazdasági hasznok realizálásának valószínűségét, illetve a 
GPC (a Szíriai nemzeti Olajvállalat) partnerkockázatát értékelve a 
menedzsment arra a következtetésre jutott, hogy az IAS 18 bevé-
telek által meghatározott követelmények nem teljesülnek. ezért 
2011-től a bevétel csak akkor kerül realizálásra, mikor a GPC-től 
az ellenérték befolyik. ezek a körülmények értékvesztési kockáza-
tot jelenthetnek a Csoport szíriai eszközeivel (mint külön jövede-
lemtermelő egységgel) kapcsolatban.

A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek tartalma
A Csoport jelentős értékű céltartalékot mutat ki környezeti ha-
tással járó működése miatt. A jogszabályok, különösen a környe-
zetvédelmi szabályozás nem jelöli meg pontosan a kármentesí-
tési feladatok terjedelmét, illetve az alkalmazandó technológiát. 
Továbbá, mivel az InA Csoport csak az előző évben vált a MOL 
leányvállalatává, a vele kapcsolatos ilyen jellegű kötelezettségek 

beazonosítása még korlátozottabb. A menedzsment korábbi ta-
pasztalatait, illetve a jogszabályi környezet saját értelmezését is 
használva határozza meg a környezetvédelmi és mezőfelhagyá-
si kötelezettségek tartalmát. 2011. és 2010. december 31-én a 
környezetvédelmi céltartalék összege 76.171 millió forint, illetve 
70.027 millió forint, míg a mezőfelhagyási kötelezettségekre kép-
zett céltartalék összege 210.311 millió forint, illetve 184.792  mil-
lió forint volt (lásd 20. jegyzet).

A Successful Efforts módszer alkalmazása az ásványi anyagok 
feltárásához és felméréséhez kapcsolódó eszközök esetében
A menedzsment feltételezésekkel él akkor, amikor az aktivált 
feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközöket áttekinti és a 
feltárási tevékenység folytatásának szándékát, illetve képességét 
eldönti. ezen aktivált feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó esz-
közök egyenlege 2011. és 2010. december 31-én 214.266 millió 
forint, illetve 171.791 millió forint volt (lásd 4. jegyzet).

Bizonytalanságok a becslésekben

Az IFRS követelményeinek megfelelő konszolidált éves beszámoló 
készítése megköveteli becslések alkalmazását, melyek befolyásol-
ják a konszolidált éves beszámolóban és a jegyzetekben szereplő 
összegeket. ezen becslések a menedzsment jelenlegi esemé-
nyekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a 
tényleges eredmények eltérhetnek azoktól. ezen becslé-
sek a megfelelő jegyzetekben részletesen kifejtésre kerül-
nek, melyek közül a leglényegesebbek az alábbiak:
 
Pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatáro-
zása 
A pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatáro-
zása (különösen a speciális célú gazdasági társaság, a Magnolia 
Finance Ltd. által kibocsátott átváltható tőkeinstrumentumokba 
ágyazott átváltási opció esetében, lásd 17. jegyzet) a piacon érvé-
nyes árszintek alapján történik, ezek hiányában a menedzsment 
becslését tükrözi a valós értékre jelentős hatást gyakorló ténye-
zők jövőbeli alakulásával kapcsolatban (beleértve többek között a 
hozamgörbéket, árfolyamokat, a kockázatmentes kamatlábakat, 
illetve az átváltási opcióhoz, valamint a MOL számára a CeZ tulaj-
donában lévő 7%-nyi MOL részvényre fennálló vételi opciójához 
kapcsolódóan a MOL részvények árfolyamának volatilitását és az 
elvárt osztalékhozamot). Tekintettel a közelmúlt globális pénzügyi 
válságára, az euro-zóna jelenlegi nehézségeire és közép-kelet eu-
rópai régió kockázataira, az ilyen valós értékelés megnövekedett 
bizonytalanságot hordoz magában. Az átváltható tőkeinstrumen-
tumokba ágyazott konverziós opció esetében az értékelés az át-
váltható instrumentumok piacán megfigyelhető árak alapján tör-
tént. ezen instrumentumok részletesen a 34. jegyzetben kerültek 
bemutatásra.
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A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek 
számszerűsítése és időbeli felmerülése 
A menedzsment becsléseket alkalmaz a környezetvédelmi és me-
zőfelhagyási kötelezettségekhez kapcsolódó pénzkiáramlás meg-
határozásában, összehasonlító árak, korábbi hasonló munkák ala-
pul vétele és egyéb várakozások felhasználásával. Továbbá, ezen 
pénzáramok időbeli ütemezése a menedzsment jelenlegi érték-
ítéletét tükrözi a prioritások, technikai képességek és sürgősség 
tekintetében. A jövőbeli pénzáramok összege és felmerülésük 
időpontja évente felülvizsgálatra kerül, az ezek diszkontálásá-
hoz használt rátákra vonatkozó előrejelzésekkel együtt. A hosszú 
távú reál diszkontrátákra vonatkozó várakozás 3,7% (2010: 4,8%). 
Mindezek következtében a céltartalékok összege (a környezet-
védelmi kötelezettségek esetében 76.171 millió forint, illetve 
70.027 millió forint, míg a mezőfelhagyási céltartalék esetében 
210.311 millió forint, illetve 184.792 millió forint 2011. és 2010. 
december 31-én, (lásd 20. jegyzet) bizonytalanságot hordoz.

A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatáro-
zása
Az értékvesztés kalkuláció a jövedelemtermelő egységek reali-
zálható értéke, tehát azok értékesítési költségekkel csökkentett 
valós értéke vagy használati értéke alapján történik. A használati 
érték meghatározása a diszkontált várható pénzáramok alapján 
történik. A legfontosabb változók a pénzáramok meghatározá-
sa során a diszkontráták, a maradványérték, a pénzáramokban 
figyelembe vett periódus hossza, valamint a bejövő és kimenő 
pénzáramok összegének megállapításához tett becslések és fel-
tételezések, beleértve a termékárakra, működési költségekre, a 
jövőbeli termelési összetételre, valamint a kőolaj, földgáz és fino-
mított termékek globális és regionális kereslet-kínálati egyensú-
lyára vonatkozó előrejelzéseket. Mivel ezen pénzáramok minden 
egyes befektetett eszköz vagy befektetés esetében a menedzs-
ment jövőre vonatkozó becsléseit tükrözik, így ezen becslések 
megnövekedett bizonytalanságnak vannak kitéve a gazdasági 
visszaesés következtében, amely egyaránt tapasztalható világ-
szinten, az euró-zónán belül és a közép-kelet-európai régióban, 
ahol a Csoport  tevékenységet folytat. A közelmúlt politikai fej-
leményei Észak-Afrika és a közel-kelet országaiban további bi-
zonytalanságokat okoznak az ezekben az országokban befektetett 
eszközök megtérülésének becslésében. A diszkontráták a Csoport 
dollár alapú súlyozott átlagos tőkeköltségéből származnak (2011: 
7,9%, 2010: 8,4%). A ráták minden esetben módosításra kerültek 
a szegmens-, ország- és projekt-specifikus kockázatokkal. A kon-
szolidált eredménykimutatásban elszámolt értékvesztés összege 
50.925 millió forint, illetve 17.548 millió forint volt 2011-ben és 
2010-ben. ebből 2011-ben a IeS finomítói és nagykereskedel-
mi tevékenységéhez rendelt goodwillra elszámolt értékvesztés 
34.828 millió forint, az egyéb immateriális javakra képzett érték-
vesztés 10.107 millió forint (2010-ben 15.074 millió forint), míg 
a tárgyi eszközöknél 15.546 millió forint értékvesztés (2010-ben 
10.017 millió forint), illetve 9.556 millió forint értékvesztés vissza-
írás (2010-ben 7.543 millió forint) volt. A goodwill könyv szerinti 

értéke 2011. és 2010. december 31-én 42.850 millió forint, illetve 
71.031 millió forint volt (lásd 4. jegyzet).

Megfelelő mértékű adóalapot képező nyereség realizálása, 
amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesíthető 
Halasztott adó követelés csak akkor vehető fel, ha valószínűsíthe-
tő, hogy a Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot kép-
ző nyereséget realizál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz 
érvényesíthető. Jelentős feltételezések szükségesek a menedzs-
ment részéről a felvehető halasztott adó eszközök vonatkozásá-
ban, a jövőben – az adótervezési stratégia fényében – felmerülő 
adóalapot képező nyereség időpontjáról és összegéről. A kapcso-
lódó halasztott adó követelés könyv szerinti értéke 2011. decem-
ber 31-én 38.213 millió forint, míg 2010. december 31-én 10.290 
millió forint volt (lásd 30. jegyzet).

Aktuáriusi feltételezések alkalmazása a nyugdíj-juttatási 
kötelezettség számszerűsítésében 
A meghatározott juttatási programok értéke aktuáriusi értékelés 
alkalmazásával történik. Az aktuáriusi értékelés során becslések 
történnek a diszkontráták, jövőbeli béremelések, a halálozási és 
munkaerő-áramlási ráták vonatkozásában. ezen programok hosz-
szú távú jellege miatt a becslések jelentős bizonytalanságot hor-
doznak. A nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék összege 2011. 
és 2010. december 31-én 16.804 millió forint, illetve 15.144 mil-
lió forint volt (lásd 20. jegyzet).

Bizonyos peres ügyek kimenetele
A Csoport tagjai több peres ügyben, hatósági és polgári eljárás-
ban érintettek, melyek a rendes üzletmenet során fordulnak elő. 
A menedzsment megítélése szerint dönt akkor, mikor a gazdasági 
hasznok valószínű jövőbeli kimenetele meghatározott, és becslés-
sel él, amikor ezen eljárások legvalószínűbb kimenetelét megítéli, 
és a céltartalék ezzel összhangban megképzésre kerül. A peres 
ügyekre képzett céltartalék 2011. december 31-én 24.484 millió 
forint, míg 2010. december 31-én 20.067  millió forint volt. (lásd 
20. és 35. jegyzetek).

2.5 kIbOCSÁTOTT, De neM HATÁLyOS neMZeTkÖZI 
 PÉnZÜGyI beSZÁMOLÁSI STAnDARDOk 

A konszolidált éves beszámoló elfogadásáig az alábbi standardok 
és értelmezések kerültek kibocsátásra, amelyek még nem léptek 
hatályba:

IAS 1 Pénzügyi Kimutatások Prezentálása – Egyéb átfogó 
jövedelemkimutatás elemeinek bemutatása

Az IAS 1 módosítása megváltoztatja az egyéb átfogó 
jövedelemkimutatás elemeinek csoportosítását. Azokat az 
elemeket, melyek egy jövőbeli időpontban átsorolandók az 
eredménykimutatásba (például kivezetéskor vagy kiegyenlítés-

kor), elkülönítetten kell bemutatni azoktól az elemektől, melyek 
nem kerülnek átsorolásra. A módosítás csak a bemutatást érinti, 
azaz nincs hatással a Csoport pénzügyi pozíciójára vagy eredmé-
nyére. A módosítás a 2012. július 1-én vagy azt követően kezdődő 
üzleti évre alkalmazandó.

IAS 12 Jövedelem Adók -  Mögöttes eszközök megtérülése

A módosítás tisztázza a halasztott adó meghatározását a valós ér-
téken nyilvántartott befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatban. 
A módosítás értelmében azon befektetési célú ingatlanok esetén, 
melyekre az IAS 40 standard szerint alkalmazott valós értékelés 
modell került alkalmazásra, az a megdönthető vélelem veendő 
figyelembe, hogy értékesítés útján kerülnek realizálásra a halasz-
tott adó kiszámítása szempontjából. A továbbiakban bevezeti azt 
a követelményt, miszerint az IAS 16 standard szerinti újraértéke-
lési modellel értékelt nem értékcsökkenthető eszközök halasztott 
adóját mindig az értékesítési ár alapján kell meghatározni. A mó-
dosítás a 2012. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évre 
alkalmazandó és nincs hatása a Csoport kimutatásaira.

IAS 19 Munkavállalói Ösztönzők (Módosítás)

Az IASb  számos módosítást adott ki az IAS 19-el kapcsolatban. 
ezek egészen az alapvető változásoktól, mint a meg nem szolgált 
múltbéli szolgálat költségének kimutatása és a meghatározott 
juttatási költségek újraértékelési komponensének átsorolása az 
egyéb átfogó jövedelemkimutatásba, az egyszerű tisztázásokig 
és újraszövegezésig terjedtek. A Csoport jelenleg még értékeli a 
módosítások hatását, de nem számít jelentős változásra. A mó-
dosítás a 2013. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évre 
alkalmazandó.

IAS 27 Egyedi Pénzügyi Kimutatások (felülvizsgálat 2011-ben)

Az új IFRS 10 és IFRS 12 megjelenésének következtében, az IAS 27 
maradéka a leányvállalatok, közös vezetésű vállalatok és a társult 
vállalatok egyedi pénzügyi kimutatásaira korlátozódik. A Csoport 
nem készít IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat. A módo-
sítás a 2013. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évre 
alkalmazandó.

IAS 28 Befektetések Társult - és Közös Vezetésű Vállalkozásokban 
(felülvizsgálat 2011-ben)

Az új IFRS 11 és IFRS 12 megjelenésének következtében az IAS 
28 új elnevezése befektetések Társult és közös Vezetésű Vállalko-
zásokban lesz és a társult vállalkozásokban lévő befektetésekre 
alkalmazandó equity módszert kiterjeszti a közös vezetésű vállal-
kozásokra is. A módosítás a 2013. január 1-én vagy azt követően 
kezdődő üzleti évre alkalmazandó.

IAS 32   Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás és IFRS 7 Pénz-
ügyi instrumentumok: Közzététel – eszköz / kötelezettség beszá-
mításának tisztázása 

Az IAS 32 módosítása tisztázza a mérlegben szereplő pénzügyi 
eszközök és pénzügyi kötelezettségek egymással szembeni be-
számításának bizonyos követelményeit. Ilyen például: az adott 
napon a beszámítás jogának minden szerződő fél számára jogi-
lag érvényesíthetőnek kell lennie a normál üzletmenet során, va-
lamint késedelmes fizetés, fizetésképtelenség vagy csőd esetén 
is.  A változás érinti az IFRS 7 jelenlegi beszámítással kapcsolatos 
közzétételeit is. Az IAS 32 módosítás  a 2014. január 1-én vagy azt 
kezdődő üzleti évre alkalmazható, míg az IFRS 7 -el kapcsolatos 
módosítás 2013. január 1-től. 

IFRS 7 Pénzügyi Instrumentumok: Közzététel – Kivezetéssel Kap-
csolatos További Közzétételi Kötelezettségek

A módosítás további közzétételt követel meg azoknál a pénzügyi 
eszközöknél, melyek átadása megtörtént, de nem kerültek kive-
zetésre a könyvekből. ez segít a Csoport pénzügyi kimutatásait 
felhasználóknak megérteni a kapcsolatot a ki nem vezetett esz-
közök és a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségek között. A mó-
dosítás előír továbbá bizonyos közzétételi kötelezettségeket 
a már kivezetett eszközökből megtartott eszközrészekkel 
kapcsolatban, hogy lehetővé tegye a pénzügyi kimutatá-
sok felhasználóinak a megtartott eszközrészek jellegének 
és kockázatainak értékelését. A módosítás a 2011. július 
1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évre alkalmazan-
dó.  A módosítás csak a közzétételt érinti és nincs hatása a 
Csoport pénzügyi kimutatásaira.

IFRS 9 Pénzügyi Instrumentumok – Besorolás és Értékelés

Az IFRS 9 kibocsátásával az IASb az első fázishoz érkezett abban 
a folyamatban, amelynek célja az IAS 39 kiváltása és amely az 
IAS 39 által meghatározott pénzügyi eszközök és pénzügyi köte-
lezettségek besorolására és értékelésére van hatással. A standar-
dot 2015. január 1-től vagy azt követően kezdődő üzleti évre kell 
alkalmazni. A folyamat következő fázisaiban az IASb a fedezeti 
ügyletekkel és a pénzügyi eszközök értékvesztésével kapcsolatos 
előírásokat fogja módosítani. Az IFRS első fázisának alkalmazása 
a Csoport pénzügyi eszközeinek besorolására és értékelésére lesz 
hatással, azonban a pénzügyi kötelezettségekre várhatóan nem. 
A Csoport a hatást a többi fázis kibocsátásakor számszerűsíti, 
hogy a teljes képet mutassa be.

IFRS 10  Konszolidált Pénzügyi Kimutatások

Az IFRS 10 az IAS 27 konszolidált és egyedi Pénzügyi kimutatá-
sok standard azon részét váltja ki, amely a konszolidált pénzügyi 
kimutatásokra vonatkozik. Az új standard tartalmazza azokat a 
kérdéseket is, melyeket korábban a SIC 12 – konszolidáció: Spe-
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ciális Célú Gazdálkodási egységek szabályozás vetett fel. Az IFRS 10 egy egységes kontrol modellt hoz létre, melyet minden társaságra 
alkalmazni kell, beleértve a speciális gazdálkodási egységeket is. Az IFRS 10 által bevezetett változások a társaság vezetésétől azt köve-
telik meg, hogy mérlegelje, hogy az IAS 27 – hez képest melyik befektetés minősül irányított társaságnak, amelyet az anyavállalatnak 
konszolidálnia kell. A Csoport előzetes becslése alapján a módosításnak nem lesz jelentős hatása. A standard 2013. január 1-én vagy 
azt követően kezdődő üzleti évtől lesz hatályos.

IFRS 11 Közös Megállapodások

Az IFRS 11 az IAS 31 közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek standardot és a SIC-13 közös Vezetésű Vállalkozások – befektetők nem 
pénzbeli hozzájárulása értelmezést váltja ki. Az IFRS 11 megszünteti a közös vezetésű vállalkozások esetében az arányos konszolidáció 
alkalmazását. ehelyett az equity módszert kell használni azon társaságok esetében, melyek megfelelnek a közös vezetés definíciójának. 
Az új standard alkalmazásának lesz hatása a Csoport pénzügyi helyzetére. ennek oka, hogy azon közös vezetésű vállalkozásokban lévő 
befektetések (lásd 9. jegyzet) esetében, melyek megfelelnek az IFRS 11 szerinti közös vezetésű vállalat definíciójának, az arányos kon-
szolidáció nem alkalmazható. A Csoport előzetes becslése alapján ez a hatás nem lesz jelentős. A standard 2013. január 1-én vagy azt 
követően kezdődő üzleti évtől lesz hatályos.

IFRS 12 Egyéb Társaságokkal Kapcsolatos Közzététel

Az IFRS 12 tartalmazza az IAS 27 konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó közzétételi követelményeket, továbbá a korábban az 
IAS 31 és IAS 28 által előírt közzétételi szabályokat. ezek a közzétételi követelmények egy társaság leányvállalataiban, közös érdekelt-
ségeiben, társult  és struktúrált társaságaiban lévő befektetéseihez kapcsolódnak. Számos új közzétételi kötelezettség is megjelenik. A 
standard 2013. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évtől lesz hatályos.

IFRS 13 Valós Értékelés

Az IFRS 13 egységes iránymutatást biztosít az IFRS keretén belül a valós értékelés minden formájára. Az IFRS 13 nem jelent változást 
abban, hogy egy társaságnak mikor kell alkalmaznia a valós értékelést, hanem inkább iránymutatást ad, hogyan határozza meg a valós 
értéket az IFRS szerint, amikor a valós értékelés kötelező vagy lehetséges. A Csoport jelenleg vizsgálja a standard pénzügyi helyzetre és 
eredményre gyakorolt jövőbeli hatását. A standard 2013. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évtől lesz hatályos.

IFRIC 20 Kőzet bontási költségek a felszíni bánya termelési fázisában

Az értelmezés pontosítja a fedőréteg meddő eltávolítási (kőzetbontási) költségeinek számviteli elszámolását a bánya termelési fázisá-
ban. Az értelmezés 2013. január 1-től lesz hatályos.
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3 SZeGMenS InFORMÁCIÓk

2011 Upstream Down-
stream

Gáz 
Midstream

központ 
és egyéb

Szegmensek 
közötti 
átadás

Összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Értékesítés nettó árbevétele       

Értékesítés Csoporton 
kívüli vevőknek 358.800 4.547.765 397.715 38.954  5.343.234

Szegmensek közötti értékesítés 436.505 259.415 32.469 126.044  -854.433  -

Értékesítés nettó árbevétele 
összesen 795.305 4.807.180 430.184 164.998  -854.433 5.343.234

eredmények       -

Üzleti eredmény 321.639  -74.230 61.905  -44.510  -11.622 253.182

Pénzügyi műveletek 
 nettó vesztesége      54.852

Részesedés a társult vállalkozások 
eredményéből    20.066  20.066

Adózás előtti eredmény      218.396

Társasági adó      33.377

Időszak eredménye      185.019

2010 Upstream Down-
stream

Gáz 
Midstream

központ 
és egyéb

Szegmensek 
közötti 
átadás

Összesen

 millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

Értékesítés nettó árbevétele       

Értékesítés Csoporton 
kívüli vevőknek 308.206 3.558.800 399.493 33.155  - 4.299.654

Szegmensek közötti értékesítés 403.887 591.191 298.854 131.331  -1.425.263  -

Értékesítés nettó árbevétele 
összesen 712.093 4.149.991 698.347 164.486  -1.425.263 4.299.654

eredmények       

Üzleti eredmény 236.519 31.586 48.387  -62.891  -8.123 245.478

Pénzügyi műveletek  
nettó vesztesége      85.477

Részesedés a társult vállalkozások
eredményéből    12.013  12.013

Adózás előtti eredmény      172.014

Társasági adó      63.297

Időszak eredménye      108.717
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2011 egyéb 
szegmens információk Upstream Down-

stream
Gáz 

Midstream
központ 

és egyéb
Szegmensek 

közötti 
átadás

Összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Immateriális javak 
és tárgyi eszközök beszerzése 105.577 110.621 17.878 8.342  - 242.418

Tárgyi eszközök beszerzése 67.437 108.793 16.217 5.129  - 197.576

Immateriális javak beszerzése 38.140 1.828 1.661 3.213  - 44.842

Értékcsökkenés és értékvesztés 154.254 160.019 19.939 17.738  -2.110 349.840

ebből: az eredmény terhére 
elszámolt értékvesztés 14.112 44.949 691 796  - 60.548

ebből: az eredmény terhére el-
számolt értékvesztés visszaírás  -5.725  -3.898  -  -  - -9.623

2010 egyéb 
szegmens információk Upstream Down-

stream
Gáz 

Midstream
központ 

és egyéb
Szegmensek 

közötti 
átadás

Összesen

 millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

Immateriális javak 
és tárgyi eszközök beszerzése 109.324 125.122 78.261 7.237  - 319.944

Tárgyi eszközök beszerzése 79.590 122.604 76.543 3.556  - 282.293

Immateriális javak beszerzése 29.734 2.518 1.718 3.681  - 37.651

Értékcsökkenés és értékvesztés 127.639 119.444 18.893 18.038  -3.454 280.560

ebből: az eredmény terhére 
elszámolt értékvesztés 19.128 5.277 448 238  - 25.091

ebből: az eredmény terhére el-
számolt értékvesztés visszaírás  -5.727  -1.816  -  -  -  -7.543

A válságadó 2011-ben 28.960 millió forint, míg 2010-ben 25.754 millió forint volt, mely a Csoport üzemi eredményére volt hatással. A 
válságadó összegéből az Upstream szegmensnél 2.599 millió forint, a Downstream szegmensnél 25.549 millió forint, a Gáz-Midstream 
szegmensnél 252 millió forint, a központ szegmensnél pedig 560 millió forint került elszámolásra.
A Csoport 2010. évi üzemi eredménye egyszeri tételként az európai bizottság határozata alapján 30.387 millió forint visszamenőleg 
befizetett bányajáradékot tartalmaz. (lásd 27. jegyzet). A visszamenőleg befizetett bányajáradék 30.387 millió forint, az Upstream szeg-
mens üzemi eredményében került elszámolásra.
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2010 eszközök 
és kötelezettségek

Upstream Down-
stream

Gáz 
Midstream

központ 
és egyéb

Szegmensek 
közötti 
átadás

Összesen

 millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

millió forint 
(módosított)

Tárgyi eszközök, nettó 1.065.969 1.185.565 403.193 96.268  -65.210 2.685.785

Immateriális javak, nettó 192.560 99.140 9.170 20.332  -3.044 318.158

készletek 25.358 357.967 29.072 9.965  -13.824 408.538

Vevőkövetelések, nettó 140.480 401.221 54.501 32.237  -164.767 463.672

befektetések társult 
vállalkozásokban  -  -  - 73.004  - 73.004

Szegmenshez nem allokált eszközök      536.572

Összes eszköz      4.485.729

Szállítói kötelezettségek 51.069 384.415 121.891 45.113  -169.540 432.948

Szegmenshez nem allokált 
kötelezettségek      2.078.304

Összes kötelezettség      2.511.252
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Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből származó eredményt foglalja magában. 
Az Upstream szegmens kitermelt kőolajat, kondenzátumokat és Pb gázt ad át a Downstream szegmensnek, valamint földgázt a 
Gáz-Midstream szegmensnek. A központ szegmens leányvállalatai karbantartási, biztosítási és egyéb szolgáltatást nyújtanak az 
üzleti szegmensek számára. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott divízió-
hoz tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

Földrajzi információk
eszközök földrajzi megoszlása

2011. december 31-én Immateriális javak Tárgyi eszközök befektetések társult 
vállalkozásokban

 millió forint millió forint millió forint

Magyarország 64.727 833.879 13.693

Horvátország 114.875 1.036.299  -

Szlovákia 7.376 425.939 1.031

európai Unió egyéb része 33.640 207.740 3.560

európa egyéb része 36.274 143.923  -

A világ egyéb része 81.660 177.137 86.513

Összesen 338.552 2.824.917 104.797

2010. december 31-én Immateriális javak Tárgyi eszközök befektetések társult 
vállalkozásokban

 millió forint millió forint millió forint

Magyarország 49.225 831.295 3.721

Horvátország 113.178 982.385  -

Szlovákia 5.820 381.607 788

európai Unió egyéb része 64.531 189.422 3.638

európa egyéb része 27.813 109.209  -

A világ egyéb része 57.591 191.867 64.857

Összesen 318.158 2.685.785 73.004

2011 eszközök 
és kötelezettségek Upstream Down-

stream
Gáz 

Midstream
központ 

és egyéb
Szegmensek 

közötti 
átadás

Összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Tárgyi eszközök, nettó 1.119.479 1.267.913 414.006 93.901  -70.382 2.824.917

Immateriális javak, nettó 234.902 73.174 6.260 24.474  -258 338.552

készletek 34.286 481.806 32.513 13.211  -16.582 545.234

Vevőkövetelések, nettó 125.984 511.863 61.296 40.132  -119.552 619.723

befektetések társult 
vállalkozásokban - -  - 104.797  - 104.797

Szegmenshez nem allokált eszközök      559.578

Összes eszköz      4.992.801

Szállítói kötelezettségek 52.469 433.280 97.312 51.358  -119.552 514.867

Szegmenshez nem 
allokált kötelezettségek      2.234.829

Összes kötelezettség      2.749.696
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 Vagyoni 
értékű jogok

 Szellemi 
termékek

 kutatási költ-
ségek aktivált 

értéke
Goodwill Összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Nyitó egyenleg 2010. január 1.      

bruttó érték 77.861 73.012 212.753 74.744 438.370

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -20.094  -48.041  -9.789  -4.618  -82.542

Nettó érték 57.767 24.971 202.964 70.126 355.828

2010. évi változások      

 - növekedések 3.709 3.838 30.104  - 37.651

 - leányvállalat értékesítése  -29  -  -  -  -29

 - értékcsökkenés  -5.925  -8.753  -192  -  -14.870

 - értékvesztés  -5.350  -50  -9.674  -  -15.074

 - értékesítések  -  -  -  -  -

 - árfolyam különbözetek 2.988 224 7.016 905 11.133

 - átsorolások és egyéb mozgások  - 1.946  -58.427  -  -56.481

Záró nettó érték 53.160 22.176 171.791 71.031 318.158

Záró egyenleg 2010. december 31.      

bruttó érték 83.951 77.697 187.355 73.200 422.203

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -30.791  -55.521  -15.564  -2.169  -104.045

Nettó érték 53.160 22.176 171.791 71.031 318.158

2011. évi változások      

 - növekedések 18.580 4.372 37.404  - 60.356

 - értékcsökkenés  -8.520  -5.281  -240  -  -14.041

 - értékvesztés  -709  -32  -8.632  -35.630  -45.003

 - értékvesztés visszaírása 67  -  -  - 67

 - értékesítések  -2.511  -18  -  -  -2.529

 - kvóta átértékelés  -6.460  -  -  -  -6.460

 - árfolyam különbözetek 4.707 625 19.246 6.954 31.532

 - átsorolások és egyéb mozgások 9.357  -8.077  -5.303 495  -3.528

Záró nettó érték 67.671 13.765 214.266 42.850 338.552

Záró egyenleg 2011. december 31.      

bruttó érték 135.420 51.244 239.266 85.407 511.337

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -67.749  -37.479  -25.000  -42.557  -172.785

nettó érték 67.671 13.765 214.266 42.850 338.552

4 IMMATeRIÁLIS JAVAkÁrbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

2011 2010

millió forint millió forint

Magyarország 1.440.160 1.236.270

Horvátország 658.930 625.515

Olaszország 632.856 461.627

Ausztria 470.066 362.909

Szlovákia 408.827 312.401

Csehország 330.948 238.241

Románia 256.092 186.008

Lengyelország 221.828 166.807

bosznia-Hercegovina 145.289 97.541

németország 134.737 115.372

Svájc 124.607 136.332

Szerbia 105.197 61.454

Szlovénia 56.967 46.775

Oroszország 42.190 29.818

nagy-britannia 30.065 15.369

egyéb európai országok 91.738 71.747

egyéb közép-kelet-európai országok 24.735 13.684

európán kívüli országok 168.002 121.784

Összesen 5.343.234 4.299.654

2011-ben és 2010–ben nem volt a Csoportnak olyan meghatározó vevője, amelytől származó árbevétel meghaladta volna a teljes nettó árbevétel 
10%-át.

Feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközök
2011-ben az értékvesztés a Magyarországon, Indiában és Pakisztánban sikertelennek minősített kutatási tevékenységekhez kapcsoló-
dott. A 2010-es értékvesztés részben a Magyarországon sikertelennek minősített kutatási tevékenységekhez, részben bizonyos, kuta-
tási és fejlesztési fázisban levő orosz mezőkhöz kapcsolódott. ezen jövedelemtermelő egységek értékvesztését az orosz olaj és gáz te-
vékenységekre vonatkozó adótörvények kedvezőtlen változásának és a források szigorúbb elosztásának következtében a beruházások 
későbbre halasztásának együttes hatása okozta. 

A feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközöket megtestesítő költségek aktivált értékének átsorolása a tárgyi eszközök közé, a 
bizonyított kőolaj és földgáz készletek meghatározásának időpontjában történik (lásd 2.3 xv. jegyzet).

Az említett feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközökön túl, 2011-ben további 2.267 millió forint, míg 2010-ben 6.486 millió fo-
rint olyan kutatási költség merült fel, mely nem felelt meg az aktiválás követelményének. A Successful effort módszerrel összhangban 
ezek a költségek a különféle operatív költségek között kerültek elszámolásra a konszolidált eredménykimutatáson belül. 
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nettó könyv 
szerinti érték 
értékvesztés 

elött

 Érték-
vesztés

2011

 nettó 
könyv 

szerinti 
érték

nettó könyv 
szerinti érték 
értékvesztés 

elött

 
 

Érték-
vesztés

 2010
 

nettó 
könyv 

szerinti 
érték

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Downstream 74.377 34.828 39.549 67.298  - 67.298

 - Roth Csoport 7.918  7.918 6.644  - 6.644

 - Romániai 
kiskereskedelmi hálózat 4.732  4.732 4.273  - 4.273

 - IeS Csoport 44.607 34.828 9.779 40.664  - 40.664

- Horvátországi 
kiskereskedelmi hálózat 15.354  15.354 14.045  - 14.045

 - I&C energo 1.196  1.196 1.102  - 1.102

 - TVk 477  477 477  - 477

 - TVk Polska 93  93 93  - 93

Upstream 4.103 802 3.301 3.733  - 3.733

- Rotary 
(korábban DrillTrans) 4.103 802 3.301 3.733  - 3.733

Összes goodwill 78.480 35.630 42.850 71.031  - 71.031

Goodwill
Az üzleti kombináció révén keletkezett goodwill-t az akvizíció időpontjában azon jövedelemtermelő egységekhez kell rendelni, melyek 
az üzleti kombináció hasznait várhatóan élvezni fogják. Az értékvesztés elszámolása előtt a goodwill könyv szerinti értéke az alábbiak 
szerint került felosztásra: 

A Csoport évente legalább egyszer megvizsgálja, hogy a goodwill esetében kell-e értékvesztést elszámolni. ennek érdekében meg kell 
becsülni azon jövedelemtermelő egységek realizálható értékét, melyekhez goodwill kapcsolódik. A használati érték megállapításához 
a Csoport meghatározza a jövedelemtermelő egység becsült hátralévő hasznos élettartama alatt várható jövőbeni pénzáramait, illetve 
kiválasztja a megfelelő diszkontrátát a pénzáramok jelenértékének kiszámítása céljából.  

A jövedelemtermelő egységek realizálható értéke a használati érték kalkuláció alapján kerül meghatározásra. A használati érték kal-
kuláció során alkalmazott főbb feltételezések a diszkont ráta, növekedési ütem, valamint az értékesítési árak és közvetlen költségek 
különbségének időszaki várható változásaira vonatkoznak. A vezetőség olyan adózás előtti diszkont rátákat határoz meg, amelyek tük-
rözik a pénz időértékére vonatkozó jelenlegi piaci értékeléseket és a jövedelemtermelő egységre jellemző kockázatokat. A növekedési 
ütem az iparági növekedési előrejelzések alapján kerül meghatározásra. Az értékesítési árak és a közvetlen költségek különbségének 
változása, a múlt tapasztalatai és a várható jövőbeni piaci változásokon alapszik. 

Roth Csoport
2011. december 31-én 7.918 millió forint (2010: 6.644 millió forint) goodwill kapcsolódik a főként osztrák piacon működő Roth Csoport 
nagykereskedelmi tevékenységéhez, amely a Downstream szegmensen belül önálló jövedelemtermelő egységet képez. A Csoport a 
pénzáramok előrejelzését a vezetőség által elfogadott aktuális üzleti tervei alapján készíti el, majd az azt követő évekre, 1%-os növeke-
dési ütemet feltételezve kivetíti a pénzáramokat. ez a ráta nem haladja meg az osztrák piacok átlagos hosszú távú növekedési ütemét. A 
becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták tükrözik a Downstream szegmensre jellemző kockázatokat, és a vonatkozó években 
8% és 9% között változnak. 

A Roth Csoport nagykereskedelmi tevékenységének vonatkozásában vannak a főbb feltételezéseknek olyan lehetséges változásai, ame-
lyek következtében a könyv szerinti érték meghaladhatja a realizálható értéket. A Roth Csoport nagykereskedelmi tevékenységének 
jelenlegi realizálható értéke 1.789 millió forinttal haladja meg könyv szerinti értékét. A fő feltételezések realizálható értékre gyakorolt 
hatása az alábbiakban kerül részletezésre:

- Diszkont ráta becslése – a menedzsment a diszkont rátákat a jelenlegi és várható kockázatmentes kamatláb, illetve az egység spe-

cifikus kockázatai alapján határozta meg. A ráta 1,2 százalékpontos emelkedése a könyv szerinti értékkel azonos használati értéket 
eredményezne a Roth Csoport nagykereskedelmi tevékenységére vonatkozóan.

Román kiskereskedelmi hálózat
2011. december 31-én 4.732 millió forint (2010: 4.273 millió forint) goodwill kapcsolódik a Csoport román kiskereskedelmi hálóza-
tához. A goodwill felosztása szempontjából a jövedelemtermelő egységet a román töltőállomás hálózat egésze alkotja. A Csoport a 
pénzáramok előrejelzését a vezetőség által elfogadott, a benzinkút hálózat egészére készülő aktuális üzleti terve alapján készíti el, 
majd a pénzáramokat kivetíti a benzinkutak hátralévő átlagos élettartamára, a kompetitív piaci pozícióval összhangban növekedési 
ráta figyelembe vétele nélkül. A becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták tükrözik a kiskereskedelmi tevékenységre jellemző 
kockázatokat, és a vonatkozó évek esetében 10 % és 13 % között változnak. 

A romániai kiskereskedelmi hálózat használati értékével kapcsolatosan a menedzsment meggyőződése szerint nincs olyan ésszerűen 
lehetséges változás a főbb feltételezésekben, melyek következtében az egység könyv szerinti értéke jelentősen meghaladná annak 
realizálható értékét.

IES Csoport
2011. december 31-én  44.607 millió forint (2010: 40.664 millió forint) goodwill kapcsolódik a Csoport olasz finomítási és nagykereske-
delmi tevékenységéhez, értékvesztés teszt előtt. A goodwill felosztása szempontjából a Mantova finomító és annak nagykereskedelmi 
tevékenysége (mivel ezek egyetlen jövedelemtermelő egységet alkotnak) került figyelembe vételre. A Csoport a várható pénzára-
mokat a legutóbbi, vezetőség által elfogadott pénzügyi tervből kiindulva készíti el, és a pénzáramokat a finomítói eszközök átlagos 
hátralévő hasznos élettartamára vetíti ki. ennek során a finomító kapacitás növelése nem került figyelembe vételre, de az értékesítési 
árrésekben figyelembe vételre került a finomító folyamatban lévő fejlesztési projektjének hatása a finomított termékek minőségére. 
Az előrejelzéshez használt crack spread-ek, illetve nagykereskedelmi árrések a menedzsment által a MOL Csoportra, illetve az olasz 
nagykereskedelmi piacra vonatkozó becsléseit tükrözik. A becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták, melyek a finomítói 
és nagykereskedelmi tevékenység jellemző kockázatait tükrözik, 9% és 10% körül alakulnak a vonatkozó évek esetében. A teszt 
eredménye alapján 34.828 millió forint goodwill értékvesztés került elszámolásra a csökkenő crack spread-ek és a gazdasági 
lassulással kapcsolatos bizonytalanságot tükröző megnövekedett diszkontráták együttes hatásaként. ezen tényezők további 
változása újabb értékvesztést eredményezhet a jövőben.

Horvát kiskereskedelmi hálózat
2011. december 31-én 15.354 millió forint (2010: 14.045 millió forint) goodwill kapcsolódik a horvát kiskereskedelmi hálózat-
hoz, mely az InA és a Tifon márkanevek alatt működő töltőállomásokat foglalja magában. A goodwill felosztása szempontjából a 
jövedelemtermelő egységet a horvát töltőállomás hálózat egésze alkotja (amely a Tifon és az InA márkaneveket is tartalmazó jöve-
delemtermelő egységek csoportja). A hálózat a pénzáramok előrejelzését a vezetőség által elfogadott, a benzinkút hálózat egészére 
készülő aktuális üzleti terve alapján készíti el, majd a pénzáramokat, hosszú távon évi 2% és 4% közötti növekedéssel számolva kivetíti a 
benzinkutak átlagos hátralévő hasznos élettartamára. A becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták tükrözik a kiskereskedelmi 
tevékenységre jellemző kockázatokat és a vonatkozó évek esetében 9 % és 11 % között változnak.

A horvát kiskereskedelmi hálózat használati értékének becslése alapján a menedzsment szerint nem várható a főbb feltételezésekben 
olyan változás, melynek következtében az egység könyv szerinti értéke jelentősen meghaladná annak realizálható értékét.

Rotary
A 2011 végén elvégzett értékvesztés teszt alapján a tevékenység jövedelmezőségének várható csökkenése miatt 802 millió forint 
(2010: nulla) goodwill értékvesztés került elszámolásra az InA fúrási tevékenységet végző vállalata, a Rotary vonatkozásában. A becsült 
pénzáramok diszkontálására használt adózás előtti ráta 10,76% (2010: 13%).

Határozatlan idejű hasznos élettartammal rendelkező immateriális javak
A goodwill-on felül a MOL Csoport 2009-ben megszerezte az InA márkanevet is, amely határozatlan idejű hasznos élettartammal 
rendelkezik, mivel a horvát lakosság egésze ismeri és kiterjedt kúthálózattal működő piacvezetőként tekintenek rá. A Csoportnak nem 
áll szándékában a márkanevet az előrelátható jövőben megszűntetni. Az InA márkanév könyv szerinti értéke 2011. december 31-én 
14.201 millió forint volt. Mivel a márkanév a horvát töltőállomás hálózat szerves része, értéke figyelembe vételre került a jövedelem-
termelő egységek azon csoportjának könyv szerinti értékében, amelyekhez a kapcsolódó goodwill hozzárendelésre került, és érték-
vesztésének felülvizsgálata is ennek megfelelően történt (lásd feljebb).
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Ingatlanok
Műszaki gé-
pek, beren-

dezések,
járművek

egyéb 
gépek, 
beren-

dezések

befe-
jezetlen 

beruházás
Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

nyitó egyenleg 2010. január 1.      

bruttó érték 2.049.830 1.458.394 118.856 425.584 4.052.664

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -569.205  -844.205  -75.043  -186  -1.488.639

Nettó érték 1.480.625 614.189 43.813 425.398 2.564.025

2010. évi változások      

- növekedések és aktiválások 94.346 101.018 8.140 282.293 485.797

- értékcsökkenés  -138.372  -98.045  -11.725  -  -248.142

- értékvesztés  -3.502  -5.566  -421  -528  -10.017

- értékvesztés visszaírása 6.244 1.008 279 12 7.543

- értékesítések  -1.025  -199  -63  -93  -1.380

- árfolyam különbözetek 27.389 9.837 545 5.148 42.919

- átsorolások és üzembe helyezés 52.609 7.358  -24  -214.903  -154.960

Záró nettó érték 1.518.314 629.600 40.544 497.327 2.685.785

Záró egyenleg 2010. december 31.      

bruttó érték 2.276.114 1.569.842 122.670 497.667 4.466.293

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -757.800  -940.242  -82.126  -340  -1.780.508

Nettó érték 1.518.314 629.600 40.544 497.327 2.685.785

2011. évi változások      

- növekedések és aktiválások 214.211 247.100 8.319 197.575 667.205

- értékcsökkenés  -158.881  -115.604  -10.389  -  -284.874

- értékvesztés  -6.946  -964  -7.124  -511  -15.545

- értékvesztés visszaírása 9.035 281 227 13 9.556

- értékesítések  -1.166  -65  -20  -54  -1.305

- árfolyam különbözetek 129.733 61.766 2.704 19.235 213.438

- átsorolások és üzembe helyezés 4.988 183 520  -455.034  -449.343

Záró nettó érték 1.709.288 822.297 34.781 258.551 2.824.917

Záró egyenleg 2011. december 31.      

bruttó érték 2.660.147 1.923.766 122.728 259.257 4.965.898

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -950.859  -1.101.469  -87.947  -706  -2.140.981

Nettó érték 1.709.288 822.297 34.781 258.551 2.824.917

5 TÁRGyI eSZkÖZÖk

A beruházás befejezésekor a könyv szerinti érték átvezetésre kerül a beruházásokról az érintett tárgyi eszköz kategóriába, ahol az a 
növekedések és aktiválások soron jelenik meg. 
 
Becslésekben bekövetkezett változások
Az IAS 16 követelményeként a Csoport felülvizsgálta az immateriális javak, ingatlanok, gépek és berendezések várható hasznos élettar-
tamát, amelynek jelentős hatása nem volt a Csoport tárgyidőszaki konszolidált eredményére.

Értékvesztés visszaírásokkal csökkentve

A szíriai befektetett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés
Az árbevétel elismerés változása Szíriában (lásd a 2.4 lényeges számviteli becslések jegyzet) értékvesztésre utaló jel, ezért a csoport 
értékvesztés tesztet végzett a Szíriában lévő befektetett eszközeivel (köztük a feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközeivel, lásd 
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4. jegyzet), mint külön jövedelemtermelő egységgel kapcsolatban. Az ilyen értékvesztés kalkuláció során megbecslésre kerül a szíriai 
jövedelemtermelő egység realizálható értéke, amely az értékesítési költséggel csökkentett valós érték, illetve a használati érték közül a 
magasabb. A használati érték alapja  a becsült jövőbeli nettó pénzáramok jelenértéke. A legfontosabb változók a pénzáramok megha-
tározásakor a diszkontráták, az időszak amelyre a cash flow becslés történik, csakúgy, mint a pénz beáramlás és a pénz kiáramlás időzí-
tésére és összegére vonatkozó feltételezések és becslések, beleértve a kőolaj és földgáz árakat (a termelés megosztási szerződések által 
meghatározott árképletet figyelembe véve), a működési költségeket és a jövőbeni éves termelési volumeneket. bár ezen pénzáramok a 
menedzsment legjobb becslését tükrözik a jövőre nézve, megnövekedett bizonytalanságnak vannak kitéve Szíria politikai, biztonsági és 
gazdasági helyzete miatt. Az eszköz specifikus diszkontráta a Csoport dollár alapú súlyozott átlagos tőkeköltségéből került levezetésre, 
az adott projekt kockázatának megfelelően módosítva. A 2011-ben alkalmazott diszkontráta 15% volt. A számítások alapján a menedzs-
ment álláspontja, hogy értékvesztés elszámolására nincs szükség, mert a szíriai befektetett eszközök könyv szerinti értéke (2011-ben 
179.511 millió forint) a jövőbeni diszkontált pénzáramok nettó jelentértéke alapján megtérül. 

A menedzsment rendszeresen figyeli, és ha szükséges, az országban tapasztalható fejlemények alapján felülvizsgálja az értékvesztés 
számításokat.

Egyéb értékvesztések
A kimerülő és szünetelő gáz- és olajmezőkre képzett mezőfelhagyási céltartalék felülvizsgálata kapcsán, 2011-ben 22 millió forint, míg 
2010-ben 284 millió forint értékvesztés visszaírására került sor. A töltőállomások és kiskereskedelmi egységek felülvizsgálata kapcsán 
2011-ben 856 millió forint értékvesztés visszaírására, míg 2010-ben 1.688 millió forint értékvesztés elszámolására került sor. A Dunai 
Finomító, valamint a Pozsonyi Finomító egyes egységeinek bezárására és a lejárt katalizátorokra 2010-ben 1.042 millió forint értékvesz-
tés került elszámolásra, 2011-ben ilyen tételekre nem kellet értékvesztést elszámolni. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. egyes gázszállítási 
eszközeihez kapcsolódóan 2011-ben 668 millió forint, míg 2010-ben 356 millió forint értékvesztést számolt el. A Proplin a propán-bu-
tán gázpalackokhoz kapcsolódóan 6.058 millió forint értékvesztést számolt el 2011-ben, mivel azok fizikai megtérülése nem valószínű. 
egyéb, egyenként nem jelentős értékvesztés 2011-ben 141 millió forint, míg 2010-ben értékvesztés visszaírás 328 millió forint ösz-
szegben merült fel.

Lízingelt eszközök
A tárgyi eszközök tartalmazzák azon eszközöket, amelyeket pénzügyi lízing keretében vásárolt meg a Csoport:

2011 2010
millió forint millió forint

bruttó érték 8.256 8.072

Halmozott értékcsökkenés  -3.816  -2.951

Nettó érték 4.440 5.121

Hitelfelvételi költségek 
A tárgyi eszközök bruttó értéke az eszközök beruházása során felmerült hitelfelvételi költségeket is magában foglalja. A bruttó érték 
növekedéseként 2011 során 17.506 millió forint, 2010 során 18.058 millió forint hitelfelvételi költség került aktiválásra a tárgyi eszkö-
zökre. Az átlagos, az árfolyamkülönbözetet is magában foglaló finanszírozási ráta 2011-ben 7,5%, míg 2010-ben 5,5% volt.

Kormányzati támogatások
A tárgyi eszközök  13.264 millió forint értékben tartalmaznak kormányzati támogatásokból finanszírozott eszközöket (lásd 21. jegyzet). 
Az összeg nagy részét az FGSZ egyes eszközei (melyeket részben a magyar-román és a magyar-horvát gázátadó megépítésére, valamint 
csomóponti átalakításokra megítélt európai uniós támogatásból finanszírozott), valamint a Slovnaft azon eszközei teszik ki, melyeket a 
szlovák állam finanszírozott annak érdekében, hogy vészhelyzet esetén állami szerveket lássanak el.

Zálogjoggal terhelt eszközök
A Csoportnak 2011. december 31-én 126.096 millió forint nettó értékben voltak zálogjoggal terhelt eszközei, amelyek egy része a TVk-
erőmű kft. és a Tisza-WTP kft. által felvett hitelek biztosítékául szolgált (ezek értéke 10.565 millió forint), a fennmaradó részét pedig a 
Slovnaft a.s.(2.888 millió forint), a Rossi biofuel Zrt. (1.277 millió forint), az IeS S.p.A (103.657 millió forint), az I&C energo a.s. (1.859 
millió forint) és az InA d.d. (5.850 millió forint) egyes eszközei tették ki. A zálogjoggal terhelt eszközök értéke 120.527 millió forint volt 
2010. december 31-én.
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6 beFekTeTÉSek kOnSZOLIDÁLT LeÁnyVÁLLALATOkbAn ÉS kÖZÖS VeZeTÉSű VÁLLALkOZÁSOkbAn

Társaság
Ország 
(bejegyzés / 
Tevékenység 
helye)

Tevékenységi kör
Tulajdoni 

hányad 
2011

Tulajdoni 
hányad 

2010

Integrált leányvállalatok     

InA-Industrija nafte d.d. Horvátország Integrált olaj és gázipari társaság 49% 47%

Upstream     

Adriagas S.r.l. Olaszország Gázvezeték projekt társaság 49% 47%

bHM OIL-Invest Ltd Ciprus külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

Surgut Trading Ltd Oroszország kőolaj kereskedelem 50% 50%

bMn Investment Ltd Ciprus / India külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

CeGe közép-európai Geotermi-
kus energia Termelő Zrt. (közös 
vezetésű  vállalkozás)

Magyarország Geotermikus energiatermelés 50% b)

Crosco naftni Servisi d.o.o. Horvátország kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 47%

CorteCros d.o.o. Horvátország korrózió-védő termékek gyártása 29% 28%

Crosco b.V. Hollandia kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 47%

nordic Shipping Ltd. Marshall-szigetek Tengeri fúró- és termelő platformok 
működtetése 49% 47%

Crosco International d.o.o. 
(Szlovénia) Szlovénia kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 47%

Crosco International d.o.o. 
(Tuzla)

bosznia 
és Hercegovina kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 47%

Crosco International Ltd. egyesült királyság kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 47%

Crosco S.A. De C.V Mexikó Javítási, karbantartási munkák 49% 47%

Geotechnika International LLC egyesült Arab 
emirátusok

kőolaj kutatás-termelés támogatása, 
kútfúrás 24% 23%

Mideast Integrated Drilling & 
Well Services Company LLC Omán Integrált fúrás és kiépítési szolgáltatás 24% 23%

Rotary Zrt. Magyarország kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 47%

Sea Horse Shipping Inc. Marshall-szigetek Tengeri fúró és termelő platformok 
működtetése 49% 47%

Geoinform kft. Magyarország kőolaj- és földgázkészletek kutatása 100% 100%

GeS kft. Magyarország Geofizikai mérések végzése, mérési 
adatok feldolgozása 100% 100%

Geophysical Services Middle-
east LLC Omán Geofizikai mérések végzése, mérési 

adatok feldolgozása 70% 70%

Hawasina GmbH Svájc / Omán külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

InA naftaplin International explo-
ration and Production Ltd egyesült királyság külföldi kőolaj- és földgázkészletek 

kutatása, termelése 49% 47%

kalegran Ltd Ciprus / Irak
külföldi kutatás menedzsment / 
külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése

100% 100%

MOL Caspian Oil and Gas Ltd Ciprus / kazah-
sztán külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

Ural Group Ltd  (közös vezetésű  
vállalkozás) brit Virgin-szigetek külföldi kőolaj- és földgázkészletek 

kutatása, termelése 28% 28%
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Társaság
Ország 
(bejegyzés / 
Tevékenység 
helye)

Tevékenységi kör
Tulajdoni 

hányad 
2011

Tulajdoni 
hányad 

2010

Ural Oil Group Ltd (közös 
vezetésű  vállalkozás) kazahsztán külföldi kőolaj- és földgázkészletek 

kutatása, termelése 28% 28%

MOL Oman Ltd (korábban Lam-
orak enterprises Ltd) Ciprus / Tunézia külföldi kőolaj- és földgázkészletek 

kutatása, termelése 100% 100%

MOL Central Asia Oil and Gas Co. 
b.V. 

Hollandia / Szíria / 
kazahsztán

külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

MOL Pakistan Oil and Gas Co. b.V. Hollandia 
/ Pakisztán

külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

MOL-RUSS Ooo. Oroszország Management szolgáltatások 100% 100%

MOL yemen Oil and Gas (Cyprus) 
Ltd Ciprus / Jemen külföldi kőolaj- és földgázkészletek 

kutatása, termelése 100% 100%

Panfora Oil and Gas S.r.l. Románia külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% c)

Platounko Investments Ltd Ciprus kutatások finanszírozása 100% 100%

Pronodar Ltd Ciprus / kamerun külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

Pyrogol Ltd Ciprus külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

RUSI Services Ltd Ciprus kutatások finanszírozása 100% 100%

Theatola Ltd. Ciprus külföldi kutatás menedzsment 100% c)

Greentrade Ltd Ciprus külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

Matjushkinskaya Vertical LLC Oroszország külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

MOL CIS Oil and Gas Ltd. Ciprus külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

ZMb Ltd 
(közös vezetésű  vállalkozás) Oroszország külföldi kőolaj- és földgázkészletek 

kutatása, termelése 50% 50%

SHM Seven Investments Ltd Ciprus külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

MOL Western Siberia LLC Oroszország külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

USI Ltd Ciprus külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

baiTex LLC Oroszország külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

UbA Services Ltd Ciprus 
/ Oroszország külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

Gáz-Midstream     

FGSZ Földgázszállító Zrt. Magyarország Földgáz szállítás 100% 100%

MMbF Földgáztároló Zrt. Magyarország Stratégiai gáztárolás 72% 72%

Prirodni plin d.o.o. Horvátország Földgáz kereskedelem 49% 47%

Downstream     

CM european Power International 
b.V.  (közös vezetésű  vállalkozás) Hollandia erőművek befektetés menedzsmentje 50% 50%

CM european Power Interna-
tional s.r.o. (közös vezetésű  
vállalkozás)

Szlovákia erőművek befektetés menedzsmentje 50% 50%
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Társaság
Ország 
(bejegyzés / 
Tevékenység 
helye)

Tevékenységi kör
Tulajdoni 

hányad 
2011

Tulajdoni 
hányad 

2010

CM european Power Slovakia 
s.r.o. Szlovákia Termikus erőművek üzemeltetése 50%, a) 50%, a)

MOL-CeZ european Power 
Hungary kft.  (közös vezetésű  
vállalkozás)

Magyarország Gőz-és forró víz szolgáltatása, villa-
mosenergia- előállítás 50% 50%

energopetrol d.d. bosznia 
és Hercegovina kiskereskedelem 50% 49%

FPC Ltd. egyesült királyság kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

Holdina (Guernsey) Ltd egyesült királyság kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

Inter Ina (Guernsey) Ltd egyesült királyság kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

Holdina (Cyprus) Ltd Ciprus köztes holding társaság 49% 47%

Holdina (Ireland) Ltd írország Javítási, karbantartási munkák e) 47%

Holdina d.o.o. bosznia 
és Hercegovina kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

IeS SpA Olaszország kőolaj termékek feldolgozása és 
értékesítése 100% 100%

Greengas S.r.l. Olaszország Hidrogén erőmű üzemeltetése 49%, a) 49%, a)

nelsa S.r.l. Olaszország kőolaj termékek kereskedelme 74% 74%

Panta Distribuzione S.r.l. Olaszország kőolaj termékek kereskedelme 100% 100%

InA d.o.o. Szerbia kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

InA bH d.d. bosznia 
és Hercegovina kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

InA bL d.o.o. bosznia és 
Hercegovina kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

InA Crna Gora d.o.o Montenegró kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

InA Hungary kft. Magyarország kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

InA kosovo d.o.o koszovó kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

InA-Osijek – Petrol d.d. Horvátország kőolaj termékek kereskedelme 38% 36%

Interina d.o.o. Ljubljana Szlovénia kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

Interina d.o.o. Skopje 
(felszámolás alatt) Macedónia kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

Inter Ina Ltd (felszámolás alatt) egyesült királyság kőolaj termékek kereskedelme 49% 47%

Intermol d.o.o. Szerbia Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem 100% 100%

Maziva Zagreb d.o.o. Horvátország kenőanyagok gyártása 
és kereskedelme 49% 47%

MOL Austria GmbH Ausztria kenőanyagok és kőolajszármazékok 
nagykereskedelme 100% 100%

MOL Tankstellen GmbH Ausztria kiskereskedelem f) 100%

Roth Heizöle GmbH Ausztria kőolaj termékek kereskedelme 100% 100%

Rumpold Festbrennstoffe 
GmbH Ausztria Szilárd tüzelőanyagok 

és egyéb termékek kereskedelme 100% 100%

MOL Commodity Trading kft. Magyarország Pénzügyi szolgáltatás 100% 100%

MCT Slovakia s.r.o Szlovákia Pénzügyi szolgáltatás 100% c)

MOL Germany GmbH (korábban: 
Mk Mineralkontor GmbH) németország kőolaj termékek kereskedelme 100% 100%

Társaság
Ország 
(bejegyzés / 
Tevékenység 
helye)

Tevékenységi kör
Tulajdoni 

hányad 
2011

Tulajdoni 
hányad 

2010

MOL-LUb kft. Magyarország kenőanyagok gyártása 
és kereskedelme 100% 100%

MOL-LUb Russ LLc Oroszország kenőanyagok gyártása 
és kereskedelme 100% c)

MOL Romania PP s.r.l. Románia Üzem- és kenőanyag kis- 
és nagykereskedelem 100% 100%

MOL Slovenija d.o.o. Szlovénia Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem 100% 100%

Moltrans kft. Magyarország Szállítási szolgáltatások 100% 100%

MOLTRADe-Mineralimpex Zrt. Magyarország energetikai termékek importálása, 
exportálása 100% 100%

Petrol d.d. Horvátország kőolaj termékek kereskedelme 41% 39%

Polybit d.o.o. (felszámolás alatt) Horvátország Termelés  és kereskedelem 49% 47%

Proplin, d.o.o. Horvátország Termelés és cseppfolyós 
gáz kereskedelem d) 47%

Rossi biofuel Zrt. 
(közös vezetésű  vállalkozás) Magyarország bio-üzemanyag komponens gyártása 25% 25%

SLOVnAFT a.s. Szlovákia kőolaj és vegyipari termékek feldol-
gozása és értékesítése 98% 98%

Apollo Rafinéria s.r.o. Szlovákia nagy- és kiskereskedelem 98% 98%

Meroco a.s. 
(közös vezetésű  vállalkozás) Szlovákia bio-dízel komponens gyártása (FAMe) 25% 25%

MOL Slovensko spol s.r.o. Szlovákia nagy- és kiskereskedelem 98% 98%

Slovnaft Polska S.A. Lengyelország nagy- és kiskereskedelem 98% 98%

Slovnaft Trans a.s. Szlovákia Szállítási szolgátatások 98% 98%

SWS s.r.o. Szlovákia Szállítást támogató szolgáltatások 50% 50%

Zväz pre skladovanie zásob a.s. Szlovákia nagy- és kiskereskedelem, raktározás 98% 98%

Slovnaft VÚRUP a.s. Szlovákia kutatás, fejlesztés 98% 98%

Slovnaft Petrochemicals s.r.o. Szlovákia Vegyipari termelés és kereskedelem 98% 98%

Slovnaft Ceska Republika s.r.o. Csehország nagy- és kiskereskedelem 100% 100%

Terméktároló Zrt. Magyarország kőolaj termékek tárolása 74% 74%

Tifon d.o.o. Horvátország Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem 100% 100%

TVk nyrt. Magyarország Vegyipari termelés és kereskedelem 95% 95%

Tisza-WTP kft. Magyarország Vízszolgáltatás nyújtás 0%, a) 0%, a)

TVk-erőmű kft. Magyarország Áramtermelés és nagykereskedelem 25% a) 25%, a)

TVk France S.a.r.l. Franciaország nagy- és kiskereskedelem 95% 95%

TVk Inter-Chemol GmbH németország nagy- és kiskereskedelem g) 95%

TVk Polska Sp.Zoo. Lengyelország nagy- és kiskereskedelem 95% 95%

TVk Uk Ltd egyesült királyság nagy- és kiskereskedelem 95% 95%

TVk Ukrajna t.o.v. Ukrajna nagy- és kiskereskedelem 95% 95%

TVk Italia Srl. Olaszország nagy- és kiskereskedelem 100% 95%
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7 ÜZLETI KOMBINÁCIóK ÉS TRANZAKCIóK KISEBBSÉGI TULAJDONOSOKKAL

INA Csoport 
2011-ben a MOL 49,1%-ra növelte tulajdonrészét az InA-ban, a kisebbségi tulajdonosoktól 24.921 millió forint értékben megvásárolt 
részvényekkel. Mivel a MOL korábban már irányító befolyást szerzett az InA felett, ezért ez a tulajdonrész növekedés kisebbségi tulaj-
donossal kapcsolatos tranzakciónak minősül.

Roth Csoport
2011 júniusában a MOL további 393 millió forintot fizetett a 2009-ben megszerzett, a Roth Csoport még fennmaradó 25%-os kisebb-
ségi részesedéséért, mint utólagos vételár különbözet. A fizetett ellenérték a goodwill értékének módosításaként került elszámolásra.

Leányvállalatok és kisebbségi részesedés megszerzéséhez kapcsolódó pénzkiáramlás:

2011 2010
millió forint millió forint

Fizetett ellenérték  -25.314  -277

Megszerzett pénzeszközök  -  -

Összesen:  -25.314  -277

8  ÉRTÉKESíTÉSEK

2011-es értékesítések
nem volt jelentős értékesítés 2011-ben

2010-es értékesítések
Crobenz
Az InA Crobenz d.d.-ben (továbbiakban: Crobenz) lévő 100%-s tulajdonrészének a LUkOIL Croatia d.o.o. (továbbiakban: Lukoil) részére 
történő értékesítése 2010. szeptember 30-án zárult le. Az értékesítésre a Horvát Versenyhivatal 2009. június 9-i döntése miatt került 
sor.  Miután 2009. január 30-án a MOL és - a Horvát köztársaság képviseletében - a Horvát kormány aláírták a Részvényesi Megálla-
podás módosítását, a MOL iránytó befolyást szerzett az InA-ban, mely tranzakciót  vizsgálta a Horvát Versenyhivatal. A vizsgálat ered-
ményeképp a tranzakciót 2009. június 9-i döntése alapján jóváhagyta, bizonyos feltételek mellett, melyek között az InA Crobenzben 
meglevő 100%-os tulajdonrészének értékesítése is szerepelt.

2010. július 21-én az InA d.d. aláírta a LUkOIL-lal a tulajdonrész eladásáról szóló megállapodást. Az értékesítést a Horvát Versenyhi-
vatal (“Hivatal”) döntésének megfelelően egy megbízott bonyolította le. A 2010. július 29-én tartott találkozón a Hivatal jóváhagyta 
a tranzakciót a MOL / InA tranzakció feltételes jóváhagyásánál hozott határozata alapján és hozzájárulását adta a Lukoil / Crobenz 
tranzakcióhoz is. 

A Crobenz 2010. szeptember 30-án eladásra szánt eszközeinek és kötelezettségeinek könyv szerinti értéke és a leányvállalat értékesíté-
séből származó pénzkiáramlás az alábbiak szerint alakultak:
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millió forint

Immateriális javak 29

Halasztott adó eszközök 79

készletek 289

Vevőkövetelések 2.778

egyéb forgóeszközök 17

Pénzeszközök 46

Összes eszköz 3.238

Hosszú lejáratú hitelek 1.778

Céltartalékok és függő kötelezettségek 199

Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1.451

Fizetendő adók 86

Rövid lejáratú hitelek 2.225

Hosszú lejáratú hitelek éven belüli része 401

Összes kötelezettség 6.140

Értékesített nettó kötelezettségek  -2.902

Értékesítésen realizált nyereség (lásd 25. Jegyzet) 756

Csoporton belüli kölcsön kompenzációja 1.414

Lukoil által még ki nem fizetett vételár  -735

Összes fizetett ellenérték  -1.467

Crobenz eladáshoz kapcsolódó pénzkiáramlás:  

Értékesítés kapcsán kivezetett pénzeszközök, nettó  -46

Fizetett ellenérték  -1.467

Pénzkiáramlás  -1.513

Társaság
Ország 
(bejegyzés / 
Tevékenység 
helye)

Tevékenységi kör
Tulajdoni 

hányad 
2011

Tulajdoni 
hányad 

2010

központ és egyéb     

balatongáz kft.  (felszámolás alatt) Magyarország Gázközmű-fejlesztés és vagyonkezelés 77% 77%

eMS Management Services Ltd Ciprus Management szolgáltatások 100% 100%

FeR Tűzoltóság és Szolgáltató kft. Magyarország Tűzoltás, mentőszolgálat 92% 92%

Hermész Tanácsadó kft. Magyarország Tanácsadás 100% 100%

Hostin d.o.o. Horvátország Idegenforgalom 49% 47%

I&C energo a.s. Csehország erőművek karbantartása 100% 100%

ITR d.o.o. Horvátország Gépkocsi kölcsönzés 49% 47%

Magnolia Finance Ltd Jersey Pénzügyi szolgáltatások 0%, a) 0%, a)

MOL Reinsurance Ltd Ciprus biztosítási tevékenységek végzése 100% 100%

MULTIPOnT  Program Zrt. Magyarország Reklámügynöki tevékenység 81% c)

Petrolszolg kft. Magyarország karbantartási munkák 100% 100%

Sinaco d.o.o. Horvátország biztonsági szolgáltatások 49% 47%

Slovnaft Montáže a opravy a.s. Szlovákia Javítási, karbantartási munkák 98% 98%

STSI integrirani tehnički servisi 
d.o.o. Horvátország Javítási, karbantartási munkák 49% 47%

Top Računovodstvo Servisi d.o.o. Horvátország Számviteli szolgáltatások 49% c)

TVk Ingatlankezelő kft. Magyarország Ingatlankezelés 95% 95%
   

a) A SIC 12 – konszolidáció: Speciális Célú Gazdálkodási egységek alapján konszolidálva
b) 2011-től konszolidálva
c) 2011-ben alapítva
d) beolvadt az InA d.d.-be 2011-ben
e) eladva 2011-ben
f) beolvadt a MOL Austira GmbH-ba 2011-ben
g) beolvadt a MOL Germany GmbH-ba (korábbi Mk Mineralkontor Gmbh) 2011-ben

2010-es akvizíciók
nem volt jelentős akvizíció 2010-ben.
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9 kÖZÖS VeZeTÉSű VÁLLALkOZÁSOk

A közös vezetésű vállalkozások eszközeinek, forrásainak, valamint bevételeinek és ráfordításainak a Csoportra jutó része
A ZMb és az egyéb közös vezetésű vállalkozások (lásd 6. jegyzet) eszközeinek, forrásainak, valamint bevételeinek és ráfordításainak a 
Csoportra jutó része, a következők szerint szerepel a 2011. és 2010. december 31-ére vonatkozó konszolidált éves beszámolóban:

   2011   2010
 ZMb egyéb Összesen ZMb egyéb Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Forgóeszközök 6.815 14.307 21.122 4.469 9.018 13.487

befektetett eszközök 15.535 18.781 34.316 16.531 13.671 30.202

 22.350 33.088 55.438 21.000 22.689 43.689

Rövid lejáratú kötelezettségek 3.008 5.395 8.403 2.730 4.685 7.415

Hosszú lejáratú kötelezettségek 2.388 5.003 7.391 1.183 977 2.160

 5.396 10.398 15.794 3.913 5.662 9.575

Nettó eszközök 16.954 22.690 39.644 17.087 17.027 34.114

Árbevétel 51.290 24.910 76.200 49.750 16.497 66.247

Értékesítés költségei  -9.744  -23.553  -33.297  -10.318  -15.472  -25.790

egyéb működési költségek és 
ráfordítások  -31.357  -672  -32.029  -17.123  -336  -17.459

Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / 
nyeresége, nettó  -451  -66  -517  -217 170  -47

Adózás előtti eredmény 9.738 619 10.357 22.092 859 22.951

Társasági adó  -2.795  -366  -3.161  -5.715  -127  -5.842

Időszak eredménye 6.943 253 7.196 16.377 732 17.109

10 beFekTeTÉSek TÁRSULT VÁLLALkOZÁSOkbAn 

Tulajdoni 
hányad

Tulajdoni 
hányad

befekte-
tés nettó 

értéke

befekte-
tés nettó 

értéke

Vállalat neve Ország Tevékenység 2011 2010 2011 2010
millió forint millió forint

Pearl Petroleum Ltd. Irak Gáz kutatás 10% 10% 86.513 64.856

MeT Zrt. Magyar-
ország Földgáz kereskedelem 50% 50% 13.273 3.307

Mazzola & bignardi S.r.l. Olasz-
ország kiskereskedelem 50% 50% 1.620 1.630

Mazzola & bignardi Commerciale 
S.r.l.

Olasz-
ország

Olaj termékek 
kereskedelme 40% 40% 1.080 1.217

Messer Slovnaft s.r.o Szlovákia Technológiai 
gáz termelése 49% 49% 997 758

batec S.r.l. Olasz-
ország bitumen gyártás 50% 50% 712 699

egyéb társult vállalkozások     602 537

Összesen     104.797 73.004

Pearl Petroleum Company Limited
A MOL 2009. május 15-én megállapodást írt alá, melynek keretében 10%-os részesedést vásárolt a Pearl Petroleum Company Limited-
ben (Pearl) a Crescent Petroleum-tól és a Dana Gas PJSC-től. A Pearl az Irak kurdisztáni Régiójában található khor Mor és Chemchemal 
gáz- és kondenzátum mezők valamennyi jogának tulajdonosa. Mivel a részvényesi szerződés szerint a MOL-nak jelentős befolyása van 
a Pearl működésére, a társaság társult vállalatként kerül konszolidálásra. 
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2011. december 31-én a Csoport részesedése (10%) a következők szerint alakult:

2011 2010
millió forint millió forint

Részesedés a társult vállalkozás mérlegéből   

befektetett eszközök 86.204 75.259

Forgóeszközök 16.461 7.199

Hosszú lejáratú kötelezettségek  -15.488  -16.320

Rövid lejáratú kötelezettségek  -664  -1.282

Nettó eszközérték 86.513 64.856

Részesedés a társult vállalkozás eredménykimutatásából   

Árbevétel 11.362 4.265

Üzemi eredmény 9.926 3.989

Tulajdonosokra jutó nettó eredmény 9.769 4.095

Befektetés könyv szerinti értéke 86.513 64.856

 
A Csoportnak a Pearl-beni részesedését bemutató pénzügyi adatok az IFRS szabályai alapján készültek, a Csoport által hasonló tranz-
akciók esetén alkalmazott számviteli politika szerint.

MET Zrt.
2011. december 31-én a Csoport részesedése (50%) a következők szerint alakult:

2011 2010
millió forint millió forint

Részesedés a társult vállalkozás mérlegéből   

befektetett eszközök 148 189

Forgóeszközök 55.912 25.649

Hosszú lejáratú kötelezettségek 420  -

Rövid lejáratú kötelezettségek 41.147 19.906

Nettó eszközérték 14.493 5.932

Részesedés a társult vállalkozás eredménykimutatásából   

Árbevétel 168.351 106.148

Üzemi eredmény 15.611 10.354

Tulajdonosokra jutó nettó eredmény 10.374 7.723

Befektetés könyv szerinti értéke 13.273 3.307
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12 eGyÉb beFekTeTeTT eSZkÖZÖk

2011 2010
millió forint millió forint

Adott kölcsönök 22.762 23.431

bányajáradék 6.759 8.498

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés- cash flow fedezeti ügylet 
(lásd 33. és 34. jegyzet) 2.955 4.116

beruházásokra adott előlegek 2.265 2.852

Szerződésekből származó hosszú távú követelések 1.211 1.126

Immateriális javakra fizetett előlegek 495 1.450

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés- valós érték fedezeti ügylet
 (lásd 33. és 34. jegyzet) 214 155

egyéb 287 476

Összesen: 36.948 42.104

Az adott kölcsönök legnagyobb részét a Pearl Petroleum korábbi tulajdonosai által a társaságnak nyújtott 15.488 millió forint értékű köl-
csön teszi ki (lásd 10. jegyzet), melyet a Pearl kutatás-fejlesztési tevékenysége finanszírozására kapott. A kölcsönnek piaci alapú (LIbOR 
+ 2%) a kamata. A Csoport 2005-ben 20.000 millió forint térítést fizetett a Magyar Állam részére a bányajáradék jövőbeni szintjének 
rögzítésére és egyes hazai mezők termelési jogának meghosszabbítására. Az összeg 2006 januárjától 2020-ig kerül elszámolásra az 
eredménykimutatásban a mezők várható termelési szintje alapján. Az eredménnyel szemben 2011-ben 1.739 millió forint, míg 2010-ben 
2.209 millió forint került elszámolásra, mely várhatóan hasonló mértékben merül majd fel az elkövetkezendő években is.

13 kÉSZLeTek

 
2011

bekerülési
érték

2011 nettó
realizálható

érték

2010
bekerülési

érték

2010 nettó
realizálható

érték

 millió forint millió forint millió forint millió forint

Félkész és késztermékek 356.018 347.505 253.521 248.935

egyéb alapanyagok 55.138 47.817 59.521 53.059

Vásárolt kőolaj 115.442 111.741 73.064 71.007

egyéb áruk 30.105 29.739 26.072 25.975

Vásárolt földgáz 11.393 8.432 12.727 9.562

Összesen: 568.096 545.234 424.905 408.538

2011-ben 4.587 millió forint értékvesztés, míg 2010-ben 138 millió forint értékvesztés visszaírás került elszámolásra. 

A IeS Csoportnak törvényi előírások alapján kőolajból és olajtermékekből bizonyos mennyiséget kötelezően készleten kell tartania. 
ennek értéke 2011. december 31-én 45.508 millió forintot, míg 2010. december 31-én 20.198 millió forintot tett ki.

A MOL lengyel leányvállalatának, a Slovnaft Polska-nak a nemzeti jogszabályok szerint meghatározott szintű kőolaj és üzemanyag kész-
letet kell kötelezően fenntartania. ennek szintjét az előző naptári év import volumene határozza meg, amely 2011. december 31-én 
17.359 millió forintot, míg 2010. december 31-én 16.176 millió forintot tett ki.

A MOL horvátországi leányvállalata, az InA a nemzeti jogszabályok által meghatározott szintű kötelező készletet tart kőolajból és olaj-
termékekből, melynek értéke 2010. december 31-én 3.600 millió forintot tett ki. 2011-re vonatkozóan egy  2011. március 17-én szüle-
tett, a kőolaj és olajtermékek kötelező készlet szintjének mennyiségéről és összetételéről szóló határozat értelmében a Horvát kőolaj 
készletező Szövetség (HAnDA) tart fenn 502.000 tonna olajterméket, így az InA-nak 2011. december 31-ére vonatkozóan nincs ilyen 
kötelezettsége.

14 VeVőkÖVeTeLÉSek, neTTÓ
2011 2010

millió forint millió forint

Vevőkövetelések 644.438 477.660

kétes követelésekre képzett értékvesztés  -24.715  -13.988

Összesen: 619.723 463.672

2011 2010
millió forint millió forint

nyitó egyenleg január 1-jén 13.988 28.779

Tárgyévi növekedés 17.982 7.631

Tárgyévi csökkenés (visszaírás)  -4.687  -24.798

Értékvesztés kivezetése  -6.027  -167

Árfolyamváltozás hatása 3.459 2.543

Záró egyenleg december 31-én 24.715 13.988

2011 2010
millió forint millió forint

nem esedékes és nem értékvesztett 568.930 415.375

esedékes, de nem értékvesztett 50.793 48.297

90 napon belül 37.397 33.251

91 - 180 nap között 6.724 5.450

180 napon túli 6.672 9.596

Összesen: 619.723 463.672

A vevőkövetelések nem kamatozóak és általában 30 napos futamidejűek.

A kétes vevőkövetelésekre képzett értékvesztés változása a következőképp alakult: 

A megtérülő, de lejárt vevőkövetelések megoszlása 2011. és 2010. december 31-én az alábbi volt:

11 ÉRTÉkeSíTHeTő beFekTeTÉSek

2011 
befektetés nettó értéke

2010 
befektetés nettó értéke

millió forint millió forint

Jadranski naftovod d.d. - tőzsdén jegyzett 10.938 13.460

nabucco Gas Pipeline International GmbH 4.220 2.453

egyéb - tőzsdén nem jegyzett 5.491 5.588

Összesen 20.649 21.501

A MOL Csoport befektetése az adriai vezetékhálózatot üzemeltető Jadranski naftovod d.d. (JAnAF)-ban a JAnAF részvényeinek 12%-
át jelenti. A JAnAF-ban meglévő részesedés értéke a részvényeknek a Zágrábi Értéktőzsdén jegyzett 2011. december 31-én érvényes 
árfolyama alapján került meghatározásra. bizonyos, a fő tevékenységhez nem tartozó, nem jegyzett vállalatok tőkeinstrumentumaiban 
levő egyéb befektetések felhalmozott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilván tartva, mivel azok valós értékének 
meghatározása nem lehetséges. 
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15 eGyÉb FORGÓeSZkÖZÖk

2011 2010
millió forint millió forint

előre fizetett és visszaigényelhető adók és vámok (kivéve nyereségadók) 68.611 60.471

előre fizetett költségek és elhatárolt bevételek 12.591 13.055

kutatási partnerekkel szembeni követelések 11.436 7.697

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet (lásd 33. és 34. jegyzet) 7.927  -

Fizetett előlegek 4.891 4.261

Margining követelés 1.810 725

Adott kölcsönök rövid lejáratú része 1.755 1.143

kamatkövetelések 1.398 1.360

Lejárt, de pénzügyileg nem rendezett termékár ügyletekből származó nettó követelés 1.154  -

Termékár ügyletekből származó nettó követelés (lásd 33. és 34. jegyzet) 337 21

Termékár ügyletek alapügyleteinek pozitív valós értéke (lásd 33. és 34. jegyzet) 185 61

követelés árfolyam kockázat fedezeti ügyletből (lásd 33. és 34. jegyzet) 74 29

escrow számlán lekötött összeg 10 10.637

CeZ-nek értékesített MOL részvényre vonatkozó opció valós értéke (lásd 17. és 34. jegyzet)  - 28.858

Crobenz értékesítésből származó követelés Lukoil-lal szemben  - 717

Deviza forward tranzakciók miatti követelések (lásd 33. és 34. jegyzet)  - 8

egyéb 12.955 12.465

Összesen: 125.134 141.508

2011 2010
millió forint millió forint

Adott kölcsönök 2.086 1.473

Adott kölcsönök értékvesztése  -331 -330

Összesen: 1.755 1.143

Adott kölcsönök elemzése:

A kölcsönökre képzett értékvesztés változása az alábbiak szerint alakult:

2011 2010
millió forint millió forint

nyitó egyenleg január 1-jén 330 3.042

Tárgyévi növekedés  -  -

Tárgyévi csökkenés (visszaírás)  -  -

Értékvesztés kivezetése  -  -

Átsorolás  - -2.712

Leányvállalatok vásárlása /(-) értékesítése  -  -

Árfolyamváltozás hatása 1  -

Záró egyenleg december 31-én 331 330
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2011 2010
millió forint millió forint

bankbetétek eUR-ban 39.552 50.527

bankbetétek USD-ban 12.928 5.758

bankbetétek HRk-ban 11.258 9.382

bankbetétek ROn-ban 9.179 10.573

bankbetétek CZk-ban 7.664 4.711

bankbetétek RUb-ban 5.638 2.126

bankbetétek HUF-ban 4.732 7.409

bankbetétek PLn-ban 2.814 1.537

bankbetétek egyéb devizában 17.679 5.348

Rövid lejáratra lekötött betétek eUR 91.410 143.984

Rövid lejáratra lekötött betétek HUF 51.719 25.893

Rövid lejáratra lekötött betétek USD 36.795 31.409

Rövid lejáratra lekötött betétek ROn 5.765  -

Rövid lejáratra lekötött betétek CZk 4.972 1.401

Rövid lejáratra lekötött betétek PLn 1.762  -

Rövid lejáratra lekötött betétek RUb 1.345 7.561

készpénz egyéb valutában 3.477 3.399

készpénz forintban 1.754 1.072

készpénz egyenértékesek 690 1.076

Összesen: 311.133 313.166

2011 2010
betétszámlák   

eUR 0,1194% - 1,305% 0,100% - 0,707%

USD 0,01 - 0,05% 0 - 0,076%

HUF 4,33% - 5,71% 3,78% - 6,38%

Rövid lejáratra lekötött betétek   

eUR 0,10 % - 4,00 % 0,05% - 6,01%

USD 0,01 % - 4,00 % 0,01% - 2,35%

HUF 4,70 % - 7,53 % 4,25% -  7,00%

16 PÉnZeSZkÖZÖk

A különböző devizanemekben fennálló bankbetétek (betétszámlák) és rövid lejáratra lekötött betétek esetében a kamatok az 
alábbi tartományokban mozogtak:
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17 JeGyZeTT Tőke

A MOL nyrt. jegyzett tőkéje 2011. december 31-én 104.519 millió forint volt, amely 104.518.484 darab „A” sorozatú, egy darab „b” 
sorozatú és 578 darab „C” sorozatú részvényből állt. A MOL nyrt. jegyzett tőkéje 2010. december 31-én 104.519 millió forint, amely 
104.518.484 darab „A” sorozatú, egy darab „b” sorozatú és 578 darab „C” sorozatú részvényből állt. A kinnlévő jegyzett tőke összege 
2011. december 31-én 79.202 millió forint, míg 2010. december 31-én 79.202 millió forint volt.

Az „A” sorozatú törzsrészvények 1.000 forint névértékűek, a „C” sorozatú törzsrészvények 1.001 forint névértékűek. Minden 1.000 fo-
rint, azaz egyezer forint névértékű “A” sorozatú részvény egy szavazatra, illetve minden 1.001 forint, azaz egyezeregy forint névértékű 
“C” sorozatú részvény egy egész egyezred szavazatra jogosít, kivéve az alábbiakat. Az Alapszabálynak megfelelően egy részvényes vagy 
részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy 
azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letét- és értékpapír-kezelőt.

A “b” sorozatú részvény, névre szóló, 1.000 forint névértékű, Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító rész-
vény. A “b” sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MnV Zrt. A “b” sorozatú részvény 
névértékének megfelelően egy szavazatra jogosít. A “b” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az Alapszabály 12.4 
Cikkelye alapján a következő ügyekhez: a „b” sorozatú részvénnyel kapcsolatos adatok megváltoztatása, szavazati jogok és részvényesi 
csoportok meghatározása, a közgyűlésen minősített többséget igénylő döntések listája, továbbá ezen 12.4 Cikkely módosítása. Továb-
bá, azon határozati javaslat elfogadásához, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a „b” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavaza-
ta szükséges az alábbi kérdésekben: az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság tagjai valamint a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, 
az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, illetve az Alapszabály egyes pontjainak módosítása. 

Az Igazgatóság az alapítói okirat felhatalmazása alapján 2014. április 23-ig jogosult az alaptőkét, a Gazdasági Társaságokról szóló tör-
vényi szabályozás adta kereteken belül, bármely választott módon, egy vagy több részletben felemelni, de az alaptőke felemelésének 
mértéke összesen nem haladhatja meg a 30.000.000.000, azaz harminc milliárd forintot.
 
Saját részvény tranzakciók

ING bank és UniCredit opciós szerződések
2010. március 11-én a MOL pénzbeli teljesítéssel történő elszámolással lehívta az amerikai típusú vételi opcióját az 5.220.000 darab 
„A” sorozatú MOL törzsrészvénnyel kapcsolatban, a megállapodásban rögzítettek szerint. Ugyanezzel a dátummal a MOL és az InG 
opciós szerződéseket kötött 5.220.000 darab „A” sorozatú MOL részvényre. A szerződések értelmében a MOL a részvényekre amerikai 
típusú vételi jogot szerzett az InG-től, egyúttal az InG európai típusú eladási jogot szerzett a részvényekre a MOL-tól. Mindkét opció 
lejárata egy év és az opciós vételi és eladási ár egyaránt 75,4 euró részvényenként.

2011. január 4-én a MOL pénzbeli teljesítéssel történő elszámolással lehívta az amerikai típusú vételi opcióját az 5.220.000 darab “A” 
sorozatú törzsrészvénnyel kapcsolatban, a 2010. március 11-én aláírt megállapodásban rögzítettek szerint.  A kötési árfolyam 75,4 eUR 
volt részvényenként. A teljesítésre 2011. január 7-én került sor.

ezzel páruzamosan 2011. január 4-én a MOL és az InG opciós szerződést kötött. A szerződések értelmében a MOL amerikai típusú vé-
teli jogot, az InG európai típusú eladási jogot szerzett az InG tulajdonában levő 5.220.000 darab “A” sorozatú MOL részvényre. Mindkét 
opció lejárata egy év, az opciós vételi és eladási ár egyaránt 78,6 eUR részvényenként. 

A MOL és az InG megállapodása alapján 2011. november 30-i dátummal az opciók lehívásra kerültek pénzügyi rendezéssel. A tranzak-
ció 2011. december 5-én zárult, a lehívási ár 78,6 eUR volt részvényenként.

egyidejűleg  a MOL és az InG  2011. november 30-án részvény opciós szerződést kötött, melynek eredményeként a MOL amerikai 
típusú vételi opció, az InG pedig európai típusú eladási opció jogosultjává vált 5.220.000 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvény vonat-
kozásában. Mindkét opció lejárata egy év. A vételi és eladási opció kötési árfolyama egyaránt 59,52 eUR részvényenként.

A MOL nyrt. 2011. február 8-án az UniCredit bank A.G-vel („UniCredit”) részvény adásvételi és részvény opciós szerződést kötött. ezen 
tranzakciók eredményeképpen az UniCredit  tulajdonába összesen 2.914.692 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvény került. A részvény 
opciós szerződés alapján a MOL amerikai típusú vételi opció, az UniCredit európai típusú eladási opció jogosultjává vált a teljes rész-

vénycsomag vonatkozásában. Mindkét opció lejárata egy év, mely évente meghosszabbítható, maximum összesen 3 évre. A vételi és 
eladási opció részvényenkénti lehívási ára egyaránt 85,8 eUR volt, melyet a későbbiek folyamán 86,7 eUR-ra módosítottak.

Mivel a felsorolt társaságok által birtokolt részvényekhez eladási opció kapcsolódik, ezért a konszolidált mérlegben pénzügyi kötelezett-
ségként szerepelnek. A vételi vagy eladási opció lehívásakor a kapcsolódó kötelezettség kivezetésre kerül.

Stratégiai szövetség a CEZ-el
2007. december 20-án a MOL és a CeZ megállapodást írt alá egy közös vállalkozás létrehozásáról. A stratégiai szövetség megerősítése 
érdekében a CeZ 7.677.285 db „A” sorozatú MOL részvényt vásárolt (7% részesedés) 30.000 forintos árfolyamon, a tranzakció zárása 
2008. február 23-án történt.  ezen részvényekre a MOL-nak 78,7 eurós árfolyamon amerikai vételi opciója van, melynek 2014 a lejárata. 
A tranzakciót a megfelelő versenyhivatali hatóságok 2008. június 18-án hagyták jóvá. A vételi opció származékos pénzügyi eszközként 
került kimutatásra, a  valós érték a binomiális értékelési modell alkalmazásával került meghatározásra. 

2011. december 31-én az opció valós értéke 16.864 millió forint pénzügyi kötelezettség volt (lásd 22. jegyzet), mely a binomiális ér-
tékelési modell alkalmazásával került meghatározásra. A modell a fordulónapon érvényes piaci árral (17.469 forint részvényenként),  
volatilitással (41%) és 3,3% -os elvárt osztalék hozammal számolt.

2010. december 31-én az opció valós értéke 28.858 millió forint volt (lásd 15. jegyzet), mely a binomiális értékelési modell alkalmazá-
sával került meghatározásra. A modell a fordulónapon érvényes piaci árral (20.870 forint részvényenként),  volatilitással (48%) és 1,3% 
-os elvárt osztalék hozammal számolt. 

Részvényswap megállapodás az OTP-vel
2009. április 16-án a MOL és az OTP az 5.010.501 darab MOL részvényre vonatkozó értékpapír kölcsönügyletet megszüntették. ezzel 
egy időben a MOL és az OTP részvénycsere és részvényswap megállapodást kötött, amely alapján a MOL 24.000.000 db OTP törzs-
részvény ellenében 5.010.501 db  ”A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át az OTP-re. A részvényswap-megállapodás lejárata 
2012. július 11., mely időpontig bármelyik fél kezdeményezheti az ügylet pénzbeli vagy fizikai elszámolását. 2011. december 
31-én a részvényswap valós értéke 4.585 millió forint volt, mely derivatív kötelezettségként került elszámolásra (lásd 22. és 
34. jegyzet). 2010. december 31-én a részvényswap valós értéke 227 millió forint volt, mely derivatív kötelezettségként került 
elszámolásra (lásd 22. és 34. jegyzet). 

Átváltható értékpapírok kibocsátása
A MOL 2006. március 13-án részvény adásvételi szerződést írt alá a tulajdonában lévő 6.007.479 darab ”A” sorozatú MOL törzsrész-
vény Magnolia Finance Limited („Magnolia”), Jersey-ben bejegyzett társaság részére történő értékesítéséről, mely  ezáltal 5,58 %-os 
befolyást szerzett a MOL-ban. 

A Magnolia 610 millió euró értékű, lejárat nélküli, átváltható értékpapírt („Átváltható Értékpapírok”) értékesített az Amerikai egyesült 
Államokon, Japánon, Jersey-n, kanadán, Magyarországon és Lengyelországon kívüli nemzetközi pénzügyi befektetők részére, amelyek 
2011. március 20-a és 2016. március 12-e között („Átváltási Időszak”) „A” sorozatú MOL törzsrészvényekre válthatók át. Az Átváltható 
Értékpapírok kibocsátása névértéken történt, az első tíz évben utánuk fizetendő éves kamat mértéke 4,00 %, értékesítésükre 26.670 
forint/részvény átváltási árfolyam figyelembevételével került sor.

A MOL a saját részvények értékesítésével egyidejűleg megállapodott egy swap szerződés aláírásában a Magnolia-val, amely alapján a 
MOL-t az opciós jog gyakorlását megelőző meghatározott időszak forgalommal súlyozott átlagárán vételi jog illeti meg az összes vagy 
egyes MOL törzsrészvényekre, bizonyos korlátozott esetekben. Továbbá, amennyiben az Átváltható Értékpapírok tulajdonosai a fenti 
időszak alatt nem vagy nem teljes mértékben élnek átváltási jogukkal, az Átváltási Időszak végén, majd ezt követően negyedévenként, a 
MOL jogosult egy vételi opción keresztül az átváltásra nem kerülő törzsrészvények megvásárlására. Amennyiben a Magnolia 2016 után 
az Átváltható Értékpapírok bevonásáról dönt és a MOL törzsrészvények bevonáskori piaci ára 101,54 euró/részvénynél alacsonyabb 
lesz, a MOL megtéríti a különbözetet. 

A MOL nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel vagy kontrollal a Magnolia-ban, de az IFRS szerinti beszá-
molójában konszolidálja a Magnoliát a SIC 12 – konszolidálás: Speciális célú gazdálkodó szervezetek értelmezés követelményeinek 
megfelelően.
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Az Átváltható Értékpapírok Magnolia által történő kibocsátása – a tranzakciós költségek levonása után – a külső tulajdonosokra jutó 
saját tőke összegét 121.164 millió forinttal növelte. A Magnolia által kibocsátott Átváltható Értékpapírok tulajdonosai részére 6.921 
millió és 6.702 millió forint kamat került kifizetésre 2011-ben, illetve 2010-ben. Mindkét tranzakció közvetlenül a külső tulajdonosokra 
jutó saját tőke terhére került elszámolásra. 

Az Átváltható Értékpapírok tulajdonosainak átváltási opciója egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként (lásd 21. jegyzet) került elszámo-
lásra, melynek valós értékre történő átértékelése az eredménykimutatásban jelenik meg. Az átváltási opció valós értéke a befektetés 
értékelés (piaci értékek) módszerével került meghatározásra és elsősorban a következő tényezők függvénye:

- Forintban kifejezett MOL tőzsdei részvényárfolyam

- HUF/eUR átváltási árfolyam

- MOL részvény árfolyam volatilitása (eUR bázison kalkulálva)

- A befektetők osztalék várakozása a MOL részvények tekintetében

- eUR bázisú kamatláb

- Hitelkockázati felár

ezen származékos pénzügyi kötelezettség bekerüléskori valós értéke 37.453 millió forint volt. Az átváltási opció valós értéke 2011. de-
cember 31-én 14.532 millió forint, míg 2010. december 31-én 25.079 millió forint volt (lásd 21. és 34. jegyzet).

Az átváltási opció valós értékelésének eredményre gyakorolt hatása 10.548 millió forint nyereség és 5.381 millió forint veszteség volt 
2011-ben, illetve 2010-ben, amelyek a pénzügyi műveletek bevételei, illetve ráfordításai között kerültek kimutatásra a mellékelt kon-
szolidált eredménykimutatásban. 

"A" és "b" sorozatú részvények

Összes 
kibocsátott 

részvény 
darabszá-

ma

Vissza-
vásárolt 

saját rész-
vények 
darab-
száma

Visszavásárlási 
kötelezettség-
gel rendelkező 

részvények 
darabszáma

kintlévő 
részvények 

darabszáma

kibocsát-
ható 

maximális 
részvény 

darabszám

2009. december 31. 104.518.485  -7.434.737  -17.882.552 79.201.196 134.519.063

Az InG bank n.V.-vel kötött opciós szerződés 
elszámolása  -  -5.220.000 5.220.000  -  -

Az InG bank n.V.-vel kötött új opciós szerződés  - 5.220.000  -5.220.000  -  -

2010. december 31. 104.518.485  -7.434.737  -17.882.552 79.201.196 134.519.063

Az InG bank n.V.-vel kötött opciós szerződés 
elszámolása  -  -5.220.000 5.220.000  -  -

Az InG bank n.V.-vel kötött új opciós szerződés  5.220.000  -5.220.000  -  -

UniCredit bank A.G.-vel kötött opciós szerződés  2.914.692  -2.914.692  -  -

Saját részvények visszavétele MFb Invest Zrt.-től   -1.273.271 1.273.271  -  -

Az InG bank n.V.-vel kötött opciós szerződés 
elszámolása   -5.220.000 5.220.000  -  -

Az InG bank n.V.-vel kötött új opciós szerződés  - 5.220.000  -5.220.000  -  -

2011. december 31. 104.518.485  -5.793.316  -19.523.973 79.201.196 134.519.063

A törzs-, saját és kibocsátható részvények számának változásai: 

A kibocsátott „C” sorozatú törzsrészvények számában nem történt változás. Mind az 578 darab részvényt visszavásárolta a Társaság és 
a kibocsátható maximális részvény darabszám tartalmazza őket.
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19 HOSSZÚ LeJÁRATÚ kÖTeLeZeTTSÉGek

 Súlyozott
átlagos

kamatláb

 Súlyozott
átlagos

kamatláb
Lejárat

2011 2010 2011 2010
% % millió forint millió forint

biztosíték nélküli kötvények eUR-ban    475.007 424.982

eurobond 1 3,96 3,96 2015 234.861 210.216

eurobond 2 6,15 6,15 2017 240.146 214.766

biztosíték nélküli bankhitelek USD-ban 1,74 1,07  282.920 361.227

825 MeUR szindikált   2013 87.014 143.360

700 MeUR szindikált   2012  - 20.748

150 MeUR eIb   2018 47.492 41.172

1.000 MeUR club hitel   2016 18.292  -

1.000 MUSD szindikált   2012-2013 91.272 121.917

210 MeUR ebRD   2017 38.795 33.952

egyéb biztosíték 
nélküli hitelek USD-ban   2012 55 78

biztosíték nélküli bankhitelek eUR-ban 2,79 2,23  233.316 202.765

825 MeUR szindikált   2013  - 6.969

200 MeUR ebRD   2017 53.337 55.750

1.000 MUSD szindikált   2012-2013 141.883 85.875

210 MeUR ebRD   2017 27.193 24.255

egyéb biztosíték 
nélküli hitelek eUR-ban   2012-2017 10.903 29.916

biztosíték nélküli hitelek HRk-ban 5,20 5,10 2019 3.330 3.388

biztosíték nélküli kötvények HUF-ban 6,65 6,10 2012 - 2014 16.574 5.099

biztosítékkal fedezett bankhitelek eUR-ban 2,30 1,79 2013 - 2018 19.971 11.475

biztosítékkal fedezett bankhitelek HUF-ban 8,88 8,05 2014 82 30.115

Pénzügyi lízing kötelezettség 8,18 4,81 2014 - 2026 3.388 3.951

egyéb 1,84 0,53 2013 - 2015 11.466 6.958

Összesen    1.046.054 1.049.960

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid 
lejáratú része    183.905 102.050

Összesen hosszú lejáratú kötelezettségek 
rövid lejáratú rész nélkül    862.149 947.910

18 OSZTALÉkOk

A 2010-es üzleti év eredményéből a 2011 áprilisában tartott Éves Rendes közgyűlésen a tulajdonosok döntésének megfelelően nem 
fizettek osztalékot. Az osztalékfizetésre jogilag felhasználható tartalékok összege a Társaság egyedi beszámolója alapján 2011. decem-
ber 31-én 1.456.854 millió forint, 2010. december 31-én pedig 1.254.362 millió forint volt. 

2011 2010
millió forint millió forint

Lejárat 1-5 év között 594.517 690.852

Lejárat 5 éven túl 267.632 257.058

Összesen 862.149 947.910
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Biztosíték nélküli kötvények euróban
2005 során a MOL nyrt. 750 millió eUR összértékű fix kamatozású kötvényt bocsátott ki. A kötvények lejárata 2015. október 5., éves 
kamatozása 3,875%, az egyes kötvények névértéke 50.000 eUR. 2010 folyamán további 750 millió eUR összértékű fix kamatozású 
eurobond kötvényt bocsátott ki. A kötvények lejárati ideje 7 év, éves kamatozása 5,875% és az árazása mid-swap felett 315 bázispont. 
A kötvények a Luxemburgi Értéktőzsdén kerültek bevezetésre. 

Biztosítékkal nem fedezett banki hitelek
A biztosítékkal nem fedezett banki hitelek főbb elemei a 2013 júniusában lejáró 825 millió eUR összegű szindikált több devizás meg-
újuló hitelkeret, illetve az 1 milliárd eUR, az 500 millió eUR összegű klub hitelkeret, melyek lejárata 5 illetve 3 év. Az 1 milliárd eUR 
összegű klub hitel lejárati ideje egy plusz egy évvel meghosszabbítható.  Mivel az 500 millió eUR összegű klub hitel hosszabbítására 
lehetőség van, 2011 szeptemberében 470 millió eUR lejárata egy évvel meghosszabbításra került 2014. szeptember 10-ig. Az 1 milli-
árd eUR összegű hitelkeret megkötésével párhuzamosan a 700 millió eUR értékű megújuló hitelkeret , melynek lejárata 2012 májusa, 
megszüntetésre került. A stratégiai és kereskedelmi gáztározó projekt finanszírozására a MOL által 2009. június 17-én aláírt, 8 éves 
kölcsön-megállapodás született az ebRD-vel (európai Újjáépítési és Fejlesztési bank). Az ebRD-vel ezen kívül az InA Csoport 1 milliárd 
dollár értékben kötött 2012-ben, illetve 2013-ban lejáró több devizás megújuló szindikált hitelkeret megállapodást, valamint a finomí-
tói modernizálásra 2010 szeptemberében 210 millió euró értékű 7 éves lejáratú kölcsön szerződést (melynek társfinanszírozója az ICF 
debt Pool és a Cordiant Capital Fund).

Biztosíték nélküli kötvények forintban
2011 áprilisában – 2010. októberi 5 milliárd forintos kibocsátást követően - a MOL nyrt. 11 milliárd forint összértékű fix kamatozású 
kötvényt bocsátott ki a hazai kötvényprogramjának keretében. A kötvények lejárati ideje 3 év, éves kamatozása 7%. 

Biztosítékkal fedezett bankhitelek euróban
A biztosítékkal fedezett hitelek a speciális beruházási projektek finanszírozása céljából kerültek lehívásra és a hitellel finanszírozott 
eszközök adják a fedezetüket.

Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek
A Csoport különböző tárgyi eszközökre és berendezésekre vonatkozó pénzügyi lízingekkel, illetve pénzügyi lízing elemet tartalmazó 
szerződéssel rendelkezik. ezek a lízingek tartalmaznak megújítási lehetőséget, de vásárlási opciót, illetve eszkalációs klauzulát nem. A 
megújítás a lízingbe vevő társaság választási lehetősége. 

Minimális 
lízing-

fizetések

Pénzügyi
lízingből

eredő 
kötelezett-

ségek
jelenértéke

Minimális 
lízingfizetések

Pénzügyi
lízingből

eredő 
kötelezett-

ségek
jelenértéke

2011 2011 2010 2010
millió forint millió forint millió forint millió forint

1 éven belül esedékes 764 655 788 674

2-5 éven belül esedékes 2.680 2.090 2.811 2.197

5 éven túl esedékes 814 643 1.452 1.080

Minimális lízingfizetések összesen 4.258  5.051  

Finanszírozási költségek  -870   -1.100  

Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértéke 3.388 3.388 3.951 3.951

Minimális lízingfizetések és pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértéke 2011. és 2010. december 31-én az alábbiak szerint 
alakult:

20  CÉLTARTALÉkOk VÁRHATÓ kÖTeLeZeTTSÉGekRe
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környezet 
védelem

Létszám- 
leépítés

nyugdíj 
juttatások

Mező 
felhagyás

Peres 
ügyek egyéb Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Egyenleg 
2009. december 31. 69.563 3.330 14.416 188.348 18.161 21.740 315.558

Leányvállalat 
bevonása / eladása  -  -  -  -  -127  -67  -194

képzés és korábbi 
becslések felülvizsgálata  -157 1.912 2.417  -15.717 3.256 11.929 3.640

kamathatás 3.697  - 419 12.103  -  - 16.219

Árfolyamkülönbözet 975  -392 191 2.035 466 144 3.419

Felhasználás  -4.051  -645  -2.299  -1.977  -1.689  -3.604  -14.265

Egyenleg 
2010. december 31. 70.027 4.205 15.144 184.792 20.067 30.142 324.377

Leányvállalat 
bevonása / eladása  -  -  -  -  -  -  -

képzés és korábbi becs-
lések felülvizsgálata 591 4.245 2.879 6.112 3.812  -1.844 15.795

kamathatás 2.675  - 817 10.116  -  - 13.608

Árfolyamkülönbözet 6.131 321 860 9.595 1.104 577 18.588

Felhasználás  -3.253  -3.584  -2.896  -304  -499  -10.290  -20.826

Egyenleg 
2011. december 31. 76.171 5.187 16.804 210.311 24.484 18.585 351.542

Rövid lejáratú rész 2010 4.957 1.460 1.697 457 9.844 25.427 43.842

Hosszú lejáratú rész 2010 65.070 2.745 13.447 184.335 10.223 4.715 280.535

Rövid lejáratú rész 2011 5.466 2.235 2.203 2.470 11.746 13.107 37.227

Hosszú lejáratú rész 2011 70.705 2.952 14.601 207.841 12.738 5.478 314.315

Környezetvédelmi céltartalék
2011. december 31-én 76.171 millió forint céltartalék szerepel a mérlegben a múltban keletkezett, elsősorban a talaj- és talajvíz szeny-
nyeződésekkel, veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos magyarországi, horvátországi, szlovákiai és olaszországi kötelezett-
ségekre. A céltartalék összegének meghatározására a MOL belső, környezetvédelmi audit csoportja által készített felmérés szolgált. 
egy független környezetvédelmi auditor társaság 2006. évben megvizsgálta a MOL belső felmérési szabályait, ellenőrzési folyamatait 
és jóváhagyta azokat. Az érték becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján, kockázattal súlyozott cash flow meghatá-
rozásával történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva. A 2011. december 31-i céltartalék állomány 19.009 millió forint 
értékben tartalmaz az InA Csoport akvizíciója során felvett olyan függő kötelezettségeket, melyek jelenleg meglévő környezetvédelmi 
kötelezettségeken alapulnak, mely az IeS esetében 15.717 millió forint. (lásd 35. jegyzet).
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Létszámleépítési céltartalék
A folyamatos hatékonyság növelő projekt részeként a MOL nyrt., a Slovnaft a.s., az InA d.d. és egyéb Csoport tagok a munkaerő további 
optimalizálásáról döntöttek. Mivel a vezetőség elkötelezte magát a változások mellett és a szervezet átalakítási tervet az érintettek-
nek kellően részletezett formában kommunikálta, a Csoport céltartalékot képzett azon költségek fedezetére, amely a jövőbeli fizetési 
kötelezettségek, kapcsolódó adók és járulékok adott időpontra vonatkozó jelenértékének felelnek meg. A létszámleépítésre képzett 
céltartalék záró egyenlege 2011. év végén 5.187 millió forint, 2010. év végén pedig 4.205 millió forint volt.

Mezőfelhagyási kötelezettségre képzett céltartalék
2011. december 31-én a termelés befejezését követő mező- és kútfelhagyási költségekkel kapcsolatosan megképzett céltartalék össze-
ge 210.311 millió forint. ennek a költségnek körülbelül 5%-a várhatóan 2012 és 2016 között merül fel, a fennmaradó 95% pedig a 2017 
és 2060 közötti időszakban. A céltartalék mértéke a vonatkozó jogszabályok jelenlegi értelmezése alapján, a jelenlegi árszinten került 
kiszámításra és a becsült kockázatmentes kamatlábbal lett diszkontálva. A termelés befejezése és az eredeti állapot helyreállítása során 
felmerülő kútlezárással és felszámolással kapcsolatos mezőfelhagyási tevékenység, külső erőforrások igénybevételével kerül végrehaj-
tásra. A vezetőség megítélése alapján a régióban ezen feladatokhoz elegendő kapacitás áll majd rendelkezésre. Az IAS 16 – Ingatlanok, 
gépek és berendezések alapján a megképzett céltartalék megfelelő része a vonatkozó mezők értékére került aktiválásra. 

Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék
2011. december 31-én a Csoport 16.804 millió forint céltartalékot képzett a jelenlegi munkavállalók jövőbeni nyugdíjazásakor fize-
tendő juttatások és a törzsgárda jutalmak becsült értékének fedezetére. A nyugdíjazáskor egy összegben járó juttatás kerül kifizetésre 
minden munkavállalónak. A MOL munkavállalók a szolgálati idejüktől függetlenül 3 havi juttatásban részesülnek a nyugdíjazáskori 
fizetésük alapján, a TVk és a Slovnaft munkavállalói azonban a szolgálati idő függvényében, a nyugdíjazáskori fizetésük alapján legfel-
jebb 2, illetve 8 havi juttatásban részesülnek nyugdíjazáskor. külön kezelésű alap egyik esetben sem került kialakításra. A céltartalék 
mértékének meghatározása hivatalos statisztikai adatokat tükröző aktuáriusi és pénzügyi feltételezések figyelembe vételével történt, 
melyek a Csoport üzleti tervében szereplő feltételezésekkel összhangban állnak. Az alapvető aktuáriusi feltételezések szerint a diszkont 
ráta és a bérszínvonal emelkedése között 2%-os különbség van.

2011 2010
millió forint millió forint

A meghatározott juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év elején 16.567 15.957

el nem számolt múltbéli szolgálat költségei az év elején 1.423 1.541

egyenleg az év elején 15.144 14.416

Leányvállalat bevonásának / eladásának (-) hatása  -  -

Múltbéli szolgálat elszámolt költsége 104 598

Tárgyévre jutó szolgálat költsége 3.755 2.166

kamathatás 817 419

Céltartalék felhasználás  -2.896  -2.299

Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása  -980  -347

Árfolyamkülönbözet 860 191

Egyenleg az év végén 16.804 15.144

el nem számolt múltbéli szolgálat költségei az év végén 1.166 1.423

A meghatározott juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év végén 17.970 16.567

2011 2010

millió forint millió forint

Tárgyévre jutó szolgálat költségei 3.755 2.166

Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása  -980  -347

Múltbéli szolgálat elszámolt költsége 104 598

Juttatások nettó költsége (lásd 26. jegyzet) 2.879 2.417

2011 2010
Diszkont ráta % 2.5-4.1 2.0-4.3

Átlagos bérnövekedés % 0.5-2.1 0-2.3

Halálozási ráta (férfiak) 0.02-0.84 0.06 – 3.45

Halálozási ráta (nők) 0.01-0.35 0.02 – 1.50

A következő táblázat bemutatja a nyugdíjjuttatások számításakor használt főbb pénzügyi és aktuáriusi változókat, becsléseket:

Peres ügyek és egyéb céltartalékok
A peres ügyek és egyéb céltartalékok a kibocsátási kvótákra, a ki nem vett szabadságokra és kisebb jövőbeni pénzügyi kötelezettsé-
gekre képzett céltartalékok összegét tartalmazzák. 2011. december 31-én a peres ügyek becsült költségére képzett céltartalék 24.484 
millió forint volt. 2011-ben a MOL Csoport 6.348.847 db kibocsátási kvótát kapott a magyar, szlovák és az olasz hatóságoktól. A 
kibocsátási kvótákból összesen 5.894.318 db került felhasználásra 2011-ben. A MOL Csoport az ellentételezés nélkül kapott kvó-
ták nagy részét értékesítette a piacon 2009-ben és ezzel párhuzamosan 13.513 millió forint céltartalékot képzett a kibocsátási 
kvóták hiányára 2010-ben. ez az összeg 2011-re 8.479 millió forintra csökkent.

Az alábbi táblázat foglalja össze a tárgyévi juttatások nettó költségeinek elemeit, amelyek az eredménykimutatásban a nyugdíjjuttatá-
sokra képzett céltartalékra vonatkozóan személyi jellegű ráfordításként kerültek kimutatásra.

21 eGyÉb HOSSZÚ LeJÁRATÚ kÖTeLeZeTTSÉGek

2011 2010
millió forint millió forint

Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz kapcsolódó átváltási opció 
(lásd 17. és 34. jegyzet) 14.532 25.079

kapott költségvetési támogatások (lásd 5. jegyzet) 13.264 6.753

kutatási partnerekkel szembeni szállítói kötelezettségek (1 éven túl esedékes) 6.601 2.516

Halasztott bevételek 5.716 5.109

Tárgyi eszközök kiváltásáért kapott kompenzáció 4.467  -

kötelezettség az eladott lakásokkal kapcsolatosan a horvát kormányzat felé 2.840 2.827

Éven túli előlegek 1.281 1.656

Árfolyam kockázat valós érték fedezeti ügyletből eredő nettó kötelezettségek (lásd 34. jegyzet) 748 205

egyéb 1.597 1.965

Összesen 51.046 46.110

A hosszú lejáratú kötelezettség a kormány felé, a horvát állami program kapcsán a munkavállalalóknak eladott lakásokkal kapcsolatos 
kötelezettségekből ered. Az ide vonatkozó helyi szabályozás szerint a munkavállalóknak történő értékesítésekből származó bevétel 
65%-ra az állam jogosult, miután az InA beszedte az ellenértéket. A horvát törvények szerint, az InA-nak nem kell a tartozást megfizet-
nie, amíg a munkavállalók nem fizettek neki.
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22 SZÁLLíTÓk ÉS eGyÉb kÖTeLeZeTTSÉGek

2011 2010
millió forint millió forint

Szállítók 514.867 432.948

Fizetendő adók és hozzájárulások (kivéve nyereségadók) 188.927 147.738

Vételi és eladási opcióval eladott "A" részvények (lásd 17. és 34. jegyzet) 171.140 108.959

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 25.514 25.861

CeZ-nek értékesített MOL részvényre vonatkozó opció valós értéke (lásd 17. és 34. jegyzet) 16.864  -

Vevőktől kapott előlegek 13.321 14.068

Fizetendő vámok 12.676 11.100

Vevőknek fizetendő engedmény 7.165 6.901

elhatárolt költségek 6.832 9.623

Stratégiai készletezésért fizetett díjak 6.643 6.090

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti ügylet (lásd 33. és 34. jegyzet) 5.457  -

MOL - OTP részvényswap valós értéke (lásd 17. és 34. jegyzet) 4.585 227

Fizetendő banki kamatok 4.396 3.761

Stratégiai kapacitás lekötési díj 3.881 4.594

Lezárt, de még nem rendezett derivatív ügyletekből származó kötelezettség 2.932 857

A Szlovák köztársaság Versenyhivatalának fizetendő bírság 2.809 2.517

kutatási partnerekkel szembeni kötelezettség 2.617 5.002

Margining kötelezettség 2.530 146

Tifon, IC energo akvizíció még nem rendezett vételár különbözete 365 340

Termékár ügyletekből származó nettó kötelezettség valós értéke (lásd 33. és 34. jegyzet) 185 61

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség - rövid lejáratú (lásd 34. jegyzet) 164 53

e.On Földgáz Trade Zrt. árkülönbözettel kapcsolatos elhatárolás  - 2.739

egyéb 14.910 17.373

Összesen 1.008.780 800.958

A szállítói kötelezettségek nem kamatozó jellegűek és általában 30 napon belül kerülnek rendezésre. A fizetendő hozzájárulások főként 
bányajáradékból, társadalombiztosítási járulékból, általános forgalmi adóból  és vámokból állnak.

23 RÖVID LeJÁRATÚ HITeLek

24 ÁRbeVÉTeL TeRMÉk CSOPORTOnkÉnT

25 eGyÉb MűkÖDÉSI beVÉTeLek

2011 2010
millió forint millió forint

biztosítékkal fedezett hitelek eUR-ban 28.480 21.749

biztosítékkal fedezett hitelek HUF-ban  - 1.285

biztosíték nélküli hitelek eUR-ban 67.750 95.930

biztosíték nélküli hitelek USD-ben 34.979 27.838

biztosíték nélküli hitelek HRk-ban 2.544 10.514

biztosíték nélküli hitelek PLn-ban 2.296 3.541

egyéb 239 6

Összesen 136.288 160.863

2011 2010
millió forint millió forint

kőolaj termékek árbevétele 3.486.645 2.645.366

Vegyipari termékek árbevétele 809.750 679.480

Földgáz és gáztermékek árbevétel 603.125 569.777

Szolgáltatások árbevétele 250.537 244.965

kőolaj értékesítés árbevétele 100.622 72.100

egyéb termékek árbevétele 92.555 87.966

Összesen 5.343.234 4.299.654

2011 2010
millió forint millió forint

kapott kártérítések 8.197 6.285

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének nyeresége 6.286 2.228

kapott engedmények 1.704 2.288

kapott támogatások 1.335 2.358

Állami támogatás 795 957

közös vállalkozási partnerrel szembeni kötelezettség gáz szállítással történő teljesítése  - 3.591

Leányvállalat értékesítésén realizált nyereség  - 756

egyéb 6.638 6.431

Összesen 24.955 24.894

26  SZeMÉLyI JeLLeGű RÁFORDíTÁSOk

2011 2010
millió forint millió forint

bérköltség 180.863 184.798

Társadalombiztosítási járulék 45.389 48.837

egyéb személyi jellegű kifizetések 29.998 33.151

Tárgyévre jutó szolgálat és múltbéli szolgálat elszámolt költsége (lásd 20. jegyzet) 2.879 2.417

Részvényalapú juttatások költsége (lásd 39. jegyzet)  -3.202 2.765

Összesen 255.927 271.968

130 131MOL-csoport ÉVeS JeLenTÉS 2011



A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

27 eGyÉb MűkÖDÉSI kÖLTSÉGek ÉS RÁFORDíTÁSOk

2011 2010
millió forint millió forint

bányajáradékok 149.918 166.156

bérleti díjak 42.918 42.978

Adók és hozzájárulások 40.914 38.904

Válságadó a magyar energia szolgáltatókra és kiskereskedelmi tevékenységre 28.960 25.754

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj 27.004 17.667

egyéb szolgáltatások 20.964 19.253

követelések értékvesztése 15.115  -11.836

Vevőkövetelések és szállító tartozások árfolyamvesztesége 10.529 18.308

Reklámköltségek 6.723 5.846

biztosítási díjak 6.676 7.297

Tanácsadási díjak 6.540 6.147

kibocsátási kvóta átértékelés 6.460  -

Takarítási díjak 5.451 5.187

bankköltségek 3.894 2.507

Vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek 3.725 3.692

külső könyvviteli szolgáltatás díja 3.366 3.378

környezetvédelmi költségek, nettó 1.814 1.202

környezetvédelmi termékdíj 675 707

késedelmi kamatok 602 4.672

környezetvédelmi céltartalék tárgyévi képzése 591  -157

káresemények 167 200

Peres és egyéb ügyekre képzett céltartalékok  -1.828 8.626

Térítésmentesen kapott kvótát meghaladó üvegházhatású gáz kibocsátás  -5.015 757

Mezőfelhagyási céltartalék  -5.700  -5.372

egyéb 10.841 6.651

Összesen 381.304 368.524

A bányajáradékok között 2010-ben szerepel egyszeri tételként az európai bizottság döntésének megfelelően a Magyar Államnak utólag 
megfizetendő 30.387 millió forint összegű járadék. A befizetéshez további 4.840 millió forint kamat kapcsolódik. (lásd 28. jegyzet). A 
Magyar Állam 2011-ben 28.960 millió forint (2010-ben 25.754 millió forint) válságadót vetett ki, mely a Csoport különböző, a hazai 
energiaellátással összefüggő tevékenységét (köztük az anyavállalatot is), illetve a magyar töltőállomások kiskereskedelmi értékesítési 
tevékenységét érintette. Az adó alapja az ilyen tevékenységet folytató társaságok árbevétele. A jelenleg hatályban lévő szabályozásnak 
megfelelően a válságadó 2012-ig marad érvényben, értéke várhatóan hasonló lesz a következő két évben is.
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28 PÉnZÜGyI MűVeLeTek eReDMÉnye

2011 2010
millió forint millió forint

Devizahitelek árfolyamnyeresége 55.495  -

Átváltási opció valós érték értékelési különbözete (lásd 17. jegyzet) 10.548  -

kapott kamatok 9.389 7.437

Származékos ügyletek értékelésének nettó nyeresége  - 7.710

befektetések értékesítéséből származó nettó nyereség  - 313

kapott osztalékok 2.751 714

egyéb pénzügyi bevételek, nettó 1.965 8.557

Pénzügyi műveletek bevételei összesen 80.148 24.731

Származékos ügyletek értékelésének nettó vesztesége 74.579  -

Devizahitelek árfolyamvesztesége  - 42.231

Fizetett kamatok 41.171 29.696

Céltartalékok kamata 13.608 16.219

Átváltási opció valós érték értékelési különbözete (lásd 17. jegyzet)  - 5.381

Többlet bányajáradék kamata (lásd 27. jegyzet)  - 4.840

egyéb pénzügyi ráfordítások, nettó 5.642 11.841

Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen 135.000 110.208

Pénzügyi műveletek ráfordítása, nettó 54.852 85.477

A származékos ügyletek valós értékelésének nettó vesztesége 2011-ben tartalmazza a társaság CeZ által tulajdonolt 7%-os MOL rész-
vénycsomagjára fennálló vételi opciójának 60.798 millió forint értékű valós értékelési különbözetét (lásd 17. jegyzet). 2010-ben a 
CeZ opció valós érték értékelési különbözete 10.149 millió forint nyereség volt.

29 eGyÉb ÁTFOGÓ JÖVeDeLeM eLeMeI

2011 2010
millió forint millió forint

külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet a nettó befektetés-fedezeti ügylettel 
és adóval együtt   

nyereség / veszteség (-) az év folyamán 97.649 42.875

eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása  -  -

nyereségadók 9.920  -

 107.569 42.875

Értékesíthető befektetett pénzügyi eszközök   

nyereség / veszteség (-) az év folyamán  -3.515 3.995

eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása  -  -5.257

nyereségadók 655  -161

  -2.860  -1.423

Cash flow fedezeti ügyletek   

nyereség / veszteség (-) az év folyamán 1.309  -23

eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása  -  -

nyereségadók  -149 374

 1.160 351

Részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből   

nyereség / veszteség (-) az év folyamán 14.145 7.180

eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása 1.058 589

nyereségadók  -265  -97

 14.938 7.672
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30 nyeReSÉGADÓ

A konszolidált éves beszámolóban szereplő adófizetési kötelezettség a 2011. és 2010. december 31-én végződő évekre az alábbi ele-
mekből áll:

2011 2010
millió forint millió forint

Tárgyévi társasági adó 55.896 31.780

Helyi iparűzési adó és innovációs járulék 12.878 12.992
Halasztott társasági adó  -35.397 18.525
Nyereségadó ráfordítás 33.377 63.297

A csoportszintű tárgyévi társasági adó az egyes társaságok helyi szabályok szerint megállapított adózandó nyeresége alapján került 
meghatározásra. Az alkalmazandó társasági nyereségadó kulcs a Csoport Magyarországon működő vállalatai esetében 2011-ben és 
2010-ben 19% volt. További 8% adóteher vonatkozott a magyar energiaszolgáltatókra, amely 2012-ig marad érvényben. A társasági 
nyereségadó kulcs a 2010-es adótörvény szerint 2013. január 1-től 10%-ra csökken, azonban a magyar kormány 2011-ben visszavonta 
a csökkentést. A társasági nyereségadó kulcs Szlovákiában 19% (2010: 19%), Horvátországban 20% (2010: 20%) volt. Olaszországban 
a válság és a kormányváltás következtében az adókulcs 2011-ben 41,9%-re növekedett , mely 27,5% társasági adóból, az energiaszek-
torra kivetett 10,5% különadóból, illetve a 3,9%-os helyi adóból áll össze (2010: 37,9%). Az elfogadott jogszabályokban megjelenő 
adókulcs változások kerültek figyelembe vételre a halasztott adó eszközök és kötelezettségek értékelése során. 

A helyi iparűzési adó egy további jövedelem típusú adó a magyar vállalatok esetében, amely a helyi önkormányzatok felé fizetendő. Az 
adó alapja az árbevétel, csökkentve bizonyos termelési költségekkel. Az adókulcs 1-2% között változik, a társaságok tevékenységének 
helyszíne szerint illetékes önkormányzatok határozataitól függően.

Magyarországon megszűnt az osztalékhoz kapcsolódó forrásadó fizetési kötelezettség az adózási szempontból devizakülföldi gazdasági 
társaságok számára. A magánszemélyeknek kifizetett osztalékok vonatkozásában 16%-os mértékű személyi jövedelemadó keletkezik, 
melyet szintén az osztalékot kifizető von le. 

2011 2010
millió forint millió forint

egyéb átfogó jövedelemben kimutatott halasztott adó és nyereségadó:   

Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése 655  -161

Cash flow fedezeti ügyleteként kezelt pénzügyi instrumentumok átértékelése  -149 374

nettó befektetés fedezeti ügyletek  eredménye 9.920  -

Társult vállalkozások pénzügyi instrumentumainak átértékelése 21 122

 10.447 335

Átsorolás saját tőkéből eredménybe:   

Értékesíthető pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó  -  -

Cash flow fedezeti ügyletekhez kapcsolódó  -  -

nettó befektetés fedezeti ügyletekhez kapcsolódó  -  -

Társult vállalkozáshoz kapcsolódó  -286  -219

  -286  -219

Összes egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó 10.161 116

egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó
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A konszolidált mérlegben szereplő halasztott adó egyenlege 2011. és 2010. december 31-én az alábbi tételekből áll:

Mérleg eredménykimutatás

2011 2010 2011 2010

millió forint millió forint millió forint millió forint

nettó halasztott adóeszközök levezetése     

Csoporton belüli tranzakciók nem realizált eredménye 15.139 28.281  -13.902  -6.072

Céltartalékok 10.620 6.995 3.442  -2.643

Értékcsökkenés és amortizáció  -494  -16.706 16.329  -2.218

Hazai kőolaj- és földgázkutatási és feltárási költségek 
elszámolásából származó eltérések  -8.808  -4.622  -4.187 1.315

Finanszírozási költségek aktiválása  -2.925  -4.661 1.749  -1.422

beágyazott származékos ügyletek  -  -412  -  -

Árfolyam különbözetek 8.074 1.739  -294 478

Pénzügyi instrumentumok átértékelése  -1.131  -522  -610 207

Periodikus karbantartási költségek aktiválása  -1.155  -975  -180 135

előző évek elhatárolt vesztesége 22.187 2.519 19.513  -11.919

követelések értékvesztése 961 378 564  -2.957

egyéb 847 668 140  -17

Halasztott adóeszközök, nettó 43.315 12.682   

nettó halasztott adókötelezettségek levezetése     

Üzleti kombináció során megszerzett eszközök valós 
értékelése  -119.376  -111.756 4.649 11.529

Értékcsökkenés és amortizáció  -57.447  -27.638  -26.999  -3.576

Céltartalékok 8.432 7.591 169 1.593

előző évek elhatárolt vesztesége 16.026 7.771 7.629  -6.089

Csoporton belüli tranzakciók kiszűrése 17.377  -98 17.471 29

követelések értékvesztése 11.381 507 10.567  -310

Finanszírozási költségek aktiválása  -3.578  -504  -3.008  -44

beágyazott származékos ügyletek  -561  -  -  -

Árfolyam különbözetek  -66  -59  -  -93

készletek értékeléséből adódó különbözet 6.637 5.788 121 1.901

Pénzügyi instrumentumok értékeléséből adódó külön-
bözet 4.745 2.524 2.026 1.228

egyéb  -2.372  -2.438 208 420

Halasztott adókötelezettségek  -118.802  -118.312   

Nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-)  -75.487  -105.630   

Halasztott társasági adóráfordítás / bevétel (-)   35.397  -18.525

A halasztott adóeszközök és források nettó állományában bekövetkezett változások elemzését az alábbi táblázat tartalmazza:

2011 2010
millió forint millió forint

Nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) január 1-jén  -105.630  -85.521

eredménykimutatásban elszámolt 35.397 -18.525

közvetlenül a valós érték értékelési tartalékban elszámolt 7.135 213

Leányvállalatok értékesítése (lásd 8. Jegyzet)  - -79

Árfolyam különbözetek -12.389 -1.718

Nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) december 31-én  -75.487  -105.630
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A Csoporton belüli tranzakciókból eredő nem realizált nyereséget elsősorban a gáz üzletág kiszervezéséből származó nyereség okozza. 
Annak következtében, hogy a kiszervezésből származó nyereség az eszközök adóértékét növelő tétel, de a konszolidáció során kiszűrés-
re került, ez a jövőbeli értékcsökkenésben jelentkező tétel halasztott adóeszközt keletkeztetett.

2011-ben a MOL nyrt.-nél jelentős negatív adóalap keletkezett bizonyos befektetéseken, illetve saját részvényekkel kapcsolatos tranz-
akciók értékelésén elszámolt veszteségek miatt. A korábbi (2008) negatív adóalapot az anyavállalat 2010-ben teljes mértékben fel-
használta. További negatív adóalap jelentkezett az InA-nál 2009-ben, a IeS S.p.a.-nál (2009, 2010), illetve a TVk nyrt.-nél és egyes 
leányvállalatainál 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben. Mivel a Csoport becslései alapján ezeknek a leányvállalatoknak a jövőben pozitív 
adózandó eredményük lesz, amivel szemben érvényesíteni tudják a korábbi elhatárolt negatív adóalapjukat, 2011. és 2010. december 
31-én 38.213 millió forint, illetve 10.290 millió forint halasztott adóeszköz került elszámolásra.

A Csoport tagjainál keletkezett elhatárolt negatív adóalapból származó halasztott adóeszköz nem kerül elszámolásra abban az esetben, 
ha valószínűsíthető, hogy a jövőben nem lesz elegendő adóalap, mellyel szemben érvényesíthető a levonás. 2011-ben 6,155 millió 
forint, 2010-ben 4.116 millió forint ilyen negatív adóalap keletkezett.

A 2011. év végén fennálló fel nem használt negatív adóalapból 173.408 millió forint lejárat nélküli, 48,740 millió forint 2012 és 2016 
között használható fel.

2011 2010
millió forint millió forint

Adózás előtti eredmény a konszolidált eredménykimutatás szerint 218.396 172.014

Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség (19%, 2010: 19%) 41.495 32.683

Adókedvezmények  -1.903  -

különadók és helyi iparűzési adó 15.360 16.400

Meg nem forduló eltérések  -14.316 3.800

eltérő adókulcsok hatása  -6.697  -4.889

Megtérülési időszak változása  -683  -

Leányvállalatok el nem ismert vesztesége 6.155 7.357

nem adózó bevételek 1.447  -1.783

Halasztott adóeszközök és -kötelezettségek átértékelése  -5.884 3.147

Magyar adójogszabályok változásának hatása  - 6.082

egyéb  -1.597 500

Társasági adóráfordítás összesen 15%-os tényleges adókulccsal (2010-ben 37%) 33.377 63.297

A számviteli nyereség alapján számított és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerű levezetését az alábbi 
táblázat mutatja be:

A meg nem forduló eltérések összege elsősorban a saját részvény tranzakciók (lásd 17. Jegyzet) magyar számviteli törvény alapján 
realizált és a tárgyévi adóalapban elismert eredményének adóhatását tartalmazza, amely az IFRS alapján készített pénzügyi kimutatá-
sokban sem a tárgyévben, sem azt követően nem jelenik meg a konszolidált eredménykimutatásban.

31 MeGSZűnő TeVÉkenySÉGek ÉS ÉRTÉkeSíTenDő eSZkÖZCSOPORTOk

Értékesítendő eszközcsoportok
A Horvát Gazdasági Versenyhivatal feltételes jóváhagyásának követelményei alapján a MOL és a Horvát kormány által aláírt megálla-
podás módosításaként az InA 100%-os leányvállalatának, a Crobenz d.d.-nek a kiskereskedelmi tevékenységet végző eszközeit értéke-
síteni kellett. Az értékesítési kötelezettség 2010 szeptemberében teljesült, lásd 8. Jegyzet.

32 eGy RÉSZVÉnyRe JUTÓ eReDMÉny

Az egy részvényre jutó eredmény, a törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható adózott eredménynek (az adózott eredményből az el-
sőbbségi részvények tulajdonosaira eső osztalék levonását követően) a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámával 
történő osztásával kerül kiszámításra. Az egy részvényre jutó hígított eredmény számításánál figyelembe vételre került az átváltható 
kötvények hígító hatása és a részvényre váltható lejárat nélküli értékpapírokban foglalt átváltási opció esetleges hígító hatása a kinnle-
vő részvények darabszámára, valamint az átváltási opció valós értékelésének hatása a részvényesekre jutó eredményre. 

eredmény
(millió forint)

Forgalomban levő 
részvények 

darabszámának 
súlyozott  átlaga

egy részvényre 
jutó 

nyereség
(forint) 

egy részvényre jutó eredmény 2010 103.958 84.421.196 1.231

egy részvényre jutó higított eredmény 2010 109.339 90.428.675 1.209

egy részvényre jutó eredmény 2011 153.674 87.032.441 1.766

egy részvényre jutó higított eredmény 2011 143.126 93.039.920 1.538

2011 2010
millió forint millió forint

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó eredményhez 153.674 103.958

Átváltási opció valós értéke  -10.548 5.381

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható módosított eredmény az egy részvényre jutó 
hígított eredményhez 143.126 109.339

2011 2010
millió forint millió forint

Törzsrészvények darabszámának súlyozott átlaga az egy részvényre jutó eredményhez 87.032.441 84.421.196

Részvényre váltható lejárat nélküli értékpapírok súlyozott átlagos darabszámának hígító hatása 6.007.479 6.007.479

Törzsrészvények darabszámának módosított súlyozott átlaga az egy részvényre jutó 
hígított eredményhez 93.039.920 90.428.675

33 PÉnZÜGyI kOCkÁZATkeZeLÉSI SZeMPOnTOk ÉS A PÉnZÜGyI kOCkÁZATkeZeLÉSI POLITIkA

A pénzügyi kockázatkezelési feladatok a MOL Csoporton belül központosításra kerültek. A kockázati tényezők Csoport szinten kerülnek 
meghatározásra és mérésre egy kockáztatott Érték (Value-at-Risk) megközelítésre alapuló modell használatával. A felső vezetés részére 
havi pénzügyi kockázati jelentés készül. 

A kockázatkezelés általános megközelítése szerint a társaságot úgy kezeli, mint egy megfelelően kiegyensúlyozott portfoliót és nem köt 
fedezeti ügyletet az árukitettségeinek egyes elemeire a normál üzletmenet során.

A MOL a következő esetekben lép fel aktívan az árukitettség kezelése érdekében:

- Csoport szintű célok – pénzügyi mutatók és nagy összegű kifizetéssel járó tranzakciókkal kapcsolatos kitettségek kezelése.
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- Divíziós célok -  a normál üzletmenettől történő eltérések (pl.: tervezett finomítói leállások) esetén, a divízió cash flow-jának védel-
me a piaci árkockázatból fakadó kitettség ellen. 

A MOL két lehetséges forgatókönyvet különbözetet meg a nettó eladósodottság szintjétől függően. A  két különböző esetben a koc-
kázatkezelés az alábbiakra fókuszál:

- Magas tőkeáttétel mellett a kockázatkezelés elsődleges célja a banki kovenánsok megsértési valószínűségének csökkentése, mivel a 
kovenánsok esetleges megsértése alapvetően akadályozza a Csoport tevékenységének zavartalan finanszírozását.

- Alacsony tőkeáttétel esetén a kockázatkezelés fókusza a pénzköltési fegyelem erősítésére, a kockázat alapú projekt kiválasztásra 
irányul a részvényesi érték védelmében.

A MOL Csoport kockázatkezelési elveivel összhangban a spekulációs célból történő ügyletkötés tilos. A Társaság csak az ISDA 
(International Swaps and Derivatives Association) szerint köthet származékos ügyletet.

A MOL Commodity Trading kft. 2009-ben jött létre, hogy központosítva kössön olaj/olajtermék fedezeti ügyleteket a MOL igényei-
nek megfelelően, valamint optimalizálja a Csoport CO2 kvótapozícióját és árambeszerzését.  Annak érdekében, hogy a kereskedelem 
során felmerült, a piaci árak mozgásával járó árkockázat kontrollálva legyen, kockáztatott Érték  limitek kerültek megállapításra. A 
limiteknek való megfelelés folyamatosan ellenőrzésre kerül.  A működési biztonság további növelése érdekében stressz-tesztek és 
szcenárióelemzések futnak.
 
Főbb kitettségek
A Csoport kockázatkezelés vezetése határozza meg a főbb kockázati tényezőket és méri hatásukat a Csoport operatív eredményére. 
A MOL a főbb kitettségeket alulról építkező (bottom-up) modellezéssel kíséri figyelemmel. A modellnek megfelelően a gázolaj crack 
spread, a brent kőolaj ára és a benzin crack spread járul hozzá a cash flow volatilitásához a legjelentősebb mértékben. Az árfolyamok, 
az egyéb finomítói és vegyipari termékek által a cash flow volatilitásra gyakorolt hatása is jelentős.

Tömegáru árkockázat kezelése
A MOL Csoport, mint integrált olaj- és gázipari vállalkozás, mind eladóként, mind vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve. A 
főbb tömegáru kockázat a csoportszintű kibocsátásnak megfelelő mértékű ‘hosszú’ kőolaj pozícióból, a feldolgozott termékmennyiség-
re vonatkozó ‘hosszú’ finomítói árrés pozícióból, illetve a ‘hosszú’ vegyipari árrés pozícióból származik. 

A MOL fedezeti ügyleteket csak a fent említett Csoport szintű és a Divíziós célok érdekében köthet.

2010-ben a Csoport rövid lejáratú termékár csere ügyleteket kötött a tömegáru kockázat kezelése érdekében. A tranzakciók  a finomí-
tó normál üzletmenettől való eltérése (pl.: karbantartás) időszakában felmerülő ármozgásokhoz, kőolajbeszerzéshez, valamint egyéb 
kereskedelmi lehetőségek kiaknázásához kapcsolódó fedezeti ügyletek voltak . A nyitott pozíciójú valós érték fedezeti ügyletekből adó-
dóan 2011. december 31-én 185 millió forint nettó kötelezettsége keletkezett a Csoportnak (lásd 22. jegyezet). A valós érték fedezeti 
ügyletekhez kapcsolódó alapügyletek valós értéke 2011. december 31-én 185 millió forint nettó követelés volt (lásd 15. jegyzet).

Az év végén a Csoport termékár csere ügyleteket kötött jelentős mennyiségű, a következő évre előrejelzett (negyedévenkénti) kőolaj 
beszerzésre és ólommentes dízel üzemanyag eladásra, azzal a gazdasági céllal, hogy 2012 folyamán kedvező crack spread szintet rög-
zítsen ezen termékeknél. A nyitott cash flow fedezeti ügyletek valós értéke 2011. december 31-én 7.927 millió forint követelés (lásd 
15. jegyzet) és 5.457 millió forint kötelezettség (lásd 22. jegyzet) volt amely az egyéb átfogó jövedelemkimutatásban a valós értékelési 
tartalékkal szemben került felvételre. Az ügyletek a következő évben negyedévenként kerülnek rendezésre. 

A nyitott, nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív tranzakciók értéke 2011. december 31-én 337 millió forint, míg 2010. december 
31-én 21 millió forint nettó követelés volt (lásd 15. jegyzet).

Árfolyamkockázat kezelése
A Csoportnál nettó ’hosszú’ dollár, euró, román lej, horvát kuna, valamint ’rövid’ forint és orosz rubel cash flow kitettség jelentkezik.

Magas tőkeáttétel mellett a Csoport azon közgazdasági árfolyamkockázat-kezelési alapelvet (’természetes hedge’) alkalmazza, mely 
szerint az adósságállomány deviza-összetétele a Csoport nettó működési cash flow pozícióját tükrözze.

A Csoport devizacserés swap ügyleteket alkalmazhat az adósságállomány deviza összetételének befolyásolására. 2011. december 31-
én és 2010. december 31-én a Csoport nem rendelkezett nyitott devizacserés swap ügylettel. 

A Csoport két hosszú távú (2017-ben és 2019-ben lejáró) nemzetközi földgázszállítási szerződéssel rendelkezik, melyek esetében az 
elszámolás SDR alapon történik. A szerződésben foglalt SDR alapú árkalkuláció az IAS 39 szerint egy SDR/USD swap beágyazott szárma-
zékos ügyletnek minősül, mivel a Csoport szerint az USD-alapú árképzés szorosan kapcsolódik az alapszerződéshez. ez az ügylet az ala-
pul szolgáló szerződéstől elkülönítésre került és cash flow fedezeti ügyleteként kerül kimutatásra. A beágyazott SDR cash flow fedezeti 
ügylet valós értéke 2011. december 31-én 2.955 millió forint (2.394 millió forint halasztott adóval) nettó követelés (lásd 12. jegyzet). 
Ugyanezen érték 2010. december 31-én 4.116 millió forint (3.704 millió forint halasztott adóval) nettó követelés volt. Az instrumentum 
valós értékének csökkenése az egyéb átfogó jövedelmek közt került elszámolásra.

Az InA olyan hosszú távú földgáz és kőolaj szállítási és tárolási szerződéseket kötött, melyek az IAS 39 szerinti beágyazott derivatívákat 
tartalmaznak. ezek a beágyazott származékos ügyletek az alapul szolgáló szerződésektől elkülönítésre kerültek és valós érték fedezeti 
ügyletként kerültek kimutatásra. A beágyazott származékos ügyletek valós értéke 2011. december 31-én 288 millió forint nettó köve-
telés (lásd 12. és 15. jegyzet). 2010. december 31-én ez az érték 184 millió forint nettó követelés volt.

A Csoport az árfolyamkockázat lefedését szolgáló származékos ügyleteit a hitelek esetében valós érték fedezeti ügyletként (ameny-
nyiben a fedezeti kapcsolat egyértelműen beazonosítható), egyébként különálló származékos ügyletként számolja el és valós értéken 
mutatja ki.

2011. december 31-én nem volt nyitott devizavételi opció. 2010. december 31-én a nyitott devizavételi opciók valós értékeként 8 
millió forint nettó követelés (lásd 15. jegyzet) került elszámolásra.

Külföldi érdekeltségben lévő nettó befektetésre vonatkozó fedezeti ügylet
A Csoport hosszú lejáratú adósságának bizonyos elemei (1.177 millió USD és 2.155 millió eUR) fedezeti instrumentumként 
kerültek kijelölésre eUR-ban és USD-ban denominált külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre vonatkozó fedezeti 
ügyletekben 2011. július 1-től. ezekkel a hitelekkel a Csoport külföldi befektetéseinek spot USD és eUR deviza átváltási kocká-
zatainak való kitettsége került fedezésre. Az ezen hitelek átváltásakor keletkezett 111.267 millió Ft veszteség az egyéb átfogó 
jövedelem elemei közt a fedezett külföldi érdekeltség átváltásakor keletkezett nyereséggel szemben került könyvelésre. 

Kamatlábkockázat kezelése
A MOL, mint energiaipari cég, kamatlábkockázatból adódó kitettsége limitált. A fix/változó kamatozású adósság arányát a kockázatke-
zelés javaslata alapján az Igazgatóság állapítja meg időről-időre, a nemzetközi gyakorlattal összhangban.

A 2005. évi 750 millió eUR névértékű, a 2010. évi 750 millió eUR névértékű, valamint a 16 milliárd forint névértékű 2010-2011 közötti 
lakossági kötvény kibocsátási programoknak köszönhetően a fix kamatozású kötelezettségek aránya jelentősen megnőtt a teljes adós-
ságállományon belül. 2011. december 31-én a Csoport adósságállományának 36,3%-a volt fix kamatozású, míg 2010. december 31-én 
ez 32,6% volt.

A Csoport a változó kamatozású hitelekből eredő kamatkockázat cash flow-ra gyakorolt hatásának fedezésére kamat swap ügyleteket 
köthet. 

2011. és 2010. december 31-én a Csoportnak nem volt nyitott kamat swap ügylete.
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A főbb kitettségek érzékenység vizsgálata

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Csoport kockázatkezelési Vezetése érzékenységi analízist készít. A Pénzügyi kockázatkezelési 
Modellnek megfelelően a főbb érzékenységi mutatók a következőek:

Működési eredményre gyakorolt hatás 2011 2010

milliárd forint milliárd forint

brent kőolaj ára (+/- 10 USD/bbl  változás; fix crack spreadek és vegyipari árrés esetén)   

Downstream + 9,6 / - 9,6 + 9,5 / - 9,5

Upstream  + 17,8 / - 17,5  + 24,3 / - 21,3

Gáz Midstream + 1,1 / - 1,0 + 1,0 / - 2,0

Crack Spread (+/- 10 USD/t   változás)   

Downstream + 40,5 / -40,5 + 42,3 / - 42,3

Upstream  + 1,8 / - 2,1  + 2,4 / -1,5

Integrált vegyipari árrés (+/- 10 eUR/t változás)   

Downstream  + 3,2 / - 3,2 + 3,0 / - 3,0

brent - Ural Spread (+/- 1 USD/bbl)   

Downstream + 18,4 / - 18,4 + 18,0 / - 18,0

Upstream  - 0,7 / + 0,7  - 0,2 /+ 0,2

Árfolyam (+/- 10 HUF/USD változás; fix crack spreadek  esetén)   

Downstream - 0,9 / + 0,9 + 3,5 / - 3,5

Upstream  + 22,3 / - 22,3  + 15,6 / - 15,7

Gáz Midstream - 1,9 / + 1,9 - 1,9 / + 1,8

Árfolyam (+/- 10 HUF/eUR változás; fix crack spreadek / célzott vegyipari árrés esetén)   

Downstream + 13,5 / - 13,5 + 14,4  / - 14,4

Gáz Midstream + 0,6 / - 0,6 + 1,1 / - 1,3

Egyéb kitettségek

Hitelkockázat

A Csoport számos ügyfélnek szállít termékeket vagy nyújt szolgáltatásokat. Figyelembe véve a szerződési volumeneket és a vevők 
hitelképességét, nem áll fenn jelentős hitelkockázat. A Csoport által működtetett ellenőrzési folyamat biztosítja, hogy csak megfelelő 
pénzügyi háttérrel rendelkező ügyfelek részére történik értékesítés és a hitelkockázat nem halad meg egy elfogadható szintet. 

A vevők 12 szegmensbe kerültek besorolásra a jobb átláthatóság és a megfelelő diverzifikáció érdekében. Az egyes szegmensek eltérő 
jellemzői a hitelkockázat csökkentését szolgálják.

Magasabb kockázati profilú szegmensekhez magasabb biztosítékkal rendelkező hitel-limitek tartoznak. biztosítékfajták tekintetében a 
hitelbiztosítékok, óvadékok, bankgaranciák, akkreditívek és zálogjogok a preferáltak. 

A Társaság közép-kelet európai régióban betöltött meghatározó szerepe miatt a vevők hozzávetőlegesen 70%-a is ebből a régióból 
származik, bár földrajzi szempontból meglehetősen differenciált a Társaság vevőportfóliója.

A Csoport szabályozása biztosítja, hogy csak megfelelő hiteltörténettel rendelkező vevőknek történik értékesítés és a hitelkitettség 
nem halad meg egy elfogadható mértéket.

Az egyedi hitel-limitek a vevők külső és belső értékelése alapján kerülnek megállapításra. A már meglévő és a lehetséges vevőkről az 
információk ismert és megbízható hitelminősítőktől kerülnek beszerzésre. A kapott információk alapján történik a vevők belső érté-

kelése, ahol az egyedi hitel-limiteket előre maghatározott algoritmusok alakítják ki. A belső, részben automatikus értékelés megfelel a 
nemzetközi legjobb módszereknek, konzervatív hitel menedzsment megközelítéssel.

Összetett szoftveres támogatás (SAP, CRM, endur) segítségével biztosított a hitelkitettség folyamatos nyomon követése, a hitel korlá-
tok túllépése és lejárata, illetve a lejárt követelések keletkezése. Amennyiben ilyen eset következik be, a szállítások azonnal leállításra 
kerülnek. Újraindításáról a döntést mind az üzleti, mind a pénzügyi oldalon csak a kijelölt vezető teheti meg. A szükséges vezetői szintű 
döntésekről a Csoport belső szabályzata rendelkezik.

Likviditási kockázat

A Csoport likviditási politikája előírja, hogy biztosítani kell a Pénzügyi Stratégia megvalósításához elegendő pénzeszköz, lehívható hitel-
keret rendelkezésre állását. A lehívható, fel nem használt, rendelkezésre tartott hitelkeret összege 2011. december 31-én a következő:

millió forint

Hosszú lejáratú lehívható hitelkeret (általános vállalat-finanszírozási célra) 537.852

Rövid lejáratú lehívható hitelkeret 100.972

Összes lehívható hitelkeret 638.824

A MOL Csoport diverzifikált, hosszú távú finanszírozási portfoliója döntően szindikált és klub hitelekből, kibocsátott kötvényekből, va-
lamint multilaterális pénzügyi intézményekkel kötött hitelekből áll.

2011 első felében a stabilizálódó pénzpiaci környezet lehetővé tette a MOL számára egy új, 2016-ban lejáró, 1 milliárd eUR összegű, 
hosszú távú klub hitelkeret megállapodás megkötését, egy plusz egy éves hosszabbítási lehetőséggel. Továbbá 2011 szeptember 
23-án a korábbi 500 millió eurós klub hitelből 470 millió eUR lejárata egy évvel meghosszabbításra került 2014 szeptember 10-ig.

A Csoport finanszírozási szerkezetének további diverzifikálását szem előtt tartva, a MOL egy 100 milliárd HUF keretösszegű 
2010-2011. évi kötvényprogramot készített elő, mely alatt egy 5 milliárd HUF összegű kibocsátás után egy 3 éves lejáratú 11 
milliárd forint értékű fix kamatozású kötvény kibocsátás történt 2011 áprilisában.

A rendelkezésre álló finanszírozási portfolió megfelelő feltételeket nyújt a likviditás biztosításához és a pénzügyi rugalmassághoz 
a Csoport számára.     

A következő táblázat  a Csoport pénzügyi instrumentumait tartalmazza lejárat szerinti bontásban 2011. és 2010. december 31-én a 
szerződés szerinti kifizetések nem diszkontált értéke alapján:
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2011. december 31. esedékes
1 hónapon
belül ese-

dékes 

1-12 
hónapon 

belül ese-
dékes 

1-5 éven
belül ese-

dékes 
5 éven túl Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

kamatozó hitelek és kölcsönök:       

Pénzügyi lízingből származó 
kötelezettségek:  - 41 723 2.680 814 4.258

Változó kamatozású hosszú lejáratú 
banki hitelek:  - 66.881 111.564 350.886 38.685 568.016

Változó kamatozású  egyéb hosszú 
lejáratú hitelek:  - 17 358 6.616  - 6.991

Változó kamatozású rövid lejáratú 
banki hitelek:  - 26.335 109.133  -  - 135.468

Változó kamatozású  egyéb rövid 
lejáratú hitelek:  -  - 4.923  -  - 4.923

Fix kamatozású kötvények:  -  - 28.724 327.851 247.057 603.632

egyéb:  -  -  -  -  -  -

nem kamatozó hosszú lejáratú 
kötelezettségek:  - 22 237 4.130 5.012 9.401

eladott  "A" részvények eladási és vételi 
opcióval:  -  - 175.302  -  - 175.302

Pénzügyi garanciákból eredő maximális 
kitettség (lásd 35. jegyzet) 11.409  -  -  -  - 11.409

Szállítók és egyéb kötelezettségek 
(eladási és vételi opcióval rendelkező 
eladott "A" részvények, adók és 
járulékok nélkül):

76.261 304.283 252.691  -  - 633.235

Összesen 87.670 397.579 683.655 692.163 291.568 2.152.635

87.670 397.579 683.655 692.163 291.568 2.152.635

Tőkekezelés
A Csoport tőkekezelésének legfőbb célja a kedvező hitelbesorolás megtartása és a megfelelő pénzügyi mutatók biztosítása annak 
érdekében, hogy minél jobban támogassa az üzletmenetet és maximalizálja a Csoport részvényesi értékét.

A Csoport a mindenkori gazdasági körülményeknek megfelelően alakítja ki és szükség esetén változtatja a tőkeszerkezetét. ennek 
eszközeként a Csoport változtathatja az osztalék kifizetés összegét, tőkét juttathat vissza a részvényeseknek vagy új részvényeket bo-
csáthat ki. A Csoport végezhet saját részvény tranzakciókat is ilyen célból (lásd 17. Jegyzet). nem történt változás az ezzel kapcsolatos 
célkitűzésekben, politikában vagy eljárásokban a 2011. december 31-re, illetve 2010. december 31-ére végződő években.

A csoport a nettó eladósodottsági mutató alkalmazásával méri a tőkeszerkezetet, amely a nettó adósság osztva a saját tőke és a nettó 
adósság összegével.

2011 2010
millió forint millió forint

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú rész nélkül 862.149 947.910

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része 183.905 102.050

Rövid lejáratú kötelezettségek 136.288 160.863

 Csökkentve: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 311.133 313.166

Nettó adósság 871.209 897.657

Anyavállalatra jutó saját tőke 1.651.902 1.435.070

külső tulajdonosok részesedése 591.203 539.407

Saját tőke 2.243.105 1.974.477

Tőke és nettó adósság 3.114.314 2.872.134

nettó eladósodottsági mutató (%) 28,0% 31,3%
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2010. december 31. esedékes
1 hónapon
belül ese-

dékes 

1-12 
hónapon 

belül ese-
dékes 

1-5 éven
belül ese-

dékes 
5 éven túl Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

kamatozó hitelek és kölcsönök:       

Pénzügyi lízingből származó kötelezettségek:  - 45 743 2.811 1.452 5.051

Változó kamatozású hosszú lejáratú 
banki hitelek: 1.097 54.657 34.698 474.340 92.133 656.925

Változó kamatozású  egyéb hosszú 
lejáratú hitelek:  - 10 109 4.653  - 4.772

Változó kamatozású rövid lejáratú 
banki hitelek:  - 24.101 114.038  -  - 138.139

Változó kamatozású  egyéb rövid 
lejáratú hitelek:  -  - 24.210  -  - 24.210

Fix kamatozású kötvények:  -  - 20.687 295.799 233.627 550.113

egyéb:  -  -  -  -  -  -

nem kamatozó hosszú lejáratú 
kötelezettségek:  - 20 796 5.286 5.096 11.198

eladott  "A" részvények eladási és vételi 
opcióval:  -  - 109.659  -  - 109.659

Pénzügyi garanciákból eredő maximális 
kitettség 10.087  -  -  -  - 10.087

Szállítók és egyéb kötelezettségek (eladási 
és vételi opcióval rendelkező eladott "A" 
részvények, adók és járulékok nélkül):

15.480 270.744 242.090  -  - 528.314

Összesen 26.664 349.577 547.030 782.889 332.308 2.038.468
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2011 2010
millió forint millió forint

Cash flow fedezeti ügyletek   

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés (lásd 12. jegyzet) 2.955 4.116

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet (lásd 15. jegyzet) 7.927  -

Összes cash flow fedezeti ügylet 10.882 4.116

Pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve   

Fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek   

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés - tartós (lásd 12. jegyzet) 214 155

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés - éven belüli (lásd 15. jegyzet) 74 29

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint fedezett alapügylet  valós 
értéke (lásd 15. jegyzet) 185 61

nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek   

CeZ-nek értékesített MOL részvény opció valós értéke (lásd 15. és 17. jegyzet)  - 28.858

Termékár tranzakciókból származó nettó követelés (lásd 15. jegyzet) 337 21

Deviza forward tranzakciók miatti követelések (lásd 15. jegyzet)  - 8

Összes pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve 810 29.132

kölcsönök és követelések   

Adott kölcsönök hosszú lejáratú része (lásd 12. jegyzet) 22.762 23.431

Adott kölcsönök rövid lejáratú része (lásd 15. jegyzet) 1.755 1.143

Kölcsönök és követelések összesen 24.517 24.574

Értékesíthető befektetések (lásd 11. jegyzet)   

Jadranski naftovod d.d. - tőzsdén jegyzett 10.938 13.460

egyéb tőzsdén nem jegyzett 9.711 8.041

Összes értékesítendő befektetés 20.649 21.501

Összes pénzügyi eszköz 56.858 79.323

Összes éven túli 46.580 49.203

Összes éven belüli 10.278 30.120

Pénzügyi eszközök fajtái és valós értéke (vevőkövetelések, egyéb forgóeszközök és pénzeszközök kivételével) és a pénzügyi kötelezett-
ségek fajtái és valós  értéke (a szállítók és egyéb követelések kivételével) a következő:

2011 2010
millió forint millió forint

Cash flow fedezeti ügyletek   

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti ügylet (lásd 22. jegyzet) 5.457  -

Összes cash flow fedezeti ügylet 5.457  -

Pénzügyi kötelezettségek valós értéke az eredménykimutatásban könyvelve   

Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz kapcsolódó átváltási opció 
(lásd 17. és 21 jegyzet) 14.532 25.079

Fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek   

Termékár ügyletekből származó nettó kötelezettség valós értéke (lásd 22. jegyzet) 185 61

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség - hosszú lejáratú 
(lásd 21. jegyzet) 748 205

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség - rövid lejáratú
 (lásd 22. jegyzet) 164 53

nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek   

CeZ-nek értékesített MOL részvény opció valós értéke (lásd 17. és 22. jegyzet) 16.864  -

MOL-OTP részvényswap valós értéke (lásd 17. és 22. jegyzet) 4.585 227

Összes pénzügyi kötelezettség valós értéke az eredménykimutatásban könyvelve 37.078 25.625

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken   

Hosszú lejáratú kamattal terhelt hitelek és kölcsönök 1.041.182 1.044.492

Rövid lejáratú kamattal terhelt hitelek és kölcsönök 136.288 160.863

eladott  "A" részvények eladási és vételi opcióval (lásd 17. és 22. jegyzet) 171.140 108.959

kamattal nem terhelt hosszú lejáratú kötelezettségek 4.872 5.468

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken összesen 1.353.482 1.319.782

Összes pénzügyi kötelezettség 1.396.017 1.345.407

Összes éven túli 1.061.334 1.075.244

Összes éven belüli 334.683 270.163

34 PÉnZÜGyI InSTRUMenTUMOk

Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a mérlegben a befektetések, az egyéb befektetett eszközök, a vevőkövetelések, az egyéb for-
góeszközök, a pénzeszközök, a rövid és hosszú lejáratú hitelek, az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, a szállítói és az egyéb kötele-
zettségek. A származékos ügyletek az egyéb befektetett eszközök, az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, az egyéb forgóeszközök, 
illetve a szállítók és egyéb kötelezettségek mérlegsorokon kerülnek bemutatásra. Az amortizált bekerülési értéken kimutatott fix kama-
tozású kötvény valós értéke piaci árakon alapul.

144 145MOL-csoport ÉVeS JeLenTÉS 2011



A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik

Je
gy

ze
te

k 
a 

ko
ns

zo
lid

ál
t 

pé
nz

üg
yi

 k
im

ut
at

ás
ok

ho
z

A pénzügyi instrumentumok könyv szerinti és valós értéke a következő:

könyv szerinti érték Valós érték
 2011 2010 2011 2010

millió forint millió forint millió forint millió forint

Pénzügyi eszközök     

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés 
(lásd 12. jegyzet) 2.955 4.116 2.955 4.116

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet 
(lásd 15. jegyzet) 7.927  - 7.927  -

Értékesíthető befektetések (lásd 11. jegyzet) 20.649 21.501 20.649 21.501

Adott kölcsönök (lásd 12. és 15. jegyzet) 24.517 24.574 24.517 24.574

Vevőkövetelések (lásd 14. jegyzet) 619.723 463.672 619.723 463.672

Devizaátváltási opciók miatti követelések (lásd 12. és 15. jegyzet) 288 184 288 184

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint 
fedezett alapügylet valós értéke (lásd 15. jegyzet) 185 61 185 61

Deviza forward tranzakciók miatti követelések (lásd 15. jegyzet)  - 8  - 8

Termékár tranzakciókból származó nettó követelés (lásd 15. jegyzet) 337 21 337 21

CeZ-nek értékesített MOL részvény opció valós értéke 
(lásd 15. és 17. jegyzet)  - 28.858  - 28.858

egyéb forgóeszközök (kivéve származékos ügyletek, adott kölcsönök 
és elhatárolt, illetve visszaigényelhető adók, lásd 15. jegyzet) 46.245 50.917 46.245 50.917

Pénzeszközök és készpénzegyenértékesek(lásd 16. jegyzet) 311.133 313.166 311.133 313.166

Pénzügyi kötelezettségek     

kamattal terhelt hitelek és kölcsönök:     

Pénzügyi lízingből származó kötelezettségek 3.388 3.951 3.388 3.951

Változó kamatozású hosszú lejáratú banki hitelek 539.619 608.970 539.619 608.970

Változó kamatozású egyéb hosszú lejáratú  hitelek 6.594 1.490 6.594 1.490

Változó kamatozású rövid lejáratú banki hitelek 136.049 160.857 136.049 160.857

Változó kamatozású egyéb rövid lejáratú hitelek 239 6 239 6

Fix kamatozású kötvény 491.581 430.081 408.504 383.154

nem kamatozó hosszú lejáratú kötelezettségek 4.872 5.468 4.872 5.468

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti 
ügylet (lásd 22. jegyzet) 5.457  - 5.457  -

Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz 
kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet) 14.532 25.079 14.532 25.079

eladott  "A" részvények eladási és vételi opcióval 
(lásd 17. és 22. jegyzet) 171.140 108.959 171.140 108.959

CeZ-nek értékesített MOL részvény opció valós értéke 
(lásd 17. és 22. jegyzet) 16.864  - 16.864  -

MOL-OTP részvényswap valós értéke (lásd 17. és 22. jegyzet) 4.585 227 4.585 227

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség 
(lásd 21. és 22. jegyzet) 912 258 912 258

Termékár ügyletek miatti nettó kötelezettség (lásd 22. és 33. jegyzet) 185 61 185 61
Szállítók és egyéb kötelezettségek (származékos ügyletek, eladási és 
vételi opcióval rendelkező eladott "A" részvények, adók és hozzájáru-
lások  nélkül, lásd 22. jegyzet )

595.449 519.619 595.449 519.619

A Csoport a pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározására és bemutatására a következő hierarchiát használja értékelési 
technikánként:

- 1 szint:  a beazonosítható eszközök és kötelezettségek aktív piacokon jegyzett ára
- 2. szint: egyéb technikák, amelyekhez minden olyan alapadat, mely jelentős hatással van a valós értékre, közvetlenül vagy közvetve 
hozzáférhető.
- 3. szint: technikák, melyek olyan, piacon hozzá nem férhető alapadatokat alkalmaznak, amelyeknek jelentős hatása van a  valós 
értékre.

A Csoport által meghatározott pénzügyi eszközök és kötelezettségek valós értéke 2011. december 31-én kategóriánként a következő-
képp alakult:

2011. 
december 

31.
1. szint 2. szint 3. szint

millió forint millió forint millió forint millió forint

Pénzügyi eszközök     

Értékesíthető befektetés a JAnAF d.d.-ben (lásd 11. jegyzet) 10.938 10.938  -  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelések 
(lásd 12. jegyzet) 2.955  - 2.955  -

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti 
ügylet (lásd 15. jegyzet) 7.927  - 7.927  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés (lásd 
12. és 15. jegyzet) 288  - 288  -

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint 
fedezett alapügylet  valós értéke (lásd 15. jegyzet) 185  - 185  -

Termékár tranzakciókból származó nettó követelés (lásd 15. 
jegyzet) 337  - 337  -

Pénzügyi kötelezettségek     

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti 
ügylet (lásd 22. jegyzet) 5.457  - 5.457  -

Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható érték-
papírokhoz kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet) 14.532  - 14.532  -

CeZ-nek értékesített MOL részvény opció valós értéke (lásd 17. és 
22. jegyzet) 16.864  - 16.864  -

MOL-OTP részvényswap valós értéke (lásd 17 és 22. jegyzet) 4.585  - 4.585  -

Termékár ügyletek miatti nettó kötelezettség (lásd 22. és 33. 
jegyzet) 185  - 185  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség 
(lásd 21. és 22. jegyzet) 912  - 912  -
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2011. 
december 

31.
1. szint 2. szint 3. szint

millió forint millió forint millió forint millió forint

Pénzügyi eszközök     

Értékesíthető befektetés a JAnAF d.d.-ben (lásd 11. jegyzet) 13.460 13.460  -  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelések 
(lásd 12. jegyzet) 4.116  - 4.116  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés (lásd 
12. és 15. jegyzet) 184  - 184  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés (lásd 
12. és 15. jegyzet) 61  - 61  -

Termékár tranzakciókból származó követelés (lásd 15. jegyzet) 21  - 21  -

Deviza forward tranzakciók miatti követelések (lásd 15. jegyzet) 8  - 8  -

CeZ-nek átadott MOL részvény opció valós értéke (lásd 15. és 17. 
jegyzet) 28.858  - 28.858  -

Pénzügyi kötelezettségek     

Magnolia Finance Ltd által kibocsátott átváltható érték-
papírokhoz kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet) 25.079  - 25.079  -

MOL-OTP részvény swap valós értéke (lásd 22. jegyzet) 227  - 227  -

Termékár ügyletek miatti nettó kötelezettség 
(lásd 22. és 33. jegyzet) 61  - 61  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség 
(lásd 21. és 22. jegyzet) 258  - 258  -

35 MÉRLeGen kíVÜLI kÖTeLeZeTTSÉGek

Adott garanciák
A MOL Csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 11.409 millió forint.

Szerződéses és beruházási kötelezettségek
A szerződéses és beruházási kötelezettségek értéke 2011. december 31-én 45,4 milliárd forint, amelyből 12,5 milliárd forint az InA, 
18,2 milliárd forint a SLOVnAFT a.s., 5,6 milliárd forint pedig a MOL nyrt. (nagyrészt várhatóan 2012-ben felmerülő) kötelezettsége. 

Földgázvásárlási kötelezettség, Take or Pay (TOP) szerződés
A MOL Csoport hosszú távú földgázvásárlási szerződést kötött a MeT Zrt.-vel a Csoport folyamatos gázellátásának biztosítása érdeké-
ben. A szerződés alapján 2015-ig évenként meghatározásra kerültek a szállítási mennyiségek, de az adott évi mennyiség minden évben 
felülvizsgálható a szállítóval. A felülvizsgált mennyiségek nagy részére kötelező átvételi követelmény (2011. december 31-től 94 millió 
m3 földgáz beszerzésére) vonatkozik. 2011. január 1-től a Prirodni plin d.o.o. egy új import szerződést kötött az olasz enI társasággal 
2.250 millió m3 földgáz beszerzésére vonatkozóan 2013. december 31-ig.  

Operatív lízing
Az operatív lízing kötelezettség összegét az alábbi táblázat mutatja be:

2011 2010
millió forint millió forint

1 éven belül esedékes kötelezettségek 6.509 6.806

2-5 éven belül esedékes kötelezettségek 7.534 12.226

5 éven túl esedékes kötelezettségek 150 214

Összesen 14.193 19.246

A 2011. december 31-én fennálló operatív lízing ügyletek értékéből 2.702 millió forint összegű kötelezettség a SLOVnAFT a.s., 3.403 
millió forint az InA Csoport, 4.381 millió forint a MOL nyrt. szerződéses kötelezettsége. 

Hatósági eljárások, peres ügyek

Creditor perek:
A pozsonyi I. számú Járásbíróság 2011. január 12-én kézbesítette a MOL nyrt. („MOL”) számára a felperes CReDITOR GAMA s.r.o. 
(„CReDITOR GAMA”) keresetlevelét és kereset-kiterjesztését, melyben arra kéri a bíróságot, hogy kötelezze a MOL-t nagyjából 380 
millió szlovák korona és annak 2007. november 28 -tól számított évi 14.75%-os késedelmi kamatainak megfizetésére. A CReDITOR 
GAMA a keresetét arra alapítja, hogy a MOL által a SLOVnAFT a.s. részvényekre tett nyilvános vételi ajánlatban felkínált ár nem felelt 
meg a szlovák értékpapírtörvény rendelkezéseinek, ugyanis véleménye szerint a részvényenkénti ajánlati árnak magasabbnak kellett 
volna lennie. A MOL a CReDITOR GAMA követelését megalapozatlannak tartja, különös tekintettel arra a tényre, hogy az ajánlati árat a 
szlovák pénzügyi felügyelet (Úrad pre financny trh) hagyta jóvá. A perben a bíróság az első tárgyalást 2011. szeptember 20-án tartotta, 
melyen bizonyítást rendelt el, és a tárgyalást új tárgyalási határnap kitűzése nélkül elhalasztotta. 

A pozsonyi I. számú Járásbíróság előtt indult peres eljárásban a felperes CReDITOR beTA s.r.o. („CReDITOR beTA”) azt állítja, hogy a 
SLOVnAFT a.s. társaság felvásárlásakor a MOL által tett kötelező vételi ajánlatot a szlovák pénzügyi felügyelet (Úrad pre financny trh) 
nem hagyta jóvá, és az elhúzódó eljárás miatt 213 napig nem jutott hozzá a felajánlott részvényei ellenértékéhez. keresetében ebből a 
késedelemből származó kára megtérítését kéri (nagyjából 3 millió eUR és annak 2007. június 28-tól számított évi 10,48%-os késedelmi 
kamatai megfizetését). A szakértői vélemény elkészítése folyamatban van, a bíróság első fokon helyt adott felperes kereseti kérelmé-
nek, amely ítélet ellen a MOL fellebbezést nyújtott be. A másodfokú bíróság határozatával az első fokú bíróság ítéletét teljes egészében 
hatályon kívül helyezte, és az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A megismételt első fokú eljárásban a bíróság szak-
értőt rendelt ki. A bíróság tárgyalási határnapot a megismételt eljárásban egyelőre nem tűzött ki.

Paraffin kartell
Az európai bizottság az európai paraffin gyártók és kereskedők feltételezett kartell tevékenysége miatt 2005 áprilisában vizsgá-
latot indított. A vizsgálat európa szerte mintegy 10 jelentős paraffin előállítót és kereskedőt érintett. Az ügyben 2008 októberé-
ben született döntés, amely megállapította, hogy a társaságok összehangolták kereskedelmi tevékenységüket az európai (eGT) 
paraffin piacon és folyamatos jogellenes kartellben vettek részt. A MOL esetében a bizottság 23,7 millió eUR bírságot szabott 
ki, amelyet a társaság 2009 elején megfizetett.

Az európai bizottság döntésének következményeképpen a paraffin vásárlók kártérítést követelhetnek a paraffin kartellben részt 
vevő gyártóktól és kereskedőktől, így a MOL-tól is. Jelenleg az európai bizottság döntése elleni eljárás folyik az európai bíróság előtt, 
ezért az ügy jelenlegi szakaszában a MOL nincs abban a helyzetben, hogy bármilyen jogi vagy pénzügyi becsléssel éljen a potenciális 
igényekről. 

A fenti lehetőséggel élve több paraffinviaszt vásárló vállalkozás kártérítési igényt jelentett be egy angol (2010), valamint egy holland 
(2012) bíróság előtt. keresetükben annak a kárnak a megtérítését kérik, melyet - az európai bizottság által nem jogerősen megálla-
pított - kartellben résztvevő vállalkozások okoztak nekik azzal, hogy a kartelltevékenység következtében a termékhez magasabb áron 
juthattak hozzá. A kártérítési igény alapja és mértéke tekintetében jelenleg is több vitatott pont van, az eljárások hossza nehezen 
megbecsülhető.

SLOVNAFT a.s.-al kapcsolatos eljárások
A Szlovák köztársaság versenyhatóságának Piaci erőfölénnyel Való Visszaélés Osztálya 2005. november 21-i dátummal kelt levelében 
értesítette a SLOVnAFT a.s.-t, hogy eljárást kezdeményez a társasággal szemben a szlovák versenytörvény (a verseny védelméről szóló 
136/2001. számú törvény) előírásainak megsértése miatt. Az eljárás a SLOVnAFT a.s. árképzési és engedmény politikájának áttekinté-
sére irányult a benzin és gázolaj piac vonatkozásában. A versenyhatóság 2006. december 22-én meghozott határozatában megállapí-
totta, hogy a SLOVnAFT a.s. visszaélt gazdasági erőfölényével az érintett benzin és gázolaj nagykereskedelmi piacon az engedmények 
diszkriminatív alkalmazása révén egyes vevők vonatkozásában, és 300 millió Skk pénzbírságot szabott ki. A SLOVnAFT a.s. fellebbezést 
nyújtott be a döntés ellen. A Hivatal másodfokon eljáró Tanácsa 2007. december 7-én hozta meg végleges döntését, amelyben a 
SLOVnAFT a.s.-t a bírság megfizetésére kötelezte. A döntésnek megfelelően a SLOVnAFT a.s. a kivetett bírságot megfizette 2008. feb-
ruár 25-én.
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2008 januárjában a SLOVnAFT a.s. keresetet nyújtott be a Pozsonyi kerületi bíróságra, amelyben a szlovák versenyhatóság döntésének 
és az eljárás törvényességének felülvizsgálatát kérte. A Pozsonyi kerületi bíróság a SLOVnAFT a.s. kérelmének megfelelően az érdemi 
döntés meghozataláig felfüggesztette a SLOVnAFT a.s. pénzbírság fizetési kötelezettségét. ennek eredményeképpen a versenyhatóság 
a már megfizetett bírság teljes összegét visszautalta a SLOVnAFT a.s. részére 2008. április 8-án.

A Pozsonyi kerületi bíróság 2009. december 15-én hatályon hívül helyezte a versenyhatóság első és másodfokú döntését, és a verseny-
hatóságot új eljárásra kötelezte. Az ítélet több jogsértést talált a versenyhatóság eljárásában, és megállapította, hogy a kiszabott bírság 
túlzó, helytelen és nem áll arányban a SLOVnAFT a.s. állítólagos jogsértésével. 

A megismételt eljárásban a szlovák versenyhatóság 2010. december 10-én hozta meg az  első fokú döntést. A hatóság határozatában 
kimondta, hogy a SLOVnAFT a.s. megszegte a versenytörvényt a 2006. évben folytatott tevékenységével a benzin nagykereskedelmi 
piac tekintetében, és 2005-ben és 2006-ban folytatott tevékenységével a gázolaj nagykereskedelmi piac tekintetében, és 9 millió euró 
összegű bírságot szabott ki. A SLOVnAFT a.s. sem a megállapított tényállással, sem az abból levont következtetésekkel nem ért egyet, 
ezért az első fokú döntéssel szemben 2010. december 29-én fellebbezést nyújtott be a versenyhatóság Tanácsához. Az eljárás kimene-
tele bizonytalan.

A versenyhivatal másodfokon eljáró Tanácsa 2011. július 8-án fogadta el végleges érdemi döntését, amelyben teljes egészében elutasí-
totta a társaságnak a Hivatal 2010. december 12-én kelt elsőfokú döntése ellen benyújtott fellebbezését és megerősítette az első fokú 
határozatot, valamint a kiszabott bírság összegét.

A Hivatal utóbbi – első fokon 2010-ben, másodfokon 2011-ben elfogadott – döntései szerint a visszaélés azáltal valósult meg, hogy 
a társaság ügyfeleinek nyújtott kedvezményei és felárai a benzin 2006-os és a gázolaj 2005 – 2006-os nagykereskedelmi listaárából 
diszkriminatívak voltak, és az által, hogy a Társaság ezzel állítólag kb. 203 millió Skk (6,7 millió euro) jogalap nélküli gazdagodásra 
tett szert. A társaság diszkriminatív gyakorlatát a versenyhivatal úgy értékelte, hogy az nem a versenytársak kizárására vagy a verseny 
korlátozására illetve megsértésére, hanem a társaság profit maximalizálására (inkább kizsákmányoló, mint kiszorító diszkriminatív gya-
korlat) irányult. A társaság jogsértő magatartása állítólag az egyes vevők hátrányos megkülönböztetésével valósult meg, ugyanakkor, a 
versenyhivatal állítása szerint, ez a gyakorlat nem tekinthető a versenyjog súlyos megsértésének.

A Hivatal megállapításainak és döntéseinek a társaság által el nem fogadott részeit, az utóbbi két határozat ellen benyújtott új kereseti 
kérelemmel támadta meg a Pozsonyi Regionális bíróságon, mely a bíróságra 2011. szeptember 2-án érkezett meg. A keresettel egy idő-
ben a társaság azzal a kéréssel fordult a bírósághoz, hogy az függessze fel a kiszabott büntetésfizetési kötelezettségét, mindaddig, amíg 
meg nem hozzák az ügy érdemét eldöntő végleges és jogerős bírósági döntést. ennek alapján a versenyhivatal a bírság teljes összegét 
2011. október 3-án visszautalta a SLOVnAFT a.s. bankszámlájára.

A per a Pozsonyi Regionális bíróságon elkezdődött, a kimenetel még nagyon bizonytalan. Az első tárgyalás 2012. március 22-én lesz.
Az Orosz kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő nemzetközi kereskedelmi Választottbíróság (moszkvai választottbíróság) a 
SLOVnAFT a.s.-t, mint alperest, 15,7 millió USD,  és ebből 9 millió USD után 1994. június 24-től a pénzügyi teljesítés napjáig terjedő 
időszakra évi 16%-os  késedelmi kamat, valamint a perköltség megfizetésére kötelezte a Mende-Rossi, orosz társaság részére, amely 
társaság állítása szerint 1993-ban szerződéses kapcsolatban állt a SLOVnAFT a.s.-al. Az állítólagos kőolaj szállítással kapcsolatos szerző-
désszegéssel összefüggésben a moszkvai választottbíróság 1996 áprilisában hozott határozatot.

A szlovákiai végrehajtás megkísérlését követően a Mende-Rossi cég 1997-ben Ausztriában is kérte a moszkvai választottbírósági hatá-
rozat végrehajtását. Miután mindkét országban jogerős elutasító határozat született, a cég 2005-ben a Cseh köztársaságban is eljárást 
indított a határozat végrehajtása érdekében.  

ennek keretében az Ashford Technologies Corporation („Ashford”) társaság a Cseh köztársaságban 2005 szeptemberében végrehajtási 
eljárást kezdeményezett a társaság ellen.  Az Ashford állítása szerint a kérdéses követelést a Mende-Rossi ruházta át. Az Ashford egy 
brit Virgin-szigeteken bejegyzett cég volt. 2010-ben értesítették a SLOVnAFT a.s.-t, hogy a társaság a nevét PCM Limitedre változtatta 
és áthelyezte székhelyét a Seychelle-szigetekre. később, 2011-ben a SLOVnAFT a.s. kapott egy másik értesítést arról, hogy 2011. június 
6-tól az állítólagos követelés átruházásra került a PCM Limitedtől a PROPeRTy PROFFeSIOnAL InVeSTMenT LIMITeD-be (PPI), melynek 
regisztrált székhelye nagy-britanniában van.

A SLOVnAFT a.s. és a PPI (mint követelésre jogosult új fél) 2011. október 20-án peren kívüli egyezséget kötöttek („egyezség”), melynek 

tárgya a követeléssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek végleges rendezése volt. Az egyezségben a PPI kötelezettséget vállalt, hogy 
a kijelölt bírósági végrehajtó által folytatott végrehajtási eljárás megszüntetéséhez szükséges minden jogi lépést megtesz. Másrészről, 
az egyezség alapján a SLOVnAFT a.s. köteles a PPI-nek 500.000 cseh koronát és 2.330.000 USA dollárt, továbbá évi 10% kamatot fizetni 
a 2011. június 1-től a végleges megállapodásig tartó időszakra, ahol a kamatszámítás alapjául a 2.330.000 USA dollárt kell venni.
A bírósági végrehajtó elfogadta a PPI-nek a végrehajtás megszüntetésére vonatkozó kérelmét és 2011. október 25-én megszüntette a 
társaság elleni végrehajtási eljárást, amely határozat 2011. november 19-én jogerőre emelkedett.

A PPI számára az egyezség szerinti kifizetések 2012 februárjában megvalósultak így a SLOVnAFT a.s. elleni végrehajtás a Cseh köztár-
saságban véglegesen lezárult.

MOL Romániával kapcsolatos eljárások
A Román Versenyhivatal 2012. január 10-én arról tájékoztatta a MOL Románia s.r.l.-t, hogy az általa lefolytatott vizsgálat alapján a 
versenyjogi szabályok feltételezett megsértése történt, amikor 2008-ban az eCO Premium néven ismert ólompótló adalékanyagot 
tartalmazó benzint a román kőolajipari vállalatok egységesen kivonták a román üzemanyagpiacról.  
A Román Versenyhivatal a MOL Romániát 80,3 millió lejre (18,5 millió eUR) büntette, ami a vállalat 2010. évi üzleti forgalmának 3%-a.  
A MOL Románia a Román Versenyhivatali döntést kézhez kapta és a bukaresti Fellebbviteli bíróság előtt megtámadta azt és kérelmezte 
a végrehajtás felfüggesztését is.

A MOL Románia az eco Premiumot teljes mértékben a helyi gyártóktól és forgalmazóktól szerezte be. A MOL Románia határozott ál-
láspontja, hogy az eco Premium kivonása nem a versenyjog megsértését eredményező megállapodás vagy összehangolt magatartás 
eredménye.

Az INA Csoport peres eljárásai

LJUBLJANSKA BANKA
A bírósági eljárás a Zágrábi kereskedelmi bíróság előtt,  60,5 millió HRk és késedelmi kamatai behajtására indult.
A követelés két 1982-ben kötött – rövidlejáratú devizahitel külföldi felhasználásáról szóló – szerződésen alapul, amelyek az InA- 
Rafinerija nafte Rijeka és a Ljubljanska banka - Osnovna banka Zagreb között jöttek létre.

A hivatkozott eljárásban a Ljubljanska banka követelése a Zágrábi kerületi Gazdasági bíróság (ami a kereskedelmi bíróság jog-
elődje) P-2969/87-es számú jogerős döntésében megítélt késedelmi kamatra vonatkozott, amelyet ugyanazon jogalapból szár-
mazó korábbi eljárásban hoztak. 

Az eljárás a Ljubljanska banka által 1995. szeptember 13-án benyújtott végrehajtási kérelemmel indult. A Zágrábi kereskedelmi bíróság 
IV-17971/95-es számon végrehajtási záradékot bocsájtott ki, azonban az InA kifogást nyújtott be az elévülésre hivatkozva, továbbá a 
követelés jogalapját és összegszerűségét is vitatta arra tekintettel, hogy az eljárás polgári peres eljárásként folytatódott.
Az InA kifogásolta a keresetében az ugyanazon jogalap tárgyában a végrehajtás jogellenessége kapcsán (P-20434/93) már folyamatban 
volt korábbi eljárást, amely időközben jogerős döntéssel zárult. A felperes kérte az újratárgyalást. Az InA újabb kifogással élt a felperes 
perképességét illetően.

A kereskedelmi bíróság 2008. november 24-én hozott határozatot, amelyben elutasította a keresetet. A felperes fellebbezést nyújtott 
be az említett döntés ellen, amelynek eredményeként a Másodfokú kereskedelmi bíróság az ügyet megismételt eljárásra visszaküldte 
az elsőfokú bíróságnak.

A megismételt eljárásban a felperes 2010. május 3-i beadványában, a fent említett kifogások mellett az ítélt dologra hivatkozással (res 
iudicata) további kérelmet terjesztett elő, hivatkozva a fent említett eljárást lezáró jogerős döntésre.

Az első fokon eljáró bíróság megállapította, hogy a jogvesztési kérelem megalapozott és P-1117/1996-es számú határozatával ismét 
elutasította a felperes keresetét. A felperes fellebbezése alapján a Zágrábi Másodfokú kereskedelmi bíróság meghozta Pž-6625/10-3-as 
számú ítéletét, amellyel a Zágrábi kereskedelmi bíróság P-1117/1996-os számú, 2010. szeptember 29-ei határozatát helyben hagyta, 
azaz az InA-ra nézve kedvező, jogerős ítéletet hozott a Ljubljanska banka keresetének elutasításával és azon döntésével, hogy a felperes 
köteles viselni az alperes 369.000 HRk összegű perköltségét.
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A felperes felülvizsgálati eljárást kezdeményezett.
Az ügy összetettsége miatt (megváltozott késedelmi kamatigények) az eljárás kimenetele bizonytalan, de most már valószínűbb, hogy 
a Legfelsőbb bíróság a Másodfokú kereskedelmi bírósággal azonos álláspontot foglal majd el, ezért a konszolidált pénzügyi kimutatá-
sokban céltartalék képzésére nem került sor.

GWDF 
A jogvitát a GWDF PARTneRSHIP Gesellschaft buergerlicher Rechts és a ciprusi GWDF LIMITeD kezdeményezték az InA d.d. és az InA-
nAFTAPLIn ellen a Zágrábi kereskedelmi bíróság előtt, P-2597/06 ügyszám alatt, 7,9 millió euró összegre vonatkozóan. A felperes a 
Saknavtobival kötött Joint Venture Megállapodásból származó jogainak elvesztése miatti kárának megtérítését követeli, ami állítólag 
az alperes magatartása miatt következett be, azaz felperes tárgyalástól való visszalépése miatt, amely alapján alperes üzletfél lehetett 
volna egy Joint business Venture üzletben. Az InA d.d. 2007 szeptemberében benyújtotta a – mind a kereseti kérelem jogalapját, mind 
annak összegszerűségét vitató – ellenkérelmét, többek között azt állítva, hogy az alperesek üzleti döntés alapján hagyták el a tárgyalá-
sokat, és hogy pont a felperesek tárgyaltak a jóhiszeműség és tisztesség elvével ellentétesen. Továbbá az InA d.d. benyújtotta a GWDF 
Partnership perképességét kifogásoló indítványát, továbbá beadványában azt is állítja, hogy a bíróságnak nincs illetékessége a ciprusi 
GWDF Limited-re vonatkozóan.

Az elsőfokú bíróságnak először az alkalmazandó jogról kell döntenie, továbbá, hogy van-e illetékessége ebben a jogvitában. eddig – a 
2008, 2009 és 2010-es év folyamán – több meghallgatást is tartottak, amelyeken eljárásjogi kérdéseken folyt a vita (perképesség, ille-
tékesség, alkalmazandó jog).

A legutóbbi, 2011. február 8-ai tárgyaláson, miután a felek továbbra is kitartanak álláspontjaik mellett a bíróság úgy döntött, hogy 
diplomáciai úton bekéri a döntés meghozatalához releváns jogszabályokat a német és Ciprusi köztársaságtól.

Az InA d.d. státusza nem változott a 2011. február 8-ai tárgyalás óta, az alkalmazandó jogszabályok beszerzése valószínűleg eltart egy 
ideig, és csak a jogszabályok megszerzése utáni tárgyaláson lesz látható, hogy milyen irányba indul el az eljárás. Az alkalmazandó jog 
megállapítása és a tárgyalás megtartása után lesz csak lehetséges pontosabb becslést adni az alperes helyzetéről ebben a jogvitában. 
Az eddig felmerülő bizonyítékok nem változtatták meg gyökeresen a felek helyzetét az eljárás kezdete óta, és elmondható, hogy a fe-
leknek pillanatnyilag egyforma nyerési esélyei vannak.

EDISON INTERNATIONAL S.p.A.
Az edison International S.p.A. választottbírósági eljárást kezdeményezett az InA d.d. ellen a bécsi nemzetközi Választottbírósági köz-
pont előtt kb. 140 millió euró kártérítés és további elmaradt haszonra vonatkozóan.

A felperes a tényleges kár és elmaradt haszon miatt kér kártérítést, mert az InA nem tartotta be, azaz megszegte a Termelés-megosz-
tási Megállapodás rendelkezéseit. A leányvállalat állítása szerint a jegyzőkönyveket kötelező erejű megállapodásnak kell tekinteni az 
edisonnak az éves gáztermelésből való részesedésére vonatkozóan. A felperes kárigénye a fent említett Megállapodás megszegéséből 
fakad.

A felperes az eljárást 2011. június 29-én kezdeményezte, ekkor kapta kézhez az InA d.d. a választottbírósági értesítést. Az InA a vála-
szát az ellenkérelmével egyetemben 2011. július 19-én nyújtotta be. A Választottbírói Testület 2011. szeptember 23-án alakult meg és 
telekonferenciát tartott 2011. november 17-én. A Választottbírói Testület elfogadta a felek és a választott bíró közötti Megállapodást, 
valamint a Speciális eljárási Szabályzatot és Ütemezést 2011. december 6-án. A követelés bejelentési határidő 2012. február 20., a 
szóbeli meghallgatás pedig 2012. december 10. és 19. közötti időszakra van beütemezve.

Az eljárás érdemi jogvitát érintő része még nem kezdődött el, a felperes még most fogja benyújtani a kérelmét. A jogvita kimenetele 
jelenleg bizonytalan.

Koncessziók
2011. július 29-én a Gazdasági Munkaügyi és Vállalkozási Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) három határozatot hozott, 
amelyekkel megfosztotta az InA-Industrija nafte, d.d.-t (a továbbiakban: InA) a szénhidrogén-kutatási koncesszióitól a „Száva”, „Dráva” 
és „Észak-nyugat Horvátország” feltárási területeken, mivel az InA nem teljesítette az elvégzett feltárási munkákkal kapcsolatos rend-
szeres tájékoztatási kötelezettségét a Minisztérium felé.

Tekintettel arra, hogy a határozatok ellen nem volt helye kifogásnak, 2011. augusztus 29-én az InA három keresetet nyújtott be a Mi-
nisztérium döntései ellen a bírósághoz.

A keresetében az InA azt állítja, hogy az okok, amelyek alapján a Minisztérium meghozta határozatait, sem tényszerűségében, sem 
jogilag nem megalapozottak, mivel az InA rendszeresen végzett feltárási munkálatokat és ezekről megfelelően tájékoztatta a Minisz-
tériumot. ezek alapján az InA kéri, hogy a Horvát köztársaság közigazgatási bírósága semmisítse meg a Minisztérium hivatkozott ha-
tározatait.

Általános
A fentiekben felsorolt peres ügyek egyike sem gyakorolt hatást a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokra, kivéve ahol ez kieme-
lésre került. A Csoport tagjai szokásos működésük során több peres ügyben is érintetté váltak. Jelenleg nincs folyamatban olyan – az 
előzőekben nem említett - peres ügy, melynek kimenetele jelentős negatív hatással lehet a Csoport pénzügyi helyzetére, eszközeire, 
eredményére vagy üzleti tevékenységére.

Azon peres ügyek összesített perértéke, melyekben a MOL Csoport, mint alperes szerepel, 34.725 millió forint. ezek kapcsán 24.484 
millió forint céltartalék képzésére került sor. 

Környezetvédelmi kötelezettségek
A Csoport tevékenységéhez kapcsolódóan környezetkárosításból vagy szennyezésből fakadó kötelezettségek, valamint az ezekhez kap-
csolódó helyreállítás miatt felmerülő ráfordítások keletkezhetnek. A Csoportot a tevékenységével kapcsolatosan korábban felmerült 
környezetkárosításért felelősség terheli. ennek megfelelően a MOL a múltban okozott környezeti károk helyreállításának, továbbá a 
jelenleg hatályban lévő környezetvédelmi szabályozásoknak való megfeleléshez szükséges intézkedéseknek a 2011. december 31-ével 
becsült költségeire 76.171 millió forint céltartalékot képzett (lásd 20. jegyzet). bár a menedzsment megítélése szerint e céltartalékok 
összege az ésszerűen lehetséges becslések alapján elegendő fedezetet nyújt a követelményeknek való megfelelésre, az e követel-
ményekkel kapcsolatos jövőbeni szabályozási fejlemények és változások, valamint az ismert és tényleges környezeti állapot között 
fennálló eltérések e becslések átértékeléséhez vezethetnek. 

Továbbá, a Csoport egyes telephelyei szennyezettségének felszámolása jelenleg nem becsülhető mértékű költséggel járhatnak 
vagy a jogszabályi követelmények nem egyértelműen nevesítik a feladatokat. A tiszaújvárosi telephelyen, a Csoport potenciáli-
san jelentős talaj- és talajvíz szennyezettséget állapított meg. A regionális környezetvédelmi hatóság határozatának megfelelő-
en, a TVk-nál és a MOL Tiszai finomítójában a Csoportnak el kell végeznie a szennyezés vizsgálatát és annak eredményét, valamint 
a technikai megvalósítás részleteit be kell nyújtania a hatósághoz. A felmérés eredményének alapján a hatóság előírja az elvégzen-
dő környezetvédelmi kockázatkezelési tervet és várhatóan határozatban fogja a TVk-t és a MOL-t kötelezni ezek közös elvégzésére. A 
kötelezettség összege jelenleg nem számszerűsíthető, de várhatóan nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

Továbbá, a kőolaj és földgáz kutatás és termelés során a Csoport magyar jogelődje által 1976 (a környezet védelméről és a veszélyes 
hulladékokról szóló szabályozás hatályba lépésének időpontja) előtt alkalmazott technológiák következtében felmerülhet az ezen tevé-
kenység során keletkezett fúrási iszap eltávolításának kötelezettsége. A keletkezett szennyező anyag kezelése az akkor érvényben lévő 
környezetvédelmi szabályoknak megfelelően történt, azonban a jogszabályi előírásokban azóta bekövetkezett változások következté-
ben további áthelyezési és helyreállítási kötelezettségek merülhetnek fel. ezen kötelezettség fennállása, következésképpen a kapcsoló-
dó költségek alakulása függ a nagy számosságú helyszínen hátrahagyott fúrási iszap kiterjedésétől, mennyiségétől és összetételétől. A 
kötelezettség összege jelenleg nem számszerűsíthető, de várhatóan nem haladja meg a 3-5 milliárd forintot.

További függő kötelezettségek merülhetnek fel a közelmúltban üzleti kombináció során megszerzett Mantova-i Finomító körüli ipari 
parknál, valamint a horvátországi finomítóknál, telephelyeknél és kiskereskedelmi egységeknél, későbbi részletesebb helyszíni felmé-
rések, továbbá a helyi szabályozások és hatósági gyakorlatok változásának következtében. Csoport szinten a mérlegben környezet-
védelmi céltartalékként megjelenített akvizíciós függő kötelezettségek összesített értéke 2011. december 31-én 34,7 milliárd forint 
(2010. december 31-én 30,7 milliárd forint)  volt.
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36 A MÉRLeG FORDULÓnAPJÁT kÖVeTő eSeMÉnyek

Részvényadásvételi és opciós szerződés az UniCredit-el
A MOL által az UniCredittel 2011. február 8-án kötött, összesen 2.914.692 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényre vonatkozó részvény 
adásvételi és részvény opciós szerződéssel kapcsolatos opció 2012. február 13-án pénzügyi rendezésre került minden részvény tekin-
tetében (lásd 17. jegyzet).

2012. február 13-án a MOL és az UniCredit részvény adásvételi szerződést kötött 646.361 darab részvényre és részvény opciós szerző-
dést 3.561.053 darab részvényre. ezen tranzakciók eredményeképpen a MOL amerikai típusú vételi opció, az UniCredit európai típusú 
eladási opció jogosultjává vált a 3.561.053 darab részvény vonatkozásában. Mindkét opció lejárata 1 év, mely évente meghosszabbít-
ható, maximum összesen 3 évre. A vételi és eladási opció lehívási ára egyaránt 70,2 euró részvényenként.

Az INA „force major” értesítése szíriai működésével kapcsolatban
Összhangban a Horvát kormány 2012. február 23-i határozatával, mely átvette az   európai Unió Tanácsának 2011. december 1-én 
hozott, Szíriával szembeni korlátozó intézkedéseit, az InA a 2012. február 26-val „force major” értesítést küldött a szíriai General 
Petroleum Company részére az 1998-ban aláírt Hayan blokk Termelés-megosztási Szerződésével és a 2004-ben aláírt Aphamia blokk 
Termelés-megosztási Szerződésével kapcsolatban. 

Figyelembe véve a Horvát kormány határozatát valamint az általános biztonsági helyzetet Szíriában, az InA rajta kívül álló okok miatt 
nem képes normál üzleti tevékenységét folytatni az országban.

ennek következtében a fent említett szerződések feltételei és kikötései lehetővé teszik a „force major” bejelentését, tehát valamennyi 
üzleti tevékenység átmeneti felfüggesztését Szíriában későbbi tájékoztatásig, azaz a „force major” körülményeinek megszűnéséig.
A „force major” egy - a szerződésekben meghatározott - jogi kikötés, mely megengedi a kötelezettségek és működés felfüggesztését 
vagy átmeneti megszakítását azokban az esetekben, melyekre a szerződő feleknek nincs ráhatása. Ilyen helyzet lehet többek között 
az áradás, földrengés, felkelések, zavargások vagy háborús körülmények. A „force major” értesítés, egy megszokott mechanizmus, és 
nem jelenti a szerződés megszűnését és a projektből való egyidejű kilépést. ez egy védelmi mechanizmus a szerződő felek számára, 
mely előre nem látható körülmények esetén alkalmazandó, azzal a céllal, hogy ezen körülmények megszűnését követően a szerződés 
a felek károsodása nélkül folytatódik.

A döntés célja, hogy megvédje az InA szerződéses jogait és kötelezettségeit, és teljeskörűen megfeleljen a Horvát kormány határoza-
tának.

A Csoport nem számol Szíriából származó bevétellel, illetve a rá eső termelés-részesedés realizálásával a közeljövőben a „force major” 
megszűnéséig, azonban ez nincs hatással a befektetés hosszú távú pénzügyi megtérülésére. A szíriai árbevétel realizálhatóságában az 
utóbbi hónapokban tapasztalt nehézségek miatt a Csoport konzervatív módon számolt ezen bevételekkel az értékvesztés tesz elkészí-
tésekor. 

37 A kOnSZOLIDÁLT CASH FLOW kIMUTATÁSSAL kAPCSOLATOS InFORMÁCIÓk

A pénzeszközök összetétele december 31-én a következő volt

2011 2010
millió forint millió forint

Pénzeszközök a mérlegnek megfelelően 311.133 313.166

Megszűnő tevékenységhez hozzárendelhető pénzeszközök  -  -

Pénzeszközök az időszak végén 311.133 313.166

2011 2010
millió forint millió forint

Fizetett ellenérték  -25.314  -541

Megszerzett pénzeszközök  -  -

Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások és kisebbségi részesedések megszerzésével 
kapcsolatos nettó pénzáramlás  -25.314  -541

2011 2010
millió forint millió forint

Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése 206.845 454.515

ebből nem pénzmozgás: devizahitelek nem realizált árfolyamnyeresége / vesztesége (-)  -15.623  -12.381

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 191.222 442.134

Leányvállalatok,  közös vezetésű vállalkozások és kisebbségi részesedések megszerzésére fordított nettó pénzáramlás elemzése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele
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38 TRAnZAkCIÓk kAPCSOLT FeLekkeL

Társult vállalkozásokkal folytatott üzleti tranzakciók

2011 2010
millió forint millió forint

Vevő és egyéb követelések kapcsolt vállalkozásoktól 20.083 17.444

Szállítói és egyéb kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 8.518 5.763

Értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé 29.178 57.026

2011 2010
Részvény 

darabszám
Részvény 

darabszám

Igazgatóság 239.574 306.017

Felügyelő bizottság 63.300 380

Felsővezetés (belső Igazgatósági tagok kivételével) 119.508 109.566

Összesen 422.382 415.963

A Csoport 2011-ben és 2010-ben egyaránt vásárolt, illetve értékesített különböző termékeket és szolgáltatásokat kapcsolt vállalkozá-
soktól, illetve kapcsolt vállalkozások részére a rendes üzletmenet keretein belül. Valamennyi tranzakció piaci viszonyok mellett került 
lebonyolításra.

Juttatások az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság számára
Az Igazgatóság díjazása 2011 és 2010 során  117 millió, illetve 158 millió forint volt. emellett, az Igazgatóság külső tagjai egy hosszútávú 
ösztönzési rendszerben vesznek részt, melynek részletei alább kerülnek bemutatásra. A Felügyelő bizottság tagjai együttesen 83 millió 
forint juttatásban részesültek 2011-ben és 81 millió forint juttatásban 2010-ben.

A Igazgatósági tagok a kötvényprogramon túlmenően az alábbiakban részletezett juttatásban részesülnek:

- külső és belső Igazgatósági tagok  25.000 eUR/év
- Igazgatóság elnöke és az alelnökök  31.250 eUR/év

Abban az esetben ha az Igazgatóság elnöki tisztségére nem külső igazgatósági tagot választanak, a juttatás mértéke az alelnököt illeti 
meg. A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyű igazgatósági tagok minden igazgatósági ülés után (maximum 15 alka-
lommal) magyarországi utazásuk esetén 1.500 euró juttatásban részesülnek.

Az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság és a felsővezetés tagjai által birtokolt részvények

A Társaság vezetésének tagjaival történt tranzakciók 

Az Igazgatóság alelnöke, Csányi Sándor úr, az OTP bank nyrt. elnök-vezérigazgatója. A MOL nyrt. és annak egyes leányvállalatai szer-
ződéses kapcsolatban állnak az OTP Csoport tagjaival, többek között bankszámlavezetési, betételhelyezési, brókeri és hitelkártya szol-
gáltatási, illetve kölcsönfinanszírozási tevékenységek vonatkozásában. Az OTP-vel 2011-ben, illetve 2010-ben kötött tranzakciók egyike 
sem minősül a rendes üzletmeneten kívüli ügyletnek. Valamennyi tranzakció független felek hasonló körülmények esetén egymással 
szemben érvényesíthető árainak megfelelő ellenértéken történt.

Az Igazgatóság egyik tagja, Martin Roman úr a CeZ a.s. Felügyelő bizottságának elnöke. A MOL és a CeZ közös vezetésű vállalatai működ-
tetik a Dunai Finomítóban lévő kazánparkot, illetve a Pozsonyi Finomítóban lévő hőerőművet, továbbá előkészítő munkákat végeznek a 
pozsonyi, illetve százhalombattai finomító területére tervezett CCGT-k építésével kapcsolatban. A fenti együttműködésen túl a CeZ-nek 
az alábbi tranzakciói voltak 2011-ben a MOL Csoport tagjaival:
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2011 2010
millió forint millió forint

bérek és egyéb rövid távú juttatások 1.298 964

Végkielégítés 497  -

Munkaviszony megszűnése utáni juttatások  -  -

egyéb hosszú távú juttatások  -  -

Részvény alapú juttatások 994 3

Összesen 2.789 967

− a  CeZ 91 millió forint (2010-ben: 589 millió forint) értékben értékesített elektromos áramot a MOL Commodity Trading kft-nek;
− az I&C energo 12.326 millió forint  (2010-ben: 7.375 millió forint) értékben végzett különféle karbantartási munkákat, illetve szál-
lított alapanyagokat a CeZ részére;
− az AFRAS energo s.r.o 114 millió forint (2010-ben: 478 millió forint)  értékben szállított tartalék alkatrészeket, illetve végzett ezekkel 
kapcsolatos karbantartási munkákat a CeZ-nek;
− a Slovnaft Česká republika, a.s 101 millió forint (2010-ben: 2 millió Ft) értékben értékesített  olajat, illetve kenőanyagokat a CeZ-
nek.

Az Igazgatóság egyik tagja, Dobák Miklós úr az IFUA Horváth & Partners kft. tanácsadócég nemzetközi partnere. A cég 2011-ben 8 millió 
forint, míg 2010-ben 6 millió Ft értékben nyújtott tanácsadói szolgáltatást a Csoport részére.

A Felügyelő bizottság egyik tagja, Slavomír Hatina úr a Slovintegra a.s. társaságon keresztül a szlovák Granitol a.s társaságban rendel-
kezik közvetett részesedéssel, amely társaságnak a Csoport 2011. év folyamán 4.789 millió Ft, míg 2010 során 4.668 millió Ft értékben 
szokásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett polietilént értékesített. Továbbá Hatina úr a bIATeC Group a.s. társaságon keresz-
tül a szlovák Real–H.M. s.r.o. társaságban is rendelkezik közvetett részesedéssel, amely társaságnak a Csoport 2011-ben 8 millió Ft, míg 
2010. év folyamán 9 millió Ft értékben szokásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett értékesített termékeket.

Az Ügyvezető Testület egyik tagja és a Slovnaft vezérigazgatója, Világi Oszkár úr a Ruzicka Csekes s r.o. ügyvédi iroda hivatását nem 
gyakorló partnere. A Társaság a CVD s.r.o. 2011. évben 56 millió Ft értékben, míg 2010. évben 48 millió Ft értékben nyújtott a Csoport 
részére jogi szolgáltatást.
 
Juttatások a kulcspozícióban lévő felső- és középvezetés részére 
A bemutatott összegek azon vezetők juttatásait tartalmazzák, melyek a MOL Csoport vezető tisztségviselőinek minősülnek.
A bemutatott adatok összehasonlíthatósága érdekében az előző időszak számai módosításra kerültek. A TVk és a SLOVnAFT a.s. vezető 
tisztségviselőinek juttatásait nem tartalmazza az összehasonlító oszlop.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére nyújtott kölcsönök
Sem az Igazgatóság, sem a Felügyelő bizottság tagjai részére nem került sor kölcsön nyújtására.
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39 RÉSZVÉny ALAPÚ JUTTATÁSOk

Tárgyév során a munkavállalók részére adott juttatások elszámolt költségét az alábbi táblázat tartalmazza:

2011 2010
millió forint millió forint

Részvény elszámolású juttatások költsége  -  -

készpénz elszámolású juttatások költsége / költségének visszaforgatása  -3.202 2.765

Részvény alapú juttatások költsége / költségének visszaforgatása  -3.202 2.765

A részvény alapú juttatások részletes bemutatása alább található. 
A részvény alapú juttatások a menedzsment hosszú távú ösztönzését szolgálják. Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer 
két elemből áll: a hozzáadott értéken alapuló nyereség megosztó ösztönzőből és az opciós ösztönzőből.

Részvény alapú opciós juttatás a menedzsment részére
A 2006. évtől bevezetett részvényopción alapuló ösztönző rendszer a MOL Csoport menedzsmentjének hosszú távú részvényárfolyam-
növelés érdekeltségét teremti meg. 

Az opciós ösztönző egy évenként ismétlődő, MOL részvényekre vonatkozó vételi opció alapján számított készpénz kifizetésű bérösz-
tönző, mely:

- évente induló 5 éves periódust átfogva működik, egy–egy periódus az alábbiak szerint tagolódik:
- 2009-ben még a régi rendszerben maradók esetében 3 éves várakozási (megszolgálási) + 2 éves lehívási időszak, 
- 2009-ben az új rendszerbe átlépők és 2010. évtől minden jogosult vezetőre vonatkozóan 2 éves várakozási (megszolgálási) + 3 éves 
lehívási időszak 
- mértékét a MOL besorolási kategóriánként meghatározott egységek mennyisége határozza meg,
- az egységek értékének meghatározására évente kerül sor (az ösztönző bevezetése óta  1 egység = 100 MOL részvény).

Az új rendszer szerint a futamidő második évének végéig nincs lehetőség az opció beváltására (várakozási időszak), a 3. év január 1-jétől 
az 5. év december 31-ig terjedő időszak a beváltási periódus. 

A kifizetés a beváltási periódusban a beváltás bejelentése alapján történik, mely a megállapított részvény darabszám és az árfolyam 
növekmény (induló ár és a beváltási ár különbözete) szorzataként kerül meghatározásra és kifizetésre.
 
A részvény alapú opciós juttatás részletei a következők:
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2011 2010
Súlyozott átlagos átváltási ár (forint / részvény) 18.428 17.465

December 31-i részvényárfolyam (forint / részvény) 17.470 20.870

 Múltbéli adatokon alapuló várható volatilitás 46,42% 44,79%

 Várható osztalék hozam 1,23% 1,26%

 Várható élettartam (év) 2,59 2,72

 kockázatmentes kamatláb 0,51% 1,46%

Átváltási opció
darabszáma 

Súlyozott
átlagos

átváltási ár 
Átváltási opció

darabszáma 
Súlyozott

átlagos
átváltási ár 

2011 2011 2010 2010

részvény forint / 
részvény részvény forint / 

részvény

Év elején fennálló opciók 740.269 17.465 658.112 18.410

Év során juttatott opciók 159.143 20.119 214.402 15.893

Év során visszavett opciók  -28.590 19.522  -27.375 17.506

Év során lehívott opciók  -199.850 15.140  -100.746 20.170

Év során lejárt opciók  -66.973 21.146  -4.124 20.170

Év végén fennálló opciók 603.999 18.428 740.269 17.465

Év végén lehívható opciók 260.062 24.076 133.882 21.146

Az IFRS 2-vel összhangban, a részvény alapú opciós juttatás készpénz elszámolású tranzakcióként került kimutatásra, az ösztönző meg-
szolgálás időpontjában számított valós értékének az eltelt megszolgálási időszakra jutó része ráfordításként történő elszámolásával. A 
csökkenő részvényárak miatt a korábbi években rögzített költség visszafordításra került 3.202 millió forint értékben 2011-ben. 2010-
ben 2,765 millió forint a Személyi jellegű ráfordítások között került elszámolásra, a Szállítók és egyéb kötelezettségek egyidejű növe-
kedésével. A részvény alapú opciós juttatással kapcsolatban 2011 december 31-én 2.174 millió forint kötelezettség jelent meg (2010 
december 31-én 5.435 millió forint), mely az egyéb hosszú lejáratú és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.

A valós értékek a binomiális opció árazási modell alapján kerültek meghatározásra. A modell alapadatai a következők:

Nyereségmegosztásra épülő ösztönző rendszer
Az ösztönző célja: az eredményesség hosszú távú, fenntartható növelésére történő ösztönzés a „hozzáadott érték metodológia” alap-
ján, ezáltal biztosítva, hogy az ösztönzési rendszerben résztvevők érdekei egybeessenek a MOL Csoport részvényeseinek érdekeivel. 
A nyereségmegosztásra épülő ösztönző évenként ismételten a hozzáadott érték növekedése alapján számított  készpénz kifizetésű 
nettó juttatás. (Hozzáadott érték: a befektetett tőke költségén felül keletkező eredményt ismeri el)

Mivel a tárgyévi ösztönző egységnyi értéke meghatározásának alapja a MOL nyrt. közgyűlése által elfogadott tárgyévi auditált 
beszámoló, ezért az ösztönző kifizetése a tárgyévet lezáró éves rendes közgyűlést (MOL nyrt.) követően történik.

2011 vonatkozásában nem várható ezen ösztönző alapján kifizetés.
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Mérleg a december 31-vel végződő évre

Mérleg a december 31-vel végződő évre

Eredménykimutatás a december 31-vel végződő évre

2007 
Módosított

2008 
Módosított

2009 
Módosított

2010 
Módosított

2010 
Módosított 2011 2011 

millió
 forint

millió
 forint

millió
 forint

millió
 forint

USD
millió**

millió
 forint

USD 
millió****

befektetett eszközök 1.544.236 2.027.899 3.073.859 3.153.234 15.152 3.369.178 13.997 

Forgóeszközök 888.521 888.514 1.093.748 1.332.495 6.403 1.623.623 6.745 

Összes eszköz 2.432.757 2.916.413 4.167.607 4.485.729 21.555 4.992.801 20.742 

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 792.164 1.112.981 1.294.005 1.435.070 6.896 1.651.902 6.863 

külső tulajdonosok részesedése 127.417 118.419 535.647 539.407 2.592 591.203 2.456 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 861.702 943.516 1.272.925 1.392.867 6.693 1.346.312 5.593 

Rövid lejáratú kötelezettségek 651.474 741.497 1.065.030 1.118.385 5.374 1.403.384 5.830 

Összes saját tőke és kötelezettségek 2.432.757 2.916.413 4.167.607 4.485.729 21.555 4.992.801 20.742 

2007 
Módosított

2008 
Módosított

2009 
Módosított

2010 
Módosított

2010 
Módosított

2011 2011 

millió
 forint

millió
 forint

millió
 forint

millió
 forint

USD
millió**

millió
 forint

USD 
millió***

Árbevétel és egyéb működési bevétel 2.669.014 3.554.752 3.366.738 4.324.548 20.781 5.368.189 26.720 

Összes működési költség 2.313.509 3.355.528 3.134.359 4.079.070 19.601 5.115.007 25.460 

Üzleti tevékenység eredménye 355.505 199.224 232.379 245.478 1.180 253.182 1.260 

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből 257.796 141.418 95.058 103.958 500 153.674 765 

2007 
Módosított

2008 
Módosított

2009 
Módosított

2010 
Módosított

2010 
Módosított 2011 2011 

millió
 forint

millió
 forint

millió
 forint

millió
 forint

USD
millió**

millió
 forint

USD 
millió***

315.506 347.203 397.891 378.886 1.821 3072.950 1.856 

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás -336.978 -474.792 -266.658 -279.475 -1.343 -198.709 -989

befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -245.951 209.070 -169.713 24.764 119 -188.903 -940

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -267.423 81.481 -38.480 124.175 597 -14.662 -73

Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése 

* 2010 átlag HUF/USD 208,1
** 2010 év vége HUF/USD 208,7
*** 2011 átlag HUF/USD 200,9
**** 2011 év vége HUF/USD 240,7 
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Főbb működési adatok

UPSTReAM
Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak és az IFRS pénzügyi 
kimutatások alapján készültek, azonban ahol nem állt rendelkezésre a bemutatásra vonatkozó megfelelő szabály IFRS szerint, ott a MOL úgy döntött, 
hogy önként bemutatja azokat az ASC 932 szerint szükséges információkat, mintha az US GAAP standardokat alkalmazná. ezen kiegészítő olaj- és 
gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált, Irak kurdisztáni régiójában lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával kapcsolatos 
információkat tekintettel a projekt korai szakaszára.

Bruttó szénhidrogénkészletek alakulása (SPE szerint)*

bizonyított készlet
Földgáz kőolaj

millió 
m3 bcf kt millió 

hordó
kombinált 
millió boe

Magyarországi készlet 2007. december 31-én 18.249,9 644,5 7.768,2 58,6 169,8

készletátértékelés -1.552,4 -54,8 -3.315,6 -25,0 -26,1

Új felfedezés, feltárás 50,9 1,8 7,8 0,1 0,4

Termelés -2.619,8 -92,5 -811,2 -6,1 -23,0

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2008. december 31-én 14.128,6 498,9 3.649,2 27,6 121,1

készletátértékelés 335,0 11,8 764,1 5,8 2,0

Új felfedezés, feltárás 413,3 14,6 66,3 0,5 3,4

Termelés -2.751,3 -97,2 -780,1 -5,9 -23,6

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2009. december 31-én 12.125,6 428,2 3.699,5 27,9 102,9

készletátértékelés 868,1 30,7 727,2 5,5 10,9

Új felfedezés, feltárás 279,6 9,9 0,0 0,0 1,8

Termelés -2.678,6 -94,6 -726,9 -5,5 -22,0

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2010. december 31-én 10.594,6 374,1 3.699,8 27,9 93,6

készletátértékelés 1.912,2 67,5 230,5 1,7 10,6

Új felfedezés, feltárás 62,5 2,2 12,6 0,1 0,5

Termelés -2.179,4 -77,0 -668,8 -5,0 -18,1

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2011. december 31-én 10.389,9 366,9 3.274,2 24,7 86,6

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2007. december 31-én 1.787,6 63,1 13.434,8 95,6 107,5

készletátértékelés 0,0 0,0 230,0 1,9 1,7

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 448,4 3,3 3,3

Termelés -53,1 -1,9 -1.191,7 -8,6 -9,0

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2008. december 31-én 1.734,5 61,3 12.921,5 92,1 103,5

készletátértékelés 0,0 0,0 435,6 3,2 3,2

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -68,2 -2,4 -1.019,5 -7,4 -7,8

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2009. december 31-én 1.666,3 58,8 12.337,6 87,9 98,8

bizonyított készlet
Földgáz kőolaj

millió 
m3 bcf kt millió 

hordó
kombinált 
millió boe

készletátértékelés -175,1 -6,2 64,4 0,4 -0,6

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -235,9 -8,3 -1.015,0 -7,4 -8,9

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2010. december 31-én 1.255,4 44,3 11.387,0 81,0 89,3

készletátértékelés 0,1 0,0 4.252,6 29,8 29,8

Új felfedezés, feltárás 4.080,3 144,1 49,8 0,4 24,5

Termelés -269,0 -9,5 -976,8 -7,1 -8,8

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2011. december 31-én 5.066,8 178,9 14.712,5 104,1 134,7

InA d.d. készlet (25%) 2007. december 31-én 7.964,7 281,3 2.447,9 18,1 67,4

készletátértékelés 113,5 4,0 73,2 0,6 1,7

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -568,3 -20,1 -203,2 -1,5 -5,4

készletvásárlás,vagy értékesítés 6.656,8 235,1 2.054,6 15,2 56,5

InA d.d. készlet (47,16%) 2008. december 31-én 14.166,8 500,3 4.372,6 32,3 120,2

készletátértékelés -825,7 -29,2 1.158,3 8,7 11,0

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -2.500,4 -88,3 -777,0 -5,8 -20,7

készletvásárlás,vagy értékesítés 15.873,1 560,6 4.899,2 36,2 134,7

InA d.d. készlet 2009. december 31-én 26.713,8 943,4 9.653,1 71,4 245,3

készletátértékelés 1.888,8 66,7 767,9 9,5 24,7

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -3.018,4 -106,6 -799,4 -6,0 -23,9

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

InA d.d. készlet  2010. december 31-én 25.584,2 903,5 9.621,7 75,0 246,1

készletátértékelés 119,8 4,2 1.359,7 6,2 4,8

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -3.623,7 -128,0 -742,3 -5,6 -27,1

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

InA d.d. készlet  2011. december 31-én 22.080,2 779,8 10.239,1 75,7 223,8

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2007. december 31-én 28.002,2 988,9 23.650,9 172,3 344,7

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2008. december 31-én 30.029,9 1.060,5 20.943,3 152,0 344,8

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2009. december 31-én 40.505,7 1.430,4 25.690,2 187,3 447,0

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2010. december 31-én 37.434,2 1.322,0 24.708,4 184,0 429,1

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2011. december 31-én 37.536,9 1.325,6 28.225,7 204,5 445,2

* Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMbF Zrt. készleteit. Az InA, d.d. készleteiből a tulajdoni hányad szerint a MOL-ra jutó értékeket tartalmazzák 
2008. december 31-ig az adatok. Mivel 2009. július 1-től az InA, d.d. teljeskörűen konszolidált vállalat, így a kimutatás 2009-től kezdődően az InA d.d. 
készleteinek 100%-t tartalmazza. Az InA, d.d. esetében a készletátértékelés, új felfedezés, feltárás valamint termelés sorok 2009. évre vonatkozóan 
47,16%-os részesedéssel lettek figyelembe véve.
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bizonyított és valószínű készletek
Földgáz kőolaj

millió 
m3 bcf kt millió 

hordó
kombinált 
millió boe 

Magyarországi készlet 2007. december 31-én 23.003,1 812,3 9.477,5 71,6 209,8

készletátértékelés 1.063,4 37,6 -2.457,4 -18,6 -5,1

Új felfedezés, feltárás 96,9 3,4 194,3 1,5 2,2

Termelés -2.619,8 -92,5 -811,2 -6,1 -23,0

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2008. december 31-én 21.543,6 760,8 6.403,3 48,3 183,8

készletátértékelés 2.514,3 88,8 938,9 7,1 11,1

Új felfedezés, feltárás 1.044,5 36,9 196,6 1,5 8,5

Termelés -2.751,3 -97,2 -780,1 -5,9 -23,6

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2009. december 31-én 22.351,2 789,3 6.758,7 51,0 179,8

készletátértékelés 841,0 29,7 544,8 4,1 10,5

Új felfedezés, feltárás 629,7 22,2 12,9 0,1 4,1

Termelés -2.678,6 -94,6 -726,9 -5,5 -22,0

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2010. december 31-én 21.143,2 746,7 6.589,5 49,8 172,5

készletátértékelés 2.669,3 94,3 387,1 2,9 13,8

Új felfedezés, feltárás 325,7 11,5 42,3 0,3 2,4

Termelés -2.179,4 -77,0 -668,8 -5,0 -18,1

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Magyarországi készlet 2011. december 31-én 21.958,8 775,5 6.350,1 47,9 170,5

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2007. december 31-én 1.947,6 68,8 16.557,6 118,0 130,8

készletátértékelés 0,0 0,0 1.316,1 10,1 9,9

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 5.046,6 36,7 36,7

Termelés -53,1 -1,9 -1.191,7 -8,6 -9,0

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2008. december 31-én 1.894,5 66,9 21.728,7 156,1 168,5

készletátértékelés 0,0 0,0 -73,7 -0,5 -0,6

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -68,2 -2,4 -1.019,5 -7,4 -7,8

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2009. december 31-én 1.826,3 64,5 20.635,5 148,2 160,1

készletátértékelés 7,4 0,3 -1.338,1 -9,8 -9,5

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -235,9 -8,3 -1.015,0 -7,4 -8,9

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2010. december 31-én 1.597,9 56,4 18.282,4 131,1 141,7

készletátértékelés 3,5 0,1 8.883,9 62,6 62,6

Új felfedezés, feltárás 6.350,9 224,3 49,8 0,4 37,8

Termelés -269,0 -9,5 -976,8 -7,1 -8,8

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 2011. december 31-én 7.683,3 271,3 26.239,3 187,0 233,3

bizonyított és valószínű készletek
Földgáz kőolaj

millió 
m3 bcf kt millió 

hordó
kombinált 
millió boe 

InA d.d. készlet (25%) 2007. december 31-én 11.189,5 395,2 3.198,4 23,6 93,6

készletátértékelés 989,1 34,9 90,0 0,7 7,4

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -568,3 -20,1 -203,2 -1,5 -5,4

készletvásárlás,vagy értékesítés 10.291,4 363,4 2.734,8 20,2 84,7

InA d.d. készlet (47,16%) 2008. december 31-én 21.901,7 773,4 5.820,1 43,0 180,3

készletátértékelés -8.770,5 -309,7 1.156,0 8,7 -36,6

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -2.500,4 -88,3 -777,0 -5,8 -20,7

készletvásárlás,vagy értékesítés 24.539,5 866,6 6.521,0 48,2 202,1

InA d.d. készlet 2009. december 31-én 35.170,3 1.242,0 12.720,1 94,1 325,1

készletátértékelés -161,4 -5,7 279,0 2,0 3,4

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -3.018,4 -106,6 -799,4 -6,0 -23,9

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

InA d.d. készlet 2010. december 31-én 31.990,4 1.129,7 12.199,8 90,2 304,6

készletátértékelés -378,9 -13,4 730,4 5,6 1,0

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés -3.623,7 -128,0 -742,3 -5,6 -27,1

készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

InA d.d. készlet 2011. december 31-én 27.987,8 988,4 12.187,8 90,2 278,4

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2007. december 31-én 36.140,2 1.276,3 29.233,5 213,1 434,2

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2008. december 31-én 45.339,8 1.601,2 33.952,0 247,5 532,6

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2009. december 31-én 59.347,8 2.095,8 40.114,3 293,4 665,1

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2010. december 31-én 54.731,5 1.932,8 37.071,7 271,0 618,8

Összes szénhidrogénkészlet(hazai és külföldi) 2011. december 31-én 57.629,9 2.035,2 44.777,2 325,2 682,3

Bruttó szénhidrogénkészletek alakulása (SPE szerint)*

* Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMbF Zrt. készleteit. Az InA, d.d. készleteiből a tulajdoni hányad szerint a MOL-ra jutó értékeket tartalmazzák 
2008. december 31-ig az adatok. Mivel 2009. július 1-től az InA, d.d. teljeskörűen konszolidált vállalat, így a kimutatás 2009-től kezdődően az InA d.d. 
készleteinek 100%-t tartalmazza. Az InA, d.d. esetében a készletátértékelés, új felfedezés, feltárás valamint termelés sorok 2009. évre vonatkozóan 
47,16%-os részesedéssel lettek figyelembe véve.
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Felmerült költségek (MFt)*

                                                               konszolidált vállalatok Társult 
vállalatok

kelet-
közép 

európa**

Orosz-
ország,
Ázsia

Ázsia 
egyéb*** Afrika**** Összesen Összesen

2010. december 31-én végződő 
évre

készlet megszerzése - - - - - - -

  bizonyított készlet - - - - - - -

  nem bizonyított készlet - - - - - - -

kutatási tevékenység 16.639 822 21.252 1.738 40.451 - 40.451

  Geológiai és geofizikai mérések 4.165 47 1.940 334 6.486 - 6.486

  kútfúrás 11.992 608 16.428 953 29.981 - 29.981

  bérleti díjak, egyéb 482 168 2.883 451 3.984 - 3.984

Mezőfejlesztés 20.098 15.726 30.623 3.111 69.558 - 69.558

Összes felmerült költség 36.737 16.549 51.875 4.849 110.009 - 110.009

2011. december 31-én  
végződő évre

készlet megszerzése - - - - - - -

  bizonyított készlet - - - - - - -

  nem bizonyított készlet - - - - - - -

kutatási tevékenység 16.729 2.499 19.639 1.177 40.043 - 40.043

  Geológiai és geofizikai mérések 705 454 366 742 2.267 - 2.267

  kútfúrás 15.515 1.663 16.491 71 33.739 - 33.739

  bérleti díjak, egyéb 509 382 2.781 364 4.037 - 4.037

Mezőfejlesztés 19.661 23.973 12.074 2.814 58.522 - 58.522

Összes felmerült költség 36.390 26.472 31.713 3.991 98.566 - 98.566

*Az év során kőolaj- és földgázvagyon megszerzésére, kutatásra és mezőfejlesztésre fordított összeg, függetlenül attól, hogy aktiválásra 
kerül vagy költségként kerül elszámolásra.
** kelet-közép európa: Magyarország, Horvátország
*** Ázsia egyéb: Szíria, Pakisztán, kazahsztán, Irak kurdisztáni régiója, India, Omán, Irán, Jemen 
**** Afrika: kamerun, egyiptom, Angola, namíbia

Eredmény (MFt)* 

                                                               konszolidált vállalatok Társult 
vállalatok

kelet-
közép 

európa**

Orosz-
ország,
Ázsia

Ázsia 
egyéb*** Afrika**** Összesen Összesen

2010. december 31-én végződő éve

Értékesítés 392.921 25.342 48.171 21.627 488.062 - 488.062

  harmadik félnek történő értékesítés 87.630 25.342 48.171 21.627 182.771 - 182.771

  belső átadások 305.291 0 0 0 305.291 - 305.291

Termelési költségek -46.043 -8.644 -4.107 -7.206 -66.001 - -66.001

kutatási költségek -4.210 -213 -3.492 -557 -8.472 - -8.472

Értékcsökkenés, értékvesztés -109.325 -21.102 -1.172 -6.244 -137.843 - -137.843

egyéb eredményre ható tételek 269 7.327 -884 -7.917 -1.204 - -1.204

Adózás előtti eredmény 233.612 2.711 38.515 -297 274.541 - 274.541

Adó -71.782 -2.038 -1.399 0 -75.219 - -75.219

Működésből származó eredmény 161.830 673 37.116 -297 199.322 - 199.322

2011. december 31-én végződő éve

Értékesítés 397.419 29.252 91.761 27.835 546.267 - 546.267

  harmadik félnek történő értékesítés 69.944 29.252 91.761 27.835 218.791 - 218.791

  belső átadások 327.475 0 0 0 327.475 - 327.475

Termelési költségek -46.535 -8.915 -3.632 -5.429 -64.510 - -64.510

kutatási költségek -840 -616 -2.177 -885 -4.519 - -4.519

Értékcsökkenés, értékvesztés -101.414 -11.238 -33.992 -917 -147.560 - -147.560

egyéb eredményre ható tételek 22.655 144 522 -13.232 10.089 - 10.089

Adózás előtti eredmény 271.286 8.627 52.482 7.372 339.767 - 339.767

Adó -87.749 -2.814 -2.526 0 -93.090 - -93.090

Működésből származó eredmény 183.537 5.813 49.956 7.372 246.677 - 246.677

*kőolaj- és földgáztermelési tevékenység csoport szintű eredménye, figyelmen kívül hagyva a finanszírozási költségeket és az ehhez kapcsolódó 
adóhatást. Az egyéb eredményre ható tételek nem tartalmazzák a MOL-on és az InA-n belül átvett belső szolgáltatási költségeket
** kelet-közép európa: Magyarország, Horvátország
*** Ázsia egyéb: Szíria, Pakisztán, kazahsztán, Irak kurdisztáni régiója, India, Omán, Irán, Jemen 
**** Afrika: kamerun, egyiptom, Angola, namíbia

Kutató és feltáró kutak

kutató és feltáró kutak 2007 2008 2009* 2009** 2010* 2011*
Tesztelt kutak 52 (31) 32 (24) 73 (54) 57 (45) 103 (80) 87 (76)

    ebből kutatófúrás (ebből külföldi) 16 (3) 12 (6) 17 (8) 13 (5) 20 (8) 18 (9)

      kőolajtalálat (ebből külföldi) 0(0) 2 (1) 5 (3) 3 (1) 7 (5) 5 (4)

      földgáztalálat (ebből külföldi) 8 (0) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 7 (0) 5 (1)

       meddő kút/nem kereskedelmi értékű találat 
 (ebből külföldi) 8 (3) 4 (3) 6 (3) 4 (2) 6 (3) 8 (4)

    ebből feltárófúrás 36 (28) 20 (18) 56 (46) 44 (40) 83 (72) 69 (67)

      kőolajtalálat (ebből külföldi) 31 (26) 17 (16) 43 (41) 41 (39) 70 (65) 64 (64)

      földgáztalálat (ebből külföldi) 3 (2) 2 (2) 12 (4) 3 (1) 10 (5) 3 (2)

      meddő kút (ebből külföldi) 2 (0) 1 (0) 1 (1) 0 (0) 3 (2) 2 (1)

*MOL és InA
**MOL
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A Csoport finomítóinak termékkihozatala 2011-ben

 (kt) 2007 2008 2009* 2010 2011

Dunai Finomító 9.104 9.033 8.252 8.847 8.762

Pozsonyi Finomító 7.079 6.928 6.927 6.572 7.085

Mantovai Finomító 298 2.395 2.447 2.521 2.636

InA finomítók 2.409 4.285 3.781

MOL-csoport teljes* 16.303 18.141 19.700 21.834 21.802

Termékkihozatal (%) Dunai 
Finomító

Pozsonyi 
Finomító

Mantovai 
Finomító

InA 
Finomítók

MOL-csoport 
teljes

LPG 1,0 3,2 1,9 5,3 2,7

Vegyipari benzin 14,6 7,6 3,2 2,4 8,5

Motorüzemanyag 14,7 21,0 15,5 25,6 19,0

középpárlatok 42,0 49,6 48,0 35,2 42,1

Fűtőolaj és bitumen 8,7 6,2 24,6 15,7 13,1

egyéb 9,7 4,5 1,0 1,0 5,2

Saját felhasználás és veszteségek 9,3 7,9 5,8 14,8 9,4

DOWnSTReAM
A Csoport finomítóinak alapanyag felhasználása

kőolajtermék értékesítési adatok (kt - pb és gáztermékek nélkül) 2007 2008 2009* 2010 2011
Magyarországi termékértékesítés 4.701 4.753 4.751 4.194 4.186

Gáz- és tüzelőolajok 2.438 2.577 2.614 2.447 2.525

Motorbenzinek 1.331 1.297 1.319 1.102 1.065

Fűtőolajok 161 75 90 27 23

bitumenek 163 207 197 142 105

kenőanyagok 26 20 21 22 43

egyéb termékek 582 577 510 454 425

Szlovákiai termékértékesítés 1.524 1.626 1.427 1.519 1.551

Gáz- és tüzelőolajok 838 905 807 926 962

Motorbenzinek 444 457 412 407 403

kenőanyagok 10 8 9 5 21

bitumenek 85 93 77 69 55

egyéb termékek 147 163 122 112 110

Horvátországi termékértékesítés n. A. n. A. 1.457 2.061 1.887

Gáz- és tüzelőolajok n. A. n. A. 784 1.194 1.093

Motorbenzinek n. A. n. A. 314 507 446

kenőanyagok n. A. n. A. 6 9 9

bitumenek n. A. n. A. 70 67 95

egyéb termékek n. A. n. A. 283 284 244

export értékesítés 6.576 8.810 9.242 10.561 10.751

Gáz- és tüzelőolajok 3.671 5.013 4.949 5.498 5.751

Motorbenzinek 1.365 1.667 1.911 2.136 2.298

kenőanyagok 26 22 24 22 30

bitumenek 300 885 878 989 1.020

egyéb termékek 1.214 1.223 1.480 1.916 1.652

Összes termékértékesítés 12.801 15.189 16.877 18.335 18.375

* MOL-csoport InÁ-val 2009. Július 1-től

napi szénhidrogén termelés termékenként (ezer boe/nap) 2007 2008 2009* 2010** 2011**
kőolaj  42,8     38,7     43,8     49,4     46,4    

földgáz  40,4     40,1     53,9     80,5     85,6    

kondenzátum  7,3     7,5     10,3     13,7     15,4    

Teljes szénhidrogén termelés  90,4     86,3     108,0     143,5     147,4    

Összes termelési költségek alakulása* 2007 2008 2009 2009** 2010*** 2011***
Összes USD/boe 8,03 11,16 11,21 14,06 15,41 18,54

közvetlen termelési költségek alakulása* 2007 2008 2009 2009** 2010*** 2011***
Összes USD/boe 4,18 5,82 5,17 6,33 6,58 6,29

*A költségek tartalmazzák az értékcsökkenést és az irányítási költségeket, ill. 2008-tól az MMbF Zrt. termelése nélkül értendő
**MOL-csoport InÁ-val 2009. július 1-től
*** MOL-csoport InÁ-val, a költségek nem tartalmazzák az eszközfelértékelés értékcsökkenését és értékvesztését

*MOL-csoport InÁ-val 2009. július 1-től
**MOL-csoport InÁ-val

* MOL-csoport InÁ-val 2009. július 1-től
**MOL-csoport InÁ-val

*A költségek nem tartalmazzák az értékcsökkenést, értékvesztést és az irányítási költségeket, ill. 2008-tól az MMbF Zrt. termelése nélkül értendő
**MOL-csoport InÁ-val 2009. július 1-től
*** MOL-csoport InÁ-val

Költségek

Szénhidrogén termelés

napi szénhidrogén termelés országonként (ezer boe/nap) 2007 2008 2009* 2010** 2011**
Magyarország  63,0     61,7     57,5     53,6    48,8

Oroszország  26,3     23,4     20,1     19,7    18,7

Pakisztán  1,1     1,2     1,4     4,7    5,5

Irak kurdisztáni régiója  -       -       -       -      0,1

Horvátország  -       -       24,1     54,1    50,8

Szíria  -       -       2,3     7,9    20,3

egyiptom  -       -       1,1     1,9    1,8

Angola  -       -       1,7     1,6    1,6

Teljes szénhidrogén termelés  90,4     86,3     108,0     143,5     147,4    

* MOL-csoport InÁ-val 2009. Július 1-től
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Vegyipari termelési adatok (kt) 2007 2008 2009 2010 2011
etilén 870 812 789 794 786

LDPe 270 246 231 216 244

HDPe 404 361 387 417 388

PP 546 515 511 510 537

Vegyipari termék értékesítési adatok (kt) 2007 2008 2009 2010 2011
belföldi értékesítés 491 447 385 462 515

Szlovákia 84 78 80 82 79

export értékesítés 912 833 881 871 910

Összes termékértékesítés 1.487 1.358 1.346 1.415 1.504

Szállított földgáz mennyiség (millió m3) 2007 2008 2009 2010 2011
Magyarországi  szállítás 14.961 15.140 14.913 13.833 12.492

Tranzit 2.390 2.427 1.768 2.201 2.761

Petrolkémia

GÁZ MIDSTReAM

HUMÁn eRőFORRÁS
Teljes munkaidős átlagos létszám (fő) 2007 2008 2009* 2010 2011
kutatás és termelés 1.504 1.516 1.498 1.486 1.489

Feldolgozás és kereskedelem 2.836 2.882 2.854 2.836 2.879

Gáz és energia 0 17 33 37 9

Társasági szolgáltatások 539 539 521 502 496

központ és egyéb 427 430 439 446 460

MOL nyrt. Összesen 5.306 5.384 5.345 5.307 5.333

Leányvállalatok 9.194 10.606 20.189 28.107 26.305

MOL-csoport 14.500 15.990 25.534 33.414 31.638

* MOL-csoport InÁ-val 2009. Július 1-től

Záró létszám (fő) 2007 2008 2009* 2010 2011
MOL nyrt. 5.305 5.421 5.264 5.270 5.336

Leányvállalatok 9.753 11.792 28.826 27.124 26.135

MOL-csoport 15.058 17.213 34.090 32.394 31.471

* MOL-csoport InÁ-val 
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Dunai Finomító – Magyarország
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Fenntarthatósági teljesítményünk



Interjú Iain Patersonnal
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2011-ben a MOL megújította a csoportszintű EBK Politikáját, ki-
egészítve azt a Társadalmi hatás területével. Hogyan ellenőrzik 
ennek hatékony végrehajtását?
A politika csak egy darab papír marad, amennyiben nincs a mun-
kavállalók tevékenységében és viselkedésében megjelenő, kézzel-
fogható eredménye. Az Igazgatóság rendszeres beszámolót kap a 
MOL-csoport ebk teljesítményéről, köztük a jelentős események-
ről, a kulcs teljesítménymutatókról és a főbb akciókról. Tekintettel 
arra, hogy az „egészség és biztonság” valamint a „környezetvé-
delem” két fontos fenntarthatósági fókuszterület is egyben, ezek 
összefoglalójára az FF bizottsági üléseken is sor kerül. ne feled-
kezzünk meg a rendszeres üzletági és leányvállalati beszámolókról 
sem, amelyek egyik témája szintén az ebk teljesítmény. A mun-
kaidő kieséssel járó balesetek gyakorisága (LTIF) mutató mellett - 
amely a vezetői teljesítményösztönző rendszer egyik kulcseleme 
vállalatunknál - a fent említett fókuszterületek mentén ki akarjuk 
fejezni érzékenységünket, és erősebb kontrollt kívánunk gyakorol-
ni tevékenységeink társadalmi hatásai felett.

Melyek a 2012-es esztendő fő fenntarthatósági 
témái és kihívásai?
Az aktuális üzleti év fő irányát hosszú távú fenntart-
hatósági célkitűzéseink határozzák meg. Hogy néhány 
példát említsek: telephelyeinken elindulnak, illetve 
folytatódnak energiahatékonysági projektjeink, kiter-
jesztjük folyamat-, munka-, közlekedés- és alvállalko-
zói biztonsággal kapcsolatos programjainkat, terveink 
szerint megkezdjük Százhalombattán a biogázüzemünk 
építését, és folytatódik a bioüzemanyagokkal kapcso-
latos kutatás-fejlesztési tevékenység is. A humán tőke 
területén törekszünk arra, hogy a különböző kompe-
tencia-fejlesztési programjainkat és -rendszerünket 
egy nemzetközibb működésre szabjuk át. Mindemel-
lett a közelmúltban megújult etikai kódex bevezetésé-
ről az év végén vár beszámolót a bizottság.

Az elmúlt évek folyamán a MOL-csoport folyamatosan fejlődött, 
tevékenysége nemzetközivé lett és összetettebbé vált. Hogyan 
tükröződik ez a fenntarthatósági megközelítésükben és Bizottság általi 
megítélésében?
A MOL-csoport egy új szakaszba lépett a fenntarthatóság terén, amikor 
2010-ben bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Világindexbe. 2011-
ben új üzleti stratégiai irányt határoztunk meg, továbbá az Igazgatóság-
ban történt személyi változások következtében az FFb összetétele is meg-
változott. Megújítottuk a bizottság ügyrendjét, és új irányt határoztunk 
meg: az üzletági és leányvállalati teljesítmény fejlesztése a 6 fenntartha-
tósági stratégiai fókuszterület mentén. Törekszünk arra is, hogy a meg-
újult etikai kódex és új ebk és Társadalmi Hatás Politikánk következetes 
végrehajtása nagyobb hangsúlyt kapjon.

Hogyan értékeli a 2011-es teljesítményt a fenntartható-
sági célok megvalósulásának fényében?
A munkabiztonsággal kapcsolatban – mely számunkra 
első számú prioritás -, vegyes érzéseim vannak. A mun-
kabalesetek gyakorisági mutatója alacsonyabb volt, mint 
az előző években, közel állunk hosszú távú célkitűzésünk 
megvalósításához (1,23 a meghatározott 1-hez képest), 
és a balesetek többsége nem technológiai eredetű volt, 
hanem inkább elcsúszásból származó kisebb sérülések. 
Sajnos azonban halálos kimenetelű balesetek is előfor-
dultak a MOL-csoportban, ami elfogadhatatlan. Legtöbb 
környezetvédelmi célunk teljesült, és a számos HR elis-
merés, melyet az év során kaptunk, megerősíti folyamat-
ban lévő beruházásaink létjogosultságát a humán tőke 
területén.

Ön személy szerint melyik fenntarthatósági 
kihívást tartja a legfontosabbnak?
A legnagyobb kihívás, hogy miként tudja az emberiség ésszerűbben megőrizni 
a világ erőforrásait a jövő generációi számára. 
Az emberi faj csak akkor képes a túlélésre, ha sikerül megőrizni a termékeny 
földet, vizet, és más természeti erőforrásokat. Azonban szeretném az ”éssze-
rűbb” kifejezést külön is hagsúlyozni: tudatosan és módszeresen kell csele-
kednünk erőforrásaink védelme érdekében, és nem szabad megfeledkeznünk 
a társadalmi fejlődésről sem.

Iain Paterson
a Fenntartható 
Fejlődés bizottság 
(FFb) elnöke
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bevezetés és áttekintés
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Az idei Éves Jelentés valamennyi fejezetében megtalálhatók fenn-
tarthatósággal kapcsolatos adatok és információk. A jelen fejezet 
célja, hogy összefoglalja célkitűzéseinket és eredményeinket a 
hat fenntarthatósági fókuszterület mentén. ezt kiegészítendő, az 
„Üzleteink” című fejezetben üzletági fenntarthatósági összefogla-
lókat készítettünk. Ha Ön többet kíván megtudni a MOL-csoport 
fenntarthatósági stratégiájáról és tevékenységéről, kérjük, láto-
gasson el a www.mol.hu/ff oldalunkra!

2011. elején a MOL-csoport meghatározta a 2015-ig elérendő, ál-
talános hosszú távú fenntarthatósági célkitűzését, amely a követ-
kezőképpen hangzik: „nemzetközileg elismert fenntarthatósági 
teljesítmény (top 20%) elérése és megtartása.”
kulcs teljesítménymutatóként a Dow Jones Fenntarthatósági In-
dexhez kapcsolódó értékelésben elért eredményünket alkalmaz-
zuk. ezen elemzés szerint a MOL-csoport az olaj- és gázipari szek-
tor fenntarthatósági szempontból legjobb 12 vállalatának egyike, 
és a régió első és egyedüli vállalataként második alkalommal lett 
része a Dow Jones Fenntarthatósági Világindexnek. 2011-ben a 
kockázatkezelés (94%), az etika (93%), a környezeti jelentéstétel 
(93%) és a Társadalmi jelentéstétel (92%) érte el a legjobb ered-
ményt.

A 2010. és 2011. évi összpontszám csökkenésének fő okai a (1) 
„kutatás és Termelés” területen elért alacsonyabb pontszámunk, 
(2) a gyengébb eredményt mutató InA adatok teljes körű konszo-
lidálása és (3) a kérdőív módszertani változásai voltak.

2011. ÉVI eReDMÉnyeInk
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A MOL pontszáma a Dow Jones 
Fenntarthatósági Index értékelésében

MOL összpontszám
Iparági átlag

Összpontszám (%)

A 2011. évi célok a hat fenntarthatósági fókusz-
terület mentén eredmény Cél 

teljesülése*

1. Éghajlatváltozás

Üvegházhatású gázkibocsátásunk (ÜHG) fajlagos csök-
kentése 1%-kal (2010. évhez viszonyítva)** 

Üzleteink jó úton haladtak a kitűzött cél megvalósítása felé, az ez 
évi céljaink szinte teljes mértékben megvalósultak (Finomítás: 
-1,3%; Petrolkémia: +1,5%; kutatás–Termelés: -5%)

Geotermikus koncesszió megszerzése a kísérleti projek-
thez és a geotermikus k+F tevékenységek végrehajtása 

nem történt előrelépés, továbbra is várunk a magyarországi 
geotermikus koncessziós pályázat kiírására.

A biogáz üzem finomítói rendszerekbe történő inte-
grációjának lezárása és az építkezési munkálatok elindí-
tása 

A Dunai Finomító rendszereibe történő integrálással folytatódott 
a Rossi FAMe üzem hulladékából biogáz előállítását célzó tech-
nológia fejlesztése. A fővállalkozói tender előkészítése folyamat-
ban van. ezzel párhuzamosan teszt és kutatóüzem épül, mely 
szintén a biogáz technológia fejlesztését támogatja.

A finomítói megújuló energiahasználat lehetőségének további vizsgálata:  

Folytatandó a CO2 megkötésére szolgáló alga-alapú 
technológia kutatása ill. biokomponens termelés 
vizsgálata

Az eredetinél 30%-kal nagyobb növekedési rátájú algatörzset fe-
jlesztettünk. Hidegálló algatörzset választottunk, hogy a termesztési 
időszakot megnyújtsuk tavaszra és őszre.

k+F az új generációs bioüzemanyagok terén: a tech-
nológia további fejlesztése, alga biomassza hasznosí-
tása biogázként vagy biodízel alapanyagként

A biogáz előállításához legmegfelelőbb biomassza betakarítási 
módszer kifejlesztésére került sor. A tenyésztési közeg optimal-
izálását segítette a finomító szennyvizének felhasználása. 

Az újrahasznosított növényi olaj (használt étolaj) 
arányának növelése az üzemanyagokbanl 

A teljes értéklánc további fejlesztéseinek köszönhetően lehtővé 
vált az újrahasznosított növényi olaj (használt sütőolaj) FAMe 
alapanyagként történő felhasználása téli időszakban is. A fejlesztés 
révén növelni tudjuk a hulladék alapú üzemanyag-előállításunkat. 
2011-ben több mint 50 000 tonna hulladék alapú biokomponenst 
használtunk fel dízelgyártásra, többek között a magyarországi 
töltőállomás hálózatunkon indított háztartási sütőolaj gyűjtési 
kampánynak köszönhetően (30 tonna).

2. Környezet

A 2010-es üzleti évhez viszonyítva a MOL-csoport 
környezetvédelmi kötelezettségeinek 5%-os csökkentése, 
kockázatalapú megközelítéssel

Az éves cél elértnek tekinthető, a csökkenés 4,7%. A különbség 
fő oka a program két új belépőjének, az InA és a IeS kötelezettsé-
geinek felülvizsgálata.

Csoport- és üzleti szintű biodiverzitás rendszer kialakítása 
nemzetközi gyakorlatok, iparági tapasztalatok és üzleti akciók 
alapján a biodiverzitás munkacsoport kidolgozta a stratégiát és a 
csoportszintű biodiverzitás Akciótervet. 

Dunai Finomító, Százhalombatta, Magyarország

Dunai Finomító – Magyarország

*A cél teljesülése (  =100%)
**A kitűzött és értékelt célok kizárólag az ebk szempontból integrált MOL-csoportos vállalatokat fedi le 2011-ben (például nem tartalmazza az InA-
csoportot és az oroszországi működésünket), bevételarányosan ez körülbelül 80%-os lefedettséget jelent 
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A 2011. évi célok a hat fenntarthatósági fókusz-
terület mentén eredmény Cél 

teljesülése*

3. Egészség és biztonság

Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés 
(TROIF) értéke nulla legyen**

nem történt foglalkozási megbetegedés 2011-ben, így a TROIF 
értéke 0.

15%-os rendszerességi ráta elérése a STeP munkahelyi 
egészségfejlesztési programunkban az év végéig (MOL, 
TVk, Sn, SPC)

A rendszerességi ráta - célkitűzést meghaladva - 25,8% volt.

ne legyen halálos kimenetelű baleset a MOL-csoporton 
belül (munkavállalók, kivitelezők és harmadik felek)**

egy munkavállalói, 5 alvállalkozói és 5 harmadik feles haláleset 
történt. 

A munkaidő-kieséssel járó balesetek gyakorisága (LTIF) 
alacsonyabb legyen, mint 1,0**

Az LTIF a 2011-es célkitűzésnél kicsit rosszabb lett, értéke: 1,23. 
A teljes MOL-csoport LTIF értéke: 2,15.

közúti balesetek gyakorisága (RAR) ne haladja meg az 
1,6-ot**

A célkitűzéshez képest lényegesen alacsonyabb a RAR értéke: 
0,98, a teljes MOL-csoportban: 1,7.

4. Közösségek

Felelős Marketing: általános szabályok meghatározása 
valamennyi – reklámozást végző - MOL-csoportos tagvál-
lalatra vonatkozóan

A felelős reklámozási politika elfogadása megtörtént, beépítése 
a MOL-csoport szabályozási rendszerébe folyamatban van.

5. Humán tőke

Munkáltatói márkastratégia és imázs erősítése a 2010. 
évi employer branding felmérés eredményei alapján

A magyarországi kutatás eredményeinek feldolgozása illetve 
harmonizációja a “corporate brand” projekttel megtörtént. A 
Slovnaftban és az InA-ban lezajlott a felmérés.

A munkavállalói teljesítményértékelési rendszer kiterjesz-
tésének előkészítése az InA-ban

A kiterjesztés elhalasztásra került a menedzsment döntésének 
megfelelően.

esélyegyenlőségi Terv kiterjesztése a nagyobb  
magyarországi leányvállalatokra

kinevezték az ún. “esélyegyenlőségi koordinátorokat”, az 
esélyegyenlőségi Terv bevezetésével kapcsolatos, MOL nyrt.-ben 
gyűjtött tapasztalatok átadása folyamatban van. A TVk nyrt. 
esélyegyenlőségi tervét várhatóan 2012-ben fogadják el.

A kompetenciafejlesztési program (Petroskills) folyta-
tása a kutatás – Termelés üzletágnál, illetve a bevezetés 
lehetőségének vizsgálata a Termékelőállítás és kereske-
delem divíziónál és az ebk szervezetnél

A csoportszintű belső képzési rendszer felállítása megkezdődött, 
177 munkavállaló vett részt 12 belső tréningen a kutatás-Termel-
és üzletágnál. Hasonló kezdeményezés indult a Finomítás és ebk 
szervezeteknél.

6. Gazdasági fenntarthatóság

A teljes MOL-csoportra érvényes üzletmenet foly-
tonosság menedzsment (business Continuity Manage-
ment) szabályozás kiadása és a bevezetés megkezdése

egy kísérleti projekt keretében a teljes folyamat (balesettől a 
termelésig) felülvizsgálatra és modellezésre került a kockázat-
kezelés szervezet által a Dunai Finomító egyik üzemében. 

A dolgozók etikai tudatosságának növelése és az etikai 
menedzsment fejlesztése csoportszinten: valamennyi 
2011. évre tervezett akció sikeres végrehajtása

A megújult kódex eredetileg tervezetthez képest későbbi kiadása 
miatt a feladatok megvalósítása késedelemmel zajlik.

*A cél teljesülése (  =100%)
**A kitűzött és értékelt célok kizárólag az ebk szempontból integrált MOL-csoportos vállalatokat fedi le 2011-ben (például nem tartalmazza az InA-
csoportot és az oroszországi működésünket), bevételarányosan ez körülbelül 80%-os lefedettséget jelent 
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A MOL-csoport vezetősége a 2011 év elején jóváhagyta a 2011 és 
2015 közötti időszakra vonatkozó csoportszintű fenntarthatósági 
stratégiáját, amely hat fókuszterületen részletes célkitűzéseket 
határoz meg mind a vállalatcsoport, mind az üzletágak szintjén. 
A következő fejezet az e területekhez és célokhoz tartozó fő tevé-
kenységek, projektek és adatok összefoglalása. Ahol csak lehetsé-
ges, igyekszünk utalni a hosszú távú célokra. 
A részletes, csoportszintű célkitűzésekért kérjük, látogassanak el              
honlapunkra. 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
Általános cél: „A klímaváltozással kapcsolatos lehetőségek és koc-
kázatok kezelése”

Hosszú távú termékportfólió
Kapcsolódó célkitűzés: „Az alacsony széntartalmú termékek és 
szolgáltatások arányának növelése”

elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy portfóliónban növeljük az 
alacsony széntartalmú termékek és szolgáltatások arányát. erő-
feszítéseink eredményeként több kutatás és Fejlesztés (k+F) pro-
jektünk már folyamatban van annak érdekében, hogy bővítsük 
palettánkat.

Hulladékalapú biokomponens bekeverés
Vállalatunk társadalmi felelősségvállalásának következő lépése-
ként 2011-ben elindítottuk a nagy sikerű használt sütőolaj gyűjtő 
kampányunkat. A biodízelgyártó közös vállalatunknál az elmúlt 
két évben technológiafejlesztést hajtottunk végre, így a MOL már 
egész éven át képes a használt sütőolajból előállított biodízel 
bekeverésére, ami egyúttal jelentős mértékben hozzájárul a 
Downstream hatékonyságának javulásához.

Második generációs biodízel-kutatás
Ahhoz, hogy időben felkészüljünk az eU megújuló energiával kap-
csolatos előírásainak fenntartható módon való teljesítésére, szük-
ségünk van a második generációs biodízel gyártás bevezetésére. 
Megkezdődtek a kutatások annak érdekében, hogy megteremt-
sük a költséghatékony új generációs biodízelgyártás feltételeit. 
Az új technológia a jelenleginél szélesebb alapanyagbázison jobb 
termékminőséget, és lényegesen kevesebb mellékterméket ígér. 
A sikeresen lezárult első projekt fázis eredményeként egy termék-
szabadalmat is benyújtottunk.

Algakutatás
A harmadik generációs bioüzemanyagok előállításában az algák előreláthatóan jelentős szerepet fognak betölteni, mivel a termeléshez 
olyan szinergiákat tudunk kiaknázni a Dunai Finomítóban, mint pl. az alga által történő jelentős mennyiségű szén-dioxid megkötése 
füstgázokból, vagy különböző tisztított szennyvizek hasznosítása. Az algakutatás másik célja hogy elegendő megújuló alapanyagot állít-
sunk elő biodízel, illetve biogáz gyártásához. Laborkísérletekre alapozva sikerült megvalósítanunk egy kísérleti reaktort Százhalombat-
tán, ami az első lépés afelé, hogy felzárkózzunk a világ vezető algatermelő vállalataihoz (melyek a jelenlegi termelésünk négyszeresét 
képesek előállítani).

Kémiailag stabilizált gumibitumen-gyártás
A MOL a Pannon egyetemmel közösen kifejlesztett egy új, szabadalmaztatott gyártási eljárást, amellyel képesek vagyunk kémiailag 
stabilizált gumibitument (CSRb) előállítani. Megfelelő technológiai módszereket alkalmazva csökkenthető a klasszikus gumibitumen 
kedvezőtlenül magas viszkozitása. Vizsgálatok bebizonyították, hogy a CSRb teljesítménye hasonló, mint a kiváló minőségű polimerrel 
módosított bitumené. Hulladék gumiabroncsok feldolgozásával nemcsak a hulladék mennyiségét csökkentjük, de a gumibitumen hosz-
szabb élettartama és kevesebb karbantartási igénye miatt az aszfaltgyártás és útépítés során csökkenthető a szén-dioxid kibocsátás.
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt! 

Biogázüzem létesítése
Megkezdtük biodízelüzemeink működése során keletkező szerves hulladékon és mellékterméken alapuló biogáz-előállítási koncepci-
ónk kidolgozását, mely egyúttal finomítói szinergiákat is kiaknáz. Célunk, hogy megfelelő mennyiségű biogázt termeljünk, és ezzel a 
megújuló energiaforrással kiváltsuk a Dunai Finomító fűtési célú földgázigényének több mint 10%-át.

Műanyaghulladék-alapú üzemanyaggyártás
A műanyag-krakkolási projektünk célja egy olyan új technológia kifejlesztése, ami feltárja a műanyag-hulladékból előállított ún. szin-
tetikus kőolajgyártás lehetőségeit. Az ipari méretű feldolgozás fenntarthatósági és üzleti szempontból is előnyt hordoz magában.
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt! 

Geotermikus energia
2011-ben sajnos nem sikerült előrébb lépni a geotermikus energiakutatás, -termelés és –alkalmazás terén, tekintettel arra, 
hogy Magyarországon a vonatkozó koncessziós tender még nem kerül kiírásra. 

Energiahatékonyság és ÜHG-kibocsátás

Energiahatékonyság
Kapcsolódó célkitűzés: ”Az energiahatékonyság fejlesztése”

Minden bizonnyal az év leglátványosabb projektje a - kiskereskedelem által budapesten megvalósított, és a fenntartható fejlődés 
zászlóshajójaként kezelt - Istenhegyi úti töltőállomás – átépítése. Az alkalmazott technológiák részben aktív energiatermelők, részben 
energiát takarítanak meg, és mellesleg meghatározzák a töltőállomás hangulatát is. A koncepció célja egyfajta útkeresés a jövő kihívá-
sainak lehetséges kezelési módjaira, üzemeltetési tapasztalatok szerzése jelenleg még nem szokványos ipari megoldások alkalmazásá-
ban. A megszerzett tapasztalatok alapján a MOL döntést tud hozni, hogy mely elemek alkalmazhatóak a teljes töltőállomás-hálózatban. 

A projekt az alábbi energiahatékonysági elemeket tartalmazza: 
Az épület hőszigetelése energiát takarít meg a háromrétegű speciális üvegek, továbbá a falakon és a tetőn használt extra vastag 
szigetelés alkalmazásával. 

 Teljesítmény a 6 fenntarthatósági fókuszterület mentén

SIkeRek
2011-ben kb. 51 kt hulladék alapú biokomponenst 
használtunk fel dízelgyártásra, többek között a háztartási 
sütőolaj gyűjtési kampánynak köszönhetően

A MOL megnyitotta koncepció-töltőállomását, hogy 
tesztelje a fenntarthatósági megoldásokat

neHÉZSÉGek
A biogáz üzem építése csak 2012-ben fog megkezdődni
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A növényekkel beültetett zöld homlokzat meleg nyári napokon csökkenti a hőmérsékletet az épületben, és egész évben oxigéndús, friss 
levegőt biztosít a környezetnek. Az elhelyezett növények 66 m2-es felülete mintegy 3 tonna CO2 gázt semlegesít évente és amellett, 
hogy pozitív hatással van a vásárlóközönségre, kellemes mikroklímát is biztosít a töltőállomás környezetében.

A zöldtető minimalizálja mind a nyári, mind a téli hőmérsékleti csúcsokat, és energiamegtakarítást is eredményez. Az esővíz felhaszná-
lása csökkenti a csatornarendszer terhelését, a növényzet pedig kellemes mikroklímát biztosít. 

A hőlégszivattyú hűti és fűti az épületet, valamint biztosítja a használati melegvizet is. Mivel a rendszer a levegő hőtartalmát haszno-
sítja, ezért a talajvízre nincsen hatása. A halk működésről extra hangszigetelés gondoskodik. 

Az esővíz-újrahasznosítással kímélhetjük a vízkészleteket. Amellett, hogy a falon és a tetőn elültetett növényeket nedvesen tartja, még 
a locsolásra fordított vízmennyiséget is csökkenti.

A LeD fényforrások használatával energiahatékony világítási rendszert valósítottunk meg. A hagyományos égőkhöz képest a LeD-ek 
extra élettartama még az elektromos hulladék mennyiségét is csökkenti. 

A napelemrendszer megújuló energiával látja el a töltőállomást, és egyben árnyékot is ad. Évente kb. 30 800 kWh energiát termel.
A Shop épület főbejárati portálja fölött elhelyezett LeD információs panelen a vevők FF tudatosságát erősítő üzeneteket közvetítünk.
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt!. 
 
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a kiskereskedelem további eredményeket ért el: a villamos energia használat csökken-
tése érdekében mozgásérzékelőkkel láttak el 100 magyarországi és 39 horvátországi (TIFOn) kutat, a Slovnaft pedig egy kampány kere-
tében felülvizsgálta a lehetséges vízelfolyásokat, kijavította a feltárt hibákat, és optimalizálta a hőmérséklet beállításokat.
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt! 

A Finomítás, a Petrolkémia és kutatás-Termelés is folytatta energiahatékonysági programját, amelyről részletesebb információ a „Üveg-
házhatású gázkibocsátás” című fejezet alatt olvasható. 
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt! 

A MOL-LUb leányvállalatunknál három fő projekt valósult meg. A logisztikai raktárépület világítástechnikai rendszerének rekonstrukciója 
befejeződött. A megfelelő világítási körülmények immáron csökentett áramfelhasználással párosulnak. Új precíziós műszereket telepítet-
tünk az üzemben az alumínium-tri-izopropanolát gyártás automatizálásáért. ennek következtében az adalékanyagokat gyártó üzem és a 
kenőzsírokat gyártó üzem egyidőben is működhet, és elektromos áram igényük ellátása egy kazánnal biztosítható. A rövidebb működési 
időtartam az energiafelhasználás csökkenéséhez vezet. A kenőzsírokat és a kenőolajokat gyártó üzemeket összekötő csővezeték lefekteté-
se kiváltotta az alapanyagok vasúti szállítását, melynek következtében nagy mennyiségű üzemanyag takarítható meg.

Üvegházhatású gázkibocsátás
Kapcsolódó célkitűzés: “Minden telephely javítsa egy decilissel a jelenlegi ágazati CO2 mutatóját 2015-ig*”

Versenyképességünk fenntartása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a szén-dioxid intenzitás javítására a karbonszűkös világban. 
MOL-csoport szintű energiahatékonyság fejlesztésére irányuló programok szolgálják a termelés fajlagos CO2 intenzitásának javítá-
sát a különböző üzleti divízióknál. A kutatás-Termelés üzletág teljes folyamatfelülvizsgálatot és optimalizálást hajtott végre az Algyői 
Gázüzemben, melynek eredményeképpen várhatóan 20%-kal csökken a 2010. évi szinthez viszonyított CO2-kibocsátás. Oroszországi 
működési területeinken a kísérőgázok (olajkitermeléskor melléktermékként megjelenő földgáz) hasznosítására törekszünk, mellyel a 
saját célú energiaigényeinket fedezzük. A jelentésbe idén először bevont oroszországi adatokban a 11 millió m3 hasznosított gáz 22 kt 
CO2-kibocsátás-csökkenést eredményezett. korszerű világítástechnikai rendszereket üzemeltünk be a főbb divíziós létesítményekben, 
valamint a kisebb üzemekben is elindult az irányfény és üzemviteli világítás szétválasztása.

A Termékelőállítás és kereskedelem üzletágnál  2011-ben befejeződött a Dunai Finomító AV2 üzem termelési hatékonyságának javítása, 
valamint az eiffel program részeként az energiahatékonyság fejlesztése a Tiszai Finomítóban, ami 1 200 tonna/év gőz és 570 MWh/év 
elektromos áram felhasználás-csökkenést eredményezett. A Slovnaft Finomító energia auditjának is köszönhetően a CO2 intenzitás előző 
évhez viszonyított 6%-os javulását értük el. Az IeS mantovai finomítójában a működés hatékonyságát az üzemanyagfogyasztás szigorú 
nyomonkövetésével, a dízelolaj és vegyipari benzin felhasználás csökkentésével, valamint a földgázfelhasználás növelésével értük el - hogy 
csupán néhány tényezőt említsünk. ezek a projektek 19 kt CO2-kibocsátás-csökkenést és további 7,5 kt egyéb légszennyező anyag emisszi-
ójának elkerülését eredményezték. Az InA Rijekai Finomítójában az energiagazdálkodás csoport egy átfogó akciótervet fogalmazott meg, 
(„energia Útiterv”) mely olyan elemeket foglalt magában, mint a hálózat karbantartása és kondenzátum-visszanyerő rendszer. 

Az utóbbi években a Petrolkémia divízió üzleti tervében foglalt projektek döntő hányada gazdasági és technológiai fejlesztések, va-
lamint a környezeti lábnyom csökkentésének kombinációi voltak. A legjelentősebb, leginkább mérhető CO2-kibocsátás-csökkenést a 
fűtőgáz gőzkrakkolók közötti szállításának módosítása és a kazánrekonstrukció jelentette, melyek együttesen 20 kt-val kevesebb kibo-
csátást eredményeztek. A következő évek tervezett projektjei között szerepel a gőzkrakkoló kazán kvencsolajának földgázzal való kivál-
tása, a működés-menedzsment és monitoring rendszer kivitelezése, stb. ezek várhatóan összesen további 17 kt kibocsátás-csökkenést 
jelentenek évente.

Összesítve, az energiahatékonyság javítására irányuló törekvéseink a 2010-es évhez viszonyítva 3%-os csökkenést mutatnak, ami több 
mint 200 ktonnányi CO2-kibocsátás-csökkenést jelent. 

Az üzemanyagainkhoz adott biokomponens összetevő révén további 575 449 tonna CO2–kibocsátás-csökkenést értünk el csoportszin-
ten 2011-ben. Az elmúlt három év hasonló erdményeit összegezve összesen 1 514 667 tonna a kibocsátás-csökkentés mértéke.

Megújuló energia 
Kapcsolódó célkitűzés: “Megújuló energiák növekvő részesedése a saját felhasználásban”

Folytattuk valamennyi korábban megkezdett, megújuló energiával kapcsolatos projektünket. Legjelentősebb eredményünk az idei év-
ben megépült, napenergiát és geotermikus energiát is hasznosító töltőállomás-koncepció – az ezzel kapcsolatos részleteket lásd fentebb. 
Pakisztánban napenergiával működő elektromos rendszereket telepítettünk a központi gázfeldolgozó üzemben, mely az üzem teljes energia-
igényének 6,6%-át fedezte 2011-ben. 
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt! 
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*A fenti CO2 összehasonlítás az egyes létesítmények szektorális eredménye alapján történik, azok CO2 kibocsátását alapul véve. A legjobb 10% átlaga 
európai szintű elemzés alapján kerül meghatározásra. A rangsort 10 egyenlő részre (decilisekre) osztják fel. A MOL működési területei a teljesítmé-
nyük alapján ezen decilisek mentén kerülnek besorolásra. Célunk valamennyi létesítményünk esetében egy decilissel történő teljesítményjavítás.

182 MOL-csoport ÉVeS JeLenTÉS 2011 183

http://www.mol.hu/en/about_mol/news_media_centre/our_publications/mol_scientific_magazine/sd_hse_special_issue/green_trends__ndash__future_under_mol_canopy__ndash__concept_for_the_future_filling_station
http://www.mol.hu/en/about_mol/news_media_centre/our_publications/mol_scientific_magazine/focus/energy_saving_opportunities_in_petrol_station_operation
http://www.mol.hu/en/about_mol/news_media_centre/our_publications/mol_scientific_magazine/workshop/energy_saving_and_heat_exchanger_cleaning/
http://www.mol.hu/en/about_mol/news_media_centre/our_publications/mol_scientific_magazine/challenges/downstream_renewable_energy_projects__ndash__in_harmony_with_sustainable_development/


kÖRnyeZeT  
 
Általános cél: „Környezeti lábnyom csökkentése”

Levegőtisztaság-védelem
Kapcsolódó célkitűzés: „Az LDAR módszertan révén mérjük/számítsuk és csökkentsük a VOC (illékony szerves vegyületek) emissziót az 
a teljes MOL–csoportban”

A stratégiai célkitűzésként megfogalmazott VOC kibocsátások csökkentésének elérése érdekében elindítottuk a “szivárgás felderítés és 
javítás” (LDAR) programot, és próbaméréseket végeztünk egyes magyarországi létesítményeinknél. A projekt nem csupán a környező 
területek levegőminőségének javulásához járul hozzá, hanem szénhidrogén veszteségeink csökkentését is jelenti. 
2011-ben a VOC emissziók csökkentésére összpontosítottunk. A kibocsátások legnagyobb része a fosszilis üzemanyagok elégetéséből 
és a finomítói technológiákból ered. Csoportszinten a Finomításhoz köthető emissziók a teljes kibocsátás mintegy 72%-át (58% InA 
nélkül) teszik ki, a tipikus légszennyezők vonatkozásában. Legjellemzőbb légszennyező anyagok a SO2, nOX és VOC. Az emissziók csök-
kentésének érdekében az alacsony nOX-kibocsátással járó égetők telepítésére és a VOC szivárgási pontok felderítését és felszámolását 
célzó programokra összpontosítunk. A Slovnaft és IeS üzemeinél évek óta futó LDAR programot fokozatosan vezetjük be a magyaror-
szági létesítményeknél, ahol már a kísérleti mérések is megkezdődtek. A VOC kibocsátással kapcsolatos kezdeményezések közé sorol-
ható a szivattyúk tömítéseinek cseréje, és a szennyviztározó medencék lefedése is további VOC szivárgások megelőzése érdekében. 
A VOC-kibocsátások 2010. és 2011. közötti növekedésének oka főként az oroszországi adatok jelentéstételi körbe való bekerülése 
(Matyuskinskaya Vertical - 255 t és baitex LLC - 842 t).

Teljes légszennyezőanyag-kibocsátás (kivéve ÜHG) komponensek szerint (t)

Habár a Dunai Finomítóban és a Slovnaftban az energiatermelő eszközök csak részben képezik a MOL tulajdonát, mégsem hagyhatjuk 
figyelmen kívül ezeket a kibocsátókat. A Dunai Finomító területére tervezett nagy hatékonyságú CCGT (kombinált ciklusú gázturbinás 
erőmű) építésére irányuló projekthez minden szükséges engedélyt sikerült megszerezni, így a projekt a kivitelezés fázisába léphet. A 
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A Finomításhoz hasonlóan, a Petrolkémia szintén kiemelt figyelmet fordított a VOC emissziókra. Az LDAR program keretében tervezett 
összes mérés befejeződött a Slovnaft Petrochemicals-nél. A TVk-nál a VOC kibocsátás csökkentését célozva az úszótetős tartályok rögzí-
tett tetővel történő felszerelése tervezés alatt áll. Az SPC-nél előkészítés alatt áll a gőzkrakkoló alapanyag szűrésének megvalósíthatósági 
tanulmánya, aminél fogva csökkenteni tudjuk a kazánok működésével járó CO2, nOX, SOX és PM emissziókat.
Ugyan a kutatás-Termelés divízió kibocsátásai kevésbé jelentősek, mint a Downstream tevékenységeké (Finomítás, Petrolkémia), célunk 
mégis az emissziók folyamatos csökkentése az Upstream területen is, és a fáklyázásnak és a gázok szabadon engedésének csak technológi-
ai okokból kifolyólag, illetve vészhelyzet esetén való alkalmazása. Az Upstream k+F szervezeténél egy, a glikolregenerálók VOC kibocsátá-
sainak mérésére alkalmas eszköz kifejlesztését célzó projekt zajlik. 2011-ben kísérleti mérésre került sor a Ferencszállási gyűjtőállomáson, 
a következő lépés a mérőeszköz robbanásbiztos működésének a megvalósítása. Az k+F szervezet szintén említésre méltó, jelenleg futó 
projektje a gáztechnológiák H2S-mentesítésével kapcsolatos.
 
Miként a Logisztika és kiskereskedelem divíziók legjelentősebb szennyezői az illékony szerves vegyületek, magától értetődő, hogy 
ennek megfelelően a kibocsátás csökkentésére ezen üzletágaknál is törekedtünk. Szlovákiában a Logisztikánál évek óta a jogszabályi 
környezetnek megfelelően működik az LDAR program. következő lépésként várhatóan a Logisztika magyarországi és romániai szerve-
zetei vezetik be az LDAR programot kísérleti mérések keretében. A komáromi telephelyen sikeresen a teljes a gőzvisszanyerő egység 
(VRU) rekonstrukcióját.
VOC kibocsátások tekintetében a kiskereskedelem üzletágban célunk, hogy a jogszabályi követelményeken túl környezetvédelmi teljesít-
ményt érjünk el technológiai megoldások alkalmazásával. Minden felújított töltőállomást második fázisú gőzvisszanyerővel. A termékfel-
használással járó kibocsátásokért is felelősséget vállalunk, töltőállomásainkon bevezetés töltőállomást van az Adblue elnevezésű adalék-
anyag, amely a kipufogógázokból eredő kibocsátások csökkentéséhez járul hozzá.
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt!
 
Vízgazdálkodás
Kapcsolódó célkitűzés: „A 2010. évi vízfelhasználás csökkentése 5%-kal 2015 végéig”

Vízfelhasználás 
Összhangban a MOL-csoport stratégiai célkitűzésével, tevékenységünk során arra törekszünk, hogy vízfelhasználásunkat a 2010. évi 
adatokhoz képest 5 év alatt, tehát 2015 végéig 5%-kal csökkentsük. Célunk elérése érdekében minden üzleti és funkcionális egységünk 
jelentős erőfeszítéseket tesz, kiemelt – vízfelhasználást csökkentő – projekteket indít és hajt végre.

A teljes vízfelhasználás mértéke forrásonként (ezer m3) Fe
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SIkeRek
A hulladék mennyiségének 6,9%-os csökkentése 

A teljes vízfelhasználás 34%-os csökkentése a 2008. évhez 
viszonyítva (InA nélkül)

neHÉZSÉGek
53 millió Ft ebk jellegű bírság

mol.hu/kornyezet

Slovnaft Finomítóban található erőműben - amely a Finomító nehéz maradékanyagait hasznosítja - füstgáz-kéntelenítő berendezést 
telepítettünk, ami jelentősen csökkenteni fogja a SO2-kibocsátást. ezzel egy időben több kazán áll fejlesztés alatt a vonatkozó jog-
szabályi követelmények teljesítése érdekében. A Rijekai Finomítóban bevezetett földgáz alapú energiatermelés további SO2 emisszió 
csökkentést eredményezett.
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt!

2008 2009 2010 
InA nélkül

2011 
InA nélkül

Változás 
2008-

2011 (%)

2010 
Teljes  

MOL-csoport

2011 
Teljes  

MOL-csoport

SO2 (kén-dioxid) 8.805 4.389 2.940 2.690 -69.4% 13.142 10.625

nOX (nitrogén-oxidok) 5.054 3.937 3.442 3.197 -36.8% 7.874 7.531

VOC (Illékony szerves vegyületek) 5.627 3.683 4.133 4.834 -14.1% 4.211 4.901

CO (Szén-monoxid) 824 880 864 2.413 192.7% 1.599 3.295

PM (Szilárd részecskék) 298 205 184 359 20.3% 361 492

Összesen 20.608 13.094 11.563 13.493 -34.5% 27.187 26.844

2008 2009 2010 
InA nélkül 

2011 
InA nélkül

Változás 
2008-

2011 (%)

2010 
Teljes  

MOL-csoport

2011 
Teljes  

MOL-csoport

közüzemi szolgáltatótól, vízműtől 
átvett víz 2.186,4 2.175,5 2.449,1 2.298,1 5,1% 3.523,7 3.478,0

Felszíni vízkivétel 65.612,4 50.653,2 36.267,6 36.475,0 -44,4% 68.512,4 72.795,3

Felszín alatti vízkivétel 9.421,9 8.950,4 10.610,4 11.536,1 22,4% 12.571,9 12.785,3

Gyűjtött, tárolt és felhasznált 
esővíz 591,1 583,8 9,0 6,5 -98,9% 565,3 487,8

Más szervezetektől átvett 
szennyvíz 8.233,9 6.054,6 6.794,3 6.383,7 -22,5% 6.794,3 6.383,7

Teljes vízfelhasználás 86.045,8 68.417,5 56.130,4 56.699,4 -34,1% 91.967,7 95.930,1
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A 2010. évi adatokhoz képest 2011-ben 4,3%-kal (4,0 millió m3) nőtt a vízfelhasználásunk, azonban itt mindenképpen fontos kiemel-
nünk kiemelni, hogy a növekedést alapvetően az okozza, hogy az InA Rijekai Finomítójában a tevékenységünk is jelentősen bővült 
(új hidrogénező üzem létesítése). Továbbá 2011-ben – Upstream oldalon - négy további vállalattal bővült a vízfelhasználási adatokat 
riportálók köre, amely a csoport-szintű adatokban mintegy 0,3%-os (0,3 millió m3) növekményt eredményezett a 2010. évi adatokhoz 
képest
A Finomítás szervezetben a Dunai Finomító teljes vízkivétele az elmúlt két évhez hasonlóan alakult. A feldolgozott kőolaj mennyisé-
gének csökkenésével a fajlagos vízfelhasználás 1,64 m3/tonna kőolaj lett. 2012-ben víztakarékossági projektet tervezünk indítani 500 
m3/h tisztított szennyvíz visszaforgatásával, mellyel 2014-től elérhetővé válik az 1 m3/tonna kőolaj fajlagosnál hatékonyabb frissvíz-
felhasználás. Magyarországi és szlovákiai finomítóinkban 2008-tól folyamatosan biztosított a kibocsátott szennyvizek jó minősége.  
A pozsonyi Finomító (Slovnaft) új engedélyt kapott a szennyvíztisztító üzem működéséhez kapcsolódóan, míg etil-benzol-, kumol- 
(izopropilbenzol) és fenol-üzemeket leállítottuk. ennek köszönhetően a vízfelhasználás a tavalyi adatokhoz képest 33%-kal csökkent. 
Az InA Sisaki Finomítójában – a tavalyi Éves jelentésben jelzett várakozásunkhoz képest még jelentősebb csökkenést értünk el a vízfel-
használásban  (28% , mely a 2011-es év alacsonyabb termelési szintjének köszönhető.
A kutatás-Termelés divízió magyarországi működési területén az enRAC-projekt keretében a gőzkazánok melegvizes, illetve thermo-
olajos kazánokra való cseréje megtörtént, amely a vízfelhasználás csökkenését vonta maga után. A gőzkazánok kiváltása magyarországi 
vonatkozásban az Upstream 5%-os vízfelhasználás csökkenését eredményezte. A kutatás-Termelés divíziónk külföldi operációs terü-
letei közül kiemeljük a pakisztáni régiót, ahol – köszönhetően a víztartályokon és azok vezetékrendszerein elvégzett vizsgálatoknak, a 
hibahelyek kijavításainak és ezáltal a szivárgások megszüntetésének - a 2010. évi adatokhoz képest 2011. évben jelentős mértékben, 
31%-kal csökkent a vízfelhasználás. Az InA-ban a CPS Molve gázfeldolgozó üzemben végrehajtott optimalizálási munkálatoknak köszön-
hetően a technológiai vízgőz igény lecsökkent, amely a kazánok vízfelhasználásának 5%-kal való csökkenését eredményezte.
A kiskereskedelem boszniai töltőállomás hálózatánál (energopetrol) kiemelt stratégiai célunk a töltőállomások modernizációja, amely-
nek keretében megtörténik a duplafalú tartályok, új olajfogó berendezések, szivárgásérzékelő rendszerek, adagolóegységek telepítése, 
és a felújítási munkálatok során kitermelt szennyezett talaj kármentesítése. A rekonstrukciós munkálatok ez idáig 18 töltőállomáson 
fejeződtek be és 9 további töltőállomáson vannak jelenleg is folyamatban. ezekkel a fejlesztésekkel jelentősen csökkennek a boszniai 
töltőállomásaink környezetvédelmi, különösen a vízvédelmi kockázatai. A horvátországi TIFOn töltőállomás hálózatban már elindí-
tott ún. vízmentes toalettek használatával kapcsolatosan megszerzett tapasztalatokat felhasználva egy magyarországi töltőállomáson  
(budapest, Fóti út) is tesztüzem alatt van egy hasonló működésű toalettegység.
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt!
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Vízkibocsátás
A csoportszintű vízkibocsátási adatokat a 2010. évi adatokkal összevetve - a rendszeres javítási és felújítási munkálatoknak és a víz-
használattal kapcsolatos tudatosság erősödésének köszönhetően - egyértelmű és jelentős csökkenés állapítható meg, mind a teljes 
kibocsátott víz, mind pedig az egyes kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségét illetően. A kibocsátott víz mennyiségének – előző évi 
adatokhoz mért  - csökkenése 6,3% (6,7 millió m3). A kibocsátott szennyezőanyagok sorában figyelemre méltó csökkenést értünk el az 
összes ásványolaj eredetű szénhidrogén (23,7%, azaz 17,7 tonna) és a kémiai oxigénigény (11,9%, azaz 281,8 tonna) vonatkozásában. 
ebben az évben a Dunai Finomítóban a szennyvízrendszer környezetvédelmi teljesítményének növelését célzó fejlesztési programot 
indítottunk, mellyel a jövőbeli beruházások környezeti hatásainak kezelésére készülünk fel. Célul tűztük ki a csatornarendszer hibás 
szakaszainak felújítását is, hogy megszüntethessük a talaj és talajvíz további szennyeződését.

Kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége (t)

Hulladékgazdálkodás, elfolyások és kármentesítés

Hulladékgazdálkodás
Kapcsolódó célkitűzés: „Csökkenteni a normál működés során keletkezett fajlagos hulladékok mennyiségét 5%-kal, és a hasznosított 
hulladékok arányát növelni 2015-ig (viszonyítási alap: 2010)”

2011-ben a MOL-csoport tevékenységéből származó teljes elszállított hulladék mennyisége körülbelül 158 700 tonna volt, ez 6,9%-os 
csökkenés a 2010-es évhez képest. erőfeszítéseseinknek köszönhetően a hulladékhasznosítási arány 36,5%-kal növekedett 2008. óta.

Az összes hulladék mennyisége típusonként és kezelési módonként (t)
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2008 2009 2010 
InA nélkül 

2011 
InA nélkül

Változás 
2008-

2011 (%)

2010 Teljes  
MOL-csoport

2011 Teljes  
MOL-csoport

Összes alifás szénhidrogén (TPH) 29,8 44,1 46,2 39,9 33,9% 74,8 57,1

kémiai oxigén igény (kOI) 1.802,0 1.807,0 1.773,4 1.649,1 -8,5% 2.376,5 2.094,7

biológiai oxigén igény (bOI) 378,0 387,4 433,7 424,6 12,3% 582,7 568,0

Lebegő anyagtartalom (SS) 978,0 909,3 948,3 921,1 -5,8% 1.055,5 1.038,4

2008 2009 2010 
InA nélkül 

2011 
InA nélkül

Változás 
2008-

2011 (%)

2010 Teljes  
MOL-csoport

2011 Teljes  
MOL-csoport

Veszélyes hulladék 98.791 66.782 88.083 84.700 -14,3 92.918 89.895

nem veszélyes hulladék 57.619 66.873 69.246 59.726 3,7 77.604 68.783

Összes hulladék 156.410 133.655 157.329 144.426 -7,7 170.522 158.678

Ártalmatlanított/lerakott hulladék 92.175 68.198 68.975 63.449 -31,2 80.202 74.656

Újrahasznált/-hasznosított hul-
ladék 64.235 65.456 88.355 80.977 26,1 90.320 84.023

Összes hulladék 156.410 133.655 157.329 144.426 -7,7 170.522 158.678

Újrahasznosítási arány 41% 49% 56% 56% 36,5 53% 53%
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2011-ben, a nem veszélyes hulladékok mennyiségében volt jelentős csökkenés (kb. 10 kt) az előző évhez képest. ennek oka a magyar-
országi kutatás-termelési üzletág termelési volumenének csökkenése.

Példák a hulladékgazdálkodási akciókból:
•  A Slovnaft Pozsonyi Finomítójában az ipari víz kezelésének technológiai változása következtében (fordított ozmózis egység), több 

mint 1 500 tonna hulladék csökkenést sikerült elérni. Csaknem 98%-át hasznosítottuk a kimerült katalizátoroknak, így csak 2% került 
deponálásra hulladéklerakóban beágyazásos eljárás alkalmazásával.A szelektív hulladékgyűjtés eredményeként 27 tonna irodai és 
csomagoló papírhulladék, 1,18 tonna üveghulladék és 2,88 tonna műanyaghulladék került hasznosításra.

•  MOL Pakisztánban a termelési területeken 3,1%-kal csökkent a keletkezett hulladék mennyisége. Professzionális hulladékkezelő céget 
bíztunk meg a hasznosítható hulladékok, vegyi anyagok, valamint ezek csomagolásának gyűjtésére és kezelésére. Mindezek mellett 
1 700 tonna olaj alapú fúróiszapot kezeltünk környezetkímélő biológiai kezelési módszerrel.

•  Az InA Rijekai Finomítójában szelektív hulladékgyűjtési rendszert alakítottunk ki valamennyi üzemi helyszínen. A veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása a jogszabályi előírások szerint történik.

•  Horvátországban, a töltőállomások több mint 50%-nál szelektív hulladékgyűjtési rendszert vezettünk be  a csomagolási hulladékok 
újrahasznosítása céljából. Az akciót a jövőben a teljes horvátországi töltőállomás hálózaton megvalósítjuk. 

•  A Slovnaft kiskereskedelmi divíziója ügyfelei számára ebk tudatossági kampányt szervezett, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságára, és a rendelkezésre álló hulladékgyűjtők helyes használatára  a Slovnaft töltőállomásain. 

• Szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket telepítettünk bosznia Szarajevó régiójában és Szerbia Újvidéki térségében.

•  egyes magyar töltőállomásokon (165 benzinkút) bővítettük a lakossági szolgáltatások körét a „használt sütőolaj” visszagyűjtés prog-
rammal, amely nagy sikert aratott: eddig 51,3 tonna használt sütőolajat gyűjtöttünk össze, amelyet bioüzemanyag komponensként 
hasznosítottunk. További információért kérjük, látogasson el honlapunkra!

•  A kenőanyag üzletágunk által visszagyűjtött fáradt olaj aránya 28,3% (2009: 9,2%, 2010: 19%) volt az eladott termékmennyiséghez 
viszonyítva, amelyet finomítóinkban dolgoztuk fel (bitumengyártási folyamatainkba alapanyagként került be).

bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt! 

Környezetbe történő elfolyások
2011-ben összesen 28 esetben történt egy köbméter feletti veszélyes anyag elfolyás a környezetbe, beleértve 10 esetet a horvátországi 
(InA) működési területeinken.

A legnagyobb számban (13 eset) a kutatás-Termelés divíziónkban történtek ilyen események, főként olajtartalmú rétegvíz-vezetékek 
sérülésének, törésének következtében. néhány esetben a csővezetékek kora, vagy az abban szállított megváltozott közeg összetétele 
vezetett a meghibásodáshoz, de előfordult szándékos, a kondenzátum eltulajdonítását célzó vezeték-megfúrás is. A kutatás-Termelés 
divízió az érintett vezetékszakaszok javításával folyamatos erőfeszítéseket tesz az ilyen meghibásodások elkerülésére, megelőzésére: 
Magyarországon összesen 3 km vezeték kiváltása, cseréje történt meg az elmúlt évben.

A többi elfolyás a Downstream-ben történt:
•  Tíz esetet regisztráltunk három különböző finomítóban, melyek között meg kell említenünk az év második legnagyobb anyagvesz-

tésével járó eseményét (90 m3-nyi petróleum folyt el a Dunai Finomítóban vezetékelfagyás következtében).

•  négy különböző Logisztikai telephelyünkön öt eseményt tartunk nyilván, közülük az egyiket a 2011-es év legjelentősebb elfolyása-
ként (200 m3 gázolaj folyt el a Pozsonyi Finomítóban egy kikötőbe vezető földalatti vezeték lyukadása miatt).

Az események észlelését követően természetesen minden esetben valamennyi szükséges  intézkedést megtettünk azok gyors elhárítá-
sára, illetve a következmények felszámolására – beleértve a szükséges környezeti kármentesítési munkálatokat is.

A 2001-ben regisztrált teljes elfolyt mennyiség – főként a két fent említett nagy mennyiségű elfolyás eredményeképpen – összesen 525 
köbméter volt.

Kármentesítés
Kapcsolódó célkitűzés: „25%-kal csökkentsük a teljes MOL – csoportban  az ismert környezetvédelmi kötelezettségeket (2010) a kocká-
zat alapú megközelítés alkalmazásával”

A MOL-csoport stratégiai célkitűzéseivel összhangban 5 éven belül 25%-kal csökkentjük a kármentesítési kötelezettségeket. A megva-
lósítás érdekében csoportszintű kármentesítési programot működtetünk, és 2011-ben 4,7%-kal csökkentettük a kötelezettségeinket, 
így a stratégiai cél elérése továbbra is reálisan teljesíthető. 

A kármentesítési program keretében – a MOL-ra, Slovnaftra és TVk-ra kiterjedően - 10 kármentesítési feladatot zártunk le 2011-ben, 
míg további 13 helyszínen az utóellenőrzési szakaszt követően a projekt lezárásra került. Jelenleg körülbelül 230 nyitott kármentesítési 
folyamatot tartunk számon különböző megvalósulási szakaszban. A 2011. évi ráfordítás 1,15 milliárd Ft volt a magyarországi és 1,25 
milliárd Ft a szlovák feladatok kapcsán.

Az IeS esetében fontos célunk volt, hogy integráljuk az olaszországi kármentesítési programot a MOL-csoport programjába. A helyi 
hatósági és műszaki igények a szennyezettség erősebb fizikai kontrollját kényszerítik ki, így ott a jövőben nagyobb mértékű vízkivételre 
lesz szükség. Mivel jelentős mennyiségű vízről van szó, vizsgáljuk annak használhatóságát a finomítói technológiában, így csökkentve a 
frissvízigényt más forrásokból. A 2011. évi ráfordítás 0,29 milliárd Ft volt.

Az InA kármentesítési programja előkészítési fázisban van. Megkezdődött a tudásmegosztás, oktatással, stratégiai javaslattal, tenderek 
előkészítésével segítjük a jövőbeni munkákat. 2011-ben folytatódtak a finomítói kárkezelési munkák, új tevékenységként pedig - 3 töl-
tőállomás rekonstrukciójával párhuzamosan – megkezdődött a kúthálózat környezetvédelmi állapotának javítása. 2011-ben mintegy 
262,7 millió Ft-ot fordítottunk kármentesítési feladatokra. 

bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (kizárólag angol nyelven) itt! 

Biológiai sokféleség
Kapcsolódó célkitűzés: „A Biodiverzitás Akcióterv végrehajtása új projektek esetén 2012-től kezdődően és a kritikus tevékenysé-
gek állapotának nyomon követése 2014-től”

Létrehoztuk a MOL csoportszintű biodiverzitás rendszerét. Összegyűjtöttük a legjobb nemzetközi gyakorlatokat, viszonyítási 
alapokat kerestünk az olaj- és gáziparban, valamint feltártuk a már meglévő, a természeti értékeink megóvására irányuló üzleti 
tevékenységeinket. Az értékelésünk eredményeként állítottuk össze a MOL-csoport biodiverzitás Programját (Primer, Stratégia, 
csoportszintű biológiai sokféleséggel kapcsolatos cselekvési terv), melyet a vezetőség elfogadott. 2012-ben arra törekszünk, hogy 
elkészüljenek az üzleti szintű biodiverzitás akciótervek, meghatározzunk egy egységes - minimum követelményt - a környezeti hatás-
vizsgálatok (eIA) tartalmához és további oktatási anyagokat (plakátok, prezentációk, hírlevelek stb.) készítsünk.

EBK megfelelés
2011-ben a MOL-csoport összesen 53,35 millió Ft ebk jellegű bírságot, büntetést fizetett, melyből 6,05 millió Ft az InA-csoport vállala-
tainak működéséhez kapcsolódik. A legmagasabb bírságot – 33,35 millió Ft-ot – a kutatás-Termelés Hajdúszoboszlói telephelye fizette, 
ahol a tisztított, befogadóba engedéllyel kibocsátott szennyvíz egyetlen paraméterében, a hőmérséklet tekintetében haladta meg a 
határértéket 4oC-kal a nyári kánikulai időszakban.

néhány adminisztratív vagy eljárási hiba miatt is környezetvédelmi bírságot kellett fizetnünk (pl. aláírások nem megfelelősége hatósági 
bevallásokon, jelentéseken – 2 millió Ft), de vállalkozóink kisebb munkavédelmi hiányosságai is közrejátszottak 1,5 millió Ft kiszabásá-
ban. A havária-jellegű események során azonosított jogszabály-sértések (pl. környezetbe történő elfolyások eredményezte környezet-
szennyezés) okán összesen kb. 12,7 millió Ft büntetést kapott a vállalatcsoport.
.
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SIkeRek
7% és 47% közötti javulás a munkabaleseti mutatóban 2005 
óta

Az új beszállítói ebk programunknak köszönhetően fokozott 
kontroll a kivitelezők felett

A Folyamatbiztonsági irányítási rendszer (PSM) bevezetésé-
nek elindítása a IeS-ben

neHÉZSÉGek
Halálos közúti baleset 2011-ben

mol.hu/biztonsag

bIZTOnSÁG- ÉS eGÉSZSÉGVÉDeLeM

Munkabiztonság
Kapcsolódó célkitűzés: „2014-re nulla balesetet és foglalkozási megbetegedést, illetve a magas kockázatú munkahelyek felszámolását 
célzó program bevezetése”

A MOL-csoport ún. ebk-integrált részében (az InA és leányvállalatai, valamint néhány további, még felzárkóztatás alatt álló kisebb vál-
lalat nem tartozik ebbe a körbe) 2011-re kitűzött 1,0 LTIF célkitűzést nem sikerült teljesíteni, annak tény-értéke 1,23. Annak ellenére, 
hogy ez az eredmény 21%-kal jobb az egy évvel korábbi teljesítményünknél (a 2010. évi LTIF 1,56 volt), és lényegesen jobb a COnCAWe 
Downstream benchmark értéknél is (mely 2008-ra és 2009-re egyaránt 1,9, 2010-re pedig 2,0), számunkra – az ebk-kultúra célkitűzé-
seinkkel összevetve – nem elfogadható.
A 2011-es nem kielégítő eredmény főbb okozói a csetlés-botlásos, eleséses események magas száma (15 ilyen eset az összes 30 munka-
napkieséssel járó balesetből), illetve az egyéb, általunk üzemeltetett veszélyes technológiák kockázataival összefüggésbe nem hozható 
balesetek előfordulása.

Munkanapkieséssel járó balesetek gyakorisága (LTIF)
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Annak ellenére, hogy ez alkalommal a korábbinál magasabb bírságösszeget jelentünk – figyelemmel a az olaj- és gázipar ebk körülmé-
nyeire – kijelenthetjük, hogy az elmúlt évek folyamatos erőfeszítéseinek eredményeképpen folyamatosan javul az ebk jellegű jogszabá-
lyi megfelelés helyzete a cégcsoportban.  

Ugyanakkor nem tekinthetjük elfogadhatónak, hogy a bírságfizetési kötelezettséget megalapozó okok egyáltalán felmerülnek– akár 
csak kisebb jogi nem-megfeleléseket is jelezve, így ezek jövőbeni elkerülésére kiemelt figyelmet fordítunk.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Változás 
2005-2011(%)

MOL-csoport, ebk 
integrált rész 2.31 2.2 1.55 0.97 1.19 1.56 1.23 -47

InA dd. (2010-től 
InA-csoport) 3.6 3.7 3.4 4.0 3.1 3.4 2.6 -28

Teljes MOL-
csoport* 2.31 2.2 1.55 0.99 1.13 2.25 2.15 -7

*2010-től az InA-csoport, 2011-től minden ebk releváns MOL-csoport vállalat beleértve

A nulla haláleset célkitűzésünkkel ellentétben sajnálatos módon egy saját munkavállalós haláleset (munkavállalónk a magyarországi 
M7 autópályán közlekedési balesetet okozott, melyben életét vesztette), öt vállalkozói haláleset (helyi vállalkozónk munkavállalóit ha-
lálos fegyveres támadás érte Pakisztánban) és öt harmadik feles haláleset (egy harmadik feles munkavállaló a Pakisztáni tűzharcban, 
további négy személy különböző – részben általuk, részben a mi vállalkozóink által okozott – közlekedései balesetekben vesztette éle-
tét) történt a működésünkkel összefüggésben.

A legsúlyosabb, saját munkavállalót ért munkanapkieséssel járó baleset a MOL Logisztika Dunai Finomítói telepén történt, ahol a mun-
kavállaló – a rendes munkahelyét a munkavégzésével összefüggésben felmerült kérésre elhagyva – a tiltás ellenére felmászott egy vil-
lamosított vágányszakaszon álló szerelvény egyik vasúti tartálykocsijának tetejére, ahol súlyos áramütés érte (22kV). Az azonnali szak-
szerű elsősegélynek, illetve a professzionális kórházi ellátásnak köszönhetően a sérült maradandó következmények nélkül gyógyult fel.
2011-ben az InA-ban nem történt halálos baleset, és a 2,5-ös LTIF célkitűzést is majdnem sikerült teljesíteni, ami jelentős, 24%-os 
javulást jelent az előző évi eredményhez képest. 2011-ben az InA-csoport tény-frekvenciája 2,6, összesen 73 munkanapkieséssel járó 
baleset történt, melyek közül 29-et tekinthetünk a technológia körülményekkel összefüggőnek, 28 eset a csetlés-botlás- elesés kategó-
riába tartozik, és további 16 olyan egyéb eset következett be, melyek nem tekinthetők a technológiai kockázatok következményeinek.

Az olajipari körülmények mindannyiunktól az egészségvédelem és munkabiztonság iránti kiemelt figyelmet, elkötelezettséget kíván-
nak, így e területek – amellett, hogy számunkra alapvető fontosságúak, egyben – alapfeltételei az olajipari vállalatok sikeres működésé-
nek. ennek tükrében a MOL-csoport egy egységes rendszert épített ki a foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági kérdések átfogó 
kezelésére, így a munkavállalóink egészségi állapotának, munkabiztonsági helyzetének rendszeres monitorozásával képesek vagyunk 
annak folyamatos fejlesztésére. különös figyelmet szentelünk a megfelelő munkavállalói képzéseknek is, biztosítva, illetve támo-
gatva a mindennapi tevékenységek kockázatainak csökkentését.
2011-ben foglalkozási megbetegedés nem történt a vállalatcsoport területén.

Közlekedésbiztonság
Kapcsolódó célkitűzés: “A defenzív és környezettudatos járművezetési gyakorlatok kiterjesztése valamennyi érintett munkavál-
lalóra, valamint a baleseti mutatónk alacsony szinten (legjobb 25%-os tartományban)  való tartása”

Az előző évhez viszonyítva közúti baleseti mutatónk csökkenést  mutat. 2011-ben az egymillió levezetett kilométerre eső közlekedési 
balesetszám (RAR – Road Accident Rate) 0,98-ra csökkent a célkitűzésben szereplő vállalati körre vonatkoztatva. ez a szám az InA-val 
együtt ugyanezen időszakra 1,7 volt.
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esemény 
súlyossága non-LTI

LTI
(munkaidő kiesés-

sel járó baleset) Súlyos  LTI Haláleset Összesen

2010 12 16 0 1 29

2011 19 11 0 0 30

A javuló statisztikáink mellett sajnos be kell számolnunk egy saját munkavállalónkat, valamint három harmadik felet érintő halálos 
közúti balesetről, amelyek miatt ezúton is sajnálatunkat fejezzük ki.
A biztonságos közlekedés érdekében folytatjuk a defenzív járművezetési és speciális (csúszós, éjszakai vagy rossz látási, továbbá te-
repi körülményekre, valamint a gyakorlatlan vezetők számára) gépjármű-vezetési képzéseinket. ebben az évben mintegy 200 MOL-
csoportos munkavállaló vett részt valamelyik tréningen, és 2007. óta elmondhatjuk, hogy több mint 1 700 kollégánk végezte el a 
program elméleti részét, 1 000 munkatársunk pedig  gyakorlati képzésben is részesült. 

elősegítve a 2011-2020-ig tartó nemzeti közlekedésbiztonsági Programtervet, az InA elindította – a vállalati ebk kultúrájának fej-
lesztésével összhangban – a „biztonságos közlekedési Programot”. ennek célja a vállalati közúti teljesítménymutatók javítása, a ve-
szélyes helyzetekben a munkavállalói tudatosság növelése, valamint a biztonságosabb és felelősségteljesebb közlekedési magatartás 
elősegítése. A program számos elemet tartalmaz: irányelvek és utasítások kidolgozása, célzott kommunikáció, „Vezess biztonságosan” 
bemutatók, „Quick Wins”, tréning és tesztelés, valamint kvázi balesetek jelentése. A várakozásokat felülmúló eredmények már két hó-
napot követően megmutatkoztak, 2011-ben végül összesen 21 ún. “közlekedésbiztonsági nagykövet” képzésére, 316 gyakorlati vezetés 
részletes elemzésére, és 386 elméleti teszt kitöltésére került sor. Az ebk kultúraváltás részeként a korábbinál jóval nagyobb hangsúly 
került a kvázi balesetekre. Csak júniusban összesen 163 közlekedéssel kapcsolatos kvázi balesetet jelentettek a munkatársak, amelyek 
részletes elemzésével a gépjárművezetők elkerülhetik a hasonló helyzeteket a későbbiekben.

Saját munkavállalóink mellett a gépjárművezetők és vásárlóink figyelmét is felhívjuk a közlekedési kockázatokra. Tesszük ezt annak 
érdekében is, hogy javítsunk a volán mögött ülők magatartásán. Cikksorozatot indítottunk a Magyarországon, Szlovákiában, Horvát-
országban és Romániában megjelenő „Stílus és Lendület” című magazinunkban, benne hasznos, évszakfüggő közlekedésbiztonsági 
tanácsokat adva a töltőállomások vásárlóinak. Mindemellett a MOL kiskereskedelmi üzletága közlekedésbiztonsági plakátokat, képe-
ket, füzeteket és szórólapokat helyez ki a töltőállomásokon, valamint hasonló témában belső vállalati folyóiratunk, a MOL Panoráma is 
felhívásokat és más, a közúti biztonsággal kapcsolatos cikkeket közöl a dolgozók és családtagjaik számára. 

Szabadtéri fitneszpark programunkat újabb töltőállomásokra terjesztettük ki, ami lehetőséget ad  a gépjárművezetők részére, hogy 
felfrissítsék magukat egyszerű és játékos testmozgás segítségével. Az új létesítmények balatonlellén, valamint Horvátországban két 
TIFOn töltőállomáson találhatók.

Beszállítói EBK menedzsment rendszer
Kapcsolódó célkitűzés: “Hatékony beszállítói EBK menedzsment program és az ehhez kapcsolódó megfelelési folyamatok kifejlesztése 
2012 végéig”

Válaszul a 2010-ben bekövetkezett alvállalkozói munkavégzéssel összefüggő súlyos ebk eseményekre, a MOL-csoport megújította az 
alvállalkozói munkavégzéssel összefüggő kockázatok kezelését célzó programját. A program különböző kontrollelemeket tartalmaz az 
alvállalkozói „életciklus” valamennyi szakaszában (előminősítés, pályáztatás, munkavégzés és utóértékelés), kiemelten fókuszál a meg-
előzésre, ugyanakkor szankció jellegű elemeket is alkalmaz (pl.: munkavégzési engedély visszavonása, ebk kötbér, stb.). 
A program megvalósítása folyamatosan halad, a MOL nyrt., Slovnaft a.s., TVk nyrt., SPC s.r.o és az ún. karbantartó vállalatokban 
(Petrolszolg és SMAO) vezettük be az alábbi kiemelt kontrollelemeket:

•  Vállalkozók ebk szempontú előauditja előszűrési funkciót lát el. Valamennyi, a MOL-csoport telephelyén munkát végző vállalkozó-
nak meg kell felelnie egy auditon, mely magába foglalja az ebk követelményrendszert is. A sikeres audit előfeltétele a szerződés 
megkötésének. 2011-ben 150 ilyen ebk előauditot végeztünk. 

•  ebk terv minimum követelményei
A munkavégzés előzetesen látható ebk kockázatainak felmérését és kezelését segítő módszer. Meghatározásra került az ebk terv 
készítésének szükségessége, valamint annak minimális tartalmi követelménye.

•  egységes munkaengedélyezési rendszer
A konkrét munkavégzés adott körülmények közötti kontrollját támogató eszköz. egységes munkaengedélyezési sablont vezettünk 
be valamennyi ebk kritikus munkavégzés engedélyezésére a magyarországi működési területen, míg a Slovnaft esetében ez jelenleg 
kialakítás alatt van.

•  Munkavégzés közbeni ebk audit
Részben figyelemfelhívó (pl.: figyelmeztetés a helyszínen), részben szankcionáló (pl.: ebk kötbér) eszköz, melynek során az alvállal-
kozói munkavégzés ebk szempontú megfelelősége kerül vizsgálatra egy előre meghatározott szempontrendszer szerint. 2011-ben 
közel 1 500 ilyen ebk auditot végeztünk.

•  Vállalkozói ebk Fórumok
Partnereink részére fórumokat szervezünk, ahol tájékoztatást adunk a MOL ebk elvárásairól, valamint visszajelzéseket kapunk a 
rendszereink működésével és alkalmazásával kapcsolatban.

Habár számos új és továbbfejlesztett ebk kontrollelem (pl.: auditok gyakoriságának növelése) került bevezetésre, a vállalkozói munka-
végzéssel összefüggő ebk események száma mégsem csökkent az azóta eltelt rövid időszakban, ugyanakkor némi javulás érzékelhető 
ezen események súlyosságának vonatkozásában.

Vállalkozói munkavégzéssel összefüggő LTI és non-LTI számadatok (HU és SK működési területen) 

A rendszer még csak most került bevezetésre, de a fent bemutatott számokból egyértelműen kitűnik, hogy a MOL-nak folytatnia kell a 
már eddig azonosított beszállítói ebk menedzsment elemek alkalmazását. Szükség van a továbblépésre is: hatékonyabbá kell tennünk 
a meglévő elemek alkalmazását annak érdekében, hogy számottevő javulást érjünk el a beszállítói ebk teljesítményben.
2012-ben az új programelemek bevezetése mellett szélesítjük a programba bevont leányvállalatok körét is. A programot olyan MOL-
csoport tagvállalatoknál érdemes bevezetni, melyek jelentős eszközállománnyal, ennek következtében karbantartási és beruházási 
feladatokkal rendelkeznek. ezt a kiválasztási elvet követve az alábbi vállalatokra terjesztjük ki a beszállítói ebk menedzsment rendszert: 
InA d.d., IeS s.p.a., MOL Austria, MOL Romania és TIFOn.

A program további MOL-csoport tagvállalatokra történő kiterjesztésén túlmenően folyamatosan felülvizsgáljuk a már működő prog-
ramelemeket, és újak bevezetésével tesszük teljesebbé azt. 2012 első félévében az alábbi fejlesztéseket tervezzük megvalósítani:
az ebk követelmények kommunikációjának hatékonyabbá tétele;
•  előszűrési folyamatunk fejlesztése egy, a vállalkozókra vonatkozó alapvető ebk követelményrendszer felállításával és alkalmazásával 

a kiválasztási folyamat során;
•  az ebk terv hatékonyságának felülvizsgálata, felhasználóbarát formátum kialakítása és az operatív munka szerves részévé tétele
•  munkavégzés közbeni ebk auditok számának növelése.

Egészségvédelem és egészségfejlesztés
Kapcsolódó célkitűzés: „Munkahelyi egészségfejlesztési program megvalósítása minden országban, és a részvételi mutatót 
legalább 30%-on tartani a megvalósítási program végétől kezdődően”

A MOL-csoport belső foglalkozás-egészségügyi menedzsment rendszere, valamint a magasan képzett végrehajtó személyzet 
biztosítja a munkavállalók védelmét a foglalkozás-egészségügyi kockázatokkal szemben. A 2010-es évhez hasonlóan, 2011-ben 
sem regisztráltunk egyetlen munkahelyi megbetegedést sem. A COMPASS Munkahelyi kockázatértékelés keretében felmért pszicho-
szociális kockázatok szintjeinek megfelelően, személyre szabott stresszcsökkentő tréningeket tartottunk a munkavállalók meghatáro-
zott csoportjai számára. különböző biológiai vizsgálatokon keresztül rendszeresen ellenőrizzük, hogy a MOL termelési egységeinek 
személyzete esetében a munkahelyi kitettség szintje a minimumon maradjon (kevesebb legyen, mint a törvényben meghatározott limit 
50%-a).
A citogenetikai programunkat, amely véleményünk szerint az olajipar vezető monitoring programja, szintén erősítettük: összesen 110 
munkavállaló vett részt a vizsgálatokon. 

A MOL-csoport COHeSIO projektjének keretében, a MOL nyrt. minden üzleti egységében ergonómiai felméréseket végeztünk. A 
COHeSIO tematikus részét képező SHIFT program keretében a TVk nyrt. és a MOL nyrt. minden üzleti egységében munkahelyi stressz-
felmérést végeztünk a műszakos munkavállalók körében. A SHIFT felmérés, valamint a Munkahelyi kockázatértékelési folyamat ré-
szét képező pszicho-szociális felmérések eredményeinek megfelelően, az összes érintett terület munkavállalóinak részvételével stressz 
csökkentő tréningeket tartottunk.
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Munkahelyi egészségfejlesztés
A MOL-csoport Munkahelyi egészségfejlesztési Programjában („STeP – Tégy egy lépést az egészségedért!”) szintén további fejődést 
értünk el a 2011-es évben. egy decentralizációs folyamat eredményeként, a munkavállalók helyi kezdeményezései alapján, minden 
üzleti egység éves STeP programtervet készített és hajtott végre. Az orvosi szűrések mellett a tervek egyre több és több mozgásra épülő 
tevékenységet tartalmaznak - például helyi sportversenyeket, szabadtéri sporteseményeket, stb. -, méghozzá azzal a jelentős ered-
ménnyel, hogy a rendszerességi mutató elérte a 2011-es évre kitűzött 15%-os szintet. Mindemellett a képernyő előtt dolgozó irodai 
munkavállalóink mozgásszervi betegségeinek a megelőzését is kiemelten kezeljük. A program kulcsfontosságú teljesítménymutatója 
a STeP rendszerességi mutató, amelynek kapcsán, meghaladva a kitűzött 15%-os célt, 25,8%-ot értünk el. (A rendszerességi mutató 
azoknak a munkavállalóknak az összes munkavállalóhoz viszonyított aránya, akik az adott évben legalább háromszor vettek részt STeP 
programon). A különböző STeP programokon való teljes részvétel is rendkívül magas volt: 11 477 fő.

Folyamatbiztonság és kockázatkezelés

COMPASS – Egységes kockázatkezelési rendszer
Kapcsolódó célkitűzés: „A munkahelyi, technológiai és környezeti kockázatok rendszeres értékelése (kockázati térképek felhasználásá-
val) 2013 végéig, az ésszerű legalacsonyabb szint elérése 2015 végéig; a magas munkahelyi kockázati szint megszűntetése 2014 végéig”

Az ebk kockázatok elemzésének sikeres végrehajtásához folytattuk a valamennyi ebk területet átfogó COMPASS kockázatelemzési 
programunk második fázisát. A program 10 nemzetközileg elfogadott kockázatelemzési módszertant alkalmaz, amely teljesen lefedi a 
munkahelyi, technológiai, és környezetünkkel kapcsolatos kockázatok elemzését. (pl. HAZID, enVID, JSA, eIA, stb.).

A főbb eredményeink 2011 év végéig:
•  A módszertanok használata tovább folytatódott a MOL, Slovnaft, TVk és SPC területeken, ahol a kísérleti kockázat elemzéseket 

követően elkészültek a minőségi kockázatelemzési dokumentumok, lefedve ezzel a kutatás-Termelés, a Finomítás, a Logisztika, a 
Petrolkémia, valamint a kiskereskedelem tevékenységeit.

•  A folyamatokat vizsgáló ún. HAZOP mennyiségi kockázatelemzések elkészültek, lefedve a folyamatbiztonság szempontjából kritikus 
területek 85%-át.

2011. második felében kiterjesztettük a programot a IeS, MOL Austria és MOL Romania leányvállalatokra is. 2012-ben a program az 
InA, TIFOn (Horváto.), energopetrol (bosznia-Hercegovina), MOL-Russ (Oroszország) és MOL Pakistan vállalatokra fog fókuszálni. A 
COMPASS program teljes bevezetése a teljes vállalatcsoportra várhatóan 2013 végére történik meg.

Folyamatbiztonsági irányítási rendszer (PSM)
Kapcsolódó célkitűzés: „A Folymatbiztonsági Irányítási Rendszer (PSM) kiterjesztése és bevezetése valamennyi MOL ellenőrzés alatt 
álló társaság esetében 2014 végéig”

2011-ben felülvizsgáltuk a csoportszintű PSM szabályzatot.A felülvizsgálat célja az egységes és teljes körű PSM audit kérdéslisták kiala-
kítása volt, melyek alkalmazásával a rendszer működésének hatékonyságát kívánjuk mérni az egyes üzleteknél a jövőben. Az üzletek-
nek kialakított PSM munkacsoport a következő programok megvalósításán dolgozott:

•  Technológiai változások kezelése;
•  Veszélyes energiák kezelése (LOTO – lock out – tag out);
•  Technológiai folyamatokkal kapcsolatos nem kívánt események kivizsgálása, a rendszer további fejlesztése és a tanulságok informá-

ciók megosztása pl. belső hírlevél révén.

A folyamatos tudás és ismeretek fenntartása érdekében partnerünk, a DuPont által több oktatást szerveztünk a PSM hálózat tagjai szá-
mára, főleg a rendszer technológiai részének követelményeiről – pl. PSM alapismeretek, folyamatbiztonsági információk, mechanikai 
integritás, kockázatelemzés és a rendszer auditálása. Az oktatásban részt vett munkacsoport tagok a jövőben belső képzéseken adják 
át a megszerzett ismereteket a kollégáiknak.

2011-ben megkezdtük az olaszországi IeS-ben a PSM rendszer bevezetését, a követelmények és a kialakított gyakorlat összehasonlítá-
sával. ennek eredményeképpen beazonosítottuk a fennálló hiányosságokat.
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt! 

Vészhelyzetek kezelése
Kapcsolódó célkitűzés: „Az üzletmenet-folytonosság fenntartását támogató, csoportszintű vészhelyzet-kezelési keretrendszer kialakítá-
sa és működtetése”

bár a tűzbiztonsági stratégiánk a tűzmegelőzésre fókuszál, a korszerű és hatékony tűzjelző- és beépített oltórendszerek fejlesztése, a 
tűzi-víz hálózatok felújítása, valamint a legmodernebb tűzoltó anyagok és eszközök alkalmazása jelentősen hozzájárul a MOL-csoport 
tűzvédelmi hatékonyságának növeléséhez.

2011-ben 40 tűzeset történt csoportszinten, beleértve az InA-csoport vállalatainak adatait is. ezek többsége szivárgások következté-
ben alakult ki, ahol a kiszabaduló szénhidrogén származékok gyulladtak be, de nem okoztak sem személyi sérülést, sem jelentősebb 
anyagi kárt. A kiskereskedelemnél nyilvántartott 19, jellemzően kisebb jelentőségű eset többségének hátterében – ahol mindössze 
szikraképződés, esetleg füstölés történt (világítási berendezések) – kisebb súlyú elektromos meghibásodások álltak, mely helyzeteket 
a töltőállomások munkatársai azonnal kezelni tudtak. néhány töltőállomáson azonban előfordult, hogy a vásárló füstölgő, lángoló gép-
kocsival hajtott be oda – ilyenkor a töltőállomás kezelők az ott rendszeresített tűzoltóeszközökkel siettek a gépjárművezető segítségére 
és oltották el az égő járművet, így ezen esetek egyike sem torkollott súlyos sérülésbe, vagy okozott az állomáson komoly anyagi kárt.
Sajnos azonban történtek komolyabb következménnyel járó események is: egyikük a kutatás-Termelés divízióban, ahol egy hidraulikai 
hiba miatt egy kompresszornál gázkifújás, illetve ebből robbanás és tűz keletkezett. Az esemény nem okozott súlyos sérülést, de jelen-
tős anyagi kárral járt.

egy másik súlyos esemény történt egy töltőállomáson a MOL Romania-nál, mely nem csupán anyagi kárral, de jelentős sérüléssel is 
járt: a töltőállomás kezelő mintázás közben néhány liter üzemanyagot próbált eltulajdonítani, de az lángra kapott a szakszerűtlen ke-
zelés miatt.

A legsúlyosabb esemény az InA Sisaki Finomítójában történt, ahol az 1 174 m3 könnyűbenzint felemésztő tűz egy alacsony vezeté-
sű csősávban pusztított a termelőüzemeket a tárolótartályoktól elválasztó területen, és a lángokat csak 2 óra 50 perc után sikerült 
megfékezni. Az esemény után azonnal felállított vizsgálati és helyreállító bizottságok a lehető legalaposabban kutatták fel az esemény 
gyökér-okait, annak előfeltételeit, a megszegett szabályokat, aktív és rejtett – szervezeti – hibákat. Az esemény okozta kár elérte a  
10 millió eUR-t.

Figyelemmel a bekövetkezett események tanulságaira, az a tapasztalatunk, hogy a hatékony megelőzésen túl a sikeres vészhelyzeti 
felkészülésnek és beavatkozásnak a begyakorló foglalkozások és valós körülmények között végzett gyakorlatok is alapvető részei. 
ennek megfelelően telephelyeinken – különösen a finomítókban és petrolkémiai üzemekben – rendszeresen szervezünk gya-
korlatokat nem csak a főállású és önkéntes létesítményi tűzoltók számára, hanem  az üzemi személyzet, és nem ritkán a helyi 
(önkormányzati vagy állami) tűzoltóságok bevonásával.

A képesség-fejlesztés alapú felkészülésen túl folyamatos erőfeszítéseket teszünk a beépített tűzjelző és stabil, fél-stabil, illetve 
mobil tűzoltó eszközeink és rendszereink megfelelő szintű fenntartására, fejlesztésére.
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* Csak magyarországi adatok 
** Az adatok magyarországi, valamint a Slovnaft, InA és IeS tevékenységét fedi le, amely a teljes munkaerő mintegy 85%-a

2008* 2009* 2010* 2011**
Gyakornok (fő) 307 332 293 532

Fejlesztési támogatás
Szakközépiskola (intézmény száma) 51 62 79 80

egyetemek (intézmények száma) 9 10 12 20

Ösztöndíj

Tanulmányi támogatás (fő) 34 27 20 59

PhD (fő) 5 7 6 6

Professzori ösztöndíj (fő) 1 1 1 1

HUMÁn Tőke

Tehetségek vonzása
A versenyképes jövedelem, illetve a folyamatosan növekvő vállalatcsoport által kínált karrierlehetőségeken túl nagy hangsúlyt fekte-
tünk a középiskolákkal és felsőoktatási intézményekkel történő kapcsolattartásra, illetve a proaktív karriertervezésre is, a kulcsfontos-
ságú munkavállalóink megtartása és a fiatal tehetségek vonzása érdekében. 

Versenyképes jövedelem 
A munkakör értékelési és -besorolási rendszerünk a nemzetközileg ismert és elismert HAy módszertanra épül; 2010-re a MOL-csoporton 
belüli pozíciók kb. 88,6%-át (InA nélkül) már e rendszer szerint értékeltük. ez egyszerű, logikus, átlátható, és csoportszinten is egységes 
rendszer működtetését teszi lehetővé, amely biztosítja a munkavállalók megfelelő, méltányos kezelését a munkájuk jellege és a cégen 
belül betöltött pozíciójuk alapján. A munkakör értékelési és -besorolási rendszer alkalmazása alapot teremt egy egyenlő esélyeket 
biztosító kompenzációs rendszerhez is, amely – az egyéni teljesítményeket is figyelembe véve – a helyi munkaerőpiaci átlagbéreket 
meghaladó szintet célozza meg, az adott cég pénzügyi lehetőségeinek, speciális igényeinek és helyzetének megfelelően.

SIkeRek
A MOL a második legvonzóbb munkahely Magyarorszá-
gon 

Sikeres programok a tehetségek vonzására és megtartá-
sára

esélyegyenlőségi akcióterv bevezetése a MOL nyrt.-ben

neHÉZSÉGek
A TMR később kerül bevezetésre az InA-ban

mol.hu/tarsadalom

Érintett fél általi véleményezés: a munkavállalói 
érdekképviseletek véleménye

A MOL-csoport európai Üzemi Tanácsa (eÜT) áttekin-
tette a vállalat 2011. évi Éves Jelentésének „Humán 
Tőke” című fejezetét, valamint a www.mol.hu honlap 
„befektetés a humán tőkébe” oldal tartalmát. ezt köve-
tően egy kerekasztal beszélgetésen a nyitott kérdése-
ket megvitatták a társaság HR, valamint FF vezetőivel. 
ez alapján az eÜT a következő véleményt fogalmazta 
meg:
•  Az eÜT meglátása szerint a közzétett információk 

teljeskörűek, egy csoportszintű jelentés szempontjá-
ból minden lényeges témakört lefednek;

•  A közzétett információk hitelesek, az ott közölt állítá-
sok az eÜT szerint megalapozottak.

A kompenzációs rendszer függ a teljesítménytől. Az éves teljesítmény alapján a dolgozók éves bónuszt kapnak. A vezetői kompenzációs 
rendszer rövid és hosszú távú ösztönzőkből áll, mint például bónusz, komplex hosszú távú ösztönző, amely a MOL tőzsdei értékéhez és 
a cég teljesítményéhez/eredményeihez van kötve. További információ: itt! 

béren kívüli juttatási rendszerünket – az éves bér 10-40%-a az egyes országok adó-, egészség- és nyugdíjbiztosítási szabályaihoz igazítottan 
– úgy alakítottuk ki, hogy az egyéni igények alapján mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő támogatási formákat, legyen az szo-
ciális (egészségügyi szolgáltatás, gyermekgondozás, nyugdíjtakarékosság, biztosítás, stb.), vagy egyéb jellegű igény (pl.: utazás, kikapcsolódás 
támogatása). További információ: Itt! 

Befektetés az oktatásba 
Kapcsolódó célkitűzés: „A stratégiai együttműködés bővítése a kulcsfontosságú oktatási intézményekkel minden régióban/országban 
ahol jelen vagyunk.” 

2011-ben a MOL átvehette a „Legvonzóbb Vállalat 2011” díjat, amelyben egyetemisták értékelése alapján cégünk a második legvon-
zóbb vállalatnak bizonyult a nemzetközi közgazdászhallgatókat tömörítő egyesület, az AIeSeC felmérése alapján. Az Aon-Hewitt és a Fi-
gyelő közös felmérésének eredményei alapján a MOL a második legvonzóbb munkahely lett, illetve a pénzügyi szektorban a legvonzóbb 
címet érdemelte ki. ezek a díjak voltak hosszú távú erőfeszítéseink legnagyobb elismerései a tehetségek vonzásában és megtartásában. 

Középiskolai kapcsolatok 
A munkaerőpiacon hiány mutatkozik a természettudományokkal foglalkozó szakemberekből mind helyi, mind globális szinten.  A MOL 
különös figyelmet szentel már a középiskoláknak is, hogy a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődést már ebben a korai élet-
korban erősítse a diákok körében annak érdekében, hogy a tehetségek elérhetőségét hosszú távon is biztosítsa.
A MOL közeli és rendszeres kapcsolatban áll több középiskolával. 2011-ben 80 szakközépiskolát támogattunk, és gyakornoki lehetősé-
get kínáltunk több mint 500 diák részére a MOL-csoportban, elsősorban azoknak, akik kémiai-, gázipari-, vagy mechanikai tanulmányo-
kat folytatnak. emellett számos matematikai, fizikai és kémiai tanulmányi versenyt szponzoráltunk, együttműködtünk a fizika, kémia és 
matematika terén működő szakmai szervezetekkel, illetve a tehetséges diákokat, és természettudományos oktatókat tömörítő hazai 
szervezetekkel.

Az oktatás támogatásának különböző formái a MOL-csoportban:

Ország (Cég) 2009 2010 2011
Ausztria (Roth Heizöle GmbH) n.a. 111% 100%

bosznia-Hercegovina (energopetrol d.d.) n.a. 148% 101%

Horvátország (InA d.d.) 133% 133% 136%

Magyarország (MOL nyrt.) 171% 173% 169%

Olaszország (IeS S.p.A.) n.a. 168% 112%

Románia (MOL Romania PP s.r.l.) n.a. 152% 187%

Pakisztán (MOL Pakistan Ltd.) 250% 349% 247%

Oroszország (baiTex LLC) n.a. 142% 151%

Szerbia (Intermol d.o.o.) 113% 112% 112%

Szlovákia (Slovnaft a.s.) 152% 170% 142%

Szlovénia (MOL Slovenija d.o.o.) n.a. 100% 115%

* Az országban van 100 főt meghaladó vállalat, ha több ilyen is található, akkor a legnagyobb létszámú vállalat.

Vállalati minimum bér és a helyi minimálbér aránya jelentős működési területeken*
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eGyeTeMI kAPCSOLATOk 

A hosszú távú céljaink elérése érdekében elkötelezettek vagyunk egyetemi kapcsolataink folyamatos fejlesztésében, ezzel párhuzamo-
san igyekszünk pozitív hatást gyakorolni a MOL-specifikus oktatás minőségének javítására és a következő generációk pályaválasztására.
nyolc magyar felsőoktatási intézménnyel – Pannon egyetem, eötvös Loránd Tudományegyetem, budapesti Műszaki egyetem, buda-
pesti Corvinus egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Miskolci egyetem, Debreceni egyetem és kecskeméti Főiskola (szándéknyilatko-
zat aláírása megtörtént) - működünk együtt stratégiai partnerként.

A hosszú távú együttműködés keretein belül gyakornoki programmal, vállalati előadások, üzemlátogatások és versenyek szervezésével 
segítjük a hallgatókat az ismeretszerzésben. Vezetőink oktatóként működnek közre a képzésükben, továbbá részvételi lehetőséget 
biztosítunk számukra vállalati projektekben, szakmai és konzultációs segítséget nyújtunk a szakdolgozatíráshoz, illetve támogatást 
nyújtunk ösztöndíjak, alapítványi támogatások, és szponzoráció formájában.

A Pannon egyetem MOL Tanszékére felvettek létszáma évről évre növekszik, a 2010-es 9 fővel szemben 2011-ben már 14 hallgató 
kezdte meg tanulmányait az MSc képzésen, ebből 9 fő Szlovákiából érkezett. A Miskolci egyetem MOL irányultságú olaj- és gázmérnöki 
MSc képzésének keretén belül a MOL-os kollégák folyamatosan tartanak előadásokat, a képzésre járó hallgatók száma az elmúlt három 
évben közel háromszorosára nőtt. 

FReSHHH – A MOL-CSOPORT neMZeTkÖZI VeTÉLkeDőJe 

2011 tavaszán került megrendezésre az ötödik, jubileumi Freshhh nemzetközi, online vetélkedő. A versenyre több mint 2500 diák re-
gisztrált, végül 596 háromfős csapat állt össze; 62 ország és több mint 200 egyetem képviseltette magát. A Freshhh egy nagyszerű és 
egyedi eszközünk, arra, hogy megtaláljuk az iparágunkban elhelyezkedni kívánó kiemelkedő képességű fiatalokat. bizonyítja ezt, hogy 
2007 óta több mint 60, a verseny döntőjéig eljutó diák csatlakozott a MOL-csoporthoz.

A verseny egy online fordulóval indult, ami az olaj- és gázipar technológiai, stratégiai kérdéseivel foglalkozott. A második, „kreatív” for-
dulóban a csapatoknak aktuális témákat kellett feldolgozniuk egy esszé keretében, a témák között szerepelt pl.: a fukushimai kataszt-
rófa hosszú távú hatása az energiaszektorra, valamint a MOL szerepe / lehetőségei ebben az új helyzetben. A legjobb tíz csapat részt 
vehetett a budapesti döntőn, ahol a MOL felsővezetői előtt bemutathatták megoldási javaslataikat, valamint komoly kihívást jelentő 
szakmai feladatokat kellett megoldaniuk.

Az elmúlt öt év során a regisztrált résztvevők száma megduplázódott, idén már ötször több ország vett részt a versenyben, mint első 
alkalommal. 

Freshhh résztvevők

bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt! 
 

GROWWW – A MOL-CSOPORT FRISSDIPLOMÁS PROGRAMJA

A MOL-csoport egyéves Growww programjának keretében munkalehetőséget kínálunk frissdiplomás, vagy maximum 2 év tapasztalat-
tal rendelkező hallgatóknak. 2011-ben – az előző évhez hasonlóan – közel 300 új állást hirdettünk meg a vállalatcsoportban. ezekre a 
pozíciókra összesen több mint 20 000 jelentkezés érkezett 7 500 jelentkezőtől, mivel több állásra is pályázhatnak a jövendőbeli munka-
vállalók. A betöltött állások száma: 279. A 2011-es programban 7 országból (Horvátország, Magyarország, Irak, Olaszország, Románia, 
Oroszország és Szlovákia) vannak résztvevők. 

elsődleges célcsoportunk a mérnökök és földtudományi végzettségű fiatalok, azonban kisebb arányban közgazdászok, egyéb végzet-
séggel rendelkező pályakezdők számára is hirdetünk meg pozíciókat. A 2011-es évben a felvettek 2/3-a az előbbi szakmacsoportokba 
tartozik. A Growww keretében az előző évhez hasonlóan 2011-ben is elmondható, hogy a frissdiplomások 2/3-át nem Magyarorszá-
gon, hanem a vállalatcsoport más országaiban vettük fel.

Tehetségek megtartása és motiválása  
Kapcsolódó célkitűzés: „70%-os munkavállalói elkötelezettségi ráta elérése és megtartása”

Teljesítménymenedzsment  
A munkavállalói Teljesítmény Menedzsment Rendszer (MTMR) komplexitásával képes megteremteni a vállalati és egyéni célok közötti 
kapcsolatot, valamint információként szolgál a karrier lehetőségek felméréséhez is, így a teljesítményértékelés a hosszú távú fejlődés 
és előrelépés meghatározásában is fontos szerepet játszik.

A vezetői TMR szabályai és elvei mentén – a TVk-ban, a Slovnaftban, valamint a MOL-ban is már működő – MTMR-t továbbfejlesztet-
tük, illetve kiterjesztettük. 2012-ig komplex, informatikailag támogatott MTMR került bevezetésre a MOL-LUb és Petrolszolg vállalatok-
nál valamint az SMAO illetve további leányvállalatok esetében IT támogatás nélkül. 

2009-től a munkavállalói bónusz kifizetésének mértéke egy meghatározott üzleti mutatóhoz – a MOL-csoport ebIT-hez (2010-ben), 
illetve ebITDA-hoz (2011-ben) – kötött.

Vezetői és munkavállalói TMR-ben résztvevők száma a MOL-csoportban 2011-ben 

bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt!  

Karriermenedzsment
karriermenedzsment rendszerünk (CMS) támogatja az üzleti stratégiával összhangban zajló egyéni- és szervezetfejlesztéseket, valamint 
a vezetői utánpótlás tervezését. 

2011 végére 37 cég több mint 1 300 munkavállalója vett részt a folyamatban, beleértve körülbelül 80 InA vezetőt és szakértőt 
is. 2012-re az InA menedzsereinek további, szélesebb körű bevonását tervezzük.  

Munkavállalói elkötelezettség 
Munkavállalóink elégedettségét és elkötelezettségét kétévente vizsgáljuk csoportszintű kérdőíves felmérésünkkel. A következő 
felmérés időpontja 2012. A legutolsó munkavállalói elégedettség és elkötelezettség felmérés után minden szervezet részletes 
akciópontokat határozott meg, az akciókat az eredményekkel összhangban állították fel, és valósítják meg őket. A megfogalmazott 
legfontosabb akciók a következőek voltak: 

•  kitüntetések, díjak átadása ünnepélyes keretek között a kimagasló teljesítmények elismerésére;
•  belső kommunikáció, információcsere (rendszeres belső hírlevelek és regionális megbeszélések, workshop-ok) fejlesztése a haté-

konyabb működés érdekében;
• belső és külső tréningek a szakmai fejlődés elősegítésére;
•  nagyobb hangsúly az ebk kérdéseken, a munkahelyi környezet fejlesztésén;
• Hosszú távú kompetencia- és szervezetfejlesztések.
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 2007 2008 2009 2010 2011
Csapatok száma 271 273 342 580 596

Országok száma 12 29 35 25 62

egyetemek száma 35 60 95 117 200 felett

Munkavállalói csoport TMR-ben résztvevők száma 
(fő)

Összes pozícióhoz viszonyított 
arány

Vezető beosztásban dolgozók 882 100%

nem vezető beosztásban dolgozók (kb.) 12 000 75% és 42% InA-val
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Életpálya elismerések 
A MOL-csoport megjutalmazza azokat a munkavállalóit, akik életútjukkal, szakmai tevékenységükkel évtizedeken keresztül a MOL-
csoport céljait, érdekeit támogatták és segítették.
A MOL, TVk, Petrolszolg, MOL-LUb, FGSZ, Slovnaft vállalatoknál minden évben Életpálya Díj átadására kerül sor, melyeket a munkahelyi 
vezetők javaslata alapján a legalább 25 éves MOL-csoportos munkaviszonnyal rendelkező, kiemelkedő teljesítményű munkatársaknak 
ítélnek meg, értékteremtő szakmai tevékenységükért. A díjazottak között fizikai és szellemi munkakörben, vezetőként, illetve munka-
társként dolgozó munkavállalók egyaránt szerepelnek. A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a felsővezetés részvételével kerül sor.

A humán tőke fejlesztése  

Üzleti sikerünk a magasan képzett, jó szaktudású és elkötelezett munkavállalóinkra épül, ezért a szakmai és vezetői kompetenciafejlesz-
tésre összetett rendszert alkalmazunk.  

Képzés – fejlesztés adatok a MOL-csoportban

Komplex fejlesztési programok 2011-ben

UPSTReAM

Az egyéves UTP1 („Upstream Tehetség Program”) program célja az volt, hogy a résztvevők tesztelése által azonosítsuk azokat a kollé-
gákat, akikből a jövő vezetői és vezető szakértői válhatnak. AZ UTP2 programban résztvevő munkavállalók között azokat kerestük, akik 
kiemelkedően jól tudják kezelni az akvizíciókkal járó, kulturális különbségekből fakadó kihívásokat. A program folytatását, a nemzetközi 
tehetségprogramunkat (ITP – International Talent Program) 2011-2012-ben valósítjuk meg magyar, horvát, orosz és pakisztáni részt-
vevőkkel. A fő témák között megjelenik a projektmenedzsment, a különböző kultúrák együttműködésének kérdése, és az angol nyelv 
magas szintű használata.

Az Upstream Tehetség Programok eredményei

DOWnSTReAM

Folytatódott a TkD Finomítás szervezet Iránytű elnevezésű komplex fejlesztési programja, amely 2009-től kezdve a szakértőket és veze-
tőket támogatja a Finomítás Jövőkép megvalósításában. 2011-ben új célcsoportra fókuszálva, összesen 30 fő részvételével folytattuk a 
programot. A korábbi résztvevők részére speciális tréningnapokat szerveztünk, hogy tudásukat felfrissítsük és szinten tartsuk. A végzett 
csoportok fejlődését 2012-ben kompetencia visszaméréssel ellenőrizzük.

A Slovnaft Finomításnál a nagy érdeklődés miatt 2011-ben is folytatódott a Mester Akadémia program 4 újabb csoport részvételével. 
A TkD Logisztika szervezete szintén kidolgozta a közös értékeken és célokon alapuló fejlesztési programját, mely a „Dinamizmus” nevet 
kapta. A program csoportszinten, egységes elvek és célok mentén működik, amelyet a helyi igényekre szabva valósítanak meg. 2011-
ben elsősorban a vezetői utánpótlásra 71 újonnan csatlakozott kolléga részvételével valósult meg  a program, melynek sikerességét a 
kompetenciák visszamérésével 2012-ben ellenőrizzük. 

A TkD kereskedelem szervezetben folytatódott a Vezetőfejlesztő Program, melynek célkitűzése a tehetségek fejlesztése, a vezetői 
kompetenciák megalapozásával. 2011-ben folytattuk a programot a MOL-LUb kollégáinak bevonásával a vezetői utánpótlásra is kiter-
jedően.

A kiskereskedelem területén a Retail Vállalkozási Akadémia programunkat 2011-ben is folytattuk, az előző évek sikerei alapján: a jelen-
legi MOL töltőállomás kezelők körében hirdettük meg azzal a céllal, hogy a kétéves program keretében a MOL folyamatos támogatása 
és ellenőrzése mellett üzemeltessenek egy-egy magyarországi töltőállomást, ezzel egyfajta karrierutat biztosítva a töltőállomás kezelők 
számára. A többlépcsős folyamat során kiválasztott jelöltek 2011 szeptemberétől vették át a kutak üzemeltetését, azt megelőzően 
egyhónapos töltőállomás üzemeltetői felkészítést kaptak. 

A Petrolkémia Staféta programjának korábbi sikereit követve, 2011-ben 12 leendő műszakvezető egyéves képzése indult el. A 2 évet 
felölelő „basic” és ”Advanced” programok során összesen 21 főt, szakértőket és középvezetőket képeztünk az átfogó vezetői és szakmai 
kompetenciáik erősítése, valamint a szervezetek közötti együttműködés és tudásmegosztás elősegítése céljából. 

Funkcionális egységek tekintetében 2011-ben folytatódott a MOL nyrt. IT szervezetében a kollegák készségeit fejlesztő program. A 
korábbi fejlesztő központ (development center) kiegészítéseként, folytatásaként értelmezhető kezdeményezés célja, hogy növelje a 
szervezet versenyképességét és a munkavállalók elkötelezettségét, motivációját. A képzés során azokra a kompetenciákra helyezzük a 
hangsúlyt, melyekre a résztvevőknek a közeljövőben szükségük lesz, így a program jelentős egyéni sikerélménnyel is párosul. Számos 
különböző tanulási módszert integráltunk: a tréning, mentoring, workshop, tanulói csoport, rotáció és on-the job fejlesztés elemei 
mind megjelennek a programban. További információ a fent említett programokról: itt.

Szakmai kompetenciafejlesztés
2011-ben folytattuk a vezető olajipari képzés-fejlesztési szolgáltató cég, a PetroSkills szakmai kompetenciamodelljeinek beve-
zetését. A rendszer célja, hogy a szakmai képzések megbízható kiinduló pontjául szolgáljon. 2011 végére a rendszert bevezettük 
a MOL nyrt. kutatás – Termelés divízió (kTD) és az InA Upstream szervezetének földtudományi, műszaki és gazdasági szakem-
ber állományára. 2011-ben megkezdtük a beazonosított igények csoportos, belső („in-house”) képzési rendszerének felépítését 
(Upstream Vállalati Akadémia): 12 belső képzést szerveztünk 177 résztvevővel a kTD divízióban (ebből 4-et a MOL és az InA közösen). 
Felálltak a szakmai tartalomfelelős csapatok, és elkezdődött a hosszú távú működés modelljének kialakítása, melyet 2012-es évtől 
folytatunk az üzletágban.

egy hasonló tartalmú kísérleti projektet indítottunk a Finomítás és az ebk szervezetekben, és 2012-ben tervezzük a program kiterjesz-
tését a Finomítás és az ebk szakmai területeire. 

Folytattuk több más készségfejlesztő programunkat is, mint például a kTD Jolly Joker programja, melynek célja, hogy a rendszerkezelők 
karbantartási ismereteit gyarapítsa, támogatva őket a mindennapi működés során fellépő karbantartási problémák elhárításában. A 
képzés nemcsak a humán tőke fejlesztéséhez, hanem a karbantartási költségek csökkentéséhez is hozzájárul. 
A fizikai dolgozók technológiai, karbantartási és biztonsági tudásának naprakészen tartása érdekében kifejlesztett Finomítói Complex 
program keretében szakmai kompetenciarendszer került kidolgozásra. Hosszú távú célként megfogalmazódott a fejlesztendő személyi A fentieken túl, MOL-csoport szinten közel 120 kulcsmunkatárs és projektvezető vett részt különböző workshopokon, ezen kívül pedig 

szakmai napok kerültek megrendezésre több helyszínen.
A 2012-es évre a fizikai/üzemi munkavállalók számára indul utánpótlás nevelő program.
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2009 InA 
nélkül

2010 
InA nélkül 2011 InA 

nélkül

Változás 
2009-

2011 (%)

2010 
Teljes 
MOL-

Csoport

2011 
Teljes 
MOL-

Csoport
Átlagos egy főre eső képzési idő (óra) 21 25 26 +24% 18 21

Átlagos egy főre eső képzési költség (ezer Ft) 55,9 60,5 69,7 +25% 43,1 50,9

UTP1 UTP2 ITP
Program kezdete 2006 2008 2011

Résztvevő vállalatok MOL nyrt. MOL nyrt. MOL nyrt., InA d.d., MOL 
Pakistan, MOL RUSS

Regisztrált és tesztelt kollégák 
száma 113 72 189

Értékelő központban (AC) részt 
vevő kollégák száma 40 30 63

képzés-fejlesztésben részt 
vevő kollégák száma 25 12 30

Vezetői pozícióba kinevezett 
kollégák száma 9 3 n.a.

Magasabb szakértői pozícióba 
kinevezett kollégák száma 6 5 n.a.
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és szakmai kompetenciák körének meghatározása, és a megfelelő tananyag hozzáillesztése. A fejlesztési folyamatba szeretnénk min-
den telephelyen bevonni a fizikai dolgozókat – a műszakvezetőket, rendszerkezelőket és üzemirányítókat. 2011-ben a műszakvezetők 
szakmai kompetenciafejlesztésének felülvizsgálatával, illetve a műszakvezetők kompetenciafejlesztésével folytatódott a program a ma-
gyarországi és szlovákiai finomítókban.

Tudásmenedzsment
A tudásmegosztás kultúrájának folyamatos fejlesztése kiemelten fontos a MOL-csoport számára. 2009-ben a tudásmenedzsmentért 
(TM) felelős szervezeti egység átszervezésre került annak érdekében, hogy jobban tudjon a belső tudásátadásra és a TM fejlesztési 
koncepció teljeskörű végrehajtására koncentrálni. 2011-ben elindult egy új vállalati TM portál, amely egy képzési oldalt is tartalmaz. Az 
oldalon az online oktatási anyagok száma folyamatosan nő, illetve hasznos eszközök és MOL-csoportos belső hírlevelek is felkerülnek. 
kifejlesztésre került egy mutatószám-renszer, hogy a különböző szervezeti egységek tudásmegosztásának érettségét mérni lehessen. 

Business Education Program: 2010/2011-ben 250 frissdiplomás fiatal vett részt a business education Program 3 helyszínen (budapest, 
Zágráb, Mantova) futó előadásain. A szakmai előadás sorozat célja, hogy a fiatalok megismerjék a MOL-csoport működését, és tevé-
kenységeit. A program keretei között az üzleti és főbb funkcionális szervezetek komplex képet nyújtanak a cégről – a technikai adatoktól 
a pénzügyi és jogi ismereteken át az alaptevékenységek bemutatásáig –, ismertetve a legjobb vállalati szintű és helyi gyakorlataikat is.  
Az üzemlátogatások (pl. Dunai Finomító Százhalombattán, Rijekai Finomító, Mantovai Finomító, Sisak finomítója, Durdevaci Gázüzem, 
kenőanyaggyártás komáromban, Algyői termelés és gáztechnológia, petrolkémiai tevékenység Tiszaújvárosban és Pozsonyban) szintén 
részét képezik a programnak. A résztvevőknek számot is kell adniuk megszerzett tudásukról, 3 fős csoportokban tartott szakmai pre-
zentációk során és a programsorozatot lezáró vizsga keretében. A program végén a legjobban teljesítők oklevelet és értékes képzéseket 
kapnak. 2011-ben az összes résztvevő közel 60%-a szerzett oklevelet és a legjobb 4 prezentációt előadó csapatok, összesen 15 fő ré-
szesült képzésben. ez a program is folytatódik 2011/2012-ben, a pozsonyi helyszínnel kibővülve, kb. 250-en vesznek részt az újonnan 
belépett friss diplomások közül is. 

Partnerség és együttműködés
Kapcsolódó célkitűzés: „A felelős munkáltatói gyakorlat fejlesztése a dolgozók elkötelezettségének és sokszínűségének érdekében.” 

Magyarország csatlakozott az enSZ emberi Jogok deklarációjához, valamint az ILO és az OeCD vonatkozó irányelveihez (ILO Tripartite 
Declaration of Principles concerning Multinational enterprises and Social Policy and OeCD Guidelines for Multinational enterprises), 
így magunkra nézve is kötelező érvényűnek tekintjük ezek alapelveket. 

Munkavállalói kapcsolatok 
Az egyesülés szabadsága és a kollektív szerződéshez (kSZ) való jog számunkra alapvető fontosságú.

Érdekképviseletek

A munkavállalók érdekképviseletét a következő érdekképviseleti szervezetek látják el:
•  európai Üzemi Tanács (melyben minden európai Uniós országban működő vállalat létszámarányosan van reprezentálva, ennek köszönhe-

tően munkatársaink folyamatosan információt nyerhetnek a különböző országokban hozott döntésekről, és a nemzetközi tapasztalatokról), 
• helyi Üzemi Tanácsok, 
• szakszervezetek, 
• Csoportszintű Munkavédelmi bizottság
• munkavédelmi bizottságok, 
• munkavállalói részvétel a MOL, Slovnaft, InA, TVk, FGSZ Felügyelő bizottságában (Fb) (Az Fb tagjait a részvényesek éves közgyűlé-
sén választják meg, akik közül a munkavállalói képviselőket az érintett vállalat érdekképviseletei delegálják.)

A kollektív Szerződés tárgyalását hagyományosan a munkáltató kezdeményezi bizonyos időközönként. A jogi követelményeket megha-
ladva a tárgyalásokra nemcsak a reprezentatív szakszervezetek, hanem más munkavállalói érdekképviselet is meghívást kap. Jelentős 
működésbeli és szervezeti változások előtt a törvényi szabályozásnak, illetve a kollektív Szerződésben foglaltaknak megfelelően tájé-
koztatjuk az érdekképviseleteket. További információ a honlapunkon: itt!

Esélyegyenlőség és sokszínűség 
A MOL-csoport vállalatainál kiemelt cél az esélyegyenlőség és a diszkriminációmentesség biztosítása. A nemzeti szabályozások mellett 
az etikai kódexünk, az Új európa program, a kollektív szerződések, az érdekképviseleti megállapodások, valamint a csoportszintű irány-
elvek és belső szabályozások is hangsúlyozzák az egyenlő bánásmód elvét.

korábbi terveinkkel és az esélyegyenlőségi felmérés eredményeivel összhangban a 2010 – 2012-ig terjedő időszakra elfogadtuk az első 
esélyegyenlőségi tervet. A terv hatókörébe tartozik a MOL nyrt. minden munkavállalója, különös tekintettel a nőkre, a gyermeküket/
gyermekeiket egyedül nevelő szülőkre, a két vagy több, tíz év alatti gyermeket nevelő szülőkre, a bármely fogyatékossággal élő munka-
vállalókra, az 50 év feletti munkavállalókra, illetve a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó munkavállalókra. A tervben elsősorban 
a fent említett munkavállalói csoportok helyzetének, esélyegyenlőségének javítása érdekében fogalmaztunk, illetve valósítottunk meg 
akciókat. 

2010-ben létrejött az esélyegyenlőségi bizottság, illetve esélyegyenlőségi referens került kinevezésre. Az esélyegyenlőségi terv ér-
telmében a munkavállalók panasszal élhetnek, amennyiben véleményük szerint a foglalkoztatás során az esélyegyenlőségi alapelvek 
megsértése valószínűsíthető. 

Szeretnénk az esélyegyenlőségi tervet minden magyar leányvállalatra kibővíteni, ezért kézikönyvet állítottunk össze a saját esélyegyen-
lőségi terv elkészítésének és bevezetésének elősegítése érdekében. A TVk nyrt. esélyegyenlőségi Tervének előkészítése 2011-ben 
megkezdődött, melynek elfogadására várhatóan 2012-ben kerül sor. 

külön szeretnénk megemlíteni a megváltozott munkaképességű, illetve a fogyatékossággal élő munkavállalók helyzetének javítása 
érdekében hozott intézkedéseinket. 2011-ben felmérést végeztünk arra vonatkozóan, hogy a nagyobb MOL-csoportos vállalatoknál 
hogyan alakul ezen munkavállalói csoport foglalkoztatási helyzete. A felmérés alapján megállapítottuk, hogy az eU területén a jogsza-
bályok egyértelműen támogatják a megváltozott munkaképességű, illetve a fogyatékossággal élő munkavállalók esélyegyenlőségének 
biztosítását, foglalkoztatásuk elősegítését, ugyanakkor a különböző országokban különböző jogszabályi környezetben kell ezt a kérdést 
az ott működő vállalatoknak kezelni.

A nagyobb MOL-csoportos vállalatainknál, különböző mértékben ugyan, de foglalkoztatunk megváltozott munkaképességű, il-
letve fogyatékos munkavállalókat, figyelmet fordítunk ezen munkavállalói csoport speciális helyzetére, egészségi állapotuknak 
megfelelően biztonságos munkaeszközöket, felszereléseket, munkahelyi környezetet, munkafeltételeket biztosítunk számukra. 
A Slovnaftban a helyi jogszabályok adta kedvező lehetőségeknek megfelelően védett foglalkoztatóktól vásárolunk terméke 
ket, pl. munkaruhát, ezáltal javítjuk a célcsoport foglalkoztatási helyzetét. A MOL nyrt.-ben és a Petrolszolg kft.-ben a kollektív 
Szerződésben is rögzítettük, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalóink részére évente egy alkalommal a mindenkori 
országos havi minimálbérnek megfelelő mértékű egészségpénztári támogatást fizetünk, ily módon hozzájárulunk a munkavállalók 
átlagosnál magasabb egészségügyi kiadásaihoz, egészségi állapotuk megőrzéséhez. emellett a MOL nyrt.-ben, a TVk nyrt.-ben és a 
Petrolszolg kft.-nél Rehabilitációs bizottságot működtetünk az érdekképviseletek részvételével a munkaviszony fennállása alatt meg-
változott munkaképességűvé, illetve egészségkárosodása miatt munkakörének betöltésére alkalmatlanná vált munkatársaink foglalko-
zási rehabilitációja érdekében. A bizottság feladata, hogy megvizsgálja hol, hogyan, milyen feltételek, körülmények biztosítása mellett 
lehetséges a továbbfoglalkoztatás.

A MOL nyrt.-ben további lépések történtek a kismamák helyzetének javítása érdekében. Célunk, hogy kismamáink maradjanak kapcso-
latban a céggel, s tudatosan készüljenek a majdani munkába történő visszatérésükre. ennek elősegítése érdekében indítottuk útjára 
kismama hírlevelünket; a havonta megjelenő elektronikus kiadványban a vállalatcsoport aktualitásairól (személyi, szervezeti változá-
sok, vállalati működéssel kapcsolatos információk, munkavállalókat érintő információk, belső álláshirdetések, STeP egészségmegőrző 
vállalati programok) számolunk be. emellett a kismamákat meghívjuk a nagyobb céges rendezvényekre (MOL Summer party, családi 
napok, karácsonyi koncert), amelyeken mindig biztosítunk a kisgyermekes családoknak szóló programokat is. A munkába visszatérő 
kismamák részére a munkakör jellegétől és a kismama igényeitől függően lehetővé tesszük a csökkentett munkaidő, illetve a távmun-
kában történő munkavégzés igénybevételét – amennyiben ez mind a munkáltató, mint a munkavállaló érdekeinek megfelel.
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Érdekvédelmi képviselettel rendelkező munkavállalók (%) 93,3 91,4 92,8 91,2 94,5 94,8

kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók (%) 94,5 93,4 92,7 91,6 94,5 95,0
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2011-ben továbbra is részt vettünk a Hungarian business Leaders Forum (HbLF) által 2007-ben elindított Romaster tehetséggondozó 
program támogatásában. A program célja, hogy a roma származású, tehetséges középiskolai diákoknak segítséget nyújtson a felsőfokú 
iskolai végzettség megszerzéséhez, s később a munkaerőpiacra történő belépéséhez. 2011-ben a MOL nyrt. három roma fiatalt támo-
gatott. A korábbi évek egyik támogatottja 2011-ben felvételt nyert pályakezdő diplomásként a TVk nyrt.-hez.

A MOL nyrt. 2011-ben aláíróként csatlakozott a HbLF által alapított „HbLF a sokszínűségért” kódexhez. Valljuk, hogy a befogadó szelle-
mű és esélyegyenlőséget biztosító üzleti környezet a lehető legjobbat hozza ki munkavállalóinkból, és éppen ezért ennek megteremté-
se és fenntartása vállalataink és társadalmunk fejlődésének és sikerének elengedhetetlen feltétele. 

Munka és magánélet egyensúlya 
Annak ellenére, hogy nincsen csoportszintű szabályozás a munka és magánélet összehangolására vonatkozóan, a magánélet és a mun-
kahelyi elkötelezettségek összehangolásának témakörében 2011-ben a MOL nyrt.-ben tettünk újabb lépéseket. Teljes körűen meg-
vizsgáltuk és felmértük, hogy melyek azok a munkakörök, amelyek alkalmasak az atipikus formában (részmunka, távmunka, időszakos 
foglalkoztatás) történő munkavégzésre. A vállalatcsoport tevékenységének jellegéből adódóan a részmunkaidős vagy távmunkás fog-
lalkoztatás nem alkalmazható a termelő területeken, ahol munkavállalóink többműszakos munkarendben dolgoznak. Ugyanakkor a 
funkcionális területeken számos atipikus foglalkoztatásra is alkalmas munkakört találtunk. A felmérés eredményeire építve a jövőben 
szeretnénk bővíteni az atipikus formában foglalkoztatott munkavállalóink körét, különösen a MOL esélyegyenlőségi Tervében kiemelt 
célcsoportként azonosított csoportok – kisgyermekes, többgyermekes, megváltozott munkaképességű munkavállalók – foglalkoztatá-
sának területén.  

A MOL nyrt.-ben a távmunkában dolgozók aránya 2011-ben nem túl magas, de ennél lényegesen magasabb azok aránya, akik élhetnek a 
„home office” lehetőségével, azaz egyedi vezetői engedély alapján – meghatározott esetekben – otthonról is történhet a munkavégzés.

Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók aránya

kÖZÖSSÉGek

Társadalmi célú befektetések

Az elmúlt években a MOL-csoport nemcsak közép-európa egyik legnagyobb vállalatává vált, hanem a civil kezdeményezések, az ok-
tatás, a kultúra, a fiatal tehetségek és a sportutánpótlás egyik legfontosabb támogatójává is. A több mint 40 országban jelenlévő 
vállalatcsoport vezető szerepre törekszik a társadalmi szerepvállalás területén. ennek megfelelően ad hoc kérelem elbírálás helyett, 
adományozási döntéseit strukturált, átlátható és szabályozott módon hozza meg. 

A támogatási alapelvek a hivatkozásra kattintva olvashatók itt!

A MOL számos, a fenntartható fejlődés területén (környezetvédelem, kisebbségek, kultúra, sport, egészség és biztonság) működő kez-
deményezést támogat. Csak 2011-ben közel 5 000 támogatási kérelem érkezett magánszemélyektől, egyesületektől, intézményektől és 
alapítványoktól. A MOL pedig – nagyvállalatok esetében szinte példátlan módon – minden egyes támogatási kérelmet külön elbírál, és 
minden igényre különválaszol. A vállalat egyre nagyobb figyelmet fordít a társadalom aktuális igényeire, és gazdasági súlyának megfe-
lelően igyekszik szerepet vállalni azok megoldásában, így 2011-ben több mint 2,3 milliárd forintot osztott szét olyan kezdeményezések 
között, mint például a futballutánpótlást biztosító OTP-MOL bozsik program vagy a nehéz helyzetben lévő magyarországi színházak, 
sportegyesületek.

A MOL-csoport támogatási együttműködéseiről részletes információk a hivatkozásra kattintva olvashatók itt!

Társadalmi célú befektetések országonként és régiónként

SIkeRek
Több mint 3 milliárd Ft társadalmi célú befektetés

Zöldövezet programunk elnyerte a “Legnagyobb Hatást el-
érő Támogatói Program” díját 

mol.hu/szerepvallalas
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2007-
2011
(%) 

2010 
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csoport

2011 
Teljes 
MOL- 

csoport 

Részmunkaidőben dol-
gozó munkavállalók (fő) 92 125 114 143 193 +110% 191 261

A részmunkaidőben 
dolgozók aránya a teljes 
munkaerőn belül (%)

0,60% 0,73% 0,64% 0,79% 1,1% +83% 0,59% 0,83%

Mutató Mérték-
egység

Magyar-
ország Szlovákia Horvá-

tország Románia
nemzetközi 

kutatás-
Termelés

Olasz-
ország Összesen

Pénzbeli támogatás millió 
Forint 2.875,4 113,4 102,0 82,1 54,3 2,2 3.229,5

Természetbeni támoga-
tás (termék v. szolgál-
tatás)

millió 
Forint 10,9 5,2 3,0 0 29,5 0 48,6

Vállalati önkéntesség Óra 2 104 380 864 0 0 0 3 348
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néhány példa a MOL-csoport legismertebb támogatásai közül:

MOL, Slovnaft és MOL Romania
Új Európa Alapítvány
 2011-ben jubilált a MOL társadalmi felelősségvállalásának nagykövete, az öt évvel ezelőtt létrehozott Új európa Alapítvány. Az Ala-
pítvány tevékenysége a fiatal tehetségek és a gyermek-egészségügy támogatására koncentrál. Tagvállalataink ennek mintájára hozták 
létre Szlovákiában a közép-európa Alapítványt illetve Romániában a közösségekért Alapítványt. 

Zöldövezet program 
A Zöldövezet immár hatodik éve segíti a helyi civil kezdeményezéseket abban, hogy környezetüket szebbé és zöldebbé alakítsák, a 
lakosság bevonásával, közösségi akció keretében. 2011-ben a MOL és az Ökotárs Alapítvány Zöldövezet programja elnyerte a Magyar 
Adományozói Fórum Társadalmi befektetések Díjának első helyezését a Legnagyobb Hatást elérő Támogatói Program kategóriában.
A program sikerrel működik Szlovákiában és Romániában is, és a tervek szerint hamarosan Horvátországban is. 

INA 
Kultúra  
Az InA támogatásának köszönhetően a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió Al-Marqab projektje - amelynek célja az Al-Marqab erőd, a 
Szentföld egyik legnagyobb erődítményének helyreállítása - folyamatosan végezhette munkáját. Az ásatások során feltárásra került 
a Szentföld legnagyobb keresztes freskóciklusa, mely óriási szakmai siker a szakemberek számára. A régészeti leletek restaurálását a 
budapesti Sham kulturális Alapítvány végzi.

Horvátország aknák nélkül 
A háború következtében számos helyen találhatóak még aknák Horvátországban. Az InA, mint felelős vállalat, jelentős támogatással 
segíti a horvátországi aknamentesítési központ tevékenységét.

Humanitárius segély
Az InA három kezdeményezést támogatott a horvátországi SOS Gyermekfaluk megsegítése érdekében. Hozzájárult a gyermekek 
vakációjához, segítette a „vissza az iskolába” projektet, illetve három család teljes évi ellátását finanszírozta. 

INA Önkéntes klub
2011 őszén megalakult az InA Önkéntes klub, melynek célja a helyi közösségek érdekében történő önkéntes munkavállalás népsze-
rűsítése a munkavállalók körében

Nemzetközi Kutatás-Termelés
A MOL–csoport, működési területein mindig különös figyelemmel kíséri a helyi közösségek igényeit. A szibériai és közel-keleti régióban 
megvalósított társadalmi projektjei a szerteágazó szükségletekre alapulva az azonnali segítségnyújtásra fókuszálnak. 

Néhány példa:
•  Oroszország (baitex): Szociálisan rászorult és beteg emberek orvosi kezelésének, illetve a helyi egészségügyi intézmények rekonst-

rukciójának támogatása.
•  Oroszország (Matjushkinski Vertical): Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának, illetve fiatal geológusok szakmai ver-

senyének támogatása.
•  Oroszország (MOL Western Siberia): A helyi iskola felújításának és az ezzel összefüggő technikai létesítmények karbantartásának 

támogatása.
•  Pakisztán (MOL Pakistan): Mobil rendelőintézetek telepítése, illetve orvosi vizsgálószoba kialakítása a Teri Állami Fiúiskolában. 

őshonos fák és erdőterületek visszatelepítése a Pakisztáni erdészeti Minisztériummal együttműködve. 
•  Omán (Hawasina LLC Oman branch): biztonságos vezetési kampány a súlyos közúti balesetek csökkentésére. 
•  Irak - kurdisztáni régió (kalegran): Helyi iskola felújítása valamint iskolatáska és írószerek adományozása rászoruló gyermekek ré-

szére.

IES (Olaszország)
A IeS 2011 első félévében támogatta a mantovai tavak partjának megtisztítását a “Föld napja” keretében.

Közösségi kapcsolatok
A helyi közösségek bevonásával sok, korábban sikeres programunkat sikerült folytatnunk.

•  A helyi érintettekkel való jó kapcsolat fenntartása érdekében a nyilvánosságnak és a munkavállalóink családtagjainak 2011-ben 
négy alkalommal nyílt lehetősége látogatást tenni a Dunai Finomítóban. A helyi általános iskolák tanulói és egyetemi hallgatók 
számára a Dunai Finomító tizenhárom tanulmányi látogatást szervezett. A környezetvédelmi hatóságok képviselőinek részvételével 
a Dunai Finomítóban ún. „Zöld Fórumot” is tartottunk, amely során a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem területén tett 
erőfeszítéseket mutattuk be.

•  A Pozsonyi Finomító részt vett a “Mi Városunk” önkéntes programban, melynek célja a város környezeti feltételeinek javítása. 
•  2011-ben a Mantovai Finomítóban megrendeztük az első IeS nyílt napot, amelyen majdnem 700-an vettek részt, ezzel a IeS számá-

ra lehetőség nyílt arra, hogy bemutathassa Mantova lakosságának a finomító működését.
•  2011-ben az InA és Primorsko-goranska megye egyetértési megállapodást írt alá. A finomító gazdasági és a helyi közösség életmi-

nőségében játszott szerepének tudatában a felek biztosították egymást a kölcsönös együttműködésről és kommunikációról annak 
érdekében, hogy a levegőminőség, a kibocsátás-csökkentési rendszer fejlesztése, a lakosság finomítóhoz közeli területekről való 
átköltöztetése, valamint a régióban a folyamatos befektetés terén elérjék a kitűzött céljaikat. egy, a telephely körüli zöldövezet 
létesítéséről jelenleg is folynak a tárgyalások az érintett családokkal. Az InA Rijekai Finomítójának képviselői rendszeresen részt 
vesznek a kostrenában működő környezetvédelmi bizottságban, tájékoztatják a tagokat az őket esetlegesen érintő aktualitásokról. 

A magyarországi petrolkémiai vállalatunk, a TVk azt a célt tűzte maga elé, hogy 2015-ig 5%-kal csökkenteni fogja a munkavállalók öko-
lógiai lábnyomát. első lépésként 2011-ben a munkatársak személyes ökológiai lábnyomának felmérésére került sor, amelynek kereté-
ben a munkavállalók majdnem 40%-a töltötte ki a belső elektronikus kérdőívet. 

kiskereskedelem divíziónkban dolgozó kollégáink számos helyi szemétszedési kezdeményezéshez csatlakoztak Magyarországon, Ro-
mániában és Szlovéniában. A nyári hónapokban kilenc magyarországi üzemanyagtöltő állomáson biztosítottunk lehetőséget a helyi 
gazdálkodók számára, hogy friss zöldségeiket és gyümölcseiket árusíthassák. A kezdeményezést marketing eszközökkel támogattuk, a 
közösségi médián (pl. Facebook) és reklámokon keresztül. A Lámpás 92 Alapítvánnyal közös programot indítottunk, melynek keretében 
sérült emberek számára biztosítottunk lehetőséget két magyarországi töltőállomásunkon saját kézműves termékeik bemutatására. 
Az Alapítvány szerint a kezdeményezés a vevőkkel kialakított új kapcsolatok, valamint a termékek értékesítéséből származó bevétel 
szempontjából is hasznosnak bizonyult. A program egy, a MOL budapesti székházában rendezett kétnapos adventi vásárral egészült 
ki, amely kollégáink szerint nagyon pozitív és úttörő jellegű volt. A Slovnaft kiskereskedelmi hálózatában tizenhárom töltőállomást 
akadálymentesítettünk, a mozgássérültek számára is elérhetővé téve ezen létesítményeinket . A MOL Románia minden töltőállomáson 
babasarkot alakított ki, ezáltal a teljes hálózatban pelenkázó asztalok és babaápolási cikkek állnak rendelkezésre, amelyek így meg-
könnyítik az utazást a kisgyermekes családok számára. A pelenkázó asztalok egyébként a műszaki követelményeink részéve váltak: 
minden esetben, amikor a kiskereskedelem új töltőállomást létesít, a berendezésnek tartalmaznia kell ezeket a bútorelemeket is. 
Az kutatás-Termelés üzletág a közösség bizalmának növelése érdekében közmeghallgatást és lakossági fórumokat szervezett az 
érintettek számára a tevékenység megkezdése előtt, továbbá a lakosság tájékoztatására és a folyamatos kapcsolattartásra kü-
lön munkatársat jelölt ki. A magyarországi Vízvár-S-2 fúrással kapcsolatban a lakossági fórum és meghallgatás mellett Technikai 
napot is tartottunk. Az MMbF Zrt. a szőregi gáztároló működéséhez kapcsolódóan Társadalmi Akciótervet készített, melynek 
2011-re vonatkozó társadalmi akcióit (pl. oktatások, panaszkezelés, weboldal létrehozása és fejlesztése, sajtófigyelés, stb.) ma-
radéktalanul végrehajtotta. Pakisztánban a projekttervezés társadalmi és környezetvédelemi vonatkozásainak fejlesztése érdeké-
ben a működési területeken érintetti konzultációkat tartottak. A legjobb gyakorlat mintájára a helyi közösségéket és a kormányzati 
szerveket egyaránt bevonták a tervezés fázisától egészen a befejezésig a különböző folyamatokba. 2011-ben összesen 181 konzultációs 
értekezletet tartottak. A nyugat-kazahsztáni Oblast régióban két alkalommal, a tervezett gázfeldolgozó és kondenzátum-stabilizáló 
üzemmel kapcsolatosan tartottak helyi fórumot.
Fentieken túl a MOL a régióban olyan kezdeményezésekben is úttörő volt, mint a kerékpározást népszerűsítő bringaPont programja, 
vagy a használt sütőolaj-gyűjtő akciója, amely megnyerte az idei european excellence Awards (eeA) díját Ökológia és környezet kategó-
riában a kontinens legrangosabb marketing kommunikációs versenyén. 
A MOL bringaPont programjának részletes tájékoztatója az következő linkre kattintva olvasható: MOL bringaPontok 
A sütőolaj-gyűjtő akció részletes leírását az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: MOL sütőolaj-gyűjtő akció

Emberi jogok
A MOL-csoport tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat, amelyeket az etikai kódexünkben szabályozunk. bár tevékenységünkkel 
jelenleg nem vagyunk hatással őslakos népcsoportokra, működésünk mindazonáltal biztosítja a törzsi társadalmak jogainak védelmét.
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http://bringapont.mol.hu/
http://www.mol.hu/hu/autozzon_velunk/termekek_es_szolgaltatasok/biztonsag_es_kornyezetvedelem/hasznalt_sutoolaj_atvetel/


GAZDASÁGI FennTARTHATÓSÁG

ez a fókuszterület – a fenntarthatósági keretrendszerünk részeként – azokat a témákat fedi le, melyek a vállalat hosszú távú üzleti sikere 
szempontjából fontos tényezőnek tekinthetők. egyéb, a „normál üzletmenetet” (business-as-usual) jelentő gazdasági teljesítménnyel 
kapcsolatos információk ezen éves jelentés egyéb fejezeteiben találhatók.

Etika
2011-ben az etika menedzsment rendszeren belül a hangsúlyt a 2010-ben módosított etikai kódex kommunikációjára helyeztük. 
Új, sokkal inkább felhasználó-barát változat van érvényben. 
A módosított etikai kódexet a MOL-csoport minden munkavállalója elektronikusan megkapta, tájékoztatást kapott a kódex fő változá-
sairól. 
A MOL belső hírlevelében (Panoráma) cikkek magyarázták a fő változásokat. 
A kódex elérhetővé vált a vállalat belső Intranet oldalán és a MOL-csoport internetes honlapján. 
Mindezek mellett megkezdődött az etikai kódex beszállítói változatának aktualizálása, valamint az etikai kockázatokat feltáró mód-
szertan kidolgozása is.

Etikai ügyek
Az alábbiakban a MOL-csoport és az InA etikai Tanácsához beérkezett etikai ügyeket foglaljuk össze. A Tanács feladata biztosítani, 
hogy valamennyi MOL-csoportos munkavállaló eleget tegyen a kódexben foglaltaknak, ezért – többek között – megválaszolja a 
felmerült kérdéseket és gondoskodik a belső vizsgálatokról. Idén a szervezethez elsősorban az etikai bejelentési lehetőségeket és 
munkaszerződéseket érintő etikai kérdések érkeztek. 
Az etikai Tanácshoz 2011-ben összesen 38 bejelentés érkezett. A 38 bejelentés alapján 20 esetben folytatott az etikai Tanács vizs-
gálatot, amelyből 5 esetben kérte a Társasági biztonság segítségét az eset kivizsgálására. A 20 vizsgálatból 2 esetben volt bizonyítható 
az etikai vétség.
Törekszünk arra, hogy az etikai kódexet valamennyi szerződésünk részévé tegyük. 2011-ben 3 szerződéses kapcsolat szakadt meg a 
beszállító etikátlan viselkedése miatt és 1 vállalat lett kizárva a tendereztetési folyamatból. A bejelentések számának növekedése azt 
mutatja, hogy a MOL-csoport egyre több vállalatánál nőtt munkatársaink etikai tudatossága, és ugyanez a tendencia figyelhető meg 
külső érintettjeinknél is. 

Az etikai bejelentések és vizsgálatok témái érintettek szerinti bontásban (2011)

SIkeRek
Az új etikai kódex bevezetése, kiegészítve számos gyakor-
lati példával 

A magas szintű vevői elégedettség fenntartása

Az etikai tudatosság növelése érdekében az etikai Tanács 2011-től kezdve részletesen közli az etikai vétség megállapításával 
zárult eseteket, ezek az alábbiak voltak:

Sértő dokumentum készítése - a MOL-csoport egyik vezetője olyan oktatási anyagot készített, amely a figyelemfelkeltés ér-
dekében humoros képeket és szöveget tartalmazott, amit többen sértőnek találtak. A vizsgálat igazolta az etikai kódex meg-
sértését, az alábbi pontban: „a MOL-Csoport munkavállalóival szemben elvárás, hogy ne adjanak közre és ne terjesszenek olyan 
dokumentumokat és vicceket, amelyek másokat sérthetnek.” Az etikai Tanács nem javasolt büntetést az etikai kódex megsértése 
miatt, de felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy a humor alkalmazása során nagy körültekintésre van szükség, hiszen sértő lehet 
mások számára.

Összeférhetetlenség - a MOL-csoport egyik vezetője olyan partner szolgáltatását vette igénybe magánemberként, amellyel munkakö-
rénél fogva is kapcsolatban állt. A vizsgálat igazolta az etikai kódex megsértését a következő pontban: „A MOL-csoport munkavállaló-
jaként írásos engedélyt kell szereznie minden olyan versenytársakkal, vásárlókkal vagy beszállítókkal való kapcsolathoz, amely kapcsán 
felmerülhet az összeférhetetlenség gyanúja.” Az eset következményeként az érintett vezető szóbeli figyelmeztetést kapott, megszűnt a 
szolgáltatás magánszemélyként történő igénybevétele és a vezető a továbbiakban ki lett zárva a szolgáltatás tendereztetéséből. 
Az etikai ügyekről az etikai Tanács rendszeresen beszámolt az Ügyvezető Testületnek, és intézkedéseket tett a normák tudatosítására.
bővebb információért olvassa el a MOL Szakmai Tudományos közlemények kapcsolódó cikkét (angol nyelven) itt! 
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Érintettek bejelentés Vizsgálat etikai vétség megállapítása
külső fogyasztók, belső vevők - - -

Részvényesek Üzemanyaglopás (2) biztonsági vizsgálat (2) nem (2)

Tisztességtelen piaci magatartás -* -

Tulajdonosi érdek -* -

Munkavállalók Sértő dokumentum készítése etikai vizsgálat Igen

Hátrányos megkülönböztetés (9) etikai vizsgálat (4) nem (4)

Fenyegető viselkedés (5) etikai vizsgálat (4) nem (3) Folyamatban (1)

Zaklatás (3) etikai vizsgálat (3) nem (3)

etikátlan felvételi eljárás (3) etikai vizsgálat (3) Folyamatban (2) 
nem

Szexuális zaklatás etikai vizsgálat Folyamatban

etikátlan üzleti döntések etikai vizsgálat nem

*Az etikai Tanács nem tartotta megalapozottnak a bejelentést vagy nem volt illetékes, ezért nem kezdeményezte etikai vizsgálat indítását. 
**néhány bejelentés vagy vizsgálat több érintett féllel volt kapcsolatos. 

Érintettek bejelentés Vizsgálat etikai vétség megállapítása

A munkahely elvesztésétől való 
félelem -*

Munkavállalói tudás és ismeret 
hasznosítása -*

Lehetséges innovatív megoldásra 
vonatkozó információ -*

Személyi adatok megosztása -*

Új munkaszerződés felajánlása 
tervezett munkahelyi változások miatt -*

nem megfelelő kommunikáció (2) -*

Az emberi méltóság védelme -*

Lehetséges megtorlás -*

egészségvédelem, biztonság- és 
környezetvédelem Alkohol problémák biztonsági vizsgálat nem

Drogfogyasztás biztonsági vizsgálat nem

A dohányzási tilalom be nem tartása (2) -*

biztonság -* -

kormányzati kapcsolatok, politikai 
szerepvállalás - -* -

Helyi közösségek és civil társadalom - -* -

beszállítók, üzleti partnerek Összeférhetetlenség biztonsági vizsgálat Igen

kormányzati kapcsolatok, politikai 
szerepvállalás - - -

Versenytársak - - -

Összesen 38** 20** 2
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Compliance Team
A MOL-csoport elkötelezett a tisztességes piaci magatartás, a versenyjogi kultúra növelése és a compliance tudatosság fejlesztése mel-
lett. A MOL 2010-ben hozta létre az ún. Compliance Programot és alakította meg a Compliance szervezetet (CT), amely csoport szinten 
felelős a program megvalósításáért.
2011 során a CT több vizsgálatot folytatott a versenyjogi megfelelés területén. A vizsgálatok 104 munkavállaló átvilágítását jelentették, 
amelynek következtében az adott témákhoz kapcsolódó tudatosság szintje emelkedett, valamint megfelelő ajánlások megfogalmazá-
sára is sor került.
Több mint 4 800 munkavállaló képzése valósult meg e-learning révén, valamint közel 1 000  munkavállaló vett részt emelt szintű – 
személyes részvétellel megvalósult - oktatáson. A képzés kiemelten erősítette a tudatosságot és a versenyjogi kultúrát a teljes MOL-
csoportban.
2011-ben, a MOL Romania 18,5 millió eurós bírságot kapott a versenyjogi szabályok állítólagos megsértéséért. bővebb információ a 
jelentés 151. oldalán.

Átláthatóság
Az átláthatóság és elszámoltathatóság jegyében a pénzügyi gyorsjelentés kiegészítéseként 2011-ben a MOL-csoport kiadta 2011. első 
féléves fenntarthatósági jelentését, hogy tájékoztassuk érintettjeinket a környezeti és a társadalmi ügyekben tett erőfeszítéseinkről.
Legnagyobb leányvállalataink - a MOL-csoport éves integrált jelentésén túl - szintén nyilvánosságra hozták fenntarthatósági adataikat 
az éves vagy fenntarthatósági jelentésükben, illetve honlapjukon is (ide értendő a Slovnaft, a TVk, az InA és a MOL Pakistan). ezen túl 
az InA és a TVk vonatkozó jelentései a GRI (Global Reporting Initiative - Globális jelentéstételi kezdeményezés) G3 fenntarthatóségi 
irányelvek legmagasabb, „A” szintű ajánlásainak feleltek meg.
Annak érdekében, hogy folyamatos visszajelzéseket kapjunk érintettjeinktől („stakeholderek”), 2011-ben is folytattuk érintetti párbe-
széd programunkat: 
•  Az európai Üzemi Tanács ügyvezető testülete elemezte és véleményezte a MOL-csoport éves jelentésében és a honlapon található 

munkavállalókkal (lsd. 196. oldalon) kapcsolatos információkat. 
•  kerekasztal-beszélgetéseket szerveztünk a környezetvédelem kapcsán a téma érintettjeinek képviseletében (pl. környezeti hatósá-

gok, nemzeti parkok, zöld civil szervezetek). 
•  Fenntartható fejlődési szakértők bevonása került sor (egyetemek, civil szervezetek, tanácsadók) a MOL-csoport fenntarthatósági 

teljesítményének és jelentéstételi rendszerének elemzésére. 

A MOL-csoport adatot szolgáltatott a „Carbon Disclosure Project” („Szén-dioxid nyilvánossági projekt”, további információ itt) közzé-
tételi rendszerének, nyilvánossá téve erőfeszítéséit az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok és lehetőségek kezelésével kapcso-
latban.

Gazdasági fenntarthatóság 
Az adatok a GRI érvényes fenntarthatósági jelentésbeli szabályai alapján összegzettek a MOL-csoport éves jelentésében szereplő pénz-
ügyi kimutatások és a hozzájuk tartozó megjegyzések („notes”) adatai alapján.

A MOL-csoport bevételei 2011-ben 25,3%-kal növekedtek 2010. évhez képest, döntően a finomítói termékek jegyzésárainak növeke-
dése következtében realizált magasabb átlagos értékesítési árak hatására. A működési költségek alapvetően az alapanyagköltségek, a 
magas kőolaj beszerzési árak miatt növekedtek mintegy 30%-kal. A vállalatnál képződő érték 9,6%-os növekedését döntően a visszatar-
tott nyereség (profit és az elszámolt amortizációs költség) növekedése eredményezte. Alkalmazotti bérek, juttatások 6%-os csökkenése 
a végrehajtott bérfejlesztések ellenére az alacsonyabb átlaglétszám (a MOL-csoport átlaglétszáma 2011-ben 31 638 fő, 2010-ben 33 
414 fő) és menedzseri ösztönzők változásának következménye. Tőkebefektetőknek szánt kifizetések: a külső tulajdonosoknak fizetett 
osztalék és a kifizetett kamatok növekedtek (+20 Mrd Ft), miközben a devizahitelek árfolyamvesztesége csökkent (-42 Mrd Ft), köszön-
hetően annak, hogy a 2011. harmadik negyedévtől az árfolyamveszteség saját tőkében került elszámolásra a nettó befektetés-fedezeti 
ügylet számviteli elszámolásának eredményeként. Államkasszába történő befizetések meghaladták a bázisidőszaki szintet a csoport 
szintű társasági adó és a magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó növekedése következtében.
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Mutató Mérték- 
egység 2008 2009 2010 2011 Változás 

2011/2010 GRI kód

bevételek milliárd Ft 3.669,5 3.383,1 4.349,3 5.448,3 25,3% eC1

Állami pénzügyi támogatások milliárd Ft 0,4 0,5 1,0 0,8 -20,0% eC4

Működési költségek milliárd Ft 2.881,7 2.592,8 3.290,3 4.288,2 30,3% eC1

Hozzáadott érték (vállalatnál 
képződő érték) milliárd Ft 787,8 790,3 1.059,0 1.160,1 9,5% eC1

Munkavállalói bérek és jut-
tatások milliárd Ft 139,8 200,9 272,0 255,9 -5,9% eC1

Tőkebefeketetőknek kifizetések milliárd Ft 164,2 31,8 80,7 58,8 -27,1% eC1

Állam felé történő kifizetések milliárd Ft 249,3 197,8 281,0 289,8 3,1% eC1

Visszatartott nyereség milliárd Ft 234,5 359,8 425,3 555,6 30,6% eC1
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Fenntarthatósági teljesítmény számokban

Mutató Mérték-
egység 2007 2008 2009* 2010 InA 

nélkül***
2011 

InA nélkül
2010 

MOL-csoport
2011 

MOL-csoport
Változás

2010-2011 (%) GRI kód

Éghajlatváltozás

Üvegházhatású gázok

Szén-dioxid (CO2) millió t 5,65 6,56 5,29 5,01 4,91 7,14 6,93 -3% en16

Szén-dioxid kibocsátás a tulajdoni 
hányad arányában (CO2)** millió t n.a. n.a. n.a. n.a. 5,35 n.a. 6,34 n.a.

Szén-dioxid (CO2) eTS szerint millió t 4,09 6,40 5,13 4,87 4,73 4,87 4,73 -3% en16

Metán (CH4) t n.a. 279,0 437,0 951,7 1.181,8 951,7 1.181,8 24% en16

közvetlen módon kibocsátott   
üvegházhatású gázok összesen

CO2 egyenérték 
millió t-ban n.a. 6,56 5,30 5,09 5,22 7,17 7,23 1% en16

közvetett módon kibocsátott   
üvegházhatású gázok

CO2 egyenérték 
millió t-ban n.a. n.a. 1,19 1,25 1,43 1,47 1,54 5% en17

Összes értékesített termékből 
származó közvetett üvegházhatású gáz

CO2 egyenérték 
millió t-ban n.a. 43,33 42,27 42,48 n.a. 55,44 57,14 3% en17

energiafogyasztás

Földgáz GJ n.a. n.a. 20.556.116 20.511.218 17.948.575 26.855.282 24.424.417 -9% en3

egyéb szénhidrogén (üzemanyag, stb.) GJ n.a. n.a. 54.311.663 52.273.334 58.224.203 76.982.160 76.435.496 -1% en3

Elsődleges energiaforrásokból 
származó összes energiafogyasztás GJ n.a. n.a. 74.867.779 72.784.552 76.172.778 103.837.442 100.859.914 -3% en3

Villamosenergia GJ n.a. n.a. 7.476.690 8.080.860 9.229.405 9.301.736 10.343.611 11% en4

egyéb közvetett energia (gőz, fűtés, stb.) GJ n.a. n.a. 9.204.196 8.604.808 9.721.029 9.924.985 9.875.730 0% en4

Összes  közvetett energiafogyasztás GJ n.a. n.a. 16.680.887 16.685.668 18.950.434 19.226.722 20.219.340 5% en4

Összes energiafogyasztás GJ n.a. n.a. 91.548.666 89.470.220 95.123.213 123.064.164 121.079.254 -2%

környezet

Levegő

kén-dioxid (SO2) t 10.059,0 8.804,7 4.389,4 2.939,6 2.690,1 13.142,2 10.624,7 -19% en20

nitrogén-oxidok (nOX) t 5.378,8 5.054,2 3.937,0 3.442,1 3.196,7 7.874,2 7.531,4 -4% en20

Illékony szerves vegyületek (VOC) t 4.325,2 5.626,8 3.683,2 4.133,5 4.833,6 4.210,9 4.901,0 16% en20

Szén-monoxid (CO) t 869,0 824,5 879,5 863,8 2.413,4 1.599,0 3.294,9 106% en20

Szilárd részecskék (PM) t 336,0 298,2 204,8 184,4 358,8 360,7 492,3 36% en20

              
“n.a.” = az adat nem elérhető
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.
* A teljes MOL-csoportos eredmény az InA-csoport adatai nélkül, kivéve az “Összes eladott termékből származó közvetett üvegházhatású gáz” adatot, amely a MOL-csoport és 
a teljes InA-csoport eredményét tartalmazza.

** ÜHG kibocsátás a működési területen, a tulajdoni hányad arányában, de nem tartalmazza az Upstream vegyesvállalatokat (InA tengeri kitermelés, Szíria, egyiptom, 
Angola és Oroszországban a ZMb)  
***A megfelelő összehasonlíthatóság érdekében a “2010 InA nélkül” oszlop nem tartalmazza a IeS adatait.
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Mutató Mérték-
egység 2007 2008 2009* 2010 InA 

nélkül**
2011 

InA nélkül
2010 

MOL-csoport
2011 

MOL-csoport

Változás
2010-2011

 (%)
GRI kód

Víz

Teljes vízkivétel ezer m3 n.a. 86.045,8 68.417,5 56.130,4 56.699,4 91.967,7 95.930,1 4% en8

Összes vízkibocsátás ezer m3 n.a. 90.120,6 84.710,0 76.186,3 65.946,1 106.784,1 100.060,2 -6% en21

Összes alifás 
szénhidrogének (TPH) t 36,0 29,8 44,1 46,2 39,9 74,8 57,1 -24% en21

kémiai oxigén igény (kOI) t 1.945,0 1.802,0 1.807,0 1.773,4 1.649,1 2.376,5 2.094,7 -12% en21

biológiai oxigén igény 
(bOI) t 490,0 378,0 387,4 433,7 424,6 582,7 568,0 -3% en21

Lebegőanyag tartalom (SS) t 703,0 978,0 909,3 948,3 921,1 1.055,5 1.038,4 -2% en21

Hulladék

Veszélyes hulladék t 85.171,5 98.791,0 66.782,0 88.083,2 84.700,3 92.918,4 89.894,8 -3% en22

nem veszélyes hulladék t n.a. 57.619,1 66.872,5 69.246,2 59.725,5 77.603,7 68.783,4 -11% en22

Ártalmatlanított/lerakott t 74.959,0 92.175,0 68.198,4 68.974,5 63.449,0 80.201,8 74.655,7 -7% en22

Újrafelhasznált/újra-
hasznosított t 86.180,0 64.235,0 65.456,5 88.354,9 80.976,8 90.320,4 84.022,6 -7% en22

Újrahasznosítási arány % n.a. 41% 49% 56% 56% 53% 53% 0%

Elfolyások

elfolyások száma darab 3 12 17 15 18 26 28 8% en23

elfolyások mennyisége m3 n.a. 912,2 244,7 144,4 391,9 186,2 525,2 182% en23

Egyéb környezeti mutatók

ebk jellegű bírságok millió Ft 95,4 92,23 14,68 8,43 47,29 11,06 53,35 382% en30

környezetvédelmi 
beruházások millió Ft n.a. 16.558,91 6.996,70 6.815,10 9.362,30 n.a. n.a. n.a. en30

környezetvédelmi 
működési költségek millió Ft n.a. 9.223,80 11.149,10 12.347,70 12.973,80 24.362,70 19.156,71 -21% en30

ISO 14001 tanúsítások a 
bevétel arányában % n.a. n.a. n.a. 40 46 62 66 6%

    

“n.a.” = az adat nem elérhető    
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.    
*A teljes MOL-csoportos eredmény az InA-csoport adatai nélkül.
**A megfelelő összehasonlíthatóság érdekében a "2010 InA nélkül" oszlop nem tartalmazza a IeS adatait.
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Mutató Mérték-
egység 2007 2008 2009* 2010 InA 

nélkül
2011 

InA nélkül
2010 

MOL-csoport**
2011 

MOL-csoport***

Változás
2010-2011

(%)
GRI kód

Egészség és biztonság

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek (LTI) darab 37 24 28 40 47 104 120 15% LA7

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek 
gyakorisága (LTIF) 1,52 0,99 1,13 1,50 1,66 2,25 2,15 -4% LA7

Az összes jelentésköteles foglalkozási 
megbetegedés gyakorisága (TROIF) 0 0,04 0 0 0 0 0 0% LA7

kiesett munkanapok (LDR) % n.a. n.a. 0,05 0,05 0,11 0,27 0,18 -33% LA7

Hiányzási ráta (AR) % n.a. 2,65 2,17 2,08 2,80 2,97 3,50 18% LA7

Halálos balesetek száma MOL-csoportos 
munkavállalók esetében darab 0 0 1 1 1 1 1 0% LA7

Halálos balesetek száma alvállalkozók 
esetében darab 0 2 1 2 5 2 5 150% LA7

Halálos balesetek száma harmadik fél 
esetében darab 2 2 0 0 5 1 5 400% LA7

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek (LTI) 
alvállalkozók esetében darab n.a. n.a. n.a. 23 24 n.a. 50 n.a.

Tűzesetek száma darab 9 14 12 23 27 29 40 38%

Tűzkárérték millió Ft 26,7 49,4 55,8 863,6 221,4 975,4 3.177,2 226%

Humán tőke

Munkavállalók

Teljes munkaerő fő 15.058 17.338 17.963 17.882 17.946 32.601 31.732 -3% LA1

Részmunkaidős munkavállalók száma fő 92 125 114 143 193 191 261 37% LA1

A vállalatot elhagyók létszáma fő 1.540 1.136 988 1.480 1.252 3.243 2.338 -28% LA2

Fluktuáció % 10,2 6,6 5,5 8,3 7,0 9,9 7,4 -25% LA2

Érdekvédelmi képviselettel rendelkező mun-
kavállalók % 85,5 93,3 91,4 92,8 91,2 94,5 94,8 0% LA4

kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavál-
lalók % n.a. 94,5 93,4 92,7 91,6 94,5 95,0 1% LA4

Esélyegyenlőség

női munkavállalók aránya % 24,6 24,8 22,6 22,7 23,7 23,1 21,6 -6% LA13

nők aránya a nem menedzseri pozíciókban % n.a. 25,1 22,9 22,9 24,0 23,3 21,8 -6% LA13

nők aránya a menedzseri pozíciókban % 18,5 19,4 12,3 14,6 14,8 18,2 16,3 -10% LA13

Közösségek

egy főre jutó éves képzési órák száma óra n.a. n.a. 21 25 26 18 22 22% LA10

Pénzbeli adomány millió Ft 540,2 752,0 1.116,2 1.834,8 3.127,5 1.861,1 3.229,5 74% eC8

Természetbeni (termék és szolgáltatás) 
adomány millió Ft n.a. n.a. 23,1 42,5 45,6 47,1 48,6 3% eC8

Vállalati önkéntesség óra n.a. n.a. 3.508,0 2.143,5 2.484,0 2.303,5 3.348,0 45% eC8
     
“n.a.” = az adat nem elérhető
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.
*MOL-csoportos adatok az InA-csoport adatai nélkül.
**A teljes 2010. évi MOL-csoportos eredmény az InA d.d. 2010. évi eredményével (leányvállalatai nélkül), kivéve a munkavállalói adatok (LA1 és 
LA2), amelyek a teljes MOL-csoportos adatokat és a teljes InA-csoport 2010. évi adatait tartalmazzák.
***A teljes 2011. évi MOL-csoportos eredmény az InA-csoport eredményeivel.
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“n.a.” = az adat nem elérhető
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.
*A teljes 2009. évi MOL-csoportos eredmény az InA-csoport eredménye nélkül kivéve a pénzügyi adatokat (eC1, eC4), amelyek a 2009. évi MOL-
csoportos eredményt és az InA-csoport 2009. második féléves eredményét tartalmazzák.
**A teljes MOL-csoportos eredmény az InA d.d. eredményével (InA leányvállalatok nélkül) kivéve a pénzügyi adatokat (eC1, eC4), amelyek a  MOL-
csoport eredményét és a teljes InA-csoport eredményét tartalmazzák.
***Az adatok a GRI ajánlás alapján kerültek kiszámításra, további részletek a MOL honlapján.
****A vevőelégedettség mérésére az érintett üzletágak eltérő módszertant alkalmaznak, további részletek a MOL honlapján. A kiskereskedelem 
adatai magyar, szlovák, román és horvát felmérések eredményeit tartalmazzák.

Mutató Mérték-
egység 2007 2008 2009* 2010

InA nélkül
2011

InA nélkül
2010

MOL-csoport**
2011

MOL-csoport

Változás
2010-2011

(%)
GRI kód

Gazdasági fenntarthatóság

Gazdasági adatok***

bevételek milliárd Ft 2.691,1 3.669,5 3.383,1 n.a. n.a. 4.349,3 5.448,3 25% eC1

Állami pénzügyi  
támogatások milliárd Ft 0,8 0,4 0,5 n.a. n.a. 1,0 0,8 -20% eC4

Működési költségek milliárd Ft 1.906,8 2.881,7 2.592,8 n.a. n.a. 3.290,3 4.288,2 30% eC1

Vállalatnál képződő érték milliárd Ft 784,3 787,8 790,3 n.a. n.a. 1.059,0 1.160,1 10% eC1

Munkavállalói bérek és 
juttatások milliárd Ft 117,3 139,8 200,9 n.a. n.a. 272,0 255,9 -6% eC1

Tőkebefektetőknek  
kifizetések milliárd Ft 69,8 164,2 31,8 n.a. n.a. 80,7 58,8 -27% eC1

Állam felé történő  
kifizetések milliárd Ft 227,8 249,3 197,8 n.a. n.a. 281,0 289,8 3% eC1

Visszatartott nyereség milliárd Ft 369,4 234,5 359,8 n.a.  n.a. 425,3 555,6 31% eC1

kutatás - Feljesztés  
kiadások millió Ft n.a. 1.895,0 2.120,3 1.839,8 1.907,0 1.842,7 1.909,9 4%

Ügyfélelégedettség****

nagykereskedelmi 
vevőelégedettség - MOL % 88 88 86 88 86 n.a. n.a. -2% PR6

nagykereskedelmi 
vevőelégedettség - Slovnaft % 83 88 90 90 90 n.a. n.a. 0% PR6

Átlagos kiskereskedelmi 
vevőelégedettség % 39 38 44 43 43 n.a. n.a. 0% PR6

Petrolkémiai vevői hűség 
index % 13,3 14,4 19,5 15,5 16,6 n.a. n.a. 7% PR6

Etika

etikai bejelentések száma darab 3 13 8 10 18 11 38 245%

etikai vizsgálatok száma darab 0 7 6 7 11 7 20 186%

etikai vétségek száma darab 0 1 4 4 2 4 2 -50%
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 Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez

JeLenTÉSTÉTeLI MeGkÖZeLíTÉSÜnk  

A fenntartható fejlődés mindennapi üzleti működésünkbe történő beépítését kifejezve a MOL-csoport vezetése 2008-ban úgy döntött, 
hogy az Éves jelentés és a Fenntartható Fejlődés jelentés összevonásra kerül, és a jövőben az ún. „integrált” jelentéstétel irányát követ-
jük, azaz a MOL-csoport egyetlen összevont kiadványban számol be gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményéről.

Az Éves Jelentés „A pénzügyeken túl: fenntarthatósági teljesítményünk” című fejezete az adott év fontosabb eredményeit, kihívásait és 
adatait összegzi a fenntartható fejlődés MOL számára legjelentősebb területein. ezen a jelentésen túlmenően társaságunk honlapján 
(www.mol.hu/ff) található általános ismertetés a MOL politikáiról, vezetési irányelveiről és egyéb FF-vonatkozású információiról, ame-
lyet rendszeresen frissítünk. Úgy véljük, hogy az Éves Jelentésünk fő olvasói a részvényeseink, befektetőink és a fenntarthatósági elem-
zők köréből kerülnek ki, honlapunk azonban úgy alakítottuk ki, hogy minden érintett megtalálja a számára szükséges információkat.

Az ebben a jelentésben található fenntarthatósági adatokat az ernst & young vizsgálta meg (a tanúsítás hatóköre megtalálható a tanú-
sítói jelentésben). A tanúsítási folyamat a könyvvizsgálók nemzetközi egyesületének ISAe3000 szabványa alapján került megtervezésre 
és végrehajtásra. ez az Éves Jelentés a MOL honlapjával együtt (www.mol.hu/ff) megfelel a GRI G3 Fenntarthatósági Irányelvek A+ 
szintjének, amelyet GRI maga is tanúsított (a tanúsítói levélhez kérjük, lapozzon a 226. oldalra!).
A tejes GRI megfelelési táblázat az alábbi oldalról érhető el: itt!

A MOL-csoport tagvállalatainak helyi szintű fenntarthatósági jelentése az alábbi honlapokon található 
www.ina.hr/sd
www.slovnaft.sk/sd
www.tvk.hu/sd
www.molpakistan.pk/sd 
www.iesitaliana.it/sd

A JeLenTÉS TARTALMA ÉS LÉnyeGeSSÉG

Minden olyan témát lényegesnek tekintünk, amely a MOL jelentős gazdasági, környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos, és hatás-
sal lehet az érintettjeinkre. Amikor ezen ügyeket meghatározzuk, akkor figyelembe vesszük a GRI G3 irányelveit, az iparágunk szakmai 
szervezetének (IPIeCA) ajánlásait, és a fenntarthatósági elemzők (pl. SAM Group, Oekom) iparág-specifikus értékelési kritériumait, 
továbbá olyan témákat is lényegesnek minősítünk, melyek kormányzati kezdeményezések a fenntartható fejlődés érdekében (pl. meg-
felelés jogszabálynak). elsőbbséget élveznek azok a témák, ahol vállalatunknak jelentősebb hatása van, továbbá erőfeszítést tesz telje-
sítményének javítására. A lokális érintettségű témákat helyi szinten kezeljük.

A MOL a GRI G3 irányelvét követve, A+ szintet elérve készíti jelentését. Mivel a jelentés készítése idején még  nem állt rendelkezésre az 
olaj- és gázipari iparág-specifikus kiegészítés, arra törekszünk, hogy az IPIeCA-API által kiadott „Olaj- és gázipari iránymutatás önkéntes 

fenntarthatósági jelentéstételhez” segítségével határozzunk meg további iparágra jellemző indikátorokat. A MOL-csoport fenntartha-
tósági jelentését és egyben annak GRI megfelelését a jelen Éves jelentés és a honlapon található információk együttesen biztosítják.

A JeLenTÉS HATÓkÖRe

A MOL az „irányítási megközelítést” alkalmazza konszolidációs módszertanként: a vállalat 100%-át jelenti azon vállalatok fenntartha-
tósági adatainak, melyek felett kontrollt gyakorol. így minden olyan vállalatot és tevékenységet lefed, amelyet a MOL vagy bármely 
leányvállalata működtet és irányít.
Az ebk adatok esetén csak azokat a tevékenységeinket vesszük figyelembe, amelyek jelentős hatással lehetnek az egészségre, biz-
tonságra és a környezetre, tehát kisebb irodai és adminisztrációs tevékenységek nem kerültek figyelembevételre. említésre érdemes 
változások a 2010-es évhez képest: az InA d.d. leányvállalatai, a MOL által irányított orosz kutatás-termelést végző baitex LLC és 
Matjushkinskaya Vertical LLC vállalatok, és az iraki kutatás-termelést végző kalegran Ltd. vállalat eredményeit figyelembe vettük a 
2011-es adatoknál. Az ebk típusú és energiaadatok 99%-át fedi le a jelentés a bevételek arányában. A teljesítménymutatókat tartal-
mazó táblázatban az üvegházhatású gázkibocsátási adatoknál az ún. „equity share” elvet is használjuk annak érdekében, hogy a MOL-
csoportos vegyesvállalatok ilyen típusú adatait is bemutassuk a tulajdonrészünk arányában.
A Humán erőforrás szervezet egy informatikai alkalmazás - bI (business Inteligence) Data Port (SDHR modul) - segítségével gyűjti a 
többek között a fenntarthatósági jelentésekhez szükséges HR vonatkozású információkat a MOL-csoport tagvállalataitól. 2011-ben a 
jelentés 37 országot fedett le, beleértve az InA anyavállalatot, leányvállalatai közül pedig a Croscot és a Mazivat. 
így a rendszer a MOL-csoport munkavállalóinak 93%-át fedi le; azon cégeket vontuk bele ezen adatszolgáltatásba - a jövőben is köve-
tendő elvként -, amelyek létszáma meghaladja a 20 főt. 2010-ben mindössze 29 vállalatot fedett le a jelentésünk. ez a változás jelentős 
eltéréseket okozhat egyes indikátorok esetében.
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http://www.mol.hu/evesjelentes2011/fenntarthatosag/gri
www.ina.hr/sd
www.slovnaft.sk/sd
www.tvk.hu/sd
www.molpakistan.pk/sd
www.iesitaliana.it/sd


GRI, GLObAL COMPACT ÉS IPIeCA InDeX

MeGJeGyZÉSek A FennTARTHATÓSÁGI ADATOkHOZ

A mutatók a legtöbb esetben mérésen, számításon, ritkább esetben becslésen alapulnak, témától és telephelytől függően. Az ada-
tok általában helyi szinten kerülnek összegyűjtésre a társasági iránymutatásokat figyelembe véve, majd az üzleti divíziókon keresztül 
állítjuk össze a csoportszintű adatokat. Az adatok teljességét és pontosságát központilag ellenőrizzük. 

Vízkibocsátás: A telephelyi körülményektől, illetve a helyi jogszabályi követelményektől függően a megtisztított szennyvizeinket felszíni 
befogadóba, vagy közcsatorna rendszerbe vezetjük. A szennyezőanyagok minőségének, mennyiségének megfelelően a telephelyeinken 
általánosan használt szennyvíz-tisztítási lépcsők a fizikai tisztítás és/vagy a biológiai tisztítás (szükség szerint kémiai tisztítási lépések 
beiktatásával). Véleményünk szerint befogadó és kezelési módszer szerinti bontás nem lényeges, ezért ebben a formában nem jelent-
jük az adatokat.

Hulladék: A hulladékkezelési kategóriák meghatározása az eU megközelítésén alapul, az információt a szerződött partnereinktől kapjuk.
Munkavállalói elkötelezettség szintje: a kérdőív első 9 kérdése vonatkozik az általános munkavállalói elkötelezettségre, melyet egy 
egytől négyig terjedő skálán mérünk. A munkavállalók három csoportba sorolhatóak a következő klaszter értékek alapján: 2,5 >= nem 
elkötelezett; 3,2 >= részben elkötelezett>= 2,56; 3,22 <= elkötelezett. A könnyebb értelmezhetőség miatt az adatokat százalékos érték-
be számoljuk át.
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GRI indikátorok Global Com-
pact irányelv

IPIeCA 
Indikátor Témakör Oldal

Stratégia és szervezeti profil

1.1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata 8-9, 174-175

1.2
A kulcsfontosságú hatások, kockázatok  
és lehetőségek bemutatása

10-43, 
242-243

2.1–2.10 Szervezeti profil, felépítés, piacok 4, 10

3.1, 3.3 Jelentéstételi időszak és ciklus 1, 220

3.4–3.13 A jelentés tartalma és tanúsítása 220, 224-226

4.1–4.7 Vállalatirányítás 230-241

4.8–4.13 Irányelvek és politikák 82, 208, 220

4.14–4.17 Se1 Érintettek bevonása 196

Gazdasági teljesítményjelzők

A vezetési szemlélet 1, 4, 6, 7 Részletes hivatkozás a GRI megfelelési táblázatban           

eC1 Se4, Se13   keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték 218-219

eC2  7, 8, 9 Az éghajlatváltozásból eredő pénzügyi következmények

eC3 Juttatási csomagból eredő kötelezettségek fedezete 218-219

eC4 Az államtól kapott jelentős pénzügyi támogatás 218-219

eC5 Átlagos kezdő fizetés viszonyítása a helyi minimálbérhez 196

eC6 Se5, Se7 A helyi beszállítók 

eC7 6 Se5, Se6 Helyiek foglalkoztatása

eC8 Se4 Infrastrukturális befektetések és szolgáltatások 205

környezeti teljesítményjelzők

A vezetési szemlélet 7, 8, 9 Részletes hivatkozás a GRI megfelelési táblázatban           

en1–en2 7, 8, 9 Felhasznált anyagok

en3–en7 7, 8, 9 e2, e3 energia 181-182

en8–en10 8, 9 e6 Vízkivétel 185-186

en11-en15 8 e5 biológiai sokféleség 189

en16–en20 7, 8, 9 e1, e4, e7 Levegőtisztaságvédelem 184-185

en21 8 e9 Vízkibocsátás 187

en22 8 e10 Hulladékgazdálkodás 187-188

en23 8 e8 elfolyások 188

en26 7, 8, 9 Termékek és szolgáltatások 14-43

en27 8, 9 HS4 A visszanyert csomagolás 188

en29, en30 7, 8, 9 környezetvédelmi kiadások 189, 214-215

Társadalmi teljesítményjelzők

Munkaügyi gyakorlat és tisztessé-
ges munkakörülmények

A vezetési szemlélet 1, 3, 6 Részletes hivatkozás a GRI megfelelési táblázatban

LA1–LA5 1, 3, 6 Se6, Se15 Foglalkoztatás 196

LA7, LA8 1 HS2, HS3 Foglalkozás-egészségügy, munkavédelem 193

LA10, LA11 1 Se17 képzések 200

LA13 1, 6 Se15 Az irányító testületek összetétele 244-249

LA14 1, 6 Se15 egyenlő bánásmód 203

GRI indikátorok Global Com-
pact irányelv

IPIeCA 
Indikátor Témakör Oldal

emberi jogok

A vezetési szemlélet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Részletes hivatkozás a GRI megfelelési táblázatban

HR1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se8 Jelentős befektetési megállapodások 205

HR2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se9   beszállítók vizsgálata 192

HR4 1, 2, 6 Se18 Hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése 208-209

HR5 1, 2, 3 egyesülés és kollektív szerződés 208-209

HR6, HR7 1, 2, 4, 5 Gyermekmunka, kényszermunka és önkéntesség 208-209

Társadalom

A vezetési szemlélet Részletes hivatkozás a GRI megfelelési táblázatban

SO1 
Se1, Se2, 
Se3, Se4, 

SO5
Helyi közösségek

SO2–SO4 10 Se11, 
Se12

korrupció 208-209

SO5, SO6 1-10 Se14 közpolitikai álláspont 208-209

SO8 Jelentősebb bírságok pénzügyi értéke 149

Termékfelelősség

A vezetési szemlélet Részletes hivatkozás a GRI megfelelési táblázatban

PR 1 1, 7 HS4 A termék, illetve szolgáltatás egészségi és biztonsági hatásai

PR 3 8 A termékre és szolgáltatásra vonatkozó információk

PR 5 Vevői elégedettség 218-219

PR 6 HS4
A marketingkommunikációra vonatkozó 
jogszabályoknak való megfelelés 

PR 9 A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos jelentősebb bírságok 149
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Tanúsítások

FÜGGeTLen TAnÚSíTÓ LeVÉL A MOL RÉSZÉRe 

Az ernst & young Tanácsadó kft . (ernst & young) megbízást kapott , hogy korlátozott  bizonyosságot nyújtó vizsgálatot végezzen a MOL Cso-
port 2011-es Éves jelentésének ‘Fenntarthatósági teljesítményünk’ fejezetében (a Fenntarthatósági Jelentés) található, a 2011-es évhez 
kapcsolódó fenntarthatósági teljesítménymutatók vonatkozásában. A Fenntarthatósági Jelentést a MOL Csoport (MOL) vezetősége készí-
tett e el, az abban foglalt információk összegyűjtése és helyes megjelenítése a MOL vezetőségének a felelőssége. A vizsgálat végrehajtása 
kapcsán a mi felelősségünk kizárólag a MOL vezetőségével egyeztetett  vizsgálati  hatókör vonatkozásában, és kizárólag a MOL felé áll fenn. 
következésképpen az ernst & young a MOL-on kívül egyetlen más jogi vagy természetes személy felé sem vállal semmilyen felelősséget. 
bármely harmadik fél, aki független tanúsító levelünkre támaszkodik, ezt teljes mértékben a saját felelősségére teszi.

MILyen eLJÁRÁSOkAT VÉGeZTÜnk kÖVeTkeZTeTÉSeInk LeVOnÁSÁHOZ?
Vizsgálatunkat az ISAe30001  szerint terveztük és hajtott uk végre. Vizsgálatunk során a fenntarthatósági teljesítménymutatókat a Glo-
bális Jelentéstételi kezdeményezés (Global Reporti ng Initi ati ve – GRI) fenntarthatósági jelentések készítéséhez kiadott  útmutatójának 
(a GRI G3 Iránymutatás) alkalmazása, illetve a MOL vezetőségével egyeztetett  teljességi, következetességi és pontossági szempontok 
alapján értékeltük az alábbiak szerint:

Teljesség
•  A teljesítménymutatók meghatározása során minden jelentős adatf orrást fi gyelembe vett ek-e, illetve a Fenntarthatósági Jelentés 

határainak értelmezése és alkalmazása megfelelő volt-e.

Következetesség
•  A csoport szinten kialakított  központi  iránymutatások és adatgyűjtési eszközök alkalmasak voltak-e arra, hogy a fenntarthatósági 

adatok gyűjtése és jelentése következetesen valósuljon meg a különböző beszámolási egységeknél.
Pontosság
• A telephelyeken összegyűjtött , csoport szintre jelentett  fenntarthatósági adatok megfelelően alátámasztott ak-e.
•  A csoport szintű minőségellenőrzési kontrollokat megfelelően végrehajtott ák-e, az azonosított  hibák javításra, vagy bemutatásra 

kerültek-e.
•  A csoport szintű adatgyűjtés eredményét, illetve az adatokhoz kapcsolódó feltételezéseket és korlátozásokat megfelelően mutat-

ták-e be a Fenntarthatósági Jelentésben.
GRI

• A Fenntarthatósági Jelentés megfelel-e a GRI G3 Iránymutatás alkalmazására vonatkozó GRI A+ megfelelési szintnek.

következtetéseinket az alábbi vizsgálati  lépések végrehajtása alapján vontuk le:
1. Interjúk lefolytatása a fenntarthatósági adatok gyűjtéséért, összegzéséért és ellenőrzéséért csoport szinten felelős munkavállalókkal.
2. Fenntarthatósági adatok jelentéséhez kapcsolódó kiválasztott  dokumentációk és jelentési eszközök, többek között  adatgyűjtési 

sablonok, eljárásrendek, adatbázisok vizsgálata.
3. Helyszíni vizsgálatok végrehajtása négy kulcsfontosságú telephelyen. A telephely szintű adatgyűjtési folyamatok és rendszerek vizs-

gálata a MOL iránymutatások és mutató defi níciók megfelelő alkalmazásának szempontjából, illetve a telephelyek által jelentett  
adatok pontosságának mintavételes ellenőrzése. Az alábbi telephelyekre terjedtek ki helyszíni vizsgálataink:
– Slovnaft  brati slava fi nomító, Szlovákia/Pozsony (ebk2  és HR mutatók)
– InA Rijeka fi nomító, Horvátország/Rijeka (ebk mutatók)
– Molve Upstream telephely, Horvátország/Molve (ebk mutatók)
–InA központ Horvátország/Zágráb (HR mutatók)

4. A fenntarthatósági adatok csoport szintű ellenőrzési és adatösszegzési folyamatainak vizsgálata, illetve a beszámolási egységek 
teljeskörűségének ellenőrzése. A vizsgálatunk kiterjedt a helyszíni ellenőrzésen érintett  telephelyek által szolgáltatott  adatok Fenn-
tarthatósági Jelentésbe kerülésének mintavételes ellenőrzésére, illetve a MOL által végzett  csoport szintű adatellenőrzések meg-
felelőségének értékelésére is.

5. A Fenntarthatósági Jelentés vizsgálata a fenntarthatósági adatok bemutatásának megfelelősége szempontjából, beleértve a külön-
böző korlátozások és feltételezések megjelenítésének ellenőrzését.

6. A Fenntarthatósági Jelentés vizsgálata a GRI G3 Iránymutatás alkalmazására vonatkozó GRI A+ megfelelési szint teljesülése szem-
pontjából.

Bizonyosság mértéke
bizonyítékgyűjtő eljárásaink úgy kerültek kialakításra, hogy az ISAe3000 szerinti  korlátozott  bizonyosságot szerezzünk következteté-
seink alapjául. Végrehajtott  bizonyítékgyűjtő eljárásaink terjedelme alacsonyabb volt, mint ahogy az egy kellő bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásokra szóló megbízás (pl. könyvvizsgálat) esetén elvárható, ennek megfelelően az általunk nyújtott  bizonyosság mértéke is 
alacsonyabb annál.

Vizsgálatunk korlátozásai
•  Vizsgálatunk hatókörébe kizárólag a Fenntarthatósági Jelentésben megjelenő fenntarthatósági teljesítménymutatók tartoztak.
•  Helyszíni vizsgálataink során nem vizsgáltuk teljeskörűen a telephelyek által jelentett  összes fenntarthatósági adatot. Vizsgálatunk 

fókusza az adatjelentési folyamat, illetve az adatf orrások mintavételes alapú vizsgálata volt. 
•  A telephely szintű adatgyűjtési folyamatok tekintetében vizsgálatunk négy telephelyre korlátozódott .
•  A Fenntarthatósági Jelentésben megjelenített  szöveges állítások és kinyilatkoztatások alátámasztott sága nem képezte vizsgálatunk 

tárgyát. nem vizsgáltuk továbbá a Fenntarthatósági Jelentésben bemutatott , a teljesítménymutatókhoz kapcsolódó korábbi évek-
hez tartozó adatokat, illetve trendeket.

kÖVeTkeZTeTÉSeInk

Vizsgálatunk alapján az alábbi következtetésekre jutott unk:
•  nincsen tudomásunk olyan lényeges beszámolási egységről, amelynek fenntarthatósági adatai a Fenntarthatósági Jelentésből ki-

maradtak volna, és ez a tény ne kerülne bemutatásra a Fenntarthatósági Jelentés keretében.
•  nem jutott  a tudomásunkra olyan tény, amely révén feltételeznünk kellene, hogy a telephelyek által jelentett  adatok összegzése 

nem volt megfelelő.
•  nincsen tudomásunk olyan hibáról, amely lényeges hatással lenne a jelentett  fenntarthatósági adatokra.
•  A Fenntarthatósági Jelentés, a fenntartható fejlődésről a MOL honlapján megjelent információk, illetve a MOL Éves Jelentés 

2011 releváns részeinek vizsgálata alapján nem jutott  a tudomásunkra olyan tény, amely révén feltételeznünk kellene, hogy 
a MOL vezetősége által megállapított  GRI A+ megfelelési szint ne adna valós képet a MOL fenntarthatósági jelentéstételéről.

MeGÁLLAPíTÁSAInk

A jelentési folyamathoz kapcsolódó lehetséges fejlesztési területeket a MOL vezetősége számára készítendő külön jelentésben 
foglaltuk össze. ezen megállapításaink nem befolyásolják a jelen tanúsító levélben a Fenntarthatósági Jelentéssel kapcsolatban 
levont következtetéseinket.

TAnÚSíTÓ CSAPATUnk
A tanúsító csapatunkba bevontuk a nemzetközi klímaváltozási és Fenntarthatósági Szolgáltatások hálózatunk munkatársait is, akik 
számos jelentős nemzetközi vállalat számára végeztek már hasonló tanúsítási vizsgálatokat.

ernst & young Tanácsadó kft .
budapest

2012. április 4.
1.   „Múltbeli időszakra vonatkozó pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán 

kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások” című bizonyosságot nyújtó Megbízásokra 
Vonatkozó nemzetközi Standardok

2.  egészség, biztonság és környezetvédelem
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GRI MeGFeLeLÉSI SZInT TAnÚSíTÁSA 
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Társaságirányítás



Felelős Társaságirányítási Jelentés 
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A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvo-
nalú társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításá-
nak. A hazai elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a 
helyes társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan 
formálódó és fejlődő normáihoz. ennek eredményeképpen 
a MOL a részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett a 
Társaság tevékenységével kapcsolatos további érintettek 
(„stakeholderek”) tágabb körének érdekeit és szempontjait 
is figyelembe veszi, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 
hogy a MOL a részvényesei és a társadalom számára kivéte-
les értékeket teremtsen. 

A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a budapesti 
Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásairól tett nyilatkozat 
önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által szabott 
határidő előtt. emellett a Társaság 2004. decemberben részvé-
nyeinek a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését megelőzően 
nyilatkozatot tett a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási ajánlásai-
nak alkalmazásáról. A Társaság minden évben nyilatkozik ebben a 
témában a két tőzsde felé.

A MOL nyrt. társaságirányítási gyakorlata összhangban van a bu-
dapesti Értéktőzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Ál-
lami Felügyeletének ajánlásaival és a jelenleg érvényes tőkepiaci 
szabályozással. emellett a MOL nyrt. rendszeresen felülvizsgálja 
az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfelel-
jen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOL 
társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási kódex 
2006-ban került elfogadásra, majd 2010 évben aktualizálásra. ez a 
dokumentum bemutatja a MOL részvényesek jogait, a fő irányító 
testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai 
kérdéseket. A MOL Társaságirányítási kódex közzétételre került a 
Társaság honlapján.

A MOL-csoport egyedüli kelet-közép-európai vállalatként 2011-
ben ismét bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Világindexébe 
(Dow Jones Sustainability World Index). A felmérésbe a Dow Jo-
nes Globális tőzsdeindex alapján a világ 2500 legnagyobb válla-
latát hívják meg. A független értékelés a fenntarthatóság három 
dimenzióját vizsgálja: a hosszú távú gazdasági, társadalmi és 
környezeti teljesítményt.  Az eredmény azt jelenti, hogy a MOL 
fenntarthatósági teljesítményét 118 olaj- és gázipari cég között a 
legjobb 10%-ba sorolták. Az elemzés további szempontjai olyan 

területeket ölelnek fel, mint az érintett felek kezelése (stakeholder management), a környezeti hatékonyság, vagy az ügyfélkapcsolatok 
menedzsmentje.

AZ IGAZGATÓSÁG

A MOL nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek 
figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának 
biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A MOL nyrt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság a fenti elvek és célok érvényesítését, a MOL-kultúra csoport 
szintű elterjesztését elsődleges feladatának és kötelességének tekinti. 

A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalatveze-
tés, valamint a vállalat közt képvisel. ennek a speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti jogvi-
szonyban álló igazgatók számának meghatározó többsége (8 tag). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (nySe és eU ajánlásán alapuló) 
kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 8 tagja minősül függetlennek. 

Az Igazgatóság tagjai és függetlenségi státusza (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):

 – Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató nem független
 – Dr. Csányi Sándor, alelnök  független
 – Mulham Al-Jarf    független
 – Dr. Dobák Miklós   független
 – Dr. Horváth Gábor   független
 – Járai Zsigmond     független
 – Molnár József    nem független
 – Dr. Parragh László    független
 – Iain Paterson    független
 – Dr. Martin Roman    független
 – Világi Oszkár*    nem független

 *Világi Oszkár előtt 2011. április 30-ig Mosonyi György volt Igazgatósági tag. 

MOL székház - Magyarország
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AZ IGAZGATÓSÁG MűkÖDÉSe

Az Igazgatóság mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet legutóbb 2010 októberé-
ben aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:
 • az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
 • az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,
 • az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,
 • az elnök és alelnök főbb feladatait,
 • az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),
 • a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését.

Az Igazgatóság tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatot írtak alá, és nyilatkoztak arról, hogy igazgatósági tisztségüket munkáltatójuk-
nak, illetve egyéb vezető tisztségviselői megbízatásuk szerinti megbízójuknak bejelentették. 

Az Igazgatóság formálisan évente értékeli saját teljesítményét (valamint a bizottságok is saját teljesítményüket), és folyamatosan átte-
kinti tevékenységét.

Az Igazgatóság beszámolója 2011. évi tevékenységéről

2011-ben az Igazgatóság 6 ülést tartott, 85%-os átlagos részvételi arány mellett . A rendszeres napirendi pontok – mint a bizottsági 
elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről, az üzletfejlesztési projektek státusza, a tőkepiaci fo-
lyamatok áttekintése – mellett az Igazgatóság egyedileg értékeli valamennyi üzleti szegmens teljesítményét is. 

Az Igazgatóság továbbra is kiemelt figyelmet fordított az iparági trendek nyomon követésére, a külső környezet kihívásainak kezelésére, 
az InA teljes konszolidációjával járó pénzügyi, működési és hatékonyságnövelési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folya-
matra. A külső környezethez igazodva a MOL folyamatosan alakítja működését, amely az elmúlt években nemzetközibb, hatékonyabb 
és kutatás-termelés által vezéreltebbé vált. Amellett, hogy a MOL elkötelezett maradt pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett, 
tovább folytatta legfontosabb beruházásait, ezáltal valamennyi üzletág területén kiemelten kedvező helyzetet teremtett a fellendülés 
időszakára. 

Az elkövetkező évekre a Társaság fő feladata a megnövekedett portfolió értékének maximalizálása a működés harmonizálása és a szi-
nergiák kiaknázása révén.

AZ IGAZGATÓSÁG bIZOTTSÁGAI 

Az Igazgatóság a hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat 
működtet. A bizottságok előzetes határozathozatali jogosítvánnyal rendelkeznek az Igazgatóság és a menedzsment közti hatásköri 
megosztást tartalmazó döntési és hatásköri listában meghatározott kérdésekben.

 • A bizottságok feladatait az Igazgatóság határozza meg.
 • Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes feladatok ellátására.

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja. A bizottsági tagok többsége nem-alkalmazott és független tag.

Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat működteti: 

Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság:

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):
 – Dr. Csányi Sándor – elnök, 2000. november 17.
 – Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8.
 – Dr. Horváth Gábor, 2000. szeptember 8.
 – Dr. Martin Roman, 2010. április 29. 
 – Mulham Al-Jarf, 2008. április 23.

Feladatai:
 • a testületi tevékenység elemzése, értékelése,
 • az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos kérdések,
 • a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti kapcsolattartás támogatása,
 • az ügyrendi és szabályozási kérdések,
 • a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kompenzációs és ösztönzési rendszerek áttekintése, 
     javaslatok a legjobb gyakorlat megvalósítására.

Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság:

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):
 – Dr. Dobák Miklós – elnök, 2002. október 25.
 – Járai Zsigmond, 2010. április 29. 
 – Iain Paterson, 2000. szeptember 8.

Feladatai:
 • a pénzügyi és ehhez kapcsolódó jelentések ellenőrzése,
 • a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
 • a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenőrzése,
 • a kockázatkezelési rendszer figyelése,
 • a társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és működési kockázatoknak és azok kezelésének figyelemmel kísérése, 
    az enterprise Risk Management (eRM) rendszer működésének felülvizsgálata,
 • a külső auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása.

Fenntartható Fejlődés Bizottság:

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):
 – Dr. Parragh László, 2010. április 29. 
 – Iain Paterson, 2006. június 29.*

 * 2011. október 20-tól a bizottság elnöke.

 A Felügyelő bizottság elnöke és elnök-helyettese állandó meghívottak a Fenntartható Fejlődés bizottság üléseire.

Feladatai:
 • az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat értékelése és véleményezése az Igazgatóság számára 
 • az FF-el kapcsolatos politikák (pl. ebk, etikai kódex, stb.) fejlesztésének és bevezetésének ellenőrzése 
 • a MOL-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmények felügyelete 
 • az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével kapcsolatos eredményeinek nyomon követése 
 • a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak felülvizsgálata és a külső auditor tanúsítói levelének 
   és javaslatainak megtárgyalása 
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A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2011. évi tevékenységéről

2011-ben a Társaságirányítási és Javadalmazási bizottság 5 ülést tartott, 75%-os átlagos részvételi arány mellett. A társaságirányítási, 
javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcsolatos kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért 
teljesítményekkel kapcsolatos témát megvitatott, mielőtt azokat az Igazgatóság tárgyalta.

A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója 2011. évi tevékenységéről

2011-ben a Pénzügyi és kockázatkezelési bizottság 5 ülést tartott, 100%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi 
pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint 
a belső audit rendszeres vizsgálatát –a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nem-
zetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz rendelt kockázat csökkentő akciók státuszjelentéseit. 

A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója 2011. évi tevékenységéről

2011-ben a Fenntartható Fejlődés bizottság 4 ülést tartott, 100%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottság értékelte a 2011. évi 
akciókat, véleményezte a Fenntarthatósági jelentést és 2012. évre irányokat, célokat határozott meg. A bizottság kiemelt figyelemmel 
foglalkozott a Dow Jones Fenntarthatósági Értékelésben elért eredményekkel, és az üzletek fenntarthatósággal kapcsolatos tevékeny-
ségét is áttekintette. 

AZ IGAZGATÓSÁG ÉS AZ ÜGyVeZeTÉS kAPCSOLATA

A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakorlat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az integrált tár-
saságirányítási felelősségének az általa létrehozott, a társaság operatív működését biztosító ügyvezető testület feladatainak, felelős-
ségének meghatározásával, a működési és szervezeti szabályok, valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések egységes 
rendszerével (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) tesz eleget.  

Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum tartalmazza, amely biztosítja 
a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat. 

A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális egységeken keresztül valósul meg. Tevékenységük összehangolása az ügyveze-
tés (az ügyvezető testület - executive board, továbbiakban ’eb’) feladata. 

Az eb egy döntés-előkészítő fórum, szerepe, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszervezet között, és 
egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az Igazgatóság elé kerülő ügyeket. Az eb előzetes álláspontokat alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett 
egyes javaslatok tekintetében, valamint az eb felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is.

Az eb ülések során minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, melyek alapján a végső döntést az elnök-vezérigazgató hozza 
meg. Amennyiben a vezérigazgatónak, illetve a pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek az elnök-vezérigazgatóétól eltérő véleménye van, 
a döntést az Igazgatóság hozhatja meg.

Az EB tagjai:
 – Hernádi Zsolt elnök- Vezérigazgató (C-CeO)
 – Molnár József Vezérigazgató (GCeO)
 – Áldott Zoltán InA d.d. Igazgatóságának elnöke
 – Fasimon Sándor* kutatás-Termelés Ügyvezető Igazgató
 – Horváth Ferenc Downstream Ügyvezető Igazgató
 – Simola József Pénzügyi-vezérigazgató helyettes (GCFO)
 – Világi Oszkár  Slovnaft, a.s. vezérigazgató
 
  *2011. június 1-től.

Az Ügyvezető Testület 2011-ben  45 alkalommal ülésezett, ülésenként átlagosan 10 témát tárgyalt meg. 

AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOk ÖSZTÖnZÉSe

Az egységesség és a transzparencia érdekében Társaságunk célja olyan ösztönzési rendszer megteremtése az Igazgatóság minden tagja 
számára, mely a fix összegű díjazás mellett elősegíti a résztvevők elkötelezettségének növekedését és a Társaság eredményességének 
figyelembe vételével biztosítja, hogy az ösztönzési rendszerben részt vevők érdekei egybeessenek a MOL nyrt. részvényeseinek érde-
kével.

Az igazgatósági tagok 2009. évtől hatályos ösztönzési rendszerének alapjairól a 2008. április 23-i közgyűlés határozott.

Az ösztönzési rendszer elemei
• � �Profit sharing - hozzáadott értéken alapuló - ösztönzési rendszer

Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzését 2009. január 1-től  a Hozzáadott értéken alapuló ún. Profit sharing ösztönzési rendszer 
szolgálja.
Az igazgatósági tagok – a Társaság eredményességének függvényében megállapított – éves juttatása a hozzáadott érték metodológia 
alapján kerül meghatározásra. A hozzáadott érték egy meghatározott viszonyítási alapon, a befektetett tőke költségén felül elért 
eredményt ismeri el. 

A 2011. április 28-i közgyűlés döntése értelmében az egyes igazgatósági tagok részére az ösztönző juttatás bruttó összegét úgy kell 
megállapítani, hogy, figyelemmel a magyar adó- és járulékszabályokra, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről és a szociális bizton-
ságról szóló egyezmények/megállapodások rendelkezéseire is minden igazgatósági tag részére ugyanakkora összegű nettó kifizetést 
eredményezzen.

A juttatás két összetevőből áll: egy abszolút (csak az adott év teljesítményét honoráló) és egy növekmény (az adott év teljesítményét 
az előző évek viszonylatában értékelő) részből.
A profit megosztásra épülő ösztönzési rendszer elősegíti a résztvevők elkötelezettségének növekedését, a metodológia tehát az igaz-
gatósági tagokat a részvényesi érték hosszú távú, fenntartható növeléséért jutalmazza. 

Az ösztönző rendszer minden – külső, valamint alkalmazásban álló – igazgatósági tagot egyaránt megillet.

• Fix összegű juttatás: 
Az igazgatósági tagok a hozzáadott értéken alapuló ösztönző juttatás mellett 2009. január 1-től kezdődően az alábbi meghatározott 
nettó összegű díjazásban részesülnek, a mindenkori éves rendes közgyűlést követően:

 Igazgatók esetében  25.000 eUR/év
 bizottsági elnökök esetében  31.250 eUR/év

Egyéb juttatások

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyű igazgatósági tagok minden Igazgatósági, illetve bizottsági ülés után (ma-
ximum 15 alkalommal), mikor Magyarországra utaznak bruttó 1.500 euró juttatásban részesülnek. 

egyéb nem pénzbeli juttatások körébe tartozik az utazási- és felelősségbiztosítás.

A FeLSő VeZeTÉS ÖSZTÖnZÉSI RenDSZeRe 

A felső vezetés ösztönzési rendszere 2011. évben az alábbi elemekből tevődött össze:

1. Ösztönző (bónusz)
Az ösztönző kitűzés mértéke az éves alapbér 60-100 %-a, melyet a jogosultak a közgyűlést követő értékelés alapján kapnak meg kész-
pénzben.
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Az ösztönző kitűzés részei:
a. a társasági (ebITDA) és szervezeti szintű kiemelt pénzügyi mutatók (pl. ebIT, ebITDA, ROACe,  munkaidő kieséssel járó munkabal-
esetek gyakorisága, CAPeX hatékonyság, működési költség)
b. az adott vezető felelősségi területével kapcsolatos, adott évre vonatkozó konkrét egyéni célfeladatok.

2. Összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer

Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer 2010. január 1-től került egységesen bevezetésre a Társaságban, mely a koráb-
bi, kizárólag a részvény opción alapuló ösztönző rendszert váltja fel, illetve egészíti ki.

Az új ösztönző bevezetésének célja: az igazgatósági tagoknál alkalmazott ösztönzési rendszernek megfelelő új, korszerű, hosszú távú 
ösztönző rendszer biztosítása a kiemelt menedzserek részére, a részvényárfolyam növelési érdekeltség megtartása mellett.

A rendszer két elemből tevődik össze:
 50% Opciós rendszer + 50% Profit sharing rendszer

A két elem főbb jellemzői:
a. Opciós ösztönző rendszer

Az ösztönző célja: a MOL-csoport menedzsment hosszú távú részvényárfolyam-növelés érdekeltségének megteremtése. Az ösztönző 
évenként, a MOL részvényárfolyam növelés során realizált árfolyam nyereség alapján meghatározásra kerülő, készpénz alapú bruttó 
juttatás, melynek futamideje 5 év (2 év várakozási időszak, 3 év beváltási időszak)

b. Profit megosztásra épülő ösztönző rendszer (Profit-sharing)

Az ösztönző célja: az eredményesség hosszú távú, fenntartható növelésére történő ösztönzés a „hozzáadott érték metodológia” 
alapján, ezáltal biztosítva, hogy az ösztönzési rendszerben résztvevők érdekei egybeessenek a MOL nyrt. részvényeseinek érdekeivel. 

A profitmegosztásra épülő ösztönző évenként ismételten a hozzáadott érték növekedése alapján számított készpénz kifizetésű bruttó 
juttatás. (Hozzáadott érték: a befektetett tőke költségén felül keletkező eredményt ismeri el.)
Mivel a tárgyévi ösztönző egységnyi értéke meghatározásának alapja: a közgyűlés által elfogadott tárgyévi auditált beszámoló, ezért 
az ösztönző kifizetése a tárgyévet lezáró éves rendes közgyűlést követően történik.

Egyéb béren kívüli juttatások

ebbe a körbe tartozik a személyes célra is használható vállalati autó, élet-, baleset-, utazási- és felelősségbiztosítás, valamint a kiemelt 
egészségügyi szűrővizsgálat.

FeLÜGyeLő bIZOTTSÁG

A Felügyelő bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A MOL nyrt. Alapszabálya szerint 
a Társaság Felügyelő bizottsága maximum 9 tagból állhat, jelenleg a testület 9 főből áll. A gazdasági társaságokról szóló törvény 
értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Felügyelő bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL nyrt. Felügyelő bizottságában 
3 fő képviseli a dolgozókat, és 6 fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.  

A Felügyelő bizottság tagjai és függetlenségi státusza:

 – Mosonyi György, elnök * nem független
 – Dr. Chikán Attila, elnök-helyettes független
 – John I. Charody független
 – Slavomír Hatina független
 – Juhász Attila nem független (munkavállalói képviselő)
 – Prof. Lámfalussy Sándor független
 – kohán József nem független (munkavállalói képviselő)
 – Dr. Puskás Sándor * nem független (munkavállalói képviselő)
  – Töröcskei István  független

 * Mosonyi György előtt 2011. április 30-ig Dr. kupa Mihály volt a Felügyelő bizottság elnöke. Dr. Puskás Sándor előtt 
 2011. április 30-ig benedek Lajos volt a Felügyelő bizottság tagja.

A Felügyelő bizottság elnöke az Igazgatóság, valamint a Pénzügyi és kockázatkezelési bizottság üléseinek állandó meghívottja. 

A Felügyelő bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel az Igazgatóság negyedéves beszámolója a társaság működéséről, a 
belső Audit és a Társasági biztonság beszámolója, ezeken felül a Felügyelő bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is 
áttekinti, és egyéb releváns témákban is folyamatosan tájékoztatást kap. A Felügyelő bizottság az év során áttekinti éves tevékenységét.

2011-ben a Felügyelő bizottság 5 ülést tartott, 89%-os átlagos részvételi arány mellett.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

A Felügyelő bizottság javadalmazásáról legutóbb a 2005. április 27-i közgyűlés döntött. ennek megfelelően a Felügyelő bizottság tagjai 
havi 3.000 euró, elnöke havi 4.000 euró díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő bizottság elnöke évente maximum ti-
zenöt (15) alkalommal további bruttó 1.500 euro díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, 
amelyen részt vesz. A havi díjazáson túl a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai az ütemtervben szereplő évi rendes Fb üléseken felül 
minden további olyan rendkívüli Fb ülés után, amelyen részt vesznek, alkalmanként, de évente maximum két alkalommal további 1500 
eUR összegű díjazásban részesülnek.

A Felügyelő bizottsági tagok további nem pénzbeli juttatásokra is jogosultak, mint az utazási- és felelősségbiztosítás.

AUDIT bIZOTTSÁG

2006-ban a közgyűlés Audit bizottságot választott a Felügyelő bizottság független tagjai közül. Az Audit bizottság megerősíti a 
Társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrolt. Az Audit bizottság hatáskörébe többek között az alábbi fel-
adatok tartoznak: 

• a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
• javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
• a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
• a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel 
kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – az igazgatóság vagy 
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a Felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
• a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
• a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

Az Audit bizottság tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a MOL honlapján):

– John I. Charody, 2006. április 27.
– Dr. Chikán Attila, 2006. április 27.
– Töröcskei István* , 2011. május 1.

 valamint valamely állandó tag tartós akadályoztatása esetén a kiesett tag helyett Prof. Lámfalussy Sándor.

 * Töröcskei István előtt 2011. április 30-ig Dr. kupa Mihály volt az Audit bizottság tagja.

Az Audit Bizottság beszámolója 2011. évi tevékenységéről

2011-ben az Audit bizottság 5 ülést tartott, 90%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve 
az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres 
vizsgálatát –a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi hely-
zetet, valamint az azokhoz rendelt kockázat csökkentő akciók státuszjelentéseit. A bizottság folyamatosan nyomon követte a társaság 
pénzügyi helyzetét különös tekintettel a válság okozta hatásokra. A bizottság áttekintette az éves közgyűlés anyagait (a pénzügyi beszá-
molókat, a könyvvizsgálat megállapításait).

kÖnyVVIZSGÁLÓk

A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2011. és 2010. években az ernst and young végezte, kivéve az InA-csoport és az energopetrol könyv-
vizsgálatát (melyet mindkét évben a Deloitte auditált), valamint a Fedorovsky kutatási projekt vállalat könyvvizsgálatát, melyet a 2010-
ben a Pricewaterhouse Coopers végzett. 
A könyvvizsgálati szerződés keretében az ernst & young auditálja a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) szerint készített egyedi 
éves beszámolókat, a MOL nyrt. közbenső mérlegeit, valamint a nemzetközi Pénzügyi beszámolási Standardok (IFRS) szerint készült 
konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a magyar nemzeti könyvvizsgálati Standardok, a nemzet-
közi könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a Számviteli Törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok 
alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a 
MOL fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítják. A könyvvizsgálók ezenkívül negyed-
évente áttekintik a tőzsdei gyorsjelentést, bár teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és így nem bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést 
sem ezekről.

Az ernst & young egyéb szolgáltatásokat is nyújtott a MOL nyrt-nek. 2011-ben, illetve 2010-ben a következő díjak kerültek kifizetetésre 
részére (millió Ft):

A könyvvizsgálóknak kifizetett díjak (millió Ft) 2011 2010
MOL nyrt. könyvvizsgálatának díja (beleértve a közbenső mérlegek vizsgálatát) 156 156
Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja 427 427
egyéb nem-audit szolgáltatások 22 73
Adótanácsadói szolgáltatások 112 90
Összesen 717 746

Az egyéb nem-audit szolgáltatások 2010-ben a MOL 750 millió euró-s kötvényének kibocsátásával kapcsolatos comfort levél, illetve 
kisebb átvilágítási és értékelési szolgáltatások díjait tartalmazták. Az Igazgatóság véleménye szerint az ernst & young által a fenti jogcí-
meken nyújtott szolgáltatások nem veszélyeztetik a könyvvizsgálói függetlenséget.  

kAPCSOLAT A RÉSZVÉnyeSekkeL, bennFenTeS keReSkeDeLeM TILALMA

Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelős a MOL-csoport eredményeiért és teljesítményeiért, teljes működéséért, 
tisztában van a részvényesek elvárásaival, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azoknak a társaság működtetése megfeleljen. 
Folyamatosan elemezi és értékeli a működési környezetet és a cégcsoport teljesítményét, hogy a részvényesek elvárásai maximálisan 
teljesüljenek.

A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái az éves jelentés, valamint a budapesti Értéktőzsdén és a Varsói Érték-
tőzsdén keresztül közzétett negyedéves gyorsjelentések és egyéb bejelentések. A rendszeres és rendkívüli bejelentéseket a társaság 
megjelenteti a PSZÁF tőkepiaci közzétételi, valamint saját honlapján is. emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, 
az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. Rendszeres befektetői körutakat szervezünk az egyesült Államok, az 
egyesült királyság és európa nagyvárosaiba a befektetők – a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR) birtokosainak – tájékoz-
tatására. A befektetők év közben is megkereshetik a MOL nyrt-t kérdéseikkel, a közgyűléseken felvethetnek kérdéseket és javaslatokat 
tehetnek. A befektetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.

2011-ben a MOL 13 befektetői körúton és konferencián vett részt (5 az egyesült Államokban, 8 európában), valamint több mint 220 
találkozót tartott jelenlegi és lehetséges befektetőknek. 

A MOL befektetői kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi kapcsolattartá-
sért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” fejezetben az éves jelentés végén található). További információ a MOL honlapján (www.
mol.hu) is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő kérdésekkel. A MOL befektetői 
kapcsoltok szervezete 2011 év elején megújította honlapját: ir.mol.hu. A vállalat mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a nemzet-
közi legjobb gyakorlatnak megfelelően széleskörű információkat biztosítson a tőkepiac részére. A fejlesztés legfőbb célja az volt, hogy a 
weboldalt még felhasználóbarátabbá tegye és emellett folyamatosan lehetőséget biztosítson szolgáltatásaink további fejlesztésére. ezek 
segítségével még eredményesebben tudjuk teljesíteni részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci szereplők elvárásait. 

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. Azon országok több-
ségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpapírokkal való bennfentes kereskedelmet a büntetőjog szigorúan 
tiltja. emiatt nemcsak a vonatkozó jogszabályok betartását várjuk el munkatársainktól, hanem azt is, hogy még a látszatát is kerüljék el 
az értékpapírokkal való bennfentes kereskedelemnek. 

A törvényi előírásokkal összhangban és a MOL bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályzata szerint:
• tilos bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre, közvetlen vagy közvetett mó-
don ügyletet kötni, vagy ilyen ügylet kötésére megbízást adni, a bennfentes információt továbbadni más személynek, javaslatot tenni 
más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön.
• amennyiben az adott bennfentes információ más, a MOL csoporthoz tartozó tőzsdei társasággal kapcsolatos, úgy a bennfentes 
kereskedelem tilalma természetesen ezen társaságokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközökre is vonatkozik.

RÉSZVÉnyeSI JOGOk GyAkORLÁSA, kÖZGyűLÉSI RÉSZVÉTeL

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. Minden 
“A” sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány részvényt regiszt-
rálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van. 

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának elsődleges feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a 
dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a minden-
kori közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. Alapszabályunk 8.6 pontja értelmében: “A közgyűlést megelőző részvény-
könyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni 
arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, 
azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át”. 
Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. 
pontokban írtakat figyelembe véve. 
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-Továbbá, az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásá-
ban ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy 
amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztés-
re kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.

Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: “egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd alább) sem gyako-
rolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letétemé-
nyest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírok-
hoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá).”

A társasági törvény szerint a részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt 
tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával 
rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, valamint a napirendi pontokkal ösz-
szefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A közgyűlési részvétel feltételeit társaságunk közgyűlési hirdetményeiben teszi 
közzé. A közgyűlési hirdetményeket társaságunk Alapszabálya szerint a társaság honlapján teszi közzé. Az évi rendes közgyűléseket 
társaságunk a jelenlegi törvényi szabályozás alapján jellemzően április végén tartja. 

Az évi rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára dönt abban a kérdésben, hogy az adózott 
eredmény mely részét kell a vállalkozásba visszaforgatni, és  mekkora hányadát lehet osztalékként kifizetni. A közgyűlés döntése alapján 
a Társaság, a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti. 

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az oszta-
lékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meg-
határozott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a 
részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont 
az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

kÖZGyűLÉS (RÉSZVÉnyeSek)

Igazgatóság 
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A kockázatkezelés számára kiemelt feladat, hogy kezelje a külső kihívásokat és így járuljon hozzá a MOL stabil pénzügyi pozíciójához. 
A hatékony és átfogó kockázatkezelés alapeleme egy jól működő, felelős társaságirányításnak. A MOL-csoport kijelentheti, hogy fejlett 
kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának. ezt ismételten alátámasztja 
a SAM Research AG 2011-ben kiadott riportja is: a Dow Jones Sustainability Index (Fenntarthatósági Index) a MOL kockázatkezelési 
teljesítményét 94%-ra értékelte, amivel a MOL a csoportjában az egyik legjobb lett. A szektorátlagot 30 százalékponttal meghaladó 
érték kifejezi a MOL felelősségteljes gondolkodásmódját a kockázat- és krízismenedzsmentben, a kockázatok azonosításában, a koc-
kázati térkép megrajzolásában, a kockázatok számszerűsítésében, a pénzügyi és nem pénzügyi kockázatok érzékenységvizsgálatában, 
valamint a tudatos kockázatkezelési stratégia kialakításában. 

TÖbb PILLÉRen nyUGVÓ RenDSZeR keZeLI A kOCkÁZATOk SZÉLeS SPekTRUMÁT

Az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében végezzük a különböző típusú kockázatoknak egy olyan hosszú távú, átfogó és dinamikus 
modellbe való integrálását, amely a MOL-csoport összes üzletágára kiterjed. Az eRM a pénzügyi valamint a működési kockázatokat a stratégiai 
és jogi megfelelésből eredő kockázatok széles körével együtt kezeli, miközben az egyes események bekövetkezése esetén felmerülő reputációs 
hatásokat is vizsgálja. A különböző típusú kockázatok azonosítása után azok számszerűsítése következik egységes módszertant alkalmazva. A 
kockázatokat csoport szinten konszolidáljuk a modellben, melynek időhorizontja a hosszú távú szemléletet hangsúlyozza (a stratégiai időtávval 
összhangban): a nettó jelenérték lehetséges alakulásának (valószínűség-eloszlásának) vizsgálatakor a következő 10 év, valamint az azt követő 
időszak hatásait is figyelembe vesszük. Az eRM feltárja a vállalat eredményeire ható legfontosabb kockázatokat (mind csoport, mind üzletági 
szinten) és felhívja a figyelmet a szükséges döntések meghozatalára, arra vonatkozóan, hogy mely kockázatokat akarja a Csoport megtartani és 
melyek esetében szükséges kockázatcsökkentő lépéseket tenni. A Csoport a következő főbb kockázati faktoroknak van kitéve:

• Tömegáru árkockázat: A MOL-csoport, mind eladóként, mind vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve. A főbb tömegáru kockázat 
a csoport-szintű kitermelésnek megfelelő mértékű ‘hosszú’ kőolaj pozícióból, a feldolgozott termékmennyiségre vonatkozó ‘hosszú’ fino-
mítói árrés pozícióból, illetve a ‘hosszú’ vegyipari árrés pozícióból származik. A tömegáru árkockázat cash flow hatását nem célszerű teljes 
mértékben lecsökkenteni, mivel azok a befektetők, akik részesedést szereznek olajipari vállalatokban hajlandóak vállalni az olajipar üzleti 
kockázatait. Másrészről, fedezeti ügyletek mérlegelése szükséges annak érdekében, hogy a normál üzleti tevékenységtől eltérő, vagy az 
általános piaci árkockázatok csökkentve legyenek.

• Devizaárfolyam-kockázat (FX): Gazdasági szempontból az üzleti tevékenység főleg USD vezérelt. A Csoport teljes működési cash flow 
kitettsége nettó ’hosszú’ USD, eUR, ROn és nettó ’rövid’ HUF, HRk és RUb devizákban. A MOL árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek 
megfelelően a működési cash flow hosszú FX kitettségeit a finanszírozási cash flow rövid kitettségei csökkentik. 

• Szabályozói kockázat: A lehetséges kormányzati döntések kockázata és azok esetleges hatásai a gazdasági krízis következtében megnőttek.

• Országkockázat: A nemzetközileg bővölő portfólió szükségessé teszi az országkockázati kitettségek megfelelő kezelését. A diverzifikációs 
hatás elősegítése érdekében az országkockázati kitettségek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. 

• Fúrási kockázat: A fúrások sikerességének bizonytalansága tipikus kutatási tevékenységgel járó üzleti kockázat. 

• Berendezés meghibásodásának kockázata: A Downstream üzletben található nagyfokú eszközkoncentráltság miatt a berendezések meg-
hibásodása jelentős kockázati tényező. A potenciális negatív hatások a biztosítási programmal kerülnek csökkentésre.

• Piaci kereslet bizonytalansága: Az olyan külső tényezők, mint a piaci kereslet csökkenése,  negatívan érinthetik a Csoport eredményességét.
 
• Reputációs kockázat: Az utóbbi évek extrém negatív hatásainak következtében (pl. bP olajkatasztrófa, fukushimai nukleáris katasztrófa) az ener-
giaipari vállalatok a média középpontjába kerültek. A MOL, mint jelentős regionális szereplő a vállalat érintettjeinek kiemelt figyelme alatt működik. 

A kockázatok csoport szinten kerülnek aggregálásra, számszerűsítésre és kezelésre/csökkentésre a portfólió hatások és a Csoport pénzügyi 
teljesítményének optimalizációja érdekében. bizonyos kockázatokat csoport szinten, másokat divízió szinten célszerű kezelni, ún. kockázatfe-
lelősök irányítása alatt. A kockázatkezelés – a kockázatfelelősök által negyedévente készített jelentések segítségével – rendszeresen ellenőrzi 
ezen kockázatcsökkentő lépések megvalósulását.

Főbb kockázatkezelési eszközök
A profitabilitás és a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében a Pénzügyi Kockázatkezelés (FRM) az eRM részeként a rövidtávú, piaci koc-
kázatokkal foglalkozik. A tömegáruk árkockázatát, a devizapiaci és kamatlábkockázatokat Monte Carlo szimulációs módszerrel, egy komplex 
modell keretében mérjük, mely a portfolióhatásokat is figyelembe veszi. A pénzügyi kockázatokat – ha szükséges – megfelelő eszközök (mint 
swap, határidős és opciós ügyletek) segítségével fedezzük. ez a tevékenység 12 hónapos periódusra koncentrál. A Csoport pénzügyi és straté-
giai céljaihoz kapcsolódó limiteknek való megfelelésről a felső vezetés havi rendszerességgel kap tájékoztatást, míg a kockázatkezelési szerve-
zet ad hoch jelleggel - amennyiben szükséges - kockázatcsökkentő lépéseket tartalmazó terveket terjeszt elő.

Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása a Biztosítás Menedzsment (IM) feladata. A biztosítások kötése a működési koc-
kázatok és felelősségi károk kezelésének egyik legfontosabb eszköze. A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, 
felelősség és kútkockázat biztosítások. A biztosítási üzlet sajátosságaiból következően a kapcsolatos fő tennivalók évente ismétlődnek (mivel 
a legtöbb biztosítási program határozott egy éves időszakra kerül megkötésre, éves megújítású). Miután a biztosítások kötése csoport-szintű 
(MOL, InA, Slovnaft, TVk, IeS és Slovnaft Petrochemicals) program keretében zajlik, a MOL-csoport számottevő szinergiahatásokat tud elérni.

Az Üzletfolytonosság Menedzsment (BCM) a váratlan működési fennakadásokra történő felkészülés folyamata, amelyek bekövetkezési va-
lószínűsége kicsi, de hatása jelentős. A krízismenedzsment-folyamatok (CM), az Incidensmenedzsment, a katasztrófa utáni helyreállítás, az 
üzletfolytonossági tervek (bCP) és más kockázat-ellenőrző programok (mint például rendszeres műszaki felülvizsgálatok) kiemelten fontosak 
az olyan üzletágakban, mint a MOL-csoporté, ahol a működési kockázatok – a tevékenység alapját képező kémiai és fizikai folyamatok követ-
keztében – jelentősek. A bCP-k és a CM minősége eközben befolyásolja a biztosítási prémiumokat az éves megújítások során, ez alapján csök-
kentheti a biztosítási költségeket. Az Üzletfolytonosság Menedzsment a cég teljes működését lefedi, és divíziókat átfogó együttműködéssel 
elősegíti a krízisesemények megfelelő kezelését.     

A kockázatok átfogó kezelése révén értékes szinergiák realizálhatóak 
A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt a MOL-csoport számára, hogy a kockázatkezelés fentiekben részletezett 
több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A pénzügyi kockázatok modellezésére szolgáló inputadatokat és módszertant az eRM is alkalmazza. 
ehhez hasonlóan a biztosítási tevékenység kapcsán a működési kockázatokról szerzett információk ugyancsak hasznosak az eRM fejlesztése 
során. Az eRM működési kockázatokat érintő eredményei (pl.: a működési kockázatok rangsora várható hatásaik szerint) jó iránymuta-
tást szolgáltatnak a biztosítások menedzseléséhez, mivel rávilágítanak, hogy mely területek azok, amelyek mindenképpen biztosítási 
fedezetet igényelnek és melyek azok, ahol a kockázatok kezeléséről való döntés további vizsgálatot igényel. Mind az eRM, mind az 
IM szolgáltat inputokat a bCM számára, kiemelve azon legfontosabb területeket, melyekre a bCM-nek fókuszálnia kell. A bCM és a 
biztosítási terület egyébként is szoros kapcsolatban áll egymással, mivel mindkét terület a működési kockázatok kezelésére összpon-
tosít. egy hatékony bCM tevékenység például mérsékelni tudja a MOL-csoport kitettségét az üzemszüneti károk tekintetében, ezáltal 
csökkentve a megvásárolandó biztosítási fedezetek nagyságát. emellett a teljes szervezet kockázat-tudatossága is erősödik, elsősorban 
annak köszönhetően, hogy az eRM és a bCM folyamatokba a MOL-csoport összes üzleti és támogató területe bevonásra kerül.

Tőkeallokációt érintő döntések támogatása
Az eRM szerepe nemcsak az, hogy információt szolgáltasson azon kritikus kockázatokról, amelyekkel a MOL-csoportnak szembe kell néznie, 
hanem az is, hogy támogatást nyújtson a felsővezetésnek az egyes projektek kockázati profiljait is figyelembe vevő, megalapozottabb döntések 
meghozatalában. ennek érdekében a csoport-szintű kockázatkezelés részt vesz minden jelentősebb projekt, potenciális akvizíció vagy divesztíció 
értékelésében és az eRM felhasználásával véleményt nyújt a tőkeelosztásról és a pénzügyi flexibilitásról. A kockázati profilra vonatkozó hatások 
elemzésre kerülnek, hogy az akvizíció/divesztíció elősegíti-e a megcélzott kockázat-hozam profilt, figyelembe véve a Csoport kockázati étvágyát.
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Igazgatóság

1. HERNÁDI ZSOLT (51) 
Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től, elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től. 
Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási bizottságának. 
1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-
helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 
1995 és 2001 között a Magyar bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a european Round Table of Industrialists szakmai 
szervezetnek. 
2009 szeptemberétől a budapesti Corvinus egyetem díszpolgára.

2. DR. CSÁNYI SÁNDOR (58) 
Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 2001-től. 
Az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási bizottságának elnöke. 
A pénzügy szakos közgazda, egyetemi doktor, okleveles árszakértő, bejegyzett könyvvizsgáló első munkahelye a Pénzügyminisztérium 
volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig a kereskedelmi 
és Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az Országos Takarékpénztár és kereskedelmi bank nyrt. (OTP bank nyrt.) elnök-vezér-
igazgatója. A 2011. április 29-i közgyűlés újabb öt évre megerősítette az OTP bank nyrt. elnök-vezérigazgatói posztján. Tagja az egyik 
legjelentősebb nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard európai igazgatóságának, társelnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének (VOSZ). Felügyelő bizottsági elnök az OTP bank leányvállalatánál, a bulgáriai DSk banknál. 2004-től a nyugat-Magyaror-
szági egyetem címzetes egyetemi tanára. dr. Csányi Sándor tagja a Cégvezetők nemzetközi Társaságának és a banki Tanulmányok nem-
zetközi Intézetének. 2010 júliusa óta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. 2012 januárja óta a kínai-Magyar Üzleti Tanács társelnöke.

Az Igazgatóság további tagjai

3. MULHAM AL-JARF (41)
Az Igazgatóság tagja 2008. április 24-től.
Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási bizottságának. 
Az egyesült Államokban szerzett nemzetközi üzleti és pénzügyi diplomát. Az Angol és Walesi Ügyvédi kamara tagja és a Grays Inn tagja. 
2004 óta az Oman Oil Company vezérigazgató helyettese. A következő vállalatok igazgatóságának tagja: Sohar Aluminium Co LLC (el-
nök), Oman Arab bank SAOC, Oman Oil Marketing Co SAOG. (elnökhelyettes), Takamul Investments SAOC (elnök) China Gas Holdings 
Ltd. és a Gulf energy Maritime PSC elnök helyettese. Az Oman Gas Company-nál, az ománi Olaj- és Gázipari Minisztériumnál és a Tele-
kommunikációs vállalatnál (most Omantel) szerzett munkatapasztalatot. Ománi állampolgár.

4. DR. DOBÁK MIKLóS (56) 
Az Igazgatóság tagja 1996. május 29-től.
Az Igazgatóság Pénzügyi és kockázatkezelési bizottságának elnöke. 
A közgazdaságtudományok kandidátusa, a Corvinus egyetem Vezetéstudományi Intézetének igazgatója, a Vezetés és Szervezés Tanszék 
tanszékvezető professzora. Az IFUA Horváth & Partners tanácsadó cég Felügyelő bizottságának elnöke. 

5. DR. HORVÁTH GÁBOR (55)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től.
Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási bizottságának.
1990 óta önálló ügyvédi irodát vezet. Fő tevékenysége a társasági jog, a vállalati pénzügyi jog és a vállalatszervezési jog. Az OTP bank 
nyrt. Felügyelő bizottságának alelnöke.

6. JÁRAI ZSIGMOND (60) 
Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től. 
Tagja a Pénzügyi és kockázatkezelési bizottságnak.
1976-1986 között az Állami Fejlesztési bankban különböző vezető pozíciókat töltött be. közben 1977-78-ban Mongóliában a 
Vízellátási Minisztérium konzulense. A budapest bank Rt-ben főosztályvezető, majd vezérigazgató-helyettes 1987 és 1989 kö-
zött. 1989-90-ben a Pénzügyminisztériumban miniszter-helyettes, valamint a bankfelügyelet vezetője. Az 1990-92-es években a 
Londoni James Capel & Co-nál kelet-európai igazgató. 1993-tól 1995-ig ügyvezető igazgató a Samuel Montagu Financial Consultant 
and Securities Company-nél. 1995 és 1998 között az Abn AMRO bank Rt. (korábban a Magyar Hitel bank Rt.) vezérigazgatója, később 
elnök-vezérigazgatója. közben 1996-tól 1998-ig a budapesti Értéktőzsde elnöke. Pénzügyminiszter 1998 és 2000 között, majd a Magyar 
nemzeti bank elnöke 2001-től 2007-ig. 2007-től a CIG Pannonia Életbiztosító Zrt. Felügyelő bizottságának elnöke, alapító tagja. 2010-
től a Magyar nemzeti bank Felügyelő bizottság elnöke.
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7. MOLNÁR JóZSEF (56)
A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től és az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től.
Az InA Felügyelő bizottságának 2010 áprilisától, az FGSZ Zrt. Felügyelő bizottságának 2011 májusától tagja.
1978 és 2001 között a borsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője, 1987 és 
1991 között a közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a borsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműkö-
dött a vállalat válságkezelésében és újraszervezésében, majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. 
kulcsszerepet játszott a borsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVk vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a 
MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig a csoport pénzügyi vezérigaz-
gató-helyettese volt. A Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVk nyrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között volt tagja. 
Az InA Felügyelő bizottságának 2010. április, az FGSZ Zrt. Felügyelő bizottságának pedig 2011. május óta tagja.

8. DR. PARRAGH LÁSZLó (49) 
Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től. 
Tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak.
1989-től a Parragh kereskedelmi és Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója. 1993-tól az MGyOSZ elnökségi tagja, közben 1994-2000 között 
alelnök. A Miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének tagja 1998-tól 2002-ig. 2000-től a Magyar kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke. 2003-2010 között a GySeV Rt. alelnöke. 2003-tól a kAVOSZ Zrt. Felügyelő bizottságának, 2009-től a kAVOSZ Garantiqa igaz-
gatóságának elnöke. 2003-2011 között a Gazdasági és Szociális Tanács, 2011-től a nemzeti Gazdasági és Társadalmai Tanács elnöke. 
2002-2010 között a MeHIb Zrt, eXIM bank Zrt, GySeV Zrt. Igazgatóságainak volt tagja. 2010-2011 között a MALÉV Igazgatóságának 
tagja. 2009-től a budapesti Gazdasági Főiskola címzetes főiskolai tanára és a nyugat-Magyarországi egyetem címzetes egyetemi tanára.

9. IAIN PATERSON (64)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től.
Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés bizottságának elnöke és tagja a Pénzügyi és kockázatkezelési bizottságnak 
1970-től a british Petroleum Plc-nél töltött be különböző pozíciókat nagy-britanniában, az USA-ban és a közel-keleten. 1984 és 1998 
között az enterprise Oil Plc-nél dolgozott, 1991-től a nemzetközi tevékenységekért felelős igazgatósági tagként. Jelenleg az ITe Group 
plc és az AnTech Limited elnöke. brit állampolgár.

10. DR. MARTIN ROMAN (42) 
Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től. 
Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási bizottságnak.
Szakmai pályafutását a Wolf bergstrasse cseh irodájának értékesítési igazgatójaként kezdte. 1994-ben a Janka Radotín vezérigazgatója 
lett, ahol a LennOX (USA) mint stratégiai partner csatlakozását követően az Igazgatóság elnökévé választották. 2000 és 2004 között 
részt vett a nagy múltú cseh gépipari vállalat, a ŠkODA átalakításában és az új ŠkODA HOLDInG elnök-vezérigazgatója lett. 2004. febru-
ártól 2011. szeptember közepéig a ČeZ a. s. elnök-vezérigazgatója, ezt követően a ČeZ a. s. Felügyelő bizottságának elnöke.  
A CeZ és a MOL Igazgatóságában betöltött tagsága mellett tagja a Prágai Tőzsde Felügyelő bizottságának, az Akenerji elektrik Üretim a.s. 
Igazgatóságának, valamint a Cseh köztársaság Ipari és közlekedési Szövetség alelnöke (2007 és 2009 között a Cseh Vasutak Felügyelő 
bizottságának is tagja volt). 2010-ben a VIG (Vienna Insurance Group) Felügyelő bizottságának tagja. emellett számos alapítvány, okta-
tási és akadémiai intézmény irányító, vagy felügyelő testületének is tagja. A Cseh köztársaság állampolgára.

11. VILÁGI OSZKÁR (48)
Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től.
A SLOVnAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója.
Az InA Felügyelő bizottságának tagja.
A Pozsonyi Comenius egyetem Jogi karán szerzett diplomát 1985-ben és egyetemi doktori címet. 1990 és1992 között képviselő 
a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott, ideértve a korábbi 
Poľnobanka, Slovenská poisťovňa és Szlovák Vasutak (ŽSR) társaságot. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar 
jelentősebb átalakításához kapcsolódó projektekben (US Steel, France Telecom, OTP, MOL). 2002 óta a SLOVnAFT és a MOL 
stratégiai partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVnAFT Igazgatóságának tagja 
lett, a Felügyelő bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában a SLOVnAFT vezérigazgatójává nevezték ki. 2010 áprilisától a 
MOL-csoport Ügyvezető Testületének tagjává vált.
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Ügyvezetőség

1. Hernádi zsolt (51) 
Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től, elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től. 
Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának. 
1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-
helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 
1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European Round Table of Industrialists szakmai 
szervezetnek. 
2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára.

2. Molnár József (56)
A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től és az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től.
Az INA Felügyelő Bizottságának 2010 áprilisától, az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011 májusától tagja.
1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője, 1987 és 
1991 között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműkö-
dött a vállalat válságkezelésében és újraszervezésében, majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. 
Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a 
MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig a csoport pénzügyi vezérigaz-
gató-helyettese volt. A Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között volt tagja. 
Az INA Felügyelő Bizottságának 2010. április, az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának pedig 2011. május óta tagja.

3. siMola József (45)
Pénzügyi vezérigazgató helyettes 2011. május 1-től.
Tagja az INA Felügyelő Bizottságának 2012 áprilisáig.
Tagja az olaszországi IES Igazgatóságának.
1991-1992 között a General Electric – Tungsram-nál dolgozott SAP szakértőként, majd 1992-1994 között az Arthur Andersen-nél könyv-
vizsgáló és tanácsadói munkakörben tevékenykedett. 1996-ban csatlakozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, 
Németországban és Ausztráliában töltött be vezető pozíciókat. Karrierjét 2003-tól a MOL Nyrt-ben folytatta tovább. 2006 áprilisától 
az Ügyvezető Testület tagja. A SLOVNAFT a.s. Felügyelő Bizottságának elnöke volt 2011-ig. 2006-2011 között a Társasági Támogatás 
Ügyvezető Igazgatójaként dolgozott. 

4. áldott zoltán (43)
INA d.d. Igazgatóságának Elnöke 2010. április 1-től.
1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó 
Kft.-nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOL Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a Tőkepiaci 
Műveletek igazgatója volt. 1999-től a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettese, 
majd 2001 júniusától a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2004. szeptember és 2011. június között a MOL Nyrt. Ku-
tatás-termelés Divízió ügyvezető igazgatója volt.

7.

5. fasiMon sándor (45)
A Kutatás-Termelés Divízió ügyvezető igazgatója 2011. június 1-től.
Tagja a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsának. 
1991-től a Mineralimpex külkereskedelmi vállalaton belül különböző vezető pozíciókat töltött be. 1996 és 1997 között kereskedelmi ta-
nácsos megbízatást kapott Tripoliban. 1999-tól 2003-ig a MOL kőolaj és kőolajtermék ellátásáért felelős igazgató, 2002-től a Moltrade-
Mineralimpex vezérigazgatója volt. 2003 és 2006 között a MOL Nyrt. Gáz Divíziójának ügyvezető igazgatója. 2006-tól 2009-ig a MOL-
Russ vezérigazgatója. 2009 és 2011 közötti időszakban az Ellátás és Trading Divízió ügyvezető igazgatója.

6. HorvátH ferenc (51)
A Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió ügyvezető igazgatója 2003 novemberétől, majd az újonnan létrejött Downstream üzletág 
ügyvezető igazgatója 2011. május 1-től.
A TVK Igazgatóságának tagja 2011 május 1-től. 
2007. novembertől IES Mantova Igazgatóságának elnöke és 2003. óta a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja.
1984 és 1991 között a Mineralimpex külkereskedelmi vállalatnál kőolaj- és földgázimporttal, valamint kőolajtermékek exportjával fog-
lalkozott. 1991 és 1998 között a Mineralimpex és a Phibro Energy magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai 
kereskedelmével foglalkozó Allcom Trading Inc. céget vezette. A MOL Nyrt.-hez 1998-ban csatlakozott, mint az újonnan megalakított 
PB-gáz üzletág igazgatója. 2001-től a MOL Nyrt. értékesítési igazgatójaként a MOL által gyártott valamennyi termék (benzin, gázolaj, 
vegyipari termékek, bitumen, PB, kenőanyagok stb.) értékesítéséért felelős. 2002-től 2003-ig a MOL Nyrt. kereskedelmi igazgatója, 
tevékenysége az értékesítés mellet a kőolaj és a kőolaj-finomításhoz szükséges alapanyagok beszerzésével bővült.

7. világi oszkár (48) 
Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től.
A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója.
Az INA Felügyelő Bizottságának tagja.
A Pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát 1985-ben és egyetemi doktori címet. 1990 és1992 között képviselő 
a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott, ideértve a korábbi 
Poľnobanka, Slovenská poisťovňa and Szlovák Vasutak (ŽSR) társaságot. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák 
ipar jelentősebb átalakításához kapcsolódó projektekben (US Steel, France Telecom, OTP, MOL).2002 óta a SLOVNAFT és a MOL 
stratégiai partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja 
lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában a SLOVNAFT vezérigazgatójává nevezték ki.  2010 áprilisától a 
MOL-csoport Ügyvezető Testületének tagjává vált.
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Felügyelő
bizottság

1. MOSONYI GYÖRGY (62)
A MOL nyrt. Felügyelő bizottságának tagja 2011. május 1-től és elnöke 2011. június 8-tól.
Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés bizottságának állandó meghívottja.
A TVk nyrt. Igazgatóságának elnöke. 
A SLOVnAFT a.s. Felügyelő bizottságának elnöke.
Az InA d.d. Felügyelő bizottságának alelnöke.
1974-től a Shell International Petroleum Co. magyarországi képviseletének munkatársaként, 1986-tól kereskedelmi igazgatójaként dol-
gozott. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között 
a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. közben 1997-ben a közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehor-
szág vezérigazgatója is. A Magyar kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, 
Joint Venture Szövetség elnökségi tagja, a World Petroleum Council Magyar bizottságának elnöke.
A MOL nyrt vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja 1999-től 2011-ig. Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés bizottságának elnöke 2006 és 
2011 között.

2. DR. CHIKÁN ATTILA (67) 
A Felügyelő bizottság tagja 2004. április 30-tól, a Felügyelő bizottság elnökhelyettese 2005. december 5-től.
Az Audit bizottság elnöke 2011. június 8-tól. 
1968 óta a budapesti közgazdaságtudományi egyetemen (2004-től budapesti Corvinus egyetem) dolgozik. 1989-től 1998-ig az egye-
tem Vállalatgazdaságtan Tanszékének vezetője. 1998-1999-ben gazdasági miniszter. 2000-től 2003-ig a budapesti közgazdaságtudomá-
nyi egyetem rektora. 2003 óta vezeti az egyetem Versenyképességi kutatóintézetét. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 
Jelenleg számos funkciót tölt be hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, több nemzetközi gazdasági folyóirat szerkesztőbizottsá-
gának tagja. A Richter Gedeon nyrt. Felügyelő bizottságának elnöke.

3. JOHN I. CHARODY (84) 
A Felügyelő bizottság tagja 2002. október 11-től. 
Az Audit bizottság tagja. 
1953 és 1956 között a kőolajkutató és Feltáró Vállalat Geofizikai kutatóintézetében dolgozott. 1956 után Ausztráliában vezető pozí-
ciót töltött be a bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project Mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj és bányász társaságnál. Winton 
enterprises Pty.Ltd. és a Galina Investment nemzetközi tanácsadó cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr 1971-től az Ausztrál Igazga-
tók Intézetének, 1967-től az Ausztrál Vezetési Intézetének tagja, 1972 óta békebíró. 1973-ban az angol királynő kitüntetettje (Member 
of british empire) Ausztráliáért tett szolgálatáért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi kormány budapestre akkreditált, a régió kapcsola-
taiért felelős kereskedelmi minisztere 12 országban. 1997-ben a magyar köztársasági elnök az ausztrál-magyar pénzügyi kapcsolatok 
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar köztársaság Tiszti keresztjét adományozta neki. A Pick Rt. igaz-
gatósági, a Csányi Alapítvány kuratóriumi igazgatósági tagja. emellett az MFb Invest Zrt. tanácsadójaként is dolgozik.

4. SLAVOMíR HATINA (64)
A Felügyelő bizottság tagja 2002. október 11-től.
1970-től dolgozott a Slovnaftnál, ahol különböző vezetői pozíciókat töltött be. 1994 és 2001 decembere között Pozsonyban dolgozott a 
Slovnaft a.s-nél, 1994-től 1998-ig mint a társaság vezérigazgatója, 1998-tól 2001-ig mint annak elnöke. 1994-től 2005 februárjáig a tár-
saság Igazgatóságának elnöke. A Szlovák Műszaki egyetem 2001-ben tiszteletbeli doktori címet adományozott számára. A Slovintegra 
a.s. elnök-vezérigazgatója. Hatina úr szlovák állampolgár. 

5. JUHÁSZ ATTILA (48)
A Felügyelő bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2007. október 12-től.
1986-ban csatlakozott a Társasághoz. A teljes időszak alatt a kutatás-Termelés Divízió szervezetében töltött be különböző pozíciókat. 
A MOL-bányász Szakszervezet alelnöke és megalakulása óta az Üzemi Tanács tagja volt.  Az Üzemi Tanács munkájában jelenleg megfi-
gyelőként vesz részt.

6. KOHÁN JóZSEF (60)
A Felügyelő bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2009. május 1-től. 
Vegyészmérnökként 1977-ben csatlakozott a Társasághoz, illetve annak jogelődjéhez. A Termékelőállítás területén töltött be különböző 
pozíciókat. 1998 óta a Downstream Fejlesztés szervezetben finomító fejlesztési projektek előkészítésében vesz részt. Számos szakmai 
publikációja jelent meg, a Magyar kémikusok egyesületének tagja. A MOL nyrt. Olajipari Szakszervezet tagja.

7. DR. LÁMFALUSSY SÁNDOR (82)
A Felügyelő bizottság tagja 1999. február 24-től. 
1955 és 1975 között a banque de bruxelles-nél dolgozott, kezdetben közgazdászként, majd a fenti időszak második részében mint az 
igazgatóság tagja ill. később az igazgatótanács elnöke.  Az ún. kutatóév során az 1961-62-es tanévet vendégprofesszorként az amerikai 
yale egyetemen töltötte. 1976-ban a nemzetközi Fizetések bankjához csatlakozott, ahol az ügyvezetés tagjaként és gazdasági tanács-
adóként dolgozott, majd 1984 és 1993 között a bank vezérigazgatója.. 1994 és 1997 júliusa között az európai Monetáris Intézet, a 
mai európai központi bank (ekb) elődjének elnöke volt. 2000-2001-ben az európai Értékpapírpiacok Szabályozásával Foglalkozó bölcs 
emberek Tanácsának elnöke, amelynek ajánlásait az európai Tanács elfogadta és ezeket jelenleg is alkalmazzák. Szakmai pályafutása 
során mindvégig a Louvain-i katolikus egyetemen (belgium) oktatott, amelynek jelenleg nyugalmazott professzora. belga állampolgár.

8. DR. PUSKÁS SÁNDOR (50)
A Felügyelő bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2011. április 28-tól.
Olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. Okleveles olajmérnök és k+F vezető szakértői munka-
kört tölt be a MOL kutatás-Termelés Divízió Új Technológiák és k+F szervezetében, Szeged-Algyőn. Termelési és műszaki kutatás-fej-
lesztési mérnökként 26 éves kőolajtermelésben szerzett gyakorlattal rendelkezik. Dr. Puskás a Moszkvai I. M. Gubkin Petrolkémiai és 
Gázipari egyetemen szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi József Attila Tudományegyetemen védte meg doktori fokozatát a 
kolloidkémiai tudományok terén. A budapesti közgazdaságtudományi egyetem Vezetőképző Intézetében posztgraduális HR és 
k+F menedzsment fokozatot szerzett. Dr. Puskás számos műszaki- tudományos munka szerzője és társszerzője. A MOL-bányász 
szakszervezet tagja.

9. TÖRÖCSKEI ISTVÁN (62) 
A Felügyelő bizottság tagja 2010. április 29-től. 
Az Audit bizottság tagja 2011. május 1-től.
1974 és 1997 között fontos vezetői pozíciót töltött be a következő bankokban: Magyar nemzeti bank, HIb London, Magyar Hitelbank 
Zrt. kultúrbank Zrt. Interbanka Prága. 1997-től 2007-ig az equilor befektetési Zrt. Vezérigazgatója, majd 2007-től a T and T Zrt tanács-
adója. A Hír Tv és a Gresco Zrt. Felügyelő bizottságának elnöke, a Pannergy nyrt, a Pro-Aurum Zrt. Igazgatóságának tagja, valamint a 
Széchenyi Hitelszövetkezet és a Széchenyi kereskedelmi bank Zrt. elnöke.
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dr. Chikán Attila
az Audit bizottság elnöke

Mosonyi György
a Felügyelő bizottság elnöke
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JeLenTÉS A 2011. ÉVI beSZÁMOLÓkRÓL ÉS AZ ADÓZOTT eReDMÉny FeLHASZnÁLÁSÁRA VOnATkOZÓ JAVASLATRÓL

A Felügyelő bizottság és Audit bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év során 5 ülést 
tartott, állandó napirendi pontjai között szerepelt az Igazgatóság negyedéves beszámolója a Társaság működéséről, a belső Audit, a 
Társasági biztonság és az Audit bizottság beszámolója, ezeken felül a Felügyelő bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat 
is áttekintette. Jelentését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye, valamint a tervezett, folyamatos évközi ellenőrzé-
sek alapján alakította ki, és folyamatosan támaszkodott az Audit bizottság munkájára is. A 2011. év folyamán tartott ülései alkalmával 
is részletesen foglalkozott a MOL-csoport üzleti helyzetével, a csoport és az üzletek stratégiai fejlődésével. Az Igazgatóság által hozott 
döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő bizottság folyamatos tájékoztatást kapott.   

A MOL-csoport több mint 7,5 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a régió egyik vezető integrált, upstream fókuszú energetikai 
társasága és Magyarország legnagyobb vállalata. A MOL részvények forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyama 2010-ben 19.505 Ft 
volt, amely 2011-ben 19.735 Ft-ra emelkedett. A részvény év végi záróárfolyama ezzel szemben csökkent. Míg 2010. végén 20.790 Ft 
árfolyamon zárt a kereskedés, 2011. december 31-én 17.350 Ft-volt a záróár.

A Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról, melyet az ernst & young 
kft. könyvvizsgált. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés az Audit bizottság jelentésével is alátámasztva, a számviteli törvény elő-
írásainak megfelelően, a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással 
alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. 

A MOL-csoport konszolidálásába teljes körűen 129, equity módszerrel (részlegesen) további 13 társaság került bevonásra. A tulajdono-
si szerkezet az elmúlt év során változott, 2011. év végén az előző év végéhez képest a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya 
26,1%-ról 25,5%-ra csökkent, míg a hazai intézményi és magánbefektetők tulajdona 8,3% %-ról 7,8%-ra csökkent. A Társaságnak a 
részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján hét 5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező 
tulajdonosa volt 2011. december 31-én. A legnagyobb részvényesünk a Magyar Állam, a részvények mintegy 24,6%-át birtokolja. 2011. 
év végén a vállalat sajátrészvény állománya 5,5% volt.

A MOL 2011-ben újra erős működési eredményt ért el a továbbra is kihívásokkal teli környezetben. A magas kőolajárak pozitívan hatot-
tak az Upstream üzletág eredményére, de meglehetősen kemény működési környezetet teremtettek a Downstream üzletág számára. A 
szíriai fejlemények és a szigorodó szabályzói környezet ellenére tovább tudtunk növekedni 2011-ben. A Csoport üzleti eredményének 
több mint 70%-a az Upstream üzletágból származott, míg a működési eredmény fele Magyarországon kívüli tevékenységhez köthető, 
az évről évre növekvő nemzetközi tevékenységeknek köszönhetően.

Az Upstream üzletág, a Csoport legjelentősebb eredménytermelő szegmense, 2011-ben rekord nagyságú üzleti eredményt ért el. Az 
előző évek kiemelkedő, elsősorban Oroszországban és kazahsztánban elért kutatási sikereinek köszönhetően a MOL 682  millió boe-
ra növelte készleteit, mely több mint 200%-os készletpótlási rátának felel meg. Az emelkedő készletszint jó alapul szolgál a középtávú 
termelés-növekedéshez.

2011-ben a Downstream divízió eredményére továbbra is erős nyomást gyakorolt a kihívásokkal teli külső környezet, valamint a nem 
tervezett horvátországi finomítói leállások, de a két legnagyobb finomítónk jól teljesített, amely igazolja komplex eszközeink erősségét.

Az év folyamán a MOL tovább erősítette pénzügyi pozícióját, melyet a javuló eladósodottság illetve a nettó hitelállomány/ebITDA 
mutató is jelez. A Fitch megerősítette kötvényeink befektetési besorolását, mely ugyancsak jelzi a Csoport erős pénzügyi pozícióját. A 
jelenlegi kemény működési környezetben a MOL továbbra is elkötelezett, hogy a beruházásait a működési cash flow-ból finanszírozza, 
illetve a Csoport erős pénzügyi pozícióját a következő években is fenn kívánja tartani.

A fenntartható fejlődés területén is kiemelkedő sikereket ért el a MOL 2011-ben. A tavalyi sikert megismételve, továbbra is a régióból 
egyedüli vállalatként, a MOL-csoport bekerült a globális Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe.

2012 kihívásokkal teli évnek ígérkezik (pl.: a force major bejelentés Szíriában, az év eleje óta tartó kedvezőtlen finomítói környezet). 
ennek ellenére a MOL-csoport középtávon kiemelkedő növekedést céloz meg.

A Felügyelő bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2012-ben a Társaság a 2011.december 31-ével zárult üzleti évre 
vonatkozóan 45 milliárd Ft osztalékot fizessen.

A Felügyelő bizottság a MOL nyrt. 2011. évi auditált beszámolóját 3.168 milliárd Ft mérlegfőösszeggel, 150 milliárd Ft mérleg szerinti 
eredménnyel, és 104 milliárd Ft lekötött tartalékkal, a MOL-csoport 2011. évi auditált IFRS konszolidált beszámolóját 4.993 milliárd Ft 
mérlegfőösszeggel és 154 milliárd Ft részvényesekre jutó eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

budapest, 2012. március 29.

A MOL nyrt. Felügyelő bizottsága és Audit bizottsága nevében:
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A MOL Nyrt. alapításának dátuma: 1991. október 1. bejegyezve a Fővárosi bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i 
dátummal, 1991. október 1-i hatállyal 01-10-041683 számon.

Jogelőd: Országos kőolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai

A jelenleg érvényes alapszabályt a 2011. április 28-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. Az alapszabály megtekinthető vagy igényel-
hető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a Társaság honlapjáról.

2008. április 23-án megtartott évi rendes közgyűlés által elhatározott alaptőke-leszállítást a Cégbíróság 2008. október 16-án bejegyezte. 
A Társaság alaptőkéje így 109.675.502.578 forintról 104.191.727.578 forintra csökkent, 5.483.775 db „A” sorozatú, névre szóló, 1.000 
forint névértékű, a Társaság tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával.

2008. október 16-án a Cégbíróság bejegyezte a MOL alaptőke-emelését is, amely a Társaság 2003. szeptember 1-i rendkívüli köz-
gyűlése által elfogadott átváltoztatható kötvényprogramjának keretében történt. A társaság alaptőkéje így 104.191.727.578 forintról 
104.519.063.578 forintra emelkedett.

Alaptőke 2011. december 31-én: 104.518.484 névre szóló, egyenként 1.000 Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényből, 1 darab névre 
szóló, 1.000 Ft névértékű, meghatározott elsőbbségi jogokat biztosító, „b” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből, valamint 578 névre 
szóló, egyenként 1.001 Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

2010.12.31. 2011.12.31.

Részvény 
névértek 
 (ezer Ft)

%
Részvény 
névértek 
 (ezer Ft)

%

külföldi befektetők 27.268.101 26,1 26.674.429 25,5

Magyar Állam 44 0,0 25.717.982 24,6

Surgutneftegas OJSC 22.179.488 21,2 0 0,0

CeZ MH b.V. 7.677.285 7,3 7.677.285 7,3

Oman Oil (budapest) Limited 7.316.294 7,0 7.316.294 7,0

Magnolia Finance 6.007.479 5,7 6.007.479 5,7

InG bank n.V. 5.220.000 5,0 5.220.000 5,0

Crescent Petroleum 3.161.116 3,0 3.161.116 3,0

Dana Gas PJSC 3.161.116 3,0 3.161.116 3,0

OTP bank nyrt. 6.446.999 6,2 5.617.866 5,4

Hazai intézmény és magánszemély 8.645.826 8,3 8.171.602 7,8

MOL nyrt. (saját részvények) 7.435.316 7,1 5.793.895 5,5

Összesen: 104.519.064 100,0 104.519.064 100,0

Tulajdonosi szerkezet

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti kimutatás a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján 
készült, és nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. A 
részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A MOL 
alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.

A részvényekre vonatkozó információ

A MOL részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, és többek között elérhető a budapesti Értéktőzsde honlapján 
(www.bet.hu). A MOL nyrt. DR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni IOb-n, a Thomson Reuters rendszeren a MOLbq.L RIC 
kóddal, a bloomberg rendszeren a MOLD LI RIC kóddal érhető el. A MOL részvények és DR-ok részt vesznek továbbá az amerikai Pink 
Sheet OTC piac kereskedésében.

A MOL részvények budapesti Értéktőzsdén kialakult árfolyama a Thomson Reuters rendszeren a MOLb.bU, a bloomberg rendszeren 
pedig a MOL Hb RIC kóddal érhető el.

Az alábbi táblázat mutatja a MOL részvények kereskedési adatait 2011-ben negyedéves bontásban.

Idöszak
bÉT 

forgalom 
(db részvény)

bÉT 
záróár 

(Ft/részvény)

1. negyedév 9.500.135 23.980

2. negyedév 8.386.344 21.000

3. negyedév 12.954.844 14.900

4. negyedév 9.706.475 17.350

Változás oka
"A" sorozatú 

törzsrészvény 
(db)

"C" sorozatú 
törzsrészvény 

(db)

Sajátrészvények száma, 2010. december 31. 7.434.737 578

Részvény adásvételi és opciós szerződés kötése -2,914.692

az UniCredit bank A.G-vel -2.914.692  

Az MFb Invest részére kölcsönadott MOL részvények visszatranszferálása 1.273.271  

Sajátrészvények száma, 2011. december 31. 5 793 316 578

Sajátrészvény állomány

A 2011-es év folyamán az alábbi sajátrészvény tranzakciók történtek:



Vá
lla

la
ti 

in
fo

rm
ác

ió
k

256 MOL-csoport ÉVeS JeLenTÉS 2011 257

A társaság szervezetében, illetve a felső vezetés összetételében bekövetkezett változások:

• Mosonyi György 2011.április 30-ával távozott a MOL nyrt. vezérigazgatói pozíciójáról, lemondott Igazgatósági tisztségéről, vala-
mint a vállalat operatív irányításában való részvételről. Mosonyi György döntését az Igazgatóság tudomásul vette, és megköszönte 
az elmúlt 12 évben végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkáját, mellyel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a MOL-csoport 
meghatározó nemzetközi vállalatcsoporttá fejlődött. Az Igazgatóság felkérte, hogy non-executive pozícióiban továbbra is segítse 
tapasztalatával és iparági tudásával a vállalatcsoportot.

• A MOL nyrt. új vezérigazgatója 2011.május 1-től Molnár József, vállalatunk korábbi pénzügyi vezérigazgató-helyettese lett. Molnár 
József 2004. óta töltötte be a MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozícióját, és több mint két évtizedes vezetői, pénzügyi 
és iparági tapasztalatra tett szert a MOL-csoport, a TVk és a borsodchem különböző vezető pozícióiban. 

• Dr. Kupa Mihály 2011.április 30-i hatállyal lemondott Felügyelő bizottsági tagságáról. Az Igazgatóság megköszönte Dr. kupa Mihály 
2002 óta a testület elnökeként végzett magas színvonalú munkáját.

• Az Igazgatóság áttekintette a vállalat szervezeti struktúráját és az ügyvezető testület munkamegosztását, és ennek eredményekép-
pen az alábbi új munkamegosztási rendben folytatta tevékenységét 2011.május 1-től:

o Az új pénzügyi vezérigazgató-helyettes Simola József, aki 2006 óta tagja a MOL ügyvezető testületének.

o A Downstream üzletágat, mely magába foglalja a Termékelőállítás és kereskedelem, a kiskereskedelem és a Petrolkémia üzlet-
ágakat, Horváth Ferenc vezeti.

o A kutatás és Termelés üzletágat továbbra is Áldott Zoltán vezeti, aki egyben az InA Igazgatóságának non-executive elnöke.

o A Stratégia üzletág összevonásra kerül az Üzletfejlesztési divízióval, és Galácz Ábel vezetése alá kerül
• A társaság 2011. április 28-án megtartott éves rendes közgyűlése

o az Igazgatóságának tagjává választotta Világi Oszkárt a közgyűlés berekesztésétől 2011. május 1-től 2016. április 30-ig tartó 
időtartamra. 
o a Felügyelő bizottságának tagjává választotta meg Mosonyi György urat  2011. május 1-től 2016. április 30-ig tartó időtartamra és 
a Felügyelő bizottság független tagjaként Töröcskei István urat választotta meg az Audit bizottság tagjává 2011. május 1-i hatállyal. 

o Dr. Puskás Sándor urat a Felügyelő bizottság munkavállalókat képviselő tagjának választotta meg a közgyűlés napjától kezdődően 
2012. október 11-ig terjedő időtartamra.

• 2011. június 1-től az alábbi szervezeti változások történtek:

o A Kutatás Termelés divízió: Áldott Zoltán, a kutatás-termelés üzletág ügyvezető igazgatója 2011. június 1-től teljes kapacitá-
sában az InA Igazgatóságának elnöki feladatait látja el, tovább erősítve az InA szerepét a MOL-csoporton belül. A divízió vezetői 
feladatkörét Fasimon Sándor vette át, aki előtte a 2011. június 1-vel a Downstream Üzletágba beolvadó ellátás és Trading szerve-
zetet vezette. Fasimon Sándor kutatás-termelés ügyvezető igazgatóként az executive board-nak (eb) is tagjáva vált és Áldott Zoltán 
továbbra is a MOL eb tagja marad.

o Az új Downstream divízión belül az alábbi változások történnek: A Termékelőállítás és kereskedelem (Tk) új ügyvezető igazga-
tója dr. Kelemen Béla lett, aki 1997. óta dolgozik a MOL-csoportban és azóta számos kiemelt vezetői pozíciót töltött be a kereske-
delem, az ellátási Lánc Management és a Finomítás területén és 2007. szeptembere óta a MOL-csoport finomítás igazgatójaként 
járult hozzá társaságunk sikereihez.

A Petrolkémia új igazgatója és egyben a TVk nyrt. új vezérigazgatója 2011. június 1-jétől Pethő Zsolt lett, aki 1998-ban csatlakozott 
a MOL-hoz, és azóta több kiemelt tisztséget is betöltött társaságunknál és 2006 júliusa óta a Termékelőállítás és kereskedelem 
területén belül a kereskedelem igazgatói feladatait látta el.

A korábbi Stratégia és Üzletfejlesztés szervezete Igazgatója, Galácz Ábel a Downstream divízió, Tk kereskedelem szervezet új igaz-
gatója lett, felelősségi körébe tartozik továbbá a kőolaj- és alapanyag ellátás és trading is.

o A Stratégia és Üzletfejlesztés szervezete 2011. június 1-től kettévált: A Társasági Üzletfejlesztés szervezet vezetője dr. Bacsa 
György lett, a Stratégia elemzés és tervezést magába foglaló Stratégia szervezetet pedig Péntek András irányítja.

o A szervezeti változást követően az Igazgatóság valamint a Felügyelő bizottság tagjain kívül az alábbi személyek minősülnek a Tpt 
szerint vezet állású személynek 2011. június 1-től:

Hernádi Zsolt  (egyben az Igazgatóság elnöke)
Molnár József  (egyben Igazgatósági tag)
Világi Oszkár   (egyben Igazgatósági tag)
Áldott Zoltán
Fasimon Sándor
Horváth Ferenc
Simola József

• 2011. június 8-án a Felügyelő bizottság tagjai Mosonyi Györgyöt a Társaság Felügyelő bizottság elnökének választották. A Fel-
ügyelő bizottság Audit bizottsága Dr. Chikán Attilát választotta meg az Audit bizottság elnökének.
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A felső vezetés MOL kibocsátású értékpapír tulajdona 2011. december 31-én

név Tisztség MOL részvények 
száma

Magnolai kötvé-
nyek száma*

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató, 
az Igazgatóság elnöke 178.951 19

Dr. Csányi Sándor az Igazgatóság tagja, alelnöke 5.000

Molnár József Vezérigazgató, az Igazgatóság tagja 18.201 3

Dr. Dobák Miklós az Igazgatóság tagja 18.000

dr. Horváth Gábor az Igazgatóság tagja 12.927

Járai Zsigmond az Igazgatóság tagja 0

Mulham basheer Abdullah Al Jarf az Igazgatóság tagja 495

Dr. Parragh László az Igazgatóság tagja 0

Iain Paterson az Igazgatóság tagja 6.000

Dr. Martin Roman az Igazgatóság tagja 0

Világi Oszkár
az Igazgatóság tagja, 

a SLOVnAFT Igazgatóságának 
elnöke vezérigazgatója

0 5

Mosonyi György a Felügyelő bizottság elnöke 62.920

Dr. Chikán Attila a Felügyelő bizottság elnökhelyettese 0

John I. Charody a Felügyelő bizottság tagja 0

Slavomir Hatina a Felügyelő bizottság tagja 0

Juhász Attila a Felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja 0

kohán János a Felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja 0

Dr. Lámfalussy Sándor a Felügyelő bizottság tagja 380

Dr. Puskás Sándor a Felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja 0

Töröcskei István a Felügyelő bizottság tagja 0

Áldott Zoltán InA d.d. Igazgatóságának elnöke 65.000 2

Fasimon Sándor Termékelőállítás és kereskedelem 
ügyvezető igazgató 10.000 2

Horváth Ferenc Termékelőállítás és kereskedelem 
ügyvezető igazgató 28.198 1

Simola József Pénzügyi vezérigazgató helyettes 16.310 1

* Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott, 100 ezer euró névértékű, lejárat nélküli, MOL „A” sorozatú törzsrészvényre átváltható értékpapír



Olajipari és gázipari kifejezések 
fogalomtára 
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Átlagos termelési költség 
Magába foglalja a kőolaj és földgáz kitermelésének, összegyűjté-
sének és előkészítésének költségeit

Bányajáradék (Magyarországon)
A nemzetközi gyakorlat és a bányatörvény előírásai szerint a ma-
gyar állam a Magyarországon kitermelt kőolaj és földgáz után 
(eOR-os termelés kivételével) bányajáradék fizetését írja elő. en-
nek mértéke 1998. január 1-je óta 12%, kivéve az 1998 előtt ter-
melésbe állított mezőkből származó földgáztermelés után fizetett 
többlet-bányajáradékot.

Barrel (hordó) 
A kőolajiparban használt angolszász mértékegység, egy tonna 
kőolaj hozzávetőleg egyenlő 7-7,5 barrellel. (A magyarországi kő-
olajokra alkalmazott átváltási arány 7,55 bbl/tonna). egy köbmé-
ter olaj 6.29 barrelnek felel meg.

Bioüzemanyagok 
A biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a közle-
kedésben használt üzemanyagok. „biomassza” alatt a mezőgazdaság-
ból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálko-
dásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és 
az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok 
és maradékanyagok biológiailag lebontható részét, valamint az ipari 
és települési hulladék biológiailag lebontható részét értjük. 

Bizonyított készlet 
A bizonyított készletek olyan készletek, amelyek ismert telepek-
ből az aktuális gazdasági feltételek, művelési módszerek és állami 
szabályozás mellett gazdaságosan kitermelhetők.

Bizonyított, termelésbe nem állított készlet 
Olyan bizonyított készlet, amely olyan területeken lévő új kutak-
ból nyerhető, ahol még nem történt termelő fúrás, vagy olyan 
meglévő kutakból, ahol viszonylag jelentős ráfordítás szükséges 
a termelésbe állításhoz.

Bizonyított, termelésbe állított készlet 
Az a bizonyított készlet, amely a meglévő kutakból a rendelkezés-
re álló eszközökkel kitermelhető.

Boe (hordó kőolaj-egyenérték) 
A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőértékének figyelembe 
vételével) kőolajra történő átszámítása után kapott egyenértéke 

(1 boe általában kb. 160-170 normál m3 gázzal egyenlő).

Brent 
Az Északi-tengerben kitermelt könnyű, kis kéntartalmú olaj, mely-
nek sűrűsége 833 kg/m3. ez a minőség az, amelyet a kőolaj-keres-
kedelemben alapnak tekintenek, más minőségek kereskedelmé-
ben az árat erre vonatkozóan adják meg, és a minőségtől, illetve 
a szállítási feltételektől függően kedvezményt vagy felárat alkal-
maznak. Amerikában, a brent minőséghez hasonlóan, az ún. WTI 
minőség az irányadó kereskedelmi szempontból.

Brent-Ural különbség
A brent és az Ural típusú kőolaj nemzetközi  áraiban jelentkező 
különbséget hívják brent-Ural spreadnek. Az Ural típusú kőolaj 
árát a rotterdami és a mediterrán térségben jegyzik.

Bruttó termelés 
A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz meny-
nyisége a bányajáradék levonása előtt.

Crack Spread
egy adott termék és a kőolaj jegyzésára közötti számtani különb-
ség. A Crack Spread-ek a globális olajpiaci folyamatok (fogyasztási 
szezonalitás, finomítói kínálat, készletek alakulása) hatására vál-
toznak, alakulásukat még a legnagyobb olajtársaságok sem befo-
lyásolhatják.

Desztillációs kapacitáskihasználtság
A finomító elsődleges desztillációs kapacitásának kőolajra vonat-
koztatott kihasználtsága.

Downstream
Feldolgozás és kereskedelem, kiskereskedelem és Petrolkémia

FAME- zsírsav, metilészter
A dízelgázolaj bio-eredetű keverőkomponense

FCC (Fluid Catalic Cracking) 
Fluidágyas katalítikus krakkolóüzem

Finomítói árrés
A nemzetközi termékjegyzésár és a kőolaj tényleges beszerzési 
ára közötti különbség. Másképpen: Meghatározott nyersolaj, illet-
ve finomítói költségekkel rendelkező (teoretikus, vagy tényleges) 
finomító egységnyi haszna. O
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Finomítói fedezet
Teljes finomítási kapacitás osztva az összes értékesített termék-
mennyiséggel.

Finomítói komplexitás
A finomítói komplexitás megmutatja, hogy 1 hordó kőolajból 
mekkora fehéráru-hozam érhető el. Minél komplexebb a fino-
mító, annál magasabb a fehéráru-hozama ugyanolyan minőségű 
kőolajból, így annál alacsonyabb a fűtőolaj-termelése. A komp-
lexitás egyik legjobb mutatója a nelson index, ami a különböző 
típusú finomítói üzemekből, illetve ezen üzemek kapacitásainak a 
finomító desztillációs kapacitásához viszonyított arányából vezeti 
le a komplexitás mértékét.

Folyékony gáztermékek
A földgázból leválasztott cseppfolyós szénhidrogének a propán-
tól, a gazolinokig bezárólag.

Fokozott olajkinyerési eljárás (EOR)
A növelt hatékonyságú, fejlett olajtermelési módszerek összefog-
laló megnevezése. A magyar bányatörvény szerint bányajáradék-
tól mentesnek minősülő művelési mód.

Franchise-rendszerben működtetett MOL töltőállomás
MOL-logóval és termékkínálattal működtetett, de nem MOL-
tulajdonú töltőállomás.

Geotermikus energia 
A geotermikus energia olyan energia, ami a föld belsejében lévő 
hő hasznosításával keletkezik.

Geotermikus erőmű
A geotermikus erőművek a geotermikus energiát hasznosítva hőt 
és/vagy áramot termelnek.

HDPE
Magas sűrűségű polietilén

Hidrokrakk
könnyű vagy nehéz gázolajok vagy maradék szénhidrogének hid-
rogénáramban, magas nyomáson és hőmérsékleten, katalizátor 
jelenlétében történő krakkolása, melynek célja könnyű olajter-
mékek előállítása.

Hőerőmű
Hőerőmű minden olyan erőmű, melyben áramfejlesztés gőz se-
gítségével történik. A keletkezett hő hőturbinán keresztül gene-
rátor segítségével fejleszt áramot (a régióban lévő hőerőművek 
átlagos hatásfoka 35% körüli).

IOR (Increased oil recovery)
Fokozott olajkinyerést célzó eljárások összefoglaló neve

Készlet
Az aktuális ipari kőolaj- és földgázvagyonnak az a részmennyisé-
ge, amely gazdaságosan kitermelhető a vonatkozási időpontban 
érvényes gazdasági, működési és szabályozási feltételek mellett.

Kereskedelmi gáztárolás
Olyan földgázipari tevékenység, amely a szezonális forrás és fel-
használás ingadozás kiegyenlítését, valamint üzleti tranzakciók 
kiegyensúlyozását szolgálja. Magyarországon a tárolás a földgáz-
kereskedelemtől jogilag elválasztandó tevékenység, ezért az inf-
rastruktúra tulajdonjoga és működtetése a benne tárolt készlet 
tulajdon és rendelkezési jogától elkülönül.

Kiotói jegyzőkönyv
A kiotói Jegyzőkönyv az enSZ Éghajlat-változási keretegyezmé-
nyének (UnFCCC) kiegészítő jegyzőkönyve, melynek célja „a le-
vegő üvegházhatású gázkoncentrációjának stabilizálása egy olyan 
szinten, amely segítségével megelőzhető egy, az ökoszisztémát 
veszélyeztető helyzet kialakulása”.

Kogenerációs erőmű
Szén- vagy földgáztüzelésű erőmű, amely villamos és termikus 
energia egyidejű termelésére alkalmas.

Kombinált ciklusú gáz turbina (CCGT)
kombinált ciklusú gáz turbinás (CCGT) erőműben a gázturbiná-
ban termelt elektromos áram mellett a keletkezett hő is hasznosí-
tásra kerül és áramot termel egy gőzturbina segítségével; ezáltal 
megnöveli az elektromos áram termelésének a hatékonyságát (az 
újonnan épített CCGT- hatásfoka átlagosan 58%).

Kondenzátumok
A folyékony fázisú szénhidrogének azon csoportjának ál-
talánosító elnevezése, amelyben dominálnak a könnyű al-
kotók, és amelyek a földgázból vagy a kőolaj kísérőgázából 
a felszínen kerülnek leválasztásra.
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Krakkolás
Az ásványolaj- és petrolkémiai iparban azoknak a műveleteknek/
technológiáknak a gyűjtőneve, amelyek során nehezebb szénhid-
rogén-molekulák hosszabb láncainak széttördelésével - a szén-
szén kötések bontásával - könnyebb (alacsonyabb forráspontú) 
termékek elegyét állítják elő. A krakkolás lehet tisztán termikus 
(hőbontás), de katalitikus is (ez utóbbi esetben a krakkolási fo-
lyamatok lejátszódását katalizátorok használatával segítik elő). A 
modern ásványolaj-feldolgozás egyik legfontosabb művelete ka-
talizátor jelenlétében 480–540 ˚C közötti hőmérsékleten végzett 
krakkolás, amelynek során nehéz párlatokból vagy lepárlási mara-
dékokból motorhajtó anyagok, valamint jó minőségű motorhajtó 
anyaggá (például alkiláttá) tovább alakítható gázok keletkeznek.

LDPE
Alacsony sűrűségű polietilén

LPG (Liquified Propane Gas)
Cseppfolyósított propán (gáz)

Magyar Ásványolaj Szövetség
A legjelentősebb magyarországi kőolajtermék-forgalmazó társa-
ságok szövetsége.

Maradékfeldolgozási projekt
Célja a kőolajfinomítás során keletkező termékek (fűtőolaj) köny-
nyebb, értékesebb termékekké (fehéráruvá) történő átalakítása.

Meddő kút
Olyan fúrás, amely nem igazolja szénhidrogéntelep meglétét, 
vagy nem képes kőolajat, illetve földgázt gazdaságosan kitermel-
ni.

MEH
Magyar energia Hivatal

MMSCF
Millió köbláb, a földgáziparban használt angolszász mértékegy-
ség, egy köbméter egyenlő 35,314 köblábbal.

Monomerek
A monomerek a polimerek (műanyagok, gumik) alapvegyületei, 
a nagy molekulatömegű anyagokat alkotó polimer láncok alap-
egységei (láncszemei). napjainkban a legfontosabb monomerek, 
a petrolkémiai ipar alapvegyületei a rövid szénláncú olefinek (eti-
lén, propilén, butadién), illetve ezek egyszerű származékai, vala-
mint a legegyszerűbb aromás vegyület a benzol. A felsorolt mo-
nomerek elsődleges forrásai az olefinművek.

MSZKSZ (Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség)
Magyarországon a kőolaj és kőolajtermékek, valamint a földgáz 
stratégiai készletezését látja el.

NCI (Nelson komplexitás index)
nelson komplexitás index, amit Wilbur nelson fejlesztett ki 1960-
ban. A finomító komplexitását – kiépítettségét – jelző mérőszám, 
ami a konverziós kapacitásokat hasonlítja a lepárló kapacitások-
hoz. 

Nettó elektromos hatásfok
A nettó elektromos hatásfok egy elektromos entitásnak a hasznos 
energia és az összes felhasznált energia hatékonysága (tört kifeje-
zés), módosítva a saját felhasználással.

Nettó szárazgáztermelés
A kitermelt összes gáz, csökkentve a termelt vagy leválasztott 
szén-dioxid, illetve a kondenzátumok mennyiségével.

Nettó termelés
A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz meny-
nyisége a bányajáradék levonása után.

Olefin
Olyan nyílt szénláncú szénhidrogén-vegyületek gyűjtőneve, 
amelyek szénláncukban telítetlen szén-szén kettőskötést tar-
talmaznak. Legegyszerűbb szerkezetű képviselőik, az etilén és 
propilén, a petrolkémiai ipar alapvegyületei. Az olefinek előállí-
tásának legfontosabb eszköze az olefinmű, ahol vegyipari benzin 
és gázolaj, illetve egyéb könnyű szénhidrogének krakkolásával, 
dehidrogénezésével fő termékként etilén és propilén keletkezik.

Olefinmű
kulcsfontosságú petrolkémiai alapvegyületek (olefinek: etilén, 
propilén, illetve aromások: benzol, toluol, xilolok) előállítására 
szolgáló technológia, mely a kőolaj-finomítók által termelt pet-
rolkémiai alapanyagok (vegyipari benzin és gázolaj), valamint 
könnyebb telített szénhidrogének (etán, propán, bután) víz-
gőz jelenlétében végzett hőbontásán (termikus krakkolásán) és 
dehidrogénezésén alapul. Céltermékei (etilén, propilén) a polieti-
lén és polipropilén gyártás alapanyagai, de kísérő termékei is sok-
oldalúan felhasználhatók a szerves vegyiparban, a műanyag- és 
gumiiparban, illetve benzin-keverő komponensként.

Orosz export „blend”
API sűrűség: 32,5, kéntartalom 1,25%, orosz kőolajok keveréke, 
amelyek jegyzésárai irányadóként szolgálnak a nemzetközi kőolaj-
piacokon.

Pirolízis
Szénhidrogének magas (általában 650°C feletti) hőmérsékleten 
és alacsony (néhány bar) nyomáson végzett termikus krakkolása 
(hőbontása), az olefinművek működésének alapeljárása. A koksz-
képződés minimalizálása érdekében a folyamatot vízgőz jelenlét-
ében végzik.

Pirolízisbenzin
Az olefinművekben petrolkémiai alapanyagok (vegyipari benzin 
és gázolaj, valamint egyéb könnyű- szénhidrogének) pirolízise so-
rán a főtermékek (etilén és propilén) mellett keletkező, a benzinek 
forráspont-tartományába eső értékes kísérő termékek elegye, je-
lentős aromás tartalommal. További feldolgozásával egyedi aro-
mások (benzol, toluol, xilolok, stb.) nyerhetők, illetve megfelelő 
mélységű hidrogénezése után felhasználható, mint jó minőségű, 
magas oktánszámú motorbenzin-keverő komponens.

Polietilén
Az etilén polimerizálásával előállítható hőre lágyuló polimer. A 
tömegműanyagok között napjainkban ez a típus bír a legnagyobb 
részesedéssel. A gyártására kidolgozott ipari eljárások paraméte-
rei (pl. nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segédanyagok, katalizá-
torok) jelentősen különböznek, így egymástól eltérő tulajdonságú 
termékek széles skálája állítható elő. ezek sűrűség szerint alap-
vetően két osztályba sorolhatók: LDPe (kis sűrűségű polietilén), 
HDPe (nagy sűrűségű polietilén). Molekuláris szinten jelentős az 
eltérés: az LDPe lényegesen rendezetlenebb szerkezetű, sok el-
ágazó szénláncot tartalmazó komponensek elegye, ami lágyabb, 
rugalmasabb anyagot eredményez, míg a HDPe rendezettebb 
szénláncainak következtében sűrűbb, keményebb, erősebb (na-
gyobb szakítószilárdságú) anyag.

Poliolefinek
Gyűjtőneve az olefinek (pl. etilén és propilén) polimerizálásával 
(poliaddíciójával) előállítható hőre lágyuló polimereknek. Ide tar-
toznak a legjelentősebb tömegműanyagok, a polietilén és a po-
lipropilén.
Polipropilén (PP) A propilén polimerizálásával előállítható, hőre 
lágyuló polimer. A tömegműanyagok között jelentős - és egyre 
növekvő - részesedéssel bír. A gyártására kidolgozott ipari eljá-
rások paraméterei (pl. nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segéd-
anyagok, katalizátorok) jelentősen különböznek, így egymástól 
eltérő tulajdonságú termékek széles skálája állítható elő. etilén-
nel együtt történő polimerizálásával PP-kopolimerhez jutunk. Szé-
leskörűen alkalmazható, jó ütőszilárdságú és kiválóan színezhető 
anyag. A PP jó hőálló tulajdonsággal és alacsony vízfelvételi ké-
pességgel rendelkezik.

ppm
kis koncentrációk jellemzésére használt mérőszám, milliomod-
részt jelöl (parts per million = ppm). A könnyű megjegyezhetőség 
kedvéért: 0,1% = 1000 ppm. A motorhajtó anyagok adalékainak 
és szennyezéseinek koncentrációját általában ebben a mérték-
egységben fejezik ki.

Propán-bután (PB) gáz 
Főként propánból és butánból álló, nyomás alatt cseppfolyósított 
szénhidrogén-gázelegy, amelyet háztartási célokra palackokban, 
cseppfolyósítva hoznak forgalomba. Ma elterjedőben van motori-
kus felhasználása. ez az üzemanyag az „autógáz”.

SAPPO
Szlovák kőolajipari és kereskedelmi Szövetség

SCM (Supply Chain Management)
Az ellátási lánc menedzsment, mely koordinálja a kőolaj-, más 
finomítói alapanyag- és késztermék-beszerzési tevékenysége-
ket, a kőolaj-finomítást, az ellátáshoz valamint az értékesítéshez 
kapcsolódó logisztikai tevékenységet, továbbá a kőolajtermékek 
nagykereskedelmi forgalmazását. Feladata, hogy a teljes érték-
lánc optimalizálásával a MOL Csoport a lehető legjobb eredményt 
érje el.

SPE-alapú készletértékelés 
A Society of Petroleum engineers, azaz az Olajmérnökök Társasá-
ga által alkalmazott módszer.

Spot szerződés/értékesítés
Rövid távú, általában egy adott szállításra vonatkozó szerződés ke-
retében történő értékesítés.

Stratégiai (biztonsági) gáztároló
A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. számú 
törvény (Fbkt) végrehajtását szolgáló mobil készlet és hozzá ren-
delt csúcskivételi kapacitás. e készlet és kapacitás kizárólag ellá-
tásbiztonság érdekéből, válsághelyzet esetén, miniszteri rende-
letben kihirdetett feltételekkel vehető igénybe, illetve kötelezően 
visszapótlandó. 

Szállítóvezeték
Az a csővezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen 
keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja az ország-
határ, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási 
pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások kilépő-
pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja.

Társaság
Magyar Olaj- és Gázipari nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Termelésbe állítás
Szénhidrogénkészletek letermeléséhez szükséges földalatti és fel-
színi létesítmények megvalósításának folyamata.

Termelésmegosztási egyezmény (PSA)
A kitermelt szénhidrogén megosztását célzó egyezmény az 
adott állam és a kőolaj vagy földgázmező termelési licenszének 
tulajdonosa(i) között.

Termékszerződés/értékesítés
Hosszú távra szóló, általában egy éves vagy annál hosz-
szabb lejáratú szerződés megvalósításának folyamata.

Toe (tonna kőolaj-egyenérték)
A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőértékének fi- O
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gyelembevételével) kőolajra történő átszámítása után kapott tö-
meg egyenértékes. Gyakorlati alkalmazáskor 1 toe alatt általában 
1.200 nm3-nyi gázt értünk.

Tranzit
A szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az eu-
rópai Gazdasági Térség legalább egy tagállamának határát átlépi, 
és kezdő- vagy végpontja az európai Gazdasági Térség határain 
kívül van.

Upstream
kutatás–termelés szegmens

Ural Blend 
Az Ural blend az orosz exportminőségű kőolaj elnevezése. nehéz, 
savanyú (magas kéntartalmú) kőolaj, ezért az Ural blend ára ala-
csonyabb, mint a könnyű, kis kéntartalmú brent típusú kőolajé. 

Vízszintes fúrás
Olyan fúrás, amelynek a függőleges szakaszt követően van a be-
áramlási keresztmetszet növelését célzó vízszintes vagy ahhoz kö-
zeli szakasza a célrétegben.

PÉnZÜGyI kIFeJeZÉSek

ADR (American Depositary Receipt)
A letétkezelő által letétben tartott részvényekről kiállított letéti 
igazolások, amelyek külföldön kerültek forgalombahozatalra.

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből
Adózás utáni eredmény csökkentve a külső tulajdonosok ered-
ményből való részesedésének összegével

Átlagos lekötött tőkearányos megtérülés (ROACE)
Adózott üzleti eredmény / átlagos lekötött tőke

Adózott üzleti eredmény = üzleti eredmény x (100% - kalkulált 
társasági adókulcs)
Átlagos lekötött tőke= nyitó lekötött tőke/2 + záró lekötött tőke/2
Lekötött tőke = összes eszköz - befektetett pénzügyi eszközök - 
befejezetlen beruházás állománya - pénzeszközök és értékpapír-
ok + rövid lejáratú kötelezettségek + rövid lejáratú hitelek

CAPEX 
beruházások és befektetések

CF@R (Cash Flow at Risk)
A vállalat kockázatainak, illetve jövőbeli cash flow-ja ingadozá-
sának mérésére szolgáló módszer. Figyelembe veszi a MOL cso-
portot érintő külső faktorokból (termékár, árfolyam, kamatláb) 
fakadó kitettséget, a faktorok volatilitását, a faktorok közötti kor-
relációkat, illetve a MOL Csoport üzletei közötti portfolióhatást. 

EBITDA
Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege

EBITDA ráta
Üzleti eredmény plusz értékcsökkenés osztva az értékesítés nettó 
árbevételével

EPS 
egy részvényre eső hozam. Csoport nettó eredménye / a visszavá-
sárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett 
átlagos részvény darabszám

Eladósodottság
A nettó hitel és a nettó hitel plusz összes saját tőke hányadosa

IFRS 
nemzetközi Pénzügyi beszámolási Standardek, korábban nem-
zetközi Számviteli Szabványok (IAS)

ISDA (International Swap Dealers Association)
Az ISDA Master-szerződés derivatív (származékos) ügyletek jogi 
lebonyolítására vonatkozó általános keretszerződés két fél között.

Piaci Kapitalizáció
A társaság tőkepiaci értéke, az alaptőkét alkotó részvények darab-
száma (a sajátrészvényeket nem számítva) szorozva a részvények 
aktuális piaci árával

Nettó hitelállomány
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része + rövid lejáratú hitelek + 
hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része – értékpapírok – pénz-
eszközök

NOPLAT
kalkulált társasági adóval csökkentett üzleti eredmény

Pénzügyi kovenáns
Specifikus eredménykimutatás, mérleg, valamint cash flow-beli 
tételek hányadosa. (pl.: net Debt/ebITDA, ebITDA/Összes kamat-
ráfordítás). A pénzügyi kovenánsokat elsősorban hitelszerződé-
sekben alkalmazzák, a finanszírozók hitelkockázatának limitálása 
érdekében.

Részvényesi hozam
A részvények árfolyamváltozásának és a fizetett osztalékból adó-
dó összes hozam

Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
A társaság részvénytőkéjére eső megtérülést mutatja meg; a net-
tó eredmény osztva a társaság saját tőkéjével.

Short-pozíció
Olyan kockázati kitettség, ahol egy társaság eredményét és/vagy 

cash flow-ját negatívan befolyásolja egy külső tényező (termékár, 
árfolyam, kamatláb) emelkedése.

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás
Üzleti tevékenység eredménye módosítva a pénzmozgással nem 
járó tételekkel, a nettó forgótőke-változásból eredő pénzárammal 
és a fizetett társasági adó összegével.

FennTARTHATÓ FeJLőDÉS

BOI (Biológiai Oxigén Igény mg/l)
A bOI értékből a szennyvízben jelenlévő biodegradálható szerves 
anyag és annak mikrobiális lebontásához szükséges oxigén meny-
nyiségére lehet következtetni.

EBK
egészségvédelem-, biztonságtechnika és környezetvédelem

Elfolyások
Az 1 m3-nél nagyobb, nem szándékos, kontrollálatlan veszélyes 
anyag külső környezetbe (talajvíz, felszíni víz vagy talaj) történő 
elfolyása.

ETS (Emission Trading Scheme)
Az európai Unió piaci eszközökön alapuló kereskedelmi rend-
szere, melynek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátások 
költség hatékony csökkentése.

FF (Fenntartható fejlődés)
„Olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégí-
tését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációkat saját szük-
ségleteik kielégítésében.” (Forrás: Un/ brundtland-jelentés)

GRI (Global Reporting Initiative)
Olyan, az érintettek bevonását szorgalmazó folyamat és független 
intézmény, amelynek küldetése egy nemzetközi szinten használ-
ható útmutató kidolgozása és elterjesztése a fenntarthatósági je-
lentésekre vonatkozóan.

Kármentesítés
a szennyező hatások megelőzése, minimalizálása, kármentesítése 
vagy enyhítése szennyezett talaj vagy víz esetében, illetve ezen 
területek eredeti állapotának helyreállítása.

KOI (Kémiai Oxigén Igény mg/l)
A vízben levő anyagok, elsősorban a szerves anyagok redukáló ké-
pessége, amelyet az oxigénfogyasztás mérésével állapítanak meg. 
Az elfogyasztott oxigént a víz térfogategységre vonatkoztatják.

Közúti balesetek aránya (RAR)
közúton bekövetkezett balesetek száma, 1 millió levezetett km-re 
vonatkoztatva

Lebegő szilárdanyag tartalom
vízben nem oldódó részecskék tömege

LTIF (baleseti frekvencia)
egymillió ledolgozott órára jutó, munkaidőkieséssel járó munka-
balesetek (LTI) száma

PM (Particulate Matter)
Szilárd Részecske. Égés vagy más technológiai eljárás során kelet-
kezett, a levegőben található szálló por. A legveszélyesebbek a 10 
μm-nél finomabb frakciók (PM10).

TPH (Total Petroleum Hydrocarbons)
Összes alifás szénhidrogének. Olajszármazékok. A felszíni víz szer-
ves olajszármazékokkal való szennyezettségét kifejező paraméter.

ÜHG (üvegházhatású gázok)
Olyan gázok, amelyek az infravörös sugárzás egy részét elnyelik, 
és ezzel hozzájárulnak a Föld körüli szigetelő takaró kialakulásá-
hoz (CO2, CH4, n2O, HFC, PFC, SF6).

VOC (Volatile Organic Compounds)
Illékony szerves vegyületek. Mindazon szerves vegyületek, ame-
lyek gőznyomása 293,15°k (20°C) hőmérsékleten legalább 0,01 
kPa, vagy amelyek a tényleges felhasználás körülményei között 
hasonló illékonyságúak (kivéve a metán). A legtöbb talaj menti 
ózon (szmog) a nOX és a VOC-k reakciója során keletkezik.

VRU
Gőzvisszanyerő rendszer

EBK indikátorok
Az ebk típusú teljesítményjelzők pontos definíciójáért kérjük láto-
gasson el a MOL Fenntartható Fejlődés honlapjára.

 www.mol.hu/sd
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A társaság székhelye
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (MOL Nyrt.)
1117 budapest, Október huszonharmadika u. 18.
1502 budapest, Pf. 22
Telefon: 06 1 209-0000, 06 1 209-1010, 06 1 209-2020

Részvénykönyv vezetése
KELER Rt.
1075 budapest, Asbóth u. 9-11.
Telefon: 06 1 483-6251, 06 1 483-6289
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09.00-15.00 óráig

Részvények kereskedelméről információ kérhető
Budapesti Értéktőzsde
1062 budapest, Andrássy út 93.
Telefon: 06 1 429-6857 
Fax: 06 1 429-6899
e-mail: info@bse.hu

Varsói Értéktőzsde
Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
4 ksiazeca Street 00-498, Warsaw Poland
Telefon: (+4822) 628-32-32
Fax: (+4822) 628-17-54
e-mail: gpw@gpw.pl

DR-információ
The Bank of New York Mellon
Slawek Soltowski
101 barclay Street, 22 West new york, ny 10286 USA
Telefon: 00-1-212-815-3503, 
Fax: 00-1-212-571-3050
email: slawek.soltowski@bnymellon.com

Hirdetmények közzétételének helye
A társaság közleményeit a MOL honlapján: ir.mol.hu és a 
budapesti Értéktőzsdei honlapján: http://bet.hu/ teszi közzé.

Befektetői kapcsolatok
1117 budapest,Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: 06 1 464-1395 
Fax: 06 1 464-1335
e-mail: investorrelations@mol.hu

Befektetői kapcsolatok igazgató
Benke Richárd 
e-mail: rbenke@mol.hu

Szakmai titkár
Szabó Erika Márta
e-mail: erikaszabo@mol.hu

Elemzői és részvényesi kapcsolatok
Horváth Ádám 
e-mail: adhorvath@mol.hu
Horváth Gábor
e-mail: gabhorvath@mol.hu
Czafit Attila
e-mail: aczafit@mol.hu
Palicska Rita
e-mail: rpalicska@mol.hu

Kisrészvényesi és letétkezelői kapcsolatok
Fogarasi Zoltán 
e-mail: zfogarasi@mol.hu

Fenntartható fejlődés
Kapusy Pál
e-mail: sd@mol.hu

Impresszum
Felelős kiadó: Somlyai Dóra, benke Richárd, kapusy Pál
Szerkesztő: Czafit Attila, Palicska Rita, Haraszti Gábor 
Dizájn: Simon Virág
Kiadja: Hamu és Gyémánt kiadó
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Téma Oldalszám További információ a honlapunkon
befektetői prezentáció ir.mol.hu kattintás: befektetői kapcsoltok prezentáció

kiemelt üzleti adatok 6, 162 ir.mol.hu kattintás: A MOL-csoportról

Leányvállalatok 110 ir.mol.hu kattintás: A MOL-csoportról

MOL ir.mol.hu kattintás: A MOL-csoportról

Szabályozott információk ir.mol.hu kattintás: Szabályozott információk

Tulajdonosi struktúra 254 ir.mol.hu kattintás: A MOL-csoportról

kutatási és termelési riport ir.mol.hu kattintás: Letölthető dokumentumok

Üzleti és stratégiai prezentációk ir.mol.hu kattintás: Letölthető dokumentumok

Éves jelentés 2010 - online ir.mol.hu kattintás: Pénzügyi jelentések

negyedéves jelentések ir.mol.hu kattintás: Pénzügyi jelentések

Pénzügyi és működési adatok 2001-től (excel file) ir.mol.hu kattintás: Pénzügyi jelentések

Pénzügyi jelentések prezentációk ir.mol.hu kattintás: Pénzügyi jelentések

biológiai sokszínűség 189 mol.hu/kornyezet kattintás: biológiai sokszínűség

Díjaink és elismeréseink 5 mol.hu/ff kattintás: Díjaink és elismeréseink

ebk politika 174 mol.hu/ff kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

egészségvédelem 193 mol.hu/ember kattintás: egészség- és munkavédelem

Éghajlatváltozás 180 mol.hu/kornyezet kattintás: Éghajlatváltozás

ellátásbiztonság mol.hu/economic kattintás: 
Értékteremtés az érintett felek számára

elnöki levél 8 mol.hu/ff kattintás: bevezetés

emberi jogok 207 mol.hu/ember kattintás: emberi jogok védelme

energiahatékonyság 181 mol.hu/kornyezet kattintás: energiahatékonyság javítása

eredmények és célok 177 mol.hu/ff kattintás: bevezetés

Érintettek bevonása 196 mol.hu/ff kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

esélyegyenlőség 203 mol.hu/ember kattintás: A humán erőforrás kezelése

etika mol.hu/ff kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

Fenntartható Fejlődés mol.hu/ff kattintás: bevezetés

Global Compact (UnGC) 2 mol.hu/ff kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

GRI megfelelés 226 mol.hu/ff kattintás: bevezetés

Hulladékkezelés 187 mol.hu/kornyezet kattintás: kibocsátás, elfolyások és hulladék

Humán erőforrás fejlesztése 196 mol.hu/ember kattintás: A humán erőforrás kezelése

kivitelező menedzsment 192 mol.hu/ember kattintás: egészség- és munkavédelem

kockázatkezelés 244 mol.hu/ff kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

környezetvédelem 184 mol.hu/kornyezet

közlekedésbiztonság 191 mol.hu/ember kattintás: egészség- és munkavédelem

külső kezdeményezésekkel kapcsolatos vállalások mol.hu/ff kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása

Lényegesség mol.hu/ff kattintás: bevezetés

Levegőtisztaság-védelem 184 mol.hu/kornyezet kattintás: kibocsátás, elfolyások és hulladék

Márkamenedzsment mol.hu/economic kattintás: Márkamenedzsment

Téma Oldalszám További információ a honlapunkon
Megújuló energiák 183 mol.hu/kornyezet kattintás: Éghajlatváltozás

Munkabiztonság 190 mol.hu/ember kattintás: egészség- és munkavédelem

Szabványos irányítási rendszerek mol.hu/our_company

Tárgyjegyzék/Definíciók 260 mol.hu/ff kattintás: bevezetés

Társadalmi célú befektetések 205 mol.hu/ember kattintás: Társadalmi célú befektetések

Tehetséggondozás 196 mol.hu/ember kattintás: A humán erőforrás kezelése

Termékgondozás mol.hu/economic kattintás: Termékfelelősség

Vevőink mol.hu/economic kattintás: Termékfelelősség

Vízgazdálkodás 185 mol.hu/kornyezet kattintás: Vízgazdálkodás

A függetlenség kritériumai 
a MOL Igazgatóság tagjaira vonatkozóan ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

Alapszabály ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

Az Igazgatóság bizottságainak összetétele 233 ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos irányelvek ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

Felügyelő bizottság ügyrendje ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

Igazgatóság által működtetett bizottságok ügyrendje ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

Igazgatóság ügyrendje ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés 228 ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

"nyilatkozat a vállalatirányítási 
gyakorlatról a budapesti Értéktőzsde 
által közzétett Felelős Vállalatirányítási 
Ajánlások alapján "

ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

nyilatkozat a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási 
ajánlásainak alkalmazásáról ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

Társaságirányítási irányelvek ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

Vállalat Irányítási kódex ir.mol.hu kattintás: Társaságirányítás

Egyéb

Árfolyam diagramm ir.mol.hu kattintás: Árfolyam adatok

kapcsolatok ir.mol.hu kattintás: Részvényesi szolgáltatások

közgyűlési dokumentumok ir.mol.hu kattintás: közgyűlések

közgyűlési határozatok ir.mol.hu kattintás: közgyűlések

Osztalék ir.mol.hu kattintás: közgyűlések

Pénzügyi naptár ir.mol.hu kattintás: események

RSS ir.mol.hu kattintás: RSS
A
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Fenntarthatósági jelentés: 
nem
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ényünk
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Társaságirányítás

Fenntarthatósági jelentés: 
nem

-pénzügyi teljesítm
ényünk
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kibocsátói nyilatkozat

Alulírottak, mint cégjegyzésre és képviseletre feljogosított személyek, a MOL törzsrészvények kibocsátójának, a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (MOL nyrt.) a képviseletében kijelentjük, hogy a MOL nyrt. teljes felelősséget vál-
lal a tekintetben, hogy a MOL-csoport nyilvánosságra hozott 2011. évi Éves Jelentése a legjobb tudásunk szerint az eU által befogadott 
nemzetközi Pénzügyi beszámolási Szabványok szerint készült, valós és megbízható képet ad a MOL nyrt. és leányvállalatai eszközeiről, 
kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint eredményéről; továbbá megbízható képet ad a MOL nyrt. és leányvállalatai helyze-
téről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

budapest, 2012. március 29.

MOLnÁR József
vezérigazgató

SIMOLA József
pénzügyi 

vezérigazgató 
helyettes


