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Üzleti év áttekintés

tartalOm › 

A mOL-CsOPORT éVEs JELEnTéséRŐL
A	MOL-csoport	elkötelezett	az	átláthatóság	 iránt,	ezért	az	Éves	 Jelentés	a	vállalat	üzleti	teljesítményét	és	tevékenységét	minél	át-
fogóbban	kívánja	bemutatni.	Hat	évvel	ezelőtt	a	vállalat	úgy	döntött,	hogy	ez	integrált	éves	jelentés	készítésével	valósítható	meg	a	
leghatékonyabban.	A	MOL-csoport	számára	az	integrált	jelentéstétel	az	értékteremtő	folyamatok	gazdasági,	társadalmi	és	környezeti	
szempontjainak	egy	jelentésen	belül	való	közzétételét	jelenti.	
A jelentésben a pénzügyi információkat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint tesszük közzé.
A	nem-pénzügyi	információk	esetében	a	jelentés	körét	és	tartalmát	az	alábbiak	figyelembevételével	határoztuk	meg:
•	 Globális	 Jelentéstételi	 Kezdeményezés	 (GRI)	 útmutatója	 fenntarthatósági	 jelentések	 készítéséhez	 (és	 annak	 olaj-	 és	 gázipari	
szektorspecifikus	kiegészítése),	G3.1	verzió	(A+	szint)
•	ENSZ	Global	Compact,	Communication	on	Progress
•	IPIECA	olaj-	és	gázipari	önkéntes	iránymutatás	fenntarthatósági	jelentéstételhez
•	Lényegességi	elemzési	mátrixunk	(ld.	alább).
Lényegességi	elemzésünkben	az	iparágban	és	a	működésünk	során	releváns	témákat	az	alapján	rangsoroljuk	és	csoportosítjuk,	hogy	
azok	mennyire	lehetnek	fontosak	a	külső	és	belső	érintettjeink	számára	(a	részletes	leírás	megtalálható	www.mol.hu).
Ez	az	Éves	Jelentés	a	MOL-csoport	teljesítményét	mutatja	be	a	2013.	január	1.	és	2013.	december	31.	közötti	időszakban.	Korábbi	
időszakokra	vonatkozó	adatokat	az	összehasonlíthatóság	céljából	mutatunk	be.
Ezen	kívül	pénzügyi	 jelentések,	 szabályozott	 tőzsdei	bejelentések,	 társaságirányítási	 információk,	befektetői	 tájékoztatók	és	egyéb	
dokumentumok	is	elérhetők	a	MOL-csoport	befektetői	kapcsolatok	honlapján:	ir.mol.hu.
Ezen	a	jelentésen	túlmenően	társaságunk	hivatalos	honlapján	(www.mol.hu)	általános	ismertetés	található	a	MOL-csoport	politikái-
ról,	vezetési	irányelveiről,	valamint	jelenlegi	és	korábbi	tevékenységeinkről.

MOL-csOpOrt éves jeLentés 20132 3

belső tényezők
A	gazdasági,	környezeti	és	társadalmi	hatások	jelentősége
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A MOL-csOpOrtróL röviden ›

A MOL-csoport Kelet-Közép-Európa egyik vezető integrált olaj- és 
gázipari vállalata, amely nagyméretű, koncentrált nemzetközi kutatá-
si és termelési portfolióval rendelkezik.

A Csoport piaci kapitalizációja 2013. év végén meghaladta a 6,8 milli-
árd USA dollárt. Részvényeinket a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén 
jegyzik. Ezen felül DR-jainkat (Depositary Receipts) jegyzik a Luxem-
burgi értéktőzsdén, valamint kereskednek velük a londoni Internatio-
nal Order Book és az Egyesült Államok OTC rendszereiben. 

Legfontosabb célunk, hogy a meglévő és az új piaci lehetőségek mi-
nél teljesebb kihasználásával valamint aktív portfoliómenedzsment-
tel tovább javítsuk a teljes Csoport hatékonyságát, magas szintű tár-
sadalmi és környezeti teljesítményünk fenntartása mellett.

Főbb tevékenységeinkről röviden

Az Upstream szegmens 13* országban végez olaj- és gázkutatási 
tevékenységet, míg 8*országban termelési tevékenységet. A MOL-
csoport hagyományos központi térsége a kelet-közép-európai (KKE) 
régió, ahol több mint 75 éves olajipari múlttal és ehhez kapcsolódó 
széleskörű szakértelemmel büszkélkedhetünk. Ugyanakkor egyre na-
gyobb figyelmet szentelünk a nemzetközi portfoliónknak, amely több 
mint két évtizedes múltra tekint vissza. Diverzifikált portfoliónk olyan 
meghatározó olaj és gázipari területekre terjed ki, mint Irak kurdisztáni 
régiója, a FÁK országai, Pakisztán és az Északi tenger térsége.
A MOL-csoport 2013-es évi átlagos szénhidrogén termelése napi 
104 ezer kőolajhordó-egyenértéket tett ki, SPE 2P készletünk 2013. 
december 31-én 576 millió kőolajhordó-egyenérték volt. Az aktív 
portfoliókezelés továbbra is prioritást élvez. Regionális és helyi ta-
pasztalatainkból és működési knowhow-ból származó előnyünk 

megtartása mellett az év során értékesítettük néhány oroszországi 
eszközünket. Emellett új eszközzel bővítettük erős pakisztáni jelen-
létünket. Az Északi tengeri akvizíció stratégiai szempontból is fontos 
inorganikus lépés volt, mely a Csoport számára csak az első ugró-
deszka a térségben. Offshore tapasztalataink bővítése mellett, szán-
dékunkban áll további növekedést elérni a régióban. A Bakrman 
találatnál végzett eredményes rétegvizsgálatokat követően ke-
reskedelmi értékűvé nyilvánítottuk az Akri-Bijeel blokkot, így Irak 
kurdisztáni régiója jelentős készletpótlást és termelést jelenthet a 
Csoport számára közép-távon. Jelenlegi portfóliónk 30% organikus 
növekedést képes biztosítani 2018-ig, mindemellett a MOL-csoport 
elkötelezett, hogy akár inorganikus lépésekkel valódi áttörést érjen 
el nemzetközi Kutatási-termelési portfoliójának kiterjesztése és fej-
lesztése érdekében. 

A Downstream szegmens 4** finomítót, 2 petrolkémiai üzemet és 
egy regionális logisztikai rendszerrel ellátott, modern üzemanyag-töl-
tőállomás hálózatot működtet, összehangolt ellátási-lánc optimalizá-
lás mellett. Az elmúlt évek rendkívül kedvezőtlen Downstream ipar-
ági környezetét magas kőolaj-árak, volatilis finomítói és petrolkémiai 
marzsok, alacsony keresleti szint és növekvő működési költségek jel-
lemezték. A negatív üzleti környezetre adott válaszul a Downstream 
átfogó, divízió szintű programot indított el a 2012-2014-es időszakra, 
belső működési hatékonyságunk további javítása és az elavult műkö-
dési módszerek felszámolása érdekében. A program végrehajtásával 
500-550 millió USA dollár EBITDA növekedést céloztunk meg és az 
eredeti tervekkel összhangban, 2013. év végére 400 millió USA dollár 
EBITA javulást értünk el CCS-alapon*** 2011-hez képest. A Csoport 
két legmagasabb komplexitású, legfejlettebb szlovák és magyar fi-
nomítója továbbra is élvezte a fejlett eszközparkjaik adta előnyöket. 
Emellett erőfeszítéseinknek köszönhetően az INA Downstream ered-
ménye is jelentősen javult. A hatékony és profitábilis olaszországi je-
lenlétünk megőrzése érdekében a MOL-csoport 2013 októberében 
bejelentette, hogy Mantovai finomítóját fokozatosan terméklogiszti-
kai központtá alakítja át 2014 januárjától. 

Gáz Midstream szegmens: Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ 
Zrt. rendelkezik földgázszállítási rendszerüzemeltetői működési enge-
déllyel. A teljes hazai nagynyomású vezetékrendszer a társaság tulaj-
donát képezi, és egyben felelős annak működtetéséért is. A hazai föld-
gázszállítási tevékenység mellett az FGSZ tranzit tevékenységet folytat 
Szerbia és Bosznia-Hercegovinarészére, valamint átszállítási tevékeny-
séget Románia, Horvátország és igény esetén Ukrajna irányába.

* Az északi-tengeri akvizíció eszközeit is beleértve. A tranzakciót 2014 első negyedévében lezártuk. 
** Az ötödik, mantovai finomító 2014 januárjától fokozatosan terméklogisztikai központtá alakul át.
*** Újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA.

Magyarország legjobb Befektetői 
Kapcsolatok európai díja 

(2 éve folyamatosan)

IR Magazin európai díj

 Magyar Minőség Háza Díjat nyert

Award for MOL  
a MOL gumibitumen gyártása

Magyar Minőség Társaság

„Vállalati jelentés átláthatóság” felmérés 
„Korrupcióellenes programok átláthatósága” 

és „Szervezeti átláthatóság” 
kategóriákban a MOL és TVK a 

legmagasabb pontszámot érte el

Transparency International Magyarország

A MOL elnyerte a Magyar 
Innovációs Nagydíj Kiemelt elismerését

 a földgáz-összetétel 

vizsgálatnak új módszeréért
Magyar Innovációs Szövetség

MOL STEP programja - legjobb gyakorlat 
krónikus

megbetegedések megelőzésére

Munkahelyi Egészségmegőrzés 

Európai Hálózata

A fiatalok kedvence díj 
a Slovnaft részére

AIESEC

Kiváló Emberi Erőforrás menedzsment díj 
az INA részére

(2 éve folyamatosan)

Employer Partner Certificate

A MOL az egyik legvonzóbb munkahely 
Magyarországon FGSZ Kelet-Közép-Európa 

Legjobb Munkahelye

(4 éve folyamatosan)

Aon Hewitt felmérés

Közép-európai Fenntarthatósági 
Jelentés Díj a MOL-csoportnak 

(Zöld Béka díj)

Deloitte Magyarország

Kerékpárosbarát Munkahely Díj 
a MOL-nak

(2 éve folyamatosan)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Upstream 69%
Downstream 20%
Gas Midstream 11%

A legfőbb szegmensek EBITDA 
hozzájárulása 2013-ban
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Kiemelt pénzügyi és üzleti adatoK ›

Főbb Upstream adatok * 2012 2013 13/12 (%)
Bruttó kőolaj készlet, SPE 2P (millió hordó) 319,3 270,7 -15,2

Bruttó földgáz és kondenzátum készlet, SPE 2P (millió boe) 327,7 305,0 -6,9
Összes bruttó szénhidrogén készlet, SPE 2P (millió boe) 647,0 575,7 -11,0
Átlagos kőolajtermelés (ezer hordó/nap) 51,8 45,8 -11,5
Átlagos földgáztermelés (ezer boe/nap) 66,7 57,8 -13,3

Összes szénhidrogén-termelés (ezer boe/nap) 118,5 103,7 -12,5

Főbb Downstream adatok * 2012 2013 13/12 (%)
Teljes kőolaj feldolgozás (kt) 20.237 20.507 1,3

Fehéráru kihozatal (%, a változás százalékpontban van megadva) 79,5 79,2 -0,4
Teljes kőolajtermék értékesítés (kt) 19.169 19.373 1,1
Motorüzemanyag értékesítés (kt) 13.101 13.365 2,0
Teljes kiskereskedelmi üzemanyag értékesítés (m liter) 4.174,0 4.292,4 2,8
Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt) 3.375,0 3.479,3 3,1
Olefin értékesítés (kt) 318 306 -3,8

Polimer értékesítés (kt) 912 996 9,2

Főbb Gáz Midstream adatok * 2012 2013 13/12 (%)
Magyarországi földgáz szállítás (m m3) 11.904 10.916 -8,3

Földgáz tranzit (m m3) 2.837 3.531 24,5

Környezetvédelmi és társadalmi teljesítménymutatók * 2012 2013 13/12 (%)
Szén-dioxid (CO2) kibocsátás ETS szerint (Mt) 6,3 6,2 -3%

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) 1,6 1,5 -6,3
A MOL eredménye a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben 69 66 -4,3

Kiemelt pénzügyi adatok, IFRS (Mrd Ft)* 2012 2013 13/12 (%) 2013 (millió USD)***
Árbevétel 5.521,3 5.400,4 -2,2 24.141

EBITDA 524,7 521,1 -0,7 2.329 
EBITDA speciális tételek nélkül 571,9 494,2 -13,6 2.209 

o/w Upstream 417,9 360,1 -13,8 1.610
o/w Downstream 153,6 134,6 -12,4 602 
o/w Gas Midstream 58,1 58,8 1,2 263 

Üzleti eredmény 205,3 -18,6 n.a -83

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül* 270,0 148,5 -45,0 664 

Adózás előtti eredmény 205,7 -56,9 n.a -254
Nettó eredmény (anyavállalati részvényesekre jutó) 151,5 21,4 -85,8 96 
Nettó eredmény speciális tételek nélkül* 183,4 134,9 -26,4 603 
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 454,0 614,7 35,4 2.748
Beruházások és befektetések 288,8 269,8 -6,6 1.206 

o/w Upstream 138,0 155,2 12,5 694 
o/w Downstream 132,4 93,8 -29,2 419 
o/w Gas Midstream 9,9 8,0 -19,2 36

Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft és USD 1.643,0 160,0 -90,3 1 
Átlagos lekötött tőkére eső megtérülés (ROACE) %** 5,2 -3,7 n.a n.a
Tiszta átlagos lekötött tőkére eső megtérülés (ROACE)%*, ** 6,9 2,9 -58,0 n.a

* Az adatok részletes magyarázata a Vezetőségi Beszámolóban (III. fejezet) részletesen megtalálható

* Az adatok részletes magyarázata a Vezetőségi Beszámolóban (III. fejezet) részletesen megtalálható
** Adózott üzleti eredménnyel számolva
***Az adatok átszámításánál 2012. évi (1 USD=225,4 Ft) átlagos MNB devizaárfolyamokat használtuk.
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Az elnök-vezérigAzgAtó és A vezérigAzgAtó levele ›

Várakozásainknak megfelelően a 2013-as év is rengeteg kihívást tartogatott a MOL-
csoport számára. Ennek ellenére sikerült megőriznünk a Csoport cash-flow termelő ké-
pességét, és tovább növelhettük a pénzügyi mozgásterünket, mely szilárd alapul szolgál-
hat a MOL organikus és inorganikus projektjei számára egyaránt.

A MOL olyan kihívásokkal teli külső környezettel szembesült, mint  a csökkenő kelet-közép-
európai földgázárak az Upstream szegmensben, vagy a Downstream szegmenset jellemző szű-

külő motor-üzemanyag termék-marzsok és Brent-Urál jegyzésár különb-
ség. Ugyanakkor ezeket a kedvezőtlen külső környezeti hatásokat jelentős 
mértékben sikerült ellensúlyoznunk köszönhetően a diverzifikált nemzet-
közi eszköz portfoliónk jó készpénz termelő képességének, a hatékonyság-
javításban elért kimagasló eredményeinknek, különösen a Downstream 
szegmensben, valamint fegyelmezett beruházási politikánknak. Továbbá 
nyereséggel értékesítettük egyes orosz és magyar eszközeinket is.

Az előző évekhez hasonlóan 2013-ban is az Upstream szegmens volt 
a MOL-csoport legeredményesebb üzletága, közel 70 százalékát adva 
a Csoport EBITDA eredményének.

Az Upstream szegmens 2013-ban is megfelelő eredményt tudott fel-
mutatni, annak ellenére, hogy csökkent a szénhidrogén termelés szint-
je, mely részben az oroszországi eszközértékesítéseknek volt köszönhe-
tő . A szabályozói környezetben bekövetkezett kedvezőtlen változások 
hatására pedig tovább csökkentek a kelet-közép-európai földgázárak. 
Tovább folytattuk az intenzív kutatási programunkat és újabb sikeres 
évet zártunk 50% feletti sikeres kutatási találati aránnyal. Érdemes 
kiemelni, hogy idén a MOL kereskedelmi értékűvé minősítette Irak 
Kurdisztáni Régiójában, az Akri-Bijeel blokkban folyó fő projektjét.

A 2013-as esztendő más szempontból is igen fontos volt az Upstream 
üzletág számára. Egyrészt létrehoztunk egy új felsővezetői csapatot, 
másrészt különböző szinteken újabb és újabb elismert nemzetközi 
szakemberek csatlakoztak a Csoporthoz, magukkal hozva széleskörű és 
értékes tudásbázisukat. Ezen felül pedig fontos megemlíteni, hogy a 
MOL belépett az északi-tengeri térségbe, amely a vállalat közép-távú 
növekedésének egyik új mozgatórugója lehet.

A Downstream szegmensben ígéretünknek megfelelően a romló külső környezet elle-
nére is javítottuk eredményeinket. A MOL folytatta 2012-ben indított Új Downstream 
Programját, amellyel célunk, hogy 2014 év végéig 500-550 millió USA dollár költség-meg-
takarítást és bevétel-növekedést érjünk el. Büszkén mondhatjuk, hogy a program eredmé-
nyeképpen eddig 400 millió dollár eredményjavulást értünk el 2011-hez képest hasonló 
bázison mérve, melyből 250 millió dollár eredményjavulás 2013-ban valósult meg. Ennek 
a kiemelkedő teljesítménynek köszönhető, hogy a Downstream üzletág tisztított EBITDA 
mutatója a kedvezőtlen környezeti változások ellenére is javulást mutatott.

2013-ban tovább erősítettük a Csoport pénzügyi pozícióját, a nettó eladósodottság pe-
dig az elmúlt 6 év legalacsonyabb szintjére esett vissza, mely egyértelmű bizonyítéka 
a diverzifikált nemzetközi eszköz portfoliónk jó cash-flow termelő képességének, illetve 
a fegyelmezett, konzervatív pénzügyi politikánknak. Ezen felül nyereséggel értékesítet-
tünk néhány Upstream és Gáz Midstream üzletági eszközünket Oroszországban, illetve 
Magyarországon. Továbbra is elkötelezettek vagyunk pénzügyi pozíciónk megerősítése 
mellett, így az organikus befektetéseinket továbbra is a működési pénzáramból kíván-
juk finanszírozni. Bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt években elért 
eredményeink olyan pénzügyi mozgásteret teremtettek, amellyel ki-
használhattuk az inorganikus növekedési lehetőségeket is.

A még tovább szigorodó szabályozói környezet a 2014-es évben 
is újabb kihívásokat tartogat, és továbbra is tartósan kedvezőtlen 
Downstream makro környezetre, és relatíve lassú kelet-közép-euró-
pai gazdasági növekedésre számíthatunk. Úgy gondoljuk azonban, 
hogy az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően a Csoport stabil 
alapokon áll, felkészült, és képes lesz leküzdeni ezeket az akadályo-
kat. Az Upstream szegmensben meg kell állítanunk jelenlegi portfó-
liónk szénhidrogén termelésének csökkenését, és 2014 végéig visz-
sza kell térni a növekedési pályára. Szigorúan meghatározott célok 
és szabályok mellett további lehetséges akvizíciós lépések megva-
lósításával kívánjuk folytatni az Upstream eszközeink megújítását. 
Céljaink között szerepel új termelési központok létrehozása, illetve 
tudásbázisunk további bővítése a kelet-közép-európai régión kívül, 
valamint a jelenlegi termelési portfoliónkban meglévő rés betöltése 
is. A Downstream szegmensben, az eddig elért 400 millió dolláron 
felül az Új Downstream Programmal célunk további 100 millió dol-
lár eredményjavulás elérése 2014-ben. Továbbá a kiskereskedelmi 
portfoliónk további bővítésével és racionalizálásával erősíteni kíván-
juk a zárt piacainkat, organikus és inorganikus úton egyaránt.

A MOL-csoport tisztában van a fenntarthatóság  olaj- és gáziparban 
betöltött egyre fontosabb szerepével, hiszen hosszú távon csak biz-
tonságos működés és az érintettjeinkkel való őszinte együttműködés 
mellett lehetünk üzletileg sikeresek. Célunk, hogy a vállalati fenn-
tarthatósági teljesítményünk alapján az iparág legjobb 20%-ában le-
gyünk, ezért folyamatosan javítjuk a teljesítményünket, és alkalma-
zunk új és meglévő irányelveket, beleértve például az ENSZ Global 
Compact alapelveit is.

A MOL-csoport vezetőségének nevében szeretnénk megköszönni minden munka-
vállalónknak a kemény munkát és elkötelezettséget, részvényeseinknek pedig a szi-
lárd támogatást. Biztos vagyok abban, hogy a 2013-as év nehéz és kihívásokkal teli 
környezetben véghezvitt erőfeszítései az elkövetkezendő években tovább erősítik  
a MOL-csoport fejlődését.

Molnár József
Vezérigazgató 

(GCEO)

Hernádi Zsolt
Elnök-vezérigazgató 

(C-CEO)
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GazdasáGi és iparáGi működési környezet › 
VILÁGGAZDASÁG

A nemzetközi pénzügyi válság ugyan véget ért, de a világgaz-
daság növekedési üteme még mindig elmarad a válság előtti 
szinttől. Az elmúlt hónapok során egyes fejlődő gazdaságok (pl. 
Brazília, Oroszország, India, Dél-Afrika és kisebb mértékben Kína 
is) a lassulás jeleit mutatják. Mindeközben az OECD-országok 
gazdasági kilátásai kissé javultak, bár egyes alapvető problémáik 
(mint pl. az eladósodottság) továbbra is korlátozzák növekedé-
si lehetőségeiket. Az Egyesült Államok különösen versenyképes 
helyzetben van az olcsó energiaforrásainak és rugalmas mun-
kaerőpiacának köszönhetően. Összességében a globális növe-
kedés középtávú kilátásai ígéretesebbek, mint 2008-ban voltak, 
mivel a nemzetközi gazdasági egyensúlytalanságok túlnyomó 
része korrigálásra került.

Az eurozóna sincs már recesszióban, viszont a kilábalás koránt-
sem mondható erősnek. Az európai hitel- és valutaválságot az 
elmúlt év során sem sikerült megoldani, bár a piaci turbulencia 
közvetlen kockázata jelentősen enyhült. Mindemellett a fiskális 
unióhoz hasonló nagyszabású tervek megvalósításához szükséges 
politikai akarat továbbra is hiányzik, és a rossz hitelek öröksége 
gátat szab a jövőbeni növekedésnek. A munkanélküliség magas 
szinten stabilizálódott: az EU egészében 11% körül mozog az át-
lag, és a déli perifériában jelenti a legkomolyabb gondot. Ehhez 
képest a kelet-közép-európai (KKE) országok valahol a középme-
zőnyben helyezkednek el. Az eurozóna kilátásait így beárnyékolja 
a bizonytalanság, a lassú növekedés és a politikai megosztottság.

nemzetközi OLaJ- és GázpiaC

A nemzetközi energiaipar képe gyorsan változik: súlypontjai egyre 
inkább a fejlődő országok (pl. Kína és India) irányába tevődnek 
át, míg a korábban energiaimportra szoruló országok (pl. Egyesült 
Államok) a közeljövőben akár önellátóvá válhatnak. Mindeközben 
a nem-konvencionális forradalom átterjedt a földgázról a kőolajra 
is, ezáltal növelve az olajkínálatot.

A viszonylag lassú globális gazdasági növekedés, valamint a magas 
olajárak visszavetették az energiakereslet bővülését 2013-ban. Az 
olajkereslet összesen mintegy 1,3%-kal emelkedett, ezzel 91,2 
millió hordó/napos szintet elérve. A Nemzetközi Energiaügynök-
ség előrejelzései szerint az erősebb gazdasági teljesítmény miatt 
2014-ben valamelyest felgyorsulhat az energiakereslet növekedé-
se is. Az amerikai olajkereslet bővült leginkább (meglepő módon 
a kínait is túlszárnyalva), és bíztató növekedési adatokat mutathat 

A regionális üzemanyag-kereslet 
változása Piaci kereslet* MOL-csoport értékesítés**

2013. év/2012. év (%) Benzin Dízel  Motor 
üzeMa. Benzin Dízel Motor 

üzeMa.

Magyarország 0 4 3 -2 4 2
Szlovákia -7 -1 -3 -6 0 -2
Horvátország -4 0 -1 10 3 5

Egyéb -5 -2 -3 29 3 10
KKe 10 ország -5 -1 -2 10 3 5

* MOL becslés 
**Saját termelésű anyagok és külső forrásból beszerzett áruk értékesítése. 

fel Latin-Amerika és a Közel-Kelet is. Ezzel szemben Európában és 
Japánban tovább csökkent az olajkereslet.

A globális kereslet lassú növekedése, a nem-konvencionális kí-
nálat bővülése, ill. az OPEC-en kívüli termelés felfutása ellenére 
2013-ban végig relatíve magasak maradtak az olajárak. A Brent 
kőolajár már 2011 óta átlagosan 110 dollár/hordó körül mozog 
reálértéken, elsősorban a kínálati sokkoknak (pl. az iráni vagy lí-
biai termelés-kiesésnek) betudhatóan. Hosszútávon a nem-kon-
vencionális termelés térnyerése lefelé nyomhatja majd az olajára-
kat, de rövidtávon változékonyan alakulhatnak, és nem valószínű, 
hogy valaha is visszatérünk az olcsó olaj korszakába.

FinOmÍtás

A finomítói (Downstream) üzletág is jelentős átalakuláson megy 
keresztül. Egyre több feldolgozatlan folyékony szénhidrogén ke-
rüli el a finomítókat, és továbbra is hatalmas kapacitások állnak 
kihasználatlanul, főként az OECD-országokban. Az európai fino-
mítás különösen szorult helyzetben találja magát. Egyfelől nincse-
nek Ázsiához hasonló dinamikusan bővülő helyi piacai, másfelől 
viszont – az Egyesült Államokkal ellentétben – nincs hozzáférése 
olcsó szénhidrogénekhez. Ezen felül pedig komoly benzin többlet 
halmozódott fel Európában, mivel exportjai hagyományos pia-
cának, az Egyesült Államoknak már alig van szüksége benzin-im-
portra, ezért Európának új exportpiacokat kell keresnie.

A finomítói árrések 2012-ben tapasztalt magas szintje ideigle-
nesnek bizonyult, elsősorban átmeneti termelés-kieséseknek és 
az akkor csökkenő olajáraknak betudhatóan; 2013-ban viszont 
alacsonyak maradtak az árrések. Tovább folytatódtak a finomító-
bezárások annak ellenére, hogy 2008 és 2012 között az európai 
kapacitások közel 10%-át már megszüntették. A Nemzetközi Ener-
giaügynökség szerint az európai finomítói kapacitások további 
negyede kerülhet veszélybe 2035-re.

keLet-közép-eUrÓpa

A legtöbb kelet-közép-európai (KKE) ország mérsékelt növeke-
dést tapasztalt 2013-ban. Ennek ellenére markáns régión belüli 
különbségek vannak az utóbbi pár évben egyes dinamikus pia-
cok (pl. Lengyelország) és a gyengébben teljesítő gazdaságok (pl. 
Horvátország) között. Az európai bankszektor problémái az egész 
eurozónán belül korlátozták a gazdasági aktivitást; a kelet-közép-
európai régióban pedig további gondot jelent a nem-teljesítő hi-
telek magas aránya. A lassú növekedés miatt visszafogott maradt 

maGyarOrszáG

Véget ért a recesszió Magyarországon, és 2013-ban már beindult 
a GDP-növekedés is. Ennek ellenére a GDP továbbra is elmaradt 
a 2008-as csúcsától, és a kilábalás részben olyan volatilis szekto-
rokon alapul, mint pl. a mezőgazdaság. Emellett komoly gondot 
jelent az államadósság magas szintje, a nyomott banki hitelezés, 
valamint a beruházások regionális összehasonlításban is alacsony 
szintje. A dízel-kereslet jelentős mértékben emelkedett 2013-
ban, feltehetően az építőiparnak és az infrastrukturális beruházá-
soknak köszönhetően, míg a benzinfogyasztás stagnált.

HOrVátOrszáG

A horvát gazdaság tavalyi teljesítménye gyenge maradt; 2013 
volt sorban az ötödik növekedés nélküli év. Az ipari termelés, az 
export-növekedés és a beruházások mind szenvednek, így kevés 
esély van bármilyen rövidtávú fellendülésre. 2014 januárjában az 
EU hivatalosan is túlzottdeficit-eljárást kezdeményezett Horvátor-
szág ellen, így széleskörű reformok bevezetésére és a közkiadások 
visszavágására lesz szükség. A költségvetési deficitet 2016-ra a 
GDP 3%-a alá kell szorítani. A munkanélküliség továbbra is maga-
san (18-20% körül) alakul, míg a csökkenő infláció a gyenge bel-
földi keresletet és hitelezést tükrözi. Ennek megfelelően a horvát 
benzinkereslet 4%-kal esett vissza 2013-ban, míg a dízelfogyasztás 
nagyjából azonos szinten maradt. Némi optimizmusra ad viszont 
okot, hogy pozitív a folyó fizetési mérleg, és az idegenforgalmi 
bevételek alátámaszthatják a GDP-növekedést.

szLOVákia

A szlovák gazdaság némileg lelassult 2012/2013-ban, egyfelől a 
megszorító intézkedések és nagyszabású reformok, másfelől az 
eurozónán belüli kereslet visszaesése miatt. A helyzet az idei el-
nökválasztásokat megelőzően várhatóan javulni fog. Ennek hatá-
sára 2014-ben kisebb gazdasági erősödés várható, amit a külső 
(elsősorban német) kereslet felfutása is segíthet. Hosszútávon 
további fiskális konszolidációra kell majd számítani Szlovákiában. 
Az export-vezérelt gazdasági modelljének köszönhetően Szlová-
kia külkereskedelmi mérlege 2013-ban minden idők legnagyobb 
többletét produkálta. Ezt a képet viszont kissé beárnyékolja a 
munkanélküliség relatíve magas (mintegy 14% körüli) szintje és 
a gyenge belföldi kereslet. 2013-ban a szlovák benzinfogyasztás 
7%-kal, a dízelfogyasztás 1%-kal csökkent.

Forrás: Nemzetközi Valutaalap (IMF), World Economic Outlook, 2013. október
*Megjegyzés: A 2014. évi értékek az IMF becslései.

Regionális GDP növekedés, 2011-2014
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az üzemanyag-kereslet, amely 2013-ban is csökkent. Az optimis-
tább növekedési előrejelzések alapján az üzemanyag-kereslet te-
rén némi javulás várható 2014-ben.
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A MOL-csoport hosszú távú stratégiai erőfeszítéseinek köszönhe-
tően diverzifikált, Upstream-vezérelt portfoliót alakított ki. 13* 
országban végzünk kutatási tevékenységet és 8* országban zajlik 
jelenleg a kitermelés. Upstream portfoliónk további, nemzetközi 
bővítése érdekében az organikus és inorganikus növekedést akvi-
zíciók révén is tervezzük folytatni.

Az aktív portfoliókezelés egyes oroszországi eszközök értékesítésé-
vel folytatódott, miközben sikerült megtartanunk saját regionális és 
helyi tapasztalatainkból, illetve működési know-how-ból származó 
előnyünket. Továbbá egy újabb területet szereztünk meg Pakisztán-
ban, ahol már jelentős tevékenységgel rendelkezünk. 
Kutató- és termelőeszközök megvásárlásával a Csoport belépett 
az északi-tengeri régióba. Az akvizíció stratégiai értékű a MOL-
csoport számára, mivel szándékunkban áll offshore tapasztalata-
inkat bővíteni és a régióban további növekedést elérni. A Bakrman 
találatnál végzett eredményes rétegvizsgálatokat követően keres-
kedelmi találatot jelentettünk be az Akri-Bijeel Blokkban (Irak 
kurdisztáni régiója), amely jelentős nagyságú készletnövekedést 
jelenthet, amellyel közép-távon növelni tudjuk kitermelésünket. 
Kelet-Közép-Európa, beleértve Magyarországot és Horvátorszá-
got is, természetesen továbbra is a MOL-csoport stratégiai fon-
tosságú területe, hiszen eredményünk nagyobb része innen szár-
mazik. Épp ezért az a célunk, hogy a régióban minden elérhető 
szénhidrogénforrás potenciált kiaknázzunk annak érdekében, 
hogy növeljük az érett mezőkből való kitermelést és tovább csök-
kentsük a termelés fajlagos költségeit. A fentiekben ismertetett 
főbb események mellett jelentős szervezeti fejlődést értünk el a 
tavalyi év folyamán, amely  tovább folytatódik.

Alexander Dodds, Csoportszintű Kutatás-termelés ügyvezető 
igazgató, 2013. június folyamán csatlakozott a MOL-csoporthoz. 
Korábban felsővezetői pozíciókat töltött be olyan energetikai 
nagyvállalatoknál, mint a TNK-BP és az ExxonMobil. Széleskörű és 
több mint 30 évnyi kutatási, fejlesztési és termelési tapasztalatai 
mellett alapos ismeretekkel rendelkezik a nemzetközi Upstream 
olaj- és gázipar üzleti vonatkozásait illetően is. Mindezek, vala-
mint nemzetközi szemlélete elősegítik, hogy a MOL-csoport a ve-
zető olajipari vállalatok közé emelkedjen.

VERSENYELŐNYEINK 

A MOL-csoport, mint integrált olaj- és gázipari vállalat több mint 
75 éves, elsősorban szárazföldi termelési tapasztalattal rendel-
kezik, miközben további offshore tevékenységekkel igyekszik ki-
bővíteni jelenlegi portfolióját. Az északi-tengeri akvizíció mellett 
új szárazföldi lehetőségeket is keresünk olyan, számunkra meg-
határozó országokban, mint Irak kurdisztáni régiója, Kazahsztán, 
Oroszország és Pakisztán.

Cégünk a FÁK térségben, a Közel-Keleten és Afrikában is évek óta 
jelen van, az ott lévő partnerekkel rendkívül jó kapcsolatokat ápo-
lunk. Nyolc országban végzünk termelési tevékenységet, amely 
kiegészítve a kutatási és értékelési portfolióval, 30%-os organikus 
termelésnövekedést biztosít az elkövetkező évekre.

Irak kurdisztáni régiójára, mint a Csoport egyik legígéretesebb 
kutatási területére, továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, 
miközben Pakisztán is figyelemre méltó lehetőségeket kínál a 
kutatástól a termelésbe-állításig. Kazahsztánban jelenleg egy 
jelentős gáz-kondenzátum találat feltárását végezzük, és szá-
mos lehetőség vár ránk Oroszországban is. Mindemellett a 
MOL-csoport képes további, nemzetközi szinten is kimagasló 
eredmények elérésére, további fejlődésre, kamatoztatva a Ma-
gyarországon és Horvátországban szerzett széleskörű tapasztala-
tokat. Továbbra is a KKE régió marad a MOL-csoport elsődleges 
területe. Ez alkotja Upstream stratégiánk egyik kulcsfontosságú 
részét a következő 5-10 év során, itt termelődik a további nö-
vekedéshez szükséges cash flow jelentős része. Mindemellett a 
MOL-csoport volt az első közép-európai vállalat, amely az ún. 
nem-hagyományos kutatás, értékelés és termelés folyamatokat 
elindította és büszke az ezeken a területeken elért eredménye-
ire valamint 6 évnyi értékes tapasztalataira. Továbbá az INA ré-
vén több mint 15 éves sekély tengeri operációs tapasztalattal is 
rendelkezünk.

A MOL-csoport gyümölcsöző kapcsolatokat ápol iparági partnere-
ivel, helyi közösségekkel, kormányokkal és üzleti partnerekkel is. 
Ezen kapcsolatok nem csupán vonzó együttműködést jelentenek 
az olaj- és gázipar területén, hanem biztosítani tudják a MOL-
csoport küldetésének sikerét is.

ÁTTEKINTÉS

  A MOL-csoport kulcsfontosságú növekedési pillére, 
a következő néhány éven belüli 100%-os növeke-
dési célkitűzéssel, mely organikus és inorganikus 
forrásokra is támaszkodik.
  Erős jelenlét a KKE régióban kiemelkedő cash-flow 
termelő képességgel.
  Diverzifikált portfoliója révén jelen van a világ  
meghatározó olaj és gázipari régióiban, úgy mint 
Irak kurdisztáni régiója, FÁK országok, Pakisztán,  
és az Északi-tenger.
  Második kereskedelmi találat bejelentése az  
Akri-Bijeel Blokkban, Irak kurdisztáni régiójában.
  Stratégiai lépés az északi-tengeri régiós megjelenés.
  Új szakemberek a felső vezetésben - Alexander 
Dodds a MOL-csoport Kutatás-Termelés ügyve-
zető igazgatója, illetve Carl Grenz a MOL-csoport 
Kutatás-Termelés operatív működésért  
felelős vezetője.
  Átfogó program indult a belső hatékonyság fejlesz-
tése és a termelés növelése érdekében.

Bijell-1 kutatófúrás, 
Iraq kurdisztán régiója

http://ir.mol.hu/hu/mol-csoportrol/uzleteink/kutatas-
termeles/

Termelés (2013) - 103,7 ezer boe/nap
Magyarország 42%
Horvátország 36%
Oroszország 14%
Pakisztán 5%
egyéb  3%

SPE 2P Készlet (2013) - 575,7 millió boe
Magyarország 24%
Horvátország 36%
Oroszország 23%
Szíria 6%
Kazahsztán 7% 
Pakisztán 3%
egyéb  1%

* Magában foglalja a nemrégiben vásárolt északi-tengeri eszközöket, az
ügyletet 2014 első negyedévében zártuk le.
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KözEL-KELET ÉS AfRIKA

Közel-Kelet és Afrika: kibővített portfoliójának és felgyorsított 
munkaprogramjainak köszönhetően a MOL-csoport jelenléte 
erősödött ezen régiókban. Irak kurdisztáni régiójának az egyik 
blokkjában már megkezdtük a mezőfejlesztést, míg az Akri-Bijeel 
Blokkban, ahol operátorokként vagyunk jelen, komolyabb keres-
kedelmi találatot jelentettünk be.

Irak kurdisztáni régiójára, mint a Csoport egyik legígéretesebb ku-
tatási területére, továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk. 2013-ban 
a Bakrman-1 hosszú tesztje megerősítette az elért könnyűolaj- és 
gáztalálatot. A kutatási időszakot sikeresen lezártuk az Akri-Bijeel 
Blokkban, és 2013. október 31-én a MOL Kalegran benyújtotta a 
blokkra vonatkozó ún. kereskedelmi találatról szóló nyilatkozatot. 
A 3D szeizmikus mérések és azok feldolgozásának többségét befe-
jeztük. A próbatermeltetéshez szükséges felszíni létesítményeinek 
kiépítése és üzembe-helyezése is befejeződött. 2014-re kitűzött fő 
céljaink a próbatermelés megkezdése és a próbatermeléshez szük-
séges felszíni létesítmény teljes kapacitásának elérése az év végére.
A Shaikan Blokkban 2013-ban befejeződött a mezőlehatárolási 
tevékenység, és a Természeti Erőforrások Minisztériuma (MNR) 
elfogadta a mezőfejlesztési tervet. Az export-értékesítés már 
megkezdődött, a készletnyilvántartásba vételt 2014-re tervezzük. 
Célunk itt szintén a kitermelés jelentős növelése egy több-lépcsős 
folyamat révén. Az együttműködő partnerrel közös célunk, hogy 
az MNR támogatásával a Shaikan Blokkot mielőbb összekössük a 
meglévő export csővezetékkel.

A pakisztáni TAL Blokkban hat találatot értünk el 1999 óta. Az új 
Makori Gázfeldolgozó Üzem sikeresen elkészült és 2014. I. negyed-
évében üzembe állt, miközben a termelés a jelenlegi feldolgozó 
létesítményekkel tovább folytatódott. Ezen kívül egy új kutatófú-
rást is lemélyítettünk és a 3D szeizmikus méréseket is befejeztük 
ezen a területen. A Karak Blokkban az első kút kőolaj-kitermelése 
folyamatban van és ugyanitt már üzemel a gázfeldolgozó léte-
sítmény is. A MOL-csoport elkötelezett a régióban rejlő további 
lehetőségek feltárása iránt is, így 2013 augusztusában 30%-os 
részesedés megvásárlásával beléptünk a pakisztáni Ghauri Blokk 
művelésébe. Ezen a területen novemberben elkezdődött az első 
kutatófúrás lemélyítése és a tervek szerint 2014 közepére be is 
fejezzük a fúrást. A Margala és Margala-North Blokkokban a MOL-
csoport befejezte a 2D szeizmikus mérések eredményeinek kiér-
tékelését, és kitermelhető lelőhelyek jelenlétét erősítette meg. 
Egy újabb kút lemélyítését 2014 II. negyedévére tervezzük.

Ománban 2013 IV. negyedéve során megkezdtük az Oman66 ku-
tatási terület szeizmikus méréseinek előkészítését, valamint fel-
hagytuk az Oman 43B Blokkot.

 

fÁK RÉgIó

A MOL-csoport FÁK régióbeli Upstream portfoliója három orosz-
országi és két ígéretes kazahsztáni kutatási területből áll. Az 
oroszországi blokkokat illetően folyamatban van egy intenzív 
mezőfejlesztési program megvalósítása, mely a középtávú terme-
lés növelés alapjául szolgál majd. A 2013. évi sikeres lehatárolá-
si program jelentős mértékben növelheti a Kazahsztánban lévő 
Fedorovszkij Blokk készleteit.

A MOL-csoport diverzifikált, jelentős készletekkel rendelkezik 
Oroszországban, amelyek várhatóan fokozatosan termelés állnak, 
hozzájárulva ezáltal a kitermelés növekedéséhez közép- és hosz-
szú távon. Ami a rövidtávú terveket illeti, a legnagyobb kihívás a 
hiányzó termelés pótlása a ZMB és a Surgut-7 Blokkok, valamint a 
BaiTex LLC 49%-os részesedésének értékesítését követően.

A Baitugan mezőben folytatódik a gyorsított termelésbe-állítási 
program, évente 45-50 új termelő kút lemélyítésével, annak ér-
dekében, hogy fenntartható legyen a termelés-növelési trend. 
Eközben a Matyuskinszkij és Yerilkinsky Blokkokban folyó intenzív 
kutatási és lehatárolási program révén arra törekszünk, hogy kiak-
názzuk a területek beazonosított potenciálját.
Bár a MOL eladta a BaiTex LLC-ben (“BaiTex”) lévő 49%-os érde-
keltségét a Turkish Petroleum Corporation részére (“TPAO”), to-
vábbra is elkötelezettek vagyunk oroszországi működésünk foly-
tatása iránt, és rendelkezünk azzal a pénzügyi rugalmassággal, 
amelyre az új, ígéretes Upstream eszközökbe történő befekteté-
sekhez van szükség, a jövőbeni növekedés biztosításának érde-
kében. Ez a lépés teljes összhangban áll a MOL-csoport portfolió 
modernizálási és együttműködési stratégiai törekvéseivel, mivel 
mindkét vállalat határozott szándéka hosszútávra szóló tartós, 
erős és aktív partneri viszony kialakítása és folytatása Oroszor-
szágban, illetve más területeken is. 

A kazahsztáni Fedorovszkij Blokkban befejeződött a Rozskovszkij 
mező lehatárolási programja. A sikeres vizsgálatokat követően je-
lentős termelési potenciált igazoltunk, melynek eredményeként 
benyújtottuk a kitermelési engedélyre vonatkozó kérelmet az ille-
tékes kazah hatóságokhoz. A MOL-csoport kutatás-vezérelt stra-
tégiája iránti elkötelezettségét bizonyítandó 2013-ban befejezte 
az első kutatófúrás lemélyítését a North-Karpovszkij Blokkban, a 
második kutatófúrásé pedig még folyamatban van. A rétegvizsgá-
latok és a szeizmikus mérések befejezése 2014-re várható.

KözÉp&KELET-EuRópAI RÉgIó

A KKE régióban a MOL-csoport több mint 75 éves Upstream tapasz-
talattal rendelkezik, A 2013-as év során sikeresen megőriztük stabil 
és meghatározó szerepünket mind a kitermelésben, mind az üzleti 
teljesítményben (több mint 80%). A stratégiai fókuszt arra helyeztük, 
hogy maximalizáljuk az érett mezők kitermelését és 5%-ra mérsékel-
jük a természetes termelés-csökkenés mértékét. Mindezeket a gyor-
sított termelésbe állítás, hatékonyságjavító intézkedések és kísérleti 
K+F projektek segítségével valósítjuk meg. Emellett a MOL-csoport 
kutatási és mezőfejlesztési tevékenységet hajt végre tengeren és szá-
razföldön egyaránt, valamint EOR/IOR eljárásokat is alkalmaz.

A hagyományos szénhidrogén kutatási program részeként Ma-
gyarországon három találatot értünk el, amelyek együttesen 1,5 
MMboe többletet biztosítanak meglévő készletbázisunkhoz. A 
MOL-csoport folytatta a Derecskei-árokban folyó nem-hagyomá-
nyos kutatási projektjét, amelynek keretében extenzív próbater-
meltetést és rétegvizsgálatot hajtott végre. A közeljövőben további 
fúrásokat-, rétegvizsgálatokat illetve rétegserkentéseket tervezünk. 
2013 során 15 termelésbe állítási projektet fejeztünk be és további 
10 van folyamatban, beleértve a gyorsított mezőfejlesztéseket is, 
melyek célja 5,5 MMboe készlet termelésbe állítása. A változó üz-
leti környezetre reagálva 2013-2015 között hatékonyság-javító ak-
ciókat (EIP) terveztünk a termelés növelése és a fajlagos költségek 
csökkentése céljából. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályáza-
tot hirdetett 7 koncessziós területre (4 szénhidrogén és 3 geoter-
mikus energia). Koncessziós portfoliójának bővítése érdekében a 
MOL-csoport részt vett a tenderen 2 szénhidrogén és 1 geotermi-
kus koncesszióra beadott pályázattal. Az eredmények közzététele 
2014 első féléve során várható.

2013 folyamán Horvátországban a hangsúlyt a már meglévő bánya-
telkekre, vagy az azok közelében elhelyezkedő kisebb mezők kutatá-
sára helyeztük. Számos termelő és besajtoló kút mélyítésével foly-
tattuk kiemelt EOR projektünket az Ivanić és Žutica mezőkön, ahol 
30 MMboe készlet kitermelését céloztuk meg. A projekt 2014-ben 
fejeződik be és 2015-től jelentős mértékben hozzájárulhat kiterme-
lésünkhöz. A kutatási tevékenység további négy kutatófúrás lemélyí-
tését és egy hidraulikus repesztéses sorozat elindítását tartalmazta.
A sikeres tengeri termelésbe-állítási és fúrási tevékenység egy új ter-
melő kutat eredményezett. A fúrás folytatódott az Ika SW területen, 

míg az Izabella mezőn a termelés 2014 II. negyedév végéig kezdőd-
het meg. Ezen tevékenységeink összességében segíthetik a tengeri 
kitermelés szintjének stabilizálását az elkövetkező évek során.

2013-ban Romániában a MOL-csoport 100%-ra növelte részesedé-
sét az EX-6 (Curtici) kutatási blokkban. A koncessziós szerződésünk 
értelmében 3D szeizmikus mérést, valamint 4 kutató fúrás lemélyí-
tését tervezzük, melyre a jóváhagyást megkaptuk a Román Állami 
Ásványvagyon Ügynökségtől. A koncesszión elnyert másik két blok-
kunk (Ex-1, Ex-5) ratifikációjára várhatóan 2014 II. negyedévében 
kerül sor. A Pannon-medencében szerzett tapasztalataink alapján 
és a lehetséges szinergiák figyelembevételével a MOL-csoport tö-
rekszik szárazföldi jelenlétének fenntartására, tengeri jelenlétének 
növelésére és konvencionális szénhidrogén potenciál jövőbeli fel-
tárására, így részt kíván venni a XI. Koncessziós Pályázati Körben is.

ÉSzAKI-TENgER 

A MOL-csoport az északi-tengeri régióba történő belépéssel ki-
terjesztette Upstream portfolióját. A német BASF–csoport tagjá-
tól, a Wintershall-tól 14 licenszből álló tengeri eszközökben vá-
sároltunk nem operátori részesedést-, melyek az Északi-tengeri 
medence Egyesült Királysághoz tartozó részén helyezkednek el.

Az akvizíció stratégiai lehetőséget biztosít a MOL-csoport számára 
készletei növelésére, tengeri tapasztalatainak bővítésére és arra, 
hogy belépjen az Északi-tenger vonzó régiójába. Az eszközök több-
nyire fejlesztési szakaszban vannak és a vállalat becslései szerint 
várhatóan 28 MMboe mennyiséggel növelik a MOL-csoport 2P mi-
nősítésű készletét, illetve 9 MMboe mennyiséggel a 2C minősítésű 
tartalék vagyont. 2018-ban, azaz a termelés csúcsának idején 16-
18 mboepd mennyiséggel járul hozzá a Csoportszintű termeléshez.
A társaság egy stratégiai szempontból vonzó régió felé mozdult 
el, melynek kiterjedt infrastruktúrája és a már meglévő létesít-
ményei egyaránt lehetővé teszik az új találatok gyors termelés-
be állítását, valamint a kisebb találatok kiaknázását is. Emellett a 
MOL-csoport részt vehet az Egyesült Királyságban közeljövőben 
meghirdetendő kutatási pályázatokon, és ezzel egyidejűleg köny-
nyebben tud majd szoros együttműködést kialakítani további, el-
ismert tengeri operátorokkal.
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EREDMÉNYEK A 2013-AS ÉVbEN

  Az energiahatékonyság továbbra is kulcsfontosságú a magyar és a 
horvát kutatási és termelési tevékenységünkben. 6 fejlesztési pro-
jekt eredményeként közel 40 ezer tonna CO2 csökkenést értünk el, 
míg a kapcsolódó becsült pénzügyi megtakarítás 350 millió Ft volt. 
A projektek főként a kísérőgáz fokozottabb felhasználásához kap-
csolódnak. A Csoportszintű teljes ÜHG kibocsátást egyéb tényezők 
is befolyásolják, például a termelés vagy a portfólió változása. 
   Átfogó elemzést indítottunk a vízszegény területek vizsgálatá-
ra Pakisztánban (Tal Blokk) és Irak Kurdisztán Régiójában (Akri-
Bijell K10 Blokk). Ománban átfogó kockázatkezelési elemzést 
végeztünk egy elhagyott kút (Hawasina 43B) területének ere-
deti állapotra való helyreállításával kapcsolatban. A területen 
sikeresen lezajlott a felszámolás és minden környezeti kérdést 
sikeresen megoldottunk.

  2013 folyamán hét NATURA 2000 adatlapot készítettünk a magyar-
országi kutatási és termelési tevékenységi területünkön. Az adat-
lapokat belső képzések során fogjuk használni, hogy biztosítsuk a 
biodiverzitás védelmét. Tevékenységeink növény- és állatvilágra 
gyakorolt hatásai, illetve e hatások csökkentése érdekében tett 
ellenőrző intézkedések is szerepelnek az adatlapok anyagaiban. 
Továbbá Pakisztánban egy átfogó környezetvédelmi elemzést ké-
szítettünk a Tal Blokkra. A tanulmány kiemeli a két legfontosabb in-
tézkedést, amire 2014-ben sor kerül majd: az élőhely-helyreállítást 
és a szárnyasvadak védelmét.
   A kutatási és termelési tevékenységeink biztonsági teljesítménye 
kielégítő volt. Irak Kurdisztán Régiójában a Kalegran Ltd. több mint 
600 napon keresztül üzemelt munkaidő-kieséssel járó baleset (LTI) 
vagy közúti baleset nélkül, a szerződéses tevékenységek során pe-
dig több mint 2,5 millió munkaórát teljesítettek munkához kapcso-
lódó LTI nélkül 2013-ban. Emellett Pakisztánban, a Makori GPF pro-
jekt keretén belül 6 millió munkaórát teljesítettek LTI nélkül.
   A MOL Pakistan nagy lépést tett a munkavállalói sokszínűség terén: 
a Growww Programon keresztül a Központi Gázfeldolgozó Üzem-
ben megkezdte munkáját az első női üzemi dolgozókból álló, 7 fős 
mérnök gyakornoki Csoport.
  A MOL-csoport folyatatta a helyi közösségek egészségfejlesztésé-
hez és -védelméhez kapcsolódó társadalmi célú befektetéseinek 
megvalósítását. Pakisztánban két ingyenes „Szemvizsgálati Tábort” 
tartottunk Mianji Khel-ben (Hangu Negyed) és Malgin falujában 
(Kohat Negyed), ahol 920 beteget kezeltek és szükség esetén a 
kohati Al-Shifa Trust kórházába utaltak be orvosi beavatkozásra. 
Irak Kurdisztán Régiójában egy külön orvosi konténert állítottunk 
fel a tuberkulózisban szenvedő betegek elhelyezésére.
  A Kalegran Ltd. megkezdte a 2013-as támogatási projektjeinek 
megvalósítását, amelyek oktatási, egészségügyi és társadalmi 
ügyekre fókuszálnak. A támogatás elősegíti és megerősíti az érin-
tettekkel létrejött kapcsolatokat, valamint kielégíti a helyi közösség 
néhány alapvető szükségletét az említett területeken.

gAzDASÁgI fENNTARTHATóSÁg

2009* 2010 2011 2012 2013
Veszélyes hulladék (t) 28.758 22.587 25.240 21.281 9.974

Veszélyes hulladék / termelés (kg/olaj egyenérték tonna) 10 5 6 5 2
Nem veszélyes hulladék (t) 38.780 37.092 27.761 43.079 68.640

Nem veszélyes hulladék / termelés (kg/olaj egyenérték tonna) 13 8 6 10 16
Újrafelhasznált/újrahasznosított hulladék (t) 26.792 33.501 24.339 28.451 34.669

Újrafelhasznált/újrahasznosított hulladék aránya (%) 40% 56% 46% 44% 44%

2009* 2010 2011 2012 2013
Halálesetek száma (saját munkavállalók) 0 0 0 1 0

Halálesetek száma (beszállítók) 1 1 5** 0 2
Halálesetek száma (harmadik fél) 0 0 3 2 1
Közúti baleseti-arányszám (RAR) (balesetek száma/millió vezetett km) 1,0 1,4 1,6 1,6 1,1

2009 2010 2011 2012 2013
Készletélettartam index (Reserve Life Index) (év)* 16 11 13 15 15

Organikus készletpótlási ráta 
(Organic Reserve Replacement Rate) (%)* -96 15 217 19 18

Kutatás - Fejlesztés célú kiadások (millió Ft) 750,6 596,9 715,1 729,7 485,9

2009 2010 2011 2012 2013
Közösségi befektetések Kutatás-Termelés üzletágban (millió Ft) 62 92 163 191 354

HuMÁNTŐKE

 2009* 2010 2011 2012 2013
Létszám 2.676 2.091 6.760 6.946 6.432

Nők (%) 12,1 12,3 13,6 13,4 13,6

Fluktuáció (%) 7,2 8,0 9,7 10,6 5,3

Egy főre jutó 
képzési költség 
(ezer Ft)

73 87 78 72 84

Egy főre jutó kép-
zési óraszám 21 33 28 20 28

* Az INA készleteivel együtt. A termelési adatok az egész MOL-csoportra vonatkoznak, beleértve az INA-csoportot is, kivéve 2009-ben, amikor az adatok a MOL-csoport 
és az INA II. féléves termelési adatait foglalják magukban.

Az adatok a 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 82%-át fedik le

*2009-ben az INA nélkül
**Öt beszállító és egy harmadik fél halála nem EBK jellegű esemény eredményeképpen (tűzharc Pakisztánban)

*2009-ben az INA nélkül

*2009-ben az INA nélkül
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Vízkivétel / termelés - Kutatás-Termelés INA nélkül
Teljes vízkivétel - INA Kutatás-Termelés üzletága
Teljes vízkivétel - Kutatás-Termelés INA nélkül

Munkaidő-kieséssel járó 
munkabalesetek gyakorisága (LTIF)

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága - Kutatás & Termelés INA nélkül
Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága - teljes Kutatás & Termelés
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Energiafelhasználás / termelés - Kutatás-Termelés INA nélkül
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Energiafelhasználás / termelés - 2010-2012 OGP átlag
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Interjú AlexAnder dodds úrrAl ›

Hogyan tervezi a csökkenő kelet-közép-európai termelés pótlását?
A KKE régióban a MOL-csoport sikeresen alkalmazza műszaki 
tapasztalatait és know-how-ját a csökkenő termelés ellensúlyo-
zására. Eközben a jövőbeni növekedés a KEE régión kívülről ér-
kezik, fokozni kell erőfeszítéseinket a nemzetközi terjeszkedés 
és legfrissebb találataink feltárásának és termelésbe-állításá-
nak érdekében.
Belépésünk az északi-tengeri régióba létfontosságú lépés a 
KKE-i termelés kiesésének pótlása érdekében. A tranzakció 
stratégiai jelentőségű, mivel a MOL-csoport szélesíteni kívánja 
tengeri tapasztalatait és további növekedést akar elérni ebben 
a régióban. A tranzakció stratégiai fontosságán túlmenően azál-
tal, hogy az új portfolió elemek többnyire fejlesztési és termelé-
si fázisban tartanak  azok rövidtávú készletnövelést és jelentős 
középtávú termelésnövekedést biztosítanak.
Organikus növekedési terveink vannak minden olyan ország-
ban, ahol jelen vagyunk, de számos inorganikus lehetőség áll 
előttünk az Északi-tengeren, és potenciálisan a FÁK országok-
ban, továbbá Pakisztánban is.

A jelenlegi MOL-csoport portfolióban hol látja a legjelentő-
sebb lehetőségeket?
A MOL-csoport kutatás-termelési portfoliója a kockázatok és a 
földrajzi diverzifikáció szempontjából kellően kiegyensúlyozott. 
A legfontosabb kérdés azonban mindig a dolgozók biztonsága 
marad. Ez az elsőrendű prioritás számunkra, amelyet magas-
szintű telephelyi biztonsági intézkedésekkel támogatunk. A gaz-
dasági kockázatokat azzal mérsékeljük, hogy diverzifikált portfo-
liót alakítunk ki és stabil vállalatok oldalán lépünk be Upstream 
projektekbe. A helyi hatóságokkal és a nemzeti olajvállalatok-
kal kialakított jó munkakapcsolat lehetővé teszi a MOL-csoport 
számára, hogy megerősítse pozícióit ezekben az országokban. 

A politikai szempontból instabil környezetben működő vállala-
toknak ezt mindig szem előtt kell tartani és tevékenységüket a 

helyi kormányzatokkal és hatóságokkal szorosan együttműködve kell végezniük, hogy támogassák a célkitűzéseink 
megvalósítását. Ez az a stratégia, melynek köszönhetően kiemelt sikereket érhetünk el.
Irak kurdisztáni régiója (KRI) valóban a MOL-csoport egyik kulcsfontosságú stratégiai területe. Kurdisztáni stratégiánk 
eddig meglehetősen sikeres volt az itt elért három jelentős (Bijell, Shaikan és a legutóbbi, Bakrman) találat eredmé-
nyeként, melyek mind  komoly potenciállal rendelkeznek. A Shaikan esetében a kereskedelmi találatot 2012 augusz-
tusában jelentettük be és 2013 decemberében megindult a nemzetközi piacokra történő termelés. Az év folyamán 
további termelési létesítmények üzembe helyezése is várható még. Az Akri-Bijell Blokkban egy gyorsított termelés-
be-állítási programot tervezünk, miután 2013 októberében kereskedelmi értékű találatot jelentettünk be. Emellett 
egy négy fúróberendezést igénylő munkaprogramot is elindítottunk ez év elején, a blokk potenciáljának termelésbe-
állítására irányuló intenzív program részeként. 2014 márciusában üzembe helyeztünk egy 10.000 boepd kapacitású 
próbatermelő üzemet, és a kitermelés is elindult a Bijell-1B kútból.

Melyek az elkövetkező évek során a legfontosabb javulást ígérő terü-
letek és a legfontosabb projektek a MOL-csoport Upstream számára?
Egy világszínvonalú kutatási-termelési üzlet kiépítése felé vezető 
úton, amely egységesített folyamatokat, javuló átláthatóságot és 
magas-szintű csapatmunkát igényel, a MOL-csoport Upstream szeg-
mensének tovább kell fejlesztenie szervezeti felépítését, napi üzlet 
működését és végül, de nem utolsó sorban, termelési eredményeit. 
Azonosítottuk a specifikusan fejlesztendő területeket, melyeknek ki-
emelt figyelmet szentelünk az elkövetkező hónapok során.
Az új Kutatás & Termelés küldetése, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül tényleges változást és előrelépést érjen el a terme-
lésben, folyamatosan javítva eredményességünket. Ennek ér-
dekében javítanunk kell munkavégzésünk hatékonyságán, üzleti 
folyamatainkon és ezzel párhuzamosan munkatársaink elkötele-
zettségén és motiváltságán is, illetve változtatnunk kell a MOL-
csoport Kutatás és Termelés szervezetének működésén is. Ez 
biztosítja majd az üzletfejlesztés, a kutatás, a termelés és a műkö-
désünk optimalizálását, ahogy haladunk előre.
Mindezek mellett az új technológiákra és a kutatás-fejlesztésre kell 
összpontosítanunk, továbbá javítanunk kell a CAPEX gazdálkodási és 
projektvezetési teljesítményünket. Az inorganikus növekedés is egy 
fontos lehetőség számunkra, de ez komoly befektetéseket igényel. 
Ez egy folyamatosan fejlődő, dinamikus üzletág, amelyben ha sike-
reket akarunk elérni, rugalmasnak kell tudnunk maradni, hogy egyre 
jobban megértsük működési környezetünket. Így aztán, különösen a 
szervezeti változásoknak is hasonló példát kell követniük.
Célunk továbbá az is, hogy olyan nemzetközileg elismert szakem-
berekkel bővítsük csapatunkat, mint pl. Carl D. Grenz, aki nem-
rég csatlakozott a MOL-csoport Upstream-hez, mint a Kutatás-
Termelés operatív működéséért felelős vezető. Grenz úr több 
mint 33 éves tapasztalattal rendelkezik az olaj- és gázipar terén 
(Shell, BHP Billiton, Endeavour) és szakmai pályafutásának je-
lentős részét az északi-tengeri régióban töltötte, ami jelenleg az 
egyik fő fókuszterületünk. Biztos vagyok abban, hogy a jelenlegi 
tapasztalt szakértőinkkel és az új munkatársakkal közösen képe-
sek leszünk elérni a társaság által elénk tűzött célokat.

Ön azt az erős benyomást kelti, hogy teljes mértékben elkötele-
zett az FF & EBK teljesítmények iránt, különösen az elmúlt évti-
zedekben az olaj- & gázüzlet terén szerzett széleskörű ismeretei 
és tapasztalatai fényében. Hogyan tudja majd ezeket a sokrétű 
tapasztalatokat hasznosítani a MOL-csoport átfogó FF & EBK tel-
jesítményének javítása érdekében?
Az összes MOL-csoporton belüli megbeszélésen megismétlem 
és hangsúlyozom, hogy minden üzleti kezdeményezésnek az  

FF & EBK gondolatával a fejünkben kell kezdődnie és befejeződnie!  
Az FF & EBK teljesítmény iránti tudatosság és elkötelezettség 
nemcsak a szakterület feladata, hanem szerves részét kell képez-
nie a napi üzletmenetnek és munkatársaink napi munkavégzésé-
nek is, legyen szó akár vezetőkről, akár beosztottakról. Ez az oka 
annak, hogy elkészítettünk egy 3 éves FF & EBK stratégiát, amely 
a legfőbb eszköze célunk elérésének, hogy a kiemelkedő üzleti 
teljesítményt sérülés- és balesetmentes munkával érjük el. Emel-
lett büszke vagyok arra, hogy idén bevezetjük a Kutatás-Termelés 
ügyvezető igazgatói FF & EBK Díjat, amely a legjobban teljesítő 
Upstream vállalat, csapat vagy egyén elismerésére szolgál az 
értékes ötletekért és megoldásokért és a kiemelkedő FF & EBK 
teljesítményért. Mindazonáltal elsődleges célunk természetesen 
az, hogy a biztonságos munkavégzésnek minden olyan országban 
kiemelt szerepe legyen, ahol jelen vagyunk és üzleti tevékenysé-
günk hatással van a helyi közösségekre. Ezeknek a hatásoknak a 
kezelése felelősségteljes feladat, és elhivatottak vagyunk aziránt, 
hogy hozzáadott értéket teremtsünk nemcsak a helyi közösség, 
hanem az egész társadalom számára.

Melyek a Csoport idei rövidtávú célkitűzései a Kutatás- Termelés 
területén?
Az egyik legfontosabb fókuszpont az északi-tengeri működésünk 
beindítása és további lehetőségek felkutatása ezen a területen.
Tavaly a Bakrman-1 próbatermeltetése megerősítette azt a köny-
nyű-olaj és gáztalálatot, amelyet az Akri-Bijeel Blokkban elért 
kereskedelmi találat bejelentése követett. 2014-ben kidolgoz-
zuk és benyújtjuk a hatóságok részére a mezőfejlesztési tervet. 
Ezt követően az Akri-Bijeel Blokk várhatóan 2015-től megkezdi 
a termelést.
Magyarországon legfőbb feladatunk a természetes termelés-
csökkenés minimalizálása (5%-ra) valamint egy költség-felülvizs-
gálati programot is indítottunk, amelynek célja, hogy a terme-
léscsökkenés ellenére a fajlagos költségeket szinten tartsuk. A 
termelést és a költségeket Horvátországban is szinten kell tartani, 
de az EOR projektek és új termelésbe-állítások révén jó esélyünk 
van 2015-től kezdődően a kitermelés növelésére.

Összefoglalva, a MOL-csoport felkészült arra, hogy a 2013-ban el-
végzett alapozó munkákra építve, a kitermelést jelentősen növel-
je és egy  meghatározó méretű és tekintélyes nemzetközi szerep-
lő legyen. 2014 a kihívások és lehetőségek éve lesz, és örömmel 
mondhatom, hogy a MOL felkészült ezekre, illetve arra is, hogy 
megtegye a következő lépéseket afelé, hogy egy nemzetközileg 
elismert és meghatározó vállalattá váljon.

Alexander Dodds úr – Kutatás & Termelés ügyvezető igazgató
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MOL-csOpOrt

kutatás

terMeLés

Oroszország

Kazahsztán

pakisztán

Omán

Irak

szíria

egyiptom

Kamerun

angola

HU rO
Hr

UK

Irak kurdisztáni 
régiója

shaikan
akri-Bijeel

khor Mor 
chemchemal

kelet-közép európai régió

termelés: 14,3 ezer boe/nap
készlet (spe 2p): 129,9 millió boe

termelés: 80,4 ezer boe/nap
készlet (spe 2p): 348,4 millió boe

Baitugan

Matjushkinsky

Oroszország* Kazahsztán

Fedorovsky

észak-karpovskiy
ZMB
surgut7

pakisztán

termelés: 5,8 ezer boe/nap
készlet (spe 2p): 17,7 millió boe

tal
karak

Margala-észak 
Margala 
Ghauri

kelet-Yidma &  
sidi rahman és  
rizk Development Leases
ras Qattara
észak-Bahariya
Nyugat-abu Gharadig
Disouq

egyiptom

termelés: 1,9 ezer boe/nap
készlet (spe 2p): 2,5 millió boe

spe 2p készlet (2013) - 575,7 millió boe termelés (2013) - 103,7 ezer boe/nap

olaj 
gáz 
kondenzátum 

olaj 
gáz 
kondenzátum 

készlet (spe 2p): 36,7 millió boe

* a MOL értékesítette az OOO Zapadno-Malobalykskoye cégben meglévő 50%-os részesedését (mely a ZMB mező birtokosa) és az OOO MOL Western 
siberia cégben lévő 100%-os tulajdonát (a surgut-7 blokk kutatási licenszének birtokosa) augusztusban és szeptemberben. továbbá a MOL értékesítette 
a Baitex LLc részesedésnek 49%-át (a Baituganskoye mező tulajdonosa), az ügylet  2014 elején lezárult.
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Downstream ›

Válaszul az elmúlt évek rendkívül kedvezőtlen Downstream ip-
ari környezetére – melyet magas kőolaj árak, ingadozó finomítói 
és petrolkémiai árrések, valamint alacsony piaci igények és 
növekedő működési költségek határoztak meg – egy, a Down-
stream üzletágat átfogó, a 2012-2014-es időszakra vonatkozó 
divízió szintű programot indítottunk el, melynek célja a korsze-
rűtlen folyamatok felszámolása és a MOL-csoport Downstream 
üzletágára vonatkozó EBITDA mutató 500-550 millió USD-vel 
történő növelése. Eredeti terveinknek megfelelően 2013-ban 
400 millió USD tisztított EBITDA növekedést értünk el, további 
nagyjából 40 millió USD beruházási költség megtakarítással a kar-
bantartás és 328 millió USD működő tőke csökkenéssel a készlet-
gazdálkodás területén, mely által tovább tudtuk javítani teljesít-
ményünket a 2011-es évhez képest. 

A hatékonyságjavító törekvéseink kedvező hatása mellett a Pozso-
nyi és Dunai Finomítók továbbra is jelentős mértékben hozzá-
járulnak eredményességünkhöz komplex eszközstruktúrájuknak 
köszönhetően, továbbá komoly erőfeszítéseink eredményeként 
az INA Downstream teljesítménye is javult. Annak érdeké-
ben, hogy fenntartsuk hatékony és eredményes működésünket 
Olaszországban, 2013 októberében bejelentettük, hogy 2014 
januárjától megkezdődik a Mantovai Finomító logisztikai központ-
tá történő átalakítása.

Belső felvevő piacaink megerősítésére és értékláncunk 
szélesítésére irányuló jelentős beruházásaink – az LDPE- és buta-
dién projektek – munkálatai folytatódtak petrolkémiai üzletá-
gunkban. Ahhoz, hogy a butadién nyersanyagként történő fel-
használásával tovább bővíthessük petrolkémiai értékláncunkat, 
megkezdtük a szintetikus gumigyártó (S-SBR) üzem előkészítését 
és tervezését. A projektet a japán piacvezető Japan Synthetic 
Rubber Co. Ltd. vállalattal közösen, egy vegyes vállalat formá-
jában tervezzük megvalósítani.

Értékesítésünk növekedett, mivel sikeres marketing akciókkal és 
a töltőállomás hálózatban kellő időben történő beruházások-
kal kiskereskedelmi üzletágunk sikeresen kiaknázta a fellen-
dülést mutató keresletet. További fejlesztések várhatóak a hazai 
versenyhelyzet megerősítése és a legígéretesebb kelet-közép-eu-
rópai növekvő piacokon történő további terjeszkedés érdekében.

VERSENYELŐNYEINK

Az Ellátási Lánc Menedzsment által optimalizált, „6 termel-
őegységből” álló modellünk komoly hasznot húz a kom-
plex eszközparkunk szinergikus működéséből. A magas nettó 
készpénztermelő képességgel büszkélkedő magyarországi és 
szlovákiai finomítóink hatékonyan aknázzák ki mind földrajzi fe-
kvésükből adódó lehetőségeiket, mind kiegyensúlyozott termék- 
és fogyasztói portfóliójukat. A MOL-csoport petrolkémiai üzemei 
versenyelőnyt jelentenek a finomítóink számára, ugyanakkor ma-
gas minőségű termékeket juttatnak el a fogyasztóinkhoz.

Alapanyag optimalizálásunk lehetővé teszi, hogy a kőolaj típusok 
széles palettájából a legmegfelelőbb nyersanyagot válasszuk ki a 
tengeri finomítóink számára. Az aktuális kőolajpiaci trendek alap-
ján és az ellátási lánc optimalizálás eredményeképpen 2013-ban 
elsősorban a rendelkezésre álló közepes kéntartalmú kőolaj típu-
sokra összepontosítottunk.

Kiterjedt csővezeték hálózatunk és megnövekedett tároló kapac-
itásunk versenyképes kőolaj- és nyersanyagellátást, valamint 
alacsony költségű termék elosztást tesznek lehetővé. Komplex 
logisztikai rendszerünk és jól célzott, végfelhasználókat elérő kere-
skedelmi tevékenységünk továbbra is kulcsfontosságú erősségünk 
az értékesítési eredményünk maximalizálásban. A kiskereskedel-
mi és végfelhasználóknak történő finomítói- és petrolkémiai ter-
mék értékesítésünk finomítóink termelésének mintegy 50%-ára 
biztos felvevőpiacot biztosít.

ÁTTEKINTÉS 

  Integrált működés a kőolajbeszerzéstől  
kezdve, a finomítói és petrolkémiai termékek 
előállításán keresztül, a nagy- és kiskereske-
delmi tevékenységig beleértve a logisztikai 
rendszerek működtetését és az értéklánc 
optimalizálását.

  6 termelő üzem* összesen 20,9 Mt/év  
finomítói és 2,1 Mt/év petrolkémiai  
kapacitással.

  Világszerte 18 Mt/év finomítói és  
1,3 Mt/év petrolkémiai termék nagykereske-
delmi értékesítése.

  Kiskereskedelmi jelenlét 11 országban több 
mint 1700 töltőállomással.

  Elindult az „Új Downstream Program”, amely 
500-550 millió USD hatékonyságjavulást 
tűzött ki célul 2014 végére, aminek eredmé-
nyeként 2013-ban már 400 millió USD javu-
lást értünk el.
  A hatékonyságjavító akciók a romló külső 
környezet ellenére is javuló és erős  
teljesítményt eredményeztek 2013-ban.

Pozsonyi  finomító, Szlovákia

*A Mantovai Finomító 2014. januártól logisztikai központtá alakul, ezáltal nem 
szerepel a fenti adatokban

http://ir.mol.hu/hu/mol-csoportrol/
uzleteink/feldolgozas-es-kereskedelem/
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EREDMÉNYEINK
Új Downstream Program 2012–2014

A továbbra is nyomott külső környezet ellenére a MOL-csoport 
Downstream üzletága sikeresen folytatta az „Új Downstream 
Program” végrehajtását, melynek egyértelmű célkitűzése, hogy 
2012-2014 között a működés teljes területére kiterjedő jelentős 
hatékonyságjavítást érjen el. A kívánt paradigmaváltás eléréséhez 
mélyreható változások történtek az integrált Downstream 
értéklánc minden elemében, a kőolaj kiválasztástól a finomítás és 
petrolkémián át a kis- és nagykereskedelemig.

Az „Új Downstream Program” 500-550 millió USD EBITDA 
növekedést céloz meg 2014 év végéig, a 2011-es bázishoz 
viszonyítva. E növekedés közel 60%-a várhatóan költségcsök-
kentési, míg 40%-a bevétel növelési akciókból származik majd. 
Továbbá a program célja, hogy az alapanyag- és termékkészlet 
optimalizálásával lecsökkentsük a lekötött működőtőkét.

Az „Új Downstream Program” a hatékonyságjavításra, a működés 
rugalmasságának növelésére, a szigorú költségmenedzsmentre 
és az integrált, felülvizsgált értékesítési stratégiára koncentrál. 
A több száz, egyenként mért akcióból álló összetett program, 
a MOL-csoport Downstream vállalatainak arányos hozzá-
járulásával a három éves periódus során fokozatosan javítja 
a Csoport eredményességét. Az eredeti tervekkel összhang-
ban, 2012-ben a teljes célösszeg 30%-át, 150 millió dollárt sik-
erült elérni. A program második évében, 2013-ban, 400 millió 
dollárnyi volt a tisztított EBITDA növekedés 2011-hez viszonyít-
va, ami további 250 millió dollár belső hatékonyságjavulást 
jelent a 2012-es év eredményeihez képest. A több mint 300 
megvalósított hatékonyságjavító akció jelentős szereppel bír 
a MOL-csoport Downstream 2013-as pénzügyi eredményének 
javulásában, melyet a finomítói üzletágra kedvezőtlenül ható 
külső környezet ellenére sikerült elérni.

MEgLÉVŐ TERMELŐ ESzKözEINK MEgERŐSíTÉSE 
ÉS opTIMaLIzÁLÁSa

Válaszul a rendkívül kedvezőtlen ipari környezetre finomítóink-
ban és petrolkémiai üzemeinkben rugalmas, keresleti igényeken 
alapuló működési módok kerültek bevezetésre, melyek gyors 
reagálást tesznek lehetővé a piaci változások esetén. A finomítói 
termékkihozatal és energiafelhasználás területén sikeresen elindí-
tottuk a LEAN alapú működést a Pozsonyi és Dunai Finomítókban, 
ami már most kézzelfogható, több mint 10 millió EUR hasznot 
hozott 2013-ban. Kiemelten fontos volt a karbantartási költségek 
területe, kifejezett hangsúlyt fektetve az értékteremtő működés-
re és a költségcsökkentést előirányzó intézkedésekre, ugyanak-
kor megerősítettük a biztonságos és megbízható működéseket. 
A racionalizált tőkekiadások nem csak fenntartották eszközeink 

működését, de biztosították további vonzó, hatékonyságnövelést 
célzó projektek megvalósításának lehetőségét.

Horvátországban az INA teljesítménye 10 milliárd Ft-tal javult a tisz-
tított eredményét tekintve, köszönhetően a Rijekai Finomítóban 
található MHC üzem stabilabb működésének, a megfelelő alapan-
yag kiválasztásának, a kibővített kőolaj választéknak és a hatékony-
abb marketing hozzájárulásnak.

2013. október 4-én, az olaszországi finomítói iparágra ható negatív 
gazdasági környezet következtében, a MOL-csoport bejelentette 
döntését, hogy a Mantovai Finomítót logisztikai központtá alakítja át. 
A finomító fokozatos átalakítása 2014 januárjában vette kezdetét.

Míg a 2012-es CAPEX nagyrészt állapotfenntartó jellegű projek-
tekre korlátozódott, addig 2013-ban a növekedést elősegítő pro-
jektek kerültek előtérbe. Petrolkémiai stratégiánk részeként, mely 
a szélesebb és jobb minőségű termék portfólión keresztül pia-
crészesedésünk növekedésére és versenyképességünk erősítésére 
törekszik, folytatódott az új 220 kt/év kapacitású pozsonyi LDPE 
üzem építése. Az üzem teljes beruházása több mint 300 millió EUR, 
melynek célja, hogy a termelési rugalmasság növelésével és a ma-
gasabb nafta kihozatallal 2015 végétől lehetővé váljon a szinergiák 
további kiaknázása. A TVK-ban (petrolkémiai vállalatunk Magya-
rországon), a 120 millió EUR értékű beruházással épülő 130 kt/év 
kapacitású butadién kinyerő üzem megvalósítása várhatóan 2014 év 
végére befejeződik. Jelentős lépésként a MOL-csoport úgy határo-
zott, hogy Tiszaújvárosban egy 60 kt/év kapacitású szintetikus gumi-
gyártó üzem megépítésével belép az ígéretesnek számító szintetikus 
gumigyártás piacára. A projekt megvalósítása a japán technológiai 
és piacvezető Japan Synthetic Rubber Co. Ltd., vállalattal egy közös 
vállalkozás keretein belül válik lehetővé, mellyel a piacra lépés kocká-
zatait is minimalizálni tudjuk.

VEzETŐ REgIoNÁLIS ÉRTÉKESíTÉSI 
ÉS LogISzTIKaI hÁLózaTuNK 
haTÉKoNY KIhaSzNÁLÁSa

A MOL-csoport értékesítési és marketing tevékenysége főként a 
kelet-közép-európai növekedési lehetőségekre koncentrál, ahol 
jelentős előnyünk származik központi elhelyezkedésünkből és a 
vevői igények különösen mélyreható ismeretéből.

Horvátországban a folyamatos keresletcsökkenésben megnyil-
vánuló kedvezőtlen makro környezet ellenére is növekedett a mo-
torbenzinek értékesítése 2013 során. Ez a kiemelkedő eredmény a 
hazai finomított termék piac legjelentősebb szereplőivel megkötött 
éves szerződéseknek köszönhető, és jelentősen javította a saját ter-

melés és import lefedettség közti különbséget, valamint a horvát 
piaci részesedésünk érdemi növekedését eredményezte.  A MOL-
csoport megőrizte kedvező helyzetét a jövedelmező magyar piacon, 
és a piaci trendekkel összhangban növelni tudta értékesítését. 
A mantovai finomító logisztikai központtá történő alakításával 
párhuzamban, a MOL-csoport teljes mértékben elkötelezett 
aziránt, hogy tovább folytassa nagykereskedelmi tevékenységét 
az olasz piacon és kemény munkával javítsa piaci pozícióját. A 
Porto Marghera-ban található kikötői létesítményeket a mantovai 
finomítóval összekötő logisztikai hálózat a jövőben finomított ter-
mékek szállítására szolgál majd.

A MOL-csoport déli-régiós növekedési stratégiájának részeként 
folytatjuk logisztikai hálózatunk optimalizálását Romániában. 
Megnöveltük a Tileagd-ben található depónk befogadó 
képességét, és ezáltal ország-közi szállítmányok érkezhettek Mag-
yarországról. Továbbá a Duna-parti Giurgui-ban 2013 májusában 
befejeződött az új üzemanyag terminálunk építésének első fázisa, 
amely 60 kt éves kapacitású. A projekt következő fázisában továb-
bi tároló tartályok kerülnek felállításra, mely által 2015-re további 
140 kt-val fog növekedni az éves kapacitásunk.

A sok éve tartó kedvezőtlen keresleti tendencia után kiskeresk-
edelmi teljesítményünk felülmúlta előző éves teljesítményét az 

éves üzemanyag értékesítés, az árrés bevételek és a nyereség 
tekintetében. Az igen látványos marketing promóciók, mint a 
MOL Mobile bevezetése és a több márka szereplésével újrain-
dított Multipont hűségprogram mellett, az egyes országok sajá-
tosságaihoz alkalmazkodó kiskereskedelmi stratégiákat valósítot-
tunk meg az év során.

•  Tovább haladt a terjeszkedés Romániában 10 új töltőállomás 
megnyitásával, melyekből kettő már franchise hálózat keretein 
belül jött létre

•  A Papoil hálózat sikeres integrálása közel 5%-ra növelte a piaci 
részesedésünket Csehországban, ami ideális kiinduló pozíciót 
biztosít a további növekedéshez

•  Az INA kiskereskedelmi hálózatának modernizálása tovább 
folytatódott Horvátországban. A töltőállomások közel 
50%-a újult meg az év végéig, és az újjáépítő program Bo-
sznia-Hercegovinában is tovább haladt. Mindezen akciók a 
vásárlói érték növelésére irányultak, ami hozzájárul ahhoz, 
hogy a minőség terén vezető szerepet tölthessünk be ezen 
országokban

•  Nemrégiben elkezdődött a kiskereskedelmi hálózat átalakítá-
sa Ausztriában, aminek célja egy személyzet nélkül működő 
hálózati modell kialakítása, mely 2014-től érzékelhetően növeli 
majd a hatékonyságot.

Százhalombattai finomító, Magyarország
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 Finomítás 2009* 2010 2011 2012 2013
Veszélyes hulladék (t) 28.063 42.142 43.163 45.036 42.215
Veszélyes hulladék / termelés (kg/olaj egyenérték tonna) 2,1 1,9 2,0 2,2 2,1
Nem veszélyes hulladék (t) 12.987 25.862 27.184 19.547 92.636**
Nem veszélyes hulladék / termelés (kg/olaj egyenérték tonna) 1,0 1,2 1,2 1,0 4,5
Újrafelhasznált/újrahasznosított hulladék aránya (t) 26.481 41.846 45.730 42.222 114.403**
Újrafelhasznált/újrahasznosított hulladék aránya (%) 65% 62% 65% 65% 85%

 Finomítás 2009* 2010 2011 2012 2013
Halálesetek száma (saját munkavállalók) 0 1 0 0 0
Halálesetek száma (beszállítók) 0 0 0 0 0
Halálesetek száma (harmadik fél) 0 0 1 0 0
Közúti baleseti-arányszám (RAR) (balesetek száma/millió vezetett km) 2,25 1,42 1,01 1,47 1,20

Teljes Downstream 2010* 2011 2012 2013
 (Petrolkémiával és Kiskereskedelemmel)
Létszám 9.055 15.785 15.398 15.027
Nők (%) 23,4% 20,8% 20,3% 20,4%
Fluktuáció (%) 7,3% 6,0% 8,8% 7,0%

Petrolk. Finomítás Petrolk. Finomítás Petrolk. Finomítás Petrolkémia+ Finomítás***

Egy főre jutó képzési költség (ezer Ft)** n. a. 68 56 54 44 63 44
Egy főre jutó képzési óraszám** n. a. 25 36 22 340 26 21

KöRNYEzET

Vevői elégedettség 2010 2011 2012 2013
Nagykereskedelmi vevői elégedettség (MOL) (%) 88 86 88 86

Nagykereskedelmi vevői elégedettség szintje (INA) (%) 84 84 83 88
Nagykereskedelmi vevői elégedettség szintje (Slovnaft) (%) 90 90 82 82

Kutatás - Fejlesztés célú kiadások 2009 2010 2011 2012 2013
Downstream K+F ráfordítás (millió Ft) 1.626,2 1.467,7 1.380,0 1.604,5 1.243,7

Megújulókra fordított K+F (millió Ft) 572,5    622,8    515,4 656,7    603,3

*2010-ben az INA nélkül      **Képzési adatok az Energopetrol nélkül      ***2013-ban az adatok a Petrolkémiára és a Finomításra együttesen vonatkoznak
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*A 2013-as finomítás érték a petrolkémia adatait is tartalmazza

*2009-ben az INA nélkül.
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gazDaSÁgI fENNTaRThaTóSÁg

fENNTaRThaTóSÁg

EREDMÉNYEK a 2013-aS ÉVBEN

  A 2013-as év folyamán fontos kutatási projekteket fejeztünk be, ame-
lyek eredményeként új termékeket vezettünk be. Ilyen új termékek 
a „gumi bitumen”, valamint a „MOL Truck Diesel” üzemanyag. A 
gumi bitument hulladékká vált gumiabroncsok újrahasznosításával 
állítják elő, és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
által végzett életciklus elemzés szerint a gumibitumen használata  
29-32%-kal gazdaságosabb a normál bitumennél. A MOL Truck Die-
sel használatával pedig akár 3%-kal csökkenthető a CO2 kibocsátás.

  Az Új Downstream Programunk energiahatékonysági fejlesztéseiv-
el jelentős eredményeket értünk el. A legfontosabb 27 projektünk 
becslésünk szerint 140 ezer tonna CO2 kibocsátás-csökkenést ered-
ményezett, a projekteknek köszönhető pénzügyi megtakarítás pedig több 
mint 8,5 milliárd Ft volt. A Csoportszintű teljes ÜHG kibocsátást egyéb 
tényezők is befolyásolják, például a termelés vagy a portfólió változása.
  A MOL Nyrt. „Köszi az olajat, jövünk egy bulival!” kampányával kíván-
ta növelni a használt sütőolaj visszagyűjtését. A sütőolajtól a lakosság 
környezetbarát módon válhat meg a MOL töltőállomásokon való leadás-
sal. Jelenleg 230 töltőállomáson történik a sütőolaj átvétele és a program 
elindítása óta összesen immár 228 tonna olajat gyűjtöttünk össze.

  A Downstream üzletág egységeink munkabiztonsági teljesítménye 
derűlátásra ad okot. 2013-ban a MOL-csoportban nem történt 
halálos telephelyi baleset, emellett a TVK 389 napon (majdnem 
2 millió munkaórán), a MOL-LUB pedig 691 napon (több mint  
0,5 millió munkaórán) keresztül üzemelt munkaidő-kieséssel járó 
baleset (LTI) nélkül a 2013. év végén.
  2013-ban a MOL-csoport Downstream üzletágában 1,5 év időtar-
tamú Vezetői Utánpótlás Programot (VUP) indítottunk azzal a 
céllal, hogy felkészítsünk 20 fiatal tehetséget a jövőbeni vezetői 
szerepükre. A résztvevőket Downstream hatékonyságfejleszté-
si projektek menedzselésébe vontuk be, emellett vezetői kom-
petenciafejlesztési képzésben részesülnek, és belső mentorok is 
támogatják őket. A program a szervezetből összesen több mint 150 
embert von be projektmunkákon keresztül.
  A Petroskills kompetenciafejlesztési programunk immár a Logisz-
tika, az EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezet-
védelem) és a Petrolkémia területeire is kiterjed a MOL-csoporton 
belül. A kompetencia-alapú fejlesztési folyamat eredményeként 
célzott képzések és fejlesztések valósulnak meg. A végső cél a 
működési kiválóság és a biztonságos működés növelése.
  Az átláthatóság melletti elkötelezettségünk jeleként 2013 júni-
usában a MOL-csoport magyarországi Finomítás üzletágának első 
önálló fenntarthatósági jelentése jelent meg, amely a finomítók 
teljesítményét és eredményeit mutatja be.

KöRNYEzET

KöRNYEzET EgÉSzSÉg ÉS BIzToNSÁg

ÉghajLaTVÁLTozÁS
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Milyen új nemzetközi irányvonalakat lát a jelenlegi Downstream üzletág területén? 
Jelentős változások mennek végbe a globális finomítói iparágban, legfőképp az Egyesült Államok-
ban, Latin-Amerikában és Ázsiában, komoly hatást gyakorolva ezzel Európára, ahol a finomítói 
üzletág és termékértékesítés válaszút elé került. Ázsiában jelentősen nőtt a kőolajtermékek iránti 
kereslet és továbbra is kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkezik, ezáltal komplex, kiváló 
technológiával rendelkező finomítói beruházásokat figyelhetünk meg Indiában, Kínában és más 
fejlődő országokban. Az ázsiai kormányok aktívan támogatják országaik olajiparát, egyedi hitel-
lehetőségekkel, engedélyekkel, részleges adókedvezményekkel és kedvező erőforrás beszerzési 
egyezségekkel segítve az üzletág növekedését. A Közel-Keleten hatalmas finomítói és vegyipari 
komplexumok épültek fel, azzal a kifejezett céllal, hogy finomított termék exportőrként is vezető 
szerepet töltsenek be a világban, ugyancsak kormányzati támogatások segítségével. Palaolaj ki-
termelése révén az Amerikai Egyesült Államok fokozatosan önellátóvá válik, növelve ezzel a világ 
olajkészleteit is. Mindemellett nem tapasztalható csökkenő tendencia az ország fogyasztásában. 
A kőolajtermékek adómentessége miatt a benzinárak nagyon alacsonyak, így az Egyesült Álla-
mok keresleti piaca stagnálást, sőt enyhe növekedést mutat. Közép- és Dél-Amerika országainak 
kormányai is aktívan részt vesznek a helyi kőolajszektor felépítésében, a legtöbb esetben ezt az 
állami vállalatoknak nyújtott kedvezőbb jogszabályokkal segítik elő. Az Európán kívüli finomítói 
szektorról általánosságban elmondható, hogy a kőolajtermékek adómentesek vagy az európai 
átlagnál lényegesen kedvezőbb feltételek mellett adóznak, az árak alacsonyabbak és az állam je-
lentős összegekkel támogatja a vállalati beruházásokat. Továbbá Európa szigorú környezeti felté-

telrendszerével szemben, máshol ezek az előírások is megengedőbbek. Az európai finomítói üzletág számára az egyetlen túlélési lehetőség, ha 
az értéklánc teljes hosszára olyan hatékonyságnövelő intézkedéseket vezet be, amely biztosíthatja a lehető leghatékonyabb működést.

Mindezek alapján milyen hatásokkal kell számolnunk Európa szempontjából?
A 2000-2008 közötti időszak számított a finomítás „aranykorának”, amikor az alapanyag árak, működési és termelési költségek kedvezőek 
voltak, valamint a világ és Európa növekvő kőolaj- és finomított termék iránti kereslete is javította az európai finomítók kihasználtságát. 
2009-től fogva azonban a helyzet drasztikusan megváltozott az „aranykorhoz” képest. Nemcsak, hogy többé már nem volt jövedelmező az 
iparág, de 2011-től kezdve szinte minden európai finomító mérlege negatívba fordult, működésük veszteségessé vált. 2013-ban, a finomítói 
hatékonyságnövelésnek köszönhetően, egyes finomítóknak sikerült megállítani a veszteségtermelés folyamatát. Azonban azt semmiképp 
sem mondhatjuk, hogy manapság az európai finomítói szektor újra maximalizálni tudja nyereségét, csak veszteségeit minimalizálja. Az 
imént vázolt nemzetközi helyzet továbbra is nyomás alatt tartja az európai Downstream üzletágat, amely emellett a kormányok és a jogal-
kotás támogatását is nélkülözi. Mi itt Európában egyre nehezebben tudunk alkalmazkodni ehhez a fokozódó nemzetközi versenyhez, miköz-
ben az európai szabályozási környezet egyre költségesebbé és bonyolultabbá válik, tovább torzítva ezzel az energiapiacot.

Hogyan reagál a MOL-csoport a Downstream üzletág külső környezetének állandó változására?
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az új nemzetközi trendek alapjában rengetik meg az eddigi játékszabályokat. Nem úszhatunk az 
árral szemben, így még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a hatékonyságnövelésre és további beruházásokra, hiszen a MOL-csoport hatá-
rozott célja, hogy mind hatékonyság mind pedig nyereségesség szempontjából visszatérjen Kelet-Közép-Európa élvonalába. Ennek hatására 
indítottuk el a 2012-2014 között futó Új Downstream Programunkat, amely a hatékonyság növelésére törekszik a teljes értéklánc mentén, 
kezdve a kőolaj beszerzéstől, a finomításon és vegyiparon át a kis- és nagykereskedelemig. A program első két éve a tervek szerint alakult, 
400 millió USD tisztított EBITDA növekedést eredményezve.

Melyek voltak az Új Downstream Program legfontosabb elemei 2013-ban?
2013 során kibővítettük a feldolgozható kőolajok skáláját, ezáltal változatosabbá téve az alapanyag beszerzést, mellyel célunk, hogy ter-
mék kihozatalunkat teljes mértékben a piaci igényekhez alakítsuk. Ezek a termelés rugalmasságára irányuló akciók továbbra is verseny-
képes finomítói hozamot, magas fehér termék arányt és a piaci változásokra történő gyorsabb reagálást tesznek lehetővé számunkra. 

Mindezt sikerült alacsonyabb működési költségszinten elérnünk, 
köszönhetően a megnövekedett energiahatékonyságnak, javuló 
karbantartás gazdálkodásnak és alacsonyabb működő tőke fel-
használásnak, továbbá az Új Downstream Program részeként be-
vezetésre került LEAN szemléletnek is.

Értékesítési tevékenységünkben további árrés növekedést tudtunk 
elérni azáltal, hogy a MOL-csoport termékeit a legjövedelmezőbb 
kis- és nagykereskedelmi piacokon - ilyen Szerbia és Románia - vala-
mint a legnyereségesebb fogyasztói szegmensekben értékesítettük. 
Ezen túlmenően a petrolkémia területén tett lépéseink magasabb 
árréseket eredményeztek, ezáltal növelve az üzletág összeredmé-
nyességhez való hozzájárulását.

Költség oldalon 2013 során a legjelentősebb megtakarítást az ener-
giagazdálkodás területén értük el. A folyamatban lévő energiához 
köthető projektek magukban foglalják a fogyasztás volumetrikus 
csökkentését, az energiaforrások és folyamatok optimalizálását, va-
lamint az energiaellátás feltételeinek javulását.

Milyen egyéb hatékonyságnövelő intézkedésekről, illetve beruhá-
zásokról beszélhetünk a Downstream területén?
Nem zárkózunk el semmilyen új és jövedelmező üzleti lehetőség elől, 
készek vagyunk újabb befektetések által tovább erősíteni pozícióinkat 
a belső felvevő piacainkon, növelni üzleteink integráltságát és szélesí-
teni termékválasztékunkat. Ezek közül is legfontosabb néhány új be-
ruházás és az eszközállomány racionalizálása. Hogy szélesebb és jobb 
minőségű vegyipari termékválasztékkal erősítse meg versenyképes-
ségét, a MOL-csoport egy új vegyipari egység, az LDPE üzem megépí-
téséről határozott a Slovnaft pozsonyi finomítójában. A 220 kt éves 
kapacitású üzem a tervek szerint 2015-ben kezdi meg működését, és 
nagyobb mennyiségű nafta feldolgozását teszi ezzel lehetővé finomí-
tónk termeléséből. A magyarországi petrolkémia üzletág is tovább 
fejlődik, hiszen 2014 végére felépül egy 130 kt éves kapacitású buta-
dién üzem a TVK területén. Az üzemnek köszönhetően beléphetünk 
a szintetikus gumigyártás piacára, mivel biztosítani fogja az alapanya-
got egy szintén tervben lévő szintetikus gumigyártó üzem működé-
séhez, melyet a japán éllovas és piacvezető, Japan Synthetic Rubber 
Co. Ltd. társasággal közös vállalatként szándékozunk létrehozni. Ami 
az eszközállományunk racionalizálását illeti, bejelentettük a mantovai 
finomítónk logisztikai központtá történő átalakítását, melynek folya-
mata 2014 januárjában elkezdődött. 

Milyen okok állnak a Mantovai Finomító átalakítása mögött?
2007-ben vásároltuk meg Mantovát, amikor a külső környezet még 
kedvező volt a finomítás számára, a már korábban említett „arany-

kort” éltük. 2008-tól kezdve a helyzet azonban pontosan az ellen-
kezőjére változott, Olaszországban is, főképp a kevéssé méretgaz-
daságos és kedvezőtlen termékkihozatallal rendelkező finomítók 
számára. Habár történtek új beruházások és számos hatékonyság-
növelő intézkedést vezettünk be a mantovai finomítóban, a jelenle-
gi méretével és eszközállományával valamint a kedvezőtlen makro 
ökonómiai és piaci viszonyok között lehetetlenné vált a nyereséges 
működtetés.
Éppen ezért részletes, mélyreható elemzést készítettük az IES man-
tovai finomítójának hosszú távon is fenntartható működtetéséről, 
amelyben számításba vettük azt a tényt is, hogy a mantovai fino-
mító hosszú távú kőolaj ellátási szerződése lejárt. Végül az ENI-vel 
megállapodásra jutottunk, mely értelmében átalakítási projektünk-
kel csatlakoztunk a partner „zöld-finomító” kezdeményezéséhez, 
s így a Porto Marghera kikötőt és a Mantovai Finomítót összekötő 
komplex logisztikai hálózatot immár a kőolaj helyett végtermékek 
szállítására használjuk majd. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy fi-
nomítónkat fokozatosan terméklogisztikai központtá alakítsuk át, 
így a MOL-csoport továbbra is jelen marad az iparágban mantovai 
kereskedelmi tevékenysége révén. Az átalakítás nyereséges műkö-
dést eredményez és megadja a lehetőséget arra, hogy megtartsuk 
munkavállalóink egy részét, akik az új üzleti modell működtetésé-
ben vesznek majd részt mantovai telephelyünkön.

Végül általánosságban mit jelent mindez a MOL-csoport 
Downstream divíziójának jövőjére nézve?
Működésünk optimalizálásával, és a jelenlegi termelési eszkö-
zeink nyereségességének maximalizálásával mi mindig a töké-
letes működésre törekszünk legfőbb üzleti tevékenységeink so-
rán. Mindemellett előtérbe helyezzük a vevőközpontúságot és 
a Downstream működés minden területére kiterjedő hatékony-
ságnövelést. Ezzel összhangban tervezzük, hogy 2015-től útjára 
indítjuk hatékonyságnövelő programunk következő generációját, 
ami segíteni fog kívánt eredményeink, azaz a megnövekedett ver-
senyképesség elérésében az elkövetkezendő években. Beruházá-
sainkat illetően, az új petrolkémiai üzemeink - a Slovnaft új LDPE 
üzeme és a TVK butadién üzeme – várhatóan rövidtávon is növelni 
fogják nyereségességünket. Az értékesítés területén megtartjuk 
és növeljük a régiós piaci jelenlétünket, kiterjesztjük fő piacainkat 
Kelet-közép Európában, s egyúttal fejlesztjük és kibővítjük a kiske-
reskedelmi hálózatunkat is.
A MOL-csoport Downstream üzletére vonatkozóan, az értékláncunk 
bővítése érdekében, folyamatosan figyelemmel kísérjük a különféle 
fúziós és felvásárlási lehetőségeket a régióban. Rengeteg a lehető-
ség, és biztos vagyok benne, hogy a MOL-csoport ezek közül a hosz-
szú távú céljait leginkább szolgáló opciók mellett fog dönteni.

Horváth Ferenc
Ügyvezető Igazgató, Downstream
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 Kapacitás (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 I. (kétirányú – total 129 km)   3,5
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) 36
Termékvezetékek: 
MOL – 1.356 km 8,2
SN – 484 km 2,5

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

Töltőállomások	száma
MOL 602
INA 444
Slovnaft 236
IES 196
Tifon 43
Roth 37
Energopetrol 59
PAP Oil 125
Összesen 1.742

Hazai	és	főbb	piacok

Finomító

Petrolkémiai üzem

Olajvezeték

Petrolkémiai vezetékek

Etilénvezeték

Termék depó

Csehország

Ausztria
TVK

Bosznia -  
Hercegovina

Szlovákia

Szlovénia

Magyarország

Szerbia
Rijekai 

Finomító

SPC

Románia

Olaszország

Sisaki  
Finomító

Lengyelország

Dunai  
Finomító

Pozsonyi
Finomító

Mantovai*
Finomító

Horvátország

*	A	mantovai	finomító	2014	januárjától	fokozatosan	terméklogisztikai	központtá	alakul	át.

Downstream portfolió › 
finomítók

logisztika

kiskereskeDelmi hálózat

petrolkémia
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Gáz MIdstreaM – földGázszállítás › 

Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Földgázszállító Zrt.  
(a továbbiakban FGSZ) rendelkezik szállítási rendszerüzemel-
tetői engedéllyel. Tevékenysége törvényileg szabályozott piaci 
környezetben zajlik. A vállalat tulajdonolja és üzemelteti a Ma-
gyarországot behálózó nagynyomású földgázszállító-rendszert. 
A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ tranzit tevékenységet is 
folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, átszállítást Romá-
nia, Horvátország és igény esetén Ukrajna irányába. Nemzetkö-
zi összehasonlításban a Társaság vezetékrendszerének műszaki 
színvonala a csúcstechnológiák közé tartozik. Az FGSZ a térség 
stratégiai szerepben lévő vállalatai közé tartozik. Dinamizmusa és 
hatékonysága Európa egyik kiemelkedő földgázszállítójává teszi.
Az FGSZ által az elmúlt években végrehajtott stratégiai fontos-
ságú vezetékfejlesztések alapozzák meg a társaság jövőjét, a re-
gionális elosztó szerep kiteljesítését és hazánk biztonságos, kör-
nyezetbarát és versenyképes áron történő gázellátását. 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 ki-
alakításából következnek. A stratégiai célkitűzések további haté-
kony és átgondolt infrastruktúrafejlesztést tesznek szükségessé.
A 2013-as év újdonságaként az FGSZ Regionális Booking Platform 
(RBP) munkanéven az európai „Kapacitásallokációs ÜKSZ” (CAM 
Network Code) előírásainak megfelelő kapacitásallokációs infor-
matikai alkalmazást fejlesztett egy európai uniós pilot projekt ke-
retében.  Az alkalmazás nem csak az FGSZ rendszerén található 
határkeresztező pontokon, hanem bármilyen más, akár az együtt-
működő hazai földgázszállító-rendszertől független hálózati pon-
ton alkalmas a CAM NC szerinti eljárásnak megfelelő kapacitás-
aukciók lebonyolítására, illetve az aukción elnyert kapacitásokra 
érkező nominálások feldolgozására.

átteKINtÉs

 5784 km hosszú távvezetékrendszer.
 18 hazai, 4 import betáplálási pont, közel  

   400 gázkiadási pont.
 6 regionális központ, 6 kompresszorállomás.
 Világszínvonalú irányítóközpont Siófokon.

http:// i r.mol .hu/hu/mol-csoportrol/uz leteink/
foldgazszallitas/

VERSENYELŐNYEINK
•  Földrajzi adottságok: az FGSZ fontos szereplője a regionális 

tranzit célú szállításoknak is. 

•  Minőségbiztosítás: Az FGSZ-nél 1997-től működik tanúsító tes-
tület által auditált, ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek 
megfelelő minőségirányítási rendszer. A társaság 2013-ban in-
formációbiztonsági irányítási rendszert alakított ki az ISO/IEC 
27001:2005 szabvány szerint, melyet az SGS Hungaria Kft. tanúsí-
tott. Ezen rendszerek működését az SGS félévente felülvizsgálja.  
A folyamatosan magas színvonalú karbantartás és hibaelhárí-
tás érdekében az FGSZ az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány 
alapján 2013-ban újratanúsíttatta a hegesztési tevékenységét 
az ÉMI-TÜV-SÜD Kft.-vel.

•  Stabil pénzáramlás: Az FGSZ közel 5800 km hosszú, Magyaror-
szágot behálózó nagynyomású földgázszállító távvezetékrend-
szerének működtetése, kapacitásának és kiegészítő szolgálta-
tásainak diszkriminációmentesen történő értékesítése stabil 
pénzáramlást biztosít a Csoport részére.

eredMÉNYeINK 
Ötödször is a Legjobb Munkahely
Az FGSZ az Aon Hewitt 2013-as Legjobb Munkahely Felmérésé-
ben Magyarországon ötödször nyerte el a Legjobb Munkahely 
megtisztelő címet, míg a regionális versenyben háromszor lett 
Kelet-Közép-Európa Legjobb Munkahelye.

KIteKINtÉs
Európai dimenziók
Az FGSZ egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac létrejötté-
ben érdekelt. Ezért a 2011-től 2020-ig terjedő 10 éves időszak-
ban mind a magyar, mind pedig nemzetközi színtéren átfogó 
infrastruktúrafejlesztésekben kíván részt venni, ezzel segítve a 
hazai likvid gázpiac kialakulását. A gázpiac átformálása lehető-
vé teszi, hogy a hazai fogyasztók elérhessék a régió egymással 
versenyző gázforrásait és lehetőségeik szerint optimalizálják 
beszerzési portfóliójukat.

Az FGSZ a stratégiai beruházások első lépcsőfokaként 2006 és 
2010 között jelentősen növelte a keleti importkapacitást, össz-
hangban a stratégiai tároló fejlesztésével. Megépült a magyar-
horvát és a magyar-román összekötő vezeték.
A stratégiai beruházások második, 2011-2020-as időszakra terve-
zett üteme az északnyugati és északkeleti fejlesztéseket foglalja 
magában. Az FGSZ tervezi a létező nyugati importkapacitások bő-
vítését, valamint a Dunántúl ellátásbiztonságát a HAG-vezetéktől 
függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket.
A társaság 2012-ben együttműködési megállapodást kötött az 
UKRTRANSGAZ-zal a Magyarországról Ukrajnába történő földgáz-
szállításról, amelynek eredményeként és 2013 tavaszától biztosít-
ja a földgázszállítás lehetőségét Ukrajna felé.

Az FGSZ célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében minden irány-
ból biztosítsa a földgáz beszállíthatóságát és a létrejött határke-
resztező összeköttetések kétirányúvá tételével szerves részévé 
váljon az őt körülvevő régiónak. Ebben a sorban fontos lépés 
volt a Románia felől érkező gáz betáplálási lehetőségének ki-
alakítása. Az első lépcsőben megnyitott kapacitás ugyan csak 
kisebb mennyiség beszállítását teszi lehetővé, de az FGSZ és 
román partnere közösen dolgozik ennek szignifikáns bővítésén. 
A déli és délkeleti, majd a keleti, végül az északi és nyugati gáz-
források becsatornázásával Magyarország gázellátása biztosabb 
alapokon fog nyugodni. 
Az FGSZ hosszú távú stratégiájában lefektetett beruházások lehe-
tővé teszik, hogy a jelenlegi perifériális gázszállítási szerepkörből 
kilépve Magyarország az elkövetkező évtizedben regionális gázel-
osztó központtá fejlődjön.

Az Észak–Déli Gázkorridor célja a gáz-gáz verseny infrastruktu-
rális feltételeinek megteremtése és egy egységes, transzparens 
gázpiac kialakítása a közép- és délkelet-európai régióban. Az 
FGSZ továbbra is támogatja a koncepciót, azonban úgy véli, az 
Ukrajna irányába történő szállítás lehetőségének megnyitásával 
kialakult egy kézenfekvő, egyszerűbb, költséghatékony megoldás 
is. Az eredetileg tervezett Horvátország – Magyarország – Szlo-
vákia – Lengyelország útvonal helyett egy másik, zömében a már 
kiépített vezetékrendszerre épülő útvonalat javasol Horvátország 
– Magyarország – Ukrajna – Lengyelország vezetékrendszereinek 
összekapcsolásával.

Seszták Imre Kompresszorállomás, Beregdaróc
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földGázszállítás INfrastruKtúra ›

UKRáN/magYaR öSSzEKötŐ VEzEtéK
(Testvériség, Összefogás, Keleti szél)

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
Kiadási pont  
Éves megszakítható kapacitás 6,1 milliárd
Napi megszakítható kapacitás 16,8 millió
  

OSztRáK/magYaR öSSzEKötŐ VEzEtéK
(HAG vezeték felöl)

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

Kiadási pont   (köbméter)
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
Betáplálási pont  
Éves nem megszakítható kapacitás 0,1 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás 0,2 millió
Éves megszakítható kapacitás 1,7 milliárd
Napi megszakítható kapacitás 4,8 millió

KaPaCItásadatOK 
(az adatOK 15 ˚C-ON éRtENdŐK)

2013-as összteljesítMÉNY
(az adatOK 150 C-ON éRtENdŐK)

   (köbméter)
Összes hazai célú mennyiség 
a kitárolt mennyiséggel együtt 9,22 milliárd
Ebből kitárolt 2,27 milliárd
Tranzitcélú és export 3,40 milliárd
Hazai célú átvételekből importmennyiségek 
beregdaróci ponton 4,38 milliárd
HAG vezetéken 3,79 milliárd
Hazai termelésből 1,84 milliárd

Mosonmagyaróvár

Vecsés

Kecskemét

Kenderes

Karcag

Endrőd

Nemesbikk

Beregda-
róc

TiszavasváriMiskolc

Kardoskút

Algyő

Szőreg
Zsana

Városföld

Csanádpalota

Drávaszerdahely

Gellénháza

Pusztaederics

Babócsa

Báta

Kápolnásnyék

Siófok, Irányítóközpont

Földgázszállító 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

Ausztria

Horvátország

Szlovénia

Szerbia

Románia

Szlovákia

Siófok

Szank

Hajdúszoboszló

Ukrajna

  

magYaR/hORVát öSSzEKötŐ VEzEtéK

Kiadási pont  (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 2,6 milliárd
Éves megszakítható kapacitás 4,4 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás 7,2 millió
Napi  megszakítható kapacitás 12,0 millió
Betáplálási pont  
Éves nem megszakítható kapacitás 0,0 milliárd
Éves megszakítható kapacitás 7,0 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás 0,0 millió
Napi megszakítható kapacitás 19,2 millió
  

HazaI terMelÉs

12 betáplálási pont   (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 1,8 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás 7,9 millió
  

KeresKedelMI CÉlú földalattI 
GáztárOlóK KaPaCItásadataI

5 betáplálási pont   (köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás 5,0 milliárd
Napi csúcskapacitás 59,6 millió
Ebből megszakítható 7,1 millió
  

stratÉGIaI CÉlú földalattI GáztárOló 
KaPaCItásadataI

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

földGázszállító reNdszer BetáPlálásI  
NaPI CsúCsKaPaCItása

  (köbméter)
Összesen stratégiai kitárolás nélkül 172,4 millió
ebből megszakítható  43,6 millió
Import   93,6 millió
ebből megszakítható  36,5 millió
Tranzit  11,3 millió
Kereskedelmi célú tárolás  59,6 millió
ebből megszakítható  7,1 millió
Stratégiai célú tárolás  20,0 millió
Hazai termelés  7,9 millió
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● A Downstream üzletág „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült 
EBITDA-ja 157 Mrd Ft-ot ért el 2013-ban, ami 4%-os javulás a bá-
zis időszakhoz képest. Teljesítményünket több külső negatív ha-
tás is kedvezőtlenül befolyásolta, úgymint a csökkenő Brent-Ural 
jegyzésár különbség, a romló finomítói marginok, míg az integrált 
petrolkémiai margin javulása pozitívan hatott. Az összességében 
negatív külső környezetet teljes mértékben ellensúlyozni tudtuk 
belső erőfeszítéseinkkel, hatékonyságjavító programunk megva-
lósítása folytatódott és elérte a meghirdetett 250 millió USD-t (55 
Mrd Ft) 2012-höz viszonyítva. Finomítói termékértékesítésünket 
kis mértékben növelni tudtuk, mely szintén pozitívan hatott az 
eredményre.

● A Gáz Midstream üzletág EBITDA-ja, speciális tételek nélkül 59 
Mrd Ft-ot tett ki 2013-ban, amely azonos az előző évi értékkel. 
Ez az eredmény pozitívan értékelhető figyelembe véve, hogy a 
magyarországi földgázszállítás üzletág szabályozott bevételét ne-
gatívan érintette a szabályozott megtérülés évközi csökkentése. A 
horvát gázkereskedelmi üzletág továbbra is jelentős veszteséget 
termel a kihívásokkal teli árkörnyezetben, ugyanakkor az alacso-
nyabb értékesített volumennek volt némi pozitív hatása az ered-
ményre. Mivel a MOL értékesítette többségi részesedését az föld-
gáztároló üzletágban, az MMBF eredmény-hozzájárulása utoljára 
jelentkezik.

● A pénzügyi műveletek nettó vesztesége 58 Mrd Ft volt 2013-
ban, amely főként a követeléseken és kötelezettségeken elszá-
molt árfolyamnyereség csökkenéséből adódott.

● A beruházások és befektetések értéke 2013-ban 270 Mrd Ft 
volt. Stratégiánknak megfelelően beruházásaink többsége az elő-
ző évhez képest még nagyobb súllyal az Upstream üzletágban va-
lósult meg. A Csoport teljes CAPEX költéseinek 58%-a (155 Mrd 
Ft) az Upstream tevékenységhez kapcsolódott (előző évben 48%), 
míg a teljes összeg 35%-a (94 Mrd Ft) a Downstream üzletágra 
jutott (2012-ben ez 46% volt). A kiadások fennmaradó 7%-a (21 
Mrd Ft) a gáz és a központ területéhez kapcsolódott.

● A működési cash-flow 35%-kal, 615 Mrd Ft-ra nőtt 2013-ban, 
köszönhetően a működőtőke elemek kedvező változásának. A 
működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash-
flow csekély mértékben (7%-kal), 501 Mrd Ft-ra csökkent.

● A Csoport eladósodottsága 2008 óta a legalacsonyabb szint-
re csökkent: az egyszerűsített nettó adósság/EBITDA mutatónk 

A 2013-AS EREDMÉNYEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA 
A 2013-as működési cash flow 35%-kal haladta meg az előző 
évi szintet. Mindazonáltal a MOL-csoport „tiszta” újrabeszerzési 
árakkal becsült EBITDA-ja 9%-kal elmarad az előző évi szinttől, és 
csak 516 Mrd Ft-ot ért el. A könyv szerinti működési eredmény 
negatív lett a szíriai és horvátországi eszközleírások – utóbbi az 
INA Downstream szegmens veszteséges működésének következ-
ménye – és a mantovai finomító átalakításához kapcsolódó téte-
lek hatására. 
Az Upstream üzletág eredményességének előző évhez képest 
mutatott romlása elsősorban a lényegesen alacsonyabb rea-
lizált szénhidrogén árnak (-9% év/év alapon) illetve a csökkenő 
termelésnek (-10%, Szíria nélkül) tudható be, ez utóbbi főként 
az érettebb észak adriai tengeri gáz-termelő mezők természetes 
termeléscsökkenésének valamint az oroszországi ZMB mező érté-
kesítésének köszönhető.
Az év elején kitűzött célunknak megfelelően a Downstream üzlet-
ág „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja javult. Romló 
makrogazdasági környezetben - az összeomló termék-margin, va-
lamint a szűkülő Brent-Ural jegyzésár különbség ellenére - kivá-
ló eredményt értünk el az „Új Downstream” hatékonyságjavító 
programunk, a magasabb finomítói termékértékesítés valamint a 
javuló petrolkémiai árrés következtében.
A Gáz Midstream üzletág az előző évivel azonos eredményt ért 
el, mivel a magyarországi földgázszállítást terhelő szabályozói ta-
rifacsökkentés negatív hatását kioltotta a horvát gázkereskedelmi 
üzletág alacsonyabb értékesítési szintjéből eredő kisebb veszte-
ség hatása.
A kiemelkedően magas működési cash flow következtében a Cso-
port pénzügyi pozíciója tovább javult. Az év végi eladósodottsági 
szint 16%, mely 2008 óta a legalacsonyabb.

● Az Upstream üzletág speciális tételek nélküli EBITDA-ja 360 
Mrd Ft-ra csökkent 2013-ban, amely 14%-kal alacsonyabb, mint 
a 2012-es szint. A teljesítményt negatívan befolyásolta a 9%-kal 
csökkenő átlagos realizált szénhidrogén ár, mely elsősorban a ma-
gyar és a horvát földgázárak visszaesésének tudható be. A Cso-
port szénhidrogén termelése is alacsonyabb volt, ami elsősorban 
a csökkenő kelet-közép-európai gázkitermelés következménye. 
Az augusztusban értékesített oroszországi ZMB mező, valamint a 
szíriai termeléskiesés hatását kiszűrve a Csoport teljes termelése 
napi 100 ezer hordó egyenértékre (mboepd) csökkent, ami 7%-os 
visszaesés 2012-höz képest. 

0,79-szoros értékre csökkent az egy évvel ezelőtti 1,42-szeres 
szintről, amellyel párhuzamosan nettó eladósodottságunk 24,9%-
ról 16,0%-ra esett vissza.

A vEZEtÉS bESZáMOLÓJA ÉS ELEMZÉSE A 2013. Évi pÉNZüGYi 
helyzetről, valamint a működés eredményeiről ›
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Főbb pénzügyi adatok divízionális bontásban 

Értékesítés nettó árbevétele 2012 2013 2012 2013
(millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5

Upstream 779.080 642.038 3.456 2.870 
Downstream 4.810.232 4.847.969 21.341 21.672 
Gáz Midstream 462.924 385.522 2.054 1.723 
Központ és egyéb 158.535 137.144 703 613 

Összesen 6.210.771 6.012.673 27.554 26.878 

Külső értékesítés nettó árbevétele1 2012 2013 2012 2013
(millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5

Upstream 270.104 209.998 1.198 939
Downstream 4.792.039 4.834.553 21.260 21.612
Gáz Midstream 422.590 348.478 1.875 1.557
Központ és egyéb 36.591 7.388 163 33

Összesen 5.521.324 5.400.417 24.496 24.141

EBITDA 2012 2013 2012 2013
(millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5

Upstream 402.846 370.574 1.788 1.657 
Downstream 124.655 108.492 553 485 
Gáz Midstream 57.806 55.930 256 250 
Központ és egyéb -41.632 -49.764 -184 -222

Szegmensek közötti átadás2 -19.005 35.826 -85 159 
Összesen 524.670 521.058 2.328 2.329 

EBITDA speciális tételek nélkül3 2012 2013 2012 2013
(millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5

Upstream 417.886 360.067 1.854 1.610 
Downstream 153.584 134.579 681 602 

Downstream üzletág újrabeszerzési 
árakkal becsült „tiszta” EBITDA3,4 150.565 156.827 668 701

Gáz Midstream 58.101 58.781 258 263 
Központ és egyéb -38.675 -49.764 -172 -222
Szegmensek közötti átadás2 -19.005 -9.437 -84 -44
Összesen 571.891 494.226 2.537 2.209 

Újrabeszerzési árakkal 
becsült „tiszta” EBITDA3,4 568.872 516.474 2.524 2.308

Üzleti eredmény 2012 2013 2012 2013
(millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5

Upstream 256.213 141.520 1.137 633 
Downstream -12.858 -169.659 -57 -758
Gáz Midstream 35.494 34.009 157 152 
Központ és egyéb -56.669 -62.489 -251 -279

Szegmensek közötti átadás2 -16.885 37.991 -75 169 
Összesen 205.295 -18.628 911 -83

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül3 2012 2013 2012 2013
(millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5

Upstream 282.169 174.378 1.252 780 
Downstream 22.682 6.986  101 31 
Gáz Midstream 35.789 36.860 159 165 
Központ és egyéb -53.712 -62.489 -238 -279

Szegmensek közötti átadás2 -16.885 -7.272 -76 -33
Összesen 270.043 148.463 1.198 664 

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

KitEKiNtÉS StRAtÉGiAi 
időhorizonton 

2013 folyamán a MOL-csoport megőrizte kiváló cash-flow termelő képességét annak ellenére, hogy 
a tisztított EBITDA 9%-kal csökkent. Szándékunkban áll a cash-flow termelés stabilitásának fenntar-
tása rövid-távon, illetve javítása közép-távon. Az Upstream üzletág 70%-os erdményhozzájárulásával 
továbbra is a Csoport fő eredménytermtője maradt. Az organikus növekedési lehetőségek kihasz-
nálásával és inorganikus lépések megtételével várakozásink szerint az Upstream szegmens vezető 
szerepe a következő években is fennmaradhat. Ugyanakkor 2013-hoz hasonlóan a kedvezőtlenül 
alakuló külső finomítói környezet ellenére a Downstream üzletág eredményének javulására számí-
tunk, amely hatékonyságnövelő programunk sikerének köszönhető.

Az Upstream portfolió teljes termelése napi 91-96 ezer hordó olaj-egyenérték (mboepd) szintet érhet 
el 2014-ben és növekedési pályára állhat az év második felében. Ennek megfelelően kitermelésünk 
napi 105-110 ezer hordó olaj-egyenérték között lehet 2015-ben. Középtávon, 2018-ra 30%-os terme-
lésnövekedést várunk javuló egységprofitabilitással, amely napi 125-135 ezer hordó olaj-egyenérték 
termelési szint elérését jelenti. Legfontosabb projektjeink hozzájárulása az alábbiak szerint alakul: 

• Irak kurdisztáni régiójában jelentős termelésnövekedésre számítunk. A Shaikan blokk termelésbe 
állítása megtörtént, a teljes kitermelési kapacitás hamarosan eléri a napi 40 ezer hordó olaj-egyen-
érték szintet, ennek megfelelően a kitermelés folyamatos felfutásával számolunk 2014-ben. Az Akri-
Bijeel blokk területén napi 10 ezer hordó olaj-egyenérték kapacitású felszíni eszközök rendelkezésre 
állnak, az olajtermelés 2014 első félévében veszi kezdetét.
•  A nemrég zárult akvizíciónk keretében megvásárolt északi-tengeri eszközeink nagy része korai me-
zőfejlesztési fázisban van. A Cladhan mező termelésének Csoportszintű hozzájárulása napi 4-5 ezer 
hordó olaj-egyenérték lehet 2015-ben azt követően, hogy a termelés megindul. Az északi-tengeri 
eszközök termelési csúcsa napi 16-18 ezer hordó olaj-egyenérték lehet 2018-ban. 
• Annak ellenére, hogy a nemzetközi portfolió súlya növekszik majd a következő években, továbbra is 
a kelet-közép-európai régió adja majd a Csoportszintű termelés nagyobbik részét. Továbbra is célunk 
a termelés hanyatlásának mérséklése, vagyis 5%-os szint alatt tartása. Horvátországban szándékunk 
szerint a termelés növekedhet 2015-re néhány nagyobb mezőfejlesztési projekt megvalósításával.

Az organikus portfolió fejlesztés mellett a MOL keresi az akvizíciós lehetőségeket is. A múlt évben ak-
tív portfolió menedzsmentet valósítottunk meg, melyet a jövőben is folytatni kívánunk. A ZMB-ben 
és Baitugan-ban meglévő részesedéseink eladásával értéket realizáltunk, továbbá stratégiai szem-
pontból is fontos, hogy megjelentünk az északi-tengeri régióban.  A jövőben is aktívan keressük majd 
az inorganikus növekedési lehetőségeket annak érdekében, hogy megfelelően diverzifikált, nemzet-
közi portfóliónk tovább növekedhessen. A MOL pénzügyi flexibilitását felhasználva keres akvizíciós 
célpontokat nemcsak geopolitikai szempontból stabil régiókban hanem azokban az országokban is, 
amelyekben már ma is jelen van.
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Célunk a jövőben a készletpótlási arányt 100%-os szintjének elérése, amely reálisnak tűnik figyelem-
be véve, hogy a közeljövőben Irak kurdusztáni régiójában, Kazahsztánban és az Északi-tengeren is 
jelentős készletkönyvelések várhatók.

A Downstream szegmens várakozásaink szerint 2013-hoz hasonlóan továbbra is kihívásokkal teli kör-
nyezettel szembesül majd, tehát a belső hatékonyságnövelés továbbra is kiemelkedő jelentőségű lesz.
A cél 2014-re 100 millió USD-t meghaladó javulás elérése, így a teljes program során 500-550 millió 
USD költségmegtakarítást és árbevétel növekményt érünk el 2011-hez képest.

Teljes 2014-es CAPEX költésünk 1,6 – 1,9 milliárd USD között várható, amelyet teljes egészében 
működési cash-flowból fedezünk. Stratégiánknak megfelelően CAPEX költéseink 50%-ot magha-
ladó része az Upstream szegmensben kerül elköltésére. A Csoportszintű CAPEX költés a fenti sáv-
ban maradhat a következő években, mivel nemzetközi Upstream projektjeink jelentős része – kü-
lönösen Kurdisztánban – előrehaladott mezőlehatárolási és korai mezőfejlesztési szakaszban tart. 
A Downstream szegmensben petrolkémiai növekedési projektjeink megvalósítása jelenleg is zajlik, 
az üzemek építése belátható időn belül a végéhez ér. Középtávon viszont a Downstream szegmens 
CAPEX igénye alacsonyabb lehet a jelenlegi szinthez képest.

UpStREAM üZLEtáGi ÖSSZEFOGLALÓ
 Fő üzenetek

• A speciális tételek nélküli EBITDA 360 Mrd Ft-ot ért el, amely 14%-kal alacsonyabb a 2012-es érték-
nél. A csökkenés oka főleg az érett mezőkön csökkenő termelés és az oroszországi eszközértékesítés.
• A Csoport teljes SPE irányelvek szerint megállapított, 2P alapon mért szénhidrogén készlete 576 
millió hordó olaj-egyenérték volt 2013 év végén. 
• Napi 91-96 ezer hordó olaj-egyenérték körüli termelést várunk 2014-ben, amelyet a termelés 10%-
os növelésével napi 105-110 ezer hordó olaj-egyenértékes szint követ 2015-ben.  
• A jelenlegi portfolió termelési csúcsa napi 125-135 ezer hordó olaj-egyenérték körül alakulhat 
2018-ban, míg a készletpótlás aránya meghaladja majd a 100%-ot. 
• 2013-hoz hasonlóan hangsúlyos marad az aktív portfolió menedzsment.

A 2013-AS Év áttEKiNtÉSE

A speciális tételek nélküli EBITDA 360 Mrd Ft-ot tett ki, ami 58 Mrd Ft-os csökkenés az előző évhez 
képest. A visszaesés főbb okai az alábbiak voltak: 
• az alacsonyabb termelés, mely az érett mezők természetes csökkenésnek, az INA adriai tengeri me-
zőkből szerzett alacsonyabb termelés részesedésének és az orosz ZMB mező eladásának tudható be. Az 
orosz BaiTex mező növekvő termelése, csak részben tudta ellensúlyozni az említett negatív hatásokat;
• alacsonyabb átlagos realizált szénhidrogénár, elsősorban a földgáz esetében;
• a szervizcégek csökkenő hozzájárulása.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 104 ezer hordó egyenérték/nap volt 2013-ban, mely 10%-kal 
alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest, ha a bázis időszakból kiszűrjük szíriai hozzájárulást 
(3 ezer hordó egyenérték/nap).  A magyar és a horvát szárazföldi termelés relatíve jól teljesített, az éves 
csökkenés mindössze 6% volt. A horvát tengeri gáztermelés visszaesésének okai az észak-adriai térség 
természetes termelés-csökkenése és az INA részesedésének csökkenése az Annamaria tengeri blokk ter-
meléséből. Ez utóbbi annak a következménye, hogy a partner kutatási- és fejlesztési beruházásai maga-
sabbak voltak. Oroszországban a BaiTex mező termelése az intenzív mezőfejlesztési munkálatok eredmé-
nyeként növekedett, de ez csak részben tudta ellensúlyozni a ZMB mező alacsonyabb termelését. A ZMB 
mezőt augusztusban értékesítettünk, a mező hozzájárulása 2013 júliusáig 6,5 ezer hordó/nap volt.

2013-ban is az Upstream maradt 
a Csoport legjelentősebb ered-
ménytermelő szegmense

A napi termelési szint 10%-os 
éves csökkenése (a szíriai hozzá-
járulást kiszűrve)…

…elsősorban a természetes ter-
melés csökkenés miatt

...valamint az orosz ZMB mező 
értékesítése

Az átlagos realizált szénhidrogénár csökkenését leginkább a magyarországi és horvátországi gáz-
árak kedvezőtlen változása befolyásolta. 

Szénhidrogén-termelés (ezer boe/
nap) 2012 2013 Vált. %

Kőolajtermelés 42,8 38,2 -10,8
Magyarország 12,2 11,5 -5,6
Horvátország 8,8 8,6 -2,1
Oroszország 17,5 14,3 -18,7
Szíria 0,1 0,0 -100
Egyéb 4,2 3,8 -8,8
Földgáztermelés 66,7 57,8 -13,3
Magyarország 29,0 27,2 -6,2
Horvátország 30,7 26,2 -14,8
     amiből offshore 15,8 11,9 -24,5
Szíria 2,3 0,0 -100
Egyéb 4,7 4,4 -5,3
Kondenzátum 9,0 7,6 -15,0
Magyarország 5,1 4,5 -11,5
Horvátország 2,5 2,4 -6,8
Szíria 0,7 0,0 -100
Egyéb 0,7 0,8 15,2
Átlagos napi szénhidrogén-termelés 118,5 103,7 -12,5

a termelés-változás legFontosabb tényezői

• A magyarországi szénhidrogén termelése a mezők természetes kimerülése következtében 7%-
kal visszaesett. 2013-ban a MOL több kutat állított üzembe az érett algyői mezőn és felgyorsította 
mezőfejlesztési projektjeit annak érdekében, hogy részben kompenzálható legyen a kitermelés ter-
mészetes csökkenése. További lépések megtételét tervezzük annak érdekében, hogy a 2014-ben és 
2015-ben a kitermelés csökkenés szintjét 5%-ra mérsékeljük. Az újonnan elnyert kutatási licenszek 
pedig hosszabb távon gyakorolnak majd pozitív hatást a kitermelésre. 

• 2013-ban a horvátországi termelés napi 4,9 ezer hordó olaj-egyenértékkel (12%) csökkent az előző 
évhez képest. A csökkenés jelentős részben az offshore gáztermeléshez kapcsolódik (-3,9 ezer hordó 
olaj-egyenérték/nap, -24,5%), ahol a csökkenést a következő tényezők eredményezték: a mezők ter-
mészetes termelés csökkenése, vizesedése, csökkenő INA termelési részesedés a magasabb beruhá-
zások miatt, az Annamaria mezőn az alacsonyabb termelés részesedés, az Ika mezőn végzett fúrások 
miatti leállás az észak-adriai licensz területen (INAgip). A szárazföldi gáz és kondenzátum-termelés 
5%-kal esett vissza főleg szintén a természetes hozamcsökkenésnek köszönhetően. Összességében a 
Bilogora gáz- és az Ika B3R HOR termelés megindítása részben kompenzálta az Izabela (EdINA) mező 
megnyitásának 2014 második negyedévére történő elhalasztását. A természetes csökkenés miatt 
enyhe visszaesés volt tapasztalható a szárazföldi olajtermelésben is.

• Oroszország: A MOL-csoport termelése 2013-ban az oroszországi Zapadno-Malobalik (ZMB) me-
zőből átlagosan napi 6,5 ezer hordó volt a 2013. augusztusi értékesítésig. 

A Matjushkinsky blokk termelése 2013-ban átlagosan 3,9 ezer hordó olaj-egyenérték/nap volu-
menre csökkent, amely 7%-os visszaesést jelent az előző évhez képest. A csökkenést a 2012-ben 
üzembe helyezett kutak alacsonyabb kúthozama, a meglévő kutak esetén a vártnál nagyobb termé-
szetes termeléscsökkenés és a termelő kutak számának csökkenése magyarázza. A termelő kutak 
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száma 59-ről csökkent 55-re csökkent az év végére, mivel 4 új kút került megfúrásra, viszont 8 kutat 
vízvisszasajtolóvá alakítottunk.  

A Baitugan mező termelése átlagosan napi 6,6 ezer hordó olaj-egyenértékest tett ki, amely 2012-
hez viszonyítva 21%-os növekedésnek felel meg. 2013-ban összesen 45 kutat fúrtunk, amelyből le, 
amelyből 41 olajtermelő és 4 visszasajtoló. Számos felszíni létesítményhez kapcsolódóan építési 
munkálatokat végeztük el 2013-ban, ide tartozik az elektromos hálózat, a vízgyűjtő és visszasajtoló 
rendszer bővítése.

• Pakisztánban a termelés kis mértékben, napi 5,8 ezer hordó olaj-egyenérték szintre emelkedett, mi-
vel az új kutak termelése meghaladta a Makori és Manzalai mezők természetes termeléscsökkenését. 
A TAL blokkban a Manzalai-10 2012-ben kezdett fúrása és tesztje befejeződött. A kút bekötésre került 
a feldolgozóüzembe 2013 júniusában. A Makori East-3 fúrása 2013 januárja és 2013 augusztusa között 
zajlott. A kút tesztje 2013 októberében fejeződött be. A Maramzai-2 és a Mamikhel-2 munkálatai 2013 
májusában befejeződtek és elkeződödött a termelés a központi feldolgozórendszer segítségével.
• Szíria: 2012. február 26-án az INA „force majeure” 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. Ennek következtében 
további termelés nem került elszámolásra 2012. február 26-át követően. Az INA fenntartja szíriai 
érdekeltségét, és a „force majeure” nem jelenti a projekt befejezését. 

költségek és ráFordítások

Az Upstream szegmens ráfordításai értékcsökkenési leírással, de speciális tételek nélkül 22 Mrd Ft-
tal, 478 Mrd Ft-ra csökkentek 2012-höz képest. Az oroszországi exportvámmal együtt számított bá-
nyajáradék 118 Mrd Ft volt, amely 45 Mrd Ft-tal alacsonyabb, mint a bázisidőszakban, ennek oka a 
csökkenő magyarországi szabályozott gázár, a ZMB értékesítése és az alacsonyabb termelés. A szén-
hidrogén-termelés fajlagos költsége (értékcsökkenési leírás nélkül) ugyanebben az időszakban 8,3 
USD/hordó volt. A növekedést az alacsonyabb termelési szint és a némiképp magasabb költségek 
befolyásolták. Az értékcsökkenési leírás 50 Mrd Ft-tal nőtt leginkább az alábbiaknak köszönhetően:
• 18 Mrd Ft értékű leírás, mely a sikertelen kutakhoz köthető Irak kurdisztáni régiójában és Ománban. 
• Ezen felül Szíriában a „force majeure” bejelentése óta nem lehetett értékcsökkenést elszámolni a 
termeléssel összhangban. Annak érdekében, hogy az eszközök értékcsökkenését megfelelően lehes-
sen számolni, megváltoztattuk az értékcsökkenés metodikáját, és a felszíni eszközök könyv szerinti 
értékét 25 Mrd Ft-tal csökkentettük. 
• Ezen túlmenően az üzemi eredményt rontotta a negyedik negyedévben elszámolt 43 Mrd forint 
leírás, amely szíriai eszközökhöz kapcsolódik és speciális tételnek minősül (ld. 1. melléklet).

KUtAtáSi tEvÉKENYSÉG 2013-bAN

2013-ban 20 kutató- és feltáró kutat teszteltünk (tizenegyet sikeresen). Ezen felül az időszak végén 
9 kút állt tesztelés alatt, vagy várt tesztelésre valamint 9 kút fúrása volt folyamatban.

55%-os kutatási találati arány 
2013-ban

Kutató és leha-
tároló kutak

Q1 
2013

Q2 
2013

Q3 
2013

Q4 
2013 Progress Comment / Test result 

IRAK KURDISTZTÁNI 
RÉGIÓ

Bijell-1B     Fúrás 
folyamatban

A kút fúrása november 16-án indult 2.000 m-es mélységben. A kút aktuális 
mélysége 3.684 m.

Bakrman-1     Tesztelt, 
sikeres

A fúrás 2012. május 7-én kezdődött, a végső tervezett mélységet (4.100 méter) decem-
berben érte el. A tesztelés zajlik, könnyűolajat találtunk triász tárolószinten, de további 
teszt várható a triász tárolószinten a  rezervoár hosszabb távú termelésének méréséhez.   

Gulak-1     Tesztelt, 
sikertelen

A fúrás 2012. július 15-én kezdődött, a teljes mélységet (3.640 méter) 2013 november-
ben érte el. A kút 2013 szeptemberében leírásra került. 

Bijell-7 (Sharfuna-1)     Tesztelt, 
felfüggesztve

A fúrás 2012. december 19-én kezdődött. A Bijell-7 kút fúrása 5.050 m-es mélység-
ben befejeződött be a negyedik negyedévben. A triászi Kurra Chine-ból vízbeáram-
lást tapasztaltunk, a Jurassic Sargelu rezervoárból nem tapasztaltunk szénhidrogén 
beáramlást.A kutat teszteltük, ezt követően felfüggesztésre került.  

Bijell-4    Fúrás 
folyamatban 2013. december 1-én került megfúrásra, az elért mélység 1.898 m. 

Bijell-2     Fúrás 
folyamatban

A fúrás 2013. március 13-án kezdődött. Év végén, a kút mélysége 3.903 méter volt. A 
tervezett mélység 5.330 méter. 

Shaikan-7     Fúrás 
folyamatban

A kút fúrása 2013. június 16-án kezdődött. A kút tesztelésére várhatóan 2014-ben kerül 
sor.

OROSZORSZÁG Comment / Test result 

Prikoltogor-
skaye-127     Tesztelésre 

vár
 Jelenleg a kúttesztre való felkészülés zajlik, a tesztelés 2014 első félévében folytatódik, 
az Achimov réteg vizsgálatával.  

Kedrovskoye-105     Teszt 
felfüggesztve A kútteszt felfüggesztésre került, mert a mező prioritása változott.

Verkhne Laryo-
ganskoye-201     Tesztelésre 

vár
A kútteszt az első félévre lett halasztva  a korai olvadás miatt. A téli út és a fúrás helye 
kialakítás alatt áll. 

KAZAHSZTÁN

Rhozkovsky U-21     Tesztelt, 
sikeres

A kút tesztelése 2013 harmadik negyedévében befejeződött. A teszt eredménye: gáz: 
343.060 m3/nap, kondenzátum: 390 m3/nap, 11 mm-es fúvókán (4.407 hordó olaj 
egyenérték).

Rhozkovsky U-22     Tesztelt, 
sikeres

Tournasian: gáz: 189.610 m3/nap, kondenzátum: 171,6 m3/nap. (2.168 hordó olaj egy-
enérték); Bobrykovskiy: gáz 97.887 m3/nap, könnyűolaj: 97.887 m3/nap. (1.490 hordó 
olaj egyenérték)

Rhozkovsky U-24     Tesztelésre 
vár

A fúrás 2013. június 25-én kezdődött, a kút tervezett mélysége 5.200 méter. A fúrás jelenleg 
is tart, az aktuális mélység 4.223 méter. A kút tesztelés 2014 első félévében várható. A 
tesztelést végző fúróberendezés mozgatása folyamatban van.

Rhozkovsky U-26     Tesztelt, 
sikeres

A fúrás 2012. október 20-án kezdődött, a kút tervezett mélysége 5.200 méter volt. A 
fúrás 2013. március 24-én fejeződött be az alacsonyabban elhelyezkedő Devon réteg 
miatt a tervezettnél nagyobb mélységben, 5.300 méteren. A tesztelés 2013. március 
25-én kezdődött el. Teszteredmények: Tournasian: gáz: 240.508 m3/nap, kondenzátum: 
249 m3/nap. (2,943 hordó olaj egyenérték)

Rhozkovsky U-11     Tesztelt, 
sikeres

A fúrás 2013. január 23-án kezdődött el. A kútfúrás 4.503 méter mélységben fejeződött 
be júniusban. Teszteredmények: Bobrikovskiy: gáz: 55.354 m3/nap, kondenzátum: 61 
m3/nap. (699 hordó olaj egyenérték) Tournasian: gáz: 155.727 m3/nap, kondenzátum: 
149 m3/nap. (1,832 hordó olaj egyenérték)

    SK-1     Tesztelés 
alatt

A fúrás 2012. szeptember 21-én kezdődött, a MOL 49%-os részesedét vásárolt a North 
Karpovsky blokkban 2012. november 15-én. A kútfúrás 5.723 méter mélységben 
fejeződött be szeptember 23-án. A kút tesztelése 2013. december 25-én kezdődött.

    SK-2     Tesztelés 
alatt

A fúrás 2013. július elején kezdődött meg. A tervezett mélység 5.250 méter, év 
végén a kútmélység 4.383 m. A kút fúrása várhatóan 2014-ben befejeződik.

a Folyamatban lévő kutató és lehatároló kutak státusza:
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PAKISZTÁN

Ghauri X-1     Fúrás 
folyamatban

A kutatófúrás november 5-én indult, a tervezett mélység 4.250m, a jelenlegi mélység 
2.950 m Murree formációban. A megcélzott rezervoár hozzávetőleg 4.000 m-es mély-
ségben található.

Kot-1     Fúrás 
folyamatban

A Kot-1 kút fúrását 2013. május 26-án kezdték meg. A kút tervezett mélysége 5.488 mé-
ter. A fúrás 5.648-men fejeződött be november 22-én a Datta formációban. Az ígéretes 
alsóbb rétegek tesztje Lockhart formációban megkezdődött.  

OMÁN   

Hawasina-1     Tesztelt, 
sikertelen

 A fúrás 2012. december 4-én kezdődött,  a tervezett mélység 4.100 m volt,  végül  4.382 
méteren fejeződött be.. Száraz kútnak lett minősítve és felhagyásra került. A fúróberen-
dezés augusztus 31-én szabadult fel. 

MAGYARORSZÁG

Nagykáta-Ny-1     Tesztelt, 
sikeres

Találat. Tesztelés 2013. január 9-én befejeződött. Napi 1.206 hordó olaj 6 mm-es 
fúvókán.

Csévharaszt-2     Tesztelt, 
sikertelen A kút tesztelése 2013. január 10-én fejeződött be és száraznak bizonyult.

Páhi-2     Tesztelt, 
sikeres Találat. Teszteredmények: napi 59.300 m3 gáz 8 mm-es fúvókán

Ráckeve-Ny-1     Tesztelt, 
sikertelen

A fúrás 2013. január 30-án kezdődött el. A tesztelés a második negyedévben 
befejeződött, száraznak bizonyult.

Tófej−Ny−1     Tesztelt, 
sikeres

Találat. Tesztelés 2013. június 20-án befejeződött. Napi 25.000 m3 gáz 6 mm-es 
fúvókán.

Belezna−K−1     Tesztelt, 
sikertelen

A fúrás 2013. június 29-én kezdődött és a harmadik negyedévben fejeződött be. Gáz-
beáramlást mutatott, de száraznak bizonyult. 

Heresznye-D-1    Tesztelt, 
sikertelen A megcélzott mélység elérésre került, száraznak bizonyult.

Vízvár-D-1     Fúrás 
folyamatban Fúrás alatt áll.

Hbag-K-1     Tesztelésre 
vár Jelenleg tesztelésre vár.

Tompu-1     Tesztelés 
alatt

Az első teszteredmények alapján napi 4.500 m3 gáz 6 mm-es fúvókán. További tesztelés 
várható.

Beru-4 / unconven-
tional     Tesztelés 

alatt
A fúrás és rétegrepesztési program befejeződött, a kút termelési tesztje jelenleg zajlik. A 
gáztermelés eddig napi 15.000 m3 szinten stabilizálódott.

Beru-6 / unconven-
tional     Tesztelésre 

vár
A fúrás és a hagyományos tesztelés befejeződött, jelenleg hidraulikus rétegrepesztésre 
vár.

HORVÁTORSZÁG

Bunjani-1 South     

Sikeres, 
fejlesztési 
koncepcióra 
vár

A kút április 2-án került megfúrásra, a fúrás május 8-án ért véget. A november 14-i teszt 
sikeres volt. A fejlesztési koncepció kidolgozásáig a kút felfüggesztésre került.

Krunoslavlje-2     Sikertelen A kút április 15-én került megfúrásra, a fúrás június 3-án ért véget. A kút tesztelés nélkül 
sikertelennek lett nyilvánítva. A kút felszámolásra kerül.

Caginec-1     

Sikeres, 
fejlesztési 
koncepcióra 
vár

A kút fúrása június 20-án kezdődött meg és július 9-én fejeződött be. A kútteszt novem-
ber 21-én ért véget. A fejlesztési koncepció kidolgozásáig a kút felfüggesztésre került.

Iva -2 Du     Tesztelésre 
vár

A kút fúrása augusztus 10-én kezdődött meg és október 30-án ért véget 2.883 m-es 
mélységben. A kút tesztelésre vár.

Ilena -1 Dir     
Sikeres, de 
fejlesztési 
döntésre vár

A kút fúrása július 4-én kezdődött el és július 24-én fejeződött be. A kút tesztelése során 
sikeresnek bizonyult a kút. A béléscsövezés megtörtént, de a kútmunkálatok felfüggesz-
tésre kerültek, míg meghatározásra kerül a mezőfejlesztési terv. Ehhez rétegvizsgálatot 
szükséges végrehajtani. 

Ivna -1Dir     Sikertelen A kút augusztus 22-én került megfúrásra, a fúrás szeptember 6-án fejeződött be. A kút 
tesztelés nélkül sikertelennek lett nyilvánítva és felhagyásra került.

Hrastilnica - 4     Fúrás 
folyamatban A fúrás november 27-én kezdődött és jelenleg is tart.

EGYIPTOM

Helal-1     Sikertelen A kút fúrása 2013. március 3-án kezdődött meg és szeptember 27-én fejeződött 
be. A kút tesztelés nélkül sikertelennek lett nyilvánítva.

fúrás teszt fúrás és teszt azonos negyedévben

 a legFontosabb kutató és lehatároló kutak eredményei:

• Irak kurdisztáni régió:
Az Akri-Bijeel blokkban a Bakrman-1 kutatófúrás sikeres tesztjét követően (maximálisan 3.192 hor-
dó/nap könnyű, átlagosan 40⁰ API sűrűségű olaj, és 10,19 millió köbláb/nap gáztermelés) a talá-
latot kereskedelmi értékűeknek minősítették a negyedik negyedévben. Két lehatároló kút fúrása 
(Bijell-2, Bijell-4) jelenleg is zajlik a Bijell területen. A kiferdítést követően a Bijell-7 kút időszakosan 
felfüggesztésre került. A Bijell találat korai termeltetéséhez kiépítettük a szükséges felszíni létesít-
ményeket napi 10.000 hordó kapacitással és a Bijell -1B befejezése után azonnal készen áll és a szén-
hidrogén termelésre. A Shaikan blokk: mezőfejlesztési terve 2013 júniusában elfogadásra került. Az 
első termelőegység (PF-1) termelése elérte a 10.000 hordó napi szintet, és a kőolaj exportja 2014 
januárjában megindult. A Shaikan-4 kút a PF-1-be bekötésre került, és hamarosan termelésbe állhat. 
A második termelőegység (PF-2) üzembe helyezése 2014 áprilisáig várható.

• Oroszország: 
A Matjushinsky blokk keleti részén 1000 km²-es 2D-s szeizmikus mérési munkát hajtottunk végre 
2013 decemberben. A Zapadno-Kedrovoye és a Verkhne-Koltogorskaye mezők fúrásának előkészü-
letei folyamatban vannak. A Yerilkinsky mezőn a 3D-s szeizmikus mérési munkák szeptemberben 
indultak és a negyedik negyedévében lezárultak, az adatok értékelése az év végén megindult.

• Pakisztán:
A TAL blokkban a 2013 májusában meginduló Kot-1 kutatófúrás befejeződött december közepén, je-
lenleg a tesztelés zajlik. 2014 folyamán egy további kutatófúrás, a Malgin-1 indul. A Ghauri blokkban 
november 5-én a Ghauri X-1 kutató kút fúrása kezdődött meg. 

• Kazahsztán:
A Fedorovskoye blokkban a Rozhkovsky terület  lehatárolási munkái, és a mezőfejlesztés előkészíté-
se zajlottak. Négy lehatároló kút sikeres tesztje valósult meg 2013-ban, átlagos 3.400 hordó egyen-
érték napi termeléssel. Az U-24-es kút tesztjére 2014 első félévében kerül sor. A North-Karpovsky 
blokkban az SK-1 kutatófúrás tesztelése 2014 első negyedévében, míg az SK-2 kutatófúrás befejezé-
se 2014 második negyedévében várható. 

• Kelet-közép-európai régió
Magyarországon hét kútfúrásból és tesztből 3 volt sikeres, ezek közül is a Nagykáta-Ny-1 kút fúrása 
volt a legsikeresebb, amely készen áll az olajtermelésre. Horvátországban a kutatási munkák része-
ként 3+2 új kutatat mélyítettünk le (szárazföldi és tengeri) és 2+1 volt sikeres (szárazföldi: Bunjani-1 
Jug, Caginec-1; tengeri Ilena-1Dir).
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 2013 FOLYAMáN ELNYERt LicENSZEK

2010 óta Magyarország teljes területe zárva volt szénhidrogén kutatás szempontjából. A meglévő ku-
tatási licenszek nem meghosszabbíthatóak és új kutatási jogok csak koncessziós pályazat útján nyerhe-
tők. Az első tender során 7 koncessziós terület (4 szénhidrogén és 3 geotermikus) került meghirdetésre 
2013. augusztus 3-án. A MOL a nyilvános kiírásában 3 koncessziós terület (Szeged nyugati medence 
- olaj, Battonya-Pusztaföldvár észak - gáz és Jászberény - geotermikus kutatási blokkok) elnyerésére pá-
lyázott. Mindhárom pályázat eredményhirdetése 2014 első negyedévében történt meg, a pályázatokat 
a MOL nyerte. A koncessziós szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások a magyar állammal megindultak.

Annak ellenére, hogy a szárazföldi licenszek 2012-ben Horvátországban visszavonásra kerültek az 
INA elkötelezett kutatási tevékenység folytatása mellett. Jelenleg az INA az egyetlen olyan vállalat, 
amely rendelkezik megfelelő eszközökkel, tudással és tapasztalattal valamint olyan projektekkel, 
amelyek felgyorsíthatják a kutatást Horvátország szárazföldi területein. A licenszekkel kapcsolatos 
kormánydöntés jelenleg függőben van.

Az INA licenszeivel és engedélyeivel kapcsolatban az alábbi, 2013-ban hatályos szabályok irányadók:
• bányatörvény (2013 májusi hatályba lépéssel).
• szénhidrogén kutatást és termelést szabályozó törvény  (2013 júliusi hatályba lépéssel).
A Žutica (Hrastilnica, Selec) és a Prilavka (Đeletovci zapad) mezők termelésbe állításának előfeltétele 
az ingatlanok tulajdonjogával kapcsolatos kérdések tisztázása és a koncessziók kiadása.
Oroszországban a Baitex LLC, amely a MOL leányvállalata a Baitugan mező határain belül a devon 
réteg vizsgálatára vonatkozó licenszet szerzett 2013 júliusában. A 2014-es év várhatóan a 3D méré-
sek újrafeldolgozásával és újraértelmezésével telik majd annak érdekében, hogy a jövőbeni fúrások 
helye meghatározható legyen.

Pakisztánban a MOL 30%-os részesedést szerzett a Ghauri blokkban, így a MOL portfolió tovább 
bővült. A MOL számára Pakisztán jól ismert, stratégiai szempontból fontos terület, ahol a múltban 
komoly sikereket értünk el. Egy kutatófúrás indítottunk meg 2013 novemberében.

A MOL kutatási-termelési szempontból kiterjesztette jelenlétét Romániára annak érdekében, hogy a 
kelet-közép-európai régióban szélesebb portfoliót építsen ki, amikor az Ex-6 blokk a MOL részvételé-
vel pályázó konzorciumhoz került 2012-ben. A MOL részesedését 100%-ra növelte a blokkban 2013 
januárjában. A kutatási tevékenység 2014-ben a 3D-s adatgyűjtéssel indul meg. A további blokkok 
(Ex-1 és Ex-5) ratifikációjának folyamata jelenleg is zajlik. 

A 2013-as év termelése, valamint a ZMB és Surgut-7 értékesítése 575,7 millió hordó olaj-egyenér-
tékre csökkentte a MOL-csoport SPE 2P alapú szénhidrogén készletét. 
 

SPE 2P készletek, millió boe 2013

Magyarország 140,3
Horvátország 208,1
Oroszország 129,9
Szíria 35,8
Kazahsztán 36,7

Egyéb 24,8
Összesen 575,7

váLtOZáSOK AZ UpStREAM SZAbáLYOZÓi KÖRNYEZEtbEN  

A magyar bányajáradék-rendszert szabályozó Bányatörvény 2013-as változásai az alábbiakra terjed-
tek ki:
• 2013. április 1-jét követően a kötelezően átadott mennyiség termeléshez kapcsolódó saját felhasz-
nálás szintén a bányajáradék része – a bányajáradék kulcs és az egységár szempontjából egyaránt.
• 2013. augusztus 1-jét követően a kötelezően átadott mennyiségre vonatkozó bányajáradék mó-
dosul a Brent jegyzésár függvényében. Amennyiben a Brent-ár 80 USD/hordó feletti a bányajáradék 
3%-kal növekszik, 90 USD/hordó felett pedig további 3%-kal, összesen 6%-kal emelkedik.
• 2013. augusztus 1-jét követően az 1998. január 1. és 2008. január 1. között termelésbe állított 
mezők esetén a bányajáradék 12%-ról 16%-ra nő mind olaj-, mind gáztermelés esetén.
2013-ban a MOL a hazai kőolaj és földgáz kitermeléséből származó árbevételének 25,3%-át fizette 
be bányajáradékként a magyar állam felé.  Az 1998. január 1. és 2008. január 1. között kiterme-
lésbe állított mezőkön kitermelt földgáz (kivéve inert) után fizetendő bányajáradék átlagos kulcsa 
20,1% volt. A 2008. január 1-et követően termelésbe állított gázmezők után fizetendő átlagos 
bányajáradék átlagos kulcsa 18% volt. A kitermelt kőolaj bányajáradék átlagosan 20% volt. A nö-
velt hatékonyságú eljárásokkal (EOR) kitermelt mennyiségek után nem kell bányajáradékot fizetni 
Magyarországon.

Oroszországban a bányajáradék és az exportvám az urali olaj átlagos (rotterdami és mediterrán) 
jegyzésárától és a rubel/dollár keresztárfolyamtól függ, és az adótörvényekben rögzített képletek 
alapján számítandó. A bányajáradék mértékét az adóhatóság havonta hivatalos közleményben teszi 
közzé. A 2013. december 31-én érvényes bányajáradék 24,2 USD/bbl, a 2013-as átlagos Ural jegy-
zésáron alapuló éves átlagos bányajáradék pedig 21,5% volt az urali olaj átlagos jegyzésára alapján. 
A 2013. december 31-én érvényes exportvám 53,0 USD/bbl, az éves átlagos Ural jegyzésáron szá-
mított éves átlagos exportvám pedig 51,0% volt. A bányajáradék ráta 5,4 %-kal nőtt az előző évhez 
képest, amely 2012-re 446 rubelt jelentett tonnánként, 2013-ra pedig 470 rubel volt tonnára vetítve.

A horvátországi bányajáradék mértéke 5% 2011 áprilisa óta. 2013-ban nem történt változtatás. 

UpStREAM KitEKiNtÉS

A MOL jelenlegi Upstream portfoliója jelentős növekedési potenciállal rendelkezik. A korai fázisban 
lévő projektek kompenzálják majd a kelet-közép-európai régióban kis mértékben csökkenő terme-
lést. Az újonnan termelésbe állítandó mezők kedvezően befolyásolják majd az átlagos EBITDA alapú 
egységprofitabilitást. Stratégiai céljaink az alábbiak:
• a kelet-közép-európai régió termeléséből származó cash-flow maximalizálása, amely a következő 
években is a legnagyobb eredményhozzájárulással rendelkezik majd.
• A nemzetközi portfolió termelésének növelése, Csoportszinten minimum napi 125-135 ezer hordó 
olaj-egyenérték termelési szint elérése 2018-ig javuló EBITDA alapú egységprofitablitással.
• A termelés növekedésének visszaállítása 2014 év végéig, 10%-os növekmény elérése a 2014-es 
napi 91-96 ezer hordó olaj-egyenérték szintről 105-110 ezer hordó olaj-egyenérték szintre 2015-re.
• 100% feletti készletpótlás az Upstream portfolió hosszú-távú fenntarthatóságának megőrzése cél-
jából.
• Inorganikus terjeszkedés az északi-tengeri, a FÁK-államokbeli és pakisztáni régióra fókuszálva an-
nak érdekében, hogy portfoliónk növekedhessen.    

Kurdisztáni munkaprogramunk biztosítja a fokozatos termelésfelfutást mindkét blokkunkban.
Miután kereskedelmi értékűvé nyilvánítottuk az Akri-Bijeel blokkot a mezőfejlesztési terv várhatóan 
2014 első féléve folyamán készül el és kerül benyújtásra a regionális kormány részére.  A Bijell mező 
termeltetése hamarosan megindul, a napi 10 ezer hordó kapacitású termelő-berendezés már ren-
delkezésre áll. A munkaprogramot folytatjuk a Bijell és a Bakrman találatok lehatárolásával, legalább 
két kút megfúrásával és három kút tesztelésével. 

Változások a magyar 
bányajáradék rendszerben 

Emelkedő pályára állítjuk a 
termelést 2014 év végéig, 
30%-os organikus növek-
ményt érünk el 2018-ig 

Folytatódó mezőfejlesztés és 
folyamatos termelésnöveke-
dés kurdisztáni blokkjainkban
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A Shaikan blokkban a második termelő-berendezést (PF-2) 2014 második negyedévében helyezzük 
üzembe, így a blokkban napi 40 ezer hordó olaj-egyenérték termelési kapacitással rendelkezünk 
majd. Jelentős készlet növekedést várunk a blokktól, amely segítségével a készletpótlás aránya jóval 
meghaladja majd a megcélzott 100%-ot 2014-ben.   
A kurdisztáni projektek termelése napi 20-25 ezer hordó olaj-egyenérték lehet a termelés csúcsának 
elérésekor, 2018-ban.

A korábbi évekhez hasonlóan a kihozatal szintjének maximalizálására és a természetes termelés-
csökkenés ellensúlyozására törekszünk Kelet-Közép-Európában. Horvátországban középtávon a ter-
meléscsökkenés megszüntetésére teszünk kísérletet EOR technológia használatával, a Medimurje 
projektek 2015-ös termelésbe állításával és kiterjedt szárazföldi kutatófúrások elvégzésével. Ma-
gyarországon mezőfejlesztési munkák mellett 9 kutatófúrást tervezünk végrehajtani, célunk a ki-
termelés csökkenés szintjének maximum 5%-on tartása. A termelési egységköltségek lefaragása 
érdekében költségoptimalizációs program megvalósításába kezdtünk, amelynek célja a csökkenő 
termelésből adódó negatív hatások mérséklése.    

Az északi-tengeri eszközvásárlás lezárását követően munkaprogramunk a Cladhan mezőfejlesztés 
lezárására fókuszál, amelynek eredményeként a termelés 2015 közepén indulhat. A Catcher mező 
fejlesztése 2014-ben indulhat, amelyhez az utolsó hiányzó elem, a felszíni termelő-tároló egység 
(FPSO) bérlésére kiírt tender lezárása elérhető közelségbe került. Célunk az olajtermelés megindí-
tása 2017 nyara folyamán. Az északi-tengeri portfolió termelési csúcsa napi 16-18 ezer hordó olaj-
egyenérték lehet 2018-ban.
 
A MOL a Baitex 49%-os tulajdoni hányadának értékesítését követően a Baitugan blokk operátora maradt. 
Annak érdekében, hogy a blokk termelése növekedhessen 50 termelő és visszasajtoló kút megfúrása tör-
ténik meg 2014 folyamán. A termelés napi 9 ezer hordó olaj-egyenérték szintet érhet el 2014 év végére.
A kazahsztáni Fedorovskoye blokkban a mezőlehatárolás a végéhez közelít, az utolsó lehatároló kút 
tesztje az első félévben esedékes. Terveink szerint a készlet meghatározása 2014 vége előtt történ-
het, míg a kereskedelmi termelés 2016 második félévében veszi majd  kezdetét. A North-Karpovsky 
blokk potenciáljának feltárása folyamatban van, jelenleg két kutatófúrás tesztje zajlik, melyek az év 
végéig zárulnak. 
A pakisztáni Tal blokk feldolgozóüzeme 2014 első negyedévében kerül átadásra, amely alkalmas lesz 
nagyobb mennyiségű kőolaj és földgáz fogadására és az LPG termelés is megindulhat. A Halini-1 kút 
kiterjesztett tesztje folytatódik, amelynek célja a Karak blokk termelésének növelése..

A MOL megfelelő pénzügyi alapokkal rendelkezik az upstream eszközállomány inorganikus úton tör-
ténő megerősítésére. A MOL mérlege lehetővé teszi akár 1 milliárd USD feletti akvizíció megvalósí-
tását is. Elsődleges célterületeink a sekély tengeri blokkok alacsony geopolitikai kockázatú területe-
ken, mint például az Északi-tenger illetve azok a régiók, amelyekben már ma is jelen vagyunk (pl.: a 
FÁK-államok vagy Pakisztán). Ezen túlmenően a partnerségek kiemelt jelentősséget kapnak annak 
érdekében, hogy a kockázatmegosztáson túl tudástranszfer megvalósítására is lehetőség nyíljon. A 
MOL 2013-ban partnerségi viszonyt alakított ki a német Wintershalllal és a török TPAO-val.   

A Csoportszintű termelés ismét növekvő pályára állhat 2014-ben. Erőfeszítéseinknek köszönhetően 
a növekedés mértéke 30%-os lesz, tehát a Csoportszintű termelés napi 125-135 ezer hordó olaj-
egyenérték szintet ér el 2018-ban. Ezzel egyidejűleg a készletpótlás átlagos szintje meghaladja majd 
a 100%-ot a következő három évben.
 

Maximalizáljuk kelet-kö-
zép-európai cash-flow-kat, 
növeljük a termelést Horvát-
országban 2015-ben

Akvizíció útján szerzett észa-
ki-tengeri eszközeink komoly 
növekedési potenciállal 
rendelkeznek

Az eszközállomány megújítá-
sa céljából további akvizíciók 
várhatók

30%-os növekedés 
középtávon

DOWNStREAM üZLEtáGi  
ÖSSZEFOGLALÓ   
Fő üzenetek
  
A kihívásokkal teli külső környezet ellenére...
•… a MOL-csoport újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 4%-kal haladta meg az előző év 
hasonló értékét.
•Az „Új Downstream Program” megvalósítása a korábbi terveknek megfelelően haladt, 400 millió 
USD hatékonyságjavulást értünk el… 
•… a program megvalósítása folytatódik: további 100 millió USD-t meghaladó javulás várható 2014-
ben. 
•A butadién és LDPE üzemek építéséhez kapcsolódó beruházások folyamatban vannak, további, 
szintetikus gumi irányába történő diverzifikációt jelentettünk be, amely projektek segítségével a 
petrolkémiai üzletág növekedése biztosított.

A 2013-AS Év bEMUtAtáSA

A Dowstream külső környezet kedvezőtlenül alakult 2013-ban. 
A magas globális kapacitáskihasználtságból adódóan – amely főleg az Egyesült Államokra, Kínára és 
Oroszországra volt jellemző – a bővülő termékkínálat negatívan hatott a crack spread-ekre. Az euró-
pai kapacitáskihasználtság szintje viszont  történelmi mélypont közelébe csökkent a nyár folyamán. Az 
Európába importált termékek a crack-ek csökkenését idézte elő a kontinensen. Az Ural típusú kőolaj 
jegyzésára az év közepén egy rövid ideig meghaladta a Brent jegyzésárát. Az év vége felé a két olajtípus 
árkülönbsége növekedett valamelyest, mivel az Ural-hoz hasonló olaj kínálata bővült a világpiacon. Az 
éves átlagos jegyzésár-különbség így is az 1 USD/hordó szint alatt maradt. Részben a tartósan magas 
kőolajárak hatására az üzemanyagok iránti kereslet tovább szűkült Kelet-Közép-Európában. Az integrált 
petrolkémiai margin erősödött, amelyet főként a nafta jegyzésár csökkenése magyaráz. 

2012 2013 Vált. %
Brent dated (USD/bbl) 111,7 108,7 -3
Ural Blend (USD/bbl) 110,5 108,0 -2
Brent Ural árrés (USD/bbl) 1,09 0,69 -37
Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t) 192 165 -14
Crack spread – gázolaj 10 ppm (USD/t) 135 117 -13
Crack spread – vegyipari benzin (USD/t) 65 53 -18
Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/t) -220 -234 -6

Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/bbl) 12,8 9,9 -23

Crack spread – gázolaj 10 ppm(USD/bbl) 19,9 17,3 -13
Crack spread – vegyipari benzin (USD/bbl) -9,5 -10,3 -8
Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/bbl) -13,0 -15,8 -22
Integrált petrolkémiai árrés (EUR/t) 242 295 22

A negatív külső környezetben egyértelműen láthatók a belső hatékonyságnövelő program meg-
valósulásának jelei, mivel a tisztított CCS alapú Downstream EBITDA 4%-kal növekedett. A teljes 
értéklácot lefedő, MOL-csoport szintű Új Downstream program 2012-ben indult, a program célja 
500-550 millió USD hatékonyságnövelés elérése 2014-ig a 2011-es évhez képest, hasonló külső 
környezetet feltételezve. 2013-ban a program megvalósításának köszönhetően 250 millió USD ha-
tékonyságnövekedést értünk el 2012-höz képest, míg a 2012-es javulás 150 millió USD 2011-hez 
viszonyítva, hasonló külső környezetet feltételezve. A hatékonyságnövelő program sikere több, 

Az európai downstream 
környezet kihívásokkal teli 
maradt

Új Downstream Program 
célkitűzésének nagy részét 
elértük 2013-ra 
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mint 300 akció megvalósításának köszönhető, amelyek kiterjednek a finomítói, petrolkémiai és 
kiskereskdelemi üzletekre egyaránt. 

A negatív külső környezet hatására a mantovai IES finomítónk jövőjének felülvizsgálatára kényszerül-
tünk, a MOL-csoport a finomító logisztikai központtá történő átalakítása melett döntött. A finomító 
átalakítása 2014 során progresszív módon zajlik, ami azt jelenti, hogy a MOL-csoport fenntartja je-
lenlétét, a jövőben nagykereskedelmi tevékenységet folytatunk mantovai székhellyel.    

2013-ban a Downstream üzletág az előző évhez képest kedvezőtlenül változó piaci körülmények 
ellenére kiemelkedően teljesített, az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA szintje 4%-kal 
javult és 157 Mrd Ft-ot ért el. A 2012-es évhez képest:
• az eredményt pozitívan befolyásolta:

• az „Új Downstream” hatékonyságjavító programunk keretében elért 250 millió USA dollár ered-
ményjavulás,
• a 2%-kal magasabb Csoportszintű értékesítés, és 
• a magasabb integrált marginnal összhangban növekvő petrolkémiai hozzájárulás; 

• melyek hatását a következő negatív tényezők tompították:
• a realizált finomítói marginok jelentős csökkenése (14%-kal alacsonyabb benzin és 13%-kal ala-
csonyabb dízel margin) – a kelet-közép-európai régió továbbra is kedvezőtlen piaci körülményei 
mellett,
• valamint a zsugorodó Brent-Ural jegyzésár különbség, amely 0,4 USD/hordóval (37%-kal) volt 
alacsonyabb.

Tiszta újrabeszerzési árakkal 
becsült ‘EBITDA – Downstream3,4                                       2012 2013 Vált. %

MOL-csoport 150,6 156,8 4
MOL eredmény INA hozzájárulás nélkül 175,7 171,8 -2
INA -25,1 -15,0 40

Tiszta újrabeszerzési árakkal  
becsült ‘üzleti eredmény –  
Downstream3,4  

2012 2013 Vált. %

MOL-csoport 19,7 29,2 48
MOL eredmény INA hozzájárulás nélkül 72,8 73,3 1
INA -53,2 -44,0 17

3,4 A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza

A MOL-csoport újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja az INA hozzájárulását kiszűrve kis 
mértékben csökkent, míg az INA 10 Mrd Ft eredményjavulást ért el. Az előbbi eredménycsökkenés 
oka a fent leírt makro környezeti változások, míg az INA eredményére pozitívan hatott az Rijekában 
található MHC üzem kiegyensúlyozottabb működése, a diverzifikált alapanyag-kiválasztás, a kőolaj 
beszerzési lehetőségek bővítése és a marketing szegmens javuló hozzájárulása.

Kőolaj-feldolgozási adatok (kt) 2012 2013 Vált %
Saját termelésű kőolaj 1.117 1.015 -9
Import kőolaj 15.597 15.863 2
Kondenzátum 275 228 -17
Egyéb alapanyag 3.248 3.401 5
Teljes feldolgozott mennyiség 20.237 20.507 1
Vásárolt és értékesített termékek 955 1.049 10

A Downstream üzletág ered-
ménye javult az összeomló 
külső környezet ellenére

2013-ban a petrolkémiai üzletág újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA eredménye 
13 Mrd Ft-ot ért el, mely szignifikánsan javulás az egy évvel korábbi 12 Mrd Ft-os veszteséghez ké-
pest. Az eredményre pozitívan hatott a kiemelkedő integrált petrolkémiai margin (22%-kal 295 EUR/
tonnára nőtt az előző évhez képest).

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

2012 2013 Vált %

Kőolajtermékek 17.781 18.106 2
   Motorbenzin 4.036 4.001 -1
   Gázolaj 9.065 9.363 3
   Fűtőolaj 624 677 8
   Bitumen 1.015 1.026 1

Ebből Lakossági szolg. szegmens 
értékesítés 3.375 3.479 3

   Motorbenzin 1.099 1.105 1
   Gáz- és tüzelőolajok 2.186 2.289 5

Petrolkémiai termékértékesítés 1.229 1.302 6
   Olefin termékek 318 306 -4
   Polimer termékek 911 996 9

Teljes kőolaj- és petrolkémiai 
termék értékesítés 19.010 19.408 2

Éves szinten a kelet-közép-európai régió kumulált motorüzemanyag fogyasztása továbbra is csök-
kenő tendenciát mutat, habár a csökkenés üteme mérséklődött és a második félévben egyértel-
mű jelei mutatkoztak a fogyasztás javulásának. 

A régiós motor 
üzemanyag keres-

let változása
2013. év/2012. 

év (%) 

Teljes piac* MOL-értékesítés**

BENZIN DíZEL MOTOR-
ÜZEMA. BENZIN DíZEL MOTOR-

ÜZEMA.

Magyarország 0 4 3 -2 4 2

Szlovákia -7 -1 -3 -6 0 -2
Horvátország -4 0 -1 10 3 5

Egyéb -5 -2 -3 29 3 10
KKE 10 ország -5 -1 -2 10 3 5

* MOL becslés 
**Saját termelésű anyagok és külső forrásból beszerzett áruk értékesítése

A MOL-csoport teljes kőolaj- és petrolkémiai termék-értékesítése 2%-kal javult, ezen belül a mo-
torüzemanyag-értékesítés 5%-kal nőtt, mely nagyrészt a nem-hazai piacokon elért növekvő piaci 
részesedésnek köszönhető.
A kiskereskedelmi értékesítés teljes mennyisége (beleértve a kenőanyag és autógáz értékesítést) 
3%-kal nőtt az előző évhez képest, miután a harmadik és a negyedik negyedév jó eredményeit, 
valamint a dízel-hozzájárulás javulásának pozitív hatását részben kioltotta az év első hónapjainak 
gyenge eredménye.  

... míg a Petrolkémiai üzletág 
eredménye pozitívba fordult

Kis mértékben növekedett 
a teljes értékesített  
mennyiség...

...a motorüzemanyag értéke-
sítés terén jobban teljesített 
a Csoport a piaci átlagnál
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Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt) 2012 2013 Vált. %

Magyarország 767 789 3
Szlovákia 424 422 0
Horvátország 1.134 1.106 -2
Románia 469 503 7
Egyéb 581 659 13

Összesen 3.375 3.479 3

• Magyarország, Románia és Bosznia magasabb értékesítési adatait, a megnövekedett töltőállomás szám és a modernizációs 
program kedvező hatása generálta.
• Csökkent a szlovák és horvát üzemanyag értékesítés volumene a lassuló gazdaság és a nehéz piaci környezet hatására. 
• Az egyéb országok soron az értékesítés növekedésének egyik fő oka a csehországi PAP OIL hálózat hozzájárulása, mely 2013-
ban már konszolidálásra került.

DOWNStREAM KiLátáSOK

A finomítói kapacitások terén globálisan, de különösen Európában továbbra is a kihasználatlan kapa-
citások dominálnak majd az elkövetkező években. A keresletnövekedés nem lesz képes ellensúlyozni 
a finomítói kapacitások bősége által generált túlkínálatok, ezért a crack-ek nyomás alatt maradnak. 
A finomított termékek iránti kereslet ugyan növekszik majd globálisan, de a kínálat ezt meghaladó 
mértékben bővül majd. Az európai helyzet kedvezőtlenebb, mivel a kereslet  stagnál vagy kis mér-
tékben csökken és a kontinens fokozódó versennyel szembesül más finomítói központok növekvő 
termelése révén (Közel-Kelet, Oroszország, India). Ebből adódóan az európai crack-ek alacsony szin-
ten maradhatnak, különösen a benzin esetében.

A kelet-közép-európai régióban az üzemanyagok kereslete – azt követően, hogy évekig csökkenő 
kereslet volt tapasztalható – kis mértékben növekedhet vagy stagnálhat. A gazdaság növekedésétől 
vezérelten nőhet elsősorban a dízel fogyasztás, amely egyúttal a benzin / dízel között meglévő keres-
let – kínálati olló további nyílásához vezet.

Kihívásokkal teli környezetben nem marad más választásunk, mint az egész Csoportra kiterjedő Új 
Downstream Program folytatása. A hatékonyságjavítás nagyobbik része megtörtént, de további 100-
150 millió USD megtakarítást 2014-ben tervezünk elérni 2013-hoz képest. A korábbi évekhez hason-
lóan a költségcsökkentésre helyezzük a hangsúlyt, ezen belül is energia-, karbantartási-, szervezeti 
költségeket optimalizálunk és a finomítói veszteséget csökkentjük, valamint törekszünk a piaci része-
sedés és a marginok növelésére, ami összhangban van a Csoport Downstream szegmens stratégiai, 
növekedést biztosító céljaival.

A 130 000 tonna éves kapacitású butadién üzem megvalósítása jelenleg is zajlik. A C4/C5 leválasztó 
egység megépítésre került, az üzemet 2015 májusában tervezzük beindítani. 
2013 folyamán a MOL közös vállalat létrehozását jelentette be japán partnerrel, a JSR-rel közösen. A 
üzem kapacitása 60 000 tonna lesz évente és szintetikus gumit gyárt majd, amely a megtermelt buta-
dién egy részének átvételéből készül. A kereskedelmi üzem 2017-ben indul, további kapacitások kiépí-
tését vizsgálják a partnerek. A JSR-rel közösen a MOL-csoport petrolkémiai termékvonala az értéklánc 
mentén bővül, a szintetikus gumi (oldószeres eljárással készült sztirol butadién gumi) piacára történő 
belépéssel a petrolkémia üzletág által realizált margin növelhető.
A Slovnaft LDPE 4 üzeme három jelenleg üzemelő, kevésbé korszerű üzemet vált ki. A projekt befejezése 
2015-ben várható. A beruházás a Slovnaft versenyképességét javítja azáltal, hogy nő a termelés haté-
konysága és garantálja a megbízható, biztonságos működést. 

Nem számítunk az iparági 
környezet javulására

Az Új Downstream program 
eredményeként további 100 
millió USD-t meghaladó haté-
konyságnövekmény várható 
2014-ben

Petrolkémiai beruházásaink 
megvalósítása folytatódik

A MOL továbbra is elkötelezett töltőállomás hálózatának fejlesztése mellett a kelet-közép-európai régi-
óban. A korábbi években organikusan bővítettük romániai és szerbiai hálózatunkat, míg a csehországi 
hálózat akvizíció megvalósítása következtében növekedett.  További hálózatfejlesztést tervezünk akár 
organikus, akár nem organikus terjeszkedés útján a finomítók ellátási rádiuszán belül.
 
 

GáZ MiDStREAM üZLEtáG bEMUtAtáSA
A Gáz Midstream üzletág az előző évivel azonos eredményt ért el, mivel a magyarországi földgázszál-
lítást terhelő szabályozói tarifacsökkentés negatív hatását kioltotta a horvát gázkereskedelmi üzletág 
alacsonyabb értékesítési szintjéből eredő kisebb veszteség hatása.
   
FGSZ ZRt.

Az FGSZ Zrt. üzleti tevékenységének eredménye 2013. évben (IFRS elszámolás alapján számolt) a romló 
üzleti környezet hatására csökkent, a működési költségek szigorú kontrollja részben ellensúlyozta az 
alacsonyabb árbevételeket. 

A hazai szállítás realizált árbevétele 68,2 Mrd Ft volt (IFRS elszámolás alapján számolt), ami közel 15%-
kal marad el a bázis időszaki értékhez képest, elsősorban a szabályozási környezet változása következté-
ben: a 2013. január 1-től hatályos, közüzemi szolgáltatások díjcsökkentése (az egyetemes szolgáltatásra 
jutó elismert tőkemegtérülés csökkenése) jelentős negatív hatást gyakorolt, az FGSZ Zrt. 2013. folyamán 
összesen 16,6 Mrd Ft visszatérítést fizetett ki az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók ellátására 
igénybevett rendszerhasználati díjak után díjkedvezményként.
Az alacsonyabb közüzemi díjak ellenére stagnáló lakossági, valamint a csökkenő erőművi és ipari fo-
gyasztási igények szintén negatívan hatottak a hazai szállításból származó árbevételekre.

A Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé irányuló szállítások mennyisége 5%-kal alacsonyabb az előző évi 
volumeneknél, amely csökkenés kedvezőtlenül hatott a hagyományos tranzit földgázszállítás árbevéte-
lére. A 2013. évi déli irányú tranzitszállítás árbevétele közel 6%-ot csökkent a bázisidőszaki értékhez ké-
pest. Az összes tranzitszállítási volumen ugyanakkor magasabb a bázis időszaki mennyiségekhez képest 
az új, ukrán irányú kiszállítások következtében.

A működési költségek alacsonyabbak, mint a bázisérték, elsősorban az alacsonyabb szállított meny-
nyiségek miatt lecsökkent saját célú földgáz felhasználás és nyomásfokozási díjak következtében. Az 
FGSZ Zrt. a szabályozási környezet, valamint a csökkenő szállítási igények negatív változásait a működési 
költségek szigorú kontrolljával ellensúlyozta, amely további költségmegtakarításokat eredményezett a 
bázis időszaki értékekhez képest, azonban összességében nem tudta ellensúlyozni a 2013. évi árbevétel 
csökkenést.

MMbF FÖLDGáZtáROLÓ ZRt.

Az MMBF Zrt. EBITDA-ja 20,8 Mrd Ft volt 2013-ban szemben a 2012-ben elért 22,4 Mrd Ft-os ered-
ménnyel. A társaság bevételként számolta el az 1,2 Mrd köbméteres stratégiai tároló, illetve a 700 
millió köbméteres kereskedelmi tároló kapacitás lekötési díját. A tárolás mellett az MMBF nyereség-
gel értékesítette a Szőreg-1 mező kőolaj- és kondenzátum termelését, amely körülbelül 4,5 Mrd Ft-tal 
járult hozzá az eredményhez 2013-ban, míg 2012-ben ez a hozzájárulás 6 Mrd Ft volt.
 
A MOL MMBF Zrt.-ben levő tulajdonrészének a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB), valamint Magyar 
Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) részére történő értékesítése lezárult. A 2013. október 
7-én kötött adás-vételi szerződések értelmében az MFB 51 százaléknyi részesedést szerzett az MMBF 
Zrt.-ben a MOL-tól. A fennmaradó 21,46 százaléknyi MOL részesedést pedig az MSZKSZ vásárolta meg.

Beruházásaink megerősítik 
piaci jelenlétünket  

Romló üzleti eredményesség 
(IFRS elszámolás alapján)

Jelentősen csökkenő árbevé-
telek a hazai szállításból

Alacsonyabb tranzit szál-
lítások – elmaradó tranzit 
árbevétel

Alacsonyabb saját gázfelhasz-
nálás, működési költségek 
kontrollja

Biztonsági és kereskedelmi 
gáztárolás

Lezárult az MFB és az MSZKSZ 
részére történő eszközérté-
kesítés 
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Az eszközeladási tranzakció 3 Mrd Ft veszteséggel terhelte a Gáz Midstream szegmens eredményét 
(mely a nyilvántartott tőke értékének és az értékesítés bevételének különbsége), ugyanakkor a szeg-
mensek közötti átadások értékét 45 Mrd Ft-tal emelte a MOL által realizált, Szőreg mező gáztárolóvá 
történő átalakításából származó nyereség feloldása. Mindkét hatás speciális tételként került kiszűrésre.

pRiRODNi pLiN D.O.O.

A Prirodni Plin (az INA gázkereskedő cége) 2013-ban 30,3 Mrd Ft veszteséget ért el, mivel a beszer-
zési árak meghaladták az értékesítési árakat. A veszteség főbb okai a háztartási fogyasztók piacán 
az értékesítési árplafon fenntartása, az ipari fogyasztók piacán a liberalizációt követően kialakuló 
verseny eredményeként kialakuló alacsonyabb piaci ár.

2014. február 27-én a horvát gazdasági minisztérium javaslatára olyan döntések születtek, amelyek a 
kitermelt földgáz szabályozott áron történő átadására kötelezik az INA-t Horvátországban. A döntés 
értelmében az INA gáztermelésének egy részét az állami tulajdonban lévő HEP-nek, mint piaci nagyke-
reskedőnek adja át a lakossági fogyasztás fedezésére. A döntés az elosztók számára szintén kötelezővé 
teszi a HEP-től való gázátvételt. Az INA - a Prirodni Plin révén - korábban 2,2000 HRK/m3 áron értéke-
sített a lakossági szegmensnek, az új döntés értelmében az INA árbevétele 1,7058 HRK/m3 a lakossági 
fogyasztásra átadott gáz esetében. A HEP és az elosztók közötti átadási ár 2,4032 HRK/m3-re változik.
 
2013 szeptemberében INA megvásárolta az E.ON Hungaria Zrt. maradék 50% részesedését a Croplin 
d.o.o. vállalatban, ezáltal 100%-os tulajdonos lett egy olyan társaságban, melynek fő profilja a gáz-
kereskedelem és az infrastruktúra üzemeltetése. 

bERUHáZáSOK ÉS bEFEKtEtÉSEK  
Beruházások és befektetések 2012 2013

(Mrd Ft) (Mrd Ft)
Upstream 138,0 155,2
        ebből inorganikus 13,5 0,0
Downstream 132,4 93,8
       ebből inorganikus 22,8 0,0
Gáz Midstream 9,9 8,1
Központ és egyéb 9,3 12,7
Szegmensek közötti átadás -0,8 0,0
Összesen 288,8 269,8
        ebből inorganikus 36,3 0,0

A beruházások és befektetések értéke 2013-ban 7%-kal csökkent, ugyanakkor csak az organikus be-
fektetéseket figyelembe véve 7%-kal nőttek a kiadások. Stratégiánknak megfelelően beruházásaink 
többsége az előző évhez képest még nagyobb súllyal az Upstream üzletágban valósult meg. A Cso-
port teljes CAPEX költéseinek 58%-a az Upstream tevékenységhez kapcsolódott (előző évben 48%), 
míg a teljes összeg 35%-a a Downstream üzletágra jutott (2012-ben ez 46% volt). A kiadások fenn-
maradó 7%-a (21 Mrd Ft) a gáz és a központ területéhez kapcsolódott.

Az Upstream szegmens beruházásai és befektetései 2013-ban 155 Mrd Ft-ot értek el. Befektetéseink 
elsősorban Horvátországra (28%), Irak kurdisztáni régiójára (24%), Magyarországra (17%) és Orosz-
országra (10%) irányultak. 

A Croplin megvásárlása

Beruházásaink többsége az 
Upstream üzletágban valósult 
meg (58%)

DOWNStREAM üZLEtáG bERUHáZáSA ÉS bEFEKtEtÉSE

Mrd Ft 2012 
módosított 2013 Vált. % Fő projektek 2012-ben

Finomítás és Kereskedelem 
beruházások és befekte-
tések, Kiskereskedelmi 
üzletág nélkül

56,4 43,1 -24

• A MOL-nál és a Slovnaft-nál az ütemterv szerinti karban-
tartási és  fenntartó munkálatokat, míg a  IES esetén csak 
a szükséges fenntartó és HSE típusú projektek valósultak 
meg. Az INA CAPEX kiadása az előző év szintjén maradt. 

Kiskereskedelem beruházá-
sok és befektetések 45,6* 20,1 -56

• Töltőállomás korszerűsítés az INA-ban.
• MOL Románia töltőállomás kiterjesztése.
• (A 2012-es adatok a PAP OIL akvizíciót is tartalmazzák).

Vegyipar beruházások 
és befektetések 19,8 29,1 47

• Míg az előző évben elsősorban fenntartó projek-
teket hajtottak végre az idei programok a növekedési 
lehetőségekre fókuszálnak (LDPE4 beruházás és butadién 
projekt – a kivitelezés első éve). 

Energia és egyéb 10,6 1,5 -86 • A Slovnaft TPP üzemének felújítása tavaly befejeződött.
Összesen 132,4 93,8 -29

A Downstream üzletág beruházásai éves szinten 29%-kal csökkentek. A beruházások elsősorban fi-
nomítói karbantartási és  fenntartó munkálatokra és töltőállomás korszerűsítés fókuszáltak a Feldol-
gozás és Kereskedelem, valamint a Kiskereskedelmi szegmensben, míg a petrolkémiai projektekben 
a növekedési projektek domináltak (LDPE4 beruházás és butadién projekt – a kivitelezés első éve). 

GáZ MiDStREAM üZLEtáG bERUHáZáSA ÉS bEFEKtEtÉSE

Mrd Ft  2012 2013 Vált. % Fő projektek 2013-ban
FGSZ Zrt. 9,2 7,1 -23 • Felújítások

MMBF 0,7 1,0 43 • Párnagázfeltöltés

Prirodni Plin 0,0 0,0 0
Összesen 9,9 8,1 -18

A Gáz Midstream szegmens teljes CAPEX igénye 2013-ban 18%-kal csökkent, elsősorban a karbantartási, 
fenntratási projektek domináltak.

A Központ és egyéb szegmens beruházása és befektetése 2013-ban 12,7 Mrd Ft-ot tett ki, míg ez a tétel 
2012-ben 9,3 Mrd Ft volt.

 

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

A 2013-as év során a MOL tovább erősítette pénzügyi pozícióját és 4,4 Mrd euró likviditási tartaléka 
volt az év végén. Az eladósodottság szintje 2008 óta a legalacsonyabb szinten van: az egyszerűsített 
nettó adósság/EBITDA mutatónk 0,79-szoros értékre csökkent az egy évvel ezelőtti 1,42-szeres szint-
ről, amellyel párhuzamosan nettó eladósodottságunk 24,9%-ról 16,0%-ra esett vissza.

A MOL-csoport elegendő külső finanszírozással rendelkezik a zavartalan működéshez és beruhá-
zásai végrehajtásához. A diverzifikált, közép- és hosszú lejáratú finanszírozási portfólióját rulírozó, 
szindikált és klubhitelek, hosszú lejáratú kötvények és multilaterális pénzügyi intézményekkel kötött 
hitelszerződések alkotják.

A MOL tovább erősítette 
stabil pénzügyi pozícióját

Elegendő külső finanszírozás
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A Csoport finanszírozási portfoliójának tovább diverzifikálása érdekében a MOL Nyrt. márciusban 
480 millió dollár összegű rulírozó hitelszerződést írt alá, mely július folyamán 545 millió dollárra 
megemelésre került. A facilitás lejárata a megkötéstől számított 3 év, mely további 2 évvel meghosz-
szabbítható. A portfoliót tovább erősítették az INA és a Slovnaft által megkötött rulírozó hitelszerző-
dések, egyenként 400 millió dollár értékben 3+1+1 évre és 200 millió euró értékben 3 évre.  A MOL 
Nyrt. 452 millió euró összegben további 1 évvel (2018. június 10-ig) meghosszabbította az eredetileg 
2011-ben 5 évre megkötött, 1 milliárd euró összegű hitelkeretét.  

ELADÓSODOttSáG

2012 2013
Egyszerűsített nettó adósság/EBITDA 1,42 0,79
Nettó eladósodottság (gearing) 24,9% 16,0%

JEGYZEtEK AZ 
EREDMÉNYKiMUtAtáSHOZ
értékesítés, működési költségek és eredmény 

A Csoport nettó árbevétele 2%-kal, 5.400 Mrd Ft-ra csökkent köszönhetően az Upstream és a Gáz 
Midstream árbevétel 17%-os esésének, amelyet a Downstream árbevételének 1%-os növekedése nem 
tudott ellensúlyozni. A nettó árbevétel 2013-ban 3,4 Mrd Ft értékben tartalmazza a Slovnaft Polska 
kötelezően tárolandó készlet értékesítésének egyszeri hatását is.  

Az egyéb működési bevételek 383%-kal, 75,7 Mrd Ft-ra emelkedtek főként az orosz leányvállalatok és az 
MMBF Zrt. értékesítésén keletkezett egyszeri nyereségnek köszönhetően (10,5 Mrd Ft, illetve 42,4 Mrd Ft).

Az egyéb működési költségek 76,6 Mrd Ft-tal 293,7 Mrd Ft-ra csökkentek 2013-ban, elsősorban a bánya-
járadék esésének (53,9 Mrd Ft), valamint a magyar állam által kivetett válságadó 2013. január 1-jével 
történő eltörlésének köszönhetően, amely az összehasonlító időszakban 30,4 Mrd Ft-ot tett ki. A bánya-
járadék alacsonyabb értéke főként a magyarországi fajlagos bányajáradék hatósági szabályozással tör-
ténő korlátozásának, a ZMB értékesítésének, korábban elszámolt bányajáradék fizetési kötelezettségek 
11,1 Mrd Ft értékű feloldásának, valamint a kitermelés csökkenésének köszönhető. Az egyéb működési 
költségek 2013-ban 5,0 Mrd értékben tartalmazzák az INA sikertelen fellebbezéséhez kapcsolódó adó-
bírságot.

2013-ban 22,8 Mrd Ft értékben merültek fel egyszeri működési ráfordítások a IES finomítói tevékeny-
ségének megszűntetésével kapcsolatban, melyből 9,3 Mrd Ft tartozik a személyi jellegű ráfordítások 
között kimutatott létszámleépítési céltartalékhoz.  

2013-ban az értékcsökkenés 69%-kal, 539,7 Mrd Ft-ra nőtt, főként az IES és az INA finomítói eszköze-
in 123,8 Mrd Ft, illetve 26,7 Mrd Ft értékben elszámolt egyszeri értékvesztéseknek köszönhetően. Az 

Tovább javuló lejárati szer-
kezet

6 éve a legalacsonyabb az 
eladósodottság

Értékesítés nettó árbevétele 
csökkent

Egyéb működési bevételek 
jelentősen emelkedtek

Egyéb működési költségek 
csökkentek

IES finomítói tevékenységé-
nek megszűntetéséhez kap-
csolódó működési költségek

A nettó pénzügyi ráfordítás 
nőtt 2013-ban

Egyszeri tételek hatására 
magasabb elszámolt érték-
csökkenés Upstream szegmensben az INA szíriai eszközeire 43,4 Mrd Ft értékvesztés került elszámolásra 2013-

ban, továbbá 27,3 Mrd Ft kapcsolódik Irak kurdisztáni régiójában, Egyiptomban, Ománban, illetve Ma-
gyarországon végzett, sikertelennek minősített kutatófúrások leírásához. 

pÉNZüGYi EREDMÉNYEK

2013-ban 58,3 Mrd Ft nettó pénzügyi veszteség került elszámolásra, szemben a 2012-ban elszámolt 33,2 
Mrd Ft-tal. 2013-ban a fizetett kamatok összege kis mértékben emelkedett az összehasonlító időszak-
hoz képest (47,5 Mrd Ft, illetve 46,5 Mrd Ft), míg a kapott kamatok összege jelentősen, 15,1 Mrd Ft-ra  

emelkedett a 2012. évi 6,8 Mrd Ft-os értékhez képest, főként az értékpapírok után kapott kamatok-
nak köszönhetően. 2013-ban a finanszírozáson keletkezett árfolyamveszteség 8,2 Mrd Ft-ot tett ki, a 
nettó befektetés fedezeti instrumentumként kijelölt hiteleken keletkezett árfolyamnyereség (4,4 Mrd 
Ft) tőkében történő elszámolását követően. 2012-ben a tőkében kimutatott árfolyamkülönbözet 43,4 
Mrd Ft értékű árfolyamnyereség volt. A Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok 
átváltási opciójának valós értékelése 0,3 Mrd Ft nem realizált veszteséget eredményezett (2012-ben 
11,8 Mrd Ft nyereség).

részesedés társult vállalkozások eredményéből

A Csoport részesedése a társult vállalkozások eredményéből 2013-ban 20,1 Mrd Ft volt, elsősorban 
a MET Zrt. (9,7 Mrd Ft) és a Pearl Petroleum Company működéséből a MOL 10%-os részesedésére 
jutó eredményének köszönhetően (10,9 Mrd Ft).

adózás előtti eredmény

A fent említett tényezők hatásaként a Csoport adózás előtt eredménye 2013-ban 56,9 Mrd Ft vesz-
teség volt, szemben a 2012. évi 205,7 Mrd Ft nyereséggel.

ADÓZáS

A nyereségadók összege 2013-ban -37,5 Mrd Ft-ot tett ki, szemben a 2012. évi 49,7 Mrd Ft-os érték-
kel. A Robin Hood adó kulcsa 2013. január 1-jével 8%-ról 31%-ra emelkedett (az effektív adókulcs 
hozzávetőlegesen 5,5%-ról 21%-ra változott), ennek ellenére az adóráfordítások csökkentek a 2013 
III. és IV. negyedévében elszámolt egyszeri értékvesztéseknek köszönhetően.

cASH FLOW

Konszolidált cash flow (millió forint) 2012 módosított 2013
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 454.033 614.685
    ebből: forgótőke változása -21.090 175.575
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlás -298.509 -124.994
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -148.992 -239.251
Pénzeszközök/pénz egyenértékesek változása 6.532 250.440

A működési cash flow 2013-ban 614,7 Mrd Ft nettó pénzbeáramlás volt, összehasonlítva a 2012. évi 
454,0 Mrd Ft-tal. A forgótőkeigény változások hatását kiszűrve a működési cash flow 7%-kal, 500,7 
Mrd Ft-ra csökkent. A nyereségadó befizetések összege 61,6 Mrd Ft volt. 
A beruházások és befektetések miatti nettó pénzkiáramlás 125,0 Mrd Ft-ra csökkent 2013-ban, főként 
az orosz leányvállalatok és az MMBF értékesítéséből származó pénzbeáramlásnak köszönhetően.

Adóráfordítások csökkenése 
a halasztott adó eszközök 
növekedése miatt 

A működési cash flow 
35%-kal nőtt 

A tELJES ADÓSSáG DEviZáNKÉNti MEGOSZLáSA

2012.12.31. 
(milliárd 

saját 
devizában)

2012.12.31. 
(milliárd Ft)

Arány 
% Deviza

2013.12.31. 
(milliárd 

saját 
devizában)

2013.12.31. 
(milliárd Ft)

Arány 
%

1,29 284 26,1 USD 1,32 284 28,9
2,62 762 69,9 EUR 2,17 644 65,6
n/a 44 4,0 EGYÉB* n/a 54 5,5
n/a 1,090 100 TOTAL n/a 982 100

* Elsősorban HUF-, emellett HRK-ban és PLN-ban denominált hiteleket is tartalmaz.

Hiteleink 65%-a euróban 
denominált
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A finanszírozási műveletekből származó nettó pénzkiáramlás 239,3 Mrd Ft volt, amely a hosszú lejá-
ratú hitelek törlesztéseinek, illetve az osztalékfizetés hatását is tükrözi.

 

FENNtARtHAtÓSáG
A MOL-csoport továbbra is számos olyan K+F projekten dolgozik, amelyek a kibocsátások csökkenté-
sét célozzák a termékek teljes életciklusa alatt. A meglévő termékportfóliónk optimalizálása mellett 
külön figyelmet helyezünk azokra a technológiákra, amelyek segítségével nem-élelmiszeralapú meg-
újuló üzemanyagok és finomítói komponensek állíthatók elő. 
A MOL-csoport 2013 folyamán fontos innovációkat valósított meg, amelyek új termékek bevezeté-
sét eredményezték. Ilyen új termékek a “gumi bitumen” és a “MOL truck diesel” üzemanyag.
A gumi bitument hulladékká vált gumiabroncsok újrahasznosításával állítják elő. A KTI Közlekedés-
tudományi Intézet Nonprofit Kft. által végzett életciklus elemzés szerint a gumibitumen használata 
29-32%-kal gazdaságosabb a normál bitumennél. A MOL Truck Diesel használatával pedig akár 3%-
kal csökkenthető a CO2 kibocsátás.
Mindemellett folyamatosan nyomon követjük azokat a technológiai fejlesztéseket, amelyek nagy-
mértékben hozzájárulhatnak termékeink szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez. 
Az elmúlt évek során a MOL-csoport munkabiztonsági teljesítménye jelentős javulást mutatott a 
balesetek gyakorisága terén. Ennek ellenére, 2009 óta minden évben történt halálos kimenetelű 
baleset saját munkavállalóink vagy alvállalkozóink körében. E fontos probléma megoldása érdeké-
ben „Életvédelmi szabályok” címmel új, az egész szervezetre kiterjedő munkabiztonsági programot 
indítottunk.
A program tíz szabály köré épül, amelyek megszegésével szemben a zéró tolerancia elvét alkalmazzuk. 
A szabályok kiválasztásánál azokra a tényezőkre építettünk, amelyek vállalatunknál súlyos baleseteket 
okoztak az elmúlt öt év folyamán. Emellett versenytársaink tapasztalatait is figyelembe vettük.
Az új program célja, hogy jelentős javulást érjünk el a szabályok betartásában intenzív kommuniká-
ció és a szabályszegésekkel szemben következetesen alkalmazott válaszlépések révén. A kampányt 
2013 végén indítottuk el és a szabályok 2014-ben léptek hatályba. A következő években további 
programok indítását tervezzük, amelyek segítik a szabályok betartását valamennyi Életvédelmi Sza-
bály (pl. Energia kontroll, Esésvédelem) tekintetében.
A biztonsági teljesítményünk további javulásának jele, hogy a Csoportszintű összesített munkaidő-
kieséssel járó balesetgyakorisági ráta a saját munkavállalóink körében 2013-ban 1,5-re csökkent a 
2012-es 1,6-es értékről. Továbbá 2013-ban, sem saját munkavállalóink, sem alvállalkozóink körében 
nem történt halálos baleset telephelyeinken. Sajnálatos módon, alvállalkozóink körében két telep-
helyen kívüli (közúti) halálos baleset történt.

2013-ban az emberi erőforrás menedzsment területén a kiemelkedő képességű munkavállalók fejlesz-
tésére és megtartására fókuszáltunk, így külön hangsúlyt fektettünk a vezetői kompetencia fejlesztésre.
A MOL-csoport számos programot indított különböző szinteken és szervezeti egységekben. Célunk, 
hogy képezzük a vezetők új generációját, és megerősítsük a MOL-csoport elköteleződését munkaválla-
lóinak fejlesztése iránt.

A MOL-csoport 2013-ban elindította globális vezetőfejlesztési programját LEAD néven. A program há-
rom szintű vezetői Csoportra épül, olyan szakértőktől kezdve, akik először kerültek vezetői pozícióba, 
olyan tapasztalt vezetőkig, akik készek magasabb szintű pozíciók betöltésére nemzetközi szinten. Ez a 
program nem egy egyszeri kezdeményezés, hanem annak a változó HR eszköztárnak egy kulcseleme, 
amellyel biztosítjuk a tehetségek folyamatos utánpótlását a MOL-csoport jövője számára.

2013-ban a MOL-csoport Downstream üzletágában 1,5 év időtartamú Vezetői Utánpótlás Programot 
(VUP) indítottunk azzal a céllal, hogy felkészítsünk 20 fiatal tehetséget a jövőbeni vezetői szerepekre. A 
résztvevőket Downstream hatékonyságfejlesztési projektek menedzselésébe vontuk be, emellett veze-

Új termékek bevezetése 
a kutatási és fejlesztési pro-
jektek eredményeként

A menedzserek vezetői kom-
petenciáinak fejlesztése

tői kompetenciafejlesztési képzésben részesülnek, és belső mentorok is támogatják őket. A program a 
szervezet elsősorban a projektmunkák révén több mint 150 munkatársának bevonásával történik.
Az Upstream üzletágunkban, a Kutatási és Termelési tehetségek támogatása érdekében 2013-ban el-
indítottuk a Kulcspozíció Programunkat (KPP). A KPP a képzett munkavállalók iránti megnövekedett ke-
resletet célozza meg versenyképes jövedelmek nyújtásával. A MOL Pakisztán az első leányvállalat, ahol 
a KPP megvalósult.

Amellett, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a vezetői fejlesztésre, számos egyéb területre is fókuszálunk. 
Folyamatosan szem előtt tartjuk a tehetségek vonzását, és sokat dolgozunk az ehhez kapcsolódó új és 
már korábban létező projektjeinken. Jól mutatja ezen erőfeszítéseinket, hogy 2013-ban is magas részvé-
teli aránnyal (211 fő, 11 országból) folytatódott a frissdiplomás “Growww” programunk.

A biztonsági tudatosság 
megerősítése a munkaválla-
lók körében
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iNtEGRáLt KOcKáZAt-KEZELÉSi RENDSZER

A MOL-csoport Kockázatkezelés kiemelt feladata, hogy kezelje az üzleti környezet kihívá-
sait, hozzájárulva ez által a vállalat stabil és fenntartható működéséhez és növekedésé-
hez. A hatékony és átfogó kockázatkezelés alapeleme egy jól működő, felelős társaság-
irányításnak. A MOL-csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves 
részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának.  

A különböző típusú kockázatok egy hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe való integrálását az Egy-
séges Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében végezzük. Az ERM a pénzügyi, működési, stratégiai és 
jogi megfeleléssel kapcsolatos kockázatok széles körét együtt kezeli, miközben az egyes események be-
következése esetén felmerülő reputációs hatásokat is vizsgálja. Az ERM segítségével feltárjuk a vállalat 
eredményeire ható legfontosabb kockázatokat, ezeket egy egységes módszertan alapján értékeljük és 
különböző szintű kockázati térképekre összesítjük. Tekintettel a létező kockázatcsökkentő lépésekre és 
kontrollokra, felhívjuk a figyelmet a szükséges döntések meghozatalára arra vonatkozóan, hogy mely 
kockázatok esetében szükséges további kockázatcsökkentő lépéseket tenni.

Az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) biztosítja a különböző üzletágak és funkcionális területek 
kockázatainak egységes keretrendszerbe foglalását Kockázati Térképek segítségével. 
A kockázatelemzési tevékenység támogatja a folyamatos és hatékony működést azáltal, hogy beazono-
sítja azokat a kulcskockázatokat, amelyek a vállalati célok elérését veszélyeztetik. Ezeket a kockázatokat 
a felsővezetés kiemelten figyeli, csökkentésük megerősített kontrollok és kockázatcsökkentő lépések 
végrehajtása által történik. A kockázatelemzés során készül a Kockázati Térkép, amely egy kockázati ha-
tás-valószínűség alapú grafikus ábrázolás (mátrix). A Kockázati Térképen megjelenő stratégiai, működési 
és pénzügyi kulcskockázatok negyedévente felülvizsgálatra és újraértékelésre kerülnek, amely alapján a 
felsővezetés értesül a kockázatok alakulásáról és a kockázatcsökkentő lépések státuszáról.

A profitabilitás és pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében a Pénzügyi Kockázatkezelés az ERM 
részeként a rövidtávú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A tömegáruk árkockázatát, a devizapiaci és 
kamatlábkockázatokat Monte Carlo szimulációs módszerrel, egy komplex modell keretében mérjük, 
mely a portfolióhatásokat is figyelembe veszi. 
Az Üzletfolytonosság Menedzsment a váratlan működési fennakadásokra történő felkészülés folya-
mata, amelyek bekövetkezési valószínűsége kicsi, de hatása jelentős. A vészhelyzeti tervek, krízis-
menedzsment eljárások, katasztrófa utáni helyreállítás, 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 
következtében – jelentősek.
Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása a Biztosítás Menedzsment feladata. A 
biztosítások kötése a működési kockázatok és felelősségi károk kezelésének egyik legfontosabb esz-
köze. A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kútkoc-
kázat biztosítások (a legtöbb biztosítási program határozott egy éves időszakra kerül megkötésre, 
éves megújítású). A biztosítások kötése Csoportszintű program keretében zajlik, így a MOL-csoport 
számottevő szinergiahatásokat tud elérni.

A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt a MOL-csoport számára, hogy a 
kockázatkezelés fentiekben részletezett több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A pénzügyi koc-
kázatok modellezésére szolgáló inputadatokat 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 (ideértve az üzletfolytonossági kockázatokat is) 
érintő eredményei jó iránymutatással szolgálnak a biztosítások menedzseléséhez, mivel rávilágíta-
nak azon területekre, amelyek mindenképpen biztosítási fedezetet igényelnek, és melyek azok, ahol 
a kockázatok kezeléséről való döntés további vizsgálatot igényel.

Egységes Vállalati 
Kockázatkezelés 

Főbb kockázatkezelési 
eszközök:

A kockázatok átfogó kezelé-
se révén értékes szinergiák 
realizálhatóak

A kritikus kockázatokról való információ szolgáltatás mellett az ERM szerepe kiterjed a felső vezetés 
támogatására is az egyes projektek kockázati profilját figyelembe vevő, megalapozott döntések meg-
hozatalában. Ennek érdekében a Csoportszintű Kockázatkezelés az ERM felhasználásával véleményt 
nyújt a tőkeelosztásról, a pénzügyi flexibilitásról és részt vesz a jelentősebb projektek, potenciális 
akvizíciók vagy divesztíciók értékelésében.

Tőkeallokációt érintő dönté-
sek támogatása

MELLÉKLEtEK
1. SZáMú MELLÉKLEt 

SPECIÁLIS TÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY-, ÉS EBITDA-HATÁSA (millió Ft-ban)

 2012 2013 

MOL-csoport  
Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen 64.748 167.091
EBITDA-t érintő speciális tételek összesen 47.221 -26.832

UPSTREAM 25.956 32.858
Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó 2.544
INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék 300
Követelések értékvesztése 1.830
Angolai bírságra fordított költségek és képzett céltartalékok 10.061
Iráni szerződés felbontására képzett céltartalék 7.673

Magyarországi mezőkre képzett mezőfelhagyási céltartalék 
felülvizsgálata -7.368

Sikertelen Bijell-3 kút leírása 6.607
Ferdinandovac mezőn elszámolt értékvesztés 4.309

Orosz leányvállalatokban lévő részesedés 
értékesítésének nyeresége -10.507

INA szíriai eszközein elszámolt értékvesztés 43.365

DOWNSTREAM 35.540 176.645
Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó 27.055
INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék 445
Követelések értékvesztése
New Downstream programra képzett céltartalék 1.429
INA finomító eszközein elszámolt értékvesztés 6.611 26.745
Slovnaft Polska kötelezően tárolandó készletmennyiséget 
meghaladó  finomítói készlet értékesítésének nyeresége -3.420

Slovnaft karbantartási költségek korrekciója 1.665
Tartalék alkatrészek selejtezése a mantovai finomítóban 3.324
Mantovai finomító működési ráfordításaira képzett céltartelék 10.255
IES létszámleépítésre képzett céltartaléka 9.258
IES értékvesztés 123.813
INA adóbírság 5.005

A MOL integrált kockázatke-
zelési rendszere a legjobbak 
között – a Dow Jones fenntar-
tósági vizsgálata szerint 
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 2012 2013 
MOL-csoport  
Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen 64.748 167.091
EBITDA-t érintő speciális tételek összesen 47.221 -26.832

GÁZ MIDSTREAM 295 2.851
Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó 295
MMBF értékesítésének vesztesége 2.851

KÖZPONT ÉS EGYÉB 2.957 -
Magyar állam által az energiaszektorra kivetett válságadó 496
INA létszámleépítési programjára képzett céltartalék 2.461

INTERSZEGMENS - -45.263
MMBF értékesítésének nyeresége  -45.263

2. SZáMú MELLÉKLEt

JEGYZEtEK

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-nek, és földgázt a Gáz Midstream szegmensnek. 
A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak.  A gáz átadási árak megegyeznek az átlagos 
import beszerzési árakkal. A szegmens eredmények az adott szegmenshez tartozó teljes körűen kon-
szolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

2 Ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált üzleti eredmény változását 
mutatjuk ki. Nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadott szegmens-
nél 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 tranz-
akción 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 szegmens 
eredményében. Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsősorban az Upstream-ből a Gáz 
Midstream szegmensbe történő átadásnál keletkezik.

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

4 Újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA és üzleti eredmény speciális tételek, a Feldolgozás és Keres-
kedelem szegmens szállítói, vevői számláin lévő árfolyamveszteség / -nyereség valamint a Feldolgo-
zás és Kereskedelem szegmenst érintő készletleírások nélkül.

5 Az adatok átszámításánál a 2012. évi (1 USD=225,4 Ft), valamint a 2013. évi (1 USD=223,7 Ft) átla-
gos MNB devizaárfolyamokat használtuk.  
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NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK 
SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI  
KIMUTATÁSOK A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI 
JELENTÉSSEL EGYÜTT

2013. DECEMBER 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tulajdonosai részére

A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓRÓL KÉSZÜLT 
JELENTÉS 

1.) Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mű-
ködő Részvénytársaság (”Társaság”) mellékelt 2013. évi konszoli-
dált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely konszolidált 
éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített 
konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egye-
ző végösszege 4.640.888 millió Ft, a mérleg szerinti eredmény 
19.410 millió Ft veszteség -, az ezen időponttal végződő évre vo-
natkozó konszolidált eredménykimutatásból, konszolidált átfogó 
jövedelemkimutatásból, konszolidált saját tőke változásának ki-
mutatásából, konszolidált cash flow kimutatásából és a számviteli 
politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információ-
kat 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 a konszolidált éves beszámoló véleménye-
zése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat 
a magyar Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok-
kal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes 
– törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk 
végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az eti-
kai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy ter-
vezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk 
arról, hogy a konszolidált éves beszámoló mentes-e lényeges hi-
bás állításoktól.
4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, 
amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a konszolidált 
éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kivá-
lasztott eljárások, beleértve a megbízható és valós képet nyújtó kon-
szolidált éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges 

hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megíté-
lésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló 
a konszolidált éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése 
és valós bemutatása szempontjából releváns 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 könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az 
alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által 
készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a konszoli-
dált éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. 
5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyí-
ték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói vélemé-
nyünk megadásához. 

VÉLEMÉNY

6.) Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló megbízha-
tó és valós képet ad a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság 2013. december 31-én fennálló vagyo-
ni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardokkal – ahogyan azokat az EU befogadta - 
összhangban. 

EGYÉB JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉG: 
A konszolidált üzleti jelentésről 
KÉSZÜLT JELENTÉS

7.) Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mű-
ködő Részvénytársaság mellékelt 2013. 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 nyilvántartá-
saiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytár-
saság 2013. évi konszolidált üzleti jelentése a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi konszoli-
dált éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. március 20.
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Jegyzet 2013 2012
módosított

ESZKÖZÖK millió forint millió forint
Befektetett eszközök
Immateriális javak 4 323.646 345.950
Tárgyi eszközök 5 2.252.927 2.608.375
Befektetések társult és közös vállalkozásokban 10 128,220 123.974
Értékesíthető befektetések 11 14.636 20.571
Halasztott adó eszközök 30 46.314 34.750
Egyéb befektetett eszközök 12 36.899 36.658
Összes befektetett eszköz 2.802.642 3.170.278
Forgóeszközök
Készletek 13 494.407 507.151
Vevőkövetelések, nettó 14 512.584 570.994
Értékpapírok 6.604 29.202
Egyéb forgóeszközök 15 221.034 156.186
Előre fizetett nyereségadók 39.447 14.742
Pénzeszközök 16,36 564.170 317.654
Összes forgóeszköz 1.838.246 1.595.929
ÖSSZES ESZKÖZ 4.640.888 4.766.207
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 
Jegyzett tőke 17 79.215 79.202
Tartalékok 1.587.082 1.468.430
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből 21.442 151.484
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 1.687.739 1.699.116
Külső tulajdonosok részesedése 473.517 547.205
Összes saját tőke 2.161.256 2.246.321
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 19 673.248 674.046
Céltartalékok 20 303.553 290.860
Halasztott adó kötelezettségek 29 74.877 123.762
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 21 27.247 57.646
Összes hosszú lejáratú kötelezettség 1.078.925 1.146.314
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb kötelezettségek 22 1.038.797 913.014
Fizetendő nyereségadók 2.537 2.138
Céltartalékok 20 49.976 42.452
Rövid lejáratú hitelek 23 211.223 145.838
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 19 98.174 270.130
Összes rövid lejáratú kötelezettség 1.400.707 1.373.572
ÖSSZES SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 4.640.888 4.766.207

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2013. DECEMBER 31 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK 
SZERINT KÉSZÍTETT  KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI 
KIMUTATÁSOK  A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI 
JELENTÉSSEL EGYÜTT

2013. DECEMBER 31.

SIMOLA József
pénzügyi vezérigazgató-

helyettes

HERNÁDI Zsolt
elnök – vezérigazgató
az Igazgatóság elnöke

Budapest, 2014. március 20.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS 
GÁZIPARI NYRT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI ›
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Jegyzet 2013 2012
módosított

millió forint millió forint
Árbevétel 3,24 5.400.417 5.521.324

Egyéb működési bevétel 25 75.696 15.662
Összes működési bevétel 5.476.113 5.536.986
Anyagjellegű ráfordítások 4.418.408 4.424.275

Személyi jellegű ráfordítások 26 259.747 264.741
Értékcsökkenés és értékvesztés 539.686 319.375
Egyéb működési költségek és ráfordítások 27 293.727 370.314
Saját termelésű készletek állományváltozása 24.748  -981

Aktivált saját teljesítmények értéke  -41.575  -46.033
Összes működési költség 5.494.741 5.331.691

Üzleti tevékenység eredménye  -18.628 205.295
Pénzügyi műveletek bevételei 28 29.385 51.336

Ebből: Átváltási opció valós érték értékelési különbözete 28  - 11.764

Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 87.729 84.493
Ebből: Átváltási opció valós érték értékelési különbözete 28 271  -

Pénzügyi műveletek vesztesége / nyeresége (-) 28 58.344 33.157
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből 20.062 33.608
Adózás előtti eredmény  -56.910 205.746
Nyereségadó 30  -37.500 49.721
Időszak eredménye  -19.410 156.025
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből 21.442 151.484

Külső tulajdonosok részesedése az eredményből  -40.852 4.541

Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény (forint) 31 160 1.643

Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó 
hígított eredmény (forint) 31 160 1.488

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS     2013. DECEMBER 31 KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS     2013. DECEMBER 31

Jegyzet 2013 2012
módosított

millió forint millió forint
Időszak eredménye -19.410 156.025
Egyéb átfogó jövedelem

Egyéb átfogó jövedelem , mely a követő időszakokban az erdménykimutatásban 
kerül elszámolásra:

Külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet a nettó befekte-
tés-fedezeti ügylettel és adóval együtt 29 4.128  -131.731

Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt 29 4.646 39.335
Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással 29  -284 646
Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással 29  -3.071 246

Részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből 29  -2.321  -10.327

Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban az 
erdménykimutatásban kerül elszámolásra: 3.098  -101.831

Egyéb átfogó jövedelem , mely a követő időszakokban nem kerül az eredményki-
mutatásban elszámolásra:

Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége 
/vesztesége 29 213 238

Egyéb átfogó jövedelem , mely a követő időszakokban nem kerül az 
eredménykimutatásban elszámolásra: 213 238

Időszaki egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt 3.311  -101.593

Időszaki összes átfogó jövedelem  -16.099 54.432
Anyavállalati részvényesek részesedése 25.693 87.384

Külső tulajdonosok részesedése  -41.792  -32.952

mol-csoport éves jelentés 201372 73
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koNSzolIDált kIMUtatáS a Saját tőke VáltozáSáról  2013. DeCeMBer 31

 JEgyZETT 
TőKE TőKETARTAlÉK

VALóS ÉRTÉK 
ÉRTÉKELÉSI 
TARTALÉK

ÁTVÁLTÁSI 
TARTALÉK

ÖSSZETETT 
INSTRu-

MENTuMOK 
TőKERÉSzE

EREDMÉNy-
TARTALÉK

TARTALÉKOK 
ÖSSZESEN

ANyAVÁLLALATI 
RÉSZVÉNyESEK 

RÉSZESEDÉSE AZ 
EREdmÉNyBől

ANyAVÁL-
LALATI RÉSZ-
VÉNyESEKRE 
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
2011. december 31. 79.202 -325.669 5.256 213.525 -8.074 1.534.273 1.419.311 153.925 1.652.438 591.203 2.243.641

Módosítás hatása  -  -  -  -  - -447 -447 -253 -700 -214 -914
2011. december 31. - módosított 79.202 -325.669 5.256 213.525 -8.074 1.533.826 1.418.864 153.672 1.651.738 590.989 2.242.727

Tárgyidőszaki eredmény  -  -  -  -  -  -  - 151.484 151.484 4.541 156.025
Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem  -  - 513 -60.766  - -3.847 -64.100  - -64.100 -37.493 -101.593

Tárgyévi összes átfogó jövedelem  -  - 513 -60.766  - -3.847 -64.100 151.484 87.384 -32.952 54.432
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése  -  -  -  -  - 153.672 153.672 -153.672  -  -  -
Tulajdonosoknak fizetett osztalék  -  -  -  -  - -38.278 -38.278  - -38.278  - -38.278
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék  -  -  -  -  -  -  -  -  - -10.936 -10.936
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás  -  -  -  -  - 238 238  - 238  - 238
Saját részvény ügyletek nettó hatása  -  -  -  -  - -1.862 -1.862  - -1.862  - -1.862

Tranzakció külső tulajdonosokkal  -  -  -  -  - -104 -104  - -104 104  -
Záró egyenleg 2012. december 31. 79.202 -325.669 5.769 152.759 -8.074 1.643.645 1.468.430 151.484 1.699.116 547.205 2.246.321

Tárgyidőszaki eredmény  -  -  -  -  -  -  - 21.442 21.442 -40.852 -19.410

Tárgyidőszaki egyéb átfogó jövedelem  -  - -3.206 6.965  - 492 4.251  - 4.251 -940 3.311
Tárgyévi összes átfogó jövedelem  -  - -3.206 6.965  - 492 4.251 21.442 25.693 -41.792 -16.099
Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése  -  -  -  -  - 151.484 151.484 -151.484  -  -  -
Tulajdonosoknak fizetett osztalék  -  -  -  -  - -38.925 -38.925  - -38.925  - -38.925
Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék  -  -  -  -  -  -  -  -  - -18.722 -18.722
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás 13  -  -  -  - 228 228  - 241  - 241
Saját részvény ügyletek nettó hatása  -  -  -  -  - 1.287 1.287  - 1.287  - 1.287
Leányvállalat értékesítése  -  -  -  -  -  -  -  -  - -12.816 -12.816

Tranzakció külső tulajdonosokkal  -  -  -  -  - 327 327  - 327 -358 -31
Záró egyenleg  2013. december 31. 79.215 -325.669 2.563 159.724 -8.074 1.758.538 1.587.082 21.442 1.687.739 473.517 2.161.256
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Jegyzet 2013 2012
módosított

 millió forint millió forint
Adózás előtti eredmény  -56.910 205.746
Értékcsökkenés és értékvesztés 539.686 319.375

Készletek értékvesztése és visszaírása (-) 3.905 4.246
Céltartalékok növekedése / csökkenése (-) 20.744 3.103
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (-) / veszteség  -2.509  -2.173
Követelések értékvesztése / visszaírása (-) 15.610 6.038
leányvállalatok értékesítéséből származó veszteség  -52.919 3.473
Kapott kamatok  -15.146  -6.766
Kölcsönök kamata 47.521 46.453
devizás eszközök és kötelezettségek árfolyam nyeresége (-) / vesztesége 11.295  -9.280
Konverziós opció valós értékelésből származó különbözet (lásd 28. jegyzet) 271  -11.764
Egyéb pénzügyi bevételek (-) / ráfordítások , nettó 4.783 1.124
Részesedés társult vállalatok eredményéből  -20.062  -33.608

Egyéb pénzmozgással nem járó tételek 4.455 12.175
üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás a működő tőke változás előtt 500.724 538.142

Készletek csökkenése / növekedése (-) 14.104 3.680
Vevőkövetelések csökkenése / növekedése (-) 47.049 9.158
Egyéb követelések csökkenése / növekedése (-)  -21.230  -11.626
Szállítói kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése 106.664  -20.388

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése 28.988  -1.914
Forgótőke változásból eredő pénzáramlás 175.575  -21.090

Fizetett nyereségadó  -61.614  -63.019
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 614.685 454.033
Beruházások, szénhidrogén kutatási és fejlesztési költségek   -252.389  -267.978
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó pénzeszköz 4.182 3.439
leányvállalatok és kisebbségi részesedések megvásárlása, nettó pénzáramlás 36  -267  -21.542
Közös vezetésű vállalkozások megvásárlása  -7  -
Társult vállalkozások és egyéb befektetett eszközök megvásárlása  -9.656  -969
leányvállalatok értékesítéséből származó nettó pénzáramlás 8 53.907  -595
Társult vállalkozások és egyéb befektetések értékesítéséből származó pénzeszköz 2.906 439
Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása 8.093 675
Rövid lejáratú befektetések állományváltozása 26.862  -28.980
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 14.617 7.258
Kapott osztalék 26.758 9.744

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása  -124.994  -298.509
Kötvény visszafizetés  -  -5.051

Kötvénykibocsátás  - 109.280
Hosszú lejáratú hitelek felvétele 36 464.233 268.100
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  -646.353  -412.801
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása 91  -231
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 59.655 15.289
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások  -58.873  -73.608

KONSZOLIDÁLT CASh FLOw KIMUTATÁS  2013. DECEMBER 31. KONSZOLIDÁLT CASh FLOw KIMUTATÁS  2013. DECEMBER 31.

Jegyzet 2013 2012
módosított

 millió forint millió forint
Kötvény visszafizetés  -  -5.051

Kötvénykibocsátás  - 109.280
Hosszú lejáratú hitelek felvétele 36 464.233 268.100
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  -646.353  -412.801
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása 91  -231
Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 59.655 15.289
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások  -58.873  -73.608
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok  -38.992  -38.311

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok  -19.012  -11.659
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása  -239.251  -148.992
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése 250.440 6.532
Pénzeszköz állomány az év elején 317.654 310.393

Pénzeszközök árfolyamkülönbözete külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt  -1.742 3.702
Pénzeszközök fordulónapi nem realizált átértékelési különbözete  -2.182  -2.973

Pénzeszköz állomány az év végén 36 564.170 317.654
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 
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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 ál-
lami 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 lét-
száma 2012. december 31-én 28.769 fő, míg 2012. december 31-
én 29.591 fő volt. A Társaság székhelye magyarországon, a 1117 
Budapest, október huszonharmadika u. 18. címen található. 
A Társaság részvényeit a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén jegy-
zik. A nemzetközi tőkepiacokon a luxemburgi Értéktőzsde jegyzi 
a Társaság letéti jegyeit (dR), melyeket a londoni Értéktőzsdén, 
valamint tőzsdén kívüli kereskedelemben az Amerikai Egyesült 
Államokban is forgalmazzák.

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 2014. március 20-
án 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 2013. 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 Társaságot, illetve az ellenőrzése 
alatt álló leányvállalatokat foglalja magában. Ellenőrzésről álta-
lában akkor beszélünk, ha a Csoport a befektetéséből származó-
an változó hozamoknak van kitéve, illetve azokkal kapcsolatban 
jogokkal rendelkezik, és a befektetés tárgyát képező gazdálko-
dó egység irányítása révén képes befolyásolni ezen hozamokat. 
Irányítás akkor áll fenn, ha a befektetőt meglévő jogai képessé 
teszik a befektetés tárgyát képező gazdálkodó egység lényeges 
tevékenységeinek befolyásolására. lényeges tevékenységek azok, 
melyek meghatározzák a befektetés tárgyát képező gazdálkodó 
egység hozamait.

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 egységes 
számviteli elveket követve rögzítik. 

A külső tulajdonosokra eső tőke- és eredményrész a mérlegben és 
az eredménykimutatásban külön soron jelenik meg. Az üzleti kom-
binációk vonatkozásában a külső tulajdonosok részesedése vagy 
valós értéken, vagy a megszerzett társaság nettó eszközeinek va-
lós értékéből a külső tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül 
meghatározásra. Az értékelés módjának kiválasztása minden üzleti 
kombináció vonatkozásában egyedileg történik. Az akvizíciót köve-
tően a külső tulajdonosok részesedése az eredetileg felvett érték, 
módosítva a megszerzett társaság tőkéjében bekövetkező változá-
sok külső tulajdonosokra jutó összegével. Az időszaki összes átfogó 
jövedelemből abban az esetben is részesülnek a külső tulajdono-
sok, 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 megállapodások

Egy megállapodás közös ellenőrzés alatt áll, ha a lényeges tevé-
kenységeivel kapcsolatos döntésekhez az ellenőrzésben részt vevő 
felek egyhangú hozzájárulása szükséges.  A közös megállapodások-
nak két típusa van: közös tevékenységek és közös vállalkozások. A 
megállapodás típusát az határozza meg, hogy normál üzletmenet 
mellett a megállapodás felett közös ellenőrzést gyakorló feleknek 
milyen jogai és kötelezettségei származnak a megállapodásból. 

JEGYZETEK A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT 
KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKhOZ ›
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

Ha a Társaság rendelkezik a megállapodással kapcsolatos eszkö-
zökre vonatkozó jogokkal és a kötelezettségekre vonatkozó kö-
telmekkel, akkor a megállapodás közös tevékenység. A Társaság 
konszolidált pénzügyi kimutatásaiban a közös tevékenység eszkö-
zeinek, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak rá eső része 
összevonásra kerül a konszolidált beszámoló megfelelő soraival.
Amikor a Csoport eszközöket ad át, illetve értékesít a közös 
tevékenység részére, a tranzakció tartalmának megfelelően, 
nyereséget vagy veszteséget csak a többi félnek a közös tevé-
kenységben lévő érdekeltsége erejéig lehet elszámolni. Amikor 
a Csoport eszközöket vásárol a közös tevékenységtől, a Csoport 
akkor számolja el a közös tevékenység tranzakcióból származó 
eredményének rá jutó részét, amikor az eszköz harmadik fél ré-
szére továbbértékesítésre kerül.

Ha a Társaság a közös megállapodás nettó eszközeire vonatkozó 
jogokkal rendelkezik, akkor a megállapodás közös vállalkozásnak 
minősül. A Csoport közös vállalkozásokban lévő érdekeltségei az 
equity módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. A közös 
vállalkozásban lévő befektetés bekerülési értéken kerül felvétel-
re a mérlegbe, amelyet módosítani kell a vállalkozás nettó esz-
közértékének megszerzést követő, Csoportra jutó változásával. 
Az eredménykimutatásban egyetlen sorban kerül kimutatásra a 
közös vállalkozás működésből származó eredményének Csoportra 
jutó része. A Csoport és a közös vállalkozás között történt tranzak-
ciók nyeresége vagy vesztesége a közös vállalkozásban lévő tulaj-
doni hányad mértékéig kerül kiszűrésre.

Befektetések társult vállalkozásokban

A Csoport társult vállalkozásokban lévő befektetései az equity 
módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. Társult vállal-
kozásnak minősülnek azok a vállalkozások, ahol a Társaság je-
lentős befolyást gyakorol, és amely nem leányvállalat vagy kö-
zös vezetésű vállalkozás. Az equity módszer alapján a társult 
vállalkozásokban meglevő befektetés a mérlegben a társult 
vállalkozás nettó eszközértékének megszerzést követő, Cso-
portra jutó változásával növelt bekerülési értéken kerül kimuta-
tásra. A társult vállalkozáshoz kapcsolódó goodwill a befektetés 
könyv szerinti értékének része, és nem kerül amortizálásra.  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 értel-
mezhető – kimutatja a saját tőke változásaként. A Csoport és 
a társult vállalkozás között történt tranzakciók nyeresége vagy 
vesztesége a társult vállalkozásban lévő tulajdoni hányad mér-
tékéig kerül kiszűrésre.

A társult vállalkozások beszámolási időpontjai megegyeznek a 
Csoportéval, és a társult vállalkozás számviteli politikája megfelel 
a Csoport által hasonló tranzakcióknál, hasonló körülmények kö-
zött alkalmazottakkal.

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 
veszteség visszafordításra kerülhet-e.

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 kimutatá-
saira. Az összehasonlító időszakok e kisebb változásoknak meg-
felelően módosításra kerültek, azonban nyitó mérleg közzététele 
nem szükséges, mivel a menedzsment megítélése szerint a hatá-
suk nem jelentős.

Vevők és Szállítók árfolyam-különbözetének átsorolása

A Csoport úgy döntött, hogy a vevőkön és szállítókon keletkezett 
árfolyam különbözetet átsorolja a működési eredményből a pénz-
ügyi eredménybe, mivel a Csoport úgy véli, hogy ezzel a módosí-
tással a működési eredmény hatékonyabban mutatja be a Cso-
port alapvető üzleti teljesítményét. Az összehasonlító időszakok 
módosításra kerültek, ami a működési eredményre csökkentő ha-
tást gyakorolt 2012-ben 7.026 millió forint, míg 2013-ban 14.425 
millió forint értékben.

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 1 Pénzügyi Kimutatások Prezentálása – Egyéb átfogó 
jövedelemkimutatás elemeinek bemutatása
- IAS 12 – Nyereségadók (módosítás) hatályos 2012.  január 1-étől
- IAS 19 Munkavállalói Juttatások (Módosítás)
- IAS 27 Egyedi Pénzügyi Kimutatások (felülvizsgálat 2011-ben)
- IAS 28 Befektetések Társult - és Közös Vezetésű Vállalkozásokban 
(felülvizsgálat 2011)
- IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: Közzététel – eszköz / kötele-
zettség beszámításának tisztázása 
- IFRS 10  Konszolidált Pénzügyi Kimutatások
- IFRS 11 Közös Megállapodások
- IFRS 12 Egyéb Társaságokkal Kapcsolatos Közzététel 
- IFRS 13 Valós Értékelés
- IAS 34 Közbenső beszámoló
- Az IFRS-ek javításai

A változások főbb hatásai a következők:

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 
soha nem kerülnek átsorolásra. A módosítás csak a bemutatást 
érinti, azaz nincs hatással a Csoport pénzügyi pozíciójára vagy 
eredményére. A módosítás a 2012. július 1-én, vagy azt követően 
kezdődő üzleti évre alkalmazandó.

IAS 12 Nyereségadók – 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 szerinti valós értékelés modell ke-
rült alkalmazásra, az a megdönthető vélelem veendő figyelembe, 
hogy könyv szerinti értéke értékesítés útján kerül realizálásra a 
halasztott adó kiszámítása szempontjából. Bevezeti továbbá azt a 
követelményt, miszerint az IAS 16 standard szerinti újraértékelési 
modellel értékelt nem értékcsökkenő eszközök halasztott adóját 
mindig azok értékesítési ára alapján kell meghatározni. A módo-
sítás a 2012. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évre 
alkalmazandó és nincs hatása a Csoport kimutatásaira.

IAS 19 Munkavállalói Juttatások (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 pontosításokig 
és újraszövegezésig terjedtek. A módosítások nem voltak jelentős 
hatással a Csoport pénzügyi kimutatásaira. A módosítást 2013. ja-
nuár 1-én, vagy azt követően kezdődő üzleti évre kellett alkalma-
zásba venni. A meg nem szolgált múltbéli szolgálat költsége az ösz-
szehasonlító időszakban (2012. január 1-jével) módosításra került 
az eredménytartalékban és evvel párhuzamosan a hosszú lejára-
tú munkavállalói juttatásokra képzett céltartalékok között 1.166 
millió forint értékben. A módosítás következtében a meg nem 
szolgált múltbéli szolgálat költsége az eredménykimutatásban ke-
rült elszámolásra, mely 2013-ban 149 millió forint volt, míg 2012-
ben 18 millió forint.

IAS 27 Egyedi Pénzügyi Kimutatások (felülvizsgálat 2011-ben)

Az új IFRS 10 és IFRS 12 megjelenésének következtében, az IAS 27 
megmaradó része a leányvállalatok, közös vezetésű vállalatok és 

a társult vállalatok egyedi pénzügyi kimutatásaira korlátozódik. A 
Csoport nem készít IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat. 
A módosítást 2013. január 1-én, vagy azt követően kezdődő üzleti 
évre kellett alkalmazásba venni.

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

Az új IFRS 11 és IFRS 12 megjelenésének következtében az IAS 
28 új elnevezése Befektetések Társult és Közös Vezetésű Vállal-
kozásokban lett és a társult vállalkozásokban lévő befektetésekre 
alkalmazandó equity módszert kiterjesztette a közös vezetésű vál-
lalkozásokra is. A módosítást 2013. január 1-én, vagy azt követő-
en kezdődő üzleti évre kellett alkalmazásba venni.

IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: Közzététel – eszköz / kötelezett-
ség beszámításának tisztázása 

A módosítása tisztázza a mérlegben szereplő pénzügyi eszközök 
és pénzügyi kötelezettségek egymással szembeni beszámításának 
bizonyos követelményeit. Ilyen például: az adott napon a beszá-
mítás jogának minden szerződő fél számára jogilag érvényesíthe-
tőnek kell lennie a normál üzletmenet során, valamint késedel-
mes fizetés, fizetésképtelenség vagy csőd esetén is.  A változás 
érinti az IFRS 7 jelenlegi beszámítással kapcsolatos közzétételeit 
is. A módosítás a 2013. január 1-től, vagy azt kezdődő üzleti évre 
alkalmazandó.

IFRS 10  Konszolidált Pénzügyi Kimutatások

Az IFRS 10 az IAS 27 Konszolidált és Egyedi Pénzügyi Kimutatások 
standard azon részét váltja ki, amely a konszolidált pénzügyi ki-
mutatásokra vonatkozik. Az új standard tartalmazza azokat a kér-
déseket is, melyeket korábban a SIC 12 – Konszolidáció: Speciális 
Célú Gazdálkodási Egységek szabályozás vetett fel. Az IFRS 10 egy 
egységes kontrol modellt hoz létre, melyet minden társaságra al-
kalmazni kell, beleértve a speciális gazdálkodási egységeket is. Az 
IFRS 10 által bevezetett változások a társaság vezetésétől azt kö-
vetelik meg, hogy mérlegelje, hogy az IAS 27 – hez képest melyik 
befektetés minősül irányított társaságnak, amelyet az anyaválla-
latnak konszolidálnia kell. A Csoportra a módosításnak nem volt 
jelentős hatása. A standard 2013. január 1-én, vagy azt követően 
kezdődő üzleti évtől alkalmazandó.

IFRS 11 Közös Megállapodások

Az IFRS 11 az IAS 31 Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek 
standardot és a SIC-13 Közös Vezetésű Vállalkozások – Befekte-
tők nem pénzbeli hozzájárulása értelmezést váltja ki. Az IFRS 11 
megszünteti a közös vezetésű vállalkozások esetében az arányos 
konszolidáció alkalmazását. Ehelyett az equity módszert kell hasz-
nálni azon társaságok esetében, melyek megfelelnek a közös ve-
zetés definíciójának. Az új standard alkalmazásának volt hatása a 
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

Csoport pénzügyi helyzetére. Ennek oka, hogy azon közös megál-
lapodásokban lévő befektetések (lásd 9. jegyzet) esetében, me-
lyek megfelelnek az IFRS 11 szerinti közös vállalat definíciójának, 
az arányos konszolidáció nem alkalmazható. A standard 2013. 
január 1-jén, vagy azt követően kezdődő üzleti évtől hatályos. Az 
összehasonlító időszak módosításra került, így a módosítás alkal-
mazásba vétele 523 millió forinttal csökkentette a Csoport műkö-
dési eredményét 2012-ben.

IFRS 12 Egyéb Társaságokkal Kapcsolatos Közzététel

Az IFRS 12 tartalmazza az IAS 27 konszolidált pénzügyi kimutatá-
sokra vonatkozó közzétételi követelményeket, továbbá a koráb-
ban az IAS 31 és IAS 28 által előírt közzétételi szabályokat. Ezek a 
közzétételi követelmények egy társaság leányvállalataiban, közös 
érdekeltségeiben, társult vállalkozásokban és strukturált gazdál-
kodó egységekben lévő befektetéseihez kapcsolódnak. Számos új 
közzétételi kötelezettség is megjelenik. A standard 2013. január 
1-jén, vagy azt követően kezdődő üzleti évtől 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 ér-
tékelést, hanem inkább iránymutatást ad, hogyan határozza meg 
a valós értéket az IFRS szerint, amikor a valós értékelés kötelező 
vagy lehetséges. A standard nincs hatással a Csoport pénzügyi 
helyzetére és eredményére. A standard 2013. január 1-én vagy 
azt követően kezdődő üzleti évtől hatályos.

IAS 34 Közbenső beszámoló

Tisztázza a közbenső beszámoló szegmens információit az összes esz-
közzel kapcsolatban, hogy javítsa az összhangot az IFRS 8 működési 
Szegmensek standard követelményeinek megfelelően. A standard 
2013. január 1-én, vagy azt követően kezdődő üzleti évtől hatályos.

Az IFRS-ek javításai

2012 májusában az IASB módosításokat adott ki a következő stan-
dardokkal kapcsolatban, elsősorban azzal a céllal, hogy megszün-
tesse az  ellentmondásokat  és pontosítsa azok megfogalmazását. 
A módosítások a 2013. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő 
üzleti évtől alkalmazandók, és a Csoport pénzügyi helyzetére és 
teljesítményére nincsenek jelentős hatással.

IAS 1  Pénzügyi Kimutatások Prezentálása

A javítás tisztázza a különbséget az önkéntes kiegészítő összehasonlí-
tó adatok, és a minimálisan szükséges összehasonlító adatok között.

IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

A javítás tisztázza, hogy azok a  főbb alkatrészek és karbantartási 
berendezések, melyek megfelelnek a tárgyi eszközök fogalmának, 
nem minősülnek készletnek.

IAS 32 Pénzügyi instrumentumok, Bemutatás

A javítás egyértelművé teszi, hogy tőketulajdonosoknak járó el-
osztásból eredő jövedelem adókat az IAS 12 Nyereségadók stan-
dard előírásainak megfelelően kell elszámolni.

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 mód-
szere kerül alkalmazásra. A módszer magában foglalja a megszerzett 
eszközök és kötelezettségek szerződéses feltételeiknek és gazdasági 
tartalmuknak megfelelő besorolásának  vizsgálatát, valamint az üzlet 
azonosítható eszközeinek (beleértve korábban fel nem vett immateriá-
lis javainak) és kötelezettségeinek (beleértve függő kötelezettségeinek, 
de kizárva jövőbeli átalakítási költségeinek) az akvizíció időpontjában 
fennálló valós értéken történő felvételét jelenti. A tranzakciós költsé-
gek felmerüléskor az eredménnyel 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 leányvállala-
tokban megszerzett eszközöknek, kötelezettségeknek és függő kö-
telezettségeknek a megszerzés napján érvényes valós értéke közöt-
ti különbözet az eszközök között, goodwill-ként kerül kimutatásra a 
konszolidált pénzügyi kimutatásokban. Amennyiben az ellenérték 
alacsonyabb, mint a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós 
értéke, a különbség az eredménykimutatásban kerül elszámolás-

ra. A felvételt követően a goodwill nyilvántartása értékvesztéssel 
csökkentett bekerülési értéken történik. Az értékvesztés vizsgálat 
céljából a megszerzéskor a keletkező goodwill a kombináció sziner-
giáiból részesülő jövedelemtermelő egységekhez vagy azok cso-
portjaihoz kerül hozzárendelésre, függetlenül attól, hogy vannak-e 
egyéb, ezen egységekhez, illetve csoporthoz rendelt eszközei vagy 
kötelezettségei a Csoportnak. minden egység, vagy azok csoportja 
azt a legalacsonyabb szintet jelképezi a Csoporton belül, amelyen a 
goodwillt belső menedzsment célokra vizsgálják, illetve amely nem 
nagyobb, mint egy szegmens a Csoport IFRS 8 működési Szegmen-
sek standard szerinti beszámolási 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 eredménykimutatásban a 
pénzügyi bevételekkel vagy ráfordításokkal 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. 2013. és 2012. 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 beke-
rülési értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizált bekerülési érték 
az eszköz bekerüléskor meghatározott értéke csökkentve a tőke-
törlesztésekkel, növelve vagy csökkentve az eredeti érték és a lejá-
ratkori 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 egymásnak fizetnek 
és az effektív kamatláb részét képezik, továbbá a tranzakciós költ-
ségeket és minden egyéb prémiumot és diszkontot. Az amortizált 
bekerülési értéken nyilvántartott befektetésekkel kapcsolatos bevé-
telek és ráfordítások a konszolidált eredménykimutatásban jelennek 
meg a befektetések kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az 
amortizációs folyamat során.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

Adott kölcsönök és követelések

Az adott kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározott 
kifizetésekkel bíró nem származékos pénzügyi eszközök, melye-
ket aktív piacon nem jegyeznek. megszerzést követően az adott 
kölcsönök és követelések az effektív kamatláb módszer alapján 
meghatározott, esetleges értékvesztéssel csökkentett amortizált 
bekerülési értéken kerülnek nyilvántartásra. Az amortizált be-
kerülési érték meghatározása megszerzéskori diszkontok, illetve 
prémiumok, az effektív kamatláb részét képező díjak és a tranzak-
ciós költségek figyelembe vételével történik. Az adott kölcsönök-
höz és követelésekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások az 
adott kölcsön és követelés 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 egyikébe sem. 
megszerzést követően az értékesíthető pénzügyi eszközök valós 
értéken kerülnek értékelésre, a nem realizált nyereség és veszte-
ség közvetlenül az egyéb átfogó jövedelem valós érték értékelési 
tartalék kategóriájában történő elszámolásával. A befektetés ki-
vezetésekor vagy értékvesztésekor az azt megelőzően az egyéb 
átfogó jövedelemkimutatásban elszámolt halmozott nyereség és 
veszteség az eredménykimutatásba kerül átvezetésre.
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 
instrumentumokat) az alapul szolgáló szerződéses kötelezettsé-
gek valós tartalma alapján válnak eszköz-, forrás- vagy tőkeelem-
mé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi instrumentumokhoz 
kapcsolódó kamatok, osztalékok, nyereségek és veszteségek fel-
merüléskor az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. 
A saját tőkében megjelenő pénzügyi instrumentumok tulajdo-
nosainak nyújtott juttatások, a saját tőkével szemben kerülnek 
elszámolásra. Az összetett pénzügyi instrumentumok esetében, 
először azok kötelezettség része kerül értékelésre, a tőkerész ma-
radványértékként kerül meghatározásra. A pénzügyi instrumen-
tumok csak abban az esetben kerülnek elszámolásra egymással 
szemben (nettósítás), ha a társaságnak ahhoz törvényes joga van, 
továbbá, ha feltett szándéka, hogy az érintett 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 meghatározásra.

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 kockáza-
tai, nem mutatnak szoros kapcsolatot az alapul szolgáló szerződés 
gazdasági jellemzőivel, 
Egy, a beágyazott származékos ügylet jellemzőivel rendelkező kü-
lönálló ügylet megfelelne a származékos ügylet definíciójának, 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 fede-
zeti ügyletek.

Egy biztos elkötelezettség devizakockázatának fedezete cash flow fe-
dezeti ügyletként kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet megkötésekor 
a Csoport formálisan megjelöli és dokumentálja a fedezeti kapcso-
latot, amelyre a Csoport a fedezeti elszámolást alkalmazni kívánja, 
valamint az ügylet megkötésének kockázatkezelési céljait és straté-
giáját. A dokumentáció tartalmazza a fedezeti ügylet azonosítását, 
a kapcsolódó fedezett tételt vagy ügyletet, a fedezni kívánt kockázat 
jellegét és azt, hogy a gazdálkodó hogyan fogja mérni a fedezeti ügy-
let hatékonyságát a fedezett tétel valós értékében vagy pénzárama-
iban létrejövő, a fedezett kockázatnak tulajdonítható változásoknak 
való kitettség ellentételezésében. Ezen fedezeti ügyletek várhatóan 
nagyon hatékonyak lesznek a valós érték - vagy a pénzáram-változá-
sok ellentételezésének elérésében, és folyamatosan értékelésre ke-
rülnek annak megállapítása 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 elkötelezett-
ség, vagy egy ilyen eszköz, kötelezettség vagy biztos elkötelezettség 
beazonosítható részének valós értékében bekövetkező változások-
nak való olyan kitettség fedezése, amely egy bizonyos kockázathoz 
kapcsolódik és várhatóan az eredményt fogja érinteni.

Valós érték fedezeti ügyletek esetében a fedezett tétel könyv sze-
rinti értéke a fedezett kockázatnak tulajdonítható nyereséggel vagy 
veszteséggel módosításra kerül, a fedezeti ügylet átértékelésre ke-
rül valós értékre, és mindkettő nyeresége vagy vesztesége az ered-
ményben jelenik meg. Az amortizált bekerülési értéken szereplő té-
telekhez kapcsolódó valós érték fedezeti ügyletek esetében a könyv 
szerinti érték módosítása a lejáratig hátralévő időszak alatt kerül 

amortizálásra az eredménnyel szemben. Egy fedezett, effektív ka-
matláb módszerrel értékelt pénzügyi instrumentum 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 elszámolás 
kritériumainak, vagy a Csoport visszavonja a fedezeti megjelölést. 

Cash flow fedezeti ügyletek

A cash flow fedezeti ügylet a pénzáramok változékonyságából eredő 
olyan kitettségnek a fedezése, amely egy mérlegben szereplő eszköz-
zel vagy kötelezettséggel, vagy egy nagy valószínűséggel előre jelzett 
ügylettel kapcsolatos bizonyos kockázatnak tulajdonítható és amely 
érintheti az eredményt. A fedezeti ügylet nyereségének vagy vesztesé-
gének hatékony része közvetlenül az egyéb átfogó jövedelemben, míg 
a nem hatékony része az eredménnyel 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 az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegeket 
át kell sorolni az eredménybe. Ha a fedezeti ügylet lejár, eladásra 
kerül, megszűnik, lecserélés vagy átforgatás nélkül lehívásra ke-
rül vagy a fedezeti megjelölés visszavonásra kerül, a korábban az 
egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegek az egyéb átfogó 
jövedelemben maradnak, amíg az előre jelzett ügylet bekövetke-
zik. Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkez-
ni, ezeket az összegeket át kell sorolni az eredménybe.

Nettó befektetés fedezete

Egy külföldi egységben levő nettó befektetésre vonatkozó fe-
dezeti ügylet, beleértve azon monetáris eszközök fedezetét is, 
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

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 vonatkozóan. A pénz-
ügyi eszközök illetve a pénzügyi eszközök csoportjára vonatkozóan 
értékvesztés kerül elszámolásra, ha az értékvesztés fennállására egy-
értelmű bizonyíték létezik, amely lényegesen befolyásolja a pénzügyi 
eszköz vagy az eszközök csoportjának várható jövőbeli pénzáramait.

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 el-
számolásra, hanem az egyéb átfogó jövedelemben. A kölcsönköve-
telésre vonatkozó értékvesztés visszaírása abban az esetben kerül 
az eredménykimutatásban elszámolásra, ha az instrumentum valós 
értékének növekedése egyértelműen az értékvesztés eredmény-
ben 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 értékvesztéssel 
csökkentett bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Ahol a pénz 
időértéke jelentős, a követelések nyilvántartása amortizált bekerü-
lési értéken történik. Értékvesztés megállapítására olyan objektív bi-
zonyíték alapján kerül sor (például fizetésképtelenség valószínűsége 
vagy az adós jelentős pénzügyi nehézségei), amely arra enged követ-
keztetni, hogy a Csoport nem lesz képes a teljes, a számla eredeti fel-
tételeinek megfelelő összeget behajtani. A leírt követelés kivezetése 
akkor történik meg, amikor behajthatatlannak 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, figye-
lembe véve a lassan mozgó és felesleges tételek leírását. A realizál-
ható érték megegyezik az értékesítés következtében felmerülő költ-
ségekkel csökkentett piaci értékkel. A vásárolt áruk értéke, beleértve 
a kőolajat és a vásárolt földgázt, elsősorban súlyozott átlagár alapján 
kerül meghatározásra. A saját előállítású készletek értéke az anyag-
költséget, a közvetlen bérköltséget és az üzemi általános költségek 
arányos részét foglalja magában, beleértve 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 költsége-
ket tartalmazza. Az eszközök felszámolásának és az eredeti állapot 
helyreállításának becsült költségei aktiválásra kerülnek az eszköz 
bekerülésekor, illetve, ha a felszámolásról szóló döntés később szü-
letik, a döntés időpontjában. A költségekre vonatkozó becslések 
változása, módosítja a tárgyi eszközök könyv szerinti értékét. Az 
üzembe helyezést követően felmerülő költségek, mint a karbantar-
tás vagy javítás (leszámítva a periodikus karbantartási költségeket), 
általában az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a felmerü-
lésükkel egy időben. A periodikus karbantartási költségek az esz-
közök külön komponenseként kerülnek aktiválásra. A beruházások 
között a folyamatban lévő beszerzések és előállítások szerepelnek 
bekerülési értéken, ami a beszerzési költségeket és a közvetlen ön-
költségeket foglalja magában. A beruházásokra értékcsökkenés, 
csak az eszköz üzembe helyezését követően kerül 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 minden komponensének 
értékcsökkenés elszámolása lineáris módon történik, a hasznos 
élettartam alapján. A különféle eszközök általános hasznos élet-
tartama az alábbi kulcsok alapján 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 
(telekommunikációs és automatizálási 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 karban-
tartásig hátralévő időszak alatt kerülnek elszámolásra. 
A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek leg-
alább évente felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz által nyúj-
tott tényleges gazdasági haszon alapján. Szükség esetén a módo-
sítás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül 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. Ameny-
nyiben a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, a 
bekerülési értéken kezelt eszközök vonatkozásában értékvesz-
tést 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 esz-
köz folyamatos használatból és annak hasznos élettartamának 
végén történő értékesítésből származó cash flow-k nettó jelen-
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értéke. A realizálható érték meghatározása eszközönként egye-
dileg, illetve amennyiben ez nem lehetséges, jövedelemtermelő 
egységenként történik.  

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 körül-
ményekben változás következett be. Az értékvesztés visszaírásá-
ra 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 kerül sor.
A goodwill értékvesztés vizsgálatára évente (illetve amennyiben 
a körülmények indokolják, gyakrabban) kerül sor. Az értékvesztés 
azon jövedelemtermelő egység (vagy azok csoportja) realizálható 
értékének meghatározásával kerül megállapításra, amelyhez a go-
odwill hozzá lett rendelve. Ha a jövedelemtermelő egység (vagy 
csoport) realizálható értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti 
érték, értékvesztés kerül elszámolásra. A goodwill értékvesztése 
nem visszaírható a későbbi időszakokban. A Csoport a goodwill 
értékvesztés felülvizsgálatát december 31-ével végzi el.

A nem meghatározható élettartamú immateriális javak értékvesz-
tés vizsgálata december 31-ével történik, egyedileg, illetve jöve-
delemtermelő egységek szintjén.

xv) olaj- és gázkutatási és mezőfejlesztési költségek elszámolása

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

Licensz- és tulajdonszerzési költségek

A kutatási- és tulajdonjogok megszerzésére fordított összegek imma-
teriális javakként aktiválásra kerülnek, és a kutatás várható időtartama 
alatt lineárisan amortizálódnak. Valamennyi tulajdon évente felülvizs-
gálatra kerül annak megerősítésére, hogy a Csoport tervez-e további 
fúrási tevékenységet végezni, valamint szükséges-e értékvesztést el-
számolni. Amennyiben a Csoport nem tervez további tevékenységet, 
a licensz és tulajdonjogok maradványértéke leírásra kerül. gazdasá-
gosan kitermelhető készlet megállapítása esetén (’bizonyított készlet’ 
vagy ’kereskedelmi készlet’) az amortizáció megszűnik, és a fennma-
radó összeg a kutatási költséggel együtt, elfogadásra váró bizonyított 
vagyonként az immateriális javak között, mezőnként kerül nyilvántar-
tásra. 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 ered-
mény terhére kerülnek elszámolásra. A kutatófúrásokhoz közvet-
lenül kapcsolódó költségek, felmerüléskor aktiválásra kerülnek 

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 ösz-
szegeket tartalmazzák. Amennyiben nincs szénhidrogén találat, 
a kutatási költségek meddő fúrásként leírásra kerülnek. Szénhid-
rogén találat esetén, amely – további kútfúrásokat is tartalmazó 
lehatároló tevékenység (kutató- vagy kutatási jellegű rétegtani 
próbafúrások) függvényében – valószínűsíthetően alkalmas ke-
reskedelmi célú termelésbe állításra, a költségek továbbra is esz-
közként kerülnek kimutatásra. Valamennyi ilyen eszköz évente 
legalább egyszer felülvizsgálatra kerül technikai, kereskedelmi és 
menedzsment szempontból annak megerősítésére, hogy a társa-
ságnak továbbra is szándékában áll a találatot termelésbe állítani 
vagy másként értéket kivonni belőle. Amennyiben ez a szándék 
már nem áll fenn, a költségek leírásra kerülnek. Amikor a bizonyí-
tott kőolaj- vagy földgáz készletek meghatározásra kerülnek, és a 
mezőfejlesztésről döntés születik, a vonatkozó költségek a tárgyi 
eszközök közé kerülnek átsorolásra.

Mezőfejlesztési költségek

Az infrastruktúra elemeinek (például csővezetékek) építéséhez, léte-
sítéséhez és üzembe helyezéséhez, illetve termelő- vagy lehatároló 
kutak mélyítéséhez (beleértve a sikertelen termelő- és lehatároló 
kutakat) kapcsolódó költségek tárgyi eszközként aktiválásra 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 kölcsönök és hitelek 
az effektív kamatláb módszerével számított amortizált bekerülési ér-
téken kerülnek értékelésre. Az amortizált  bekerülési értékben a ki-
bocsátás költségei, valamint a teljesítéskor felmerült diszkontok vagy 
prémiumok figyelembe vételre kerülnek. A bevételek és ráfordítások 
a konszolidált eredménykimutatásban jelennek meg a befektetések 
kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folya-
mat során, az aktivált finanszírozási költségek kivételével. 

xvii) céltartalékok

Céltartalék képzésre abban az esetben kerül sor, ha a Csoportnak je-
lenbeli - jogilag előírt vagy vélelmezett - kötelezettsége keletkezik egy 
múltbeli esemény következtében és valószínű, hogy gazdasági javak 
átadásával kell majd a kötelezettséget rendezni, továbbá a kötele-
zettség összege jól becsülhető. Ha a céltartalék várhatóan részben 
vagy egészben megtérül, a megtérülésből eredő hozamot a tényle-
ges megtérülés időpontjában eszközként kell állományba venni. A 
céltartalékok mérlegkészítéskor felülvizsgálatra, a becslések ponto-
sításra kerülnek. A céltartalék értéke a kötelezettség rendezésére vo-
natkozó kiadások jelenértéke, melynek meghatározásánál diszkont-
rátaként a becsült kockázatmentes kamatláb szolgál. Az idő múlását 

jelentő diszkontfeloldás alkalmazásakor a céltartalék mérlegértéke 
évről évre nő a diszkonthatással. A növekmény kamatköltségként 
kerül elszámolásra. 

Szervezet átalakításra képzett céltartalék

A Csoport munkavállalói, a munkáltató részéről történő felmondás 
esetén, a vonatkozó magyar törvények és a mol és az alkalmazottak 
közötti kollektív szerződés értelmében végkielégítésre jogosultak. A 
konszolidált éves beszámolóban az ilyen jellegű céltartalék akkor ke-
rül 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 ki-
adások, felmerüléskor jellegüknek megfelelően költségként kerülnek 
elszámolásra vagy aktiválandók. A jelenben fennálló, a múltbeli mű-
ködés eredményeként bekövetkezett azon környezetszennyezések 
elhárítási kiadásai, amelyek nem járulnak hozzá jelen- és jövőbeli 
bevételek keletkezéséhez, költségként kerülnek elszámolásra. Kör-
nyezetvédelmi költségek miatti kötelezettség akkor kerül felvételre, 
ha a környezetvédelmi kárfelmérés vagy kármentesítés valószínű, és 
a kapcsolódó költségek megbízhatóan számszerűsíthetők. A céltarta-
lék elszámolása általában egybeesik egy erre vonatkozó formális terv 
vagy feladat elfogadásával, ha az korábbi, az inaktív helyek értéke-
sítésével 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 cél-
tartalékot képez. A céltartalék értékére vonatkozó becslés a jelenleg 
ismert szabályozás, technológia és árszint alapján történik. A céltar-
talékkal megegyező összegű tárgyi eszköz szintén felvételre kerül, 
amelyre később a termelési vagy üzemegység részeként értékcsök-
kentés kerül elszámolásra. Bármely, a várható költségek jelenértéké-
ben bekövetkező változás, a céltartalék és a megfelelő tárgyi eszköz 
értékének egyidejű módosításaként jelenik meg. 

Nyugdíj juttatásokra képzett céltartalék

A Csoport három meghatározott hosszú távú nyugdíjjuttatá-
si rendszert működtet, melyek nem igényelnek külön alapba 
történő hozzájárulást. A rendszerek által biztosított juttatások 
költsége rendszerenként külön kerül meghatározásra, a kivetí-
tett jóváírási egység módszerrel, aktuáriusi értékelés alapján. 
Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek egyéb átfogó jövede-
lemként azonnal elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése 
vagy a rendszerben történő változás következtében keletkező 

múltbeli szolgálat költsége, lineáris módszerrel kerül azonnal rá-
fordításként elszámolásra, a juttatás megszolgálásáig hátralévő 
átlagos időtartam alatt.  

xviii) üvegház hatású gázok kibocsátása

A Csoport ingyenesen jut kibocsátási jogokhoz magyarországon, 
horvátországban, olaszországban és szlovákiában az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer keretei között. A jogok évente ke-
rülnek jóváírásra, a Csoport pedig a tényleges kibocsátás alapján 
köteles azokat visszaszolgáltatni. A Csoport a nettó kötelezettség 
módszerét alkalmazza a kapott kibocsátási jogok elszámolására. En-
nek értelmében céltartalék csak akkor kerül elszámolásra, amikor a 
tényleges kibocsátás túllépi a kapott és még meglévő kibocsátási jo-
gok mennyiségét. A harmadik felektől vásárolt kibocsátási jogok be-
kerülési értéken kerülnek felvételre, míg elszámolásuk visszatérítési 
jogként történik, azaz hozzárendelésre kerülnek a kibocsátási kötele-
zettségekhez és átértékelésre kerülnek valós értékre.

xix) részvény alapú juttatások

A Csoport bizonyos munkavállalói (a felső- és középvezetés tagjai) 
részvény alapú juttatásokban részesülnek, illetve egyes munkaválla-
lók 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 alapján kerül meghatá-
rozásra. A valós érték megállapítása általánosan elfogadott opció-
árazási 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 árfolyamához 
kötődnek („piaci feltételek”).

A részvény elszámolású tranzakciók (a saját tőke egyidejű növeke-
désével együtt) azon időszak alatt kerülnek elismerésre, amelyben 
a teljesítménytől függő feltételek teljesülnek, addig az időpontig, 
amikor az érintett munkavállalók teljes mértékben jogosulttá vál-
nak a juttatásra („megszolgálás időpontja”). A részvény elszámolá-
sú tranzakciók halmozott költsége a beszámolás időpontjában tük-
rözi a megszolgálási időszakból eltelt időt, valamint azon juttatások 
mennyiségét, amelyek a Csoport vezetésének véleménye szerint a 
tőkeinstrumentumok darabszámára vonatkozó, rendelkezésre álló 
legjobb becslés alapján végül megszolgálásra kerülnek.

Nem kerülnek költségként elszámolásra azon juttatások, amelyek 
nem válnak megszolgálttá, kivéve azokat, ahol a megszolgálás piaci 
feltételtől függ, amelyeket megszolgáltnak kell tekinteni a piaci fel-
tétel teljesülésétől függetlenül, feltéve, hogy minden egyéb teljesít-
ménytől függő feltétel teljesült.
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Ha egy részvény elszámolású tranzakció feltételei módosításra kerül-
nek, minimálisan annyi ráfordítás kerül elszámolásra, mintha a felté-
telek nem változtak volna. További költség kerül elszámolásra akkor, 
ha a tranzakció értéke növekszik a módosítás eredményeként, a mó-
dosítás 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 juttatás lép a korábbi 
helyére és helyettesítő juttatásként kerül megjelölésre a juttatás nap-
ján, 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 megállapítá-
sánál, 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 tartal-
maz-e ilyen elemet, a megállapodás megkötésének időpontjában 
fennálló tartalmától függ. Ha a megállapodás teljesítése egy speci-
fikus eszköz használatától függ, illetve az eszköz használatának 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 állan-
dó kamatlábat eredményezzen. A pénzügyi költségek közvetlenül 
az eredménnyel szemben kerülnek elszámolásra. Az aktivált lízin-
gelt eszköz amortizációja a becsült hasznos élettartam vagy a lízing 
időszak közül a rövidebb időszak alatt történik. A pénzügyi lízing 
szerződés megkötésekor felmerült kezdeti költségek a lízingelt esz-
köz 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 tulajdonjogával járó 
kockázat és haszon döntő többségét megtartja, operatív lízingként 
kerül kimutatásra. Az operatív lízing alapján történő lízingfizetések 
az eredménykimutatásban ráfordításként, lineárisan a lízing időtar-

tama során kerülnek elszámolásra.

xxi) állami támogatások

Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha meg-
felelően bizonyított, hogy a társaság megkapja a támogatást, és vala-
mennyi kapcsolódó követelménynek megfelel. A ráfordításhoz kap-
csolódó állami támogatást azokra az időszakokra kell szisztematikusan 
elszámolni, amelyekben azok a költségek felmerültek, amelyeket az 
kompenzálni hivatott. Az eszközhöz kapcsolódó állami támogatást 
halasztott bevételeként kell kimutatni, és az eszköz élettartama alatt 
egyenlő részletekben kell az eredménnyel szemben feloldani.

xxii) tartalékok

A konszolidált éves beszámolóban szereplő tartalékok értéke nem 
azonos a tulajdonosoknak kifizethető tartalékok összegével. Az osz-
talék mértékének meghatározására a mol nyrt. Egyedi, magyar szám-
viteli 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 értékelési 
tartalék vagy az átváltási tartalék ugyanabban az időszakban kerül 
elszámolásra bevételként vagy költségként, amikor az értékesített 
eszközökből származó nyereség vagy veszteség.

Valós érték értékelési tartalék

A valós érték értékelési tartalék, a hatékony cash-flow fedezeti ügy-
letek és az értékesíthető pénzügyi instrumentumok valós értékének 
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 kapcsolódó 
jövőbeni kifizetések jelenértékeként kerül meghatározásra. Az ösz-
szetett 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 kerül 
levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti különbözet köz-

vetlenül 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 valószínűsíthető a 
tranzakcióval összefüggő gazdasági előny társaság általi realizálása, 
valamint annak összege megfelelően mérhető. Az árbevétel összege 
az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények nélkül kerül el-
számolásra akkor, amikor a javak átadása, illetve a szolgáltatás nyúj-
tása megtörténik valamint a kockázatok és hasznok átszállnak. 

A kamatbevételek elismerése időarányosan történik, tükrözve a kap-
csolódó eszköz tényleges hozamát. Az osztalékbevételek a tulajdo-
nosoknak az osztalékra való jogosultsága kezdetével kerülnek elszá-
molásra. Azon származékos eszközök valós értékében bekövetkező 
változások, amelyek nem felelnek meg a fedezeti ügyletként történő 
elszámolás követelményeinek, azon időszak eredményében kerül-
nek elismerésre, amikor a változás végbement.

xxvi) hitelfelvételi költségek

Azon hitelfelvételi költségek, melyek az eszközök előállításához és 
beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódnak, aktiválásra kerülnek. A hi-
telfelvételi költségek aktiválásának kezdő időpontja az eszköz előál-
lításának kezdő pontja és amikor a finanszírozási és egyéb költségek 
felmerülnek. A hitelfelvételi költségek aktiválási időszaka az eszköz 
üzembe helyezésének időpontjáig tart. A hitelfelvételi költségek a ka-
matokat, valamint a finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb költségeket 
foglalják magukban, beleértve a beruházás finanszírozásához felvett 
devizahiteleken keletkezett árfolyam különbözetnek a kamatköltsé-
geket helyettesítő részét is.

xxvii) nyereséget terhelő adók

A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóele-
meket tartalmaz. 
A folyó adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség alap-
ján kerül meghatározásra. Az adózandó nyereség eltér a konszolidált 
beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménytől, az adóalapot 
nem képző nyereségek és veszteségek, illetve az olyan tételek miatt, 
melyek más évek adózandó nyereségében kerülnek figyelembe vétel-
re. A Csoport  folyó adófizetési kötelezettsége a mérleg fordulónapjáig 
hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a kihirdetés egyenértékű 
a hatályba lépéssel) adókulcs alapján kerül meghatározásra.

A halasztott adó a kötelezettség módszer szerint kerül kiszámításra. 
Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy tétel az 
éves beszámolóban történő, illetve az adótörvény szerinti elszámolá-
sában időbeli különbség adódik. A halasztott adó követelés és köte-

lezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére 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 kötelezettségek realizálódásának mód-
jára vonatkozó becslését. 

Halasztott adó követelés a levonható időbeli eltérések, a továbbvi-
hető adókedvezmények és negatív adóalap vonatkozásában csak 
akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy a Csoport a 
jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget realizál, 
amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesíthető, kivéve az 
alábbi eseteket:
Amikor a levonható időbeli eltéréshez kapcsolódó halasztott adó 
eszköz olyan, nem üzleti kombinációból származó eszköz vagy kö-
telezettség 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 eltérések 
esetében halasztott adó eszköz csak olyan mértékig vehető fel, 
ameddig valószínűsíthető, hogy az előre látható jövőben az időbeli 
eltérések megfordulnak és elegendő adóalapot képező nyereség 
áll rendelkezésre, amellyel szemben az időbeli eltérések érvénye-
síthetők lesznek.
– Halasztott adó kötelezettség kerül felvételre valamennyi adóalapot 
képező időbeli eltérés vonatkozásában, kivéve az alábbi eseteket:

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

– leányvállalatokba, társult és közös vezetésű vállalkozásokba tör-
ténő befektetésekhez kapcsolódó adóalapot képező időbeli elté-
rések esetében, ahol azok megfordulásának időpontja a Csoport 
által irányítható és valószínű, hogy az előre látható jövőben az idő-
beli eltérések nem fordulnak meg.
– minden mérleg fordulónapon a Csoport számba veszi a mérleg-
ben el nem ismert halasztott adó követeléseket, valamint az elis-
mert adó követelések könyv szerinti értékét. A korábban a mérleg-
be fel nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely 
várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereségadójának csökkenése-
ként. Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti a Csoport ha-
lasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére 
várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni.

A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben ke-
rül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket 
ugyanabban vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével 
szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a 
számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekö-
vetkező módosításait is.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

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 szándéká-
ban 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 ér-
tékesítést terhelő adó kötelezettségként kerül kimutatásra.

xxix) külföldi pénznemben történő tranzakciók

A külföldi pénznemben történő tranzakciók a beszámolási és a külföl-
di 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 időszakra szóló konszolidált 
eredménykimutatásban kerül elszámolásra. A külföldi devizában 
fennálló pénzügyi eszközök és kötelezettségek, a mérleg fordulónap-
jára vonatkozó árfolyamon kerülnek átváltásra a funkcionális pénz-
nemre. A valós értéken kimutatott, külföldi devizában meghatáro-
zott tételek arra a napra vonatkozó árfolyamon kerülnek átváltásra, 
amelyre a valós értékelés vonatkozik. mind a vevőköveteléseken és 
szállítói tartozásokon keletkezett árfolyamkülönbözetek, mind a hi-
teleken és kölcsönökön felmerült árfolyamkülönbözetek a pénzügyi 
műveletek eredményében kerülnek elszámolásra.
A külföldi érdekeltségekkel kapcsolatos pénzügyi eszközökön kelet-
kező árfolyamkülönbözetek az egyéb átfogó jövedelemkimutatásban 
kerülnek elszámolásra, amennyiben azok rendezése az előrelátható 
jövőben 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 kerül elszámolásra, hanem 
átsorolásra kerül a külső tulajdonosok részesedései közé. Egyéb ér-
tékesítések, mint például társult vállalkozások, vagy közös vezetésű 
vállalkozások értékesítése esetében, ahol a konszolidáció módszere 
nem változik, a felhalmozott árfolyamkülönbözetek arányos része az 
eredményben kerül elszámolásra.

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 eredményé-
nek és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvények időszaki át-
lagos állományával csökkentett állományának a figyelembe vételével 
történik.

Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámí-
tásra, mint az egy részvényre jutó eredmény. A számításnál azonban 
figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas forgalomban lévő rész-
vényt a következőképpen:

– A törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott 
időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények osztalé-
kával és hozamával, módosítva az átváltásból eredő további bevé-
telekkel és ráfordításokkal,
– A forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát 
megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos darabszá-
mával, melyek forgalomban lennének, ha az összes átváltoztatha-
tó részvény átváltásra kerülne.

xxxi) szegmens információk

üzleti szempontból a Csoport három fő szegmensre osztható: 
upstream (kutatás–termelés), downstream (feldolgozás és ke-
reskedelem), és gáz-midstream. Ezen üzleti szegmensek szerinti 
bontás alapján készíti el a Csoport a szegmens információit a me-
nedzsment számára. A menedzsment felelős az üzleti erőforrások 
szegmensek részére való hozzárendeléséért illetve a teljesítmé-
nyek 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 
feltételezések

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 
szerepel). Ezen feltételezések a megfelelő jegyzetekben részle-
tesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiakra 
vonatkoznak: 

Árbevétel-elismerés és eszköz értékvesztés a szíriai olaj- és gáz-
ipari tevékenységgel kapcsolatban

A 2011-ben kezdődött politikai események, valamint az Egyesült 
Államok és az Európai unió Szíriával szemben alkalmazott szank-
ciói következtében az ottani működésből származó árbevétel 
kezelése feltételezéseken alapul. A Csoport szíriai értékesítési 
tevékenységből származó gazdasági hasznok realizálásának való-
színűségét, illetve a GPC (a Szíriai Nemzeti olajvállalat) partner-
kockázatát értékelve a menedzsment arra a következtetésre ju-
tott, hogy az IAS 18 Bevételek által meghatározott követelmények 
2011 elejétől kezdődően nem teljesülnek. Ezen időpont után be-
vétel csak akkor került elszámolásra, ha a GPC-től az ellenérték 
ténylegesen befolyt. ugyanakkor az INA 2012. február 26-ig rend-
szeresen bocsátott ki számlát, az utolsó kibocsátása 2012 február-
jában történt. 2011 augusztusa volt az utolsó olyan hónap, mikor 
az INA által kibocsátott számlák teljes összegben kifizetésre kerül-
tek. Az INA 2012 februárjáig felmerült, el nem számolt árbevétele 
összesen körülbelül 372,5 millió dollárt tett ki. 

mivel 2012. február 22-én Horvátország életbe léptette az Euró-
pai unió és az Egyesült Nemzetek által a Szíriai Arab Köztársaság-
gal  szemben hozott szankciókat, az INA d.d. 2012. február 26-án 
bejelentette a vis major záradék életbe lépését. Ennek következ-
tében az INA a Hayan és Aphamia blokk termelés megosztási szer-
ződései alapján felfüggesztett minden olajipari tevékenységet a 
Hayan és az Aphamia blokkokban és visszahívta a helyi és külföldi 
illetőségű munkavállalóit. Bár a termelés a Hayan blokkban jelen-
leg is zajlik a vis major helyzet bejelentését követően a Csoport 
nem számol ezekkel a volumenekkel. A nem megfelelő működési 
környezet és a rendszeres karbantartás hiánya miatt a felszíntech-
nológia eszközök fizikai elhasználódása vonatkozásában lineáris 
értékcsökkenés került elszámolásra 3,5 éves átlagos hátralévő 
hasznos élettartam alapján. A 2013-ban elszámolt lineáris érték-
csökkenési leírás 21.465 millió forintot tett ki.

A vis major helyzet bejelentését követően a Csoport nem mutat 
ki árbevételt. Ezek a körülmények értékvesztésre utaló jelként ér-
telmezhetőek a Csoport szíriai eszközeivel kapcsolatban. A Csoport 
elvégezte az értékvesztés vizsgálatot a szíriai Hayan blokkban lévő, 
önálló jövedelemtermelő egységet képző befektetett eszközei vo-
natkozásában (lásd 5. Jegyzet). Ezen értékvesztés kalkuláció során 
megbecsülte a szíriai jövedelemtermelő egység realizálható érté-
két, amely az értékesítési költséggel csökkentett valós érték, illetve 
a használati érték közül a magasabb. A használati érték a becsült 
jövőbeli nettó pénzáramok jelenértéke, valamint a normál műkö-
déshez való visszatérési lehetőségekből készített összetett forga-
tókönyv alapján került meghatározásra. A legfontosabb változók a 
pénzáramok meghatározásakor a diszkontráták, az időszak amelyre 
a cash-flow becslés történik, az egyes visszatérési lehetőségek való-
színűsége, valamint a pénz beáramlás és a pénz kiáramlás időzíté-
sére és összegére vonatkozó feltételezések és becslések, beleértve 
a kőolaj és földgáz árakat (a termelés megosztási szerződések által 
meghatározott árképletet figyelembe véve), az addicionális újjá-
építés költségeket, a működési ráfordításokat és a jövőbeni éves 
termelési volumeneket. Bár ezen pénzáramok a menedzsment 
legjobb becslését tükrözik a jövőre nézve, megnövekedett bizony-
talanságnak vannak kitéve szíria politikai, biztonsági és gazdasági 
helyzete miatt. Az összetett, valószínűségekkel súlyozott rendezési 
forgatókönyv a Csoport szíriai működésére vonatkozóan az alábbi 
lehetséges hatásokat foglalja magában:

I.) Havaria: célzott vagy véletlenszerű támadás hatására az eszközök 
fizikai károsodást szenvednek. 

II.) Visszatérés a normál működéshez: a Csoport jelenlegi várakozásai 
alapján 3-10 éven belül folytatni tudja a normál működést a krízis 
rendezését és a szankciók teljes vagy részbeni feloldását követően.

III.) Nincs visszatérés: a Csoportnak egyáltalán nem lesz lehetősége 
visszatérni és az eszközeit elveszíti. 

A jövőbeni termelési mennyiségek becslése a vis major helyzet be-
jelentését megelőző legfrissebb tervekből származó bizonyított és 
termelésbe állított készleteken alapul. Az eszköz specifikus diszkont-
ráta a Csoport dollár alapú súlyozott átlagos tőkeköltségéből került 
levezetésre, az adott projekt kockázatának megfelelően módosítva. 
Az alkalmazott diszkontráta 17,5% volt (lásd 5. Jegyzet). A többféle 
lehetséges kimenetel alapján készített diszkontált cash-flow kalkulá-
ciók eredményeképpen a Csoport 34.904 millió forint értékvesztést 
számolt el a befektetett eszközök, illetve 1.968 millió forintot a forgó-
eszközök vonatkozásában a Hayan blokkra. 

A vis major helyzet bejelentését megelőzően elérhető műszaki in-
formációk, valamint a visszatérés várható időpontjával kapcsolatos 
bizonytalanság alapján a Csoport a szíriai Aphamia blokkal kapcso-
latban a múltban felmerült fúrási költségekre vonatkozóan további 
8.460 millió forint értékvesztést számolt el.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek tartalma

A csoport jelentős értékű céltartalékot mutat ki környezeti hatás-
sal járó működése miatt. A jogszabályok, különösen a környezet-
védelmi szabályozás nem jelöli meg pontosan a kármentesítési 
feladatok terjedelmét, illetve az alkalmazandó technológiát. A 
menedzsment korábbi tapasztalatait, illetve a jogszabályi kör-
nyezet saját értelmezését is használva határozza meg a környe-
zetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek tartalmát. 2013. 
és 2012. december 31-én a környezetvédelmi céltartalék összege 
71.533 millió forint, illetve 73.349 millió forint, míg a mezőfelha-
gyási kötelezettségekre képzett céltartalék összege 198.140 millió 
forint, illetve 200.076 millió 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 2013. és 2012. december 31-én 221.002 millió 
forint, illetve 227.808 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 események-
re vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges 
eredmények eltérhetnek azoktól. Ezen becslések a megfelelő 
jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, melyek közül a leg-
lényegesebbek az alábbiak:

Pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása 

A pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása (kü-
lönösen a speciális célú gazdasági társaság, a magnolia Finance 
ltd. által kibocsátott átváltható tőkeinstrumentumokba ágyazott 
átváltási opció esetében, lásd 17. Jegyzet) a piacon érvényes ár-
szintek alapján történik, ezek hiányában a menedzsment becs-
lését tükrözi a valós értékre jelentős hatást gyakorló tényezők 
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 eurózóna 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 33. Jegyzetben kerültek 
bemutatásra.

A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek szám-
szerűsítése 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 diszkontálásához 
használt rátákra vonatkozó előrejelzésekkel együtt. A hosszú távú 
nominál diszkontrátákra vonatkozó várakozás 3,5% (2012: 4,0%). 
mindezek következtében a céltartalékok összege (a környezet-
védelmi kötelezettségek esetében 71.533 millió forint, illetve 
73.349 millió forint, míg a mezőfelhagyási céltartalék esetében 
198.372 millió forint, illetve 200.076 millió forint 2013. és 2012. 
december 31-én, (lásd 20. Jegyzet) bizonytalanságot hordoz.

A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása

Az értékvesztés kalkuláció a jövedelemtermelő egységek realizál-
ható értéke, tehát azok értékesítési költségekkel csökkentett valós 
értéke vagy használati értéke alapján történik. A használati érték 
meghatározása a diszkontált várható pénzáramok alapján törté-
nik. A legfontosabb változók a pénzáramok meghatározása során 
a diszkontráták, a maradványérték, a pénzáramokban figyelembe 
vett periódus hossza, valamint a bejövő és kimenő pénzáramok 
összegének megállapításához tett becslések és feltételezések, be-
leértve a termékárakra, működési költségekre, a jövőbeli terme-
lési összetételre, valamint a kőolaj, földgáz és finomított termé-
kek globális és regionális kereslet-kínálati egyensúlyára vonatkozó 
előrejelzéseket. mivel ezen pénzáramok minden egyes befekte-
tett eszköz vagy befektetés esetében a menedzsment jövőre vo-
natkozó becsléseit tükrözik, így ezen becslések megnövekedett 
bizonytalanságnak vannak kitéve a gazdasági visszaesés következ-
tében, amely egyaránt tapasztalható világszinten, az eurózónán 
belül és a közép-kelet-európai régióban, ahol a Csoport tevékeny-
séget folytat. A közelmúlt politikai fejleményei észak-afrika és a 
Közel-Kelet országaiban további bizonytalanságokat okoznak az 
ezekben az országokban befektetett eszközök megtérülésének 
becslésében. A diszkontráták a Csoport dollár alapú súlyozott át-
lagos tőkeköltségéből származnak (8,1%). A ráták minden esetben 
módosításra kerültek a szegmens-, ország- és projekt-specifikus 
kockázatokkal. A konszolidált eredménykimutatásban elszámolt 
értékvesztés összege 237.708 millió forint, illetve 31.954 millió 
forint volt 2013-ben és 2012-ben. Ebből az immateriális javakra, 
elsősorban az aktivált kutatási költségekre képzett értékvesztés 
56.141 millió forint (2012-ben 17.865 millió forint), a goodwillra 

9.504 millió forint (2012-ben 14 millió forint) volt, míg a tárgyi 
eszközöknél 182.538 millió forint értékvesztés (2012-ben 17.762 
millió forint), illetve 971 millió forint értékvesztés visszaírás 
(2012-ben 3.673 millió forint) volt. A goodwill könyv szerinti ér-
téke 2013. és 2012. december 31-én 36.382 millió forint, illetve 
45.741 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 képző 
nyereséget realizál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz ér-
vényesíthető. Jelentős feltételezések szükségesek a menedzsment 
részéről a felvehető halasztott adó eszközök vonatkozásában, a 
jövőben – az adótervezési stratégia fényében – felmerülő adóala-
pot képező nyereség időpontjáról és összegéről. A kapcsolódó ha-
lasztott adó követelés könyv szerinti értéke 2013. december 31-én 
67.090 millió forint, míg 2012. december 31-én 34.210 millió forint 
volt (lásd 30. Jegyzet).

Aktuáriusi feltételezések alkalmazása a nyugdíj-juttatási kötele-
zettség számszerűsítésében 

A meghatározott juttatási programok értéke aktuáriusi értékelés al-
kalmazásával történik. Az aktuáriusi értékelés során becslések tör-
ténnek a diszkontráták, jövőbeli béremelések, a halálozási és mun-
kaerő-áramlási ráták vonatkozásában. Ezen programok hosszú távú 
jellege miatt a becslések jelentős bizonytalanságot hordoznak. A 
nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék összege 2013. és 2012. dec-
ember 31-én 17.664 millió forint, illetve 16.637 millió forint volt 
(lásd 20. Jegyzet).

Bizonyos peres ügyek kimenetele

A Csoport tagjai több peres ügyben, hatósági és polgári eljárásban 
érintettek, melyek a rendes üzletmenet során fordulnak elő. A me-
nedzsment megítélése szerint dönt akkor, mikor a gazdasági hasz-
nok valószínű jövőbeli kimenetele meghatározott, és becsléssel él, 
amikor ezen eljárások legvalószínűbb kimenetelét megítéli, és a 
céltartalék ezzel összhangban megképzésre kerül. A peres ügyekre 
képzett céltartalék 2013. december 31-én 18.713 millió forint, míg 
2012. december 31-én 18.058 millió forint volt. (lásd 20. Jegyzet).

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:

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 kötelezettségek 
besorolására és értékelésére van hatással. A standardot 2015. január 
1-től vagy azt követően kezdődő üzleti évre kell alkalmazni. A folya-
mat 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 köte-
lezettségekre várhatóan nem. A Csoport a hatást a többi fázis kibo-
csátásakor számszerűsíti, hogy a teljes képet mutassa be.

Módosítások az IFRS 10, IFRS 10, IFRS 12 és IAS 27 standardokban  
Befektetési Társaságokkal

Ezek a módosítások  a 2014. január 1-én, vagy azt követően kezdő-
dő üzleti évtől alkalmazandók és felmentést adnak a konszolidációs 
követelmények alól azoknak a társságoknak, melyek megfelelnek 
az IFRS 10 szerinti befektetési társaság fogalmának. A felmentés kö-
vetkeztében a befektetési társaságoknak a leányvállalatokat valós 
értéken az eredménykimutatásban kell felvenniük. A módosításnak  
nem várható, hogy hatása lesz a Csoportra, mivel a Csoport egyet-
len vállalata sem felel meg az IFRS 10 szerinti befektetési társaság 
fogalmának.

IAS 32 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek összevezetése – IAS 32 
módosítása

Ezek  a módosítások tisztázzák a  „törvényesen érvényesíthető joga 
van az összegek összevezetésére” megfogalmazás jelenését és annak 
a követelményét, hogy az összegek  nem egyidőben történő rende-
zése mikor minősül összevezetésnek. Ezek a módosítások 2014. ja-
nuár 1-től vagy az azt követő pénzügyi években alkalmazandóak. A 
módosításoknak várhatóan nem lesz jelentős hatása a Csoportra.

IFRIC 21 Adóterhek 

Iránymutatást ad arról, hogy mikor kell elszámolni egy a kormány 
által kivetett adóteherhez kapcsolódó kötelezettséget abban az 
esetben is, ha az adóterhet az IAS 37 Céltartalékok, függő kötele-
zettségek és függő követelések szabályai szerint kell elszámolni, és 
akkor is, ha az adóteher összege és időbeni felmerülése biztos.  A 
módosítás  2013. május 20-án lett közzétéve és 2014. január 1-jével 
vagy az követően kezdődő üzleti évekre alkalmazandó.

IAS 39 Származékos ügyletek átruházása és a fedezeti elszámolás 
folytatása

A módosítások célja, hogy kivételt tegyen a fedezeti elszámo-
lás megszüntetésének követelménye alól abban az esetben, ha 
a származékos ügylet átruházása megfelel bizonyos követelmé-
nyeknek. A módosítások 2014. január 1-től vagy az azt követő 
pénzügyi évektől hatályosak.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2012 Eszközök és 
kötelezettségek  upstream  down-

stream
gáz-

Midstream
Központ és 

egyéb

Szeg-
mensek
közötti 
átadás

Összesen

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

Tárgyi eszközök, nettó 996.082 1.194.235 391.373 91.308  -64.623 2.608.375
Immateriális javak, nettó 247.529 73.859 5.732 21.558  -2.728 345.950
Készletek 29.293 444.361 50.170 10.475  -27.148 507.151
Vevőkövetelések, nettó 162.965 482.518 59.677 21.981  -156.147 570.994

Befektetések társult és közös vál-
lalkozásokban 123.974 123.974

Szegmenshez nem allokált eszközök 609.763
Összes eszköz 4.766.207
Szállítói kötelezettségek 59.380 367.452 153.547 31.138  -156.147 455.370

Szegmenshez nem allokált 
kötelezettségek 2.064.516

Összes kötelezettség 2.519.886

2013  up-
stream

 down-
stream

gáz-
Midstream

Központ és 
egyéb

Szeg-
mensek
közötti 
átadás

Összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint
Értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés Csoporton kívüli vevőknek 209.998 4.834.553 348.478 7.388  - 5.400.417
Szegmensek közötti értékesítés 432.040 13.416 37.044 129.756 -612.256  -
Értékesítés nettó árbevétele összesen 642.038 4.847.969 385.522 137.144 -612.256 5.400.417
Eredmények
Üzleti eredmény 141.520 -169.659 34.009 -62.489 37.991 -18.628
Pénzügyi műveletek  nettó vesztesége 58.344

Részesedés a társult vállalkozások 
eredményéből 20.062 20.062

Adózás előtti eredmény -56.910
Társasági adó      -37.500
Időszak eredménye -19.410

2012  upstream  down-
stream

gáz-
Midstream

Központ és 
egyéb

Szeg-
mensek
közötti 
átadás

Összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint
Értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés Csoporton kívüli vevőknek 270.104 4.792.039 422.590 36.591  - 5.521.324
Szegmensek közötti értékesítés 508.976 18.193 40.334 121.944  -689.447  -
Értékesítés nettó árbevétele összesen 779.080 4.810.232 462.924 158.535  -689.447 5.521.324
Eredmények
Üzleti eredmény 256.213  -12.858 35.494  -56.669  -16.885 205.295
Pénzügyi műveletek  nettó vesztesége 33.157

Részesedés a társult vállalkozások 
eredményéből 33.608 33.608

Adózás előtti eredmény 205.746
Társasági adó 49.721
Időszak eredménye 156.025

2013 Eszközök és 
kötelezettségek  upstream  down-

stream
gáz-

Midstream
Központ és 

egyéb

Szeg-
mensek
közötti 
átadás

Összesen

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

Tárgyi eszközök, nettó 889.501 1.039.541 243.855 83.006 -2.976 2.252.927
Immateriális javak, nettó 237.893 62.470 2.948 20.335  - 323.646
Készletek 26.983 455.725 39.586 9.168 -37.055 494.407
Vevőkövetelések, nettó 164.685 449.471 40.907 21.901 -164.380 512.584

Befektetések társult és közös vál-
lalkozásokban  -  -  - 128.220  - 128.220

Szegmenshez nem allokált eszközök 929.104
Összes eszköz 4.640.888

2013 Eszközök és 
kötelezettségek  upstream  down-

stream
gáz-

Midstream
Központ és 

egyéb

Szeg-
mensek
közötti 
átadás

Összesen

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

Szállítói kötelezettségek 58.183 468.284 160.651 31.807 -164.380 554.545

Szegmenshez nem allokált 
kötelezettségek 1.925.087

Összes kötelezettség 2.479.632

2013 Egyéb szegmens 
információk  upstream  down-

stream
gáz-

Midstream
Központ és 

egyéb

Szeg-
mensek
közötti 
átadás

Összesen

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

Immateriális javak és tárgyi 
eszközök beszerzése 140.727 93.778 7.988 11.868  - 254.361

Tárgyi eszközök beszerzése 85.139 92.375 6.720 5.164  - 189.398

Immateriális javak beszerzése 55.588 1.403 1.268 6.704  - 64.963

Értékcsökkenés és értékvesztés 229.054 278.151 21.921 12.725 -2.165 539.686

Ebből: az eredmény terhére elszá-
molt értékvesztés 80.996 157.314 259 110  - 238.679

Ebből: az eredmény terhére elszá-
molt értékvesztés visszaírás -385 -504  - -82  - -971

3 SZEGMENS INFORMÁCIÓK 
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

A konszolidált eredménykimutatásban 237.708 millió forint (nettó) értékvesztés került elszámolására 2013-ban, míg 2012-ben 31.954 
millió forint értékvesztés elszámolására került sor. A 2013-ban elszámolt értékvesztés (goodwill-lal együtt) a Csoport üzemi eredmé-
nyét az upstream szegmensen 80.611 millió forinttal, a downstream szegmensen 156.810 millió forinttal, a Gáz midstream szegmen-
sen 259 millió forinttal, a Központ és egyéb szegmensen pedig 28 millió forinttal rontotta.
Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből származó eredményt foglalja magába. 
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 szeg-
mensek számára. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott divízióhoz tartozó teljes 
körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák.

FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓK

Eszközök földrajzi megoszlása

2013. december 31-én Immateriális javak Tárgyi eszközök
Befektetések társult 
és közös  vállalkozá-

sokban

millió forint millió forint millió forint

Magyarország 56.023 699.847 21.451
Horvátország 102.125 803.948  -
Szlovákia 6.103 405.701 1.670
Európai unió egyéb része 23.385 80.614 4.802
Európa egyéb része 33.298 118.489  -
A világ egyéb része 102.712 144.328 100.297

Összesen 323.646 2.252.927 128.220

2012. december 31-én Immateriális javak Tárgyi eszközök
Befektetések társult 
és közös  vállalkozá-

sokban

millió forint millió forint millió forint

Magyarország 62.686 792.962 24.033
Horvátország 100.093 877.859  -
Szlovákia 5.887 406.142 1.697
Európai unió egyéb része 34.339 210.596 6.262
Európa egyéb része 39.615 145.778  -
A világ egyéb része 103.330 175.038 91.982

Összesen 345.950 2.608.375 123.974

2013 2012
millió forint millió forint

Magyarország 1.457.589 1.481.403
Horvátország 705.369 752.565
Olaszország 613.574 677.394
Ausztria 511.723 513.127
Szlovákia 421.268 446.959
Csehország 329.536 335.285
Románia 313.261 288.985
Egyéb európai országok 395.942 370.713
Egyéb közép-kelet-európai országok 526.004 484.157

Európán kívüli országok 126.151 170.736
Összesen 5.400.417 5.521.324

Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

2013-ban és 2012–ben nem volt a Csoportnak olyan meghatározó vevője, amelytől származó árbevétel meghaladta volna a teljes nettó 
árbevétel 10%-át.

2012 Egyéb szegmens 
információk  upstream  down-

stream
gáz-

Midstream
Központ és 

egyéb

Szeg-
mensek
közötti 
átadás

Összesen

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

Immateriális javak és tárgyi 
eszközök beszerzése 128.270 111.745 9.480 8.375  - 257.870

Tárgyi eszközök beszerzése 72.430 109.927 7.932 3.686  - 193.975
Immateriális javak beszerzése 55.840 1.818 1.548 4.689  - 63.895

Értékcsökkenés és értékvesztés 146.633 137.513 22.312 15.037  -2.120 319.375

Ebből: az eredmény terhére elszá-
molt értékvesztés 24.131 12.190 971 301  - 37.593

Ebből: az eredmény terhére elszá-
molt értékvesztés visszaírás  -4.147  -1.488  - -4  -  -5.639
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

 
Vagyoni 
értékű 
jogok 

Szellemi
 termékek

Kutatási 
költségek Goodwill Összesen

 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Nyitó egyenleg 2012. január 1.
Bruttó érték 135.420 51.239 239.266 85.407 511.332

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -67.749  -37.477  -25.000  -42.557  -172.783
Nettó érték 67.671 13.762 214.266 42.850 338.549

2012. évi változások
 - növekedések 29.880 5.065 54.932  - 89.877

 - leányvállalat vásárlása  - 22  - 6.711 6.733
 - értékcsökkenés  -9.377  -4.198  -577  -  -14.152
 - értékvesztés  -857  -30  -18.930  -14  -19.831
 - értékvesztés visszaírása 1.966  -  -  - 1.966
 - értékesítések  -19.140  -  -  -  -19.140
 - kvóta átértékelés  -6.331  -  -  -  -6.331
 - leányvállalat értékesítése  -1.198  -114  -58  -1.123  -2.493
 - árfolyam különbözetek  -2.924  -414  -18.751  -2.683  -24.772

 - átsorolások és egyéb mozgások 2.487  -3.869  -3.074  -  -4.456
záró nettó érték 62.177 10.224 227.808 45.741 345.950
záró egyenleg 2012. december 31.
Bruttó érték 136.347 48.773 264.270 86.769 536.159

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -74.170  -38.549  -36.462  -41.028  -190.209
Nettó érték 62.177 10.224 227.808 45.741 345.950

2013. évi változások
 - növekedések 18.194 6.053 52.066  - 76.313
 - értékcsökkenés  -8.157  -3.108  -1.469  -  -12.734
 - értékvesztés  -2.044  -95  -44.498  -9.504  -56.141
 - értékesítések  -10.979  -21  -28  -  -11.028
 - kvóta átértékelés  -481  -  -  -  -481
 - leányvállalat értékesítése  -2.921  -58  -725  -  -3.704
 - árfolyam különbözetek  -483 87  -5.702 163  -5.935
 - átsorolások és egyéb mozgások  -1.754  -372  -6.450  -18  -8.594
záró nettó érték 53.552 12.710 221.002 36.382 323.646
záró egyenleg 2013. december 31.
Bruttó érték 129.762 54.173 274.930 86.243 545.108
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -76.210  -41.463  -53.928  -49.861  -221.462
Nettó érték 53.552 12.710 221.002 36.382 323.646

4 IMMATERIÁLIS JAVAK

Aktivált kutatási költségek

2013-ban az értékvesztés a sikertelennek minősített kutatási tevékenységekhez kapcsolódott, magyarországon 6.536 millió forint, 
Kurdisztánban a sikertelen Gulak és Bekhme kúthoz kapcsolódóan  10.326 millió forint, Haw-1 kúthoz kapcsolódóan omanban 6.498 
millió forint, a szíriai Hayan blokkhoz kapcsolódóan 9.717 millió forint, az Aphamia blokkhoz kapcsolódóan 8.460 millió forint illetve 
az egyiptomi disouq blokkhoz kapcsolódóan 3.922 millió forint. 2012-ben az értékvesztés szintén a sikertelennek minősített kutatási 
tevékenységekhez kapcsolódott, magyarországon (7.235 millió forint), Kurdisztánban a Bijell-3 kúthoz (6.607 millió forint) és Horvátor-
szágban a Ferdinandovac mező készlet felülvizsgálatához (4.309 millió forint).
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, 2013-ban további 8.780 millió forint, míg 2012-ben 7.375 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. 

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

2013. december 31-én 7.556 millió forint (2012: 7.413 millió forint) goodwill kapcsolódik a főként osztrák piacon működő Roth Csoport nagy-
kereskedelmi 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 növekedési ütemet felté-
telezve 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 826 millió forinttal haladja meg könyv szerinti értékét. A fő feltételezések realizálható értékre gyakorolt 
hatása az alábbiakban kerül részletezésre:

 
 
 

Nettó könyv 
szerinti érték
 értékvesztés 

előtt

ér-
ték-

vesz-
tés

 2013
Nettó 
könyv 

szerinti 
érték

Nettó könyv 
szerinti érték
 értékvesztés 

előtt

érték-
vesz-
tés

 2012
 Nettó 
könyv 

szerinti 
érték

 millió forint millió 
forint millió forint millió forint millió 

forint millió forint

downstream 42.772 9.504 33.268 42.669 14 42.655
 - Roth Csoport 7.556  - 7.556 7.413  - 7.413

 -  Romániai kiskereskedelmi hálózat 4.353  - 4.353 4.315  - 4.315
 - IES Csoport 9.439 9.439  - 9.156  - 9.156
 - Horvátországi kiskereskedelmi hálózat 14.487  - 14.487 14.357  - 14.357
 - Cseh kiskereskedelmi hálózat 6.395  - 6.395 6.858  - 6.858
 - TVK 477  - 477 477  - 477

 - TVK Polska* 65 65  - 93 14 79
Upstream 3.114  - 3.114 3.086  - 3.086
- Rotary (korábban drillTrans) 3.114  - 3.114 3.086  - 3.086
Összes goodwill 45.886 9.504 36.382 45.755 14 45.741

 * TVK Polska 2013-ban bezárásra került
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

- diszkont ráta becslése – a menedzsment a diszkont rátákat a je-
lenlegi és várható kockázatmentes kamatláb, illetve az egység speci-
fikus kockázatai alapján határozta meg. A ráta 0,6%-os emelkedése 
a könyv szerinti értékkel azonos használati értéket eredményezne a 
Roth Csoport nagykereskedelmi tevékenységére vonatkozóan.

Román kiskereskedelmi hálózat

2013. december 31-én 4.353 millió forint (2012: 4.315 millió forint) 
goodwill kapcsolódik a Csoport román kiskereskedelmi hálózatához. 
A goodwill felosztása szempontjából a jövedelemtermelő egységet 
a román töltőállomás hálózat egésze alkotja. A Csoport a pénzára-
mok előrejelzését a vezetőség által elfogadott, a benzinkút hálózat 
egészére készülő aktuális üzleti terve alapján készíti el, majd a pénz-
áramokat 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 11 % és 13 % között változnak. 

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

IES Csoport

miután a finomítás számára kedvezőtlenül alakult a gazdasági környe-
zet olaszországban, az IES mantovai működésének részletes, hosszú 
távú fenntarthatóságát vizsgáló elemzés eredményeként a Csoport 
úgy döntött, hogy finomítóját terméklogisztikai központtá alakítja át. 
A Csoport értékvesztés tesztet hajtott végre az érintett befektetett 
eszközökön (a goodwill-t is beleértve). Ennek eredményeképpen a 
Csoport könyveiben a goodwill teljes mértékben (9.439 millió fo-
rint értékben) leírásra került. A goodwill felosztása szempontjából a 
mantova finomító és annak nagykereskedelmi tevékenysége (mivel 
ezek egyetlen jövedelemtermelő egységet alkotnak) került figyelem-
be vételre.

Horvát kiskereskedelmi hálózat

2013. december 31-én 14.487 millió forint (2012: 14.357 millió fo-
rint) goodwill kapcsolódik a horvát kiskereskedelmi hálózathoz, 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 jövedelemtermelő 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 hátra-
lévő hasznos élettartamára. A becsült pénzáramok diszkontálására 
használt ráták tükrözik a kiskereskedelmi tevékenységre jellemző koc-

kázatokat és a vonatkozó évek esetében 10% és 13% között változnak.
A horvát kiskereskedelmi hálózat használati értékének becslése alap-
ján a menedzsment szerint nem várható a főbb feltételezésekben 
olyan változás, melynek következtében az egység könyv szerinti érté-
ke jelentősen meghaladná annak realizálható értékét.

Cseh kiskereskedelmi hálózat

2013. december 31-én 6.395 millió forint (2012: 6.858 millió fo-
rint) goodwill kapcsolódik a cseh kiskereskedelmi hálózathoz, mely 
a Papoil és a Slovnaft márkanevek alatt működő töltőállomásokat 
foglalja magában. A goodwill felosztása szempontjából a jövede-
lemtermelő egységet a cseh töltőállomás hálózat egésze alkotja 
(amely a papoil és a slovnaft márkaneveket is tartalmazó jövede-
lemtermelő egységek csoportja). A hálózat a pénzáramok előrejel-
zését a vezetőség által elfogadott, a benzinkút hálózat egészére ké-
szülő 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 kiskereske-
delmi tevékenységre jellemző kockázatokat és a vonatkozó évek 
esetében 11% és 12% között változnak.

A cseh kiskereskedelmi hálózat használati értékének becslése alap-
ján a menedzsment szerint nem várható a főbb feltételezésekben 
olyan változás, melynek következtében az egység könyv szerinti érté-
ke jelentősen meghaladná annak realizálható értékét.

Rotary

A 2013 végén elvégzett értékvesztés teszt alapján a tevékenység jö-
vedelmezőségére vonatkozóan goodwill értékvesztés  elszámolására 
nem volt szükség az INA fúrási tevékenységet végző vállalata, a Rota-
ry vonatkozásában. A becsült pénzáramok diszkontálására használt 
adózás előtti ráta 9,97% (2012: 10,39%).

TVK Polska

A TVK Polska felszámolása 2013 február 28-án befejeződött, így a 
kapcsolódó goodwill kivezetésre került.

Határozatlan idejű hasznos élettartammal rendelkező imma-
teriális javak
A goodwill-on felül a mol Csoport 2009-ben megszerezte az INA 
márkanevet is, amely határozatlan idejű hasznos élettartammal ren-
delkezik, mivel a horvát lakosság egésze ismeri és kiterjedt kútháló-
zattal működő piacvezetőként tekintenek rá. A Csoportnak nem áll 
szándékában a márkanevet az előrelátható jövőben megszűntetni. 
Az INA márkanév könyv szerinti értéke 2013. december 31-én 13.399 
millió forint volt. mivel a márkanév a horvát töltőállomás hálózat 
szerves része, értéke figyelembe vételre került a jövedelemtermelő 
egységek azon csoportjának könyv szerinti értékében, amelyekhez 
a kapcsolódó goodwill hozzárendelésre került, és értékvesztésének 
felülvizsgálata is ennek megfelelően történt (lásd feljebb).
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Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint
Nyitó egyenleg 2012. január 1.
Bruttó érték 2.659.825 1.922.365 122.470 257.581 4.962.241
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -950.847  -1.100.886  -87.842  -706  -2.140.281
Nettó érték 1.708.978 821.479 34.628 256.875 2.821.960
2012. évi változások
- növekedések és aktiválások 88.617 119.145 7.194  -25.745 189.211
 - leányvállalat vásárlása 16.294 943  -  - 17.237
- értékcsökkenés  -146.106  -117.145  -10.018  -  -273.269
- értékvesztés  -7.788  -6.641  -424  -2.909  -17.762
- értékvesztés visszaírása 3.197 368 86 22 3.673
- értékesítések  -1.061  -216  -75  -245  -1.597
 - leányvállalat értékesítése  -513  -304  -38  -15  -870
- árfolyam különbözetek  -76.397  -45.201  -2.044  -6.716  -130.358
 - átsorolások és egyéb mozgások 577  -1.314  -268 1.155 150
záró nettó érték 1.585.798 771.114 29.041 222.422 2.608.375
záró egyenleg 2012. december 31.
Bruttó érték 2.642.054 1.933.770 119.305 223.766 4.918.895
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -1.056.256  -1.162.656  -90.264  -1.344  -2.310.520
Nettó érték 1.585.798 771.114 29.041 222.422 2.608.375
2013. évi változások
- növekedések és aktiválások 70.996 68.901 8.869 42.323 191.089
 - leányvállalat vásárlása 622 62 47  - 731
- értékcsökkenés  -153.577  -127.104  -8.563  -  -289.244
- értékvesztés  -44.326  -130.001  -2.243  -5.968  -182.538
- értékvesztés visszaírása 865 53 37 16 971
- értékesítések  -686  -186  -72  -50  -994
 - leányvállalat értékesítése  -70.591  -16.041  -42  -1.112  -87.786
- árfolyam különbözetek 2.245 3.090 242  -1.084 4.493
 - átsorolások és egyéb mozgások 17.394  -9.545 2.034  -2.053 7.830
záró nettó érték 1.408.740 560.343 29.350 254.494 2.252.927
záró egyenleg 2013. december 31.
Bruttó érték 2.609.960 1.930.528 125.018 260.091 4.925.597
Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés  -1.201.220  -1.370.185  -95.668  -5.597  -2.672.670
Nettó érték 1.408.740 560.343 29.350 254.494 2.252.927

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 281 millió forint pozitív hatása volt a Csoport tárgyidőszaki konszolidált eredményére.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

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 
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 meghatá-
rozásakor a diszkontráták, az időszak amelyre a cash-flow becslés történik, az egyes visszatérési lehetőségek valószínűsége, valamint a 
pénz beáramlás és a pénz kiáramlás időzítésére és összegére vonatkozó feltételezések és becslések, beleértve a kőolaj és földgáz árakat 
(a termelés megosztási szerződések által meghatározott árképletet figyelembe véve), a járulékos újjáépítés költségeket, a működési 
ráfordításokat 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. Az alkalmazott diszkontráta 17,5% volt. A többféle lehetséges kimenetel alapján készített diszkontált cash-flow kalkulációk 
eredményeképpen a Csoport 43.365 millió forint értékvesztést számolt el (melyből 25.188 millió forint érintette a tárgyi eszközöket). 
Az értékvesztés elszámolása után a Csoport szíriai eszközeinek értéke 2013 december 31-én 89.647 millió forint (2012-ben 160.319 
millió forint) volt. 

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

AZ IES FINOMÍTÓI ÉS NAGYKERESKEDELMI ESZKÖZEINEK ÉRTÉKVESZTÉSE

miután a finomítás számára kedvezőtlenül alakult a gazdasági környezet olaszországban, az IES mantovai működésének részletes, 
hosszú távú fenntarthatóságát vizsgáló elemzés eredményeként a Csoport úgy döntött, hogy finomítóját terméklogisztikai központtá 
alakítja át. A Csoport értékvesztés tesztet hajtott végre az olasz finomítói és nagykereskedelmi eszközökre, melyek egyetlen jövedelem-
termelő egységet alkotnak. Azt követően, hogy a finomítói tevékenység 2013 év végével megszűnt, az összes érintett eszköz leírásra 
került. A nagykereskedelem a pénzáramok előrejelzését a vezetőség által elfogadott, aktuális üzleti terv alapján készíti el. Az előrejelzés 
alapján a Csoport 114.393 millió forint értékvesztést számolt el a tárgyi eszközökön és immateriális javakon (a goodwill-t leszámítva). 
Az értékvesztést követően, 2013. december 31-én a Csoport olaszországi nagykereskedelmi eszközeinek értéke 6.015 millió forint volt 
a könyvekben (míg 2012. december 31-én 119.525 millió forint).
 
AZ INA FINOMÍTÓI ÉS NAGYKERESKEDELMI ESZKÖZEINEK ÉRTÉKVESZTÉSE

miután a finomítás számára kedvezőtlenül alakult a gazdasági környezet, az INA Sisaki és Rijekai működésének részletes, hosszú távú 
fenntarthatóságát vizsgáló elemzés eredményeként a Csoport értékvesztés tesztet hajtott végre a horvát finomítói és nagykereske-
delmi eszközökre, melyek jövedelemtermelő egységeket alkotnak. A finomítás és nagykereskedelem a pénzáramok előrejelzését a 
vezetőség által elfogadott, aktuális üzleti terv alapján készíti el. Az előrejelzés alapján a Csoport 27.709 millió forint értékvesztést szá-
molt el 2013-ban a tárgyi eszközökön (melyből az üzembe helyezett eszközökön 26.745 millió forint), míg 2012-ben 6.611 millió forint 
értékvesztést. Az értékvesztés elszámolásokat követően, 2013. december 31-én a Csoport horvátországi nagykereskedelmi befektetett 
eszközeinek értéke 153.157 millió forint volt a könyvekben (míg 2012. december 31-én 187.952 millió forint).

EGYÉB ÉRTÉKVESZTÉSEK

A kimerülő és szünetelő gáz- és olajmezőkre képzett mezőfelhagyási céltartalék felülvizsgálata kapcsán, 2013-ban 3.325 millió forint, 
míg 2012-ben 1.121 millió forint értékvesztés elszámolására került sor. 2013-ban a Csoport a magyar olaj és gázmezőkkel kapcsolatban 
1.988 millió forint, míg 2012-ben 1.089 millió forint értékvesztés számolt el. A töltőállomások és kiskereskedelmi egységek felülvizs-
gálata kapcsán 2013-ban 4.556 millió forint értékvesztés elszámolására került sor, míg ezekkel az eszközökkel kapcsolatban 2012-ben 
2.488 millió forint értékvesztés merült fel, a folyamatban lévő beruházásokra elszámolt 2.909 millió forinton felül. Az FGSz Földgázszál-
lító zrt. egyes gázszállítási eszközeihez kapcsolódóan 2013-ben 259 millió forint, míg 2012-ben 377 millió forint értékvesztést számolt 
el. Egyéb, egyenként nem jelentős értékvesztés 2013-ban 4.149 millió forint, míg 2012-ben 506 millió forint összegben merült fel.

Lízingelt eszközök

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

2013 2012
millió forint millió forint

Bruttó érték 9.759 9.017

Halmozott értékcsökkenés  -5.008  -3.669
Nettó érték 4.751 5.348

Hitelfelvételi költségek 

A tárgyi eszközök bruttó értéke az eszközök beruházása során felmerült hitelfelvételi költségeket is magában foglalja. A bruttó érték nö-
vekedéseként 2013 során 4.196 millió forint, 2012 során 1.085 millió forint hitelfelvételi költség került aktiválásra a tárgyi eszközökre. 
Az átlagos, az árfolyamkülönbözetet is magában foglaló finanszírozási ráta 2013-ban 4,8%, míg 2012-ben 2,9% volt.

Kormányzati támogatások

A tárgyi eszközök  12.477 millió forint értékben tartalmaznak kormányzati támogatásokból finanszírozott eszközöket (lásd 25. 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 2013. december 31-én 22.954 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 9.630 millió forint). A fennmaradó 13.324 millió 
forint a IES SpA megmaradó eszközeihez kapcsolódik. A zálogjoggal terhelt eszközök értéke 118.180 millió forint volt 2012. december 
31-én, mely többnyire a IES SpA eszközeihez kapcsolódott.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

Társaság
Ország 

(Bejegyzés / 
Tevékenység 

helye)

Tevékenységi 
kör

Tulajdoni 
hányad 

2013

Tulajdoni 
hányad 

2012

Integrált leányvállalatok
INA-Industrija nafte d.d. Horvátország Integrált olaj és gázipari társaság 49% 49%
upstream
Adriagas S.r.l. Olaszország gázvezeték projekt társaság 49% 49%

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 Geotermikus 
Energia Termelő zrt. Magyarország geotermikus energiatermelés 54% 50%

Crosco Naftni Servisi d.o.o. Horvátország Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%
CorteCros d.o.o. Horvátország Korrózió-védő termékek gyártása 29% 29%
Crosco B.V. Hollandia Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%

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

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

Crosco International d.o.o. 
(Tuzla)

Bosznia 
és Hercegovina Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%

Crosco International ltd. Egyesült Királyság Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%
Crosco S.A. DE C.V mexikó Javítási, karbantartási munkák 49% 49%

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

Rotary Zrt. Magyarország Kőolaj kutatás-termelés támogatása 49% 49%

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

Geoinform Kft. Magyarország Kőolaj- és földgázkészletek kutatása 100% 100%

GES Kft. (felszámolás alatt) Magyarország Geofizikai mérések végzése, mérési 
adatok feldolgozása 100% 100%

geophysical Services Middle-
East llC (felszámolás alatt) 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% 49%

Kalegran Ltd. Ciprus / Irak
Külföldi kutatás menedzsment / 
Külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése

100% 100%

ménrót Kft. Magyarország Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%
Karpinvest Kft. Magyarország Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

KS EP Investment B.V. (közös 
vezetésű vállalkozás) Hollandia Külföldi kutatás menedzsment 49% 49%

Karpovskiy Severniy LLP Kazahsztán Külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 49%, h) 49%, h)

6  BEFEKTETÉSEK KONSZOLIDÁLT LEÁNYVÁLLALATOKBAN ÉS KÖZÖS MEGÁLLAPODÁSOKBAN 

Társaság
Ország 

(Bejegyzés / 
Tevékenység 

helye)

Tevékenységi 
kör

Tulajdoni 
hányad 

2013

Tulajdoni 
hányad 

2012

MH Oil and gas B.V. Hollandia Külföldi kutatás menedzsment 100%, h) 100%, h)

MK Oil and gas B.V. Hollandia Külföldi kutatás menedzsment 100%, h) 100%, h)

BaiTex llC Oroszország Külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

MOL Caspian Oil and gas Ltd. Ciprus / 
Kazahsztán Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

ural group Ltd. 
(közös tevékenység) Brit Virgin-szigetek Külföldi kőolaj- és földgázkészletek 

kutatása, termelése 28% 28%

ural Oil group Ltd. 
(közös tevékenység) Kazahsztán Külföldi kőolaj- és földgázkészletek 

kutatása, termelése 28% 28%

MOL Central Asia Oil and gas Co. 
B.V. 

Hollandia / Szíria / 
Kazahsztán

Külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése 100% 100%

mol oman ltd. (korábban: lam-
orak Enterprises Ltd.) Ciprus / Oman 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% 100%

Platounko Investments Ltd Ciprus Kutatások finanszírozása 100% 100%
Silverdale 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% 100%

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 b) 100%

zmB ltd (közös vezetésű vál-
lalkozás) Oroszország Külföldi kőolaj- és földgázkészletek 

kutatása, termelése b) 50%

SHM Seven Investments Ltd. Ciprus Külföldi kutatás menedzsment b) 100%

mol Western Siberia llC Oroszország Külföldi kőolaj- és földgázkészletek 
kutatása, termelése b) 100%

uSI Ltd. Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

uBA Services Ltd. Ciprus / 
Oroszország Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

Társaság
Ország 

(Bejegyzés / 
Tevékenység 

helye)

Tevékenységi 
kör

Tulajdoni 
hányad 

2013

Tulajdoni 
hányad 

2012

gáz-Midstream
CROPLIN, d.o.o. Horvátország Földgáz kereskedelem 49%, h) 24%, h)

FGSz Földgázszállító zrt. Magyarország Földgáz szállítás 100% 100%
mmBF Földgáztároló zrt. Magyarország Stratégiai gáztárolás b) 72%

Prirodni plin d.o.o. Horvátország Földgáz kereskedelem 49% 49%
downstream
Bohemia Realty Company s.r.o. Csehország Kiskereskedelem c) 100%

Cm European Power International 
B.V. (közös vezetésű vállalkozás) Hollandia Erőművek befektetés menedzsmentje f) 50%

Cm European Power Interna-
tional s.r.o. (közös vállalkozás) Szlovákia Erőművek befektetés menedzsmentje f) 50%

Cm European Power Slovakia s.r.o. Szlovákia Termikus erőművek üzemeltetése 50%, a) 50%, a)

mol-CEz European Power Hun-
gary Kft. (közös vállalkozás) Magyarország Gőz-és forró víz szolgáltatása, villa-

mosenergia- előállítás f) 50%

Energopetrol d.d. Bosznia 
és Hercegovina Kiskereskedelem 50% 50%

Holdina (guernsey) Ltd. Egyesült Királyság Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%
Inter Ina (guernsey) Ltd. Egyesült Királyság Kőolaj termékek kereskedelme g) 49%
Holdina (Cyprus) Ltd. Ciprus Köztes holding társaság g) 49%

Holdina d.o.o. Bosznia 
és Hercegovina Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

IES SpA Olaszország Kőolaj termékek feldolgozása és 
értékesítése 100% 100%

Batec S.r.l Olaszország Bitumenek feldolgozása 
és értékesítése 100%, h) 50%, h)

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% 49%

INA BH d.d. Bosznia 
és Hercegovina Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

INA BL d.o.o. Bosznia 
és Hercegovina Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

INA Crna gora d.o.o Montenegró Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

INA Hungary Kft. (felszámolás 
alatt) Magyarország Kőolaj termékek kereskedelme g) 49%

INA Kosovo d.o.o Koszovó Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%
INA-osijek – Petrol d.d. Horvátország Kőolaj termékek kereskedelme 49% 48%
Interina d.o.o. ljubljana Szlovénia Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

Interina d.o.o. Skopje 
(felszámolás alatt) Macedónia Kőolaj termékek kereskedelme 49% 49%

mol Serbia d.o.o. 
(korábban: Intermol d.o.o.) Szerbia üzem- és kenőanyag kiskereskedelem 100% 100%

mol ukraine llC (korábban: TVK 
ukrajna t.o.v.) ukrajna Nagy- és kiskereskedelem 100% 100%

MuLTIPONT Program Zrt. Magyarország Reklámügynöki tevékenység 83% 81%

Pap oil s.r.o. (korábban: Pap oil 
Cerpaci Stanice s.r.o.) Csehország Kiskereskedelem 100% 100%

Petrol d.d. Horvátország Kőolaj termékek kereskedelme 41% 41%

Polybit d.o.o. (felszámolás alatt) Horvátország Termelés és kereskedelem 49% 49%

Rossi Biofuel zrt. (közös vezetésű 
vállalkozás) Magyarország Bio-üzemanyag komponens gyártása f) 25%

SLOVNAFT a.s. Szlovákia Kőolaj és vegyipari termékek feldol-
gozása és értékesítése 99% 98%

Apollo Rafinéria s.r.o. Szlovákia Nagy- és kiskereskedelem 99% 98%

MOL Slovensko spol s.r.o. Szlovákia Nagy- és kiskereskedelem 99% 98%
Slovnaft Petrochemicals s.r.o. Szlovákia Vegyipari termelés és kereskedelem d) 98%
Slovnaft Polska S.A. Lengyelország Nagy- és kiskereskedelem 99% 98%

Slovnaft Trans a.s. Szlovákia Szállítási szolgáltatások 99% 98%

SWS s.r.o. Szlovákia Szállítást támogató szolgáltatások 50% 50%

Társaság
Ország 

(Bejegyzés / 
Tevékenység 

helye)

Tevékenységi 
kör

Tulajdoni 
hányad 

2013

Tulajdoni 
hányad 

2012

INA maziva ltd. (korábban: 
maziva zagreb d.o.o.) Horvátország Kenőanyagok gyártása és kereske-

delme 49% 49%

mol Austria GmbH Ausztria Kenőanyagok és kőolajszármazékok 
nagykereskedelme 100% 100%

Roth Heizöle GmbH Ausztria Kőolaj termékek kereskedelme 100% 100%

Rumpold Festbrennstoffe 
GmbH Ausztria Szilárd tüzelőanyagok és egyéb ter-

mékek kereskedelme 100% 100%

mol Commodity Trading Kft. Magyarország Pénzügyi szolgáltatások 100% 100%
MCT Slovakia s.r.o. Szlovákia Pénzügyi szolgáltatások 100% 100%

mol Germany GmbH (korábban: 
mK mineralkontor GmbH) Németország Kőolaj termékek kereskedelme 100% 100%

mol-luB Kft. Magyarország Kenőanyagok gyártása 
és kereskedelme 100% 100%

MOL-LuB Russ LLC Oroszország Kenőanyagok gyártása 
és kereskedelme 100% 100%

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%

Slovnaft Ceska Republika s.r.o. Csehország Nagy- és kiskereskedelem 100% 100%
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

Társaság
Ország 

(Bejegyzés / 
Tevékenység 

helye)

Tevékenységi 
kör

Tulajdoni 
hányad 

2013

Tulajdoni 
hányad 

2012

VÚRuP a.s. (korábban: 
Slovnaft VÚRuP a.s.) Szlovákia Kutatás, fejlesztés 99% 98%

zväz pre skladovanie zásob a.s. Szlovákia Nagy- és kiskereskedelem, raktározás 99% 98%
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 Polska Sp.Zoo. 
(felszámolás alatt) Lengyelország Nagy- és kiskereskedelem g) 95%

TVK uK ltd. (felszámolás alatt) Egyesült Királyság Nagy- és kiskereskedelem g) 95%

TVK Italia S.r.l. Olaszország Nagy- és kiskereskedelem 100% 100%
Központ és egyéb

EMS Management Services Ltd  
(felszámolás alatt) Ciprus Management szolgáltatások 100% 100%

FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Magyarország Tűzoltás, mentőszolgálat 100% 92%
Hostin d.o.o. Horvátország Idegenforgalom 49% 49%

ITR d.o.o. Horvátország Gépkocsi kölcsönzés 49% 49%
Magnolia Finance Ltd Jersey Pénzügyi szolgáltatások 0%, a) 0%, a)

MOL group Finance S.A. luxemburg Pénzügyi szolgáltatások 100% 100%
MOL Reinsurance Ltd Ciprus Biztosítási tevékenységek végzése 100% 100%

mol Vagyonkezelő Kft. (korábban: 
Hermész Tanácsadó Kft.) Magyarország Tanácsadás 100% 100%

Petrolszolg Kft. Magyarország Javítási, karbantartási munkák 100% 100%
Sinaco d.o.o. Horvátország Biztonsági szolgáltatások e) 49%
Slovnaft montáže a opravy a.s. Szlovákia Javítási, karbantartási munkák 99% 98%

STSI integrirani tehnički 
servisi d.o.o. Horvátország Javítási, karbantartási munkák 49% 49%

Ticinum Kft. Magyarország Vagyonkezelés 100%, h) 100%, h)
Top Računovodstvo Servisi d.o.o. Horvátország Számviteli szolgáltatások 49% 49%
TVK Ingatlankezelő Kft. Magyarország Ingatlankezelés 95% 95%

a) Az „IFRS 10 – Konszolidált Pénzügyi Kimutatások” standard alapján konszolidálva
b) 2013-ban értékesítve
c) 2013-ben beolvadt a Pap oil s.r.o. cégbe
d) 2013-ben beolvadt a Slovnaft a.s. cégbe
e) 2013-ben beolvadt a INA d.d. cégbe
f) 2013-tól az „IFRS 11  - Közös megállapodások” alapján bevonva
g) Felszámolási eljárás eredményeképp 2013–ban törlésre került
h) 2013-tól teljeskörűen konszolidálva

7 ÜZLETI KOMBINÁCIÓK ÉS TRANZAKCIÓK KISEBBSÉGI TULAJDONOSOKKAL

2013-AS AKVIZÍCIÓK

Croplin

Az Adásvételi Szerződésnek megfelelően az INA d.d. 371 millió forintért megszerezte az E.oN Hungaria zrt.-től a Croplin d.o.o. társa-
ságban lévő 50%-os részesedését. 2013. szeptember 3-án a zágrábi cégbíróság bejegyezte a tulajdonjog változását, így az INA d.d. lett 
a Croplin d.o.o egyedüli tulajdonosa.

Az akvizíciót követően a részesedés értéke 1.817 millió forint, a befektetésen korábban elszámolt 967 millió forint értékvesztés átsoro-
lásra került társult vállalkozásokban meglévő befektetésekről a leányvállalatokra.

Név Tevékenység 
helye Tevékenységi kör

Részesedés 
megszerzésének 

időpontja
Tulajdoni hányad 

(%)
Fizetett 

ellenérték

Croplin d.o.o. zagráb, 
Horvátország

gázkereskedelem, 
gáz elosztó hálózat

2013. 
szeptember 3. 50% 371

Könyv szerinti érték Értékelési különbözet Megszerzéskori 
valós érték

millió forint millió forint millió forint

Forgóeszközök
Pénzeszközök 68  - 68
Vevő és egyéb követelések 132  - 132
Egyéb forgóeszközök 269  - 269
Előre fizetett költségek és árbevétel elhatárolása 31  - 31
Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök 1.064 -333 731

Befektetés társult és közös 
vezetésű vállalkozásokban 235 -235  -

Befektetés egyéb részesedési 
viszonban lévő társaságokban 945 -945  -

Rövid lejáraú kötelezettségek
Szállítók -2  - -2
Adó és hozzájárulások -13  - -13
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  -  -  -

2.729 -1.513 1.216
Akvizíciókor keletkezett Goodwill  -
Fizetett ellenérték valós értéke 371
Korábbi részesedés valós értéke 845
Összes ellenérték 1.216

Csökkentve: megszerzett nettó eszközök 
valós értéke -1.216

Akvizíciókor keletkezett Goodwill  -
Leányvállalat megszerzése miatti pénzkiáramlás
Fizetett ellenérték 371
csökkentve: megszerzett pénzeszközök egyenlege -68

303
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2012-ES AKVIZÍCIÓK

2012. október 1-jén a mol 100%-os részesedést vásárolt a Bohemia Realty Company s.r.o. (a továbbiakban: BRC) és Pap oil Cerpaci 
Stanice s.r.o. (a továbbiakban: Pap oil) vállalatokban, melyek a Pap oil márkanév alatt működő töltőállomás-hálózat tulajdonosai és 
üzemeltetői a Cseh Köztársaságban. A 124 darab Pap oil töltőállomás akvizíciója összhangban van a mol-csoport azon stratégiájával, 
hogy javítsa jelenlétét, növelje kiskereskedelmi piaci részesedését a mol-csoport finomítóinak ellátási sugarában, és további szinergi-
ákat érjen el a downstream szegmensben.

A megszerzett benzinkutak valós értékének meghatározása 2013-ban befejeződött, a tárgyi eszközök előzetesen megállapított 17.237 
millió forintos valós értéke nem változott az időszak során. A tranzakcióval kapcsolatban felmerült goodwill értéke a végleges vételár utó-
lagos módosulásának következtében 4 millió forinttal csökkent. Az eszközök és kötelezettségek könyv szerinti és valós értéke a következő:

Könyv szerinti érték Értékelési különbözet Megszerzéskori 
valós érték

millió forint millió forint millió forint
Immateriális javak 22  - 22
Tárgyi eszközök 8.791 8.446 17.237
Készletek 972  - 972
Vevőkövetelések 1.969  - 1.969
Egyéb forgóeszközök 390  - 390
Halasztott adó eszközök 12  - 12
Előre fizetett adók 76  - 76

Pénzeszközök 1.342  - 1.342

Céltartalékok  -1  -  -1
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  -164  -  -164
Halasztott adó kötelezettségek  -  -1.605  -1.605
Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  -4.140  -  -4.140
Pap Oil nettó eszközeinek előzetes valós értéke 9.269 6.841 16.110
Akvizícióhoz kapcsolódó goodwill 6.707
Összes ellenérték 22.817

8 ÉRTÉKESÍTÉSEK

2013-As értékesítések

Orosz tevékenységek eladása (ZMB és MOL Western Siberia)

A vállalat portfolió-optimalizálási tevékenysége keretében a mol Adásvételi Szerződést írt alá, amelynek keretében értékesítette az 
ooo zapadno-malobalykskoye cégben meglévő 50%-os részesedését. Ez a vállalat birtokolja az oroszországi zapadno-malobalykskoye 
(zmB) mező szénhidrogén licenszeit. A tranzakció 2013. augusztus 12-én lezárásra került. ugyancsak összhangban a vállalat portfo-
lió-optimalizálási tevékenységével a mol értékesítette az ooo mol Western Siberia cégben lévő 100%-os részesedését. Ez a cég 
birtokolja a zmB mezőhöz infrastrukturálisan szorosan kapcsolódó Surgut-7 blokk kutatási licenszét, így része volt egy kedvező csomag 
megállapodásnak. A tranzakció 2013. szeptember 3-án lezárásra került.

A zmB és mol Western Siberia 2013. július 31-én eladásra szánt eszközeinek és kötelezettségeinek könyv szerinti értéke és a leányvál-
lalat értékesítéséből származó pénzkiáramlás az alábbiak szerint alakultak:

ZMB Western Siberia

millió forint millió forint
Immateriális javak  - 1.652
Tárgyi eszközök 11.209 33
Halasztott adó eszközök 750 473
Egyéb befektetett eszközök 100  -
Készletek 681  -
Vevőkövetelések 2.550  -
Egyéb forgóeszközök 1.322 195

Pénzeszközök 772 16

Eszközök összesen 17.384 2.369
Céltartalékok 2.401 32
Szállítók és egyéb kötelezettségek 2.522 249
Fizetendő nyereségadók 63 30
Kötelezettségek összesen 4.986 311
Nettó eszközérték 12.398 2.058
Eladási ár 29.294 4.468
Felhalmozott árfolyamveszteség visszaforgatása  -8.482  -317
Értékesítésen keletkező nyereség (lásd 25.jegyzet) 8.414 2.093
Értékesítéshez kapcsolódó pénzáramok:
Értékesítés kapcsán kivezetett pénzeszközök  -772  -16
Eladási ár 29.294 4.468
Nettó pénzbeáramlás 28.522 4.452

MMBF 

A mol 2013. október 7-én Adásvételi Szerződést írt alá a magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséggel (mSzKSz), valamint a magyar 
Fejlesztési Bank zrt.-vel (mFB), amelynek keretében értékesítette az mmBF zrt.-ben meglévő tulajdonrészét.

A felek megállapodtak, hogy a magyar állam 51%-os részesedést szerez az  mmBF-ben az mFB-n keresztül. A tranzakciót követően az 
mFB 51%-os részesedéssel bír az mmBF-ben. A fennmaradó 21,46%-nyi mol részesedést az mmBF-ben eddig is kisebbségi tulajdonos 
MSZKSZ vásárolta meg.

A 2013 márciusában a mol mmBF zrt.-ben lévő tulajdonrészének értékesítéséről aláírt szándéknyilatkozatnak megfelelően az értéke-
sítési ár alapját független szakértők bevonásával történt vagyonértékelés képezi. Az értékesítés a mol és az mmBF közötti hitelek teljes 
rendezésével együtt történik. A tranzakció teljes mértékben készpénz alapú, a részesedés ellenértéke két részletben került kifizetésre 
(2013. december végén és 2014. január elején), a hitelek rendezése a fordulónapot követően megtörtént. A tranzakció 2013.12.30-án 
lezárásra került. Az mmBF 2013. december 31-én eladásra szánt eszközeinek és kötelezettségeinek könyv szerinti értéke és a leányvál-
lalat értékesítéséből származó pénzkiáramlás az alábbiak szerint alakultak:

JE
G

YZ
ET

EK
 A

 K
O

N
SZ

O
LI

D
Á

LT
 

P
ÉN

Z
Ü

G
YI

 K
IM

U
TA

TÁ
SO

Kh
O

Z

mol-csoport éves jelentés 2013112 113



A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

9  jeleNtőS, réSzBeN tUlajDoNolt leáNyVállalatok

INA Csoport

Külső tulajdonosokra jutó tőkerészesedés aránya

Az INA Csoport összevont pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak. Az adatok a Csoporton belüli tranzakciók kiszűrésének hatásait 
nem tartalmazzák.

Név Ország (Bejegyzés / 
Tevékenység helye) 2013 2012

INA-Industrija nafte d.d. Horvátország 51% 51%

Jelentős nem kontrollált 
befektetés összevont egyenlege 397.263 448.675

Jelentős nem kontrollált 
befektetéshez kapcsolódó eredmény  -44.594  -31.134

millió forint
Immateriális javak 2.052

Tárgyi eszközök 76.544
Halasztott adó eszközök 11.485
Készletek 113
Vevőkövetelések 2.086
Előre fizetett adók 48
Egyéb forgóeszközök 412

Pénzeszközök 1.095

Összes eszköz 93.835

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 33.935
Céltartalékok 1.236
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 117
Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 8.431
Rövid lejáratú hitelek  -
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 46.007
Összes kötelezettség 89.726
Külső tulajdonosok részesedése 13.665
Nettó eszközérték -9.556
Eladási ár 32.772
Halmozott átváltási tartalék kivezetése 84
Értékesítésen keletkező nyereség (lásd 25.jegyzet) 42.412

2012-Es értékesítések

Több kisebb értékesítés történt 2012-ben, melyek hatása nem volt jelentős a Csoport pénzügyi pozíciójára.

Összefoglaló Eredménykimutatás 2013 2012

millió forint millió forint

Értékesítés bevétele 1.092.083 1.159.371
Értékesítés költségei -1.186.047 -1.133.875
Pénzügyi eredmény -10.926 -12.369
Adózás előtti eredmény -104.890 13.127
Nyereségadó 18.824 -9.467

Nettó eredmény -86.066 3.660

Összes átfogó jövedelem -87.581 -61.145
Külső tulajdonosokra jutó rész -44.594 -31.134
külső tulajdonosoknak fizetett osztalék -6.818  -

Összefoglaló Mérleg 2013 2012

millió forint millió forint
Forgóeszközök 285.880 281.692
Befektetett Eszközök 1.090.451 1.204.449

1.376.331 1.486.141
Rövid lejáratú kötelezettségek -318.216 -353.301
Hosszú lejáratú kötelezettségek -277.914 -251.668

-596.130 -604.969
Összes Saját Tőke 780.201 881.172
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből 382.938 432.497

Külső tulajdonosok részesedése az eredményből 397.263 448.675

Összefoglaló Cash-flow adatok 2013 2012

millió forint millió forint
üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 177.466 145.067
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -84.524 -42.511
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -96.030 -96.280
Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése -3.088 6.276

Magnolia Finance Ltd.

Külső tulajdonosokra jutó tőkerészesedés aránya

Név Ország (Bejegyzés / 
Tevékenység helye 2013 2012

Magnolia Finance Limited Jersey 100% 100%

2013 2012
millió forint millió forint

Külső tulajdonosokra jutó saját tőke nyitó értéke 63.430 73.182
Változás (kupon és osztalék fizetések)  -10.060  -9.752
Külső tulajdonosokra jutó saját tőke záró értéke 53.370 63.430
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

10 BEFEKTETÉSEK TÁRSULT ÉS KÖZÖS VÁLLALKOZÁSOKBAN

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 equity módszerrel kerül konszolidálásra. 

Tulajdoni
hányad

Tulajdoni
hányad

Befekte-
tés netto 

értéke

Befekte-
tés netto 

értéke

Vállalat neve Ország Tevékenység 2013 2012 2013 2012
millió 
forint

millió 
forint

Befektetés társult 
vállalkozásokban

Pearl Petroleum Ltd. Irak gáz kutatás 10% 10% 100.297 91.982

MET Magyarország 
Energiakereskedő zrt. (mET)

Magyar-
ország Földgáz kereskedelem 40% 40% 18.548 21.428

Mazzola & Bignardi S.r.l. Olasz-
ország Kiskereskedelem 50% 50% 1.553 1.516

Mazzola & Bignardi Commerciale 
S.r.l.

Olasz-
ország

Olaj termékek kereske-
delme 40% 40% 1.078 1.075

Meroco a.s. Szlovákia Bio-dízel komponens 
gyártása (FAME) 25% 25% 1.011 980

messer Slovnaft s.r.o Szlovákia Technológiai gáz 
termelése 49% 49% 659 717

Batec S.r.l. Olasz-
ország Bitumen gyártás - 50%  - 544

Egyéb társult vállalkozások 555 649

Befektetés közös vezetésű 
vállalkozásokban

Cm European Power International 
B.V. Hollandia Erőmű befektetés 

menedzsment 50% 50% 2,012 3,127

Rossi Biofuel Zrt. Magyar-
ország

Bio-üzemanyag 
komponens gyártása 25% 25% 2,507 1,956

Összesen 128.220 123.974

2013 2012
millió forint millió forint

A Társult vállalkozás mérlege
Befektetett eszközök 154.322 162.257
Forgóeszközök 305.124 247.893
Hosszú lejáratú kötelezettségek -54.538 -108.340

Rövid lejáratú kötelezettségek -10.506 -5.402
Nettó eszközérték 394.402 296.408

Csoport tulajdoni részaránya 10% 10%
Csoportra jutó eszközérték 39.440 29.641
Eszközre jutó felértékelés 60.857 62.341
Befektetés könyv szerinti értéke 100.297 91.982
A Társult vállalkozás eredménye
Értékesítés árbevétele 128.703 145.209
Üzemi eredmény 105.083 126.978
Tulajdonosokra jutó nettó eredmény 108.963 128.207

Csoportra jutó eredmény 10.896 12.821

 

2013 2012
millió forint millió forint

A Társult vállalkozás mérlege
Befektetett eszközök 861 398
Forgóeszközök 204.853 159.231
Hosszú lejáratú kötelezettségek 651 297

Rövid lejáratú kötelezettségek 155.982 103.057

Nettó eszközérték 49.081 56.275

Csoportra jutó eszközérték időszak végén 40% 40%
Befektetés könyv szerinti értéke 18.548 21.428
A Társult vállalkozás eredménye
Értékesítés árbevétele 879.064 559.042
Üzemi eredmény 28.508 47.305
Tulajdonosokra jutó nettó eredmény 24.313 41.647
Csoportra jutó eredmény a tulajdoni hányad alapján számolva 9.725 16.659

Csoportra jutó eredmény a társult vállalkozások eredményében könyvelve* 9.722 19.693

 

A Csoportnak a Pearl-beni részesedését bemutató pénzügyi adatok az IFRS szabályai alapján készültek, a Csoport által hasonló tranzak-
ciók esetén alkalmazott számviteli politika szerint.

MET

2013. december 31-én a Csoport részesedése a mET-ben (2012: 40%) a következők szerint alakult:

* A Csoport részesedése alapján kalkulált és a lekönyvelt eredmény különbséget a Csoport mET-ben fennálló részesedésének változása (50% 2012 októberig és 40% azt 

követően), valamint a mindkét évben felmerülő devizás árfolyamkülömbözetek okozzák. 

A Csoportnak a mET-beni részesedését bemutató pénzügyi adatok az IFRS szabályai alapján készültek, a Csoport által hasonló tranzak-
ciók esetén alkalmazott számviteli politika szerint.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

11 értékeSÍtHető BefektetéSek

Befektetés nettó értéke
2013

Befektetés nettó értéke
2012

millió forint millió forint
Jadranski Naftovod d.d. - tőzsdén jegyzett 10.520 10.792
Nabucco Gas Pipeline International GmbH  - 5.147

Egyéb - tőzsdén nem jegyzett 4.116 4.632
Összesen 14.636 20.571

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 2013. 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. 

Az adott kölcsönök legnagyobb részét a Pearl Petroleum korábbi tulajdonosai által a társaságnak nyújtott 5.454 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 2013-ban 1.163 millió forint, míg 2012-
ben 1.432 millió forint került elszámolásra, mely várhatóan hasonló mértékben merül majd fel az elkövetkezendő években is.

12 EGYÉB BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2013 2012
millió forint millió forint

Beruházásokra adott előlegek 15.524 8.932
Adott kölcsönök (lásd 33. jegyzet) 10.937 17.280
Bányajáradék 4.164 5.327
Hosszú távú bérletre előre fizetett összeg 2.722 27
Immateriális javakra fizetett előleg 2.503 2.404

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés-
 cash-flow fedezeti ügylet (lásd 33. jegyzet) 864 2.434

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés- 
valós érték fedezeti ügylet (lásd 33. jegyzet) 114 183

Egyéb 71 71
Összesen   36.899 36.658

13 KÉSZLETEK

14 VeVőkÖVeteléSek, Nettó

2013-ban 7.229 millió forint értékvesztés került elszámolásra, melyből 5.450 millió forint az alapanyagokkal, 1.855 millió forint pedig a 
finomított termékekkel kapcsolatos. 2012-ben 4.246 millió forint értékvesztés került elszámolásra. 

A IES Csoportnak törvényi előírások alapján kőolajból és olajtermékekből bizonyos mennyiséget kötelezően készleten kell tartania. 
Ennek értéke 2013. december 31-én 55.924 millió forintot, míg 2012. december 31-én 40.564 millió forintot tett ki.

A mol lengyel leányvállalatának, a Slovnaft Polska-nak a nemzeti jogszabályok szerint meghatározott szintű üzemanyag készletet kell 
kötelezően fenntartania. Ennek szintjét az előző naptári év import volumene határozza meg, amely 2013. december 31-én 20.379 mil-
lió forintot, míg 2012. december 31-én 26.296 millió forintot tett ki.

 
2013

Bekerülési
érték

2013
Nettó

 realizálható
 érték

2012
Bekerülési

érték

2012
Nettó

 realizálható
 érték   

 millió forint millió forint millió forint millió forint
Félkész és késztermékek 315.591 310.301 338.889 333.077
Egyéb alapanyagok 74.727 60.282 55.494 50.419
Vásárolt kőolaj 86.170 82.418 76.132 73.549
Egyéb áruk 36.125 34.967 37.906 37.504

Vásárolt földgáz 8.674 6.439 16.014 12.602
Összesen 521.287 494.407 524.435 507.151

2013 2012
millió forint millió forint

Vevőkövetelések 548.787 597.590

Kétes követelésekre képzett értékvesztés  -36.203  -26.596
Összesen 512.584 570.994

2013 2012
millió forint millió forint

Nyitó egyenleg január 1-jén 26.596 24.714
Tárgyévi növekedés 19.935 12.051
Tárgyévi csökkenés (visszaírás)  -8.301  -6.859
Értékvesztés kivezetése  -2.398  -631

Árfolyamváltozás hatása 371  -2.679
Záró egyenleg december 31-én 36.203 26.596

A vevőkövetelések nem kamatozóak és általában 30 napos futamidejűek.

A kétes vevőkövetelésekre képzett értékvesztés változása a következőképp alakult:
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

A megtérülő, de lejárt vevőkövetelések megoszlása 2013. és 2012. december 31-én az alábbi volt:

* Az adott kölcsönök rövid lejáratú része 2013-ban tartalmazza az mmBF-fel szemben fennálló 79.940 millió forintos követelést. Az mmBF értékesítés részeként a kölcsön 
2014 januárjában teljes mértékben visszafizetésre került.

Adott kölcsönök elemzése:

2013 2012
millió forint millió forint

Nem esedékes és nem értékvesztett 469.507 508.772
Esedékes, de nem értékvesztett 43.077 62.222

90 napon belül 29.719 46.659
91 - 180 nap között 5.322 7.563

180 napon túli 8.036 8.000
Összesen 512.584 570.994

15 EGYÉB FORGÓESZKÖZÖK

2013 2012
millió forint millió forint

Adott kölcsönök rövid lejáratú része, nettó * (lásd 33. jegyzet) 83.123 3.483
Előre fizetett és visszaigényelhető adók és vámok (kivéve nyereségadók) 76.574 65.062
Társult vállalkozás értékesítéséből származó követelés 10.514 1.458
Kamatkövetelések 6.196 2.103
Fizetett előlegek 6.044 13.779
Kutatási partnerekkel szembeni követelések 6.026 41.297
Előre fizetett költségek 4.727 5.975
Termékár ügyletből származó követelés - cash flow fedezeti ügylet (lásd 32. és 33. jegyzet) 3.396 7.208
Követelések lezárt származékos ügyletekből 2.000 2.412
letéti számlán lekötött összeg 486 559
Eredménykimutatásban valósan értékelt pénzügyi instrumentumok (lásd 33. jegyzet) 437 726
margining követelés  - 1.326

Egyéb 21.511 10.798
Összesen 221.034 156.186

2013 2012
millió forint millió forint

Adott kölcsönök 83.133 3.558

Adott kölcsönök értékvesztése  -10  -75
Összesen 83.123 3.483

A kölcsönökre képzett értékvesztés változása az alábbiak szerint alakult:

2013 2012
millió forint millió forint

Nyitó egyenleg január 1-jén 75 331
Tárgyévi növekedés 3 68
Tárgyévi csökkenés (visszaírás)  -69  -323

Árfolyamváltozás hatása 1  -1
Záró egyenleg december 31-én 10 75

16 PÉNZESZKÖZÖK

2013 2012
millió forint millió forint

Bankbetétek HuF-ban 77.961 14.068
Bankbetétek EuR-ban 49.698 49.361
Bankbetétek uSd-ban 20.669 19.460
Bankbetétek HRK-ban 10.743 11.691
Bankbetétek CzK-ban 7.359 4.583
Bankbetétek PlN-ban 3.127 736
Bankbetétek RoN-ban 2.185 5.774
Bankbetétek RuB-ben 1.347 6.192
Bankbetétek egyéb devizában 8.160 6.326
Rövid lejáratra lekötött betétek EuR-ban 286.401 22.538
Rövid lejáratra lekötött betétek uSd-ban 41.862 94.362
Rövid lejáratra lekötött betétek HuF-ban 28.272 70.269
Rövid lejáratra lekötött betétek egyéb devizában 18.963 6.735
Készpénz forintban 1.393 1.832
Készpénz egyéb valutában 5.632 3.219

Készpénz egyenértékesek 398 508
Összesen 564.170 317.654

A különböző devizanemekben fennálló bankbetétek (betétszámlák) és rövid lejáratra lekötött betétek esetében a kamatok az alábbi 
tartományokban mozogtak:

2013 2012
Betétszámlák
EuR 0,00% - 0,29% 0,01% - 0,42%

uSD 0,01% - 0,07% 0,04% - 0,07%

HuF 1,57% - 6,30% 4,42% - 7,51%
Rövid lejáratra lekötött betétek
EuR 0,01% - 1,82% 0,01 % - 2,35 %

uSD 0,02% - 2,10% 0,06 % - 2,30 %
HuF 1,70% - 6,50% 4,90 % - 8,00%
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17 jegyzett tőke

A mol Nyrt. jegyzett tőkéje 2013. 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 2013. 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 
2013. december 31-én 79.215 millió forint, míg 2012. 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, UniCredit és CA-CIB opciós szerződések

A mol és az ING között 2011. november 30-án kötött megállapodás szerint, az opciók az 5.220.000 darab „A” sorozatú mol törzsrész-
vény vonatkozásában pénzügyi rendezéssel lehívásra kerültek  2012. november 30-i dátummal.  A lehívási ár 57,93 EuR volt részvé-
nyenként.

Egyidejűleg  a mol és az ING  2012. november 27-én 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 63,09 EuR részvényenként.

A mol és az ING között 2012. november 27-én kötött megállapodás szerint, az opciók az 5.220.000 darab „A” sorozatú mol törzsrész-
vény vonatkozásában pénzügyi rendezéssel lehívásra kerültek  2013. november 22-i dátummal.  A lehívási ár 61,51 EuR volt részvé-
nyenként.

Egyidejűleg  a mol és az ING  2013. november 22-én 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 49,39 EuR részvényenként.

A mol 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.

A 2011. február 8-án a mol és a uniCredit között létrejött, a mol 2.914.692 „A” sorozatú törzsrészvényre kötött részvény adásvételi 

és részvény opciós szerződés az összes részvényre vonatkozóan pénzügyi rendezéssel 2012. február 13-án lezárásra került. A lehívási ár 
mindkét opció esetén 86,72 EuR volt részvényenként.
A mol és a uniCredit 2012. február 7-én 646.361 darab részvényre részvény adásvételi, és 3.561.053 darab részvényre részvény opciós 
szerződést kötött. A részvény opciós szerződés alapján a mol amerikai típusú vételi opció, az uniCredit európai típusú eladási opció 
jogosultjává vált a 3.561.053 darab részvény vonatkozásában. mindkét opció lejárata egy év, mely évente meghosszabbítható, maxi-
mum összesen 3 évre. A vételi és eladási opció részvényenkénti lehívási ára egyaránt 70,2 EuR részvényenként, mely később 70,36 EuR 
részvényenkénti árra módosult.

A 2012. február 7-én a mol és a uniCredit között létrejött, a mol 3.561.053 „A” sorozatú törzsrészvényre kötött részvény opciós szer-
ződés az összes részvényre vonatkozóan pénzügyi rendezéssel 2013. február 13-án lezárásra került. A lehívási ár mindkét opció esetén 
70,36 EuR volt részvényenként.

A mol és a uniCredit 2013. február 7-én 519.443 darab részvényre részvény adásvételi,  és 4.080.496 darab részvényre részvény 
opciós szerződést kötött. A részvény opciós szerződés alapján a mol amerikai típusú vételi opció, az uniCredit európai típusú eladási 
opció jogosultjává vált a 4.080.496 darab részvény vonatkozásában. mindkét opció lejárata egy év, mely évente meghosszabbítható, 
maximum összesen 3 évre. A vételi és eladási opció részvényenkénti lehívási ára egyaránt 61,2671 EuR részvényenként, mely később 
61,2656 EuR részvényenkénti árra módosult.
2013. december 23-án a mol és az uniCredit a 2013. február 7-én megkötött 4.080.496 darab „A” sorozatú mol törzsrészvényre vo-
natkozó opciós szerződéseket, élve a hosszabbítás jogával, 2014. február 10-től kezdődő hatállyal 1 évre meghosszabbította.
A 4.080.496 részvény vonatkozásában a mol-nak továbbra is amerikai típusú vételi opciója, az uniCredit-nek pedig európai típusú 
eladási opciója van. mindkét opció lejárata – a korábbi lejárathoz viszonyítottan – 1 év, mely plusz 1 évre meghosszabbítható. A vételi 
és eladási opció kötési árfolyama nem változott, továbbra is egyaránt 61,27 EuR részvényenként.

A mol és a Credit Agricole Corporate and Investment Bank (CA CIB) 2013. december 3-án részvény adásvételi és részvény opciós szer-
ződést kötött. Ezen tranzakciók eredményeképpen a CA CIB  tulajdonába összesen 2.129.666 darab „A” sorozatú mol törzsrészvény 
került. A részvény opciós szerződés alapján a mol amerikai típusú vételi opció, a CA CIB európai típusú eladási opció jogosultjává vált 
a teljes részvénycsomag vonatkozásában. mindkét opció lejárata 1 év. A vételi és eladási opció lehívási ára egyaránt 46,96 EuR részvé-
nyenként.

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-zel

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 lejára-
ta. A tranzakciót a megfelelő versenyhivatali hatóságok 2008. június 18-án hagyták jóvá. A vételi opció származékos pénzügyi eszköz-
ként került kimutatásra, a  valós érték a binomiális értékelési modell alkalmazásával került meghatározásra. 
2013. december 31-én az opció valós értéke nulla volt (lásd 22. és 33. jegyzet), mely a binomiális értékelési modell alkalmazásával 
került meghatározásra. A modell a fordulónapon érvényes piaci árral (14.475 forint részvényenként),  volatilitással (21,7%) és nem 
számolt elvárt osztalék hozammal.

2012. december 31-én az opció valós értéke 6.093 millió forint pénzügyi kötelezettség volt (lásd 22. és 33. jegyzet), mely a binomiális 
értékelési modell alkalmazásával került meghatározásra. A modell a fordulónapon érvényes piaci árral (17.755 forint részvényenként),  
volatilitással (34%) és 2,61 EuR -os elvárt osztalék hozammal számolt.

A CEz opciós tranzakció 2014. januárban lejárt, a vételi opciót a mol nem hívta le.

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 törzsrész-

JE
G

YZ
ET

EK
 A

 K
O

N
SZ

O
LI

D
Á

LT
 

P
ÉN

Z
Ü

G
YI

 K
IM

U
TA

TÁ
SO

Kh
O

Z

mol-csoport éves jelentés 2013122 123



A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

vény ellenében 5.010.501 db  ”A” sorozatú mol törzsrészvényt ruházott át az oTP-re. A részvényswap-megállapodás eredeti lejárata 
2012. július 11. 2012 folyamán ez meghosszabbításra került 2017. július 11-ig, mely időpontig bármelyik fél kezdeményezheti az ügylet 
pénzbeli vagy fizikai elszámolását. 

2013. december 31-én a részvényswap valós értéke 979 millió forint volt, mely derivatív kötelezettségként került elszámolásra (lásd 22. 
és 33. jegyzet). 2012. december 31-én a részvényswap valós értéke 346 millió forint volt, mely derivatív eszközként került elszámolásra 
(lásd 22. és 33. 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 törzsrészvény 
magnolia Finance limited („magnolia”), Jersey-ben bejegyzett társaság részére történő értékesítéséről, mely  ezáltal 5,58 %-os befo-
lyást 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 EuR/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 beszámoló-
jában konszolidálja a magnoliát a SIC 12 – Konszolidálás: Speciális célú gazdálkodó szervezetek értelmezés követelményeinek megfelelően.
 
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 7.284 
millió és 70.21 millió forint kamat került kifizetésre 2013-ban, illetve 2012-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 2013. dec-
ember 31-én 3.032 millió forint, míg 2012. december 31-én 2.761 millió forint volt (lásd 21. és 33. jegyzet).

Az átváltási opció valós értékelésének eredményre gyakorolt hatása 271 millió forint veszteség és 11.764 millió forint nyereség volt 
2013-ban, illetve 2012-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 
részvé-

nyek 
darab-
száma

Visszavásárlási
 kötelezett-

séggel 
rendelkező 
részvények 
darabszáma

Kintlévő
 részvények
darabszáma

Kiboc-
sátható 

maximális 
részvény 

darabszám

2011. december 31. 104.518.485  -5.793.316  -19.523.973 79.201.196 134.519.063

Az uniCredit Bank A.g.-vel 
kötött opciós szerződés elszámolása  -  -2.914.692 2.914.692  -  -

Az uniCredit Bank A.G.-vel kötött 
új opciós szerződés  - 3.561.053  -3.561.053  -  -

Saját részvények visszavétele oTP Bank Nyrt.-től  -  -371.301 371.301  -  -

Saját részvények kölcsön adása 
OTP Bank Nyrt.-nek  - 371.301  -371.301  -  -

Az ING Bank N.V.-vel kötött opciós szerződés el-
számolása  -  -5.220.000 5.220.000  -  -

Az ING Bank N.V.-vel kötött új opciós szerződés  - 5.220.000  -5.220.000  -  -
2012. december 31. 104.518.485  -5.146.955  -20.170.334 79.201.196 134.519.063

Az uniCredit Bank A.g.-vel 
kötött opciós szerződés elszámolása  -  -3.561.053 3.561.053  -  -

Az uniCredit Bank A.g.-vel 
kötött új opciós szerződés  - 4.080.496  -4.080.496  -  -

Saját részvények visszavétele oTP Bank Nyrt.-től  -  -371.301 371.301  -  -

Saját részvények kölcsön adása 
OTP Bank Nyrt.-nek  - 371.301  -371.301  -  -

Igazgatóság tagjainak juttatott részvények  - 13.500  - 13.500  -

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  -  -

A Credit Agricole Corporate and 
Investment Bank-al kötött új opciós szerződés  - 2.129.666  -2.129.666  -  -

2013. december 31. 104.518.485  -2.484.346  -22.819.443 79.214.696 134.519.063

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.

18 OSZTALÉKOK

A 2012-es üzleti év eredményéből a 2013. áprilisában tartott Éves Rendes Közgyűlésen a tulajdonosok döntésének megfelelően 46.000 
millió forint osztalék kifizetésére került sor. Az osztalékfizetésre jogilag felhasználható tartalékok összege a Társaság egyedi beszámoló-
ja alapján 2013. december 31-én 1.398.419 millió forint, 2012. december 31-én pedig 1.469.767 millió forint volt. 
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19 hOSSZú LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK

Súlyozott
 átlagos 

kamatláb

Súlyozott
 átlagos

 kamatláb
Lejárat

2013 2012 2013 2012
% % millió forint millió forint

Biztosíték nélküli kötvények EuR-ban 2015 - 2017 454.493 445.262
Eurobond 1 3,96 3,96 224.415 219.996
Eurobond 2 6,15 6,15 230.078 225.266

Biztosíték nélküli kötvények uSd-ban 6,51 6,51 2019 108.064 110.464
Biztosíték nélküli bankhitelek EuR-ban 2,70 1,71 2014 - 2022 83.157 207.988

825 MEuR szindikált  - 14.565
200 MEuR EBRD 33.933 41.613

1000 MuSD szindikált  - 114.696
400 MuSD szindikált 17.250  -

210 MEuR EBRD 17.845 21.839

Egyéb biztosíték 
nélküli hitelek EuR-ban 14.129 15.275

Biztosíték nélküli bankhitelek uSd-ban 3,78 2,31 2017 - 2021 81.262 144.912
150 MuSD EBRD 19.842 13.764
150 MuSD EBRD 34.046 41.851

150 MEuR EIB  - 54.514
1.000 MuSD szindikált 23.267 29.746

Egyéb biztosíték 
nélküli hitelek uSd-ban 4.107 5.037

Biztosíték nélküli hitelek HuF-ban 7,02 9,78 2015 - 2016 16.924 2.644
Biztosíték nélküli kötvények HuF-ban 7,00 6,73 2014 11.542 11.542

Biztosítékkal fedezett 
bankhitelek EuR-ban 1,41 1,83 2014 - 2018 8.522 11.254

Pénzügyi lízing kötelezettség 7,03 7,15 2014 - 2027 3.860 4.488

Egyéb 0,34 1,36 2015 - 2019 3.598 5.622
Összesen 771.422 944.176

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid 
lejáratú része 98.174 270.130

Összesen hosszú lejáratú kötelezett-
ségek rövid lejáratú rész nélkül 673.248 674.046

lejárat 1-5 között év 560.299 431.526

Lejárat 5 éven túl 112.949 242.520
Összesen 673.248 674.046

Kötvények euróban

2005 során a mol Nyrt. 750 millió EuR összértékű fix kamatozású kötvényt bocsátott ki. A kötvény lejárata 2015. október, éves kama-
tozása 3,875%.

2010 folyamán a mol Nyrt. további 750 millió EuR összértékű fix kamatozású kötvényt bocsátott ki. A kötvény lejárata 2017. április, 
éves kamatozása 5,875%.

Kötvények dollárban

A mol Group Finance S.A (a mol Nyrt. 100%-s leányvállalata) 500 millió uSd értékben bocsátott ki fix kamatozású kötvényt, anyaválla-
lati garanciával. A kötvény eredeti lejárata 7 év (2019. szeptember), az éves kupon fizetési ráta 6,25 %.

Kötvények forintban 

2011 áprilisában a mol Nyrt. 11 milliárd forint összértékű fix kamatozású kötvényt bocsátott ki a hazai kötvényprogramjának kereté-
ben. A kötvény eredeti lejárati ideje 3 év (2014. április), éves kamatozása 7%.

Biztosítékkal nem fedezett banki hitelek

A Csoport tovább erősítette a pénzügyi instrumentumainak lejárati szerkezetét az idei évben a legnagyobb mol Csoport tagvállalatok, 
mol Nyrt, INA d.d., Slovnaft a.s., hitel tranzakciói által.  

A mol Nyrt. sikeresen refinanszírozta a 2013 júliusában lejárt 825 millió euró keretösszegű rulírozó hitelkeretét a következő tranzakci-
ók által: (i) a  2013. március 27-én  aláírt 480 millió dollár összegű többdevizás rulírozó hitelszerződéssel, melynek keretösszege június 
folyamán 545 millió dollár.  A hitelszerződés 3 éves futamidejű és további 1+1 évvel meghosszabbítható; (ii) az 1 milliárd  összegű 
többdevizás rulírozó hitelszerződés alatt az elérhető keretösszeg 600 millió euróról automatikusan 1 milliárd euróra emelkedett a 825 
millió eurós hitelkeret szerződés lejártával.

Továbbá, a mol Nyrt. ismételten meghosszabbított 451,5 millió euró összeget egy évvel, 2018. június 10-ig, az 1 milliárd euró összegű 
többdevizás rulírozó hitelkeret alatt, mely 2011. június 11-én került aláírásra, eredetileg 5+1+1 éves futamidővel. Ezzel a módosított 
futamideje a hitelnek 7 év.   

Az INA  d.d. sikeresen aláírt egy 400 millió dollár keretösszegű többdevizás rulírozó hitelkeretet 2013. április 4-én. A hitel futamideje 3 
év, mely opcionálisan meghosszabbítható 1+1 évvel.

A Slovnaft a .s. sikeresen aláírt egy 200 millió euró keretösszegű többdevizás rulírozó hitelkeretet 2013. december 4-én. A hitel 
futamideje 3 év.

Biztosíték nélküli kötvények

Kibocsátó Pénznem

Meny-
nyiség 
(millió) 
eredeti 
pénz-

nemben

Mennyi-
ség (millió 

forint)
Futamidő Forgalomba 

hozatal napja Lejárat Kupon

MOL Nyrt. HuF 11.000 11.000 3 2011. április 18. 2014. április 18. 7,000%

MOL Nyrt. EuR 750 222.683 10 2005. október 5. 2015. október 5. 3,875%
MOL Nyrt. EuR 750 222.683 7 2010. április 20. 2017. április 20. 5,875%

MOL group 
Finance S.A. uSD 500 107.835 7 2012. szeptember 

26. 2019. szeptember 26. 6,250%
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Következésképpen, a fő biztosíték nélküli rulírozó hitelkeretek a következőek:
- mol 1.000 millió euró összegű többdevizás rulírozó hitelkerete,
- mol 500 millió euró összegű rulírozó hitelkerete (a lehívható összeg 470 millió euró)
- mol 545 millió dollár összegű többdevizás rulírozó hitelkerete,
- INA 400 millió dollár összegű többdevizás rulírozó hitelkerete,
- Slovnaft  200 millió euró összegű többdevizás rulírozó hitelkerete. 

2012. július 2-án került aláírásra egy 8,5 évre szóló, 150 millió dolláros hitelmegállapodás az Európai Újjáépítési és Befektetési Bankkal 
(EBRd), melyből a mol a Slovnaft-csoport ldPE üzeme, valamint olefin üzemét újítja fel. A mol Nyrt. ezen kívül rendelkezik még egy 
EBRd hitellel, melyet 2009. június 17-én írt alá 8 éves lejárattal a stratégiai és kereskedelmi gáztározó projekt finanszírozására, amely 
visszafizetésre került 2014 januárjában. Az EBRd-vel ezen kívül az INA finomítóinak modernizálására 2010 szeptemberében megkötött 
egy 210 millió EuR értékű, 7 éves lejáratú kölcsönszerződést (melynek társfinanszírozói az ICF debt Pool és a Cordiant Capital Fund). 
A fentieken túl a mol Nyrt. rendelkezik még egy 2010. november 29-én az Európai Beruházási Bankkal (EIB) aláírt 150 millió euró 
összegű hosszú távú hitelszerződéssel, mely a Városföldet és a magyar-horvát határt összekötő 205 km hosszú földgázszállító vezeték 
finanszírozására szolgál.

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. 

A minimális lízingfizetések és pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértéke 2013. és 2012. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

2013 2013 2012 2012

Minimális
lízingfizetések

Pénzügyi 
lízingből 

eredő 
kötelezett-

ségek 
jelenértéke

Minimális
lízingfizetések

Pénzügyi 
lízingből 

eredő 
kötelezett-

ségek 
jelenértéke

millió forint millió forint millió forint millió forint

1 éven belül esedékes 995 791 1.018 804
2-5 éven belül esedékes 3.352 2.790 3.953 3.029

5 éven túl esedékes 1.340 999 1.743 243
Minimális lízingfizetések összesen 5.687 6.714

Finanszírozási költségek  -1.107  -2.638
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértéke 4.580 4.580 4.076 4.076

20  CÉLTARTALÉKOK VÁRhATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE

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 
2011. december 31. 76.171 5.187 17.970 210.311 18.699 22.313 350.651

leányvállalat bevonása /
eladása  -  -  -  -  - -1.341 -1.341

Képzés és korábbi 
becslések felülvizsgálata 2.388 3.690 827 -13.250 911 10.698 5.264

Kamathatás 2.545  - 713 10.152  -  - 13.410

Árfolyamkülönbözet -4.106 -358 -623 -6.717 -617 -1.387 -13.808

Felhasználás -3.649 -2.564 -2.250 -420 -935 -11.046 -20.864

Egyenleg 
2012. december 31. 73.349 5.955 16.637 200.076 18.058 19.237 333.312

leányvállalat bevonása /
eladása  -  -  - -3.572  - -74 -3.646

Képzés és korábbi 
becslések felülvizsgálata -1.289 12.588 1.463 -5.143 3.621 20.894 32.134

Kamathatás 2.107 83 633 6.799  -  - 9.622

Árfolyamkülönbözet 846 -83 -295 334 107 -124 785

Felhasználás -3.480 -3.283 -774 -122 -3.073 -7.946 -18.678

Egyenleg 
2013. december 31. 71.533 15.260 17.664 198.372 18.713 31.987 353.529

Rövid lejáratú rész 2012 4.822 3.108 1.696 1.863 14.923 16.040 42.452

Hosszú lejáratú rész 2012 68.527 2.847 14.941 198.213 3.135 3.197 290.860

Rövid lejáratú rész 2013 3.999 1.986 1.880 607 13.960 27.544 49.976

Hosszú lejáratú rész 2013 67.534 13.274 15.784 197.765 4.753 4.443 303.553

Környezetvédelmi céltartalék
 
2013. december 31-én 71.533  millió forint céltartalék szerepel a mérlegben a múltban keletkezett, elsősorban a talaj- és talajvíz 
szennyeződésekkel, veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos magyarországi, horvátországi, szlovákiai és olaszországi kötele-
zettségekre. 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 2013. december 31-i céltartalék állomány 19.682 millió forint 
értékben tartalmaz az INA Csoport akvizíciója során felvett olyan függő kötelezettségeket, melyek az INA meglévő környezetvédelmi 
kötelezettségeken alapulnak, illetve további 14.999 millió forint környezetvédelmi függő kötelezettség a IES akvizíciója kapcsán (lásd 
34. jegyzet).
 
Létszámleépítési céltartalék

A folyamatos hatékonyság növelő projekt részeként a mol Nyrt., a Slovnaft a.s., az INA d.d., az IES SpA és egyéb Csoport tagok a mun-
kaerő további optimalizálásáról döntöttek. mivel a vezetőség elkötelezte magát a változások mellett és a szervezet átalakítási tervet az 
érintetteknek kellően részletezett formában kommunikálta, a Csoport céltartalékot képzett azon költségek fedezetére, amely a jövőbeli 
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fizetési kötelezettségek, kapcsolódó adók és járulékok adott időpontra vonatkozó jelenértékének felelnek meg. A mantovai tevékeny-
ség átalakítása kapcsán az IES 9.145 millió forint értékű létszámleépítési céltartalékot képzett 2013-ban. A létszámleépítésre képzett 
céltartalék záró egyenlege 2013. év végén 15.260 millió forint, 2012. év végén pedig 5.955 millió forint volt.

Mezőfelhagyási kötelezettségre képzett céltartalék

2013. december 31-én a termelés befejezését követő mező- és kútfelhagyási költségekkel kapcsolatosan megképzett céltartalék össze-
ge 198.372 millió forint. Ennek a költségnek körülbelül 7%-a várhatóan 2014 és 2018 között merül fel, a fennmaradó 93% pedig a 2019 
és 2065 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

2013. december 31-én a Csoport 17.664 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 7 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 hozzávetőleg 2%-os különbség van.

2013 2012
millió forint millió forint

A meghatározott juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év elején 16.637 17.970
El nem számolt múltbéli szolgálat költségei az év elején  -  -
Egyenleg az év elején 16.637 17.970
leányvállalat bevonásának / eladásának (-) hatása  -  -
múltbéli szolgálat elszámolt költsége 18 149
Tárgyévre jutó szolgálat költsége 1.846 1.067
Kamathatás 633 713
Céltartalék felhasználás -774 -2.250
Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása -401 -390
melyből:

Nyugdíjazási juttatás (lásd 29. jegyzet) -281 -302
Törzsgárda juttatás -120 -88

Árfolyamkülönbözet -295 -622

Egyenleg az év végén 17,664 16,637
A meghatározott juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év végén 17.664 16.637

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

2013 2012
millió forint millió forint

Tárgyévre jutó szolgálat költségei 1.846 1.067
Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása -120 -88

múltbéli szolgálat elszámolt költsége 18 149
Juttatások nettó költsége (lásd 26. jegyzet) 1.744 1.128

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 kötelezettségek-
re képzett céltartalékok összegét tartalmazzák. 2013. december 31-én 10.131 millió forint értékű egyéb céltartalék került megképzésre 
az IES mantovai finomítójának termék logisztikai központtá való alakításának várható jövőbeni költségeire. 2013. december 31-én a 
peres ügyek becsült költségére képzett céltartalék 18.713 millió forint volt. 2013-ban a mol Csoport 5.103.145 db kibocsátási kvótát 
kapott a magyar, szlovák és az olasz hatóságoktól. A kibocsátási kvótákból összesen 6.473.230 db került felhasználásra 2013-ban. A 
kibocsátási kvóták hiányára képzett céltartalék 913 millió forintra csökkent 2013-ban. Ez az összeg 2012-ben 4.033 millió forint volt.

21 EGYÉB hOSSZú LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK

2013 2012
diszkont ráta % 2,0-5,4 2,5-5,2
Átlagos bérnövekedés % 0-2,0 0,5-3,2
Halálozási ráta (férfiak) 0,02-2,87 0,02-2,98
Halálozási ráta (nők) 0,01-1,30 0,01-1,25

2013 2012
millió forint millió forint

Kutatási partnerekkel szembeni szállítói kötelezettségek 127 29.294
Kapott és elhatárolt költségvetési támogatások (lásd 5. és 25. jegyzet) 11.694 11.321
Kapott és elhatárolt egyéb támogatások 3.893 4.105
Tárgyi eszközök kiváltásáért kapott elhatárolt kompenzáció 3.655 4.006

magnolia Finance ltd. által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 
33. jegyzet) 3.032 2.761

Állam felé fennálló kötelezettség eladott lakásokkal kapcsolatban 2.213 2.424
munkavállalói lakásértékesítések halasztott bevétele 1.319 1.338
Árfolyam kockázat valós érték fedezeti ügyletből eredő nettó kötelezettségek (lásd 33. jegyzet) 440 1.149
Egyéb 874 1.248
Összesen 27.247 57.646
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

 22 SZÁLLÍTÓK ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

 23 RÖVID LEJÁRATú hITELEK

2013 2012
millió forint millió forint

Szállítók 554.545 455.370
Vételi és eladási opcióval eladott "A" részvények (lásd 17., 32. és 33. jegyzet) 177.512 166.188
Fizetendő adók és hozzájárulások (kivéve nyereségadók) 154.743 167.218
Bányajáradék visszatérítési igény miatti kötelezettség 35.226  -
munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 26.816 26.647
Vevőktől kapott előlegek 22.079 16.449
Fizetendő vámok 8.956 9.664
Stratégiai készletezésért fizetendő díjak 6.900 6.656
Kutatási partnerekkel szembeni kötelezettség 4.304 2.717
Vevőknek fizetendő engedmény 4.297 5.166
Fizetendő banki kamatok 3.005 2.494
Kapott pénzügyi biztosítékok, óvadékok 2.584 1.905
margining kötelezettség 2.221 5.254
Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti ügylet (lásd 32. és 33. jegyzet) 2.057 4.070
lezárt származékos ügyletekből eredő kötelezettség 1.861 2.930
Az eredménykimutatásban valósan értékelt pénzügyi kötelezettségek (lásd 33. jegyzet) 1.594 6.556
Egyéb halasztott bevételek (éven belül esedékes) 877 316
Kapott stratégiai kapacitás lekötési díj 808 7.084
Kapott és elhatárolt állami támogatások (éven belül esedékes)  (lásd 25. jegyzet) 783 738
Fizetendő osztalék 396 446
Korábbi évek akvizíciójából még nem rendezett vételár különbözet 287 284
Kapott és elhatárolt egyéb támogatások (éven belül esedékes) 267 254
Fizetendő bírságok 22 2.638

Egyéb 26.657 21.970
Összesen 1.038.797 913.014

A szállítói kötelezettségek nem kamatozó jellegűek és általában 30 napon belül kerülnek rendezésre. A fizetendő hozzájárulások főként bá-
nyajáradékból, társadalombiztosítási járulékból, általános forgalmi adóból  és jövedéki adóból állnak. A 35.226 millió forint bányajáradék 
kötelezettség 2013-ban, az Európa Tanács határozatának semmissé nyilvánításának következtében, a magyar Kormány által visszatérített 
összeg. mivel az Európa Tanács ez ellen az Európai Igazságügyi Bíróság Általános Bíróságánál fellebbezést nyújtott be, a visszatérített ösz-
szeg egyéb kötelezettségként került bemutatásra (a bevétel nem jelenik meg az eredménykimutatásban).

2013 2012
  millió forint   millió forint

Biztosíték nélküli hitelek uSd-ben 94.807 28.206
Biztosíték nélküli hitelek EuR-ban 93.770 60.903
Biztosíték nélküli hitelek PlN-ban 6.382 10.683
Biztosíték nélküli hitelek HRK-ban 6.175 5.541
Biztosítékkal fedezett hitelek EuR-ban 4.311 36.558

Biztosíték nélküli hitelek egyéb devizában 5.778 3.947
Összesen 211.223 145.838

24 ÁRBEVÉTEL TERMÉK CSOPORTONKÉNT

25 egyéB MűkÖDéSI BeVételek

Árbevétel termék csoportonként 2013 2012
  millió forint   millió forint

Kőolaj termékek árbevétele 3.714.793 3.733.857
Vegyipari termékek árbevétele 769.769 751.303
Földgáz és gáztermékek árbevétel 456.630 564.499
Szolgáltatások árbevétele 230.922 271.356
Kőolaj értékesítés árbevétele 129.372 101.246

Egyéb termékek árbevétele 98.931 99.063

Összesen 5.400.417 5.521.324

2013 2012
  millió forint   millió forint

Leányvállalat értékesítésén realizált nyereség 52.919  -
Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések 13.074 5.855
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének nyeresége 2.509 2.173
Állami támogatás 968 802
Kapott támogatások 504 402

Egyéb 5.722 6.430
Összesen 75,696 15,662

leányvállalatok értékesítésén realizált nyereség 2013-ban 52.919 millió forint volt, melyből 42.412 millió forint az mmBF, 8.414 millió 
forint a zmB, míg 2.093 millió forint a mol Western Siberia eladásához kapcsolódott.

Kormányzattól kapott támogatások 

2013 2012
  millió forint   millió forint

Nyitó egyenleg január 1-jén 12.059 12.845
Tárgyévben kapott támogatások  (lásd 5. jegyzet) 1.302 336
Elhatárolt támogatások feloldása (lásd táblázat fent)  -968  -802

Árfolyamkülönbözet 84  -320
Záró egyenleg december 31-én 12.477 12.059
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2013 2012
  millió forint   millió forint

Bérköltség 179.088 183.176
Társadalombiztosítási járulék 43.343 46.668
Egyéb személyi jellegű kifizetések 36.539 33.575
Tárgyévre jutó szolgálat és múltbéli szolgálat elszámolt költsége (lásd 20. jegyzet) 1.744 1.128

Részvényalapú juttatások költsége (lásd 38. jegyzet) -967 194
Összesen 259.747 264.741

26  SzeMélyI jellegű ráforDÍtáSok

27 egyéB MűkÖDéSI kÖltSégek éS ráforDÍtáSok

2013 2012
  millió forint   millió forint

Bányajáradékok 90.032 143.891
Adók és hozzájárulások 43.291 41.832
Bérleti díjak 32.812 34.491
Egyéb szolgáltatások 22.179 22.590
Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj 20.674 19.122
Peres és egyéb ügyekre képzett céltartalékok 19.153 10.028
Követelések értékvesztése 15.610 6.038
Tanácsadási díjak 8.991 5.452
Biztosítási díjak 7.332 7.639
Reklámköltségek 7.073 7.013
Vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek 5.256 5.036
Tisztítási díjak 5.078 5.333
Bankköltségek 4.258 4.023
Fizetett bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések (céltartalék feloldással együtt) 3.880 2.524
Külső könyvviteli szolgáltatás díja 2.957 3.396
Környezetvédelmi költségek, nettó 1.389 1.775
Környezetvédelmi termékdíj 738 859
Kibocsátási kvóták átértékelése 481 6.331
Káresemények 98 197
Válságadó a magyar energia szolgáltatókra és kiskereskedelmi tevékenységre  - 30.389
Leányvállalat értékesítésén realizált veszteség  - 3.473
Környezetvédelmi céltartalék tárgyévi képzése  -1.289 2.388
Térítésmentesen kapott kvótát meghaladó üvegházhatású gáz kibocsátás  -3.108  -4.423
mezőfelhagyási céltartalék  -6.647  -8.792
Egyéb 13.489 19.709

Összesen 293.727 370.314

A fizetett bányajáradékok értéke 37%-kal csökkent 2013-ban, mely főként a magyarországi jogszabály változásnak, a zmB értékesítésének, ko-
rábban elszámolt bányajáradék fizetési kötelezettségek 11.130 millió Ft értékű feloldásának, valamint a kitermelés csökkenésének köszönhető.

A peres és egyéb ügyekre képzett céltartalék 2013-ban 10.255 millió forint értékben tartalmazza a Csoport IES mantovai finomítójának 
termék logisztikai központtá való alakításának várható jövőbeni költségeit. A peres és egyéb ügyekre képzett céltartalék 2012–ben tartal-
mazta a Csoport angolai operációjával kapcsolatosan a helyi adóhatóság által kivetett 5.985 millió forint büntetést. 
A magyar Állam 2010-től 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 mértéke 2012-ben 30.389 
millió forint volt. Az adó alapja az ilyen tevékenységet folytató társaságok árbevétele. A jelenleg hatályban lévő szabályozásnak megfele-
lően a válságadó 2013-tól megszűnt.

28 PéNzügyI MűVeletek ereDMéNye

2013 2012
  millió forint   millió forint

Átváltási opció valós érték értékelési különbözete (lásd 17. jegyzet)  - 11.764
Kapott kamatok 15.147 6.766
devizás követelések és kötelezettségek árfolyamnyeresége, nettó 4.098 24.651
Származékos ügyletek nettó nyeresége  - 3.698
Kapott osztalékok 3.629 3.159

Egyéb pénzügyi bevételek, nettó 6.511 1.298
Pénzügyi műveletek bevételei összesen 29.385 51.336

Fizetett kamatok 47.521 46.453
Céltartalékok kamata 9.622 13.410
devizás pénzeszközök nettó árfolyamvesztesége 7.152 13.184
Átváltási opció valós érték értékelési különbözete (lásd 17. jegyzet) 271  -
Egyéb hitelezéshez kapcsolódó költségek 8.393 6.267
Befektetések értékesítésének vesztesége  - 2.917
Devizahitelek árfolyamvesztesége 8.240 2.180
Származékos ügyletek nettó vesztesége 649  -
Befektetések értékvesztése 5.105  -

Egyéb pénzügyi ráfordítások, nettó 776 82
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen 87.729 84.493

Pénzügyi műveletek ráfordítása, nettó 58.344 33.157

A származékos ügyletek nettó nyeresége 2013-ban nagyobb részben az árutőzsdei ügyleteken elért 3.901 millió forint nyereségét, az 
oTP részvény swap-megállapodás valós értékelésén keletkezett 508 millió forint veszteségét (a részleteket lásd 17. jegyzet) és a tár-
saság CEz által tulajdonolt 7%-os mol részvénycsomagjára fennálló vételi opciójának 4.689 millió forint értékű valós értékelési vesz-
teségét tartalmazza (lásd 17. jegyzet). A származékos ügyletek nettó nyeresége 2012-ben nagyobb részben az árutőzsdei ügyleteken 
elért 5.848 millió forint nyereségét,  az oTP részvény swap-megállapodás valós értékelésén keletkezett 4.932 millió forint nyereségét (a 
részleteket lásd 17. jegyzet) és a társaság CEz által tulajdonolt 7%-os mol részvénycsomagjára fennálló vételi opciójának 6.588 millió 
forint értékű valós értékelési veszteségét tartalmazza (lásd 17. jegyzet).

A befektetések értékvesztésében jelentős részben az FGSz Nabucco-ban lévő részesedésére elszámolt értékvesztés van, a projekt élet-
képességének bizonytalansága miatt.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2013 2012
millió forint millió forint

Külföldi társaságok forintosítása miatti átváltási különbözet a nettó befektetés-fedezeti ügylettel 
és adóval együtt

Nyereség / veszteség (-) az év folyamán 3.206  -130.952
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása 922  -779

Nyereségadók  -  -
4.128  -131.731

Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt

Nyereség / veszteség (-) az év folyamán 4.430 43.420
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása  -  -

Nyereségadók 216  -4.085
4.646 39.335

Értékesíthető befektetett pénzügyi eszközök
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán  -355 743
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása  -  -

Nyereségadók 71  -97
 -284 646

Cash-flow fedezeti ügyletek
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán 1.383 1.517
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása  -3.243 12.902
Készletek bekerülési értékében elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása  -1.509  -14.272

Nyereségadók 298 99
 -3.071 246

Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége /vesztesége
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán (lásd 20. jegyzet) 281 302
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása  -  -

Nyereségadók  -68  -64
213 238

Részesedés a társult vállalkozások átfogó jövedelméből
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán  -2.325  -10.071
Eredménykimutatásban elszámolt nyereségek és veszteségek átsorolásának hatása 6  -275
Nyereségadók  -2 19

 -2.321  -10.327

29 EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM ELEMEI

30 NYERESÉGADÓ

A konszolidált éves beszámolóban szereplő adófizetési kötelezettség a 2013. és 2012. december 31-én végződő évekre az alábbi ele-
mekből áll:

2013 2012
millió forint millió forint

Tárgyévi társasági adó 19.464 18.356
Helyi iparűzési adó és innovációs járulék 13.919 14.941

Halasztott társasági adó  -70.883 16.424
Nyereségadó ráfordítás  -37.500 49.721

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 2013-ban és 
2012-ben 19% volt. További 8% adóteher vonatkozott a magyar energiaszolgáltatókra 2012-ben, amely 2013 január 1-től  31%-ra emel-
kedik. A társasági nyereségadó kulcs Szlovákiában 23% (2012: 19%), Horvátországban 20% (2012: 20%) volt. A társasági nyereségadó 
kulcs Szlovákiában 2014 január 1-től  22%-ra csökken. olaszországban a válság és a kormányváltás (2011) következtében az adókulcs 
3 éves átmeneti időszaka felemelésre került, mely 2013-ban 41,9%, mely 27,5% társasági adóból, az energiaszektorra kivetett 10,5% 
különadóból, illetve a 3,9%-os helyi adóból áll össze (2012: 41,9%). A halasztott adó eszközök és kötelezettségek értékelése során az 
elfogadott jogszabályokban megjelenő adókulcs változások figyelembe vételre kerültek.

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. 

Egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó
2013 2012
millió forint millió forint

Egyéb átfogó jövedelemben kimutatott halasztott adó és nyereségadó:
Nettó befektetés fedezeti ügyletek  eredménye 216 -4.085
Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése 71 -97
Cash flow fedezeti ügyleteként kezelt pénzügyi instrumentumok átértékelése 298 99
Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége /vesztesége -68 -64

Társult vállalkozások pénzügyi instrumentumainak átértékelése  - 2
517 -4.145

Átsorolás saját tőkéből eredménybe

Társult vállalkozáshoz kapcsolódó -2 17
-2 -17

Összes egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó 515 -4.128
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

A konszolidált mérlegben szereplő halasztott adó egyenlege 2013. és 2012. december 31-én az alábbi tételekből áll:

Mérleg Eredménykimutatás

2013 2012 2013 2012
millió forint millió forint millió forint millió forint

Nettó halasztott adóeszközök levezetése
Csoporton belüli tranzakciók nem realizált eredménye 5.799 19.682  -785 5.454
Céltartalékok 6.690 9.779  -2.544  -724
Értékcsökkenés és amortizáció 2.230 1.729  -644 2.172

Hazai kőolaj- és földgázkutatási és feltárási 
költségek elszámolásából származó eltérések  -17.127  -18.848 1.720  -10.039

Finanszírozási költségek aktiválása  -5.317  -5.367  -151  -2.456
Árfolyam különbözetek 13.384 11.273 2.111 3.137
Pénzügyi instrumentumok átértékelése  -1.923  -1.782  -140  -650
Periodikus karbantartási költségek aktiválása  -2.681  -2.914 233  -1.759
Előző évek elhatárolt vesztesége 41.603 19.545 19.283  -2.255
Követelések értékvesztése  -153  -27  -481  -243

Egyéb 3.809 1.680 2.362 854
Halasztott adóeszközök, nettó 46.314 34.750
Nettó halasztott adókötelezettségek levezetése

üzleti kombináció során megszerzett 
eszközök valós értékelése  -84.152  -106.535 22.183 7.462

Értékcsökkenés és amortizáció  -46.622  -64.634 18.997  -8.754
Céltartalékok 10.895 10.719 49 1.802
Előző évek elhatárolt vesztesége 25.487 14.665 11.509  -1.438
Csoporton belüli tranzakciók kiszűrése 15.933 16.750  -817  -657
Követelések értékvesztése  -82 1.303  -1.107  -8.362
Finanszírozási költségek aktiválása  -2.897  -3.477 580 59
Beágyazott származékos ügyletek  -164  -462  -  -
Árfolyam különbözetek  -  -62 63  -
Készletek értékeléséből adódó különbözet 1.304 5.955  -4.785  -151
Pénzügyi instrumentumok értékeléséből adódó különbözet 4.887 4.789 51 312

Egyéb 534  -2.773 3.196  -188
Halasztott adókötelezettségek  -74.877  -123.762
Nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) -28.563 -89.012  
Halasztott társasági adóráfordítás (-) / bevétel 70.883  -16.424

A halasztott adóeszközök és kötelezettségek nettó állományában bekövetkezett változások elemzését az alábbi táblázat tartalmazza:

2013 2012
millió forint millió forint

Nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) január 1-jén -89.012 -77.217

Eredménykimutatásban elszámolt 70.883 -16.424
Közvetlenül a tőkében (valós érték értékelési tartalékban) elszámolt 2.497 2
Leányvállalatok értékesítése (lásd 8. Jegyzet) -12.708 722
Leányvállalatok akvizíciója 83 -1.623
Árfolyam különbözetek -306 5.528

Nettó halasztott adóeszköz / kötelezettség (-) december 31-én  -28.563 -89.012

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.

2013-ban és 2011-ben a mol Nyrt.-nél jelentős negatív adóalap keletkezett. További negatív adóalap jelentkezett az INA-nál, illetve a 
TVK Nyrt.-nél és egyes leányvállalatainál 2009 és 2012 között. mivel a Csoport becslései alapján ezeknek a leányvállalatoknak a jövő-
ben pozitív adózandó eredményük lesz, amivel szemben érvényesíteni tudják a korábbi elhatárolt negatív adóalapjukat, 2013. és 2012. 
december 31-én 67.090 millió forint, illetve 34.210 millió forint halasztott adó eszköz 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. 2013-ban 75.472 millió 
forint, 2012-ben 15.531millió forint ilyen negatív adóalap keletkezett.

A 2013. év végén fennálló, fel nem használt negatív adóalapból (melyekre halasztott adó követelés került elszámolásra) 317.331 millió 
forint lejárat nélküli vagy 5 évnél tovább felhasználható, 4.846 millió forint 2014 és 2018 között használható fel.

A számviteli nyereség alapján számított és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerű levezetését az alábbi 
táblázat mutatja be:

2013 2012
millió forint millió forint

Adózás előtti eredmény a konszolidált eredménykimutatás szerint -56.910 205.746
Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség (19%, 2012: 19%) -10.813 39.092
Adókedvezmények -5.017 -3.722
Különadók és helyi iparűzési adó 11.159 13.452
Meg nem forduló eltérések -41.286 -8.776
Eltérő adókulcsok hatása -58.665 -12.525
megtérülési időszak változása  - -33
Leányvállalatok el nem ismert vesztesége 75.472 15.531
Nem adózó bevételek -7.455 -5.982
Halasztott adóeszközök és -kötelezettségek átértékelése -1.090 12.832
magyar adójogszabályok változásának hatása  -  -
Egyéb 195 -148

Társasági adóráfordítás összesen 66%-os tényleges adókulccsal (2012-ben 24%) -37.500  49.721  

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 EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY

Az egy részvényre jutó eredmény számításához  a törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható eredményt csökkenteni kell az átváltható 
kötvények tulajdonosainak fizetett kamatokkal, majd osztani a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámával. Az egy 
részvényre jutó hígított eredmény számításánál figyelembe vételre került az átváltható kötvények hígító hatása és a részvényre vált-
ható lejárat nélküli értékpapírokban foglalt átváltási opció esetleges hígító hatása a kinnlevő részvények darabszámára, valamint az 
átváltási opció valós értékelésének hatása a részvényesekre jutó eredményre. 

2013-ban az egy részvényre jutó higított eredmény megegyezik az egy részvényre jutó eredménnyel, mivel nincs hígító hatás az eredményen. 
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

Ered-
mény
(millió 
forint)

Forgalomban levő 
részvények darab-
számának súlyozott 

átlaga

Egy részvényre 
jutó nyereség 

Egy részvényre jutó eredmény 2012 144.463 87.906.310 1.643
Egy részvényre jutó higított eredmény 2012 139.720 93.913.789 1.488
Egy részvényre jutó eredmény 2013 14.158 88.449.078 160
Egy részvényre jutó higított eredmény 2013 14.158 88.449.078 160

2013 2012
millió forint millió forint

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből 21.442 151.484

Kamatfizetés a magnolia által kibocsátott értékpapírok tulajdonosai részére (-) -7.284 -7.021
Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó eredményhez 14.158 144.463

Kamatfizetés a magnolia által kibocsátott értékpapírok tulajdonosai részére (+)  - 7.021

Átváltási opció valós értéke  - -11.764

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható módosított eredmény 
az egy részvényre jutó hígított eredményhez 14.158 139.720

Törzsrészvények darabszámának súlyozott átlaga az egy részvényre jutó eredményhez 88.449.078 87.906.310

Részvényre váltható lejárat nélküli értékpapírok súlyozott átlagos darabszámának hígító hatása  - 6.007.479

Törzsrészvények darabszámának módosított súlyozott átlaga az egy részvényre jutó hígított 
eredményhez 88.449.078 93.913.789

32 PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉSI 
SZEMPONTOK ÉS A PÉNZÜGYI 
KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA

A pénzügyi kockázatkezelési feladatok a mol Csoporton belül köz-
pontosításra kerültek. A kockázati tényezők Csoport szinten kerül-
nek meghatározásra és mérésre egy Kockáztatott Érték (Value-at-
Risk) megközelítésre alapuló modell használatával. A felső vezetés 
részére negyedéves pénzügyi kockázati jelentés készül. 

A kockázatkezelés általános megközelítése szerint a társaságot 
úgy kezeli, mint egy megfelelően kiegyensúlyozott portfoliót.

A mol a következő esetekben lép fel aktívan az árukitettség ke-
zelése érdekében:

- Csoport szintű célok – pénzügyi mutatók és nagy összegű ki-
fizetéssel járó tranzakciókkal kapcsolatos kitettségek kezelése.
- divíziós célok -  a normál üzletmenettől történő eltérések (pl.: 
tervezett finomítói leállások) esetén, a divízió cash flow-jának 
védelme a piaci árkockázatból fakadó kitettség ellen. 

A mol két lehetséges forgatókönyvet különbözetet meg a net-
tó eladósodottság szintjétől függően. A  két különböző esetben a 
kockázatkezelés az alábbiakra fókuszál:

- magas tőkeáttétel mellett a kockázatkezelés elsődleges célja 
a banki kovenánsok megsértési valószínűségének csökkentése, 
mivel a kovenánsok esetleges megsértése alapvetően akadá-
lyozza a Csoport tevékenységének zavartalan finanszírozását.

- Alacsony tőkeáttétel esetén a kockázatkezelés fókusza a pénz-
költési fegyelem erősítésére, a kockázat alapú projekt kiválasz-
tásra irányul a részvényesi érték védelmében.

A Csoport jelenleg alacsony tőkeáttételi státuszban van. 2013 
december 31-én a Nettó adósság / EBITdA mutató 0,79 volt, míg 
a Nettó eladósodottság 16,0% volt.

A mol Csoport kockázatkezelési elveivel összhangban a spekulá-
ciós célból történő ügyletkötés tilos. A Társaság csak az ISdA (In-
ternational Swaps and derivatives Association), illetve a magyar 
jog hatálya alá tartozó magyar Piaci Kereskedelmi Keretszerződés 
szerint köthet származékos ügyletet.

A mol Commodity Trading Kft. azért jött létre, hogy központosít-
va kössön olaj/olajtermék fedezeti ügyleteket a mol igényeinek 
megfelelően, valamint optimalizálja a Csoport Co2 kvótapozíció-
ját és árambeszerzését.  Annak érdekében, hogy a kereskedelem 
során felmerült, a piaci árak mozgásával járó árkockázat kontrol-
lálva legyen, Kockáztatott Érték  limitek kerültek megállapításra. A 
limiteknek való megfelelés napi szinten ellenőrzésre kerül.
 
Főbb kitettségek

A Csoport szintű kockázatkezelés határozza meg a főbb kockázati 
tényezőket és méri hatásukat a Csoport operatív eredményére. A 
mol a főbb kitettségeket alulról építkező (bottom-up) modelle-
zéssel kíséri figyelemmel. A modellnek megfelelően a gázolaj crack 

spread, a 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 megfe-
lelő mértékű ‘hosszú’ kőolaj pozícióból, a feldolgozott termék-
mennyiségre vonatkozó ‘hosszú’ finomítói árrés pozícióból, illet-
ve a ‘hosszú’ vegyipari árrés pozícióból származik. 

A mol fedezeti ügyleteket csak a fent említett Csoport szintű és a 
divíziós célok érdekében köthet.

2013-ban a Csoport rövid lejáratú termékár csere ügyleteket kö-
tött a tömegáru kockázat kezelése érdekében. A tranzakciók  a fino-
mító normál üzletmenettől való eltérése (pl.: karbantartás / leállás) 
időszakában felmerülő ármozgásokhoz, kőolajbeszerzéshez, vala-
mint egyéb kereskedelmi lehetőségek kiaknázásához kapcsolódó 
fedezeti ügyletek voltak . A nyitott pozíciójú valós érték fedeze-
ti ügyletekből adódóan 2013. december 31-én 334 millió forint 
nettó kötelezetség keletkezett a Csoportnak (lásd 33. jegyezet). 
A valós érték fedezeti ügyletekhez kapcsolódó alapügyletek valós 
értéke 2013. december 31-én 94 millió forint nettó követelés volt 
(lásd 33. jegyzet).

A 2012-es és 2013-as év során a Csoport termékár csere ügylete-
ket kötött jelentős mennyiségű, a 2013 és 2014 évre előrejelzett  
kőolaj beszerzésre és extra alacsony kéntartalmú dízel üzemanyag 
eladásra, azzal a gazdasági céllal, hogy kedvező crack spread szintet 
rögzítsen ezen termékeknél. A nyitott cash flow fedezeti ügyletek 
valós értéke 2013. december 31-én 3.396 millió forint követelés 
(lásd 15. és 22. jegyzet) és 2.057 millió forint kötelezettség (lásd 22. 
és 33.  jegyzet) volt, amely az egyéb átfogó jövedelemkimutatásban 
a valós értékelési tartalékkal szemben került felvételre. Az ügyletek 
a következő két évben havonta kerülnek rendezésre. 

A nyitott, nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív tranzakciók 
értéke 2013. december 31-én 251 millió forint, míg 2012. decem-
ber 31-én 236 millió forint nettó követelés volt (lásd 33. jegyzet).

Árfolyamkockázat kezelése

A Csoportnál nettó ’hosszú’ dollár, euró, román lej, valamint ’rövid’ 
forint, horvát kuna és orosz rubel cash flow kitettség jelentkezik.

magas tőkeáttétel mellett a Csoport azon közgazdasági árfolyam-
kockázat-kezelési alapelvet  alkalmazza, mely szerint az adósság-
állomány deviza-összetétele a Csoport nettó működési cash flow 
pozícióját tükrözze (’természetes hedge’).

A Csoport devizacserés swap ügyleteket alkalmazhat az adósság-
állomány deviza összetételének befolyásolására. 2013. december 
31-én és 2012. december 31-én a Csoport nem rendelkezett nyi-
tott devizacserés swap ügylettel. 
A Csoport két hosszú távú (2017-ben és 2019-ben lejáró) nemzetközi 
földgázszállítási szerződéssel rendelkezik, melyek esetében az elszá-
molás SdR alapon történik. A szerződésben foglalt SdR alapú árkal-
kuláció az IAS 39 szerint egy SdR/uSd swap beágyazott származékos 
ügyletnek minősül, mivel a Csoport szerint az uSd-alapú árképzés 
szorosan kapcsolódik az alapszerződéshez. Ez az ügylet az alapul 
szolgáló szerződéstől elkülönítésre került és cash flow fedezeti ügyle-
teként kerül kimutatásra. A beágyazott SdR cash flow fedezeti ügylet 
valós értéke 2013. december 31-én 864 millió forint (700 millió forint 
halasztott adóval) nettó követelés (lásd 12. jegyzet). ugyanezen érték 
2012. december 31-én 2.434 millió forint (1.972 millió forint halasz-
tott 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 szer-
ződéseket kötött, melyek az IAS 39 szerinti beágyazott derivatívákat 
tartalmaznak. Ezek a beágyazott származékos ügyletek az alapul szol-
gáló szerződésektől elkülönítésre kerültek és valós érték fedezeti ügy-
letként kerültek kimutatásra. A beágyazott származékos ügyletek valós 
értéke 2013. december 31-én 206 millió forint követelés és 719 millió 
kötelezettség (lásd 33. jegyzet), míg  2012. december 31-én ez az érték 
269 millió forint követelés illetve 1.534 millió kötelezettség volt.

A Csoport az árfolyamkockázat lefedését szolgáló származékos ügyle-
teit a hitelek esetében valós érték fedezeti ügyletként (amennyiben a 
fedezeti kapcsolat egyértelműen beazonosítható), egyébként külön-
álló származékos ügyletként számolja el és valós értéken mutatja ki.

2013. december 31-én a nyitott devizavételi opciók valós értékeként 
2 millió forint nettó kötelezettség, míg 2012. december 31-én 19 mil-
lió forint nettó kötelezettség (lásd 33. jegyzet) került elszámolásra.

Külföldi érdekeltségben lévő nettó befektetésre vonatkozó 
fedezeti ügylet

A Csoport hosszú lejáratú adósságának bizonyos elemei (870 millió 
uSd és 1.703 millió EuR) fedezeti instrumentumként kerültek kije-
lölésre EuR-ban és uSd-ban denominált külföldi érdekeltségekben 
lévő nettó befektetésekre vonatkozó fedezeti ügyletekben. Ezekkel 
a hitelekkel a Csoport külföldi befektetéseinek spot uSd és EuR 
deviza átváltási kockázatainak való kitettsége került fedezésre. Az 
ezen hitelek átváltásakor keletkezett 4.430 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 kitett-
sége limitált. A fix/változó kamatozású adósság arányát a Kocká-
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

EGYÉB KITETTSÉGEK

Egyéb kitettségek

A Csoport számos ügyfélnek szállít termékeket vagy nyújt szolgál-
tatásokat. Figyelembe véve a szerződési volumeneket és a vevők 
hitelképességét, nem áll fenn jelentős hitelkockázat. 

A vevők több szegmensbe kerültek besorolásra a jobb átláthatóság 
és a megfelelő diverzifikáció érdekében. Az egyes szegmensek elté-
rő jellemzői a hitelkockázat csökkentését szolgálják. magasabb koc-

kázati profilú szegmensekhez magasabb biztosítékkal rendelkező 
hitel-limitek tartoznak. Biztosítékfajták tekintetében az 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 hiteltörté-
nettel rendelkező vevőknek történik értékesítés és a hitelkitettség 
nem halad meg egy elfogadható mértéket.

működési eredményre gyakorolt hatás 2013 2012
milliárd forint milliárd forint

Brent kőolaj ára (+/- 10 uSd/bbl  változás; fix crack spreadek és vegyipari árrés esetén) *

downstream + 11,7 / - 11,7  + 11,5 /  - 11,5
upstream + 25,9 / - 25,2  + 20,1 / - 20,0
gáz Midstream - 2,0 / + 1,8  + 1,5 / - 1,5

Crack Spread (+/- 10 uSD/t   változás)
downstream + 41,8 / - 41,8  + 42,3 / - 42,3
upstream + 1,0 / - 1,0  + 1,2 / - 1,2

Integrált vegyipari árrés (+/- 10 EuR/t változás)
downstream + 1,9 / - 1,9  + 2,6 / - 2,6

Brent - ural Spread (+/- 1 uSd/bbl)
downstream + 18,3 / - 18,3  + 19,3 / - 19,3
upstream + 0,2 / - 0,2  - 0,7 / + 0,7

Árfolyam (+/- 10 HuF/uSd változás; fix crack spreadek  esetén)
downstream  + 15,9 / - 15,9  + 16,6 / -16,6
upstream + 17,3 / - 17,3  + 19,0 / - 19,0
gáz Midstream - 2,1 / + 1,9  - 1,2 / + 1,2

Árfolyam (+/- 10 HuF/EuR változás; fix crack spreadek / célzott vegyipari árrés esetén)

upstream -0,4 / + 0,3  + 0,2 / - 0,2
downstream + 13,4 / - 13,4  + 13,0 / - 13,0
gáz Midstream  -  + 0,4 / - 0,4

zatkezelés 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, a 16 milliárd forint névértékű 2010-2011 közötti vala-
mint a 2012. évi 500 millió uSd névértékű lakossági kötvény kibo-
csátási programoknak köszönhetően a fix kamatozású kötelezettsé-
gek aránya jelentősen megnőtt a teljes adósságállományon belül. 
2013. december 31-én a Csoport adósságállományának 49,5%-a 
volt fix kamatozású, míg 2012. december 31-én ez 45,1% volt.

A Csoport a változó kamatozású hitelekből eredő kamatkockázat 

cash flow-ra gyakorolt hatásának fedezésére kamat swap ügyle-
teket köthet. 

2013. és 2012. december 31-én a Csoportnak nem volt nyitott 
kamat swap ügylete.
 
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:

* Nyitókészlet átértékelésének hatása nélkül

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 bel-
ső értékelése, ahol az egyedi hitel-limiteket előre meghatározott 
algoritmusok alakítják ki. A belső, részben automatikus értékelés 
megfelel a nemzetközi legjobb módszereknek, konzervatív hitel 
menedzsment megközelítéssel. A vevői nemfizetésből fakadó 
kockázatok minél nagyobb mértékű diverzifikációja érdekében a 
Csoport hitelbiztosítási szolgáltatást is igénybe vesz.

Összetett szoftveres támogatás (SAP, CRm, Endur) segítségével biz-
tosított a hitelkitettség, a hitel korlátok túllépése és lejárata, illetve 
a lejárt követeléseknek  folyamatos nyomon követése. Amennyi-
ben ilyen eset következik be, a szállítások azonnal leállításra ke-

rülnek. 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 célja, hogy a likviditási kockázatot megfelelően kezelje, 
így a felmerülő likviditási igényt bankbetétekből, egyéb készpénz-
egyenértékesekből  és megfelelő mennyiségű rendelkezésre 
tartott lehívható hitelkeretből biztosítsa. Emellett a napi operá-
cióban számos csoporton belüli cash pool segítségével optimali-
záljuk a többlet likviditást és a fellépő likviditási igényt. 

A lehívható, fel nem használt, rendelkezésre tartott hitelkeret ösz-
szege 2013. december 31-én a következő:

A jelenlegi bankhitel keretek kellő mértékű likviditást és pénzügyi rugalmasságot biztosítanak a Csopot számára. 

A következő táblázat  a Csoport pénzügyi instrumentumait tartalmazza lejárat szerinti bontásban 2013 és 2012. december 31-én a 
szerződés szerinti kifizetések nem diszkontált értéke alapján:

millió forint
Hosszú lejáratú lehívható hitelkeret (általános vállalat-finanszírozási célra) 797.859

Rövid lejáratú lehívható hitelkeret 256.937

Összes lehívható hitelkeret 1.054.796

2013. december 31. Esedékes 1 hónapon 
belül 

1-12 hónapon 
belül

1-5 éven 
belül 5 éven túl Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint
Kamatozó hitelek és kölcsönök:

Pénzügyi lízingből származó 
kötelezettségek:  - 52 943 3.352 1.340 5.687

Változó kamatozású hosszú lejáratú 
banki hitelek:  - 34.364 28.575 124.187 8.008 195.134

Változó kamatozású  egyéb hosszú 
lejáratú hitelek:  - 17 186 7.193  - 7.396

Változó kamatozású rövid lejáratú 
banki hitelek:  - 91.708 119.980  -  - 211.688

Változó kamatozású  egyéb rövid 
lejáratú hitelek:  -  -  -  -  -  -

Fix kamatozású kötvények:  -  - 40.221 520.200 114.575 674.996
Egyéb:  -  -  -  -  -  -

Nem kamatozó hosszú lejáratú 
kötelezettségek:  -  - 33 1.121  - 1.154

Eladott  "A" részvények eladási és vételi 
opcióval: (lásd 22. és 33. jegyzet)  -  - 177.512  -  - 177.512

Pénzügyi garanciákból eredő maximális 
kitettség 173  -  -  -  - 173

Szállítók és egyéb kötelezettségek 
(eladási és vételi opcióval rendelkező 
eladott "A" részvények, adók és 
járulékok nélkül):

76.066 345.936 275.562  -  - 697.564

Összesen 76.239 472.077 643.012 656.053 123.923 1.971.304

mol-csoport éves jelentés 2013142 143
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2012. december 31. Esedékes 1 hónapon 
belül 

1-12 hó-
napon belül

1-5 éven 
belül 5 éven túl Összesen

millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint
Kamatozó hitelek és kölcsönök:

Pénzügyi lízingből származó 
kötelezettségek:  - 52 966 3.953 1.743 6.714

Változó kamatozású hosszú lejáratú 
banki hitelek:  - 4.749 216.740 145.376 5.431 372.296

Változó kamatozású  egyéb hosszú 
lejáratú hitelek:  - 14 8.100 134  - 8.248

Változó kamatozású rövid lejáratú 
banki hitelek:  - 40.902 101.544  -  - 142.446

Változó kamatozású  egyéb rövid 
lejáratú hitelek:  -  -  -  -  -  -

Fix kamatozású kötvények:  -  - 28.975 544.592 124.273 697.840
Egyéb:  -  -  -  -  -  -

Nem kamatozó hosszú lejáratú 
kötelezettségek:  -  - 38 1.720 3.194 4.952

Eladott  "A" részvények eladási és vételi 
opcióval: (lásd 22. és 33. jegyzet)  -  - 166.188  -  - 166.188

Pénzügyi garanciákból eredő maximális 
kitettség 6.574  -  -  -  - 6.574

Szállítók és egyéb kötelezettségek 
(eladási és vételi opcióval rendelkező 
eladott "A" részvények, adók és 
járulékok nélkül):

26.119 269.453 271.734  -  - 567.306

Összesen 32.693 315.170 794.285 695.775 134.641 1.972.564

Tőkekezelés

A Csoport tőkekezelésének legfőbb célja a kedvező hitelbesorolás megtartása és a megfelelő pénzügyi mutatók biztosítása annak érde-
kében, 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 2013. december 31-re, illetve 2012. december 31-ére végződő években.

 A Csoport a nettó eladósodottsági mutató alkalmazásával követi figyelemmel a tőkeszerkezet alakulását, amely a nettó adósság osztva 
a saját tőke és a nettó adósság összegével.

2013 2012
millió forint millió forint

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú rész nélkül 673.248 674.046
Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része 98.174 270.130
Rövid lejáratú kötelezettségek 211.223 145.838
Csökkentve: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek, valamint Értékpapírok 570.774 346.856

Nettó adósság 411.871 743.158
Anyavállalatra jutó saját tőke 1.687.739 1.699.116
Külső tulajdonosok részesedése 473.517 547.205
Saját tőke 2.161.256 2.246.321
Tőke és nettó adósság 2.573.127 2.989.479
Nettó eladósodottsági mutató (%) 16,0% 24,9%

33 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.
Értékpapírok között  EuR-ban denominált magyar államkötvények és román nemzetközi kötvények vannak, amelyeket azok lejáratáig 
(12 hónapon belüliek) kíván megtartani a Csoport.
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:

2013 2012
millió forint millió forint

Cash flow fedezeti ügyletek
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés (lásd 12. jegyzet) 864 2.434
Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet (lásd 15. jegyzet) 3.396 7.208

Összes cash flow fedezeti ügylet 4.260 9.642
Pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve

Fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek
Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés 206 269

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni követelés, mint fedezett alapügylet  valós ér-
téke (lásd 32. jegyzet) 94  -

Termékár ügyletekből származó nettó kötelezettség valós értéke- valós érték fedezeti ügylet 
(lásd 32. jegyzet)  - 59

Nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek
mol-oTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet)  - 346
Termékár tranzakciókból származó nettó követelés (lásd 32. jegyzet) 251 236
Értékpapírok 6.604 29.202

Összes pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve 7.155 30.112

Összes pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve- hosszú 
lejáratú (lásd 12. jegyzet) 114 183

Összes pénzügyi instrumentum valós értéken az eredménykimutatásban könyvelve- rövid 
lejáratú (lásd 15. jegyzet) 437 727

Értékpapírok 6.604 29.202
Kölcsönök és követelések

Adott kölcsönök hosszú lejáratú része (lásd 12. jegyzet) 10.937 17.280

Adott kölcsönök rövid lejáratú része (lásd 15. jegyzet) 83.123 3.483
Kölcsönök és követelések összesen 94.060 20.763
Értékesíthető befektetések (lásd 11. jegyzet)

Jadranski Naftovod d.d. - tőzsdén jegyzett 10.520 10.792
Egyéb tőzsdén nem jegyzett 4.116 9.779

Összes értékesítendő befektetés 14.636 20.571
Összes pénzügyi eszköz 120.111 81.088

Összes éven túli 26.551 40.468
Összes éven belüli 93.560 40.620

mol-csoport éves jelentés 2013144 145



A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2013 2012
millió forint millió forint

Cash flow fedezeti ügyletek
Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti ügylet (lásd 22. jegyzet) 2.057 4.070

Összes cash flow fedezeti ügylet 2.057 4.070
Pénzügyi kötelezettségek valós értéke az eredménykimutatásban könyvelve

magnolia Finance ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz 
kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet) 3.032 2.761

Fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, 
mint fedezett alapügylet  valós értéke (lásd 32. jegyzet)  - 59

Termékár ügyletekből származó nettó kötelezettség valós értéke (lásd 32. jegyzet) 334  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség 719 1.534

Nem fedezeti ügyletnek minősülő derivatív ügyletek

CEz-nek értékesített mol részvényre vonatkozó opció valós értéke (lásd 17. jegyzet)  - 6.093

mol-oTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet) 979  -

deviza forward tranzakciók miatti kötelezettségek (lásd 32. jegyzet) 2 19
Összes pénzügyi kötelezettség valós értéke az eredménykimutatásban könyvelve 5.066 10.466

Összes pénzügyi kötelezettség valós értéken az eredménykimutatásban 
könyvelve- hosszú lejáratú (lásd 21. jegyzet) 3.472 3.910

Összes pénzügyi kötelezettség valós értéken az eredménykimutatásban 
könyvelve- rövid lejáratú (lásd 22. jegyzet) 1.594 6.556

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken
Hosszú lejáratú kamattal terhelt hitelek és kölcsönök 767.824 938.554

Rövid lejáratú kamattal terhelt hitelek és kölcsönök 211.223 145.838
Eladott  "A" részvények eladási és vételi opcióval (lásd  22. és 32. jegyzet) 177.512 166.188
Kamattal nem terhelt hosszú lejáratú kötelezettségek 3.598 5.622

Pénzügyi kötelezettségek amortizált bekerülési értéken összesen 1.160.157 1.256.202
Összes pénzügyi kötelezettség 1.167.280 1.270.738

Összes éven túli 774.894 948.086

Összes éven belüli 392.386 322.652

A pénzügyi instrumentumok könyv szerinti és valós értéke a következő:

Könyv szerinti érték Valós érték
2013 2012 2013 2012

millió forint millió forint millió forint millió forint
Pénzügyi eszközök

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelés 
(lásd 12. jegyzet) 864 2.434 864 2.434

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet 
(lásd 32. jegyzet) 3.396 7.208 3.396 7.208

Értékesíthető befektetések (lásd 11. jegyzet) 14.636 20.571 14.636 20.571
Értékpapírok 6.604 29.202 6.604 29.202
Adott kölcsönök (lásd 12. és 15. jegyzet) 94.060 20.763 94.060 20.763
Vevőkövetelések (lásd 14. jegyzet) 512.584 570.994 512.584 570.994

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés 
(lásd 32. jegyzet) 206 269 206 269

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, 
mint fedezett alapügylet valós értéke (lásd 32. jegyzet) 94  - 94  -

Termékár ügyletekből származó nettó követelés valós értéke- valós 
érték fedezeti ügylet (lásd 32. jegyzet)  - 59  - 59

Termékár ügyletekből származó nettó követelés (lásd 32. jegyzet) 251 236 251 236
mol-oTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet)  - 346  - 346

Egyéb forgóeszközök (kivéve származékos ügyletek, adott kölcsönök 
és elhatárolt, illetve visszaigényelhető adók, lásd 15. jegyzet) 57.504 79.707 57.504 79.707

Pénzeszközök és készpénzegyenértékesek (lásd 16. jegyzet) 564.170 317.654 564.170 317.654
Pénzügyi kötelezettségek
Kamattal terhelt hitelek és kölcsönök:

Pénzügyi lízingből származó kötelezettségek 3.860 4.488 3.860 4.488
Változó kamatozású hosszú lejáratú banki hitelek 189.865 366.798 189.865 366.798
Változó kamatozású egyéb hosszú lejáratú  hitelek  -  -  -  -
Változó kamatozású rövid lejáratú banki hitelek 210.943 145.613 210.943 145.613
Változó kamatozású egyéb rövid lejáratú hitelek 280 225 280 225
Fix kamatozású kötvény 574.099 567.268 586.731 580.114

Nem kamatozó hosszú lejáratú kötelezettségek 3.598 5.622 3.598 5.622

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti ügylet 
(lásd 22. és 32. jegyzet) 2.057 4.070 2.057 4.070

magnolia Finance ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz 
kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet) 3.032 2.761 3.032 2.761

Vételi és eladási opcióval eladott "A" részvények (lásd 17. és 22. jegyzet) 177.512 166.188 177.512 166.188

CEz-nek értékesített mol részvényre 
vonatkozó opció valós értéke (lásd 17.  jegyzet)  - 6.093  - 6.093

mol-oTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet) 979  - 979  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből 
származó kötelezettség (lásd 32. jegyzet) 719 1.534 719 1.534

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint 
fedezett alapügylet  valós értéke (lásd 32. jegyzet)  - 59  - 59

Termékár ügyletek miatti nettó kötelezettség (lásd 32. jegyzet) 334  - 334  -
deviza forward tranzakciók miatti kötelezettségek (lásd 32. jegyzet) 2 19 2 19
Szállítók és egyéb kötelezettségek (származékos ügyletek, eladási és 
vételi opcióval rendelkező eladott "A" részvények, adók és hozzájáru-
lások  nélkül, lásd 22. jegyzet )

650.979 542.940 650.979 542.940
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

A pénzügyi instrumentumok valós értéke az az összeg, amelyért egy eszköz eladható vagy egy kötelezettség rendezhető egy szokásos 
piaci feltételeknek megfelelően kötött ügylet keretében, az üzletkötési szándékukat kinyilvánított felek között,  az értékelési napon.

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. A JANAF d.d.–ben lévő részesedés értéke a zág-
rábi Tőzsdén jegyzett 2013 december 31-én érvényes piaci ár alapján lett meghatározva.
- 2. szint: egyéb technikák, amelyekhez minden olyan alapadat, mely jelentős hatással van a valós értékre, közvetlenül vagy közvetve 
hozzáférhető. A Csoport számos külső partnerrel, főként pénzügyi intézményekkel köt származékos ügyleteket. A közvetlenül vagy 
közvetetten megfigyelhető adatokat felhasználó modellekkel értékelt ügyletek nagy része termékár kockázatot fedező ügylet. A szár-
mazékos termékár ügyletek értékelésére alkalmazott technikák között a forward, swap és opciós modellek a leggyakoribbak, melyek 
mark- to- market értékelésen alapulnak. A saját részvény opciós ügyletek és részvény csere ügyletek értékelésére különböző opciós 
értékelési modelleket alkalmazunk (binomiális opció értékelési modell, monte Carlo szimuláció).
- 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 2013. december 31-én kategóriánként a követke-
zőképp alakult:

2013. 
december 

31.
1. szint 2. szint 3. szint

millió forint millió forint millió forint millió forint
Pénzügyi eszközök
Értékpapírok 6.604  - 6.604  -

Értékesíthető befektetés a JANAF d.d.-ben (lásd 11. jegyzet) 10.520 10.520  -  -

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet 
(lásd 15. jegyzet) 3.396  - 3.396  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelések- 
cash-flow fedezeti ügylet (lásd 12. jegyzet) 864  - 864  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből s
zármazó követelés (lásd 32. jegyzet) 206  - 206  -

Termékár ügyletekből származó nettó követelés (lásd 32. jegyzet) 251  - 251  -

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, mint 
fedezett alapügylet  valós értéke (lásd 32. jegyzet) 94  - 94  -

Pénzügyi kötelezettségek
mol-oTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet) 979  -  -  -

Termékár ügyletből származó kötelezettség - cash flow fedezeti 
ügylet (lásd 22. jegyzet) 2.057  - 2.057  -

magnolia Finance ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz 
kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet) 3.032  - 3.032  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó kötelezettség 
(lásd 32. jegyzet) 719  - 719  -

Termékár ügyletekből származó nettó kötelezettség- valós érték 
fedezeti ügyletek (lásd 22. és 32. jegyzet) 334  - 334  -

deviza forward tranzakciók miatti kötelezettségek (lásd 32. jegyzet) 2  - 2  -

34 MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK

Adott garanciák

A mol Csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 173 millió forint.

Szerződéses és beruházási kötelezettségek

A szerződéses és beruházási kötelezettségek értéke 2013. december 31-én 129,6 milliárd forint, amelyből jelentős rész kapcsolódik a 
Slovnaft (66,9 milliárd forint) és a TVK (26,9 milliárd forint) új petrolkémiai üzemének beruházásához. Ezen felül 11,4 milliárd forint az 
INA szerződéses és beruházási kötelezettsége, és 7,5 milliárd forint pedig a mol Nyrt. kötelezettsége. 

Földgázvásárlási kötelezettség, Take or Pay (TOP) szerződés

A mol Csoport hosszú távú földgázvásárlási szerződést kötött a mET-tel a Csoport folyamatos gázellátásának biztosítása érdekében. A 
szerződés alapján 2015-ig évenként meghatározásra kerültek a szállítási mennyiségek, de az adott évi mennyiség minden évben felülvizs-
gálható a szállítóval. A felülvizsgált mennyiségek nagy részére kötelező átvételi követelmény (2013. december 31-től 50 millió m3 földgáz 
beszerzésére) vonatkozik. 2013. december 20-án a Prirodni plin d.o.o. további gáz importszerződést írt alá a mET International A.G.-vel 
2014 május 1-ig. 2013. december 31-én a jövőbeni kötelezettségek értéke a szerződés lejáratáig megközelítőleg 150 millió HRK volt.

2012. 
december 

31.
1. szint 2. szint 3. szint

millió forint millió forint millió forint millió forint
Pénzügyi eszközök
Értékpapírok 29.202  - 29.202  -

Értékesíthető befektetés a JANAF d.d.-ben (lásd 11. jegyzet) 10.792 10.792  -  -

Termékár ügyletből származó követelés- cash flow fedezeti ügylet 
(lásd 15. jegyzet) 7.208  - 7.208  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó nettó követelések- 
cash-flow fedezeti ügylet (lásd 12. jegyzet) 2.434  - 2.434  -

mol-oTP részvényswap valós értéke (lásd 17. jegyzet) 346  - 346  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó követelés (lásd 32. 
jegyzet) 269  - 269  -

Termékár ügyletekből származó nettó követelés (lásd 32. jegyzet) 236  - 236  -

Termékár ügyletekből származó nettó követelés- 
valós érték fedezeti ügyletek (lásd 32. jegyzet) 59  - 59  -

Pénzügyi kötelezettségek

CEz-nek értékesített mol részvényre vonatkozó 
opció valós értéke (lásd 17. jegyzet) 6.093  - 6.093  -

Termékár ügyletből származó kötelezettség 
- cash flow fedezeti ügylet (lásd 22. jegyzet) 4.070  - 4.070  -

magnolia Finance ltd által kibocsátott átváltható értékpapírokhoz 
kapcsolódó átváltási opció (lásd 17. és 21 jegyzet) 2.761  - 2.761  -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletből származó 
kötelezettség (lásd 32. jegyzet) 1.534  - 1.534  -

Termékár ügyletekhez kapcsolódó jövőbeni kötelezettség, 
mint fedezett alapügylet  valós értéke (lásd 32. jegyzet) 59  - 59  -

deviza forward tranzakciók miatti kötelezettségek 
(lásd 32. jegyzet) 19  - 19  -
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2013 2012
millió forint millió forint

1 éven belül esedékes kötelezettségek 5.769 5.393
2-5 éven belül esedékes kötelezettségek 9.117 8.722

5 éven túl esedékes kötelezettségek 12 55
Összesen 14.898 14.170

Operatív lízing

Az operatív lízing kötelezettség összegét az alábbi táblázat mutatja be:

A 2013. december 31-én fennálló operatív lízing ügyletek értékéből 5.195 millió forint összegű kötelezettség az INA Csoport, 4.271 
millió forint a SloVNAFT a.s., 2.655 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 (12,6 millió EuR) és annak 2007. november 28-tól számított évi 14,75%-os késedelmi kamatai 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 magasabb-
nak 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 bíróság első fokon helyt adott felperes kereseti kérelmének, 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 szakértőt rendelt ki, amely elkészítette a szakvéleményét. 
A mol helytelennek tartja a bíróság által beszerzett szakvélemény következtetéseit, ezért ellenvéleményt szerzett be, amelyet benyúj-
tott a bírósághoz. A bíróság a perben a következő tárgyalási határnapot 2014. március 31-re tűzte ki.

Paraffin kartell

Az Európai Bizottság az európai paraffin gyártók és kereskedők feltételezett kartell tevékenysége miatt 2005 áprilisában vizsgálatot 
indított. A vizsgálat Európa szerte mintegy 10 jelentős paraffin előállítót és kereskedőt érintett. Az ügyben 2008 októberében 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. 

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 megállapított - kartellben 
résztvevő vállalkozások okoztak nekik azzal, hogy a kartelltevékenység következtében a termékhez magasabb áron juthattak hozzá. 
Az angol eljárás során a felek között lefolytatott hosszas egyeztetéseket követően a kartellben részt vevő vállalkozások úgy döntöttek, 

hogy az egyes károsultakra nézve együttesen kívánnak peren kí-
vüli egyezségi ajánlatot tenni. Az ajánlat elfogadásával teljes és 
végleges megállapodás jött létre a felek között, a kartellben részt-
vevőkkel szemben egyetemlegesen vagy önállóan érvényesíthető 
bármilyen, a fenti magatartással összefüggő kártérítési igénnyel 
kapcsolatban. A fentiek eredményeként a mol 2013-ban a kár-
térítési összeget megfizette. Ezzel a per lezártnak tekinthető. A 
holland eljárás jelenleg is folyamatban van.

Választottbírósági eljárások

ICSID

A mol 2013. november 26-án nemzetközi választottbírósági eljá-
rást kezdeményezett a Beruházási Viták Rendezésének Nemzet-
közi Központjánál (ICSId) a horvát kormány ellen, horvátországi 
befektetéseinek védelmében, mert az nem teljesítette bizonyos 
szerződéses kötelezettségeit és vállalásait. 

A MOL a horvát kormány elleni eljárás megindítását az Energia 
Charta Egyezmény alapján, jogi képviselőjén keresztül kérelmez-
te. Az eljárásban a választottbírósági eljárás megindításához szük-
séges kérelmet a mol megküldte, a kérelem bejegyzéséről szóló 
visszaigazolást megkapta, a választottbíró személyére vonatkozó 
javaslatát megtette.

UNCITRAL

2014. január 17-én a horvát kormány hivatalosan bejelentette, 
hogy uNCITRAl eljárási szabályok szerint eljárást kezdeményezett 
a genfi választott bíróságnál a kormány és a mol közötti Részvé-
nyesi Szerződés 2009-es módosításának, valamint a 2009-es Gáz 
Keretmegállapodás érvénytelenítése céljából, továbbá kártérítést 
követel az INA d.d. („INA”) „elmaradt” fejlesztése miatt is.

A választottbírósági eljárás kezdeményezéséről szóló értesítést a 
MOL megkapta.

SLOVNAFT a.s.-al kapcsolatos eljárások

A Szlovák Köztársaság versenyhatóságának Piaci Erőfölénnyel 
Való Visszaélés osztálya („Hivatal”) 2005. november 21-i dátum-
mal kelt levelében értesítette a SloVNAFT a.s.-t („SloVNAFT”), 
hogy eljárást kezdeményez a társasággal szemben a szlovák 
versenytörvény (a verseny védelméről szóló 136/2001. számú 
törvény) előírásainak megsértése miatt. Az eljárás a SloVNAFT 
árképzési és engedmény politikájának áttekintésére irányult a 
benzin és gázolaj piac vonatkozásában. A versenyhatóság 2006. 
december 22-én meghozott határozatában megállapította, hogy 
a SloVNAFT visszaélt gazdasági erőfölényével az érintett benzin 
és gázolaj nagykereskedelmi piacon az engedmények diszkrimina-
tív alkalmazása révén egyes vevők vonatkozásában, és 300 millió 

SKK pénzbírságot szabott ki. A SloVNAFT fellebbezést nyújtott be 
a döntés ellen. A Hivatal másodfokon eljáró tanácsa 2007. decem-
ber 22-én hozta meg végleges döntését, amelyben a SloVNAFT-
ot a bírság megfizetésére kötelezte. A döntésnek megfelelően a 
SloVNAFT a kivetett bírságot megfizette 2008. február 25-én.

Az eljárás 2007. évi megindulásától a szlovák versenyhatóság, illetve 
az illetékes szlovák bíróságok az ügyet többször elbírálták és többször 
került sor döntéshozatalra. Az utolsó döntést a szlovák legfelesőbb 
Bíróság 2013. április 18-án hozta, melyben teljes mértékben elutasí-
totta a SloVNAFT versenyhatóság ellen benyújtott panaszát. E dön-
tés következtében a versenyhatóság 2010 és 2011 években hozott, 
SloVNAFT piaci erőfölényét megállapító döntései véglegesek és ér-
vényesek. A SloVNAFT 2013-ban megfizette a kivetett 9 millió eurós 
bírságot a versenyhatóság részére.

A SloVNAFT 2013 júliusában alkotmányjogi panasszal fordult a 
Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához, melyben kérte a leg-
felsőbb Bíróság által hozott vitatott ítélet végrehajthatóságának el-
halasztását, és hogy az Alkotmánybíróság utasítsa a versenyhatósá-
got a közigazgatási határozat kikényszerítésétől való tartózkodásra 
a kérdéses ügyben a végső döntés meghozataláig. Az alkotmányjo-
gi panaszban a társaság előadta, hogy sérült a bírósági védelemhez 
fűződő alapvető joga az Alkotmány 46. cikk (1) bekezdése, valamint 
Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyez-
mény alapján. Az Alkotmánybíróság 2014. március 4-én meghozott 
határozatával befogadta a SloVNAFT alkotmányjogi panaszát, így 
az Alkotmánybíróság eljárása megindult. A SloVNAFT sem az ügy 
kimenetelét, sem pedig az Alkotmánybíróság döntéshozatalának 
időpontját nem tudja megbecsülni.

MOL Romániával kapcsolatos eljárások

A Román Versenyhivatal 2012. január 10-én arról tájékoztatta a 
mol Románia s.r.l.-t („mol Románia”), hogy az általa lefolytatott 
vizsgálat alapján a versenyjogi szabályok feltételezett megsértése 
történt, amikor 2008-ban az ECo Premium néven ismert ólom-
pótló adalékanyagot tartalmazó benzint a román kőolajipari vál-
lalatok egységesen kivonták a román üzemanyagpiacról.  

A Román Versenyhivatal a vonatkozó versenyjogi szabályozás 
alapján, a mol Romániát 80,3 millió lejre (18,5 millió EuR) bün-
tette, ami a vállalat 2010. évi üzleti forgalmának 3%-a.  

A mol Románia az Eco Premiumot teljes mértékben a helyi gyár-
tóktól és forgalmazóktól szerezte be. A mol Románia határozott 
álláspontja, hogy az Eco Premium kivonása nem a versenyjog 
megsértését eredményező megállapodás vagy összehangolt ma-
gatartás eredménye.
A mol Románia a Román Versenyhivatali döntést kézhez kapta 
és a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság előtt megtámadta azt és kérel-
mezte a végrehajtás felfüggesztését is. 
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2013. június 20-án az elsőfokú bíróság a mol Románia kérelmét 
a Román Versenyhivatali döntése kapcsán elutasította. Az írásba 
foglalt bírósági döntést a mol Románia részére 2014. február 
3-án kézbesítették, jelenleg folyik a döntés vizsgálata. A mol Ro-
mánia felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a legfelsőbb Bíróság-
hoz 2013. június 25-én és 2014. február 19-éig benyújtja a felül-
vizsgálati kérelme indokolását is a bírósághoz, amelyben kifejti a 
2014. február 3-án kézhez vett döntésben foglalt állításokkal kap-
csolatos ellenérveit.

mivel a mol Románia a bírságot megfizette, ezért céltartalék kép-
zésére nem került sor az eljárás vonatkozásában.

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 kül-
földi 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 jogelőd-
je) P-2969/87-es számú jogerős döntésében megítélt késedelmi 
kamatra vonatkozott, amelyet ugyanazon jogalapból származó 
korábbi eljárásban hoztak. 

Az eljárás a ljubljanska banka által 1995. szeptember 13-án be-
nyújtott 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, erre 
tekintettel az eljárás polgári peres eljárásként folytatódott.

Az INA keresetében előadta, hogy ugyanazon jogalap tárgyában 
a végrehajtás jogellenessége kapcsán (P-20434/93) már folya-
matban volt korábbi eljárás, amely időközben jogerős döntéssel 
zárult. A felperes kérte az újratárgyalást. Az INA kifogással élt a 
felperes perképességét illetően.

A Kereskedelmi Bíróság 2008. november 24-én hozott határo-
zatot, 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 beadványá-
ban, a fent említett kifogások mellett az ítélt dologra hivatkozás-
sal (res iudicata) további kérelmet terjesztett elő, hivatkozva a 
fent említett eljárást lezáró jogerős döntésre.

Az első fokon eljáró bíróság 2010. szeptember 29-ei, P-1117/1996-
es számú határozatával ismét elutasította a felperes keresetét. A 
felperes fellebbezése alapján a zágrábi másodfokú Kereskedel-
mi 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 néz-
ve kedvező, jogerős ítéletet hozott a ljubljanska banka kereseté-
nek (60,5 millió HRK és kamatai megfizetésének) elutasításával 
és azon döntésével, hogy a felperes köteles viselni az alperes 0,4 
millió HRK összegű perköltségét.

A felperes felülvizsgálati eljárást kezdeményezett.

Az ügy összetettsége miatt (megváltozott késedelmi kamatigé-
nyek) az eljárás kimenetele bizonytalan, de most már valószínűbb, 
hogy a legfelsőbb Bíróság a zágrábi másodfokú Kereskedelmi Bí-
rósággal azonos álláspontot foglal majd el, ezért a konszolidált 
pénzügyi kimutatásokban céltartalék képzésére nem került sor.
A legfelsőbb Bíróság még nem tűzte ki az elbírálás napját, így 
2013-ban nem került sor semmilyen jogi lépés megtételére.

GWDF

A jogvitát a ciprusi GWdF Partnership Gesellschaft Bürgerlicher 
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 Saknavtobi társasággal kötött Joint Venture megál-
lapodásból származó kárának megtérítését követeli, ami állítása 
szerint az alperes magatartása miatt merült fel, mert az alperes 
a tárgyalástól visszalépett. Az INA d.d. 2007 szeptemberében be-
nyújtotta a – mind a kereseti kérelem jogalapját, mind annak ösz-
szegszerűségét vitató – ellenkérelmét, többek között azt állítva, 
hogy az alperesek üzleti döntés alapján hagyták abba a tárgya-
lásokat, 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 dönte-
nie, 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 (perké-
pesség, illetékesség, alkalmazandó jog).

A legutóbbi, 2011. február 8-i tárgyaláson, miután a felek tovább-
ra is kitartanak álláspontjaik mellett a bíróság úgy döntött, hogy 
diplomáciai úton bekéri a döntés meghozatalához releváns jog-
szabályokat a Német és Ciprusi Köztársaságtól.

Az INA d.d. státusza nem változott a 2011. február 8-i 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 alkalma-
zandó 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 el-
mondható, hogy a feleknek pillanatnyilag egyforma nyerési esé-
lyei vannak.

EDISON INTERNATIONAL S.p.A. („EDISON”)

2013. június 18-án a bíróság ítéletet hozott, melyben elutasította 
az Edison választottbírósági eljárásban támasztott pénzkövetelé-
sét (140 millió euró kártérítés és elmaradt haszon tekintetében, 
amit az eljárás során az Edison 102,3 millió euróra csökkentett). 
A bíróság elutasította az INA viszontkeresetét is. A bíróság ugyan-
akkor megállapította, hogy az INA meghatározott cselekménye-
ivel lényegesen megsértette az INA és Edison között létrejött, a 
Production Sharing Agreementből („PSA”) folyó anyagi jogi köte-
lezettségeit. Bár az ítélet alapján a az Edisont kártérítés nem illeti 
meg, a döntés felmondási jogot biztosít a PSA tekintetében.

OTF

2013. augusztus 27-én a Horvát Kereskedelmi Kamara mellett szer-
vezett Állandó Választottbíróság Titkársága tájékoztatta az INA-t ar-
ról, hogy az oTF Fővállalkozó zrt. (oTF) eljárást indított az INA ellen.

Keresetében a teljesítési bankgaranciának megfelelő összeg meg-
fizetését követeli az INA-tól, mert álláspontja szerint azt az INA 
csalárdul és jogellenesen érvényesítette. Az oTF ezen felül köve-
teli a véleménye szerint az INA-nak felróhatóan keletkezett költsé-
gei megtérítését, továbbá az INA késedelmes fizetése és más cse-
lekményei miatt keletkezett, oTF-nek okozott kár megtérítését. A 
fenti követelések összege összesen 8,7 millió euró.

2013. október 11-én az előírt határidő betartásával az INA előter-
jesztette a keresetlevélre vonatkozó válaszát, melyben kifejtette, 
hogy az oTF hiányos és félrevezető leírást adott a vita természe-
tét és körülményeit illetően. Az INA álláspontja, hogy a projekt 
késedelme olyan oknál fogva következett be, amely a felek között 
megkötött szerződés alapján a kizárólag az oTF-nek róható fel. Az 
INA érvelésének alapja egyrészt a felek között megkötött „lump 
Sum Turn Key” szerződés tartalma, másrészt az a tény, hogy az 
oTF kizárólagos felelősséget vállalt a projekt műszaki tervezésé-
ért, a teljes berendezés és szükséges anyagok beszerzéséért, a 
projekt kivitelezéséért és egy teljes mértékben működő üzem át-
adásáért, amit azonban az oTF nem teljesített. Az INA továbbá cá-
folja, hogy az üzem hibás működésének oka az alapanyagra, vagy 
az INA üzemeltetési személyzetének tevékenységére lenne visz-
szavezethető. Az INA álláspontja, hogy az üzem meghibásodása 
a nem megfelelő tervezéssel és kivitelezéssel áll összefüggésben, 
amelyért kizárólag az oTF felelős.

Az INA a bankgarancia érvényesítésével kapcsolatos álláspontja, 
hogy az így érvényesített 4,4 millió eurós összeg az INA azon kára 
és költségei fedezetéül szolgál, amely oTF szerződésszegése okán 
felmerülő meghibásodások miatti üzemleállásokból keletkeztek.
 
A választottbírósági eljárás korai fázisában van, a 2013. decem-
ber 13-án tartott telefonkonferenciát követően kikristályosodtak 
az alkalmazni kívánt eljárási szabályok, az eljárás iránya, valamint 
a következő körben benyújtandó írásbeli beadványok határideje. 
A jogvita érdemét tekintve a felek helyzete nehezen értékelhető, 
mivel idáig a beadványok benyújtásának csak az első köre folyt le.

Koncessziók

2011. július 29-én a gazdasági Munkaügyi és Vállalkozási Minisz-
térium (a továbbiakban: minisztérium) három határozatot hozott, 
amelyekkel megfosztotta az INA-Industrija Nafte, d.d.-t (a továb-
biakban: INA) a szénhidrogén-kutatási koncesszióitól a „Száva”, 
„Dráva” és „Észak-nyugat Horvátország” feltárási területeken, mi-
vel az INA nem teljesítette az elvégzett feltárási munkákkal kap-
csolatos rendszeres tájékoztatási kötelezettségét a minisztérium 
felé.

Tekintettel arra, hogy a határozatok ellen nem volt helye kifogás-
nak, 2011. augusztus 29-én az INA három keresetet nyújtott be a 
minisztérium döntései ellen a bírósághoz.

A keresetében az INA azt állítja, hogy az okok, amelyek alapján a mi-
nisztérium meghozta határozatait, sem tényszerűségében, sem jogi-
lag nem megalapozottak, mivel az INA rendszeresen végzett feltárási 
munkálatokat és ezekről megfelelően tájékoztatta a minisztériumot. 
Ezek alapján az INA kéri, hogy a Horvát Köztársaság Közigazgatási Bí-
rósága semmisítse meg a minisztérium hivatkozott határozatait.

2012. augusztus 29-én az INA beadványában kérte a bíróságot az el-
járások ésszerű időtartamon belül történő befejezésére. A 2013. év 
folyamán az INA Jogi Igazgatósága több alkalommal kért tájékozta-
tást a bíróságtól az eljárások helyzetéről, és azt a tájékoztatást kapta, 
hogy az eljáró bírói tanács várhatóan 2014. év elején lesz kijelölve.

Általános

A fentiekben felsorolt peres ügyek egyike sem gyakorolt hatást a 
mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokra, kivéve ahol ez ki-
emelésre 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 Cso-
port, mint alperes szerepel, 22.632 millió forint. Ezek kapcsán 
18.713 millió forint céltartalék képzésére került sor. 
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

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 kör-
nyezetkárosításért felelősség terheli. Ennek megfelelően a mol a múltban okozott környezeti károk helyreállításának, továbbá a jelenleg 
hatályban lévő környezetvédelmi szabályozásoknak való megfeleléshez szükséges intézkedéseknek a 2013. december 31-ével becsült 
költségeire 71.533 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 követelményekkel kap-
csolatos jövőbeni szabályozási fejlemények és változások, valamint az ismert és tényleges környezeti állapot között fennálló eltérések e 
becslések átértékeléséhez vezethetnek. 
Ezentúl, a Csoport egyes telephelyei szennyezettségének felszámolása jelenleg nem becsülhető mértékű költséggel járhat vagy a jogsza-
bályi követelmények nem egyértelműen nevesítik a feladatokat. A legjelenősebb eset, ahol ilyen kötelezettség létezhet az a tiszaújvárosi 
telephely, ahol a Csoport potenciálisan jelentős talaj- és talajvíz szennyezettséget azonosított be. A regionális környezetvédelmi hatóság 
határozatának megfelelően, a TVK-nál és a mol Tiszai finomítójában a Csoportnak el kell végeznie a szennyezés vizsgálatát és annak ered-
ményét, valamint a technikai megvalósítás részleteit be kell nyújtania a hatósághoz. A felmérés eredményének alapján a hatóság előírja az 
elvégzendő környezetvédelmi kockázatkezelési tervet és várhatóan határozatban fogja a TVK-t és a mol-t kötelezni ezek közös elvégzésé-
re. 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 hulla-
dékokról szóló szabályozás hatályba lépésének időpontja) előtt alkalmazott technológiák következtében felmerülhet az ezen tevékenység 
során keletkezett fúrási iszap eltávolításának kötelezettsége. A keletkezett szennyező anyag kezelése az akkor érvényben lévő környezet-
védelmi szabályoknak megfelelően történt, azonban a jogszabályi előírásokban azóta bekövetkezett változások következtében további 
áthelyezési és helyreállítási kötelezettségek merülhetnek fel. Ezen kötelezettség fennállása, következésképpen a kapcsolódó 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 kombinációk során megszerzett mantova-i Finomító körüli ipari 
parknál, valamint a horvátországi finomítóknál, telephelyeknél és kiskereskedelmi egységeknél, későbbi részletesebb helyszíni felmérések, 
továbbá a helyi szabályozások és hatósági gyakorlatok változásának következtében. Csoport szinten a mérlegben környezetvédelmi cél-
tartalékként megjelenített akvizíciós függő kötelezettségek összesített értéke 2013. december 31-én 34,7 milliárd forint (2012. december 
31-én 33,3 milliárd forint)  volt.

35 a Mérleg forDUlóNaPját kÖVető eSeMéNyek

Wintershall részvény adás-vétel

A mol részvény adásvételi szerződést kötött a Wintershall Norge AS-vel, 14 kutatási-termelési licensz részesedésének megvételéről, 
amelyek az Északi-tenger Egyesült Királysághoz tartozó részén találhatóak. A tranzakció lehetőséget nyújt a mol számára az attrak-
tív északi-tengeri régióba történő belépésre. A megvásárolt portfólió magába foglalja a Broom 29%-os, a Catcher 20%-os, a Cladhan 
33,5%-os, valamint a Scolty és Crathes mezők 50%-os nem operátori részesedését. Szintén a tranzakció része a Wintershall Sullom Voe 
terminálban és Brent vezetékrendszerben meglévő tulajdoni hányadának átvétele. A megvásárolt eszközök életciklusukat tekintve 
főleg mezőfejlesztési és termelési fázisban vannak, így hozzájárulnak a mol portfolió jelenlegi csökkenő kitermelés trendjének ellen-
súlyozásához. A tranzakció zárására várhatóan 2014 első negyedévében kerül sor. A Wintershall uK eszközeinek és kötelezettségeinek 
könyv szerinti értéke 2013 december 31-én a kövekező: 

Könyv szerinti érték
millió forint

Eszközök
Befektetett eszközök 73.186

Forgóeszközök 4.409
Eszközök összesen 77.595

Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek 32.536
Rövid lejáratú kötelezettségek 25.636
Kötelezettségek összesen 58.172

Nettó eszközérték 19.423

A Baitex részleges értékesítése 

A Csoport megállapodott a BaiTex llC-ben lévő 49%-s részesedésének értékesítéséről a Török olajipari Vállalat (TPAo) részére. BaiTex 
a tulajdonosa a oroszország területén a Volga-ural régióban elhelyezkedő Baituganskoye és a yerilkinsky mezők szénhidrogén licensze-
inek. Az ügyletre vonatkozó orosz Versenyhivatali jóváhagyásra 2014 februárjában került sor, az ügylet zárása várhatóan 2014 első 
negyedévében megtörténik. Az értékesítés összhangban van a Csoport hosszú távú portfólió menedzsment és kockázat megosztási 
stratégiájával. A Csoport továbbra is operátori részvényes marad az 51%-os tulajdonrészével. 2013 december 31-én a Baitex eszközei 
és kötelezettségei a következők szerint alakultak:

Könyv szerinti érték
millió forint

Immateriális javak 22.733

Tárgyi eszközök 52.744
Egyéb befektetett eszközök 2.709

Készletek 531
Egyéb forgóeszközök 1.404
Előre fizetett adók 106
Pénzeszközök 520

Összes eszköz 80.747

Céltartalékok és függő kötelezettségek 2.120

Halaszott adó kötelezettségek 8.438

Szállítók és egyéb 
rövid lejáratú kötelezettségek 5.926

Összes kötelezettség 16.484

Értékesített nettó eszközök 64.263

A Horvát Gazdasági Minisztérium döntése a kötelező földgáz eladással kapcsolatban

2014. február 27-én a Horvát Kormány elfogadott egy olyan intézkedés csomagot, amely a kitermelt földgáz szabályozott áron történő 
átadására kötelezi az INA-t. A döntés értelmében az INA gáztermelésének a lakossági fogyasztást fedező részét az állami tulajdonban 
lévő HEP d.d.-nek, mint piaci nagykereskedőnek adja át. A döntés az elosztók számára szintén kötelezővé teszi a HEP-től való gázátvé-
telt. Az INA - a Prirodni Plin révén - korábban 2,2000 HRK/ m3 áron értékesített a lakossági szegmensnek, míg az új döntést követően 
az INA 1,7058 HRK/m3 árat kap ugyanezen volumen vonatkozásában. Az új szabály értelmében, amennyiben az változatlan marad, az 
INA az átadott mennyiség függvényében 10,2 – 14,2 milliárd forint árbevételtől esik el évente, amelyet a HEP realizál – hasonló költ-
ségstruktúra feltételezése mellett.
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

36 A KONSZOLIDÁLT CASh-FLOw KIMUTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A pénzeszközök összetétele december 31-én a következő volt

37 TRANZAKCIÓK KAPCSOLT FELEKKEL

Társult vállalkozásokkal folytatott üzleti tranzakciók

2013 2012
millió forint millió forint

Pénzeszközök a mérlegnek megfelelően 564.170 317.654

megszűnő tevékenységhez hozzárendelhető pénzeszközök  -  -
Pénzeszközök az időszak végén 564.170 317.654

2013 2012
millió forint millió forint

Fizetett ellenérték -399 -22.884

megszerzett pénzeszközök 132 1.342

leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások és kisebbségi részesedések megszerzésével kapc-
solatos nettó pénzáramlás -267 -21.542

2013 2012
millió forint millió forint

Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése 463.372 221.124

Ebből nem pénzmozgás: devizahitelek nem realizált árfolyamnyeresége / vesztesége (-) 861 46.976
Hosszú lejáratú hitelek felvétele 464.233 268.100

Leányvállalatok,  közös vezetésű vállalkozások és kisebbségi részesedések megszerzésére fordított nettó pénzáramlás elemzése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2013 2012
millió forint millió forint

Vevő és egyéb követelések kapcsolt vállalkozásoktól 7.845 15.179
Szállítói és egyéb kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 18.682 24.542

Értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé 20.416 29.322

A Csoport 2013-ban és 2012-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 2013 és 2012 során  131 millió, illetve 130 millió forint volt. Emellett, az Igazgatóság külső tagjai egy hosszútávú 
ösztönzési rendszerben vesznek részt, melynek részletei alább kerülnek bemutatásra. A Felügyelő Bizottság tagjai együttesen 95 millió 
forint juttatásban részesültek 2013-ban és 92 millió forint juttatásban 2012-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

2013 2012
Részvény darabszám Részvény darabszám

Igazgatóság 262.183 229.443
Felsővezetés (belső Igazgatósági tagok kivételével) 106.508 119.508
Felügyelő Bizottság 39.588 54.588

Összesen 408.279 403.539

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 2013-ban, illetve 2012-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 aki 2013 októberéig CEz a.s. elnök-vezérigazgatója volt. A mol és a CEz közös vezetésű 
vállalatai működtetik 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 együtt-
működésen túl a CEz-nek az alábbi tranzakciói voltak 2013-ban a mol Csoport tagjaival:

− a Slovnaft Česká Republika, a.s. 99 millió forint (2012-ben: 99 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 2013-ben 203 
millió forint, míg 2012-ben 10 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 rendelke-
zik közvetett részesedéssel, amely társaságnak a Csoport a 2013. év folyamán 4.741 millió Ft, míg 2012 során 4.772 millió Ft értékben 
szokásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett polietilént értékesített, továbbá a Csoport ugyanezen társaságtól árut szerzett 
be 42 millió forint (2013) és 22 millió forint (2012) értékben. Ezen felül Hatina úr a BIATEC Group a.s. társaságon keresztül a szlovák 
Real–H.m. s.r.o. társaságban is rendelkezik közvetett részesedéssel, amely társaságnak a Csoport 2013-ben 1 millió Ft, míg a 2012. év 
folyamán 2 millió Ft értékben szokásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett értékesített termékeket, valamint amely társaság-
tól a Csoport 2 millió forint értékben vásárolt árut 2013-ban és 2012-ben egyaránt.

Az ügyvezető Testület egyik tagja és a Slovnaft vezérigazgatója, Világi oszkár úr a Ruzicka Csekes s r.o. ügyvédi iroda partnere. A Társa-
ság a 2013. évben 33 millió Ft értékben, míg 2012. évben 177 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.

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

JE
G

YZ
ET

EK
 A

 K
O

N
SZ

O
LI

D
Á

LT
 

P
ÉN

Z
Ü

G
YI

 K
IM

U
TA

TÁ
SO

Kh
O

Z

mol-csoport éves jelentés 2013156 157



A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2013 2012
millió forint millió forint

Bérek és egyéb rövid távú juttatások 1.541 1.312
Végkielégítés  -  -

Részvény alapú juttatások 467 24
Összesen 2.008 1.336

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére nyújtott kölcsönök

Sem az Igazgatóság, sem a Felügyelő Bizottság tagjai részére nem került sor kölcsön nyújtására.

38 RÉSZVÉNY ALAPú JUTTATÁSOK

Tárgyév során a munkavállalók részére adott juttatások elszámolt költségét az alábbi táblázat tartalmazza:

2013 2012
millió forint millió forint

Részvényben teljesített részvény alapú juttatások költsége 296 305

Készpénzben teljesített részvény alapú juttatások költsége / költségének visszaforgatása ( - )  -1.263  -111
Részvény alapú juttatások költsége / költségének visszaforgatása ( - ) (lásd 26. jegyzet)  -967 194

A részvény alapú juttatások részletes bemutatása alább található. 

A részvény alapú juttatások a menedzsment hosszú távú ösztönzését szolgálják. Ezen ösztönzők biztosítják a mol-csoport felsővezető-
inek érdekeltségét a részvényárfolyam növelésében, ezáltal biztosítja a részvényesi stratégiai érdekeinek érvényesülését.

Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer két elemből áll: részvény alapú opciós juttatásból és a részvény teljesítményen 
alapuló ösztönzőből.

Részvény alapú opciós juttatás a menedzsment részére

A részvényopción alapuló ösztönző rendszer 2006-ban került kialakításra és 2013-ban került megújításra. 

A részvényopció egy hipotetikus opció a mol részvényeket illetően, mellyel egy meghatározott induló árfolyam és egy választott aktu-
ális árfolyam különbözete realizálható profitként. Az ösztönző  jellemzői:

- Évente induló, öt éves futamidejű  ösztönző. A futamidő két év várakozási időszakra (a részvényopció még nem beváltható) és egy 
három éves beváltási időszakra bontható. Amennyiben a részvényopció nem került beváltásra, a beváltási időszak utolsó évének 
december 31-jén lejár.
- A részvényopciós darabszámok besorolási kategóriánként kerülnek megállapításra
- Az opciós ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése

A Részvényopció Forint alapon kerül meghatározásra és készpénz kifizetésű.

A kifizetés a beváltási periódusban a beváltás bejelentése alapján történik, mely az adott menedzseri kategóriában megállapított rész-
vény darabszám és az árfolyam növekmény (induló ár és a beváltási ár különbözete) szorzataként kerül meghatározásra és kifizetésre.
A felsővezetői teljes kompenzációs csomag elemeként 2013-tól azok a vezetők akik hosszútávú ösztönzőre jogosultak, jogosultságot 
szereztek egy egyösszegű éves kifizetésű juttatásra, amely akkor kerül kifizetésre amennyiben a mol Nyrt. Közgyűlése osztalékfizetés 
mellett dönt az adott évre vonatkozóan. A kifizetés mértéke megegyezik az egy mol részvényre jutó osztalék és az adott vezetőnek 
juttatott részvényopciós darabszám szorzatával.

A részvény teljesítményen alapuló ösztönző rendszer

A hosszútávú ösztönző másik eleme az ún. „Performance Share Plan” azaz a részvény teljesítményen alapuló ösztönző, amely  2013-ban 
került bevezetésre a nyereségérdekeltségi ösztönző helyett.

A részvény teljesítményen alapuló ösztönző egy hároméves futamidejű, készpénzalapú ösztönző program, amely az úgynevezett összeha-
sonlított részvényárfolyam modellen alapul. Az ösztönző jellemzői:

- A program évente indul, három éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes. 
- A célkitűzés alapja a mol Nyrt. részvényárfolyamának növekedése összehasonlítva releváns és elismert regionális és iparágspecifikus 
részvénycsomag indexekkel (CEToP20 és dow Jones Emerging market Titans oil&Gas 30 Index).
- Az értékelés alapja a mol Nyrt. részvényárfolyam  átlagos év/év eltérése a két indexhez képest három év alatt. A mol részvényárfo-
lyam meghatározott alul/felülteljesítéséhez meghatározott kifizetési százalékok tartoznak. 
- Az ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése.

mivel a korábbi, éves kifizetésű nyereség érdekeltségi ösztönzőt a részvény teljesítményen alapuló hároméves kifutású ösztönző váltotta 
fel, így a folytonosság biztosítása érdekében 2013-ra egy egyéves, 2013-2014-re pedig egy kétéves ösztönző került bevezetésre. A 2013-as 
évvel kapcsolatban ezen új ösztönző alapján nem várható kifizetés.

2013 2012
Súlyozott átlagos átváltási ár (forint / részvény) 18.412 15.083
december 31-i részvényárfolyam (forint / részvény) 14.426 17.749
 múltbéli adatokon alapuló várható volatilitás 31,80% 44,18%
 Várható osztalék hozam 2,82% 2,61%
 Várható élettartam (év) 2,54 2,77
 Kockázatmentes kamatláb 4,44% 0,15%

Átváltási opció
darabszáma

 Súlyozott átlagos
átváltási ár 

Átváltási opció
darabszáma

 Súlyozott átlagos
átváltási ár 

2013 2013 2012 2012
részvény forint / részvény részvény forint / részvény

Év elején fennálló opciók 477.024 15.083 604.999 18.431
Év során juttatott opciók 134.504 17.977 145.894 17.120
Év során visszavett opciók  -27.519 18.744  -69.458 20.600
Év során lehívott opciók  -62.571 12.515  -75.062 14.636
Év során lejárt opciók  -34 12.435  -129.349 30.337
Év végén fennálló opciók 521.404 18.412 477.024 15.083

Év végén lehívható opciók 250.732 19.579 194.487 15.545

Az IFRS 2-vel összhangban, a részvény alapú opciós juttatás készpénz elszámolású tranzakcióként került kimutatásra, az ösztönző megszolgálás 
időpontjában számított valós értékének az eltelt megszolgálási időszakra jutó része ráfordításként történő elszámolásával. 2013-ban a rész-
vényárak változása miatt a korábbi években rögzített költség visszafordításra került 1.263 millió forint értékben (2012-ben 111 millió forint). A 
részvény alapú opciós juttatással kapcsolatban 2013. december 31-én 792 millió forint kötelezettség jelent meg (2012. december 31-én 2.062 
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:

A részvény alapú opciós juttatás részletei a következők:
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A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

2013 2012
megszolgált részvények darabszáma 13.500 13.500
Részvényárfolyam a juttatás időpontjában (forint/részvény) 17.914 17.765

Részvény-ösztönző rendszer az Igazgatóság tagjai részére

Az anyavállalat 2012-es közgyűlésének határozata alapján, az Igazgatóság tagjainak korábbi nyereség megosztási ösztönző programját egy 
új, részvény alapú ösztönzési rendszer váltotta fel, annak érdekében, hogy biztosítsa az Igazgatóság tagjainak érdekeltségét a mol rész-
vény árfolyamának hosszú távú emelkedésében. 

Az Igazgatóság tagjai a pozíciójukban eltöltött napok alapján válnak jogosulttá a mol részvény meghatározott éves mennyiségére. minden 
igazgató 100 darab részvényre jogosult havonta, az Igazgatóság elnöke további 25 részvényre jogosult havonta. Ha egy ügyvezető igazgató 
kap megbízást, mint az Igazgatóság elnöke, akkor erre a további részvényszámra a nem ügyvezető elnökhelyettes jogosult. Az új ösztönző 
program biztosítja, hogy az Igazgatóság tagjai a mol részvények árfolyamának hosszú távú emelkedésében érdekeltek legyenek, mivel az 
adott évben megszolgált részvények kétharmadára kereskedési tilalom van további egy évig.

Az IFRS 2 szerint az ösztönző megfelel a tőkeinstrumentumban teljesített részvény alapú juttatási rendszer feltételeinek. Ennek következtében 
a juttatás valós értékét ráfordításként kell elszámolni az egy év megszolgálási időszak alatt a saját tőke növelésével párhuzamosan. A juttatás 
valós értéke a mol részvény juttatás időpontjában érvényes átlagos jegyzésára alapján kerül meghatározásra, amely dátum ebben az esetben 
a 2012-es éves közgyűlés volt (2012. április 26.). mivel az ösztönzési rendszer évenkénti megújításához nem szükséges a közgyűlés jóváhagyá-
sa, az év első napját tekintjük a juttatás időpontjának, és az ezen a napon érvényes átlagos részvényárfolyamot pedig a juttatás valós értéké-
nek. A részvény program tekintetében, 296 millió Ft került elszámolásra költségként, párhuzamosan a saját tőke növelésével.

Az év során a részvény juttatási ösztönző részletei a következőképp alakultak:
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Összefoglaló pénzügyi adatok (ifRs) ›

ErEdménykimutatás a dEcEmbEr 31-évEl végződő évrE

2009 
módosított

2010 
módosított

2010 
módosított

2011 
módosított

2011 
módosított

2012
módosított 

2012 
módosított 2013 2013 

Millió forint Millió forint Millió USD* Millió forint Millió USD*** Millió forint Millió 
USD*****

Millió 
forint 

Millió 
USD*******

Árbevétel és egyéb működési bevétel 3.364.460   4.324.548   20.781   5.366.485   26.712   5.536.986   24.565   5.476.113   24.480   
Összes működési költség 3.115.889   4.079.070   19.601   5.113.303   25.452   5.331.691   23.654   5.494.741   24.563   
Üzleti tevékenység eredménye 248.571   245.478   1.180   253.182   1.260   205.295   911   -18.628 -83   
Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből 115.796   103.958   500   153.925   766   151.484   672   21.442   96   

2009 
módosított

2010 
módosított

2010 
módosított

2011 
módosított

2011 
módosított

2012
módosított 

2012
módosított 2013 2013 

Millió forint Millió forint Millió USD* Millió forint Millió USD*** Millió forint Millió 
USD*****

Millió 
forint 

Millió 
USD*******

Befektetett eszközök 3.073.859   3.153.234   15.152   3.367.070   13.989   3.170.278   14.352   2.802.642   12.993   
Forgóeszközök 1.093.748   1.332.495   6.403   1.626.714   6.758   1.595.929   7.225   1.838.246   8.522   
Összes eszköz 4.167.607   4.485.729   21.555   4.993.784   20.747   4.766.207   21.576   4.640.888   21.515   
Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke 1.294.005   1.435.070   6.896   1.652.438   6.865   1.699.116   7.692   1.687.739   7.824   
Külső tulajdonosok részesedése 535.647   539.407   2.592   591.203   2.456   547.205   2.477   473.517   2.195   
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.272.925   1.392.867   6.693   1.344.992   5.588   1.146.314   5.189   1.078.925   5.002   
Rövid lejáratú kötelezettségek 1.065.030   1.118.385   5.374   1.405.151   5.838   1.373.572   6.218   1.400.707   6.494   
Összes saját tőke és kötelezettségek 4.167.607   4.485.729   21.555   4.993.784   20.747   4.766.207   21.576   4.640.888   21.515   

2009 
módosított

2010 
módosított

2010 
módosított

2011 
módosított

2011 
módosított

2012 
módosított

2012 
módosított 2013 2013 

Millió forint Millió forint Millió USD* Millió forint Millió USD*** Millió forint Millió 
USD*****

Millió 
forint 

Millió 
USD*******

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 397.891   378.886   1.821   372.950   1.856   454.033   2.014   614.685   2.748   
Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -266.658    -279.475    -1.343    -198.709    -989    -298.509    -1.324    -124.994    -559    
Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása -169.713    24.764   119   -188.903    -940    -148.992    -661    -239.251    -1.070    
Pénzeszközök csökkenése --  / növekedése -38.480    124.175   597   -14.662    -73    6.532   29   250.440   1.120   

mérlEg a dEcEmbEr 31-évEl végződő évrE  

cash-flow a dEcEmbEr 31-évEl végződő évrE

* 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 
***** 2012 átlag HUF/USD 225.4 
****** 2012 év vége HUF/USD 220.9 
******* 2013 átlag HUF/USD 223.7
******** 2013 év vége HUF/USD 215.7
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Főbb működési adatok ›

Bizonyított készlet
Földgáz  Kőolaj  Kombinált

millió m3 Bcf kt millió hordó million boe
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 1912,2 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
Készletátértékelés 1.209,1 42,7 679,6 5,1 9,4

Új felfedezés, feltárás 221,4 7,8 83,4 0,6 1,8
Termelés -1.907,1 -67,3 -654,2 -4,9 -17,1

Készletvásárlás, vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Magyarországi készlet 2012. december 31-én 9.913,3 350,1 3.383,0 25,5 80,7
Készletátértékelés 445,7 15,7 101,4 0,7 7,9

Új felfedezés, feltárás 58,5 2,1 36,3 0,3 0,6
Termelés -1.799,0 -63,5 -606,1 -4,6 -15,9

Készletvásárlás, vagy értékesítés   -19,8 -0,1 -0,1
Magyarországi készlet 2013. december 31-én 8.618,5 304,4 2.894,8 21,9 73,2

Oroszországi, pakisztáni, 
kazahsztáni készlet 2009. december 31-én 1.666,3 58,8 12.337,6 87,9 98,8

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 -1015,0 -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

Bizonyított készlet
Földgáz  Kőolaj  Kombinált

millió m3 Bcf kt millió hordó million boe
Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 11,4 0,1 0,1

Termelés -258,7 -9,1 -960,8 -7,0 -8,7
Készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni, kazahsztáni készlet 
2012. december 31-én 4.813,4 170,0 14.083,7 99,6 128,6

Készletátértékelés -390,7 -13,8 -13,5 -0,1 -4,0
Új felfedezés, feltárás 439,3 15,5 268,6 2,0 6,2
Termelés -243,9 -8,6 -788,3 -5,7 -7,3
Készletvásárlás, vagy értékesítés 0,0 0,0 -1.879,0 -13,7 -13,7
Oroszországi, pakisztáni, 
kazahsztáni készlet 2013. december 31-én 4.618,1 163,1 11.671,4 82,1 109,9

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

Készletátértékelés -2.992,3 -105,7 340,7 2,5 -10,4
Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Termelés -1.950,7 -68,9 -607,5 -4,5 -17,8
Készletvásárlás, vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INA d.d. készlet 2012. december 31-én 17.137,2 605,2 9972,3 73,7 195,6

Készletátértékelés -194,6 -6,9 711,6 5,3 3,9
Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Termelés -1.415,9 -50,0 -572,8 -4,2 -13,9
Készletvásárlás,vagy értékesítés 0,0 0,0 9,3 0,1 0,1
INA d.d. készlet 2013. december 31-én 15.526,7 548,3 10.120,4 74,9 185,6
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

Összes szénhidrogénkészlet 
-hazai és külföldi 2012. december 31-én 31.863,9 1.125,3 27.438,9 198,9 404,9

Összes szénhidrogénkészlet 
-hazai és külföldi 2013. december 31-én 28.763,3 1.015,8 24.686,6 178,8 368,7

Upstream
Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak. 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)*

*Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF Zrt. készleteit. 
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Bizonyított és valószínű készletek
Földgáz  Kőolaj  Kombinált

millió m3 Bcf kt millió hordó million boe
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
Készletátértékelés 921,8 32,6 115,6 0,9 1,6

Új felfedezés, feltárás 424,1 15,0 228,5 1,7 4,0
Termelés -1.907,1 -67,3 -654,2 -4,9 -17,1

Készletvásárlás, vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Magyarországi készlet 2012. december 31-én 21.397,6 755,6 6.040,1 45,6 159,0
Készletátértékelés -2.259,7 -79,8 -20,0 -0,2 -4,1

Új felfedezés, feltárás 103,0 3,6 116,7 0,9 1,4
Termelés -1.799,0 -63,5 -606,1 -4,6 -15,9

Készletvásárlás, vagy értékesítés 0,0 0,0 -19,8 -0,1 -0,1
Magyarországi készlet 2013. december 31-én 17.441,9 616,0 5.510,8 41,6 140,3

Oroszországi, pakisztáni 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 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

Bizonyított és valószínű készletek
Földgáz  Kőolaj  Kombinált

millió m3 Bcf kt millió hordó million boe
Készletátértékelés 5,4 0,2 -389,6 -2,9 -2,9

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 11,4 0,1 0,1
Termelés -258,7 -9,1 -960,8 -7,0 -8,7
Készletvásárlás, vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oroszországi, pakisztáni készlet 
2012. december 31-én 7.429,9 262,4 24.900,3 177,2 221,9

Készletátértékelés -493,0 -17,4 -45,9 -0,4 -3,7
Új felfedezés, feltárás 1.457,7 51,5 588,4 4,4 14,5
Termelés -243,9 -8,6 -788,3 -5,7 -7,3

Készletvásárlás, vagy értékesítés 0,0 0,0 -5.642,3 -41,0 -41,0

Oroszországi, pakisztáni készlet 
2013. december 31-én 8.150,7 287,8 19.012,2 134,5 184,3

INA d.d. készlet 2009. december 31-én 35.170,3 1242,0 12720,1 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
Készletátértékelés -2.190,6 -77,4 651,9 4,8 -0,9

Új felfedezés, feltárás 59,8 2,1 819,2 6,0 6,4
Termelés -1.950,7 -68,9 -607,5 -4,5 -17,8

Készletvásárlás, vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INA d.d. készlet 2012. december 31-én 23.906,3 844,2 13.051,4 96,5 266,2
Készletátértékelés -464,1 -16,4 293,4 2,1 -1,3

Új felfedezés, feltárás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Termelés -1.415,9 -50,0 -572,8 -4,2 -13,9

Készletvásárlás, vagy értékesítés 0,0 0,0 17,3 0,1 0,1
INA d.d. készlet 2013. december 31-én 22.026,4 777,9 12.789,4 94,6 251,1

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

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 
2012. december 31-én 52.733,8 1.862,3 43.991,8 319,3 647,0

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi)
2013. december 31-én 47.618,9 1.681,6 37.312,4 270,7 575,7

*Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF Zrt. készleteit. 
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Felmerült költségek (mFt)*

                                              Konszolidált vállalatok Társult  
vállalatok

Mind
össz.

KKE** Oroszor-
szág***

Ázsia 
Egyéb**** Afrika***** Össz.

2012. december 31-én 
végződő évre

Készlet megszerzése 565 14 12.905 0 13.483 - 13.483

  Bizonyított készlet - - - - - - 0
  Nem bizonyított készlet 565 14 12.905 - 13.483 - 13.483
Kutatási tevékenység 18.948 3.596 34.589 503 57.637 - 57.637
  Geológiai és geofizikai mérések 3.097 735 4.597 79 8.508 - 8.508
  Kútfúrás 15.294 2.644 25.808 301 44.048 - 44.048
  Bérleti díjak, egyéb 557 216 4.185 123 5.081 - 5.081
Mezőfejlesztés 27.163 25.198 7.864 2.735 62.961 - 62.961

ÖSSZES FELMERÜLT KÖLTSÉG 46.676 28.808 55.358 3.238 134.080 - 134.080

2013. december 31-én 
végződő évre

Készlet megszerzése 0 0 0 1.417 1.417 - 1.417

  Bizonyított készlet 0 0 0 1.417 1.417 - 1.417
  Nem bizonyított készlet 0 0 0 0 0 - 0
Kutatási tevékenység 19.404 1.880 48.680 6.094 76.057 - 76.057
  Geológiai és geofizikai mérések 2.109 753 4.788 178 7.827 - 7.827
  Kútfúrás 16.096 985 37.876 5.785 60.741 - 60.741
  Bérleti díjak, egyéb 1.199 142 6.016 131 7.488 - 7.488
Mezőfejlesztés 41.888 13.401 11.086 5.716 72.091 - 72.091
ÖSSZES FELMERÜLT KÖLTSÉG 61.292 15.280 59.766 13.227 149.566 - 149.566

*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

Mind
össz.

KKE** Oroszor-
szág***

Ázsia 
Egyéb**** Afrika***** Össz.

2012. december 31-én 
végződő évre

Bevételek 450.495 33.274 15.834 30.254 529.857 - 529.857

  Értékesítés 67.611 33.274 15.834 30.254 146.973 - 146.973
  Belső átadások 382.884 - - - 382.884 - 382.884
Termelési költségek -47.049 -11.422 -2.548 -6.864 -67.882 - -67.882
Kutatási költségek -3.103 -1.914 -7.974 -146 -13.137 - -13.137
Értékcsökkenés, értékvesztés -107.848 -12.750 -15.073 -4.074 -139.746 - -139.746
Egyéb eredményre ható tételek -7.098 -2.084 -6.426 -18.339 -33.947 - -33.947
Adózás előtti eredmény 285.397 5.104 -16.187 831 275.144 - 275.144
Társasági adó ráfordítás -60.342 -1.810 -2.207 - -64.359 - -64.359

TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 225.055 3.293 -18.394 831 210.785 - 210.785

2013. december 31-én 
végződő évre

Bevételek 391.199 26.150 14.653 25.335 457.338 - 457.338

  Értékesítés 69.943 26.150 14.653 25.335 136.082 - 136.082
  Belső átadások 321.256 0 0 0 321.256 - 321.256
Termelési költségek -53.270 -10.694 -1.693 -8.058 -73.716 - -73.716
Kutatási költségek -2.229 -1.059 -10.677 -360 -14.325 - -14.325
Értékcsökkenés, értékvesztés -104.376 -17.572 -89.715 -9.437 -221.100 - -221.100
Egyéb eredményre ható tételek 5.934 9.769 -1.401 -9.822 4.480 - 4.480
Adózás előtti eredmény 237.258 6.593 -88.833 -2.343 152.676 - 152.676
Társasági adó ráfordítás -19.464 -1.581 190 0 -20.854 - -20.854

TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 217.795 5.013 -88.643 -2.343 131.822 - 131.822

*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 termelő kUtak*

Kutató és termelő kutak 2009* 2009** 2010 2011 2012 2013
Tesztelt kutak 73 (54) 57 (45) 103 (80) 87 (76) 76 (61) 89 (76)

ebből kutatófúrás (ebből külföldi) 17 (8) 13 (5) 20 (8) 18 (9) 25 (13) 20 (13)

kőolajtalálat (ebből külföldi) 5 (3) 3 (1) 7 (5) 5 (4) 8 (6) 8 (7)
földgáztalálat (ebből külföldi) 6 (2) 6 (2) 7 (0) 5 (1) 8 (3) 3 (1)

meddő kút/nem kereskedelmi 
értékű találat (ebből külföldi) 6 (3) 4 (2) 6 (3) 8 (4) 9 (4) 9 (5)

ebből termelő kutak 56 (46) 44 (40) 83 (72) 69 (67) 51 (48) 69 (63)
kőolajtalálat (ebből külföldi) 43 (41) 41 (39) 70 (65) 64 (64) 46 (46) 63 (59)

földgáztalálat (ebből külföldi) 12 (4) 3 (1) 10 (5) 3 (2) 2 (1) 4 (3)

meddő kút (ebből külföldi) 1 (1) 0 (0) 3 (2) 2 (1) 3 (1) 2 (1)
*MOL és INA, **MOL  
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a Csoport Finomítóinak termékkihozatala 2013-ban

 (ezer tonna)* 2009 2010 2011 2012 2013
Dunai Finomító 8.252 8.847 8.762 8.080 8.107
Pozsonyi finomító 6.927 6.572 7.085 6.309 6.828
Mantovai Finomító 2.447 2.521 2.635 2.431 2.445

INA finomítók 2.409 4.285 3.781 3.832 3.587
MOL-csoport teljes 20.035 22.225 22.263 20.652/20.229* 20.507

Termékkihozatal (%)* Dunai 
Finomító

Pozsonyi 
finomító

Mantovai 
Finomító INA finmítók MOL-csoport 

teljes
LPG 0,8 2,8 2,5 5,8 2,5
Vegyipari benzin 11,1 6,9 3,4 0,8 7,1
Motorüzemanyag 13,6 21,1 16,2 28,0 19,2
Középpárlatok 46,5 46,2 47,3 37,1 45,9
Fűtőolaj és bitumen 6,4 6,8 24,0 11,6 9,1
Egyéb 13,7 7,1 1,1 1,7 6,5
Saját felhasználás és veszteségek 8,1 9,2 5,5 15,1 9,6

downstream
a Csoport Finomítóinak alapanyag Felhasználása

*2012-től kalkulációs módszertani váltás történt.

*2012-től kalkulációs módszertani váltás történt.

Kőolajtermék értékesítési adatok (kt - PB és gáztermékek nélkül) 2009* 2010 2011 2012 2013
Magyarországi termék-értékesítés 4.751 4.194 4.186 3.840 3.909
Gáz- és tüzelőolajok 2.614 2.447 2.525 2.325 2.393

Motorbenzinek 1.319 1.102 1.065 983 969
Fűtőolajok 90 27 23 17 13
Bitumenek 197 142 105 87 91
Kenőanyagok 15 15 15 15 15

Egyéb termékek 516 461 453 413 428
Szlovákiai termékértékesítés 1.427 1.519 1.551 1.515 1.501
Gáz- és tüzelőolajok 807 926 962 972 976

Motorbenzinek 412 407 403 393 368
Kenőanyagok 7 8 9 9 8
Bitumenek 77 69 55 20 15

Egyéb termékek 124 109 122 121 134
Horvátországi termékértékesítés 1.457 2.061 1.887 1.715 1.796
Gáz- és tüzelőolajok 784 1.194 1.093 1.068 1.133

Motorbenzinek 314 507 446 424 470
Kenőanyagok 6 9 9 9 10
Bitumenek 70 67 95 71 80

Egyéb termékek 283 284 244 143 103
Export értékesítés 9.242 10.561 10.751 10.113 10.294
Gáz- és tüzelőolajok 4.949 5.498 5.751 5.552 5 641

Motorbenzinek 1.911 2.136 2.298 2.237 2 194
Kenőanyagok (bázisolaj nélkül) 20 24 25 26 27
Bitumenek 878 989 1.020 837 840

Egyéb termékek 1.484 1.914 1.657 1 .461 1.592
Összes termék-értékesítés 16.877 18.335 18.375 17.183 17.500

* MOL-csoport, INA-val 2009. július 1-től

* MOL-csoport INA-val 2009. július 1-től

szénhidrogén termelés

Napi szénhidrogén termelés országonként (ezer boe/nap) 2009* 2010 2011 2012 2013

Magyarország 57,5 53,6 48,8 46,2 43,2
Oroszország 20,1 19,7 18,7 17,5 14,3
Pakisztán 1,4 4,7 5,5 5,6 5,8
Kurdisztán 0,0 0,0 0,1 0,5 0,2
Horvátország 24,1 54,1 50,8 42,1 37,2
Szíria 2,3 7,9 20,3 3,1 0,0
Egyiptom 1,1 1,9 1,8 1,9 1,9

Angóla 1,7 1,6 1,6 1,5 1,1
Teljes szénhidrogén termelés 108,0 143,5 147,4 118,5 103,7

Napi szénhidrogén termelés termékenként
 (ezer boe/nap) 2009* 2010 2011 2012 2013

kőolaj        43,8           49,4           46,4           42,8           38,2    
földgáz        53,9           80,5           85,6           66,7           57,8    

kondenzátum        10,3           13,7           15,4              9,0              7,6    
Teljes szénhidrogén termelés      108,0         143,5         147,4         118,5         103,7    

*MOL-csoport INA-val 2009. július -től

költségek

Közvetlen termelési költségek 
alakulása* 2009 2009** 2010 2011 2012 2013

Összes USD/boe 5,17 6,33 6,58 6,29 7,31 8,32

*A költségek nem tartalmazzák az értékcsökkenést, értékvesztést és az irányítási költségeket, ill. 2008-tól az MMBF Zrt. termelése nélkül értendő
**MO-csoport INA-val 2009. július 1-től
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Petrochmical production  (kt) 2009 2010 2011 2012 2013
Ethylene 789 794 786 623 684

LDPE 231 216 244 164 158

HDPE 387 417 388 322 351

PP 511 510 537 447 472

Vegyipari termék értékesítési adatok (kt) 2009 2010 2011 2012 2013
Belföldi értékesítés 385 462 515 451 444

Slovakia 80 82 79 65 60

Export értékesítés 881 871 910 714 798
Összes termék-értékesítés 1.346 1.415 1.504 1.230 1.302

Szállított földgáz mennyiség (millió m3) 2009 2010 2011 2012 2013
Magyarországi  szállítás 14.913 13.833 12.492 11.904 10.916
Tranzit 1.768 2.201 2.761 2.837 3.531

petrolkémia

gáz midstream

emberi erőForrás

Teljes munkaidős átlagos létszám (fő) 2009* 2010 2011 2012 2013
Kutatás és termelés 1.498 1.486 1.489 1.492 1.473

Feldolgozás és kereskedelem 2.854 2.836 2.879 2.852 2.521
Gáz Midstream 33 37 9 0 0
Irányítás és Szolgáltatás 960 948 956 1.033 1.076

MOL Nyrt. összesen 5.345 5.307 5.333 5.377 5.071
LEÁNYVÁLLALATOK 20.189 28.107 26.305 25.404 23.477
MOL-CSOPORT 25.534 33.414 31.638 30.782 28.548

Záró létszám (fő)* 2009** 2010 2011 2012 2013
MOL Nyrt. 5.325 5.338 5.427 5.291 5.098

Leányvállalatok 28.916 27.247 26.305 24.300 23.671
MOL-CSOPORT 34.241 32.585 31.732 29.591 28.769
* Teljes munkaidőben foglalkoztatottak + részmunkaidőben foglalkoztatottak
** MOL-csoport INA-val

* MOL-csoport, INA-val 2009. július 1-től
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 Interjú IaIn Paterson úrral ›

A felső vezetés elkötelezettsége kulcsfontosságú a jó fenntart-
hatósági teljesítményhez. Hogyan látja ennek megvalósulását a 
MOL-csoporton belül?
Hiszek abban, hogy a kiemelkedő fenntarthatósági teljesítmény 
mindig a felső vezetés erős elkötelezettségéből ered. Másrészről, 
a környezeti és társadalmi kérdések növekvő fontossága máris 
eredményezett egyfajta változást a vállalatvezetési kultúrákban. 
Egyre több felsővezető ismeri fel, hogy a fenntarthatóság a jó 
teljesítmény egyik alapvető eleme. A MOL-csoportnál immáron 
több mint egy évtizede hagyományosan vezető szerepet tölt be a 
fenntarthatóság. Az első kezdeményezésünk a 2001-ben létreho-
zott EBK Elnöki díj volt, amely elismerést az egészségvédelem, biz-
tonságtechnika és környezetvédelem terén legjobb teljesítményt 
nyújtó leányvállalatok kapják. Az Igazgatóság Fenntartható Fejlő-
dés Bizottsága 2006-ban jött létre, amely mellett ma már újabb 
másod- és harmadszintű hivatalos vagy informális testületek is 
működnek, melyekben a vezetők figyelemmel kísérik a szervezet 

nem-pénzügyi teljesítményét. A jövőre nézve kihívás számunkra, hogy ezt a megközelítést kiterjesszük a középvezetői 
szintekre is, mivel itt történhet meg a nem-pénzügyi legjobb gyakorlatok gyakorlati megvalósítása.

Mindez megjelenik a vállalti működés átláthatóságában is?
A MOL-csoport kitartóan dolgozik azért, hogy a vállalati fenntarthatósági teljesítményével a legjobbak között legyen 
nemcsak a tevékenysége által lefedett országokban, hanem világszerte is. Az átláthatóság egyértelműen egy kiinduló 
pont ehhez kapcsolódóan, és célunk, hogy ezen a területen is kövessük a legjobb vállalati gyakorlatokat. Vállalatunk több 
mint 15 éve hoz nyilvánosságra nem-pénzügyi információkat és 2008 óta mindezt az integrált éves jelentés részeként 
teszi. Leányvállalatainkban és partner vállalatainknál számos helyi jelentést publikálunk, valamint külső értékelésekben 
és mérésekben részt veszünk. Erőfeszítéseink elismerése, hogy a közelmúltban a Transparency International „Vállalati 
jelentéstétel átláthatósága” című kutatásában a MOL Nyrt. és a TVK is kiemelkedő helyezést értek el. A felmérés az üzleti 
etika vállalati szabályozását, valamint a leányvállalatok és a külföldi érdekeltségek átláthatóságát vizsgálta.

Kulcsfontosságúnak tartja a munkavállalók szerepét a MOL-csoport fenntarthatósági programjaiban és jelentéstételében?
Az integrált éves jelentésünk fő célcsoportját a részvényeseink, a befektetők és az elemzők alkotják. Biztosítani szeretnénk 
számukra a döntésekhez szükséges információt mind a pénzügyi, mind a nem-pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban. Munka-
vállalóinkkal a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekben más – a legtöbb esetben belső – csatornákon kommunikálunk. 

A fenntarthatósági programokban azonban egyértelműen a fő érintettek között szerepelnek munkavállalóink is. 
Kiemelném a munkavállalói elkötelezettség felmérésének példáját. Az elkötelezettség mérése érdekében két évente 
végzünk felméréseket. Az utolsó felmérésre 2012/2013-ban került sor, ugyanabban az időszakban, amikor a szerve-
zeti átalakítási programunk zajlott, ami megjelent az alacsonyabb elkötelezettségi eredményekben is. Ugyanakkor 
ezúttal az elkötelezettségi felmérés csak a folyamat első lépése volt, ezt követően akciótervezés zajlott, ahol csapa-
tok és szervezetek számos tervet készítettek a munkavállalói elkötelezettség növelésére. 
Az ilyen jellegű mérések alapvető fontosságúak, mivel jelenleg, amikor a működési hatékonyság fontosabb, mint 
korábban bármikor, továbbra is innovatív módokat kell találnunk munkavállalóink ösztönzésére. Emellett, habár az 
egész iparág számára rendkívül nagy kihívást jelent a fiatal tehetségek megtalálása és oktatása, nem szabad megfe-
ledkeznünk arról, hogy az elkötelezett és jól teljesítő munkavállalóink megtartása és képzése is legalább ilyen fontos.

Megjelenik a fenntarthatóság a MOL-csoport mindennapi ügymenetében?
Véleményem szerint a fenntarthatóság bizonyos mértékben minden vállalat működésében jelen van. A kérdés sok-
kal inkább az, hogy mennyire tudatos a vállalat az ilyen jellegű üzleti lehetőségek és kockázatok megcélzásában, 
és, hogy ez a megközelítés mennyire szól hosszú távra. A MOL-csoport jelentős előrelépést tett a fenntarthatóság 
minden terén, azonban még mindig hosszú út áll előttünk, míg elérjük, hogy ezek a szempontok a szervezet minden 
szintjén beépüljenek.
Nagyon jó példának tartom az innovációs eredményeinket. A MOL-csoport befejezett néhány fontos innovációs 
projektet, amelyek eredményeként új termékeket hoztunk piacra 2013-ban. Ilyen új termékeink a „gumi bitumen”, 
amelyet hulladékká vált gumiabroncsok újrahasznosításával állítanak elő, valamint a „MOL truck diesel” üzem-
anyag, amely csökkenti ügyfeleink üzemanyag-fogyasztását. Ezek a termékek ugyan nem kulcsfontosságúak a be-
vételünk vagy a profitunk szempontjából, azonban partnereinkkel együttműködve azért fejlesztettük ki őket, hogy 
hozzájáruljunk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, emellett pedig önmagukban is fontos fenn-
tarthatósági kezdeményezéseket jelentenek. Úgy gondolom, jó példaként szolgálnak arra, hogy miként jelenik meg 
a fenntarthatósági gondolkodásmód a MOL-csoport mindennapi működésében.

Tudna néhány példát említeni, hogy milyen témákat tűzött napirendjére az Igazgatóság FF Bizottsága?
Az éves tervünk alapján a Bizottságnak négy negyedéves találákozója volt, olykor nagyon sűrű napirenddel. Többek 
között a legnagyobb vállalataink vezérigazgatói, például Oroszországból és Irak Kurdisztáni Régiójából, bemutatták 
az egységeik FF teljesítményét. A Bizottság feladatköre emellett magában foglalja a 6 fenntarthatósági fókuszterüle-
ten való fejlődés nyomon követését, így 2013-ban a Bizottság jelentéseket hallgatott meg a Környezet és a Közössé-
gek fókuszterületekről. Ezen „rendes” elemek mellett néhány más téma is napirendre került. Kiemelném például az 
ENSZ Emberi Jogok Irányelveiről szóló megbeszélést, ahol arról egyeztettünk, hogy a MOL jelenleg mennyiben felel 
meg ezeknek az önkéntesen alkalmazható iránymutatásoknak.

Iain Paterson – Fenntartható Fejlődés Bizottság (FFB) elnöke
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2.1 Bevezetés

A MOL-csoport fenntarthatósági teljesítménye több szempont-
ból is bemutatásra kerül az integrált Éves Jelentésben. „A vezetés 
beszámolója és elemzése a pénzügyi helyzetről” fejezetben a 
kiemelt fenntarthatósági eredményeinkről írunk, az „Üzleteink” 
fejezetben az legfontosabb üzletágak teljesítményét mutatjuk 
be, az alábbi fejezet pedig részletes áttekintés ad fenntarthatósá-
gi teljesítményünkről. Ez is tükrözi célunkat, hogy releváns in-
formációval lássuk el fő olvasóközönségünket, vagyis részvényes-
einket, befektetőinket és a fenntarthatósági elemzőket.
Az alábbi fejezet fenntarthatósági stratégia hat fókuszterületén 
alapul és az egyes témák leírásának részletességét lényegessé-
gi elemzésünk határozta meg. A lényegességi elemzés leírása 
az Éves Jelentés bevezető fejezetében (4. oldal) olvasható a tar-
talomjegyzék mellett.
A fenntarthatóság a világ legnagyobb vállalatai és a részvényesek 
egyre növekvő Csoportja szerint az üzleti siker alapvető feltétele. 
Ennek az elvárásnak megfelelve a MOL-csoport általános 
hosszútávú fenntartható fejlődési célt tűzött ki maga elé: a fenn-
tartható fejlődés terén elért teljesítményünkben nemzetközileg 
elismert vezető pozíciót (felső 20%) elérni és megtartani.
Kulcs teljesítménymutatóként a Dow Jones Fenntarthatósági Index-
hez kapcsolódó értékelésben elért eredményünket alkalmazzuk. 
Ezen elemzés szerint a MOL-csoport 2013-ban nem került be az olaj- 
és gázipari szektor vállalatainak fenntarthatósági szempontból leg-
jobb 10%-ba és (ellentétben a 2010. és 2011. évekkel). Ugyanakkor 
10 vizsgált témakörben is sikerült előrelépnünk és teljesítményünk-
kel továbbra is jelentősen felülmúljuk az iparág átlagát. 
Az idei évben az indexbe kerülés feltétele a 69%-os küszöbszint 
elérése volt, a MOL-csoport pedig 66%-ot ért el. A témakörök 
melyekben a MOL-csoport a legjobb eredményt érte el 2013-
ban az alábbiak voltak: Közösségekre gyakorolt hatások (93%), 

Kockázat- és krízismenedzsment (93%), Etikai Kódex/Teljesítés/
Korrupció és Vesztegetés (92%), Érdekelt felekkel való kapcsolat-
tartás (90%), Közösségekre kifejtett társadalmi hatások (86%), és 
Munkaügyi-gyakorlat mutatók (85%).
 
Miközben az éves jelentés a MOL-csoport éves teljesítményét 
mutatja be, a vállalat fenntarthatósági stratégiájáról, tevékenyés-
geiről és kapcsolódó eredményeiről átfogó összefoglaló található 
a www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/ honlapon.

2.2 2013. évi legfontosaBB hatásaink és 
eredményeink áttekintése

A MOL-csoport nem-pénzügyi teljesítményének fő hajtóereje 
fenntarthatósági keretrendszerünk. Ennek kialakításakor sze-
mpont volt, hogy minden eljárást magába foglaljon, ami annak 
érdekében szükséges, hogy a hiányosságok megszűntetésére 
célzott akciók szülessenek és ezáltal javíthassuk nem-pénzügyi 
teljesítményünket. Ez a Csoportszintű akciótervezéstől a működé-
si szinten történő megvalósításig minden szintre kiterjed. 

A MOL-csoport 2010-ben hat fenntarthatósági fókuszterületet 
határozott meg a 2011-2015 közötti stratégiai időszakra, melyek: 
éghajlatváltozás, környezet, egészség- és biztonság, közösségek, 
humán tőke és gazdasági fenntarthatóság. Ezek a területek 20 té-
makört fednek le, ezek mindegyikét lényegesnek tartjuk a jelen-
leg a MOL-csoport előtt álló és a jövőben várható hosszú-távú 
gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások sikeres kezelése sze-
mpontjából. A célkitűzéseket 2013-ban aktualizáltuk és tovább 
pontosítottuk. 

További információt a fenntarthatósági stratégiáról honlapunkon 
találhat. 

Minden említett al-témához egy „kapcsolódó célkitűzést” 
határoztunk meg, amelyet 2015 végéig kell megvalósítani. Eze-
ket a célkitűzéseket a Jelentés „Teljesítmény a 6 fenntarthatósági 
fókuszterület mentén” fejezetében ismertetjük. A célkitűzések 
alapján éves fenntarthatósági akcióterveket dolgozunk ki. Az ak-
ció-tervezési rendszer lefedi az összes üzleti egységet és leányvál-
lalatot, és ennek keretében minden évben projektek százait 
tervezzük meg és hajtjuk végre. 
A MOL-csoport fő hatásait és eredményeit a következő táblázat-
ban is összefoglaltuk azok egyszerű áttekinthetősége érdekében.

Bevezetés és áttekintés ›
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Hatásunk 
2013-ban

Stratégiai fó-
kusz-terület

Teljesítményünk
Fenntartha-
tósági témák Kiemelt eredményeink/kihívásaink 2013-ban

Tevékenységünk-
kel összefüggő 
teljes  CO2  
kibocsátás  
(scope 1-3): 65,3 
millió tonna

Hosszú távú 
termék-port-
fólió

Két sikeres kutatás-fejlesztési projektünk eredményeként új termékeket vittünk 
piacra 2013-ban. Ezek a „gumi bitumen” (hulladékká vált gumiabroncsok újra-
hasznosításából) és a „MOL Truck diesel” üzemanyag, amely által 3%-os 
fogyasztáscsökkenést érhetnek el ügyfeleink.

Közvetlen 
energiafelhasz-
nálásunk: 
90 millió GJ 

Energia-ha-
tékonyság és 
ÜHG kibocsá-
tás

Folytatódtak a vállalat energiahatékonysági programjai. CO2 kibocsátásunk a 
legnagyobb Upstream és Downstram projektek eredményeként megközelítőleg 
180 ezer tonnával csökkent. A teljes ÜHG kibocsátásunkat természetesen egyéb 
tényezők is befolyásolják, mint például a termelésben és a portfóliónkban be-
következett változsok.

Folytattuk és tovább erősítettük a MOL-csoport használt sütőolaj visszagyűjtési 
kampányát. A 2011 óta visszagyűjtött olaj teljes mennyisége 228 tonna.

Összes vízkivétel: 
94,5 millió m3

Víz-felhasz-
nálás

Vízfelhasználásunk kis mértékben csökkent, a 2012-es 96,8 millió m3-ről 94,5 m3-re 
2013-ban..
Számos elemzés készítését kezdtük meg 2013-ban annak érdekében, hogy fel-
mérjük tevékenységünk hatásait a vízszegény területeken: Pakisztánban a Tal 
Blokk területén, valamint Irak Kurdisztán Régiójában a Kalegran Ltd. által üzemel-
tetett Akri-Bijell K10 Blokkra vonatkozóan.

Hulladék-kelet-
kezés

2013-tól a MOL-csoport a kitermelt fúrási iszap mennyiségét is szerepelteti je-
lentésében.

Az 1m3-nél nagyobb CH tartalmú elfolyások száma 2013-ban 18-ra csökkent (a 
2012-es 21-hez képest), az elfolyások térfogata pedig 133 m3-re (321 2012-ben).

Kibocsátások A SO2 kibocsátás csoport szinten a 2010-es 13,1 ezer tonnáról 5,8 ezer tonnára 
csökkent 2013-ban. 

Biodiverzitás
7 NATURA 2000 adatlapot készítettünk a magyarországi kutatási és termelési 
tevékenységi területünkön, amelyeket belső képzések során fogunk használni. 
Pakisztánban átfogó környezetvédelmi elemzést készítettünk a Tal Blokkra.

Saját munka-
vállalóink által 
ledolgozott mun-
kaórák összes 
száma:
több mint 53,4 
millió

Munkahelyi 
biztonság- és 
egészség-vé-
delem

2013-ban nem történt halálos telephelyi baleset (sem saját munkavállalóink, 
sem alvállalkozóink körében), azonban alvállalkozóink körében két, valamint 
egy harmadik felet érintő halálos telephelyen kívüli (közúti) baleset történt.
A MOL-csoportban a munkaidőkieséssel járó munkabalesetek (LTI) gyakorisága 
(1 millió munkaórára vetítve) a 2012-es 1,6-es értékről 1,5-re csökkent 2013-
ban.

Folyamat-biz-
tonság

A MOL-csoport továbbra is nyomonköveti a folyamatbiztonsági eseményeket koc-
kázat alapú megközelítés alkalmazásával. 2013-tól kezdve minden üzletág a Tier 1-2 
kategóriáknak megfelelően gyűjti és jelenti a folyamatbiztonsági eseményeket.

2013-ban csoport szinten egy komoly folyamatbiztonsági esemény történt. A 
tűzeset egy kazánban történt, így nem volt szükség jelentős katasztrófaelhárítási 
lépésekre.

Társadalmi célú 
befektetések 
összesen: 6.618 
millió Ft

Közösségi 
kapcsolatok

2013-ban először került megszervezésre Zöld Fórum az INA-ban Horvátország-
ban (Ivanić Grad). A Fórumon tájékoztatták az érintetteket a vállalat fenntartha-
tósági teljesítményéről és a tervezett fokozott olajkinyerési eljárást alkalmazó 
projektről.
Továbbra is kiemelt figyelmet élveznek MOL-csoportban a helyi közösségek 
egészségfejlesztéséhez és –védelméhez kapcsolódó programok. Pakisztánban 
2 ingyenes „Szemvizsgálati Tábort” tartottunk, Irak Kurdisztán Régiójában pedig 
egy külön orvosi konténert állítottunk fel.

Tovább kell erősíteni a Csoport szintű közösségi kapcsolattartást és a gyakorla-
tok minden működési területre való kiterjesztését.

Társadalmi 
célú befekte-
tések

Társadalmi befektetési tevékenységünk szervezésére és jelentésére egy, a leg-
jobb gyakorlatot képviselő új eszközt (London Benchmarking Group módszertan) 
vezettünk be a MOL, SLOVNAFT és INA tagvállalatainknál 2013. január 1-jétől.

Hatásunk 
2013-ban

Stratégiai fó-
kusz-terület

Teljesítményünk
Fenntartha-
tósági témák Kiemelt eredményeink/kihívásaink 2013-ban

A MOL-csoport 
világszerte 
28.769 alkal-
mazottnak ad 
munkát

Tehetség-
gondozás és a 
munkavállalók 
megtartása

Több mint 60 országból 900 hallgató vett részt a „Freshhh” versenyünkben. 
Ugyanezen időszakban 11 országból csatlakoztak fiatal tehetségek a MOL-
csoporthoz a “Growww” programunkon keresztül.

Kompeten-
ciamérés és 
-fejlesztés

A Petroskills kompetenciafejlesztési programunk immár a Logisztika, az EBK 
(Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem) és a Petrolkémia te-
rületeire is kiterjed a MOL-csoporton belül.

Több mint 
13.000 alkal-
mazottunk vesz 
részt teljesít-
ményértékelési 
rendszerünkben

Teljesítmény/
érdem alapú 
vállalati kul-
túra

Új vezetői képzési programokat indítottunk Csoportszinten (LEAD), a magyaror-
szági Downstreamben (VUP) és az Upstream üzletágban (Kulcspozíció Program) is.

Munkaügyi 
gyakorlatok

Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2013 decemberében jóváhagy-
ta a MOL-csoport „Munkavállalói sokszínűség” stratégiáját. Jelentős eredmény 
e területen, hogy a MOL Pakisztánnál, a Központi Gázfeldolgozó Üzemben meg-
kezdte munkáját az első női üzemi dolgozókból álló 7 fős Csoport a Growww 
Programon keresztül újonnan alkalmazott mérnök gyakornokok részvételével.

85%-os nagy-
kereskedelmi 
vevőelégedettség 
Csoportszinten

Vevők A Csoport szintű vevőelégedettség 85%-os szinten maradt.

A MOL-csoport 
Etikai Kódexe 
már 12 nyelven 
érhető el

Etika és 
versenyjogi 
megfelelés

81 etikai bejelentés és 24 bizonyított etikai jellegű visszaélés történt 2013-ban. 
2007 óta összesen 203 bejelentés érkezett. Az esetek növekvő száma munkaválla-
lóink etikus viselkedéssel kapcsolatos növekvő tudatosságát mutatja számunkra.

170 milliárd Ft 
állami befizetés

Társaság-
irányítás és 
átláthatóság

Jelentős eredmények a nem-pénzügy jelentéstételünkben: fenntarthatósági tar-
talom beépítése a MOL-csoport negyedéves gyorsjelentéseibe, GRI 3.1+OGSS je-
lentések a MOL-csoportnál és az INA vállalatainál, első Fenntarthatósági Jelentés 
a magyarországi Finomítás üzletágnál 2013-ban.

A MOL-csoport támogatni kezdte a nyersanyag-kitermelő iparágak átlátha-
tóságára irányuló kezdeményezést (EITI – Extractive Industries Transparency 
Initiative) 2013-ban.

Ellátási lánc 
menedzsment

459 munkabiztonsági elő-minősítő audit lebonyolítása alvállalkozóinknál.

A MOL-csoport és a helyi tulajdonú (nemcsak helyben regisztrált) vállalkozások 
között kötött szerződések összértéke 40,8 milliárd Ft (138 millió euró) volt a 
nemzetközi Upstream országokban (Pakisztán, Omán, Irak Kurdisztán Régiója, 
Oroszország, Kazahsztán).

Kockázat-
kezelés
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 TeljesíTmény a 6 fennTarThaTósági  
fókuszTerüleT menTén ›

3.1 éghajlaTválTozás

Általános cél: „Az éghajlatváltozással kapcsolatos lehetőségek és kocká-
zatok kezelése”

Az éghajlatváltozást illetően a MOL-csoport erőfeszítései elsősor-
ban az ide sorolható kockázatok kezelésére, illetve a felmerülő le-
hetőségek kiaknázására összpontosulnak. Ennek az átfogó célnak 
az elérése érdekében pontosan definiált célokat határoztunk meg 
(lásd: „kapcsolódó célkitűzések”). Ezek azután olyan konkrét, cél-
irányos projektekben öltenek testet, melyek az egyes szervezeti 
egységek szintjén határozzák meg a fenntarthatósági célok eléré-
séhez szükséges akciókat.

A MOL-csoport folyamatosan nyomon követi a CO2-kibocsátással 
kapcsolatos fejleményeket (ideértve a kibocsátási kvóta kereske-
delmi piacot) és ezen információ figyelembe vételével évente fel-
méri a további CO2 kötelezettségek várható költségeit. Ez a folya-
mat kulcsszerepet játszik a vállalat üzleti tervezésében. Továbbá, 
ezek a becslések képezik a MOL-csoport jelentősebb beruházási 
döntéseinek az alapját is.
Az egyre ambiciózusabb fenntarthatósági célok kitűzése, és 
az ezek elérését szolgáló akciók megvalósítása mellett a MOL-
csoport proaktív módon tanulmányozza a fenntarthatósághoz 
köthető potenciális jövőbeli kockázatokat (példaként említhető 
az Európai Bizottság Tiszta Üzemanyag Stratégiájára választ ke-
reső alternatív hajtásláncokról készített tanulmány elkészítése). 
A MOL-csoport célja, hogy ezeket a kockázatokat üzleti lehető-
ségekké formálja egy olyan világban, ahol az ilyen képességekkel 
rendelkező vállalatok döntő versenyelőnyhöz juthatnak.

3.1.1 hosszú Távú TermékporTfólió  

Kapcsolódó célkitűzések:
• „Az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó termékek és szol-
gáltatások arányának maximalizálása”
• „Az Upstream első geotermikus projektjének elindítása”

Downstream
Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy portfóliónkban növeljük az 
alacsony szén-dioxid kibocsátással járó termékek és szolgáltatások 
arányát. A MOL-csoport számos olyan kutatási és fejlesztési pro-
jektet indított el és folytat, melyeknek célja a termékek életciklusa 

alatti szén-dioxid kibocsátás csökkentése. A szokásos termékport-
foliónk optimalizálásán túlmenően megkülönböztetett figyelmet 
fordítunk a nem élelmiszer jellegű alapanyag alkalmazását lehető-
vé tevő technológiákra, hogy fejlett megújuló üzemanyagokat és 
finomítói anyagáramokat állítsunk elő. A megújuló energia műkö-
désünkbe való integrációját is ígéretes lehetőségnek tartjuk.
Emellett folyamatosan figyelemmel kísérjük a feltörekvő techno-
lógiák fejlődését is, amelyek hatalmas lehetőségeket kínálnak a 
jövőre nézve termékeink szén-dioxid kibocsátásának csökkentése 
terén. E tekintetben folyamatosan értékeljük a cellulóz-tartalmú 
és hulladék alapanyagok hatékony felhasználásához vezető főbb 
technológiai eljárásokat, az algából történő biomassza termelést 
és egyéb hasonló lehetőségeket.

Műanyaghulladék-alapú üzemanyaggyártás
A Dunai Finomítóban felavatott műanyaghulladék-feldolgozó egy-
ség létrehozásába bevontunk akadémiai intézményeket és egy hul-
ladékkezelő vállalatot. A fejlesztés célja a poliolefin műanyaghul-
ladék környezeti hatásának csökkentése és üzemanyag előállítási 
célra történő hasznosítása. A kísérleti egység beindulása fontos 
lépés, mely segítségével üzemi tapasztalatra tehetünk szert, hogy a 
technológiát később nagyobb léptékben, akár hulladékkezelő válla-
latok létesítményeiben is alkalmazhassuk. A projekt több mint 300 
millió Ft támogatást kapott a nemzeti támogatási alapból.

MOL Truck Diesel
A MOL újonnan kifejlesztett magas minőségű tehergépjármű dízel 
üzemanyaga elérhetővé vált nagykereskedelmi partnereink számá-
ra, és számos tehergépjármű-vállalat már alkalmazza is azt az üzem-
anyag-megtakarítási lehetőségek miatt. Emellett az üzemanyag hasz-
nálatával akár 3%-os szén-dioxid kibocsátás csökkenés is elérhető a 
hatékonyabb égésnek köszönhetően. 2013-ban a MOL meghárom-
szorozta a Truck Diesel üzemanyag értékesítését, és tervezzük a for-
galmazó helyek számának növelését is, hogy a következő évek során 
egyre több vevő számára tegyük elérhetővé  ezt a terméket.

Kémiailag stabilizált gumibitumen-gyártás
A gumibitumen egy olyan termék, amely lehetőséget kínál a 
használt gumiabroncsok újrahasznosítására, és ezáltal elősegíti 
a fenntartható fejlődést is. Használatával tartós és jó minőségű 
utak építhetők, amelyek növelik a vezetés biztonságát és kom-
fortját is. A gumibitumen kísérleti üzem és a kísérleti utak 2012. 
évi sikeres megépítését követően 2013-ban a MOL-csoport meg-
kezdte a kereskedelmi célú gyártást és értékesítést, így már szá-
mos vevő alkalmazza a MOL gumibitumen termékét. Az általános 
visszajelzés rendkívül pozitív mind a gumibitumen aszfaltkeverő 

eredmények

  Két sikeres kutatás-fejlesztési projektünk 
eredményeként új termékeket vittünk piacra 
2013-ban.

  Folytatódtak a Csoport energiahatékonysági 
programjai. CO2 kibocsátásunk a legna-
gyobb Upstream és Downstram projektekkel 
megközelítőleg 180 ezer tonnával csökkent. 
A teljes ÜHG kibocsátásunkat természete-
sen egyéb tényezők is befolyásolják, mint 
például a termelésben és a portfóliónkban 
bekövetkezett változások.
  Folytattuk és tovább erősítettük a MOL-
csoport használt sütőolaj visszagyűjtési 
kampányát. A 2011 óta visszagyűjtött olaj 
teljes mennyisége 228 tonna.

kihívások

  Csökken a rövid megtérülési idejű energia-
hatékonysági fejlesztések száma.

MOL filling station Budapest, Magyarország

üzemekben való alkalmazásával, mind pedig az elkészült utak mi-
nőségével kapcsolatban. A termék használatával eddig elkészült 
leghosszabb útszakasz 8,4 km-es. A Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. elvégzett egy életciklus elemzést, amelyben ösz-
szehasonlította a gumibitument a hagyományos bitumennel. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a gumibitumen használatával 29-
32% költség-megtakarítás érhető el az életciklus alatt a hagyomá-
nyos bitumennel szemben. A tanulmány kiemelte a gumibitumen 
használatából származó előnyöket nemzetgazdasági szempontból 
is.  A gumibitumen használatával kevesebb hulladék kerül lerakás-
ra, valamint a hosszabb élettartamnak és az alacsonyabb karban-
tartási igényeknek köszönhetően csökken a szén-dioxid kibocsá-
tás az aszfaltgyártás, az útépítés és a karbantartás során is.

ERNYŐ projekt
2013-ban a MOL eredményesen megvalósította ERNYŐ K+F 
projekjét. Ennek keretében számos projektelem valósult meg, 
melyekkel alacsonyabb fogyasztású és emissziót okozó üzem-
anyagokat fejlesszünk ki; illetve az energiahatékonyság javítására 
és egyes speciális finomítói szennyvízáramok jobb feldolgozásá-
ra irányultak. A működésünkből származó szén-dioxid kibocsátás 
csökkentése is az említett kutatási és fejlesztési program egyik 
fontos pillére. Az Ernyő projekt megvalósítása több mint 340 mil-
lió Ft állami támogatásban részesült.

Bioüzemanyagok
A MOL-csoport bio-üzemanyagok előállításával nem foglalkozik. A 
MOL Nyrt. 25%-os részesedéssel rendelkezik a Rossi Biofuel Ltd.-
ben, és a Slovnaftnak is 25%-os tulajdoni hányada van a MEROCO 
Plc.-ben – mindkettő biodízeltermelő üzem. Ezek a vállalatok 
azonban a MOL-csoporttól függetlenül működnek és valójában 
pénzügyi befektetésnek tekintendők.
A MOL és a Slovnaft mintegy 450 millió liter bio-üzemanyagot 
vásárolt 2013-ban (beleértve biodízelt és bioetanolt) az említett 
közös vállalkozásoktól, valamint harmadik felektől.
A 2013 folyamán beszerzett teljes mennyiség megfelelt az ún. 
ISCC tanúsítási rendszer szerinti fenntarthatósági követelmények-
nek. Ez a független és globálisan alkalmazott tanúsítási rendszer 
biztosítja az ÜHG-kibocsátás csökkentését és egyúttal az EU Meg-
újuló Energia Direktívában (RED) foglalt követelményeknek való 
megfelelést. 

Upstream – Geotermikus energia
Magyarországon új koncessziós pályázati felhívásokat írtak ki az 
EU hivatalos közlönyében, melyek között geotermikus kutatások-
ra szóló koncessziók is voltak. A Közép-Európai Geotermikus Ener-
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gia (CEGE) Kft., a MOL-csoport közös vállalkozása pályázatot adott 
be Jászberény területére, és el is nyerte a geotermikus koncesszi-
ós jogokat 2014 első negyedévére.

3.1.2 energiahaTékonyság és ühg 
kibocsáTás 

Energiahatékonyság
Kapcsolódó célkitűzés: „A Downstream termelés energiafelhaszná-
lásának minimum 5%-kal történő csökkentése 2014 végéig”

Az energiahatékonyság növelése lehetőséget jelent a vállalatok 
számára, hogy költségeik mellett környezeti lábnyomukat is csök-
kentsék.

Üzleteink számos programot folytattak annak érdekében, hogy 
a lehető legtöbb hatékonyságjavítási lehetőséget aknázzuk ki. A 
2013-ban befejezett legfontosabb 33 projekt eredményeként a be-
csült éves CO2 csökkenés több mint 180 000 tonna volt, emellett 
közel 9 milliárd Ft megtakarítást értünk el.
A kutatás-termelési tevékenységeink energetikai optimalizálása 
és telephelyeink energiahatékonyságának javítása létfontosságú a 
pénzügyi eredményeink fenntartásához, különösen olyan régebbi 
telephelyeken, ahol a kitermelés fokozatosan csökken. 2013-ban 
számos projektet fejeztünk be Magyarországon, Horvátországban 
és Pakisztánban. Ezek a projektek jellemzően a kísérőgáz (amelyet 
egyébként elfáklyázunk) hasznosításához és a gázmotorok villany-
motorokkal történő lecseréléséhez kapcsolódnak.

A Downstream üzletágban az ilyen fejlesztések többnyire az Új 
Downstream Program keretén belül valósulnak meg. Ebben a prog-
ramban az energiaköltségeket energiagazdálkodási intézkedések 
és energiahatékonysági fejlesztések segítségével csökkentjük. Az 
energiahatékonysági fejlesztések (melyek többnyire CAPEX-et igé-
nyelnek és ezek eredményezik a legnagyobb megtakarításokat) 
folyamatosan új ötleteket igényelnek, amelyek számos forrásból 
születhetnek, például energia auditok eredményeként, Eiffel prog-
ramunkban (belső tudásmegosztáson alapuló energiahatékonysági 
programunk) és megvalósítási tanulmányok kidolgozásával. 2013-
ban számos projektet valósítottunk meg, például villamos energia- 
és hőtermelő egységek optimalizálása, veszteségek csökkentése, a 
felhasználás optimalizálása és a fáklyázás csökkentésével kapcsola-
tos kezdeményezések.

A Kiskereskedelmi üzletágunkban a legismertebb energiahaté-
konysági és fenntarthatósági programunk „A jövő töltőállomása” 
koncepció. 2011-ben épült meg Magyarországon az első ilyen töl-

tőállomás. A koncepció magában foglalja az öko-tervezést, illetve a 
fenntartható és hatékony műszaki megoldások széles körét, mint 
például napenergia hasznosítás, fűtés és hűtés hőszivattyú révén, 
LED világítástechnika, különlegesen tartós és ellenálló külső és 
belső felületek. Hasonló töltőállomások építését tervezzük Szlová-
kiában és Horvátországban 2014 folyamán. 2013-ban az INA ver-
senypályázatot hirdetett egy fenntartható töltőállomás építészeti 
és városi arculatának tervezésére.

A MOL-csoportban a megújuló villamosenergia termelése jelen-
leg csak saját működésünk ellátásával összefüggésben történik. 
E célból a MOL Pakistan központi gázfeldolgozó üzemében (CPF) 
napenergia rendszert telepítettünk 11 kútkörzetnél, 2 szakaszoló 
berendezésnél, 13 katódvédelmi rendszernél és 3 biztonsági tá-
borban. A napenergia panelek termelése naponta 2.640 és 15.000 
kWh között váltakozik. Jelenleg a napenergia mintegy 8,8%-kal já-
rul hozzá a CPF teljes energiafogyasztásához. Ezen kívül egy ilyen 
rendszer kialakításával csökkenthatjük a karbantartási költségeket 
és minimalizálhatjuk a zajszennyezést is. 

Üvegházhatású gázkibocsátás 
Kapcsolódó célkitűzés:
• „Minden telephely javítsa egy decilissel a jelenlegi ágazati CO2 
mutatóját 2015-ig a Downstreamben”1 .
• „Az Upstream működés során 2016 végéig 20%-kal csökkenjen a 
CO2 intenzitás (tCO2/toe) a közép- és kelet-európai régióban.”

A MOL-csoport szén-dioxid egyenértéken számolt összes közvetlen 
üvegházhatású gázkibocsátása 6,18 millió tonnát tett ki 2013-ban, 
amely 2012-höz képest 3,4%-kal alacsonyabb, ugyanis akkor 6,4 
millió tonna volt a szén-dioxid egyenértéken számolt kibocsátá-
sunk; egyúttal a kiindulási évben, 2010-ben mért 7,17 millió tonnás 
szén-dioxid egyenértéken számolt értéknél 13,8%-kal kevesebb. Ez 
az átfogó csökkenés az alacsonyabb volumenű termelés és az ener-
gia-hatékonysági beruházásaink együttes hatásának köszönhető.
Annak érdekében, hogy a szén-dioxid kibocsátás csökkentési kezde-
ményezésekre nagyobb hangsúlyt fektethessünk, az év során straté-
giai döntés született, amely a kutatási és termelési létesítményeink 
számára szén-dioxid intenzitás-csökkentési célt tűzött ki (eközben a 
downstream termelés esetén fenntartjuk a korábbi célt).

A MOL-csoportnál az ÜHG kibocsátás legnagyobb részét a petrolké-
miai és finomítói tevékenységek adják. Teljesítményünk figyelem-
mel kísérése céljából 2010-ben bevezettük a CONCAWE–Solomon 
CO2 intenzitás (CWT – Complexity Weighted Tons) mutató hasz-
nálatát, amely ugyan a termelésen alapul, de az egyes finomítók 
komplexitásának megfelelően módosítható. Az alábbi táblázatban 
bemutatott eredmények a szén-dioxid intenzitás kismértékű javu-

lását tükrözik 2010-hez képest (3,9%). A petrolkémiai üzemekben az előállított HVC (magas értékű vegyipari termékek) mennyiségét 
vesszük figyelembe a szén-dioxid intenzitás nyomon követése során, míg kutatási és termelési létesítményeink esetén az OGP szabvány 
szerinti kg CO2/toe mutató használatával követjük nyomon a szén-dioxid intenzitást.

A finomítók és petrolkémiai üzemek CO2  intenzitása (termeléssel súlyozott átlag alapján) [GRI EN16]

Az INA-nál a fokozott olajkinyerési eljárást (Enhanced Oi lRecovery – EOR) célzó program, a MOL-csoport egyik legfontosabb hor-
vátországi beruházása, 2013-ban elérte végső kivitelezési fázisát. A CO2 besajtolás várhatóan 2014 második negyedéve végén indulhat 
el. A beruházás célja a fokozott olajkinyerés egyik ún. „harmadlagos módszerének” alkalmazása, amellyel növelni kívánjuk a kinyerhető 
olaj mennyiségét, ugyanakkor véglegesen ártalmatlanítani tudjuk a kitermelt CO2 egy részét, ezáltal csökkentve annak légkörbe való 
kibocsátását. 

Idén továbbfejlesztettük indirekt (Scope 3) kibocsátási számításainkat, így azok értékesített termékeink nagyobb körére terjednek ki. 
Azonban a viszonylag változatlan finomított termék-értékesítés, illetve a csökkent földgáz-kitermelés miatt Scope 3 kibocsátásunk 57,6 
millió tonna CO2 volt (azaz valamelyest csökkent az előző évben kibocsátott 57,8 millió tonna CO2-hoz képest).
Ugyan a MOL-csoport összesített kibocsátásának csupán csekély részét teszi ki, az üzleti utazásokkal összefüggő CO2 kibocsátást is 
nyomon követjük és kimutatjuk. 2013-ban némileg nőtt ez a mutató az előző évhez képest (2012-ben 3.943, 2013-ban 4.414 tonna 
volt szén-dioxid egyenértéken számítva). Társaságunk célja, hogy az igénybe vett rövidebb és hosszabb repülőjáratok számának csök-
kentésével, valamint azok alternatív kommunikációs módszerekkel (telefon- és videokonferencia, megosztott autóhasználat, stb.) való 
kiváltásával enyhítse ezt a negatív hatást.

Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása után, azaz 2013-tól kezdődően ottani tevékenységünk is az Európai Unió emisszió 
kereskedelmi rendszere (EU ETS) hatálya alá tartozik.
A klímaváltozás hatásainak lelassításával kapcsolatos erőfeszítéseinkről további információk találhatók honlapunkon.

Év 2010 2011 2012 2013 2013/2011 (%)

Finomítás (t CO2/kt of CWT) N.A. 36,64 36,43 35,21 -3,9

Petrolkémia (t CO2/t HVC) 1,011 1,032 1,031 1,02 0,89

Telephely

Finomítás Petrolkémia

Dunai 
Finomító 

(MOL)
Slovnaft 

(Slovnaft)
Mantova 

(IES)
Sisak 
(INA)

Rijeka 
(INA) TVK SPC

Változás (%) 2013/2010 2,2 -10,7 2,2 10,4 -49,5 -2 16 

CO2 intenzitás trendje finomítónként (t CO2/kt of CWT) és petrolkémiai üzemenként (t CO2/t HVC)* [GRI EN16]

*A 2013. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

1) A CO2 benchmark érték számítása az egyes létesítmények ágazati eredménye alapján történik, azok CO2 kibocsátását alapul véve. A legjobb 10% átlagát európai 
szintű elemzés alapján határozzuk meg. A rangsort 10 egyenlő részre (decilisekre) osztják fel. A CONCAWE által 2007-2008-ra nézve kidolgozott modellt a MOL-csoport 
belső működése során tovább alkalmazta, hogy minden egyes finomítót ezen decilisek mentén sorolja be azok tényleges egyedi teljesítménye alapján. Célunk, hogy val-
amennyi létesítményünk teljesítménye egy decilissel javuljon. A vállalaton belül kidolgozott modellel történő értékelés azt bizonyítja, hogy a MOL-csoport öt finomítója 
átlagosan az Európai Unió finomítóinak felső 30%-ba tartozik.

CO2 kibocsátás országonként (t)
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4.000.000
3.000.000
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Gáz szivárgás/veszteség (fáklyázás és lefúvatás)
Az elfáklyázás és lefúvatás is egy fontos terület, ahol a MOL-csoport csökkentheti a klímaváltozásra gyakorolt hatását. Folytatjuk pro-
jektjeinkk megvalósítását annak érdekében, hogy csökkentsük a környezetbe történő emissziónkat.
Az olaj- és gáziparban fáklyázásnak nevezik a fel nem használt szénhidrogének technológiai vagy biztonsági okokból szükséges, el-
lenőrzött körülmények között való elégetését. A kutatás-termelési tevékenység során a kísérőgáz, míg a Downstream szegmensben a 
finomítás során keletkező gázhalmazállapotú szénhidrogének egy részének fáklyázása történik.
Az elfáklyázott gáz mennyisége csekély az összes kitermelt gázhoz képest, összességében azonban nem jelentéktelen. A fáklyázás során 
keletkezett CO2 képezi a MOL-csoport üvegházhatású gázkibocsátásának 2,5 %-át. A tevékenységeink során elfáklyázott gáz menny-
iségét az alábbi táblázatokban mutatjuk be.

Fáklyázás az Upstreamben (ahol a MOL-csoport az operátor) [GRI OG6, EN16]

3.2.1	 Levegőtisztaság-védeLem		

Kapcsolódó célkitűzés: „Az LDAR módszertan alkalmazása révén csökkenteni a VOC (illékony szerves vegyületek) emissziót”

A MOL-csoport tevékenysége az olaj- és gázipari technológiák és berendezések széles skáláját öleli fel, és az iparág az illékony szerves an-
yagok (VOC) jelentős kibocsátási forrása. Ezért a MOL-csoport speciális célokat tűzött ki az emissziók említett típusainak mérséklésére, 
és ennek érdekében 2013 folyamán folytatta és kibővítette az LDAR (szivárgás felderítés és javítás) programját.

A program révén jelentős javulást értünk el a korábbi években a Slovnaft, IES és a magyar finomítókban, ezért 2013-ban kiterjesztettük 
a TVK-ra is. Tervezzük a program további megvalósítását az INA működési területén és logisztikai telephelyein a következő években 
(egyelőre kutatási és termelési létesítményeink nem szerepelnek a fókuszban – de a kísérleti LDAR kampányt pakisztáni működésünk 
terén már megvalósítottuk).

2013-ban például az LDAR program eredményeként az olaszországi működésünkből származó VOC emissziót 61%-kal csökkentettük 
(36,05 t/évre), miközben Magyarországon csupán egy évvel a megvalósítás után a Dunai Finomító összesített VOC emissziója 380 t/év 
értékkel csökkent. A TVK-nál a LDAR projekt első szakaszának megvalósítása után az összesített VOC emisszió 63 tonnával csökkent, az 
ehhez kapcsolódó becsült pénzügyi megtakarítás pedig mintegy 13 millió Ft volt. A Rijekai Finomítóban első lépésként egy kampány 
indult a szivárgások azonosítása céljából, de egyelőre a VOC koncentráció mérése nélkül.

Jóllehet az LDAR programba bevont egységek esetén a VOC emisszió jelentősen csökkent, az összesített MOL-csoport szintű érték 
azonban 2013-ban éppen a VOC mérések kiterjesztése miatt 34%-kal nőtt a 2010 évi eredményekhez képest.

Az iparág egyúttal az SO2, NOx, CO és PM emissziók forrása is, és megelőző lépéseket tettünk ezek mennyiségének csökkentésére is. Az SO2 
és NOx emisszió tovább csökkent, miközben a CO és PM emisszió növekedést mutatott. A növekedést az egyik oroszországi létesítményünk 
növekvő gáztermelése magyarázza, az ebben a létesítményben el nem fáklyázott gázmennyiség növekvő mennyiségével párosulva. 

A fáklyázás teljes mértékű kiváltására nincs lehetőség, de a MOL-csoport jelentős lépéseket tesz a fáklyázott mennyiség csökkentésének 
érdekében.

Az Upstream ágazatban az alábbi kiemelt fontosságú projektekről számolhatunk be:
• A Makori EPF létesítményben (Pakisztán) egy új gáz kompresszort helyeztünk üzembe és ennek eredményeként a fáklyázásból szár-
mazó ÜHG mennyiségét több mint 11.000 tonnával csökkentettük.
• Matyuskinszkaja Vertical (Oroszország), a kísérőgáz több mint 95%-nak hasznosítása két olajmezőn. Jelenleg egy másik olajmezőben a 
kísérőgáznak mindössze 31%-kát tudjuk hasznosítani.
• A BaiTex vállalatnál a kísérőgáz 38%-át az olaj felmelegítésére használjuk fel. A fennmaradó mennyiséget jelenleg még elfáklyázzuk, de 
a gázturbinák 2014. évre tervezett üzembe-helyezését követően áramtermelésre fogjuk felhasználni. Ezzel csökkenteni tudjuk a közeli 
településeket érintő szaghatást is.
• A Kalegran Ltd.-ben a próbatermelés során felszínre hozott magas kéntartalmú kísérőgáz ellenőrzött elfáklyázása történik. 

A Downstream ágazatnál is fejlesztéseket hajtottunk végre: 
• Az IES Mantovai Finomítójában az elfáklyázott gáz mennyiségét tovább tudtuk csökkenteni 431 tonnára.
• A TVK befejezte a fáklyázás alapvető okainak felkutatására és megszüntetésére irányuló projektet, kidolgozta és megvalósította a 
lefáklyázási eseményekre vonatkozó adatgyűjtési módszertant és technológiai szempontból elemezte a fáklyázás legjellemzőbb okait. A 
projekt eredményeként évi mintegy 312 tonna szénhidrogén és 107,6 millió Ft megtakarítást értünk el.
Jelentős ÜHG kibocsátás származik a fáklyázás mellett az Upstream működésben a földgáztermeléssel a felszínre hozott CO2 lefú-
vatásából is. 2013-ban összesen 419.000 tonna CO2 kibocsátás származott ebből, ennek nagy része, 409.000 tonna az INA horvátországi 
működése során. A korábban említett EOR projekt e lefúvatásból származó gáz mennyiségének csökkentését is célozza.

3.2 környezeT

Általános cél: „Környezeti lábnyom csökkentése”

Fáklyázás a Downstreamben [GRI OG6, EN16]

*Az INA kutatás és termelésben, a technológiai folyamat és a gáz árirányítása miatt (az Ivanić Grad-i frakcionáló üzemből a molvei gázfeldolgozó üzembe) 2013-ban 
szükséges volt a csővezetékek gyakori tisztítása, így megnövekedett a szénhidrogén-veszteség.
** Nem volt termelés 2012-ben és 2013-ban. Fáklyázás csak tesztüzem során (Bijell-1 EWT) 2013-ban.

Fáklyázás az 
Upstreamben 

2013-ban

MOL 
Upstream 

(Magyaror-
szág)

INA 
Upstream* 
(Horvátor-

szág)

MOL Pakisz-
tán

Oroszország 
(BaiTex, 

Matyushkins-
kaya Vertical)

Irak 
Kurdisztán 

Régiója 
(Kalegran)**

Összesen

Elfáklyázott 
szénhidrogén
mennyisége (m3)

4.351.273 13.657.823 1.397.719 7.596.010 65.695 27.068.520 

CO2 (t) 8.685 25.486 5.925 14.078 126 54.300 

Fáklyázás az 
Upstreamben 

2013-ban
MOL (Magyar-

ország)
Slovnaft 

(Finomítás + 
Petrolkémia)

IES
INA 

(Rijeka+Sisak 
finomítás)

TVK Összesen

Elfáklyázott 
szénhidrogén
mennyisége (t)

12.594 7.145 431 20.164 3.003 40.334

CO2 (t) 21.264 20.953 1.306 63.283 9.284 106.806

eredmények:

  Az 1 m3-nél nagyobb CH tartalmú elfolyások száma 2013-ban 18-ra csökkent (a 2012-es  
21-hez képest), az elfolyások térfogata pedig 133 m3-re (321 2012-ben).

  A Csoportszintű SO2 kibocsátás a 2010-es 13,1 ezer tonnáról 5,8 ezer tonnára csökkent 2013-ban.
  Vízfelhasználásunk kis mértékben csökkent, a 2012-es 96,8 millió m3-ről 94,5 m3-re 2013-ban.

kihívások:

  Az EBK-jellegű bírságok összege 341,1 millió Ft-ra nőtt (a 2012-es 33,9 millió Ft-ról) egy 
egyszeri adminisztratív probléma miatt Kazahsztánban.
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Teljes légszennyezőanyag-kibocsátás (kivéve ÜHG) komponensek szerint (t) [GRI EN20]

Év 2009* 2010 2011 2012 2013 2013/2010 
(%)**

SO2 (Kén-dioxid) 4.389 13.142 10.625 7.885 5.776 -56

NOx (Nitrogén-oxidok) 3.937 7.874 7.531 6.839 6.057 -23

VOC (Illékony szerves vegyületek) 3.683 4.211 4.901 4.501 5.643 34

CO (Szén-monoxid) 880 1.599 3.295 2.889 4.248 166

PM (Szilárd részecskék) 205 361 492 460 552 53
Összes 13.094 27.187 26.844 22.574 22.276 -18

Év 2009* 2010 2011 2012 2013 2013/2010 
(%)**

Közüzemi szolgáltatótól, vízműtől 
átvett víz 2.175 3.523 3.478 2.839 2.682 -23,9

Felszíni vízkivétel 50.653 68.512 72.795 77.744 79.967 16,7
Felszín alatti vízkivétel 8.950 12.571 12.785 13.887 11.869 -5.5
Gyűjtött, tárolt és felhasznált esővíz 583 565 487 16 0 -100
Más szervezetektől átvett szennyvíz 6.054 6.794 6.383 2.274 0 -100
Teljes vízfelhasználás 68.417 91.967 95.930 96.762 94.518 2,77

*Az INA nélkül 2009-ben.
**A 2013. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

Folyamatos erőfeszítéseket teszünk horvátországi működésünkben a helyhez kötött pontforrások kibocsátásainak megfelelő szinten 
tartása érdekében. 2013-ban az összesített SO2 emisszió 73%-kal csökkent a 2010-es adatokhoz képest (2013-ban 1.592 tonna SO2 és 
2010-ben 6.061 tonna SO2).

Az IES fejlesztette folyamatait a megfelelő fűtőanyagok kiválasztása és alkalmazása céljából, nagyobb arányban alkalmazva könnyebb 
és tisztább metánt és gázokat tüzelőolaj helyett. Ennek eredményeképpen (a 2011-es fontos kibocsátás-csökkentési program, az új kén-
visszanyerő üzem működésbe állítását követően) további 47%-kal sikerült mérsékelni a levegőbe történő kibocsátásokat az új tüzelőan-
yag politikának köszönhetően. 2013-ban az SO2 emisszió 84 tonna SO2/év szintre csökkent a 2012-es 186 tonna SO2/év értékről és a 
szilárd részecskék mennyisége is csökkent, méghozzá 2013-ban 9 tonna PM/évre a 2012. évi 11 tonna PM/év szintről. 2013-ban csekély 
mértékben nőtt az NOx emisszió, aminek oka a karbantartás miatti nagyleállás volt.

Jelentős szagterhelés-csökkentést értünk el a Zalai Finomítóban (a mért koncentráció szintje a projekt megvalósítása előtt mért 
értéknek csupán 2%-a), a csapadékvíz medencéhez kapcsolódó olajfogó és az erős szagot árasztó kondenzvíz számára készült zárt 
rendszerű fogadótartály következtében. 

A Kiskereskedelem üzletágban továbbra is fenntartjuk korábbi célkitűzésünket, miszerint csak olyan technológiai folyamatokat vezetünk 
be, melyek a környezetvédelem legmagasabb szintjét képviselik. Ennek megfelelően, minden európai uniós tagországban levő töltőál-
lomáson, mely felújításon esett át, második fázisú gőzvisszanyerő rendszer (VRU) működik.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a levegőbe történő kibocsátásainkat minden Európán kívüli kutatási és termelési létesítményünk-
ben annak érdekében, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat és megvédjük a helyi közösségeket.

A levegőtisztaság-védelmi programjainkról bővebben honlapunkon olvashat. 

*Az INA nélkül 2009-ben.
**A 2013. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

Teljes vízkivétel országonként [m3] 

2013-ban a MOL-csoport teljes vízfelhasználása 94,51 millió m3 volt, mely enyhe, 2,77%-os növekedést mutat a 2010-es adathoz 
képest (91,96 millió m3). Ez a növekvő trend két fő okra vezethető vissza:

• 2011 és 2012 között a Rijekai Finomító egy új hidrogénfejlesztő üzemet (HGU) és egy új turbó-generátort helyezett üzembe és 
ennek köszönhetően a kivett víz mennyisége 27%-kal nőtt 2010-hez képest.
• A 2012. évhez képest (amikor a finomítóban nagy-karbantartás volt), 2013-ban a kitermelés szintje magasabb volt.

Számos kezdeményezés megvalósítása van folyamatban annak érdekében, hogy a Csoport elérhesse a kitűzött célokat:
• A Rijekai Finomítóban 2013-ban 2,85%-os vízkivételi csökkenést könyvelhettünk el a 2012-es értékkel összehasonlítva, és a víz-
intenzitási mutató a 18,6 m3/t nyersanyag értékről 15,78 m3/t értékre javult. Kevesebb hűtővizet vételeztünk, mivel több villamos 
energiát vásároltunk külső forrásokból és egyes egységeket leállítottunk az átalakítási folyamat miatt. 

3.2.2 vízgazdálkodás 

Kapcsolódó célkitűzés: 
• „A vízfelhasználás csökkentése 5%-kal (2010-2015)”
• „A vízgazdálkodási módszerek javítása a vízhiányos területeken”

Vízfelhasználás
Működéséhez a MOL-csoport sokféle forrásból származó vizet használ fel: felszíni és felszín alatti vizek, tengervíz, vezetékes vízhálózat, 
összegyűjtött esővíz és olyan használtvíz, mely más szervezetek termelési folyamataiból származik.

A teljes vízfelhasználás mértéke forrásonként (ezer m3) [GRI EN8]

Mn m3
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Teljes vízkivétel országonként [m3] 
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Szlovákia
Magyarország
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• Olaszországban a teljes vízkivétel 4,1%-kal csökkent 2012. évi értékhez képest (azaz a 2012. évi 1,883,700 m3-ről 1.805.977 m3–re 
2013-ban), miközben a vízfelhasználás arányban állt az előző évi teljesítménnyel (1.724.040 m3 2013-ban, szemben a 2012. évi 
1.717.497 m3-rel). A megfelelő vízgazdálkodási rendszer eredményeként a felszíni vízkivétel tovább csökkent (a 2013-ban mért men-
nyiség 37.000 m3 szemben a 2012-ben mért 123.000 m3 értékkel, ami mintegy 70%-os csökkentést jelent).

Töltőállomás-hálózatunkban folyamatos erőfeszítéseket teszünk a vízzel való takarékos gazdálkodás érdekében (pl. Szlovéniában kísér-
leti kezdeményezésként víztakarékos illemhelyeket próbálunk ki két töltőállomáson – Lormanje & Pince. Az eredmények biztatóak, és 
a kísérletet a következő években kiterjesztjük. Ezzel egyidejűleg vízérzékelő műszereket helyeztünk üzembe minden frissen felújított 
horvátországi töltőállomáson).

Vízkibocsátás
2010-hez képest 2013-ban csökkent a szennyvízzel kibocsátott szennyezőanyagok összesített mennyisége.

Kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége (t) [GRI EN21]

Év 2009* 2010 2011 2012 2013 % 
2013/2010**

Összes alifás szénhidrogén (TPH) 44,1 74,8 57,1 73,1 63,5 -15,13

Kémiai oxigén igény (KOI) 1.807 2.376 2.094 1.743 1.712 -27,93
Biológiai oxigén igény (BOI) 387 582 568 419 417 -28,38
Lebegő anyagtartalom (SS) 909 1.055 1.038 688 609 -42,27

Év 2009* 2010 2011 2012 2013 % 2013/
2010**

Veszélyes hulladék 66.782 92.918 89.895 82.290 60.528 -34,86

Nem veszélyes hulladék** 66.873 77.604 68.783 80.754 185.528 139,07
Összes hulladék 133.655 170.522 158.678 163.044 246.056 44,3
Ártalmatlanított/lerakott hulladék 68.198 80.202 74.656 76.690 86.574 -7,94
Újrahasznált/-hasznosított hulladék 65.456 90.320 84.023 86.354 159.482 76,57
Összes hulladék 133.655 170.522 158.678 163.044 246.056 44,3
Újrahasznosítási arány (%) 49% 53% 53% 53% 65% 22,37

EU működési terül-
etek

Nem-EU működési 
területek Teljes MOL-csoport

A kitermelt rétegvíz mennyisége 8.107.620 1.534.255 9.641.875
A visszasajtolt rétegvíz mennyisége 10.521.678 784.787 11.306.465

*Az INA nélkül 2009-ben.
**A 2013. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.

A vízkibocsátás csökkentésével kapcsolatos fő kezdeményezéseink a következők:
• 2013-ban a magyarországi petrolkémiai üzemünkben egy rendszert terveztünk és valósítottunk meg a glikol összegyűjtésére, hogy 
megakadályozzuk annak a szennyvízbe történő bekerülését.
• A Rijekai Finomítóban egy átfogó tanulmány készült a nitrogén tengeri környezet élővilágára gyakorolt hatásáról annak érdeké-
ben, hogy megtegyük a tengeri környezet védelméhez szükséges intézkedéseket, habár a jelenlegi szennyvízkezelő üzem a hatósági 
előírásokban foglalt követelményeknek megfelelően működik.
• A Sisaki Finomítóban egy új szennyvízkezelő üzemet helyeztünk üzembe a kibocsátott szennyvíz minőségének javítása érdekében. 
Az új üzem másodlagos (flokkoló & lebegő) és harmadlagos (filtrálás & abszorpció) szennyvízkezelést tesz lehetővé.
• A szlovákiai létesítményben új folyamatos üzemű elemző berendezéseket helyeztünk üzembe a szennyvíz-kezelő üzemekben, ame-
lyek a kibocsátott víz jobb ellenőrzését és biztonságát szolgálják (a vízben lévő TPH folyamatos ellenőrzése).

Jelentős mennyiségű vizet kell kezelni kutatási és termelési létesítményeiknél. 2013 folyamán több mint 9,6 millió m3 vizet termel-
tünk ki (8,1 millió m3 EU országokban és 1,5 millió m3 nem EU országokban). A hatások minimumra szorítása érdekében ahol csak 
lehetséges, törekszünk a kitermelt víz visszasajtolására. 2013-ban létesítményeink révén több mint 10 millió m3 vizet sajtoltunk vissza 
az EU országokban, miközben a nem EU országokban csak 0,78 millió m3 volt ez a mennyiség. 

A kutatási és termelési tevékenységekben kitermelt víz mennyisége 2013-ban (m3) [GRI OG5]

Vízhiányos területek
A MOL-csoport a vízhiányt egy nagyon lényeges kérdésnek tekinti és intézkedéseket tett és tesz tevékenységünk vízszükségletének 
csökkentése érdekében.

A 2013. év során Irak Kurdisztán Régiójában megkezdtük egy átfogó vízgazdálkodási tanulmány elkészítését az Akri-Bijell K10 Blokkra 
vonatkozóan (operátor: Kalegran Ltd.). Ez a tanulmány határozza majd meg a hidrogeológiai alapadatokat, hogy megállapítható legyen 
a MOL-csoport tevékenységének hatása a vízhiányban szenvedő területekre.

Pakisztáni működésünkkel kapcsolatban két blokk (Teri és Lachi) vízhiány által nem érintett területen található. Egy felmérés is készült 
a Kohat, Lachi, Teri, Hangu, Doaba és Karak városok közelében fekvő területeken és ez megállapította, hogy ezek a területek eleget 
tesznek a helyi közösségek, valamint a vállalat üzemi igényei által támasztott követelményeknek. Figyelembe véve a Tal Blokk területén 
tervezett intenzív fúrási műveleteket, 2013 során egy tanulmány készült erre a régióra annak érdekében, hogy segítsen a vízzel kapc-
solatos potenciális kockázatok azonosításában és azok körültekintő kezelésében.

A közép-kelet-európai kutatási és termelési létesítményeink nem érintenek vízhiányos területeket.

Kutatás-termelés nem hagyományos módszerekkel
A nem hagyományos módszerekkel történő kutatás-termelés egyértelműen sorsdöntő jelentőségűnek bizonyult a nemzetközi energi-
aiparban, mely alapvető hatással van a nemzetközi ellátási útvonalakra és árazási politikákra. 

Tisztában vagyunk a környezeti hatásokkal kapcsolatos általános fenntartásokkal, de hiszünk abban, hogy e környezeti kockázatok 
nem nagyobbak és lényegesen nem is különbözők, mint a hagyományos termelésnél fellépők, illetve, hogy kiforrott technológiák és 
eljárások léteznek kezelésükre, melyeket a jelenlegi jogszabályi környezet megfelelően lefed. 

A MOL álláspontja az, hogy gondos és átlátható művelési eljárások és az érintettekkel folytatott nyílt párbeszéd révén az említett ag-
godalmak lényegében eloszlathatóak. A szabályozási környezet hosszú távú stabilitása alapvetően szükséges ahhoz, hogy a nem-hagy-
ományos módszerekkel termelt gáz sikeresen hozzájárulhasson Európa energiaellátásához és gazdasági növekedéséhez.

A MOL első nem-hagyományos kútja a Derecske medencében építette és a Beru-4 kút termelésbe-állítása már meg is történt. A ver-
tikális Beru-4 kúton jelenleg próbatermelés zajlik. A MOL-csoport véleménye szerint a jelenlegi műveletek nem károsabbak a környeze-
tre, mint a hagyományos kutatás-termelési tevékenységek. A víztároló medencék érintetlenek maradnak a lemélyített kutak nagy 
(3-4000 m) mélysége miatt, a fúrásnál használt vegyszereket pedig visszanyerjük és újrahasznosítjuk.

3.2.3 hulladékgazdálkodás, elfolyások, kármenTesíTés

Hulladékgazdálkodás
Kapcsolódó célkitűzés: „A hasznosított hulladék arányának 5%-kal történő növelése (kivéve kármentesítési hulladék) 2015 végéig (bázisév: 2010.)”

Integrált olaj- és gázipari vállalatként a MOL-csoport tevékenysége nagyon sokrétű, éppen ezért a keletkezett hulladékok típusa is igen 
változatos. A MOL-csoport napi működése során szilárd és cseppfolyós hulladékokat is termel (beleértve az olajos iszapot, hulladék-
ká vált vegyszereket, katalizátorokat stb.). A keletkezett hulladék mennyisége 2013-ban növekedett a 2010-ben keletkezett menny-
iséghez viszonyítva (44,3%-kal). Ezt a növekedést azonban magyarázza az a tény, hogy nagyszabású építési projekt kezdődött szlovákiai 
működésünk terén. Ez a projekt 78.662 tonna nem-veszélyes hulladékot termelt (főként talaj és kőzet az építési terület előkészítése 
során). Ha ezt a mennyiséget levonjuk a Csoportszintű adatból, akkor a MOL-csoport által termelt hulladék összesített mennyisége 
2013-ban 1,8%-kal csökkent 2010-hez képest.

A MOL-csoportban képződött hulladék mennyisége (t) [GRI EN22]

*Az INA nélkül 2009-ben.
** A táblázatban szereplő hulladékmennyiségben építkezési hulladék is szerepel. 2013-ban a nem veszélyes hulladék mennyisége jelentősen nőtt 2012-höz képest. 
Ennek oka az LDPE-4 üzem építése a Slovnaftban.
*** A 2013. évi adatokat 2010-hez viszonyítjuk, mivel 2010 a stratégiánk kiinduló éve.
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Jelentősebb eredményeink elsősorban az alábbi projekteknek köszönhetők:
• Százhalombattán (Dunai Finomító) egy szelektív hulladékgyűjtő rendszert vezettünk be, és befejeztük a kábelalagút azbesztment-
esítését a Finomítóban, így a telephely teljesen azbesztmentessé vált.
• Szlovákiában az év során több, hulladékkezelést is érintő optimalizálási kezdeményezést valósítottunk meg, amelyek eredményeként 
az újrahasznosítási/visszanyerési arány a 2012. évi 70%-ról 2013-ra 92%-ra javult. 
• A termékfelelősség elvét figyelembe véve továbbra is újrahasznosítjuk a fáradt olajat, ami a kenőanyag üzletág működése során 
keletkezik. A fáradt olaj aránya 2013-ban mindössze 16,8% volt (a 2012-es  22,5%-hoz viszonyítva). Úgy véljük, hogy a csökkenési 
trend folytatódik majd a jövőben is, mivel a sajátkezű olajcsere eltűnőben van régiónkból.
• A használt háztartási sütőolaj gyűjtése (három ország töltőállomás hálózatát felhasználva – Szlovákia, Magyarország, Románia) 
2013-ban is folytatódott. 228,3 tonnányi használt sütőolajat gyűjtöttünk össze és dolgoztunk fel újra 2013-ban (ez mintegy 128%-os 
növekedés a 2012. évi 85,5 tonnához képest).
• Az EU-hoz történt csatlakozás révén a Horvát Köztársaság 2013-ban új jogszabályi keretet hozott létre a hulladékgazdálkodás terén. 
A hulladék (újra)hasznosítási arány a horvátországi Downstream működésben 2013-ra 5,4%-kal nőtt (42,01%-ra).

Kutatási és Termelési tevékenységünk során megkülönbözetett figyelmet fordítottunk a fúróiszap gazdálkodásra és arról való jelentés-
re, és idén már külön beszámolunk a keletkező mennyiségekről és az elhelyezési módszerekről.

A kitermelt fúrási iszap és hulladékok mennyisége a MOL-csoportban 2013-ban (t) [GRI OG7]

 EU működési 
területek

Nem-EU működési 
területek 

Teljes MOL-
csoport

Veszélyes hulldék vizes alapú fúrási iszapból és hulladékokból 787 0 787
Veszélyes hulladék nem-vizes alapú fúrási iszapból és hulladékokból 0 1.800 1.800
Nem veszélyes hulladék vizes alapú fúrási iszapból és hulladékokból 23.633 30.975 54.608

 EU működési 
területek

Nem-EU működési 
területek

Teljes MOL-
csoport

Vizes alapú fúrási iszap és hulladékok – mélyfúrású kutakba helyezett hul-
ladék, szárazföldi lerakás 6.607 0 6.607

Vizes alapú fúrási iszap és hulladékok – hasznosított, újrahasznosított 12.779 26.293 39.072
Vizes alapú fúrási iszap és hulladékok – tengeri lerakás 3.987 0 3.987

Nem vizes alapú fúrási iszap és hulladék – mélyfúrású kutakba helyezett 
hulldadék, szárazföldi lerakás 355 0 355

Nem vizes alapú fúrási iszap és hulladék – hasznosított, újrahasznosított 692 2.100 2.792
Nem vizes alapú fúrási iszap és hulladék – tengeri lerakás 0 0 0

A MOL-csoport által ártalmatlanított/hasznosított fúrási iszap és hulladékok 2013-ban (t) [GRI OG7]

További információ a hulladékkezelési programunkkal kapcsolatban honlapunkon található.

Elfolyások 
Az elfolyásokat hatékony tervezés, körültekintő kivitelezés, szigorú ellenőrzés és hatékony üzemelés révén előzzük meg, és ezek oly-
an alapelvek, amelyeket a MOL-csoport folyamatosan szem előtt tart létesítményeinek tervezése és működtetése során. Megelőzési 
tervünk részeként rendszeresen végzünk karbantartási illetve ellenőrzési munkákat, mindamellett minden telephelyre rendelkezünk 
katasztrófa elhárítási (havária) akciótervvel is. Az esetek észlelését követően minden szükséges intézkedést azonnal megteszünk annak 
érdekében, hogy a szennyezett területeken maradéktalanul helyreállítsuk az eredeti állapotot.

Például, befejeztük az olaszországi finomítónkban a földalatti szennyvízelvezető rendszer teljes korszerűsítését annak érdekében, hogy 
elkülönítsük a veszélyes anyag/szénhidrogén áramokat a fő csatornarendszertől. Emellett georadar technológia segítségével rendszer-
esen ellenőrizzük a csatornarendszert. 2012-hez képest 8 további tartályt újítottunk fel az elszivárgások megelőzése érdekében.
Azonban az egyre öregedő infrastruktúra korróziója és egyes lopási esetek miatt a MOL-csoport 2013-ban még kénytelen volt véletlen 
elfolyásokról is beszámolni.

2013-ban összesen 18 (1 m3-nél nagyobb) elfolyás történt és az elfolyt szénhidrogén összes mennyisége 133 m3 volt MOL-csoport 
szinten, ami a korábbi évekhez képest csökkentést mutat (2012: 21 elfolyás, összesített mennyiség: 321 m3 és 2011-ben: 28 elfolyás, 
összesített mennyiség: 525 m3).

Az európai K&T és logisztikai telephelyeinken történt elfolyások leggyakoribb oka a korrózió és a lopási esetek (Magyarországon 8 
elfolyás, összesített mennyiség: 37 m3, és Horvátországban 7 elfolyás, összesített mennyiség: 91 m3 a K&T területén, és 4 elfolyás a 
logisztika területén összesített mennyiség: 9,8 m3).

A 2013. évben a két legjelentősebb elfolyás a horvátországi és olaszországi finomítóinkban történt. 2013 áprilisában korrózió miatt 
a Porto Marghera telephelyet (Velence) az IES Finomítóval összekötő csővezeték első szakaszában egy kisebb kőolaj mennyiség folyt 
el (2 m3) károkat okozva a talajban és a tengeri csatorna vizében (Canale Ovest). Az elfolyást azonnal megszüntettük és a vízbe került 
anyagot eltávolítottuk. A kármentesítési műveletekbe bevontuk a helyi hatóságokat. 2013. októberében olajos vizet észleltek a fákl-
yarendszer környékén a Rijekai Finomító Dražica-öböl közelében található területén. Az elfolyás oka egy műszaki meghibásodás volt, 
amely olyan mértékben emelte meg az olajos víz áramlását és mennyiségét, amit a csatornarendszer már nem tudott befogadni.
Annak ellenére, hogy nem vagyunk üzemeltetői egyetlen tengeri olajfúrótoronynak sem, mindent megteszünk a tengeri ökoszisztéma 
védelme érdekében az összes olyan telephelyen, ahol tengerparti tevékenységeink vannak.

Kármentesítés
Magyarországi működésünk terén mintegy 1,14 milliárd Ft-ot (5,02 millió USD) fordítottunk a környezeti károk helyreállítására. Ezzel 
8,9%-kal csökkentettük a kármentesítési kötelezettségünket (2010 végéhez képest), így a kumulált csökkentés 2011-2013 évekre 23,1% 
lett. A munkák 209 helyszínt érintettek és a cél a földalatti környezet állapotának értékelése, figyelemmel kísérése és/vagy helyreállítá-
sa volt. Az év folyamán hat kármentesítés munkát fejeztünk be.

A Slovnaftban 2013-ban is folytattuk a kármentesítés programot 11 logisztikai és 5 kiskereskedelmi telephelyen. Eredményesen fejez-
tük be a kármentesítési munkálatokat, beleértve az utó-monitoring tevékenységeket három logisztikai telephelyen (Stožok, Hronský 
Beňadik és Košice), valamint két töltőállomáson és egy további logisztikai telepen is megkezdtük a kármentesítés utó-monitoring 
szakaszát. 2013-ban a kármentesítési program teljes költsége 1,1 milliárd Ft (4,9 millió USD) volt, a 2012. évi 1,71 milliárd Ft. (7,5 millió 
USD), a 2011 évi 1,34 milliárd Ft (USD 5,9 millió USD) illetve a 2010. évi 1,27 milliárd Ft (5,5 millió USD) összeghez képest.

A Rijekai Finomítóban 1993 óta folyamatosan végzünk kármentesítési tevékenységet annak érdekében, hogy megvédjük a tengert és a 
tengerparti területet. 2013 folyamán 683,80 m3 tiszta szénhidrogént szivattyúztunk a felszínre, ami jelentős csökkentést jelent a koráb-
bi év adatához képest (1079,14 m³). Ez a pozitív eredmény elsősorban a finomítói infrastruktúrában (szennyvízrendszer, tartályfenék, 
csővezetékek, stb.) megvalósított fejlesztéseknek köszönhető.

Ami nemzetközi Upstream tevékenységünket illeti, kármentesítési végeztünk a Severo-Ledovoe (Oroszország) olajmező egyik 
iszaptárolójában, és helyreállítottuk az eredeti környezeti állapotot az egyik ománi működési területünkön (mivel felhagytunk a te-
vékenységgel).

Biológiai sokféleség
Kapcsolódó célkitűzés: „Biodiverzitási Akciótervek végrehajtása tevékenységünk összes kritikus helyszínén”

A biodiverzitás megőrzése az olaj- és gázipar egyik legfontosabb kihívása, és 2013-ban a MOL-csoport elsősorban arra összpontosított, 
hogy helyi akciókat hajtson végre Upstream helyszíneken (különösen az e szempontból kritikus telephelyek környékén), valamint, hogy 
az összes üzletre vonatkozóan folytassa a meglévő partneri kapcsolatokat vagy újakat hozzon létre a helyi érintett felekkel.

Ennek részeként hét magyarországi Upstream telephelyre dolgoztunk ki Natura 2000 adatlapot. E kezdeményezés célja az volt, hogy a 
Natura 2000 helyek kezelésére vonatkozó szabályokat beépítse az adott telephely napi-szintű működésébe. További kezdeményezések 
révén bevontuk például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Társaságot a vándorsólyom védelmi programba (ezek a madarak az 
Algyői Gázüzem környékén fészkelnek), vagy a Nemzeti Park hálózat egyes elemeit, mint például a Hortobágyi Nemzeti Parkot (keselyű 
védelmi program) és a Kiskunsági Nemzeti Parkot (a “Dianthus diutinus” megőrzésére irányuló program).
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk az EU-n kívül végzett tevékenységünkre és mivel ez a MOL-csoport általános gyakorlata, mind-
en kutatási és termelési telephelyen el kell végezni a környezetvédelmi és társadalmi hatásértékelést mielőtt a tevékenység elkezdőd-
hetne. Tavaly hasonló tanulmányokat készítettünk a Kalegran-i tevékenységnél (és a megállapításokat már be is illesztettük a napi 
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működési tervekbe) és a MOL Pakistan telephelyeire is kidolgoztuk a Biodiverzitási Akcióterveket. További tanulmányok készítése 
folyik a pakisztáni tevékenységünkkel kapcsolatban az indiai tobzoska és szárnyasvadak védelme érdekében, hogy feltérképezzük az 
említett fajok előfordulását a MOL-csoport telephelyei környékén, és megismerjük a lakóhelyüket fenyegető fő veszélyeket és a helyi 
közösségek függőségét ezektől a fajoktól az adott ökológiai rendszeren belül. 2013-ban több mint 25 hektáron lombos és 32 hektáron 
tűlevelű fát ültettünk oroszországi partnerek bevonásával az “Össz-orosz erdősítési nap” nevű kormányzati program keretében.

A MOL-csoport nemcsak a termelési telephelyeken kívül védelmezi a biodiverzitást, hanem igyekszik megteremteni és javítani a  védett 
fajok védelmének feltételeit a vállalati telephelyek területén belül is. Például a BirdLife Slovakia (Szlovák Madártani Egyesület) nevű 
szervezettel együttműködve egy projektet indítottunk a „Delichon urbica” madárfaj védelmére. Így lehetőség van saját dolgozóink kép-
zésének javítására is, az adott esetben például első lépésként a dolgozók képzést kaptak és ezután a projektek keretében mesterséges 
fészkek készítését és azok finomítón belüli elhelyezését oktatjuk.

További biodiverzitással kapcsolatos információt a honlapon találhat.

3.2.4 ebk megfelelés

2013-ban a MOL-csoport összesen 341,1 millió Ft EBK jellegű bírságot fizetett. Ez az összeg jelentősen magasabb a 2012. évi 33,9 millió 
Ft-nál, ugyanakkor meg kell említenünk, hogy a teljes összeg csak elenyésző része (9,6 millió Ft) származott valamilyen fajta tényleges 
szennyezésből eredő károkozás miatti büntetésből,  331,5 millió Ft-ot adminisztrációs hiba miatt szabtak ki rank. Tudatában vagyunk 
annak, hogy további erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a MOL-csoport egyáltalán ne kapjon bírságot a jövőben 
egészség-, munka- és környezetvédelmi szabályok megsértése miatt.

A legjelentősebb egyedi bírságot – 327,3 millió Ft – a MOL Kazahsztán kapta, egy környezetvédelmi engedély megkésett jóváhagyatása 
miatt. Adminisztrációs hiba történt csak, a környezetet semmilyen kár, káros hatás nem érte. A büntetés csökkentésére irányuló jogi 
eljárás folyamatban van.

Jelentős bírságot (3,15 millió Ft) kapott továbbá a hajdúszoboszlói (magyarországi kutatás-termelési) telephely – az elmúlt két évhez 
hasonlóan – a kibocsátott tisztított szennyvíz hőmérsékletének határérték túllépése miatt. Zalai Finomítónk különböző tűzvédelmi nem 
megfelelősségek miatt 2,4 millió Ft összegű bírságot kapott. 
További információ: 2013-ban tíz IES vezető ellen eljárás indult környezetszennyezés ügyében. A per végül 101,8 millió Ft pénzbün-
tetéssel zárult. (Ezt nem tartalmazza a fent említett 341,1 millió Ft-os összeg.) Azóta a környezetszennyezéseket okozó nem megfele-
lősségek megszüntetésére a IES már számos projektet indított és valósított meg.

3.3  bizTonság- és egészségvédelem

Cél: EBK kiválóság biztosítása működésünk során

eredmények

  A MOL-csoport munkaidő kieséssel járó baleseti frekvenciája 1,5-re csökkent a tavalyi 1,6-ról.
  Telephelyeinken nem történt halálos baleset 2013-ban.
  A súlyos balesetek megelőzése érdekében minden működési területünkön útjára indítottuk az 
„Életvédelmi Szabályok” programot.

kihívások

  2013-ban két vállalkozói és egy harmadik felet érintő halálos közúti baleset következett be 
tevékenységünk során.

3.3.1 munkavállalók védelme

Munkabiztonság
Kapcsolódó célkitűzés: „Nulla balesetet célzó programok bevezetése”

A 2013-as 1,5 LTIF eredmény javulást jelent az előző évhez képest. Nemzetközi összehasonlításban ez az érték a vállalatok sorrend-
jében a második negyedbe helyezi a MOL-csoportot downstream területen (CONCAWE), az upstream átlagtól (OGP) azonban még 
elmarad ez az eredmény. Egyik telephelyünkön sem történt halálos munkabaleset 2013-ban, azonban két vállalkozói és egy harma-
dik felet érintő halálos közúti baleset következett be tevékenységünkkel összefüggésben során. Mindkét vállalkozói közúti balesetben 
tankerek sofőrjei hunytak el sérüléseik következményeként, Pakisztánban illetve Bosznia-Hercegovinában. Magyarországon harmadik 
fél haláláról kell beszámolnunk egy MOL-csoport tehergépjárművet érintő baleset kapcsán. Mély fájdalommal adózunk az elhunytak 
emlékének. A további személyi sérüléssel járó munkabaleseteink elemzéséből kiderül, azok elsősorban botlások, közúti balesetek, kézi 
anyagmozgatás és kéziszerszám használata során következtek be, többnyire könnyű sérüléseket (zúzódások, ficamok) okozva.

Annak érdekében, hogy a súlyos kimenetelű munkabalesetek számát drasztikusan csökkenteni tudjuk, elindítottuk az „Életvédelmi 
Szabályok” programot, amelyhez hasonlóak az iparágban már sikeresnek bizonyultak. A program fő pillérei a legfőbb munkabiztonsági 
szabályok kiemelt kommunikációja és az ezek megsértéséhez kapcsolódó szigorú jogkövetkezmények alkalmazása. A szabályoknak való 
megfelelést segítik a kapcsolódó, 2014-2017 közti időszakban induló munkabiztonsági programok, mint például a „Zuhanásvédelem” 
vagy „Energia Kontrol”. 2013-ban egy új vállalati EBK Figyelmeztetési rendszert is létrehoztunk annak érdekében, hogy a korábbi es-
emények, balesetek tanulságai hatékonyan megosztásra kerüljenek a vállalaton belül, a javító intézkedések pedig minden érintett 
telephelyen megvalósuljanak.

LTIF, MOL-csoport (egymillió munkaórára jutó munkaidő kieséses balesetek száma) [GRI LA7]

Saját dolgozói LTIF 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2012 
[%] 

MOL-csoport* 1,2 1,6 1,2 1,0 1,1 10
INA-csoport** 3,1 3,4 2,6 2,1 1,7 -19
Teljes MOL-csoport*** 1,1 2,3 2,2 1,6 1,5 -8

*EBK menedzsment rendszer szempontjából integrált vállalatok, INA-csoport nélkül
**Csak INA d.d. 2010-ig
*** Minden vállalat, 2011-től INA-csoporttal együtt
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Számos munkabiztonsági mérföldkő eléréséről számolhatunk be: a TVK-ban közel kétmillió munkaórát teljesítettünk munkaidő kiesés-
sel járó baleset (LTI) nélkül, a három magyarországi finomító pedig novemberben ünnepelte a második LTI nélküli évet. Az IES áprilisban 
elérte az egy éve tartó, bármilyen személyi sérülés bekövetkezése nélküli működést. Az Irak kurdisztáni régiójában működő Kalegran 
saját operációja 600 nap óta teljesít LTI vagy közlekedési baleset bekövetkezése nélkül, míg vállalkozói 2,5 millió munkaórát teljesítet-
tek hasonló eredménnyel. Pakisztánban a Makori gázüzem kivitelezése során 6 millió munkaórát sikerült teljesíteni LTI nélkül, a MOL 
Pakistan saját dolgozói állománya pedig harmadik éve teljesíti az LTI-mentes működésre vonatkozó éves célt. 
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Alapvető fontossággal bír a biztonságos működés és eszközeink karbantartása során a biztonságos munkavégzés rendszereinek meg-
teremtése. Jelentős lépés ezen a téren az elektronikus munkaengedélyezési rendszer kiterjesztése a MOL Nyrt. minden működési 
területén.

A Crosco a Zagreb-1 offshore platformján bevezette az Egyesült Királyság LOLER szabályozásán alapuló Emelési Menedzsment Rend-
szert. A program keretében minden érintett munkavállaló képzésben részesült a biztonságos és sikeres emelési műveletek elvégzése 
érdekében.

A magasból való leesés az egyik legjelentősebb veszélyforrás az olaj- és gáziparban. A kapcsolódó kockázatok minimalizálása érdekében 
a Slovnaft a „Zuhanásvédelem” program második fázisába lépett. Leesés elleni eszközök (pl. kikötési pontok) kerültek telepítésre és a 
kollektív védelem is felújításon esett át számos helyszínen.

Közlekedésbiztonság
Működésünk minden területén kiemelt prioritásként tekintünk a közlekedésbiztonságra. A kiemelt kockázatúnak ítélt járművezető-
ink – legyenek azok saját dolgozók vagy vállalkozók – defenzív vezetési tréningen vesznek részt. Logisztikai tevékenységünk biztonsági 
teljesítményét a Közúti Szállítási Menedzsment Rendszerrel emeljük, amely a teljes saját flottára és a vállalkozói flotta jelentős részére 
kiterjesztésre került.

Közlekedési Baleseti Frekvencia (RAR), MOL-csoport (egymillió kilométerre eső közlekedési balesetek száma) [GRI LA7]

*EBK menedzsment rendszer szempontjából integrált vállalatok, INA-csoport nélkül
**Csak INA d.d. 2010-ig
*** Minden vállalat, 2011-től INA-csoporttal együtt

A hosszú évek óta működő defenzív vezetési tréning szolgáltatás Magyarországon megújításra került, Szlovéniában pedig télen tartot-
tuk az oktatásokat, a különleges időjárási viszonyokra felkészítendő munkavállalóinkat. Az INA 2011-ben indította el az ún. “Biztonságos 
Vezetés Programot” kezdeményezést, melynek keretében 2013-ban már 509 dolgozó részesült biztonságos vezetési alapképzésben. 
A MOL Pakistan a közúti közlekedést kiemelt működési kockázataként azonosította, ezért intenzív kommunikációs kampányt indított. 
Ez olyan, már meglévő közlekedésbiztonsági eszközöket egészít ki, mint a jármű nyomkövető rendszer (VTS, regisztrálja a sebesség-
túllépést és a hirtelen fékezést) és a kötelező utazástervezési rendszer. A már említett Közúti Szállítási Menedzsment Rendszer bosznia-
hercegovinai működésünkben is bevezetésre került. Mantovai finomítónkban pedig a helyi sajátosságra fókuszáló tudatossági program 
valósult meg. 

Küldetésünk részének tekintjük, hogy töltőállomás hálózatunk vásárlóit rendszeresen tájékoztassuk különböző közlekedésbiztonsági 
témákban, erre jó példa a „Stílus és Lendület” magazinok helyi kiadásaiban megjelent autós, robogós és biciklis cikkek sorozata és a IES 
kútjain terjesztett biztonságos tankolási útmutató.

A munkabiztonsági tevékenységekről bővebben honlapunkon olvashat.

Beszállítói EBK menedzsment rendszer
Kapcsolódó célkitűzés: „A beszállítói EBK menedzsment program fejlesztése”

Az EBK Menedzsment Rendszer felülvizsgálata keretében a Beszállítói Biztonsági program is jelentősen megújult 2013-ban. Az új fo-
lyamat nagyobb hangsúlyt helyez a magas kockázatú tevékenységekre és a kiemelten kockázatos eszközökre. Az iparági gyakorlattal 
összhangban az összetett, nagy kockázattal járó munkák esetén bevezetésre került a 24/7 helyszíni biztonsági koordináció és a gyakori 
helyszíni ellenőrzések kötelezettsége. 

RAR 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2012 
[%]

MOL-csoport* 1,6 1,2 1,0 0,75 0,8 8

INA-csoport** NA NA 3,4 2,7 1,9 -29,6
Teljes MOL-csoport*** 1,6 1,2 1,7 1,4 1,2 -14

A kötelező SCC (Safety Company Checklist) minősítés fokozatos bevezetése bizonyos működési területeken a beszállítók és a MOL-
csoporthoz tartozó Karbantartó Cégek esetében szintén beütemezésre került az elkövetkezendő évekre. A beszállítók utóértékelési 
eredménye, valamint az EBK menedzsment rendszer tanúsítványok a tenderértékelési folyamatba beépítésre kerültek. Ezáltal megva-
lósult az első lépés egy egységes, vállalati beszállítói menedzsment rendszer kialakítása érdekében.

Beszállítói előminősítési auditok száma 2013-ban

Azoktól a közúti balesetektől eltekintve, amelyekben két vállalkozó sofőrje vesztette életét, nem volt súlyos beszállítói sérülés. A bal-
esetek okai és típusai hasonlóak a saját munkavállalók baleseteihez: elsősorban szembe kerülő porszemek, szilánkok, kézi eszközök 
használata és közúti szállítás okoztak könnyebb sérüléseket, horzsolásokat és szemirritációt. Szintén előrelépés a területen, hogy be-
szállítói teljesítménymutatók (LTIF, TRIR) kerültek lefektetésre a Csoport és országos szintű üzleti célok közé 2013-ban.

A balesetek megelőzésében kulcsfontosságú a MOL-csoport részére munkát végző beszállítók kompetenciájának javítása. Ennek ér-
dekében új beszállítói képzési rendszer került bevezetésre a magyarországi működési területünkön. Az INA d.d. vállalatnál összesen 
21 beszállítói fórum került megrendezésre 221 vállalkozó részvételével. A részvételi arány egyértelműen jelzi, hogy a MOL-csoportnak 
dolgozó vállalkozók egyre inkább belátják a biztonságos munkavégzés fontosságát. Szlovákiában a beszállítói EBK Fórumokon a Slovnaft 
Finomító 2014-es biztonságos nagyleállására való felkészülés volt a középpontban.

3.3.2 egészségvédelem és egészségfejleszTés

Kapcsolódó célkitűzés: „Munkahelyi egészségfejlesztési programok megvalósítása”

A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban sem regisztráltunk foglalkozási megbetegedést a MOL-csoport munkavállalói körében. Emellett 
természetesen folytattuk már megkezdett programjainkat és újak is útjukra indultak munkahelyi egészségvédelem területen.
A munkahelyi kockázatértékelések során feltárt pszicho-szociális kockázati szintekkel összhangban testreszabott munkahelyi stressz-
kezelő oktatásban részesült a munkavállalók egy érintett csoportja. A cytogenetikai programunk –mely az olaj- és gázipar vezető moni-
toring eszköze – résztvevőinek száma pedig 110-re emelkedett.

A Crosco különleges munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak orvosi alkalmassági vizsgálati rendszere is fejlesztésre került. A dolgozók 
egyéni egészségügyi állapotuk alapján (vérnyomás, koleszterin szint, testtömeg, betegségek) kerülnek besorolásra. A magas kockázati 
osztályba sorolt dolgozók további kiegészítő vizsgálatokon vesznek részt (pl. terheléses vizsgálat) a kötelezők mellett annak biztosítása 
érdekében, hogy kizárólag az egészségi állapotuknak megfelelő feladatokat végezzenek. A Rotary-nál minden fúróberendezést AED 
készülékkel láttak el.

A Slovnaft finomítójának nyolc üzemében került felmérésre a munkahelyi terhelés okozta és az érzékszervi stressz. A projekt következő 
fázisában az érintett munkakörökre meghatározásra kerülnek a pszichológiai profilok és javító intézkedés a terhelésből fakadó stressz 
kezelésére.

A MOL Pakistan harminc egészségvédelmi oktatást rendezett a dolgozói tudatosság növelése érdekében. A tematika többek között 
elsősegélynyújtást, CPR-t, kígyómarás-megelőzést és -kezelést, dengue-láz kezelést, dietetikai ismereteket és fertőző betegségek meg-
előzésével kapcsolatos ismeretek foglalt magában.

Munkahelyi egészségfejlesztés
A MOL-csoport vállalatai az éves STEP program (vállalati egészségfejlesztési program) elemeit a dolgozók javaslatai alapján állították 
össze 2013-ban is. Az egészségi-állapot felmérések mellett az éves STEP tervek számos testmozgással járó elfoglaltságot, helyi sport-
versenyeket stb. tartalmaznak. A számos STEP nap alkalmával pedig nem csak a dolgozók, de családtagjaik is bevonásra kerültek az 
egészséges életmód ösztönzése érdekében. 

Vállalat MOL Slovnaft INA IES
Nemzet-

közi 
Upstream

Összesen

Beszállítói előminősítési 
auditok száma 215 84 67 34 59 459
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A vállalat egészségfejlesztési programjának újabb elismerését jelenti, hogy a MOL Nyrt. elnyerte a “European Network for Workplace 
Health Promotion” díját a sikerrel alkalmazott jó gyakorlatával a “Krónikus betegséggel élő dolgozók egészséges munkahelyének elő-
mozdításáért” kategóriában. Ezen túlmenően több mint 8.000 dolgozó (a teljes munkavállalói létszám közel harmada) vett részt az em-
lített STEP programokon. Kerékpárosbarát Munkahely díjazásban részesült a MOL Nyrt. és a TVK is a kerékpáros dolgozóknak nyújtott 
infrastrukturális szolgáltatások és egyéb ösztönző lépések alapján. Az IES arra szolgált jó példával, hogy egészségfejlesztés területen 
a külső kezdeményezések felkarolása is fontos: a Minciomarcia & Maratonina futóversenyek júniusban és szeptemberben zajlottak 
Mantova utcáin. A vállalat mindkét versenyen támogatta a dolgozók indulását.

3.3.3 folyamaTbizTonság és kockázaTkezelés

Folyamatbiztonsági irányítási rendszer Process Safety Management
Cél: „Technológiai biztonság erősítése, benchmark pozíció javítása”

A folyamatbiztonsági menedzsment legfőbb célja olyan irányítási rendszer kialakítása, amely biztosítja a veszélyes technológia üzemel-
tetéséből eredő események megelőzését, valamint az emberek, eszközök és környezet megvédését a balesetek következményeitől. A 
MOL-csoport 2006-ban kezdte el a Folyamatbiztonsági Menedzsment (PSM) bevezetését.

2013-ban egy új EBK stratégia került kialakításra vállalatunknál, melynek részeként célunk a folyamatbiztonság további erősítése. Mivel 
egy ilyen rendszer működése megbízható műszaki alapokat kíván, ezért az elkövetkezendő időszakban ezek további javítására helyez-
zük a hangsúlyt. Arra törekszünk, hogy a folyamatbiztonság terén teljesítményük alapján bekerüljünk Concawe és az OGP nemzetközi 
benchmarkban szereplő vállalatok legjobb 25%-ba.

Az új EBK stratégia megvalósítása mellett a PSM implementáció során a menedzserek és munkavállalók elkötelezettségének javítása 
és bevonása a legfontosabb fókuszterületek. Ennek érdekében három-szintű PSM koordináció került kialakításra. Ennek részei egy 
MOL-csoport szintű Fórum (melynek állandó tagja a MOL-csoport vezérigazgatója is), Csoportszintű PSM hálózat és helyi szintű mun-
kacsoportok.

A folyamatbiztonsági teljesítmény hatékonyabb nyomonkövetése érdekében számos új kulcsteljesítmény mutatót vezettünk be (pl. 
vészleállító rendszerek kiiktatásának száma, technológiai változáskezelési folyamatok száma, üzemeltetéssel kapcsolatos vészjelzé-
sek száma stb.). E mellett a MOL-csoport a folyamatbiztonsággal kapcsolatos események kockázat alapú besorolását (értékelését) is 
folytatja. A Tier 1-2 - magas kockázatú – események nyomonkövetése megvalósult, e mellett számos egység végzi a Tier 3-4 típusú 
események monitorozását is. 2013-ban MOL-csoport szinten 10 auditot végeztünk el különböző egységeknél, vállalatainknál, melyek 
középpontjában a biztonságos üzemeltetés előírásainak betartása valamint a vezetők személyes részvétele/szerepvállalása volt.
A biztonságos üzemeltetés érdekében tett erőfeszítésünk visszaigazolásaként 2013-ban csak 1 súlyos esemény következett be (kemen-
cetűz), melynek kapcsán csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.

A 45 rögzített Tier 1 és 2 kategóriájú események közül csak 6 volt Tier 1-es. A teljes Tier 1-2 események számában enyhe emelkedés 
mutatkozik, ami annak a következménye, hogy az előző időszakban az ilyen típusú eseményeket csak a Finomítók jelentették. 2013-tól 
minden érintett üzletágunk gyűjti és jelenti az eseményeket e besorolás szerint.

Folyamatbiztonsági események [GRI OG13]

MOL-
csoport MOL SN INA IES Nemzet-

közi US

Folyamatbiztonsági események 
(Tier 1+2) 45 19 16 10 0 0

Összesen Upstream Downstream Egyéb
Tűzesetek 48 10 34 4

HiPo /lehetséges súlyos következmény 7 3 4 0
Elfolyások (LOPC) 79 28 50 1

HiPo /lehetséges súlyos következmény 0 0 0 0

Tűzesetek és elfolyások (LOPC)

*Összes tűzesetek száma, beleértve a harmadik félnél bekövetkezett eseteket is (pl. töltőállomásokon)

A 2013-ban elért legjelentősebb eredményeink közé tartozik a MOL termékelőállítás divízióban bevezetett automatizált rendszer, 
mely a bénított reteszeket (biztonsági berendezés) rögzíti, valamint a biztonság szempontjából kritikus berendezések azonosítása a 
SLOVNAFT-ban.

Vészhelyzetek kezelése
2013-ban a MOL-csoportban csak 1 súlyos esemény következett be veszélyes technológiák üzemeltetése során (lásd az előző részben). 
Mivel az esemény egy kemence térben következett be (zárt rendszer), ezért nem volt szükséges komolyabb vészhelyzeti beavatkozásra.
Felmérés készült a MOL-csoport egyes üzleteinél a súlyos ipari katasztrófára való felkészültség szintjéről. A felmérés elsősorban a 
megfelelő műszaki és humán erőforrások meglétére fókuszált. Az azonosított hiányosságok elhárítására 3 éves akcióterv készült, amely 
során pótolni vagy javítani kell a felkészültséget. A terv új eszközök (tűzoltóberendezések) beszerzését, vagy meglévő berendezések 
(tűzi víz rendszerek) korszerűsítését is tartalmazza.

A vészhelyzetre való felkészültség és beavatkozás fejlesztése érdekében új gyakorlatot vezettünk be a súlyos eseményeknél a vészhelyz-
eti beavatkozás részletes kiértékelésére/elemzésére. Az elemzési szempontok között szerepel annak kiértékelése, hogy a beavatkozás 
alkalmas volt-e a negatív következmények minimalizálására. Ezen értékelési rendszer alkalmazásával került elemzésre a fent említett 
kemencetűz is a Slovnaftban. Az elemzés során fény derült a nem megfelelő kommunikációra az üzemeltetési személyzet és a tűzoltók 
között, valamint új védőeszközök alkalmazására tettek javaslatot a vizsgálatot végzők.

További információk a vészhelyzetre való felkészülésről és beavatkozásról honlapunkon találhatók. 

3.4		 Humán	tőke

Általános cél: Befektetés a humán tőkébe.

eredmények

  A MOL Nyrt. volt Magyarország egyik legvonzóbb munkaadója  
az Aon Hewitt Munkaadói Arculat Felmérése alapján.

  Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2013 decemberében jóváhagyta  
a MOL-csoport diverzitási stratégiáját, amely rövid távra a következő 3 alapvető irányt  
jelölte ki: nemzetköziesítés, a fiatal tehetségek megtartása és tudás transzfer.

kihívások

  A MOL-csoport tisztában van azzal, hogy a tehetségek utáni verseny tovább folyik,  
és pro-aktív intézkedéseket kell tennünk a fenntartható növekedéshez szükséges  
tehetségek biztosítása érdekében.

MOL-csOpOrt éves jeLentés 2013198 199
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3.4.1 TeheTségek vonzása 

Kapcsolódó célkitűzések:
• „Folyamatosan biztosítani kell a tehetségek megszerzését célzott tehetségtoborzási programok révén. Kollektív speciális szaktudás és 
ismeretek kiépítése és megtartása szakértői karrierutak lehetőségével, ami a vezetői előrelépés alternatívája lehet”  
• „Országokon átívelő versenyképes javadalmazás minden szervezeti szinten”

Versenyképes javadalmazás
A MOL-csoport fontosnak tartja a kiemelkedő teljesítmény elismerését. Javadalmazási rendszereinket úgy alakítottuk ki, hogy azok 
erősítsék az érdemek elismerésén alapuló kultúrát azzal, hogy egyértelműen megkülönböztetjük a kiemelkedő eredményt az átla-
gostól és a gyengétől, illetve a kimagasló eredményeket magasabban javadalmazzuk ezáltal ösztönzve a munkavállalókat egyre jobb 
teljesítményre. A MOL-csoport tisztában van azzal, hogy a tehetségek piaca különösen szűk az iparágon belül, és miközben igyekszünk 
egyre vonzóbbá tenni a vállalatot, megfelelő javadalmazással megtartjuk a meglévő tehetségeinket és versenyképességüket.  

A javadalmazási és juttatási rendszer egyik sarokköve a HAY módszertan, mely a legszélesebb körben elismert munkakör értékelési 
módszer, nemzetközi szinten több mint 10.000 vállalatnál alkalmazzák. A rendszer terjedelmének folyamatos bővítése nyomán 2013-ra 
elkészült a munkakörök közel 90%-ának besorolása. A HAY módszer segítségével a vállalat egy olyan átlátható, egyszerű és egységes 
rendszert alakított ki és működtet, mely megteremti a méltányosság alapjait és számon kérhetőségen alapuló elismerést biztosít a 
munkavállalók számára.

2013-ban bevezettük a HAY rendszert Bosznia-Hercegovinában és az INA-csoport leányvállalatainál. Folytatjuk a módszertan Csoportsz-
intű kiterjesztését a munkaköri kategóriák egységesítése és az egységes és átlátható javadalmazási formák kialakítása érdekében. 
A HAY módszer bővítésével párhuzamosan új bérskála stratégiát dolgoztunk ki, összevetve a vonatkozó HAY-kategóriákra alapozott 
bérsávokat a hasonló vállalati (benchmark) adatokkal.

2013-ban egy ún. „húzó” javadalmazási politikát vezettünk be. Ez a HAY besorolásokon és a teljesítményértékelés eredményén alapuló 
javadalmazási rendszert támogatja. A rendszer a béreket a helyi piaci átlag felé pozícionálja, de figyelembe veszi a helyi vállalat ren-
delkezésére álló pénzügyi erőforrásokat és más korlátozó tényezőket is. 

Vállalati minimum bér és a helyi minimálbér aránya a jelentősebb (min. 100 főt foglalkoztató) vállalatoknál (%) [GRI EC5]

Ország (vállalat) 2011 2012 2013
Ausztria (Roth Heizöle GmbH) 100% 100% 100%
Bosznia-Hercegovina (Energopetrol d.d.) 101% 101% 101%
Horvátország (INA d.d.) 136% 149% 155%
Magyarország (MOL Nyrt.) 169% 142% 145%
Olaszország (IES S.p.A.) 112% 112% 117%
Románia (MOL Romania PP s.r.l.) 187% 193% 180%
Pakisztán (MOL Pakistan Ltd.) 247% 412% 345%
Oroszország (BaiTex LLC) 151% 193% 210%
Szerbia (MOL Serbia d.o.o.) 112% 104% 101%
Szlovákia (Slovnaft a.s.) 142% 138% 133%
Szlovénia (MOL Slovenija d.o.o.) 115% 100% 100%

A MOL-csoport szigorú irányelveket fogalmazott meg: minden munkavállaló egyenlő javadalmazásra jogosult nemtől, kortól és nem-
zetiségi hovatartozásától függetlenül. Az átlátható Csoport-szintű javadalmazási irányelvek megjelennek a Csoportszintű és a helyi 
szabályzatokban, és ezekhez minden munkavállaló hozzáfér. A társasági szintű szabályokat a kollektív szerződések (KSZ) is tartalmazzák. 

A vezetői javadalmazás szorosan kötődik a teljesítményhez, ezzel is ösztönözve a vezetőket a lehető legjobb teljesítmény elérésére. A 
vezetői javadalmazási rendszer részét képezik a rövid- és hosszú távú ösztönzők, többek között az éves teljesítmény-alapú jutalmazási 
és a Hosszú Távú Ösztönzési Rendszer (HTÖ). Az átalakított HTÖ összhangban áll a legjobb nemzetközi gyakorlatokkal és közvetlenül 
összekapcsolja a vezetői előnyöket a részvényesek stratégiai érdekeivel az alappilléreken keresztül – melyek a Részvény Opció és Telje-

sítmény-alapú Részvényprogram. A javadalmazás terén végrehajtott folyamatos fejlesztések nyomán egy rendkívül vonzó kereskedelmi 
jutalmazási rendszer jött létre, melynek célja a MOL-csoport versenyképességének további javítása.

A MOL-csoport operatív területeinek többségében különböző szociális és nyugdíjalapok működnek a munkavállalók számára. Ezek a 
rendszerek általában állami ellenőrzés alatt állnak, de vannak részben magánpénztár-alapú rendszerek is. A MOL-csoport dolgozóinak 
96%-a nyugdíj-hozzájárulásban részesül, amelyet a munkaadó vagy a munkavállaló fizet –ennek összege a helyi törvényekkel összhang-
ban országonként eltér. Mivel a magyar törvényekkel összhangban egyes működési területeken önkéntes nyugdíjpénztári rendszer is 
működik, a munkavállalók a vállalatoktól kapott béren kívüli juttatásaikat részben vagy teljes egészében ilyen célra is felhasználhatják.
További információ a javadalmazási rendszerrel kapcsolatban a honlapon található.

Befektetés az oktatásba
Az energia iránti globális igény továbbra is nő, és mivel a tapasztalt mérnöki állomány több mint fele a következő 5-10 éves időszakban 
eléri a nyugdíjkorhatárt, és nagyon kevés kellően képzett és megfelelő beosztású szakember van, aki helyükre léphet, az az olaj- és 
gázipar a megfelelő utánpótlás hiányával küzd. A MOL-csoport is részese a tehetséges szakemberekért folytatott versenynek, ami nem 
ért véget, és pro-aktív intézkedéseket kell tennünk a fenntartható növekedéshez szükséges tehetségek biztosítása érdekében. 

Ezért a MOL-csoport egy erőteljes munkáltatói márka stratégiát és eszközrendszert dolgozott ki, amely képes közvetíteni a személyre 
szabott és megfelelően szegmentált munkavállalói értékajánlatot a beazonosított kulcsfontosságú tehetség célcsoportok részére. Az új 
munkáltatói márka előtérbe helyezi a vállalati értékeket, melyek hajtómotorja a MOL-csoport munkavállalóinak energiája, inspirációja 
és sokszínűsége. 

A MOL-csoport képzés területen megvalósított befektetéseit széles körben elismerték és értékelték, amint azt a 2013-ban elnyert 
számos díj is tanúsítja.  

A MOL Nyrt. volt Magyarország egyik legvonzóbb munkaadója az Aon Hewitt Legjobb Munkahely Felmérése alapján, melynek kere-
tében 14.000 hallgatót és diplomás pályakezdőt kérdeztek meg preferenciáikról 17 ágazat több mint 240 vállalatával kapcsolatban. 
Sikerként könyveljük el, hogy a MOL-csoport minden évben előkelő helyet foglal el a négy évvel ezelőtt alapított díj odaítélése során. 
Az INA is számos értékes díjat nyert el Horvátországban 2013 folyamán. A „Zlatni indeks“ díjat az oktatás területén végrehajtott folya-
matos befektetéseiért és a felsőoktatási intézményekkel kialakított kiváló együttműködésért kapta. A „Zlatni indeks” díjat az INA a „a 
diákok és diákszervezetek által szervezett hallgatói projektekben való részvétel” kategóriában kapta meg a diákoktól. A „Munkaadói 
Partner Elismerés“ díjat az INA a kiváló emberi erőforrás gazdálkodás elismeréseként kapta. De valamennyi közül a legértékesebb a 
MojPosao portál által szervezett „Legjobb Munkaadó” pályázaton 2013-ban elért 2. helyezés. 

Szlovákiában a Slovnaft, a korábbi évekhez hasonlóan, 2013-ban ismét elnyerte a legkeresettebb vállalat díját az iparágban a Junior 
Chamber felmérése alapján. Az elismerő díj 20 középiskola és 20 egyetem összesen 1.400 diákjának és hallgatójának véleményén alapul.

A MOL-csoport egyetemekkel kialakított partnersége
A szakismereti hiány következtében az iparágban nehéz megtalálni a megfelelő képzettséggel és ismertekkel rendelkező szakembe-
reket. A kiöregedő állományon kívül a probléma másik eleme, hogy kevés diák választja a tudomány, technológia, műszaki területek 
és matematika tanulását, amelyek később  elvezethetnek az olaj- és gáziparhoz. A MOL-csoport elkötelezett az oktatásba történő be-
fektetések iránt, hogy emelkedjen a fenti területek iránt érdeklődő diákok száma, ezért stratégiai együttműködést alakít ki az oktatási 
intézményekkel annak érdekében, hogy erősítse az olaj- és gázipari munkaerő utánpótlását. 

A MOL-csoport tevékenységi területét illetően több egyetemmel is partneri kapcsolatot épített ki, és ebben 2013 fontos mérföldkőnek 
bizonyult. 

A MOL Nyrt. hároméves stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az öt legfontosabb oktatási intézménnyel, a Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel és a 
Szegedi Tudományegyetemmel.  

Horvátországban megújítottuk az együttműködést négy ismert egyetemmel (Zágrábi Egyetem, Spliti Egyetem, Rijekai Egyetem és az 
Amerikai Gazdasági és Műszaki Főiskola). Az egyetemekkel folyó együttműködés mellett az INA stratégiai kooperációt folytat olyan 
elismert diákszervezetekkel, mint eDIÁK, AIESEC, BEST és portal Srednja.hr. 
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A Slovnaft szorosabbra fűzte együttműködését két olyan egyetemmel, ahol a Slovnaft szakemberek rendszeresen tartanak előadáso-
kat, azaz a Szlovák Műszaki Egyetemmel és a Comenius Egyetemmel.
Olaszországban az IES 2013-ban is folytatta az együttműködését az egyetemekkel és a helyi középiskolákkal az egyetemeken rendezett 
állásbörzék, szakmai gyakorlatok és üzem- és vállalatlátogatások révén.

A MOL-csoport diákok széles rétegének nyújt lehetőségeket szakmai gyakorlatra, ösztöndíjakra, diplomakészítésre, vállalati telephe-
lyek felkeresésére, és oktatási kezdeményezésekben történő együttműködésre. Az alábbiakban néhány példát ismertetünk a határo-
kon átnyúló oktatási programokról.

A kurd oktatási program keretében a vállalat szorosan együttműködik az Iraki Természeti Erőforrás-gazdálkodási Minisztériummal, 
hogy képzett munkaerőt biztosítson az olajipar számára Irak Kurdisztán Régiójában. A program részeként 8 hallgatót vettek fel magyar 
egyetemekre (ELTE és Miskolc), hogy diplomát szerezzenek. Tanulmányaikat várhatóan 2014. júliusban fejezik be. 

A MOL Caspian és helyi partnere egy kazah oktatás programot indított. Az ösztöndíj program különféle kutatás-termelési szakterületek 
olajipari szakértőit célozza meg (fúrás, geológia, stb.) akik tapasztalatokat szereztek a helyi projektekben. A program részeként jelenleg 
is 12 hallgató folytat tanulmányokat Magyarországon a Miskolci Egyetemen és a BME-n. 

Középiskolai kapcsolatok
A MOL-csoport hosszútávra szóló fenntartható tehetség utánpótlást akar biztosítani és felismerte, hogy ennek érdekében minél fiata-
labb generációhoz kell fordulnia, hogy a természettudományok és a matematika felé orientálja a tehetséges fiatalokat. 
A MOL-csoport 4 évvel ezelőtt indította el a „Junior Freshhh” vetélkedőt Magyarországon, ami azóta is sikeresen folyik. 2013-ban a 
Freshhh Junior vetélkedőt, első ízben, szlovák nyelven szerveztük Szlovákiában, pozsonyi élő döntővel. 
A kiemelkedő tanári munka elismerésére a MOL-csoport egy díjat alapított „MesterM” néven. Ez a díj egy komoly erkölcsi és anyagi 
elismerés, amit azok a tanárok kapnak, akik kiemelkedő munkát végeznek a matematika és a természettudományok oktatása terén. 
A „MesterM” díjat Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban vezettük be. 2013-ban az említett három országból 17 tanár 
részesült a díjazásban.
További információ a különböző kezdeményezésekkel kapcsolatban a honlapon található.

Freshhh – A MOL-csoport nemzetközi vetélkedője
A „Freshhh” 2007 óta egy innovatív és kiemelkedően sikeres nemzetközi olaj- és gázipari online vetélkedő egyetemi és főiskolai hall-
gatók részére. 
2007 és 2013 között a Freshhh több mint 10.000 hallgatót vonzott 70 országból és 250 egyetemről vagy főiskoláról. A Freshhh 2013-ban 
rekordszámú jelentkezőt regisztrált, azaz több mint 2600 hallgató alkotott 887 csapatot 60 országból. A Freshhh 2013 győztes csapatá-
ban három ország versenyzőit találjuk, akik a Nagy Britanniában lévő Heriot-Watt Egyetemről érkeztek. 

További információ a honlapon található.

A „Freshhh” pályázat résztvevőinek száma

 2009 2010 2011 2012 2013
Csapatok száma 342 580 596 694 887
Országok száma 35 25 62 58 60
Egyetemek száma 95 117 217 251 253

kiváló példát szolgáltatva a MOL-csoport nemzetközi vállalati kultúrájáról. A Growww program 2007-ben indult útjára, és azóta 1350 
résztvevőt fogadtunk. Jelenleg a korábbi Growww programok résztvevőinek 12%-a vállalatcsoport központjában dolgozik, kiemelkedő 
lehetőséget biztosítva ezzel a legjobb tehetségek számára.

További információ a honlapon található.

PIMS2  Akadémia 2013
A MOL-csoport, a Pannon Egyetem Információs Technológia Karával együttműködve, egy posztgraduális képzési lehetőséget indított 
olyan szakemberek képzése céljából, akik képesek az olajipari ellátási lánc üzleti tevékenysége során adódó komplex kihívások eredmé-
nyes kezelésére, megbízható ismeretek elsajátítására a piacvezető szoftverek terén. A 2013/2014-es tanév a PIMS harmadik évfolyama, 
9 résztvevővel indult. A MOL-csoport jelentős támogatást nyújt a tanterv fejlesztésére és aktualizálására, és a résztvevők számára is 
támogatást biztosít tanulmányaik alatt.  A kiemelkedő teljesítményt nyújtók lehetőséget kapnak arra, a MOL-csoportban is bizonyítsa-
nak. 

3.4.2 munkavállalók megTarTása és öszTönzése

Kapcsolódó célkitűzés: „A teljesítménykultúra fejlesztése, és az Éves Humán Ciklus folyamatos integrációja és megújítása.” 

Éves Humán Ciklus (APC)
A MOL-csoportnál hiszünk a kihívásokban és a felelősségvállalásban. Valamennyi munkavállalónknak minden tőle telhetőt meg kell 
tennie annak érdekében, hogy minden nap a legjobb teljesítményt nyújtsa, új ötleteket dolgozzon ki, fejlődjön és bővítse tudását az 
új helyzeteknek történő megfelelés érdekében. A MOL-csoport abban is hisz, hogy minden munkavállalónak felelősséget kell vállalnia 
saját teljesítményéért és fejlődéséért, míg az őket irányító vezetők feladata, hogy megadják az ehhez szükséges iránymutatást és tá-
mogatást.

A MOL-csoport elkötelezett, hogy a magas szintű teljesítményt jutalmazza. A teljesítmény értékelésénél mind az elért eredmények, 
mind pedig az eredmények elérési módja is mérlegelésre kerül. A MOL-csoport értékeinek megfelelő magatartást minden munkavál-
lalónktól elvárjuk. 

A fenti célok érdekében működtetjük az Éves Humán Ciklust (APC), amely alapvető a MOL-csoport humán erőforrás folyamatai terén. 
Az APC kritikus jelentőségű HR folyamatokat foglal magában és minden évben egy egységes rendszer keretében zajlik. Biztosítja, hogy 
a teljesítmény menedzsment, karrier- és fejlesztéstervezés egységes és átlátható módon valósuljon meg, ami egyszerre szolgálja a 
vállalat és a munkavállalók érdekeit, és így hozzájárul a MOL-csoport fenntartható eredményességéhez.
Az APC következetes bevezetése révén a MOL-csoportnak sikerült elérnie, hogy az emberek a megfelelő célkitűzéseket szem előtt 
tartva végzik munkájukat.

Az APC folyamatot folyamatosan értékeljük a belső „vevői” visszacsatolások és a legjobb gyakorlatok figyelembevételével annak érde-
kében, hogy a stratégiai célok teljesítése és a javított üzlet eredmények elérése fenntartható legyen.

2013-ban az APC folyamat a MOL-csoportnál 17 ország 40 vállalatában megközelítőleg 13.000 résztvevőt fogott át. 

A Vezetői Teljesítmény Menedzsment Rendszer (VTMR) három pilléren nyugszik: társasági célok, divíziós/szervezeti célok, egyéni 
célok és ezek értékelése. Az alapvető pénzügyi mutatók mellett a fenntartható fejlődés, egészség-, munka- és környezetvédelem, és az 
emberi erőforrásokkal kapcsolatos célokat is figyelembe vesszük. A célokat egységesen felülről-lefelé haladva tűzik ki a szervezetben, 
a felsővezetők céljainak alábontásával.

A Munkavállalói Teljesítmény Menedzsment Rendszer (MTMR) összeköti a társasági célokat és az egyéni teljesítményt. Eredmé-
nye egy differenciált munkavállalói ösztönző kifizetés összhangban a teljesítményértékelés eredményével. A MOL-csoport dolgozik 
az MTMR  kiterjesztésén annak érdekében, hogy a Csoporton belül az összes vállalatban működjön a folyamat. A következő lépés az 
MTMR folyamat bevezetése lesz az INA-ban 2014-ben.

A Karriermenedzsement Rendszer (CMS) & Fejlesztés folyamatai lehetővé teszik a tehetségek azonosítását és megtartását, a vezetői 
utódlástervezést, és a MOL-csoport üzleti stratégiájával összhangban álló munkavállalói fejlesztéseket. A MOL-csoport tehetségcso-

2) A PIMS betűszó az angol „Process Industry Modelling System” kifejezés megfelelője.

Growww – a frissdiplomás program
Immár hetedik éve ajánl a MOL-csoport egyedülálló lehetőséget frissen végzett hallgatóknak, hogy szakmai pályafutásukat a MOL-
csoportnál kezdjék meg, képzés mellett szerezzenek valóságos munkatapasztalatokat, mentori támogatást kapjanak a legjobb szak-
emberektől az egyes szakterületeken, és bizonyíthassák képességeiket és adottságaikat nemzetközi munkakörnyezetben. A Growww 
elsődleges célcsoportját a műszaki, föld-tudományok és technológia terén diplomát szerzett hallgatók adják, de a közgazdaság és 
más területeken végzettek is találhatnak vonzó lehetőségeket a MOL-csoportnál. 

2013-ban 221 új Growww résztvevő lépett be a MOL-csoporthoz, akik 11 országból érkeztek, nevezetesen Bosznia-Hercegovina, 
Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Irak, Omán, Pakisztán, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia területéről, ezzel 
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portjait évente újra-értékeljük a munkavállalói értékelő megbeszéléseken (People Review Meetings), ahol az adott területek vezetői 
terveket dolgoznak ki az erősségek javítására és a tehetségek fejlesztési lehetőségeinek azonosítására.

A MOL-csoportnál a karrier nem csupán a vezetői ranglétrán történő előrelépésről szól, hanem a vízszintes irányú mozgások értékéről 
is, mivel ezek bővítik a munkavállalók képességeit, ismereteit és tapasztalatait. A MOL-csoport bátorítja munkavállalóit, hogy külön-
böző területeken szerezzenek tapasztalatokat azzal, hogy kihasználja a házon belül megnyíló munkakörökből és a projekteken végzett 
munkákból szerezhető előnyöket. 2014-ben a MOL-csoport igyekszik tovább erősíteni a szakértői karrier lehetőségeket, hogy vonzó 
alternatívát kínáljon a vezetői pályán kívül is.

A teljesítményértékelési folyamatban részt vevő munkavállalók aránya [GRI LA12]

Amint a lefedettségi adatok mutatják, a MOL-csoport vállalatok többségében a központilag meghatározottal azonos APC folyamatokat 
és alapelveket alkalmaznak. 2013-ban az INA megkezdte a MOL-csoport VTMR alapelveinek bevezetését, és jelentős lépések történtek 
a folyamat további harmonizálására a 2014-től kezdődően bevezetendő MTMR folyamattal.

Munkavállalói elkötelezettség
A munkavállalói elkötelezettség több annál, hogy a munkavállalók mennyire elégedettek, vagy mennyiben járulnak hozzá az üzleti 
eredmények javulásához. Az elkötelezettség azt méri, hogy az emberek mennyire akarnak tenni – és valójában mit tesznek – sze-
rvezetük üzleti eredményeinek javítása érdekében. Az elkötelezettség és az üzleti teljesítmény magas pozitív korrelációt mutat.
A MOL-csoport kétévente készít Munkavállalói Elkötelezettség Felmérést a munkavállalók elkötelezettségének és elégedettségének 
mérésére. Minden MOL-csoport vállalat ugyanazt a kérdőívet használja az összehasonlíthatóság és a trendképzés céljából. A legutóbbi 
felmérés 2012/13-ben készült.

Munkavállalói Elkötelezettség Felmérés eredményei (%) 

* 2012-ben az új szolgáltató megjelenése miatt változott az elkötelezettség-felmérési módszertan. Ennek megfelelően a táblázatban szereplő elkötelezettségi szintre 
vonatkozó adatok nem mutatják a 2010-2012. közötti időszakra jellemző változásokat, mivel más a viszonyítási alap. A 2010 évi eredményekkel összehasonlításban az 
eltérés 2% csökkenést mutat. 

* A szakértői csoport és munkavállalók számának csökkenésének oka az INA bevonása és az eltérés a vállalat mérete miatt jelentős; a teljesítményértékelési folyamatot 
fokozatosan terjesztettük ki.

A MOL-csoport CMS & Fejlődés folyamataiban résztvevők számának növekedése [GRI LA12]

Munkavállalói besorolás 2009 2010 2011* 2012 2013
Felsővezetők 100% 100% 100% 100% 100%
Középvezetők 100% 100% 100% 100% 100%
Közvetlen vezetők 100% 100% 85% 85% 100%
Szakértők 78% 78% 48% 64% 64%
Munkavállalók (HAY 18 és ez alatt) 71,4% 73% 40% 41% 42%

APC folyamat
Résztvevők száma (/év)

2011 2012 2013
CMS & Fejlesztés 1.320 1.535 2.000

Munkavállalói Elkötelezettség Felmérés eredményei 2008* 2010 2012/13
Lefedettség 90 90 96
Válaszadási ráta 50 64 62
Munkavállalói elkötelezettség szintje 67 70 47*

A MOL-csoportban a MOL Romania elkötelezettség szintje meghaladja az európai olajipari átlagot, a külső benchmarkot a szolgáltató 
biztosítja.

A magasabb munkavállalói elkötelezettség felé vezető úton a felmérés (mint mérési eszköz) csak az első lépés, amely lehetőséget ad az 
elkötelezettség tényezőinek jobb megértésére. Az eredmények alapján a fenntartható fejlesztést szolgáló intézkedéseket fogalmaznak 
meg az egyes vállalatok, szervezeti egységek. Ennek összefogására minden vállalatnál van egy felelős, aki a következő felmérésig a munka-
vállaló elkötelezettség „nagykövetévé” válik erre az időre. 

A felmérés eredményei mellett a fókuszcsoportok további betekintést biztosítanak az elkötelezettség alapvető tényezőinek a megis-
meréséhez. Ez a módszertan lehetővé teszi a mélyreható feltárást, és így a szervezet hatékonyan képes megoldásokat találni és az 
elkötelezettség növekedését elérni. Vállalatcsoport szinten több mint 1400 akció induét el 13 országban 34 vállalatnál, amelyek meg-
valósulátás negyedévente nyomonkövetjük.

3.4.3	 a	Humán	tőke	fejLesztése	

Kapcsolódó célkitűzések: “A MOL-csoport humán tőkéjének fejlesztése olyan környezet kialakításával, amelyben a munkavállalók a 
legmagasabb teljesítmény-szintet érik el, innovatív ötleteket, kompetenciákat, ismereteket sajátítanak el és alkalmaznak, és együtt-
működnek a közös üzleti sikerek érdekében.” 

Létfontosságú, hogy biztosítsuk a képzett munkaerő állományt az olaj- és gázipari értéklánc teljes terjedelmében, mivel a különböző 
munkahelyeken dolgozó emberek termelik ki azokat az erőforrásokat, amelyektől mint elsődleges energiaforrásoktól a világ függ. A 
humán tőke a MOL-csoport sikerének egyik legfontosabb eleme. A MOL-csoport stratégiája megköveteli a humán erőforrások fejlesz-
tését, mivel a globális környezet növekvő komplexitása, a változások egyre gyorsuló üteme, a Downstream hatékonyság-javítás iránti 
igény és az új Upstream lelőhelyek megtalálása és kitermelése innovációt, együttműködést, és az új technológiák és új műszaki kom-
petenciák elsajátítását igénylik.

Az ilyen környezet létrehozásához szükséges eszközök felölelik a képzést, az ún. coaching-ot és más megoldásokat.

A MOL-csoport képzés-fejlesztési adatai [GRI LA10]

 2011 INA 
nélkül

2012 INA 
nélkül

2013 INA 
nélkül

2011 
Teljes 
MOL-

csoport

2012 
Teljes 
MOL-

csoport

2013 
Teljes 
MOL-

csoport

Átlagos egy főre eső tréningóra (óra) 26 28 29 21 18 22

Átlagos egy főre eső tréning költség (ezer Ft) 69,70 76,00 75,40 50,90 54,00 57,30

Átlagos egy főre eső képzési óraszám (óra)
Felsővezetők 61 38 17 56 38 19

Középvezetők 45 35 33 47 31 34
Közvetlen vezetők 43 31 41 44 29 40
Szakértők 38 34 40 33 28 37

Egyéb munkavállalók 24 27 26 19 16 20

Munkavállalói csoportonkénti átlagos képzési költség (ezer Ft)
Felsővezetők 791,0 628,9 459,2 687,8 570,7 463,5

Középvezetők 298,0 345 297,5 264,4 324,8 287,3
Közvetlen vezetők 179,8 195,6 242,8 164,5 219,8 206,9
Szakértők 151,4 152,6 136,8 122,4 138,1 127
Egyéb munkavállalók 50,0 55,50 55,90 36,90 37,40 42,2
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Képzési és fejlesztési célok
2012 második felében a MOL-csoport egy új üzleti stratégiát vezetett be és jelentős változásokat kezdeményezett, beleértve a globális és 
helyi szervezetek és feladatkörök átalakítását, új globális vállalati központ (Headquarters) funkció kialakítását, és a vállalat eddigi történe-
tében a legnagyobb toborzási kampány megvalósítását. 

Mindezek a változások hatalmas kihívásokat jelentettek a vezetők és minden munkavállaló számára. Az átfogó változási stratégia részeként 
a MOL-csoport HR megkezdte a képzési  és fejlesztési stratégiájának felülvizsgálatát, hogy biztosítsa a változási folyamat fenntartását, a 
vezetői és műszaki ismeretek fejlesztésének felgyorsítását a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében. A 2013-2014 közötti időszak-
ra szóló cél egy új képzési stratégia kialakítása volt, olyan programok (pl. a LEAD) beindításával, amelyek hatékonyan képesek támogatni a 
MOL-csoport stratégiai prioritásainak  megvalósítását. 

Vezetői képességek építése
A globális környezet változásának üteme egyre gyorsul. A MOL-csoport is változik, ezért soha korábban nem volt még  ilyen fontos a veze-
tők következő generációjának fejlesztése.

A vezetői utánpótlás  biztosítása érdekében a MOL-csoport beindította a LEAD programot, egy olyan globális vezetői tehetségfejlesztési 
programot, amely a küszöbönálló kihívásokra készíti fel az alapos kiválasztáson átesett résztvevőket.

A fenti programok mellett a MOL-csoport erős képességfelesztési lehetőségeket nyújt az egész vezetői csoportnak, a Vezetői Komptencia 
Modellel összhangban, hogy elősegítse a vezetők sikerét.. 

Szakmai kompetenciák elmélyítése
A kompetencia-alapú fejlesztési folyamatot az egyének részére szükséges kompetenciák mérhető módon történő azonosítása és megha-
tározása érdekében vezettük be. A folyamat első lépése a munkaköri kompetenciák meghatározása, ezt követi a kompetenciák értékelése 
és a fejlesztési területek azonosítása, végül a képzési tevékenységek megvalósítása.

Globális vezetői komptencia keretrendszer létrehozása
A vezetői kompetencia/teljesítmény keretrendszert egységesítettük és 2007 óta folyamatosan ezt alkalmazzuk MOL-csoport szinten.
A vezetői szerep komplexitásához kapcsolódó eltérő elvárások alapján a MOL-csoport 5 általános vezetői  kompetenciaprofilt alakított ki 
– egyéni hozzájáruló, csoportvezető, középszintű vezető, üzleti egység vezető és felsővezető. A profilokat az egyes pozíciókhoz rendelték 
a szervezeten belül, ami alapján kompetencia felmérést lehet végezni, amelyet a fejlesztési akciók megtervezése és végrehajtása követ.
A vezetői kompetencia keretrendszer az alapja az értékelési és fejlesztési programoknak, ez alkotja a pszicho-metrikus vizsgálati rendszer, 
a kompetencia-alapú interjúk, és Értékelési és Fejlesztési Központok, stb. gerincét. Így lehetővé válik az értékelt munkavállalók megbíz-
ható összehasonlítása, valamint a külső forrásokból kiválasztott jelöltek egységes értékelésének biztosítása a MOL-csoport értékeinek és 
az elvárt magatartásnak megfelelően. 

A LEAD program értékelése is ennek a keretrendszernek megfelelően történt.

Átfogó fejlesztési programok

A kiváló teljesítmény elérése, az elkötelezettség és a motiváció magas szinten történő fenntartása érdekében állandóan szükség van a 
munkaerő folyamatos képességfejlesztésére.

Alapvető fontosságú a kvalifikált munkaerő állomány megléte a teljes olaj- és gázipari értéklánc mentén, hiszen az egyes munkahelyeken 
dolgozó munkavállalók termelik ki azokat az erőforrásokat, amelyektől – mint elsődleges energiaforrásoktól – függ az egész világ. 
A MOL-csoport stratégiája megköveteli a humán erőforrás folyamatos fejlesztését. A globális környezet egyre fokozódó komplexitása, a 
változások egyre gyorsuló üteme, a hatékonyságjavítás iránti igény a Downstreamben és az új Upstream  lelőhelyeken mind-mind innová-
ciót, együttműködést, új technológiák és új műszaki kompetenciák megszerzését és elsajátítását igényli.

LEAD

A globális környezet változásának üteme egyre gyorsul, ami a MOL-csoporton belül is tapasztalható, ezért soha korábban nem volt még  
ilyen fontos a vezetők következő generációjának fejlesztése. Az új globális korszak erős vezetést követel meg.

A MOL-csoport a vezetők következő generációjának megteremtése érdekében elindította a LEAD-et, a MOL-csoport globális vezetőfej-
lesztési programját. A LEAD úgy került kialakításra, hogy kihívást jelentsen a résztvevők számára és kibővítse ismereteiket világszínvonalú 
tananyag elsajátítása és egyéni és csapat projekt megbízatások teljesítése révén. 

A LEAD három egymást követő vezetői szint tehetségei számára szervezödőtt:
• Az Emerging Global Leaders Program felkészíti a tehetséges egyéni jelöltet az első vezetői megbízatására. 
• A Growing Global Leaders  Program segít a vezetőknek a tanulás felgyorsításában, hogy magasabb kihívásoknak is meg tudjanak felelni,  
• Az Advanced Global Leaders Program a kellően tapasztalt vezetőket juttatja el a következő szintre, hogy irányítani tudja a szervezeti 
teljesítményt. 

A tanulási folyamat online, tantermi, munka közbeni és tudás-megosztó alkotóelemeket tartalmaz mind a három programban, és 12-18 
hónap időtartamot ölel fel. A házon belüli program megvalósítása érdekében a MOL-csoport együttműködésre lépett az elismert regionális 
Cotrugli Vezetőképző Intézménnyel (Horvátország) és a globális hírnevű Thunderbird Global School of Management (USA) intézménnyel.
A LEAD első hulláma 2013 novemberében indult. 65 résztvevő került kiválasztásra, akik különféle kulturális és szakmai háttérrel rendel-
keznek, 11 országot képviselve Ausztriától Irakig, és különféle üzleti területekről érkeznek a Kutatás és Termeléstől a Kiskereskedelemen 
át a funkcionális területekig.

A LEAD nem egy egyszeri program, hanem rendszeresen ismétlődő esemény, amely minden magas teljesítményt nyújtó és vezetői poten-
ciállal rendelkező munkatársnak további lehetőségeket nyújt egyéni fejlődésére.

Szakmai Kompetenciafejlesztés

A MOL-csoport számára kiemelten fontos, hogy a munkavállalók elsajátítsák a megfelelő készségeket a munkaköri feladatok ellátására a 
vonatkozó előírásoknak és üzleti igényeknek megfelelően. A szükséges képzések és fejlesztési akciók azonosítása a Szakmai Kompetencia-
fejlesztési folyamaton keresztül történik, mely során strukturált képzési modulok állnak a szakértői gárda rendelkezésére.
A rendszer mögötti módszertant a PetroSkills, egy vezető olaj- és gázipari képzési vállalat biztosítja. A PetroSkills Szakmai Kompetencia-
rendszerének alkalmazása jelentősen felgyorsította a fejlesztési akciók megvalósítási folyamatát és lehetővé teszi azok iparági mutatókhoz 
(benchmark) történő igazítását. A racionalizált képzési igények révén és annak eredményeként, hogy külső oktatók igénybevétele helyett 
a meglévő belső tudásátadásra került a hangsúly, sikerült 10 millió Ft megtakarítást elérni 2013-ban. 2014-ben a program kiterjesztésre 
kerül a Nemzetközi Kutatás és Termelés, Downstream Logisztika és az EBK szakértők teljes csapatára.

A Szakmai Kompetencia Mérésbe 2013-ban bevont dolgozók [GRI LA11]

Üzleti terület Kutatás-termelés Downstream termelés + 
Downstream Fejlesztés EBK

Rendelkezésre álló szakmai kompetencia 
profilok 122 27 21

Lefedett szakértői létszám 750 750 30 

DS Fejlesztés Akadémia 2013
A 2013-ban indult program célja olyan szakemberek képzése, akik a szénhidrogén feldolgozás során olyan speciális területen sze-
retnék tudásukat gyarapítani, mint a finomítás és petrolkémiai technológiák.
A program egyénre szabott és tanúsított szakmai posztgraduális képzést biztosít egy rész-képzéses rendszerben. A két féléves ok-
tatási program után a résztvevők szénhidrogén technológiai fejlesztőmérnöki képesítést szereznek. A képzés Magyarországon a 
Dunai Finomítóban lesz havi egy hetes program keretében.

Több mint 30 potenciális jelöltünk volt és a vezetők 20 munkavállalót javasoltak Magyarországról, Szlovákiából, Olaszországból és 
Horvátország, akik sikeresen teljesítették a kiválasztási folyamatot. 

További információ a fejlesztési programokkal kapcsolatban a honlapon található.
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3.4.4 TiszTességes foglalkozTaTás iránTi elköTelezeTTség 

Kapcsolódó cél: „A felelős munkáltatói gyakorlatok, biztosítása a sokszínű és elkötelezett munkaerőért”

Munkavállalói kapcsolatok
Az egyesülés szabadsága és a kollektív szerződéshez (KSZ) való jog számunkra alapvető fontosságú.

Érdekképviseletek és kollektív szerződések [GRI LA4]

2009 INA 
nélkül

2010 Teljes 
MOL-

csoport

2011 Teljes 
MOL-

csoport

2012 Teljes 
MOL-

csoport

2013 
Teljes 
MOL-

csoport
Érdekvédelmi képviselettel rendelkező munka-
vállalók (%) 91,4 94,5 94,8 94,8 96,0

Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munka-
vállalók (%) 93,4 94,5 95,0 91,7 90,1

2009 INA 
nélkül

2010 Teljes 
MOL-

csoport

2011 Teljes 
MOL-

csoport

2012 Teljes 
MOL-

csoport

2013 
Teljes 
MOL-

csoport
Részmunkaidőben dolgozó munkavállalók (fő) 114 191 261 293 263

A részmunkaidőben dolgozók aránya a teljes 
munkaerőn belül (%) 0,64% 0,59% 0,83% 0,99% 0,91%

Megjegyzés: A különbséget elsősorban az ausztriai vállalatok okozzák, ahol az ipari KSZ-ek minden munkavállalót lefednek, nem csak a szakszervezet által képviselteket, 
valamint a MOL Románia, ahol a munkavállalói képviselők is kötelesek a KSZ-t aláírni.

Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) biztosítja a munkavállalók legfelsőbb szinteken való képviseletét, és folyamatosan tájékoztatja őket a 
hatáskörébe tartozó, általa véleményezett, különböző országokban hozott döntésekről, a nemzetközi gyakorlatról és tapasztalatokról. 
A MOL-csoport Felügyelőbizottságában a Munkavállalói érdekképviselői tagokat (a tagok harmadát) a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa jelöli. 
Az EÜT Európán kívüli országokban, Pakisztánban és Oroszországban is rendelkezik kapcsolattartókkal.

Az Üzemi Tanács (ÜT) évente körülbelül 10 alkalommal ülésezik, emellett sor kerül a MOL Nyrt. Üzemi Tanácsának és a MOL-csoport 
Európai Üzemi Tanácsának közös ülésére is, ahol a képviselők tájékoztatást kapnak a MOL-csoport aktuális gazdasági helyzetéről, illetve 
kérdéseket tehetnek fel a munkavállalókat érintő döntésekkel és szabályzatokkal kapcsolatban. Évente 3-4 Munkavállalói Fórumot 
tartunk, ahol a munkavállalók kérdéseket tehetnek fel a felsővezetőknek és a MOL-csoport első számú vezetőjének. Az EÜT vezető 
testülete és a szakszervezetek vezetői is meghívást kapnak az Üzemi Tanács megbeszéléseire és a Munkavállalói Fórumokra. A munka-
vállalók a MOL belső havi magazinján keresztül kapnak tájékoztatást a megbeszélésekről és a Fórumon elhangzott témákról.

Az INA elkötelezett a társadalmi párbeszéd folyamatos javítása iránt az INA Üzemi Tanácsával és szakszervezeteivel való együttműködés 
révén, ezért a HR képviselők és társadalmi partnerek rendszeresen találkoznak, valamint tárgyalnak a munkavállalók béren kívüli jut-
tatásairól, kompenzációjáról, beleértve az hatékonyságjavító és átszervezési projektek munkavállalókat érintő záradékait is.

Az INA Üzemi Tanácsa 2011-ben alakult három éves ciklusra, 25 taggal. A munkáltatóval való társadalmi párbeszéd lehetővé tette az 
ÜT számára a munkavállalókkal való hatékony kommunikációt hírlevelek, intranetes oldal és az INA Igazgatósági tagok munkavállalói 
gyűléseken való részvételén keresztül. Az INA ÜT felelős az üzemi tanácsok megválasztásáért az INA-csoporthoz tartozó vállalatoknál, 
valamint támogatja két másik ÜT működését az STSI és a Maziva tagvállalatoknál. Az INA ÜT tervezi az üzemi tanácsok Csoportszintű 
koordinációjának megszervezését. Jelenleg 5 aktív szakszervezet működik az INA-ban.

Az INA-ban a következő üzemi tanácsi választásokra 2014-ben kerül majd sor, ahol négy éves mandátumra választanak majd tagokat a 
Munkajogi Törvény módosításait alkalmazva.

23 rendes és 30 tárgyalásos megbeszélést tartottak, beleértve a megbeszéléseket bizonyos üzleti egységek menedzsereivel. 
A Rotaryban 4 közös ülést tartottak a szakszervezeti képviselőknek, ahol a felsővezetés is részt vett.

Szlovákiában a felsővezetés és a szakszervezeti képviselők rendszeresen találkoznak az aktuális kérdések megbeszélése érdeké-
ben. 2013-ban 5 Munkavállalói Fórumot tartottak azzal a céllal, hogy elkötelezetté tegyék és motiválják a munkavállalókat, és még 
átláthatóbbá tegyék a kommunikációt.

Olaszországban az év folyamán a szakszervezeti képviselők rendes megbeszélésein az EBK-hoz (Egészségvédelem, Biztonságtechnika, 
Környezetvédelem) és az emberi erőforrás-menedzsmenthez kapcsolódó kérdésekről egyeztettek. Ezen felül a szakszervezeteket bev-
onták az éves képzési terv kialakításába és ellenőrzésébe is.

2013 októberétől, miután a MOL-csoport bejelentette az IES mantovai finomítójának logisztikai központtá való átalakításának terveit, 
megkezdődtek a tárgyalások az országos és helyi szakszervezetekkel és intézményekkel annak érdekében, hogy megegyezés szülessen 
a társadalmi hatások kezelésére vonatkozó tervekről és a foglalkoztatottak számáról az újonnan kialakítandó szervezetben. 

Esélyegyenlőség és diverzitás
A MOL-csoport humán tőke fejlesztési alapelvei előnyben részesítik a sokszínűséget. A változatos összetételű munkaerő erősebbé teszi 
a vállalatot, mely a növekedés és eredmények terén is meghozza gyümölcsét. A MOL-csoport elkötelezte magát a legkülönbözőbb 
háttérrel érkező munkavállalók alkalmazása és előmenetele iránt, ami nagyobb eredményességet biztosít a vállalat számára és javít-
ja a tehetségbázisunkat is azzal, hogy lényegesen több jelentkezőhöz juthatunk globálisan. A MOL-csoport sokszínűségre vonatkozó 
stratégiáját a Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2013 decemberében hagyta jóvá és rövidtávra három alapvető irányt szabott meg: 
nemzetköziség, fiatal tehetségek megtartása és tudásátadás. A következő lépésként egy átfogó akciótervet dolgoztunk ki a három 
alapvető irány előmozdítása céljából. 

A nemzetköziség egyik példája a MOL-csoport központja, ahol az összes munkavállaló 18%-a nem magyar, 23 másik országot képvisel-
nek. A MOL-csoport több mint 300 munkavállalója dolgozik külföldön, nemzetközi kiküldetésben. 
A nemzetközivé válás részeként figyelemreméltó eredményeket értünk el, a MOL Pakistan felvette az első női üzemi  munkavállalóit, 7 
fiatal mérnököt a Growww Program keretében. 

A női munkavállalók aránya mintegy 20%-ot tesz ki a MOL-csoportban, míg a Growww program résztvevői között ez az arány megfelel 
az iparági átlagnak, Upstream területen a 2013-ban felvett fiatal diplomások 31%-a volt nő, miközben ez az arány 40% a Downstream-
ben. A dolgozói képviseletek és a Vállalat – mint munkaadó – aláírta a MOL Nyrt. II. Esélyegyenlőségi Tervét az elkövetkező két éves 
időszakra (2013 – 2015). 

A terv kiterjed a MOL Nyrt. minden munkavállalójára és különös figyelmet szentel a nők, gyermeküket egyedül nevelő szülők, a két vagy 
több 10 évnél fiatalabb gyermeket nevelő szülők, a fogyatékossággal élők, az 50. évüket betöltött munkavállalók és nemzeti/etnikai 
kisebbségek tagjainak jogaira. A terv elsődleges célja a felsorolt munkavállalói csoportok munka- és foglalkoztatási feltételeinek javítá-
sa és speciális szükségleteik kielégítése. Az új kezdeményezés eredménye a „babakelengye juttatás”. A MOL Nyrt. nemcsak kapcsolatot 
tart a szülési szabadságon lévő munkavállalókkal, hanem munkába történő visszatérésüket követően a lehetőségekhez képest a MOL 
Nyrt. rugalmas munkavégzési feltételek biztosít számukra.

2013-ban elkezdtük a megváltozott munkaképességű munkavállalók vállalaton belüli foglalkoztatásának értékelését, hogy mely 
munkakörök alkalmasak erre. A MOL Nyrt. nyitott szakmai gyakorlatra fogadni megváltozott munkaképességű diákokat. 
Két tag-vállalatunkkal (TVK és Petrolszolg Kft.) is aláírtuk és közzétettük a Esélyegyenlőségi Tervét hasonló tartalommal.
A SLOVNAFT csoport elsősorban oktatási és fejlesztési tevékenységében jeleníti meg a sokszínűséget a képességek fejlesztése során, 
különösen az egyes korcsoportok és személyiség típusok közötti eltérések kezelése érdekében.

A munka és a magánélet egyensúlya
A MOL-csoportban a Sokféleségi Stratégia részeként jelenleg vizsgáljuk a rugalmas munkavégzési körülményeket és azok bevezetésének 
lehetőségeit. 
Számos MOL-csoport tagvállalat garantálja a rész-munkaidőben történő munkavégzést.

Részmunkaidős foglalkoztatás a MOL-csoporton belül [GRI LA1]

14 MOL-csoport tagvállalat biztosítja az otthoni munkavégzést (ún. home office) és/vagy a távoli elérést, ami az összes munkavállaló 
70%-át lefedi. A munkavállalók otthonról végezhetik munkájukat a közvetlen munkahelyi vezető hozzájárulásával. 
2013 szeptemberben a Slovnaft elindította egy iskolai oktatást megelőző intézmény működését (Slovnaftáčik), amely a Vállalat dol-
gozóinak gyermekeit fogadja. Az intézmény magas színvonalú oktatást biztosít a dolgozók gyermekei részére, beleértve idegen nyelvek 
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oktatását is (angol vagy magyar, a szülők döntésétől függően), meghosszabbított nyitva tartással, a gyermekek általános fejlődésének 
támogatását, kiegészítő programokat, a szülők bevonásával együtt. 

A Slovnaft biztosítja  a rugalmas munkaidő kereteit, a műszak kezdés megválasztásának lehetőségével megtoldva, valamint rugalmas 
munkavégzési periódust – napi/heti vagy havi keretet. A munkavállalók számára továbbá elérhető elérhető kulturális rendezvények, 
kikapcsolódást biztosító alkalmak, sportolás és egyéb képzések széles választéka.

3.5  közösségek 

Általános cél: bizalom és hitelesség erősítése az érintett felekkel

eredmények

  A legjobb gyakorlatot képviselő új eszköz (a London Benchmarking Group módszertan) beve-
zetése a társadalmi befektetéssel kapcsolatos tevékenységeink megvalósításához és a beszá-
molók készítéséhez a MOL Nyrt.-n, a Slovnafton és az INA-n belül 2013. január 1-től kezdve.

  A MOL-csoport folytatta a helyi közösségek egészségfejlesztéséhez és –védelméhez kapcsolódó 
társadalmi célú befektetéseinek megvalósítását..Pakisztánban 2 ingyenes „Szemvizsgálati Tá-
bort” tartottunk, míg Irak Kurdisztán Régiójában mobil orvosi konténert állítottunk fel.

kihívások

  A szerepvállalás Csoportszintű szabályozása, valamint a követendő gyakorlat kiterjesztése 
valamennyi működési területünkre.

3.5.1 közösségi kapcsolaTok

Kapcsolódó célok:
• „Csoportszintű társadalmi szerepvállalási terv kidolgozása 2012-re”
• „Minden országnak legyen éves szinten frissített társadalmi szerepvállalási terve, amely révén az aktív szerepvállalás legfőbb szem-
pontjai megvalósíthatók”

Közösségi szerepvállalás
A közösségi szerepvállalás a közösségekre való odafigyelésről, valamint igényeik, elképzeléseik és életük súlypontjainak megértéséről 
szól, továbbá olyan együttműködések kialakítását jelenti, amelyek növelik a közösségek és a MOL-csoport fejlődését és fenntartható-
ságát. 

Legfontosabb stratégiai célunk 2011-ben az volt, hogy meghatározzuk a hatékony szerepvállalás kereteit, s hogy elindítsuk ezeket 
a folyamatokat a MOL-csoporton belül. Ezt sikerült teljesíteni. 2013-as Éves Kommunikációs Terveinket az új, a Csoport valamennyi 
tagjánál kiadott Társadalmi Szerepvállalás Kézikönyvünk alapján készítettük el. Ez részletes segítséget nyújt abban, hogy miként lehet 
a problémákat és az érintett csoportokat beazonosítani, majd pedig olyan áttekintő mátrixot készíteni a problémával kapcsolatosan, 
amely segíti a helyi kommunikációs igények prioritásainak meghatározását. A mátrixból levezetett intézkedések alkotják az egyes vál-
lalatok szintjén a társadalmi szerepvállalással kapcsolatos stratégiákat és terveket. 

A MOL-csoport tagvállalatok számos különféle módon szólítják meg az érintett csoportokat. A leggyakoribb a telephely szintjén való 
kapcsolattartás, a lakossági fórumok és a közös tevékenységek. A kommunikáció folyamatos a szabályozási környezet és a működési en-
gedélyek szempontjából illetékes hatóságokkal és a hivatalos testületekkel is. Olyan speciális kapcsolatokat is kialakítunk, amelyek célja 

az emberek beállítottságának és gondolkodásmódjának a fenntarthatóság érdekében történő alakítása. Ezen cél szem előtt tartásával 
indítottuk el 3 országban a használt sütőolaj-visszagyűjtő kampányunkat, amely lehetővé teszi a nagyközönség számára a veszélyes 
háztartási hulladék környezetbarát módon való megsemmisítését, miközben egyértelmű üzleti haszna is van a MOL-csoport számára 
annak, hogy az ilyen hulladékot egyik vegyesvállalatunkkal együttműködésben értékesíthető termékké alakítjuk át. Ezt a kezdeménye-
zést Magyarországon a „Köszi az olajat, jövünk egy bulival” kampánnyal egészítettük ki, aminek eredményeképpen soha nem látott 
szintet ért el a visszagyűjtött olaj mennyisége. 

A MOL Nyrt. a közösségek aktív bevonására összpontosította figyelmét, ezzel fejlesztve az együttműködést és az aktív szerepvállalást. 
2013-ban indult el a „Menedzsment Roadshow”, amelynek célja az összes magyarországi MOL telephely évente két alkalommal törté-
nő felkeresése, illetve a települési és megyei önkormányzatokkal, valamint a helyi közösségekkel való találkozás a bizalom erősítése és 
az aktuális témák megbeszélése érdekében. 

A Slovnaft társadalmi felelősségvállalása részeként a helyi érintett csoportok tudatosságának növelésére összpontosított. Az átlátha-
tó működés iránti elkötelezettsége részeként a Slovnaft új kommunikációs kampányt indított 2013-ban „Felelős szomszéd” címmel, 
amelynek segítségével a helyi közösségek további tájékoztatást kapnak a vállalat tevékenységeivel kapcsolatosan. Az első rövid tájé-
koztató kiadványok már meg is jelentek „Fáklyázás” és a „Vizek használata és védelme” címmel. 

Az INA módszeresen a helyi közösségek meghatározott igényeinek felmérésén dolgozott annak érdekében, hogy tovább tudja fejlesz-
teni, és ki tudja terjeszteni az egyetértésen és kölcsönös támogatáson alapuló együttműködést. A közösségekkel való kommunikáció 
rendszeres nyilvános eszmecseréken keresztül történik a környezeti hatásvizsgálat és a környezeti engedélyek megszerzésével össz-
hangban.

A nemzetközi kutatás-termelési tevékenységünk által érintett országokban a helyi közösségekkel való erős kapcsolatok kiépítése ér-
dekében az emberek alapvető igényeit kell figyelembe venni, így például az oktatást, az infrastruktúrával való ellátottságot, az ivóvíz-
ellátást és az egészségügyet. Számos gyakorlatot alkalmazunk a helyi közösségek igényeinek felméréséhez és megértéséhez, valamint 
annak biztosításához, hogy támogassák tevékenységeinket. Ezek között találjuk a szerződéses Közösségi Kapcsolattartók kinevezését, 
akivel a helyi lakosok bármikor kapcsolatba léphetnek. Irak Kurdisztán Régiójában heti gyakorisággal tartunk megbeszéléséket a helyi 
civil szervezetekkel. 

A közösségekkel való kapcsolatunk alapján a panaszok kezelésére is kiemelt figyelmet fordítunk. A MOL-csoport fontosnak tekinti a 
közösségtől érkező valamennyi panaszt. Pakisztánban és Irak Kurdisztán Régiójában a MOL-csoport helyi eljárásokat alkalmaz a pa-
naszkezeléshez. A belső és külső érintett csoportoktól érkező panaszok fogadásához és kezeléséhez online panaszkezelő rendszert is 
alkalmazunk, amelyen keresztül bárki etikai bejelentést tehet.  

Az etikai bejelentő rendszerünk itt érhető el.

A kutatási és kitermelési tevékenységek hatásainak megértése és kezelése
2013-ban a MOL-csoport új egészségvédelem, biztonságtechnika és környezetvédelem központú irányítási rendszert (HSE MS) vezetett 
be, amely a társadalmi hatások hatékonyabb kezelése érdekében egy új elemet tartalmaz, külön előtérbe helyezve a nemzetközi kuta-
tás-termelés tevékenységet. 

A kitermelőhelyeken való megjelenés, és azok felhagyása mindig érzékeny folyamat. Ennélfogva minden egyes kitermelő-tevékenység 
során környezeti hatásvizsgálatot végzünk (a helyi szabályozásnak megfelelően), és elemzéseinket gyakran kiterjesztjük a társadalmi 
hatások vizsgálatára is.  Már korai fázisban felmérjük a terület környezetében élők esetleges igényeit és aggodalmait. Ezen túlmutató-
an a kitermelőhely felhagyása is aggodalomra adhat okot a kialakult gazdasági kapcsolatok megszakadása és az esetlegesen okozott 
környezeti hatások miatt. Ilyen bezárások jelenleg csak Magyarországon, illetve Horvátországban vannak napirenden, ezek folyamatát 
azonban a MOL-csoport részletesen szabályozza. 

A társadalmi hatások kezelése érinti az összes esetleges kitelepítések kérdését is, amely a kutató- és kitermelőhelyeinken felmerülhet. 
Ilyen esetekben szabályozásunkkal összhangban előzetes és valamennyi rendelkezésre álló információ birtokában történt beleegyezést 
kell szereznünk a helyi lakosok áttelepítéséhez. Nemzetközi területeinken ezidáig egyetlen áttelepítésre sem került sor.
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A MOL-csoport fenntartható tevékenységei révén kíván értéket teremteni, s ezzel az elkövetkező generációk iránt érzett felelősségét is 
demonstrálja. Ennek keretén belül oktatási programokat, fiatal tehetségeket, valamint egészségügyi és környezetvédelmi kezdeménye-
zéseket támogattunk az EBITDA eredményünk 0,33%3 -nak megfelelő összeggel. 

Az elmúlt években a MOL-csoport nemcsak az egyik legnagyobb közép-európai vállalattá vált, hanem a civil kezdeményezések, az ok-
tatás, a kultúra, a fiatal tehetségek és a sport utánpótlás egyik kiemelkedő szponzorává is. A vállalat egyre nagyobb figyelmet fordít a 
társadalom tényleges igényeire, és gazdasági szerepének megfelelően igyekszik felelősséget vállalni a problémák megoldásában. 
Annak érdekében, hogy társadalmi célú befektetési portfoliónkat tovább tudjuk erősíteni, valamint partnereinket intenzívebben tudjuk be-
vonni az együttműködésbe a közös célok, a célcsoportok és a kívánt hatások meghatározása révén, 2013. január 1-től kezdve a legjobb gya-
korlatot képviselő új eszközt – amely a London Benchmarking Group (LBG) módszertanát használja – alkalmazunk a MOL Nyrt.-n, a Slovnafton 
és az INA-n belül. Az LBG alapján kezelt támogatások  945,8 millió Ft-ot tettek ki. A modellt az üzleti és társadalmi előnyök mérésére, vala-
mint a vállalati adományozási programunk hatékonyságának javítására használjuk. 2014-ben az eszköz további kiterjesztését tervezzük. Az 
LBG definícióival összhangban a szponzorációt nem tekintjük társadalmi célú befektetésnek. Adományaink (ellenszolgáltatás nélkül nyújtott 
juttatások) összegéből 5,2 milliárd Ft Magyarországon és Romániában olyan célokra került felhasználásra melyek társasági adó optimalizálás 
alapját képezhetik – e támogatások az LBG definícióin kívül esnek. Bár ezen támogatások céljai (sport és kultúra) a hatályos törvények és nem 
a MOL-csoport adományozási politikája alapján kerültek meghatározásra, a cél-szervezetek köréről a MOL-csoport vállalatai döntöttek.  

Közép-Európában a MOL-csoport társadalmi befektetési tevékenysége révén igyekszik kielégíteni az érintett csoportok igényeit. Ennek 
pontosabb megértése érdekében felmérés készült több mint 8000 érintett bevonásával. A felmérés eredményei szerint az érintettek 
64%-a a legtöbb adományt az egészséges életmód népszerűsítésére és a betegségek megelőzésére fordítaná. A listán a második helyen 
a gyerekek/fiatalok sportolási lehetőségeinek elősegítése (57%) áll, majd pedig az oktatási intézmények és programok (51%) következ-
nek. A tehetségek felkutatása és támogatása is az első 5 cél között található (42%).

A MOL-csoport jelenlegi adományozási portfoliója általánosságban összhangban van a társadalom elvárásaival. A MOL-csoport LBG 
szerinti belső adatai azt mutatják, hogy az LBG alapján kezelt adományaink 42%-át az oktatás és a fiatalok kapják, míg 12%-át az egész-
ség javítására fordítják. Az LBG adatok nem tartalmazzák a társasági adó optimalizálásával kapcsolatos adományokat. 

A MOL-csoport vállalatainak társadalmi befektetéseit Közép-Európában alapítványokon keresztül kezeli. Ezek között megtalálhatók a 
fiatal (sport és művész) tehetségeket, az egészségügyet és a krónikus betegségben szenvedő gyermekek speciális kezelését támogató 
alapítványok. Az LBG alapján kezelt társadalmi célú befektetések többsége ezen szervezeteken keresztül történik:

• MOL: a támogatások 70%-át az Új Európa Alapítványon keresztül bonyolítja
• Slovnaft: a támogatások 63%-át a Közép-európai Alapítványon keresztül intézi
• MOL Románia: a támogatások 93%-át az Alapítvány a Közösségekért szervezeten keresztül végzi

• INA: az INA Alapítvány célrendszere és gazdasági modellje elkészült, ezzel összhangban a támogatások minimum 60%-át a szerve-
zeten keresztül fogják kezelni. 

Magyarországon és Romániában a helyi környezetvédelmi kezdeményezéseket a MOL-csoport a Zöldövezet program keretében támogatja. 

Nemzetközi kutatási és kitermelési tevékenységeink során a MOL mindig igyekszik megérteni a helyi közösségek igényeit, és személyre 
szabott társadalmi befektetési akcióterveket dolgoz ki minden egyes területre vonatkozóan. 

Irak Kurdisztán Régiójában a Kalegran Ltd. egy külső tanácsadó céggel kötött a társadalmi problémák feltérképezésének belső folya-
matának javítása érdekében az illetékes minisztérium elvárásaival és követelményeivel összhangban, mind stratégiai (hosszú) és éves 
(rövid) távlatban. A 2013-ban lezárt társadalmi befektetési programok között találjuk a következőket:

• Aknamentesítés projekt indult 2012-ben, mely 2013-ban sikerrel zárult. 
• Jelentős beruházások történtek iskolák felújításába, illetve építésébe Qualatiban, Estireanban, Shermenben, Shush faluban és az 
Erbili Árvaházban. 
• Berendezések formájában (mikrobusz, vízszállító tartálykocsi, generátorok és petróleummal működő kályhák, konténer kórház) 
nyújtottak adományokat különböző intézményeknek.

A MOL Pakistan közösségi együttműködési és társadalmi befektetési programja egy olyan több lábon álló stratégia, amely révén pénz-
adományokkal segítenek bizonyos szektorokat, valamint olyan területekre koncentrálnak, amelyek a közösségek számára a legjobb 
lehetőségeket kínálják a fenntartható előnyök megteremtéséhez. Ez a következőket tartalmazza: 

• Ivóvíz-ellátási programok, amelyek közül az Iszlámábád körzetben található Thanda Pani programját 2013-ban be is fejezték.
• A MOL Pakistan finanszírozta a gurguri gázüzem mellett található Gurguri TCF Iskola megépítését és működtetését. A kizárólag 
civil szervezetek által működtetett iskola célja a jó minőségű és modern (angol nyelvű) oktatás biztosítása a helyi gyerekek számára. 
Jelenleg több mint 150 tanulót oktat a képzett tanárnői gárda. Ez a projekt jelentős eredményt jelent a nők társadalmi szerepének 
javításában is Karak körzetben. 
• A MOL Pakistan 2012 és 2014 közötti, a középfokú szakoktatásra összpontosító ösztöndíj programja 2013-ban is folytatódott. 33 
szakközépiskolai tanuló vett részt a programban. 
• Két ingyenes „Szemvizsgálati Tábort” rendezett  a Hangu körzetben található Mianji Khelben, valamint a Kohat körzetben lévő 
Malgin faluban. Ezekben a táborokban 920 beteget kezeltek, illetve szükség esetén a kohati Al-Shifa Trust Eye kórházba utaltak be 
műtéti beavatkozás céljából. 

Oroszország:
• A vállalat a tehetséges gyerekeket és a gyermeksportok fejlesztését támogatja, segít a beteg gyerekeken, és anyagi támogatást 
nyújt a régió társadalmi és gazdasági helyzetének javítására.
• A szibériai, illetve a közel-keleti régiók igényei alapján szervezett közösségfejlesztési projektek azzal a céllal indultak, hogy megköny-
nyítsék a szegények és a hátrányos helyzetben lévők életét. 

Önkéntesség
A MOL-csoport jelenlegi önkéntes akciói nagyon sok lehetőséget kínálnak a tenni akarók számára, de még nem teljesen egységesek. 
Sok hasonló, jól működő, hosszú távú kezdeményezést takarnak. 

A legfontosabb kezdeményezés a MOL-csoporton belül az INA Önkéntesek Klubja Horvátországban. Az INA Önkéntesek Klubját 2011-
ben alapították. 2013-ban a Klub 16 eseményt szervezett nyolc városban. Összesen 178 önkéntes vett részt ezekben a tevékenységek-
ben, a vállalat pedig 1424 munkaórát töltött önkéntes munkavégzéssel. 2012-höz képest a Klub önkénteseinek száma 25 százalékkal 
nőt. Tavaly az INA önkéntesei jótékonysági szervezeteknek, óvodáknak, gyermekotthonoknak, mozgáskorlátozottak szervezeteinek 
nyújtottak segítséget, valamint számos környezetvédelmi projektben vettek részt. 

Több más kezdeményezés is indult a MOL-csoporton belül, így például Magyarországon a Zöldövezet programban lehet részt venni, 
Pozsonyban a „Mi városunk” program, valamint a szociálisan hátrányban lévő családok számára történő adománygyűjtés teremt lehe-
tőséget a jótékonyságra. Romániában a Dévai „Szent Ferenc” Alapítvánnyal való együttműködés keretében történik az önkéntesség, itt 
felújítással kapcsolatos munkálatokban vesznek részt az alkalmazottak. 

2014-ben célunk ennek a koncepciónak a megújítása, és egy egységes vállalati önkéntességi program kidolgozása az munkavállalók számára. 

Társadalmi célú 
befektetések 
országonként*

mér-
ték-
egy-
ség

Magyar-
ország

Szlová-
kia

Horvát-
ország

Szlové-
nia Románia

Nem-
zetközi 

Upstream
Olasz-
orzság

Ös�-
s�e-
sen

Pénzadomány millió Ft 6.021,5 125,1 96,1 0 189,7 185,2 0,3 6.617,9

Természetbeni 
adomány (termék/
szolgáltatás)

millió Ft 6,1 5,0 0,4 0 0 126,7 0,0 138,1

Munkavállalói 
önkéntesség óra 841 471 1.440 256 1.024 0 0 4.032

* a jóváhagyott Társadalmi Támogatási Tervvel rendelkező vállalatok figyelembe vételével

3.5.2 Társadalmi célú befekTeTések 

Kapcsolódó célok: „A társadalmi célú befektetéseket átfogóan és hatékonyan irányító rendszer kidolgozása, beleértve a társadalmi 
befektetésekkel kapcsolatos, mérhető célokat megfogalmazó terveket valamennyi működési szempontból kiemelt országban”

Adományok, természetbeni juttatások és önkéntes munka a MOL Csoporton belül [GRI EC8]

 3) A társasági adó optimalizálása érdekében nyújtott támogatások figyelembevétele nélkül.
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3.6  gazdasági fennTarThaTóság

Általános cél: Összpontosítás a felelős működésre és a hosszú távú gazdasági fejlődésre

Ez a fókuszterület – a fenntarthatósági keretrendszer részeként – azokat a témaköröket fedi le, amelyeket fontos tényezőknek te-
kintünk a vállalat hosszú-távú gazdasági sikerei szempontjából. A pénzügyi teljesítményről és a „szokásos üzleti gyakorlatról” szóló 
további részleteket az Éves Jelentés egyéb fejezetiben találhat.

eredmények

  A MOL Nyrt. és a TVK azon kevés magyarországi vállalatok közé tartozik, amelyek kiemelkedő 
helyezést értek el a Transparency International Magyarország legújabb kutatásában.

  A MOL-csoport támogatni kezdte a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló 
kezdeményezést (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative) 2013-ban.

  A MOL-csoport és a helyi tulajdonú (nem csupán helyben regisztrált) vállalkozások között 
kötött szerződések összértéke 40,8 milliárd Ft (138 millió euró) volt a nemzetközi Upstream 
országokban (Pakisztán, Omán, Irak Kurdisztán Régiója, Oroszország, Kazahsztán).

  Jelentős eredmények a nem-pénzügy jelentéstételünkben: fenntarthatósági tartalom be-
építése a MOL-csoport negyedéves gyorsjelentéseibe, GRI 3.1+OGSS jelentések a MOL-
csoportnál és az INA vállalatainál, első Fenntarthatósági Jelentés a magyarországi Finomítás 
üzletágnál 2013-ban.

kihívások

  A Csoportszintű vevőelégedettség 85%-os szinten maradt.

3.6.1 vásárlóink 

Vevőelégedettség 
Kapcsolódó célktűzés
• „A magasszintű ügyfélelégedettség elérése és fenntartása”
• „Ügyfeleink bevonása FF-el kapcsolatos témákba””

A nagykereskedelmi üzletágunkban az ügyfél-elégedettség mérés nagy hagyománnyal rendelkezik. A MOL-csoport finomítás és kenőanyag 
üzletágában az ügyfeleink elégedettségét, míg a petrolkémia üzletágban az ügyfelek hűségét riportáljuk. A vevői elégedettség felmérések 
eltérő módszertan szerint történhetnek. Új elemként 2012-ben és 2013-ban is nemcsak az elégedettség szintjét mértük, hanem kvalitatív 
fókusz interjúk is készültek annak érdekében, hogy mélyebben is megismerjük vevőink elégedettségének fő hajtóerőit.

2013-ban viszonylag magas, 85%-os elégedettségi szintet értünk el Csoportszinten. A MOL Nyrt. eredményei kissé visszaestek: a 2012. 
évi 88%-ról 86%-ra 2013-ban (azonos a 2011. évivel), ami az üzleti környezetben történt változások miatt történt. A Slovnaftban az 
elégedettségi szint az előző évi értéket mutatta (82%), míg az INA eredménye 88%-ra javult. Ugyanakkor a petrolkémiai üzletágban a 
vevői hűségszint 19%-ról 29%-ra emelkedett (a skála különbözik a nagykereskedelemben használttól, így nem lehet összehasonlítani). 
A hűségmutatók értékei nem összevethetőek a sikeres interjúkon belül az ország-súlyozásban történt változások miatt.

A kiskereskedelemben a fő kommunikációs csatornát maguk az üzemanyag-töltő állomások jelentik, ügyfeleink lojalitását két hű-
ségkártya programunkkal kívánjuk ösztönözni. A személyes kapcsolat ápolása mellett egy központi ügyfélszolgálatot működtetünk, 
hogy az üzemanyagtöltő-állomásokon felmerült igényeket vagy azzal kapcsolatos panaszokat kezelni tudjuk. Az ügyfélszolgálat infor-
mációt nyújt az ügyfeleknek a termékekről, szolgáltatásokról és akciókról személyesen vagy telefonon keresztül is. A MOL-csoport 
fontosnak tartja, hogy az enyhén emelkedő számú jogos panaszokra kellő figyelmet fordítson, és egyúttal az ügyfelek reakciója 
nagyon hasznos visszajelzés, ami segít a folyamataink és gyakorlataink javításában. 2013-ban 2111 jogos panasz merült fel 60 millió 
lebonyolított tranzakció során.

A nagykereskedelem terén a vevői elégedettség szintjének javítása érdekében egy új rendszert vezettünk be partnereink részére 2013 
januárjától, amely lehetővé teszi számukra az elektronikus számlázást. Több mint 200 nagykereskedelmi ügyfelünk csatlakozott az 
elektronikus számlázási rendszerhez. Az e-számlák segítségével 20 tonnányi papírt takarítottunk meg, ami által a becsült anyagi meg-
takarítás 15 millió Ft MOL-csoport szinten.

Emellett a Kiskereskelem terén folytattuk a korábbi programjainkat, például kerékpártartókat helyeztünk ki a horvátországi töltőállo-
másokon 2013-ban, szemvizsgáló projekteket indítottunk Horvátországban, és gyümölcsárusítást szervezünk a helyi termelők számára. 
A helyi termelőkkel folytatott kampány 2013-ben több mint 200 töltőállomáson zajlott és egyedül Szlovákiában mintegy 80 millió forint 
bevételt generált.

Üzemanyagok árazása
A szolgáltatásunk színvonalával való elégedettség fontossága mellett tudatában vagyunk annak, hogy a legnagyobb közvetlen hatást az 
ügyfeleinkre az üzemanyag ára és annak a számítása fejti ki, egyben ez az egyik legérdekesebb és legérzékenyebb terület is számukra.
A legfontosabb tényezők, amelyek befolyásolják az üzemanyag nagykereskedelmi árát a következők: a nyersolaj és finomított termékek 
beszerzési ára, az egyes országok és a beszerzési piac valutái közötti átváltási árfolyamok, a helyi jövedéki adók és más adók, a logiszti-
kai költségek, keresleti és kínálati egyensúly, az egyes üzemanyagkategóriák minősége.

A MOL-csoport alapvetően két különböző típusú piacon működik az egyes kormányzatok kiskereskedelmi szabályozásától függően: 
szabályozott és maximalizált kiskereskedelmi árak (Szlovénia és - részben c Horvátország), ahol a hatóságok állapítják meg az egyes 
termékek maximális árát; illetve szabad piacok, ahol nincsenek árkorlátok, csak monopoloellenes szabályok és tisztességes versenyt 
teremtő jogszabályok (Magyarország, Szlovákia, Románia, Szerbia, Csehország, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Olaszország).
Kiskereskedelmi szinten ezek mellett mikorárazási gyakorlatunk is hatással van árainkra. A MOL-csoport által a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően alkalmazott mikroárazási gyakorlat azt jelenti, hogy az eladási árakat töltőállomásonként napi szinten nyomonkövetjük 
a helyi tényezőket is figyelembe véve, melyek: piaci kereslet, üzemanyagtöltő-állomás földrajzi fekvése, különleges vagy szezonális 
forgalmi helyzet, helyi turizmusi események, üzemanyag és nem üzemanyag termékek választéka, a nyújtott szolgáltatás színvonala, 
pozicionálás, kereskedelmi övezet, versenytárs üzemanyagtöltő-állomásainak a száma és fajtája.

Végül, de nem utolsó sorban, az üzemanyag árának színvonalát próbáljuk úgy megállapítani, hogy felesleges nyomást ne helyezzünk 
sem az ügyfelekre, sem pedig a helyi gazdaságra, viszont a hosszútávú üzleti fenntarthatóságot biztosítsuk.

3.6.2 beszállíTók 

Kapcsolódó célkitűzés: “Átfogó beszállítói kockázatértékelés bevezetése és az SAP-t használó leányvállalatok esetén a kritikus beszállí-
tók legalább 80%-át be kell vonni az előminősítési rendszerbe”

Helyi Beszállítók
A MOL-csoport szerint a nyilvános jelentéstételben az ellátási lánccal kapcsolatos kérdéseknek egyre fontosabb szerepet kell kapniuk, 
és az átláthatóság egyik kiemelt fókuszterülete a helyi beszállítóktól származó beszerzés. A MOL-csoport felismerte, hogy a helyi be-
szállítókkal való együttműködés számos előnnyel jár és kiváló lehetőséget teremt a helyi közösségekkel való pozitív kapcsolat kialakítá-
sára. Ezért törekszünk a helyi beszállítókkal való előnyös szerződéskötésre, figyelembe véve a helyi kormányzat elvárásait is.
A közép-európai országokban a helyi beszállítók aránya 81-83%, a legmagasabb a horvátországi érték. Ezáltal a MOL-csoport kulcsfon-
tosságú tényezővé válik egy adott ország gazdaságában.
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Nemzetközi Upstream működésünk terén a helyi beszerzés erősíti a helyi közösségekkel ápolt kapcsolatot és hozzájárul az olyan fejlődő 
országok jólétéhez, ahol működésünkkel jelen vagyunk. Azokban az országokban, ahol a MOL-csoport csak kutatási tevékenységet végez, 
korlátozott lehetőségünk van a helyi piaci beszállítók igénybevételére. Azonban ahol a MOL-csoport termelést is végez, a helyi beszállítók 
aránya magas lehet, különösen az orosz régióban, ahol a helyi vállalkozások részvételi aránya eléri a 100%-ot.

Helyi beszállítók száma [GRI EC6]

Nemzetközi Kutatás-Termelés* Pakisz-
tán Omán Kazahsztán Oro-

szország
Irak Kurdisz-

tán Régió
Helyi beszállítók száma* (összes beszállító %-ban) 64% 89% 79% 100% 65%

*Helyben regisztrált beszállítók

Emellett a MOL-csoport és a helyi tulajdonban álló (nemcsak helyben bejegyzett) üzletek közötti szerződések értéke 40,8 milliárd Ft 
(138 millió Euró) volt az Upstream nemzetközi országokban (Pakisztán, Omán, Irak Kurdisztán Régiójában, Oroszország, Kazahsztán).

Új beszerzési portál
Annak érdekében, hogy a beszerzési eljárás átláthatóságát tovább javítsuk és jobb minőségű információval lássuk el beszállítóinkat, 
egy új projektet indítottunk 2013-ban, melynek célja egy új Beszerzési Portál létrehozása volt. Fő célunk, hogy egy könnyen elérhető 
website-on jelnjen meg a beszállítók szempontjából szükséges és hasznos összes információ, és ezt a már létező pályázási rendszerek-
hez lehessen kapcsolni.

Beszállító Minősítési Rendszer
2013-ban új Csoportszintű e-pályáztatási rendszert valósítottunk meg az egész MOL-csoportra kiterjedően a beszerzési és pályázási 
eljárások és kommunikációs csatornák egységesítése érdekében. Ezzel a megoldással megvalósulhat a projekt másik célja, azaz a MOL-
csoport előminősítési folyamatainak felülvizsgálata és azok átalakítása egy új kockázat-alapú módszer alapján.

3.6.3 eTika és TiszTességes piaci magaTarTás  

Etika 
Kapcsolódó célkitűzés: “Az etikai menedzsment rendzer (etikai kódex, e-tanulás, vezetői prezentáció, üzleti partnerek etikai kódexe) 
alap-pilléreinek megvalósítása minden vállalatnál és 100%-os lefedettség elérése”

2013-ban az etika menedzsment rendszeren belül a hangsúlyt az Etikai Kódex kommunikációjára és az etikai oktatásra helyeztük, vala-
mint megkezdődött a rendszer belső auditálása. 

• Az Etikai Kódexet bosnyák nyelvre is lefordítottuk, így már 12 nyelven (angol, bosnyák, horvát, lengyel, magyar, német, olasz, orosz, 
román, szerb, szlovák, szlovén) érik el a munkavállalók és a külső érintettek.
• Az Üzleti Partneri Etikai Kódex a beszállítói szerződések 87 százalékának részét képezi. A Kódex kiegészült azzal, hogy a MOL-csoport 
nem támogatja a lánctartozás etikátlan gyakorlatát. 

• Az Etikai Tanács állásfoglalást adott ki a zaklatás/nem megfelelő kommunikáció témakörben az etikai normák tudatosítására. Egy, 
az emberi jogokkal kapcsolatos cikket publikáltunk a MOL tudományos lapjában. 
• A többek között emberi jogi kérdésekkel és korrupcióval foglalkozó etikai e-learning-et idén sikeresen teljesítették az INA d.d., a 
MOL Nyrt., a MOL Serbia, a MOL-Russ, a SLOVNAFT, a.s., a SLOVNAFT Polska S. A., valamint a TVK Nyrt. internetes hozzáféréssel 
rendelkező munkatársai. Az éves vezetői etikai prezentáción a munkavállalók 99%-a vett részt. Az intraneten az 1-4. szintű vezetők 
nyilvánosan nyilatkoztak a prezentáció megtartásáról a transzparencia érdekében. Az e-learning és a vezetői etikai prezentációk 
becsléseink szerint összesen 20 096 órát tettek ki. 
• Monitoring rendszerünkön belül az etikai vizsgálatok, az országok és vállalatok etikai intézkedéseinek és kockázatainak értékelésén 
túl, idén megkezdtük a belső etikai auditot, melyen a TVK Nyrt. 100%-os eredményt ért el. 
• Kiemelkedő, 96%-os teljesítményt ért el a MOL Nyrt. és a TVK Nyrt. a Transparency International vizsgálatában, mely a magya-
rországi nagyvállalatok korrupcióellenes intézkedéseinek és jelentéseinek átláthatóságát értékelte.

Etikai ügyek
Az Etikai Tanács feladata biztosítani, hogy a MOL-csoport valamennyi munkavállalója eleget tegyen a Kódexben foglaltaknak, ezért – 
többek között – megválaszolja a felmerült kérdéseket és gondoskodik a belső vizsgálatokról. Idén elsősorban zaklatással, összeférhete-
tlenséggel és a töltőállomás kezelők felelősségével kapcsolatos etikai kérdések megoldásában nyújtott segítséget.
A MOL-csoportés az INA Etikai Tanácsához 2013-ban összesen 81 bejelentés érkezett a 2012. évi 49 darabbal szemben. A bejelentések 
számának növekedése azt mutatja számunkra, hogy a MOL-csoport egyre több vállalatánál nőtt munkatársaink etikai tudatossága, és 
ugyanez a tendencia figyelhető meg külső érintettjeinknél is. 

• A bejelentések összesen 8 országból érkeztek, többek között Irakból és Pakisztánból is kaptunk bejelentést, ami a Csoport szintű 
etikai menedzsment rendszer hatékony bevezetését jelzi.
• A bejelentések 69 százaléka belső, 31 százaléka külső érintettől érkezett, ez utóbbi 17 százalékkal nőtt a 2012-es értékhez képest. 
• A külső bejelentések legnagyobb arányban a vevőktől (38%) és a beszállítóktól/üzleti partnerektől érkeztek (38%), 19% volt munka-
vállalótól, 4% a helyi közösségi/civil szférából.

Az etikai bejelentések témái 2013-ban

A 81 bejelentés alapján 45 esetben folytatott az Etikai Tanács vizsgálatot. A 45 vizsgálatból 24 esetben volt bizonyítható az etikai vétség, 
3 vizsgálat folyamatban van. Az Etikai Tanács továbbá 6 olyan vizsgálatot kezdeményezett 2012-ben, melyek 2013-ban fejeződtek be. 
Ezek közül egy esetben bizonyosodott be etikai vétség, jó hírnév veszélyeztetése témakörben.

Az Etikai Tanács által feltárt etikai vétségek következménye 2 esetben munkaviszony megszüntetés, 1 esetben 20%-os alapbércsök-
kentés 1, illetve 5 hónapra, 16 esetben írásbeli figyelmeztetés, 3 esetben szóbeli figyelmeztetés, 3 esetben töltőállomás partnert érintő 
pénzbeli büntetés volt, 2 esetben bocsánatkérést, a többi esetben a normák tudatosítását javasolta az Etikai Tanács. Az etikai ügyekről 
az Etikai Tanács rendszeresen beszámolt az EB-ügyvezető testületnek, és intézkedéseket tett a normák tudatosítására.
További információk a témában honlapunkon találhatók. 

2012-től kezdve kiterjesztettük az etikai ügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatást a Csoportszintű Biztonság által feltárt Etikai Kódexbe is 
ütköző esetekre is.

2013-ban a MOL-csoportban a Csoportszintű Biztonság 1437 biztonsági vizsgálata során 526 esetben (36,6%) állapított meg visszaélést. 
Ebből az esetek 62,4 százalékában töltőállomásokon elkövetett visszaéléseket, 28,5 százalékában vállalati tulajdonnal való visszaélést 

Téma Arány az összes jelentésen belül
Zaklatás/nem megfelelő kommunikáció 32%
Diszkrimináció 21%
Lopás/csalás 10%
Digitális rendszerrel való visszaélés 6%
Korrupció/megvesztegetés 5%
Összeférhetetlenség 4%
EBK normák megsértése 3%
Etikátlan beszállító 2%
Egyéb 17%

Közép-Kelet / Dél-Kelet Európa illetve összesen* Helyi 
beszállítók Összesen Helyi beszállítók % 

Country darab darab darab% Beszerzési 
érték

Magyarország (MOL Nyrt.) 1.149 1.415 81% 72%

Szlovákia (SLOVNAFT) 695 974 71% 78%
Horvátország (INA d.d.) 1.039 1.255 83% 83%
Közép-Kelet / Dél-Kelet Európa - összesen 2.883 3.644 79% 78%
Nemzetközi Kutatás-Termelés - Összesen 770 1.020 75% 62%
MOL-csoport összesen 3.653 4.664 78% 75%

*Helyben regisztrált beszállítók

Helyi beszállítók száma [GRI EC6]
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vagy a vagyonvédelmi normák be nem tartását, 8,2 százalékában összeférhetetlenségi szabályok megsértését, 0,9 százalékban üzleti 
partnerek körülményeiben felmerülő kockázatokat tárt fel.

Összeférhetetlenségi okok feltárása miatt 3 esetben az összeférhetetlen jogviszony megszüntetésére kötelezésre, 1 esetben a jog-
viszony határozott idejű fenntartásának engedélyezésére került sor. A MOL-csoport töltőállomás hálózataiban 3 esetben az üzemelt-
etői szerződés, míg 41 esetben a munkaviszony megszüntetésére került sor.

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. 
Az etikai teljesítményünk folyamatos javításának részeként, 2012-ben először, minden ország felelősnek  –  az éves etikai kötelezettség-
vállalásuk részeként – be kellett számolnia az emberi jogokkal összefüggő kockázatokról és tervekről, és az azonosított kockázatok 
kezelésére tervet kellett kidolgozniuk. 2013-ban folytattuk az ENSZ üzleti szféra és az emberi jogok kapcsolatáról szóló irányelvének 
(„Ruggie keretrendszer”) bevezetését. Eredményesen befejeződtek az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó új etikai 
eLearning tanfolyamok, ezeken 10.399 munkatársunk vett részt. Legitim, elérhető, kiszámítható, méltányos, átlátható panasz-kezelési 
mechanizmusok által biztosítjuk a belső és külső érintett felek bizalmát.

Az emberi jogok tiszteletben tartásának egyik érzékeny területe a külső biztonsági szolgáltató cégek kapcsolata a külső érintettek-
kel. A biztonsági feladatokat ellátó vagyonőri személyzet nem a MOL-csoport alkalmazásában áll, hanem a szerződött beszállítóéban. 
A beszállítókkal kötött szerződések melléklete a MOL-csoport Etikai Kódexe, melyet elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el 
a szerződés megkötésekor a beszállító. A beszállító kötelessége, hogy a szerződés teljesítése során munkavállalóival is betartassa a 
MOL-csoport Etikai Kódexében foglaltakat, így többek között az emberi jogok védelmét is. A nemzetközi kutatás-termelési tevéke-
nységek országaiban (PK, IQ), 2013. évtől kötött biztonsági beszállítói szerződéseknek részét képezi a biztonsági feladatokat ellátó 
vagyonőri személyzet emberi jogi oktatásának kötelezettsége. 2013-ban megkezdődött a minden munkavállalóra kötelező biztonsági 
képzés kidolgozása, mely 2014-től kerül bevezetésre a MOL-csoportban. Pakisztánban és Irak Kurdisztán Régiójában az oktatási anyag 
tartalmaz majd  további emberi jogi irányelveket is.

Átláthatóság
Integrált Éves Jelentésünk mellett a MOL-csoport 2013-ban új gyakorlatot indított, melynek keretében fenntarthatósági tartalmat 
építünk a „negyedéves gyorsjelentésekbe” annak érdekében, hogy fenntarthatósági teljesítményünkről gyakrabban, részletesebben 
és naprakész információval szolgáljunk részvényeseinknek és más érintettek számára.

Nem csak a MOL-csoport rendelkezik konszolidált szintű fenntarthatósági jelentéstétellel de legnagyobb leányvállalataink szintén ny-
ilvánosságra hozzák fenntarthatósági adataikat az éves vagy fenntarthatósági jelentésükben, illetve honlapjukon is (ide értendő a 
Slovnaft, a TVK, az INA és a MOL Pakistan). A legnagyobb tagvállalatok közül kettő, az INA és a TVK önllóan kiad fenntarthatósá-
gi jelentést. Az INA-csoport 2012. évről szóló Fenntarthatósági Jelentése A GRI (Global Reporting Initiative - Globális jelentéstételi 
kezdeményezés) G3.1 fenntarthatóségi irányelve illetve annak olaj- és gázipari specifikus elvárásai alapján készült és megfelel a legma-
gasabb “A” szintű elvárásoknak. A Slovnaft 2011 óta éves jelentésében közöl fenntarthatósági adatokat.

Az év során elismerték a MOL-csoport és tagvállalatainak a külső beszámolók átláthatóságának javítására irányuló erőfeszítéseit. A 
MOL-csoport éves jelentését a Corporate Register’s Corporate Reporting Award a végső esélyesek listájára vette a ‘Legjobban integrált 
jelentés’ kategóriában. A MOL Nyrt. és a TVK ezen kívül kiemelkedő helyezést ért el a Transparency International Magyarország ku-
tatásában. A felmérés az “Átláthatóság a vállalati beszámolásban” nevű nemzetközi program része volt. Többek között a korrupció elleni 
küzdelem, és üzleti etikai gyakorlatok átláthatóságát, illetve a leányvállalatok és külföldi vállalkozások átláthatóság vizsgálta. 2013-ban 
a SLOVNAFT nyerte el Szlovákiában a Közép-Európai Társaságirányítási Szövetség egyik díját a társaságirányítási alapelvek teljesítéséért 
és a Társaságirányítási Kódexnek való megfelelés átlátható közzétételéért a vállalat 2012. évi Éves Jelentésben.

Annak érdekében, hogy folyamatos visszajelzéseket kapjunk érintettjeinktől, 2013-ben is folytattuk érintett párbeszéd programunkat:
• Az Európai Üzemi Tanács ügyvezető testülete értékelte és véleményezte a MOL-csoport éves jelentésében és a honlapon található 
munkavállalókkal kapcsolatos információkat.
• MOL-csoport fenntarthatósági teljesítményéről és beszámolójától fenntarthatósági kerekasztalt tartottunk külső fenntarthatósági 
szakemberek részvételével (egyetemekről, civil szférából, vállalatoktól és tanácsadóktól).

A MOL-csoport bevétele 2013-ban kis mértékben (1,5%-kal) csökkent 2012. évhez képest, döntően az alacsonyabb US értékesítési vol-
umenek (természetes csökkenés, az INA tengeri mezőkből szerzett alacsonyabb termelésrészesedése, és az orosz ZMB mező eladása 
miatt) az alacsonyabb földgáz ár és finomítói termék jegyzésárak következtében. Az FGSZ alacsonyabb szállítási árbevétele, melyet a 
közüzemi szolgáltatások díjcsökkenése és az alacsonyabb volumen okozott szintén árbevétel visszaesést eredményezett. A csökkenést 
mérsékelte a ZMB illetve az MMBF eladásából származó nyereség, mely bevételnövelő tényezőként hatott 2013-ban. 

A működési költségek közel a 2012. évi. szinten alakultak. Az anyagköltség csökkenésében elsősorban a kőolaj beszerzési ár csökkenése 
miatti alacsonyabb import kőolajköltség, az INA alacsonyabb egyéb alapanyag (vákuum gázolaj) felhasználása és az energiaköltségben 
történt megtakarítás játszott döntő szerepet. A csökkenést ellensúlyozta a vásárolt termékek költségében bekövetkezett emelkedés, 
alapvetően a DS magasabb vásárolt termék értékesítése következtében. 

A vállalatnál képződő érték 10,4%-kal csökkent. 

Alkalmazotti bérek, juttatások 2,6 %-os csökkenésének alapvető oka az alacsonyabb átlaglétszám (a 2012. évi 31 062 főről 28 847 főre 
csökkent 2013-ban), amit részben ellentételezett a végrehajtott bérfejlesztés, illetve a létszámleépítéssel kapcsolatos többletköltségek 
felmerülése és céltartalék képzés. 

• 2013-ban megszerveztük az első INA Zöld Fórumot Ivanić Grad-ban. A fórumon üzleti és fenntarthatósági szakértők, a helyi és 
akadémiai közösségek képviselői vettek részt annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteket terjesszék 
és segítsék az EOR eljárások megismerését.
• Másodszor szerveztünk ‘Zöld Napot’ a Slovnaftban (jobb részvételi aránnyal, mint tavaly) annak érdekében, hogy a finomító 
környezetvédelmi teljesítményét bemutassák az az érintett NGO-knak.

3.6.4 gazdasági haTások

Közvetlen gazdasági hatások
A MOL-csoport legjelentősebb gazdasági hatását bevételeinek befektetők, munkavállalók, beszállítók között való szétosztásán valamint 
adókon és járulékokon keresztül a működésének helyet adó országok államkincstáraiba történő befizetéseken keresztül gyakorolja. Ezt 
a hatást mutatják az alábbi táblázatban szereplő adatsorok. Az adatok a GRI érvényes fenntarthatósági jelentésbeli szabályai alapján 
lettek összegezve a MOL-csoport éves jelentésében szereplő pénzügyi kimutatások adatai alapján.

A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték [GRI EC1, EC4]

Mutató Mérték-
egység 2011 2012 2013 Változás

2013/2012
GRI

code

 Bevételek milliárd Ft 5.446,6 5.588,3 5.505,5 -1,5% EC1

Állami pénzügyi támo-
gatások milliárd Ft 0,4 0,8 1,0 25,0% EC4

Működési költségek milliárd Ft 4.284,0 4.524,7 4.558,4 0,6% EC1

Hozzáadott érték (vállalat-
nál képződő érték) milliárd Ft 1.162,6 1.063,6 947,1 -10,4% EC1

Munkavállalói bérek és 
juttatások milliárd Ft 255,9 264,9 259,7 -2,6% EC1

Tőkebefeketetőknek 
kifizetések milliárd Ft 58,8 97,8 113,4 18,1% EC1

Állam felé történő kifi-
zetések milliárd Ft 290,3 256,2 170,3 -33,4% EC1

Visszatartott nyereség milliárd Ft 557,6 444,7 403,7 -8,1% EC1
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A tőkebefektetőknek szánt kifizetések emelkedését meghatározóan a külső tulajdonosoknak fizetett osztalék növekedése (elsősorban az 
INA osztalékfizetésének újraindítása a 2012-es szüneteltetés után) illetve a devizahiteleken elszámolt árfolyamveszteség emelkedése okozta. 

Államkasszába történő befizetések elmaradnak a bázis időszaki szinttől, amely elsősorban a 2013-ban megszűnő válságadónak, illetve 
az alacsonyabb bányajáradéknak tulajdonítható. A bányajáradék előző évi szinthez viszonyított csökkenése az alacsonyabb termelés-
nek, a ZMB mező értékesítésének és az alacsonyabb szabályozott gázárnak tulajdonítható.

A helyi kormányzatoknak fizetett adók átláthatósága:
Azokban az országokban ahol a MOL-csoport csak kutatás- és termelési tevékenységgel rendelkezik, a társaság mérete a helyi gaz-
daságokhoz vagy akár csak a helyi energiapiacokhoz képest is viszonylag kis volumenű. A Csoport kutatás-termelési tevékenységével 
sehol sincs monopolisztikus helyzetben sem a munkaerőpiacon, sem a kormányzati befizetéseket illetően. Azonban a többi energiapia-
ci szereplő bányajáradékait illetve termelés megosztási megállapodásait is figyelembevéve ezen befizetések összességében viszonylag 
nagy súlyt képviselhetnek bizonyos kormányok összbevételein belül.

Ezért a MOL-csoport az Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) (magyarul: nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára 
irányuló kezdeményezés) alapelveire és pénzügyi beszámolási elvárásaira az olaj- és gázipar számára kulcsfontosságú tényezőként tekint a 
felelős vállalatirányítás és átláthatóság szempontjából. A MOL-csoport 2013-tól nemzetközi szinten is támogatja az EITI tevékenységét. A 
MOL-csoport együttműködik az EITI szervezettel azokban az országokban, amelyek csatlakoztak a kezdeményezéshez.A MOL-csoport két 
EITI-vel együttműködő országban van jelen: Irak Kurdisztán Régiójában és Kazahsztánban, mindkét helyen kutatási tevékenységet végzünk.

Közvetett gazdasági hatások
A MOL-csoport olyan iparágban működik, amely felettébb tőke -és tudásintenzív, ellenben kevéssé munkaerőigényes. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy foglalkoztatásban betöltött szerepünk korlátozott, különösen országok szintjén. Működésünk egy-egy országban 
nem torzítja el a helyi munkaerő keresleti –illetve kínálati piacot. Hiszünk abban, hogy helyi beszállítók és helyi munkaerő lehetőség 
szerinti alkalmazásával jótékony hatással lehetünk a helyi gazdaságokra, mivel az így megtermelt jövedelmek növelik a sokszor alacso-
ny jövedelmű közösségek vásárló-erejét. Jelentésünk “A MOL-csoport egyetemekkel kialakított partnersége” fejezetében bemutatunk 
néhány jó példát arra vonatkozóan, hogy helyi munkavállalókat nem csak alkalmazunk, de képzésükbe is befektetünk. 

Integrált olaj- és gázipari vállalatként a MOL-csoportnak jelentős közvetlen hatása van az energiaellátáson keresztül a tevékenységével 
érintett országok gazdaságára. Részletes információk a témában a honlapunkon találhatók.

Integrált olaj- és gázipari vállalatként a MOL-csoport az energiaellátáson keresztül jelentős közvetlen hatással bír tevékenységével sz 
érintett országok gazdaságára.

Emellett jelentős pozitív hatásunk lehet a fogadó ország társadalmára, az infrastruktúrához és az energiához való jobb hozzáférés biz-
tosítása által. Jó példával szolgált erre pakisztáni tevékenységünk 2013-ban.

A MOL Pakistan eredményesen elégítette ki a helyi háztartások növekvő energiaigényét és javította a lakosok életminőségét4  a 
növekvő PB (propán-bután gáz) termelés révén. A MOL Pakistan egy új gázfeldolgozó üzemet épített (Makori GPF) a Tal Blokkban a PB 
gáz kivonására a kitermelt olajból/kondenzátumból és földgázból. A Makori Gázüzem tervezett kapacitása 150 MMscfd gáz és mintegy 
30.000 hordó/nap olaj/kondenzátum feldolgozása, valamint mintegy 425 MT/nap PB gáz termelése. 

Emellett a MOL Pakistan vezető szerepet játszott a Khushal Garh folyó feletti híd megépítésének pénzügyi támogatásában, amely jobb 
(azaz biztonságosabb) közlekedési kapcsolatot teremt két fontos tartomány; Khyber Pakhtunkhwa és Punjab között, ezáltal számos tár-
sadalmi, gazdasági és környezetvédelmi előnyt biztosítva. Mivel a hídat nagyobb teherbírású (378 hordó) tartálykocsik vehetik igénybe, 
javul a logisztikai hatékonyság és ez pénzügyi megtakarítással párosul, ami ismét jelentős mértékben csökkenti a gázolaj felhasználást 
(mintegy 1.400 tonna/év) és ennek következtében a CO2 emissziót (kb. 4.300 tonna of CO2/év). A beruházás 95%-a már 2013-ban 
elkészült és a teljes befejezés 2014 első negyedévére várható.

4)   Az elmúlt évtized közepén 110 országból származó adatok (Világbank, PB Jelentés) azt mutatják, hogy az országok 30%-ában az összes háztartás több mint fele a PB 
gázt határozta meg, mint elsődleges fűtőanyagot, ezek többsége a felső középosztályhoz tartozó család. Pakisztánban a városban élő családok 66 % használ PB gázt és 
fogyasztásuk 60%-kal magasabb, mint a vidéki háztartásoké.

MOL-csOpOrt éves jeLentés 2013220 221

http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/gazdasagi_fenntarthatosag/ertekteremtes_az_erintett_felek_szamara/az_ellatas_biztonsaga/


Fe
n

n
ta

r
th

at
ó

sá
g

i 
te

lj
es

ít
m

én
yü

n
k 

sz
á

m
o

kb
a

n

Fenntarthatósági teljesítmény számokban ›

Mutató Mérték-
egység

2011 MOL-
csoport

2012 MOL-
csoport

2013 MOL-
csoport Változás GRI 

code

Éghajlatváltozás       

Üvegházhatású gázok       
Szén-dioxid (CO2) millió t 6,93 6,31 6,13 -3% EN16

Szén-dioxid kibocsátás a tulajdoni 
hányad arányában (CO2)(1) millió t 6,34 5,72 5,66 -1%  

Szén-dioxid (CO2) ETS szerint(2) millió t 4,73 4,35 5,47 26% EN16
Metán (CH4) t 1182 707 1925 172% EN16

Közvetlen módon kibocsátott  
üvegházhatású gázok összesen

CO2 egyenérték 
millió t-ban 7,23 6,44 6,18 -4% EN16

Közvetett módon kibocsátott  
üvegházhatású gázok

CO2 egyenérték 
millió t-ban 1,54 1,46 1,46 0% EN17

Teljes ÜHG kibocsátás Kutatás, 
Termelés (közvetett + közvetlen)

CO2 egyenérték 
millió t-ban 1,06 0,96 0,89 -7% EN16 

EN17

Teljes ÜHG kibocsátás 
Finomítás (közvetett + közvetlen)

CO2 egyenérték 
millió t-ban 5,34 5,09 5,11 0% EN16 

EN17

Összes értékesített termékből származó 
közvetett üvegházhatású gáz(3)

CO2 egyenérték 
millió t-ban 61,91 57,84 57,63 0% EN17

Energiafogyasztás       
Földgáz GJ 24.424.417 26.836.459 24.313.457 -9% EN3

Egyéb szénhidrogén (üzemanyag, stb.) GJ 76.435.496 66.039.103 65.638.311 -1% EN3

Elsődleges energiaforrásokból 
származó összes energiafogyasztás GJ 100.859.914 92.875.562 89.951.768 -3% EN3

Villamosenergia GJ 9.897.850 9.715.345 9.849.031 1% EN4

Egyéb közvetett energia 
(gőz, fűtés, stb.) GJ 9.830.239 9.789.871 9.035.525 -8% EN4

Összes közvetett 
energiafogyasztás(4) GJ 19.728.089 19.505.216 18.884.557 -3% EN4

Teljes energiafogyasztás Kutatás, 
Termelés (közvetett és közvetlen) GJ 10.804.833 10.273.947 9.083.351 -12% EN3 

EN4

Teljes energiafogyasztás 
Finomítás (közvetett és közvetlen) GJ 73.508.607 69.239.312 67.149.450 -3% EN3 

EN4

Összes energiafogyasztás GJ 120.588.003 112.380.778 108.836.325 -3%  
Környezet       

Levegő       
Kén-dioxid (SO2) t 10.625 7.886 5.776 -27% EN20

Nitrogén-oxidok (NOX) t 7.531 6.842 6.057 -11% EN20
Illékony szerves vegyületek (VOC) t 4.901 4.501 5.643 25% EN20
Szén-monoxid (CO) t 3.295 2.890 4.248 47% EN20
Szilárd részecskék (PM) t 492 460 552 20% EN20

Mutató Mérték-
egység

2011 MOL-
csoport

2012 MOL-
csoport

2013 MOL-
csoport Változás GRI 

code

Víz       
Teljes vízkivétel ezer m3 95.930 96.762 94.518 -2% EN8

Összes vízkibocsátás ezer m3 100.060 102.209 100.700 -1% EN21

Összes alifás szénhidrogének 
(TPH) t 57 73 63 -13% EN21

Kémiai Oxigén Igény (KOI) t 2.095 1.743 1.712 -2% EN21
Biológiai Oxigén Igény (BOI) t 568 419 417 0% EN21

Lebegő anyagtartalom (SS) t 1.038 688 609 -11% EN21
Hulladék       
Veszélyes hulladék t 89.895 82.290 60.528 -26% EN22

Nem veszélyes hulladék t 68.783 80.754 185.528 130% EN22
Ártalmatlanított/lerakott t 74.656 76.690 86.574 13% EN22
Újrafelhasznált/újrahasznosított t 84.023 86.354 159.482 85% EN22
Újrahasznosítási arány % 53% 53% 65% 22%  

Elfolyások       
Elfolyások száma darab 28 21 18 -14% EN23

Elfolyások mennyisége m3 525 321 133 -59% EN23

Egyéb környezeti mutatók       
EBK jellegű bírságok millió Ft 53 34 341 907% EN30

EBK beruházások(5) millió Ft 9.362 5.982 6.114 2% EN30
EBK működési költségek millió Ft 19.157 16.509 14.776 -10% EN30

Hulladékhoz kapcsolódó kiadások 
(működési költségek)(6) millió Ft 2.987 2.641 2.604 -1% EN30

Kibocsátásokhoz kapcsolódó 
kiadások (működési költségek)(6) millió Ft 1.796 1.212 1.620 34% EN30

Kármentesítéshez kapcsolódó 
költségek (beruházás, működési 
költségek)(6)

millió Ft 2.964 3.038 2.727 -10% EN30

Megelőzéshez és környezetvédelmi 
menedzsmenthez kapcsolódó 
kiadások (működési költségek)(6)

millió Ft 263 326 619 90% EN30

ISO 14001 tanúsítások a bevétel 
arányában % 66 65 68 5%  

Az alábbi indikátorok definíciói megtalálhatók honlapunkon.

‘n.a.’=az adat nem elérhető; Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.
(1) ÜHG kibocsátás a tulajdoni hányad arányában, de nem tartalmazza a vegyesvállalatokat (INA tengeri kitermelés, Szíria, Egyiptom, Angola és Oroszországban a ZMB). 
Beletartoznak viszont a következő  vegyesvállalatok: TVK Erőmű Kft., MOL-CEZ European Power Hungary Kft. és a Slovnaft Power Plant
(2) 2012. évi érték újraközölve, mivel korábban a Rijekai Finomító hibásan kimaradt a számításból.
(3) 2011. és 2012. évi érték újraközölve. 2013-ben a számításba bevontuk az LPG, a fűtőolaj és a petrolkoksz eladási adatokat, ezt visszamenőleg 
2011-re és 2012-re is megtettük.
(4) Közvetett energiafogyasztás alapjául a MOL -csoport által vásárolt és elfogyasztott energia szolgál, nem az a primer energiamennyiség, mely ennek az energiának a 
megtermeléséhez szükséges. Egyes finomítók által beszerzett közvetett energia olyan erőművektől származik, melyekben a MOL nem gyakorolja az irányítási jogokat, de 
közvetlen részesedése van. Ezt az energiát a közvetett energia alatt jelentjük, míg az ehhez tartozó CO2 kibocsátást a közvetett CO2 ibocsátás alatt (Scope 2).
(5) Teljes MOL-csoport, az INA-csoport nélkül
(6) INA nélkül 2011-ben és 2012-ben222 223MOL-csOpOrt éves jeLentés 2013
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Mutató Mérték-
egység

2011 MOL-
csoport

2012 MOL-
csoport

2013 MOL-
csoport Változás GRI 

code

Egészség és biztonság       

Biztonsági mutatók       

Munkaidő-kieséssel járó 
munkabalesetek (LTI) darab 120 92 82 -11% LA7

Munkaidő-kieséssel járó munkaba-
lesetek gyakorisága (LTIF) - MOL-
csoportos munkavállalók esetében

 2,2 1,6 1,5 -8% LA7

Munkaidő-kieséssel járó 
munkabalesetek gyakorisága 
(LTIF) alvállalkozók esetében (1)

 N.A N.A 0,5 - LA7

Az összes jelentésköteles foglalkozási 
megbetegedés gyakorisága (TROIF)  0,0 0,0 0,0 100% LA7

Kiesett munkanapok (LDR) % 0,2 0,2 0,2 11% LA7
Hiányzási ráta (AR) % 3,5 3,3 3,1 -6% LA7

Halálos balesetek száma MOL-
csoportos munkavállalók esetében darab 1,0 1,0 0,0 -100% LA7

Halálos balesetek száma alvállalkozók 
esetében - telephelyen belül darab 0,0 3,0 0,0 -100% LA7

Halálos balesetek száma alvállalkozók 
esetében - telephelyen kívül darab 5 0 2 - LA7

Halálos balesetek száma 
harmadik fél esetében darab 5,0 4,0 1,0 -75% LA7

Munkaidő-kieséssel járó munkabale-
setek (LTI) alvállalkozók esetében darab 50,0 39,0 18,0 -54% LA7

Tűzesetek száma darab 40 47 36 -23%  

Tűzkárérték millió Ft 3.177,2 887,9 1.459,7 64%  
Humán tőke       

Munkavállalók       
Teljes munkaerő fő 31.732 29.592 28.769 -3% LA1

Részmunkaidős munkavállalók száma fő 261 293 263 -10% LA1

Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak száma fő 31.471 29.299 28.506 -3% LA1

A vállalatot elhagyók létszáma fő 2.338 2.791 1.932 -31% LA2
Fluktuáció % 7,4 9,4 6,7 -29% LA2

Érdekvédelmi képviselettel 
rendelkező munkavállalók % 94,8 94,8 96,0 1% LA4

Kollektív szerződés hatálya 
alá tartozó munkavállalók % 95,0 91,7 90,1 -2% LA4

Esélyegyenlőség       
Női munkavállalók aránya % 21,6 22,3 21,9 -2% LA13
Nők aránya 
a nem menedzseri pozíciókban % 21,8 21,9 22,0 0% LA13

Nők aránya 
a menedzseri pozíciókban % 16,3 18,8 20,4 8% LA13

„n.a.” = az adat nem elérhető; Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.
(1) Az adatok a GRI ajánlás alapján kerültek kiszámításra, további részletek a MOL honlapján
(2) A vevőelégedettség mérésére az érintett üzletágak eltérő módszertant alkalmaznak, további részletek a MOL honlapján.
(3) 3 eset folyamatban van

Képzések       
Egy főre jutó éves képzési órák száma óra 22,0 18,0 22,0 22% LA10
Közösségek       

Társadalmi mutatók       
Pénzbeli adomány millió Ft 3.229,5 5.622,2 6.618,4 18% EC8

Természetbeni 
(termék és szolgáltatás) adomány millió Ft 48,6 73,7 138,1 87% EC8

Vállalati önkéntesség óra 3.348,0 4.014,0 4.032,0 0% EC8

“n.a.” = az adat nem elérhető; Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.
(1) Az érték először 2013-ra vonatkozóan közölve és becsléséként kezeljük. A MOL-csoport saját karbantartó cégeinek tel-
jesítménye a saját munkavállalók sérülései között jelenik meg. Részben ez az oka annak, hogy az alvállalkozókra vonatkozó 
mutató lényegesen alacsonyabb.

Mutató Mérték-
egység

2011 MOL-
csoport

2012 MOL-
csoport

2013 MOL-
csoport Változás GRI 

code

Gazdasági fenntarthatóság       

Gazdasági adatok(1)       
Bevételek milliárd Ft 5.446,6 5.579,1 5.505,5 -1% EC1
Állami pénzügyi támogatások milliárd Ft 0,4 0,8 1,0 25% EC4
Működési költségek milliárd Ft 4.284,0 4.524,8 4.558,4 1% EC1
Vállalatnál képződő érték milliárd Ft 1.162,6 1.054,2 947,1 -10% EC1
Munkavállalói bérek és juttatások milliárd Ft 255,9 259,7 259,7 0% EC1
Tőkebefektetőknek kifizetések milliárd Ft 58,8 113,4 113,4 0% EC1
Állam felé történő kifizetések milliárd Ft 290,3 256,2 170,3 -34% EC1
Visszatartott nyereség milliárd Ft 557,6 433,1 403,7 -7% EC1
Kutatás - Feljesztés kiadások millió Ft 2.095,1 2.342,8 2.113,9 -10%  
Ügyfélelégedettség(2)       
Nagykereskedelmi vevőelégedettség % 87,4 85,4 85,1 0% PR5

Kenőanyag üzletág 
vevői elégedettség % 90,0 86,0 83,8 -3% PR5

Petrolkémiai vevői hűség index % 16,6 19,3 29,0 50% PR5
Etika       
Etikai bejelentések száma darab 38 49 81 65%  
Etikai vizsgálatok száma darab 20 34 45 32%  
Etikai vétségek száma(3) darab 2 13 24 85%  

Társasági biztonság által elvégzett 
vizsgálatok száma darab 807 1.039 1.437 38%  

Társasági biztonság által feltárt 
vétségek száma darab 461 681 526 -23%  

224 225MOL-csOpOrt éves jeLentés 2013
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Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez ›

5.1 jelentéstételi Megközelítésünk

A fenntartható fejlődés mindennapi üzleti működésünkbe történő beépítését befejezve a MOL-csoport vezetése 2008-ban úgy döntött, 
hogy az Éves Jelentést és a Fenntartható Fejlődés Jelentést összevonja, és a jövőben az ún. „integrált” beszámolási irányt követjük, azaz 
a MOL-csoport egyetlen összevont kiadványban számol be gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményéről. 2013 első félévétől 
kezdődően a MOL-csoport úgy döntött, hogy a fenntarthatósági tájékoztatót a negyedéves gyorsjelentésekbe is integrálja.

Az Éves Jelentés „Fenntarthatósági teljesítményünk” című fejezete az adott év fontosabb eredményeit, kihívásait és adata-
it összegzi a fenntartható fejlődés MOL számára legjelentősebb területein. Ezen a jelentésen túlmenően társaságunk honlapján  
(www.mol.hu/ff) általános ismertetést adunk a MOL politikáiról, vezetési irányelveiről és egyéb FF-vonatkozású információiról, amelyet rendsze-
resen frissítünk: www.mol.hu/sd. Úgy véljük, hogy Éves Jelentésünk olvasói elsősorban részvényeseink, befektetőink és a fenntarthatósági 
elemzők köréből kerülnek ki, honlapunkat azonban úgy alakítottuk ki, hogy ott minden érintett megtalálja a számára lényeges információkat.

A jelen beszámolóban szereplő fenntarthatósági teljesítményről szóló adatokat az Ernst és Young is megvizsgálta (ld. a tanúsítói 
jelentést), és a megfelelési eljárást az International Federation of Accountants (Könyvelők Nemzetközi Szövetsége) ISAE3000 előírá-
sainak megfelelően terveztük és végeztük el.

A MOL betartja a GRI G3.1 beszámolási irányelveit, beleértve annak speciális olaj- és gázipari kiegészítését. Továbbra is figyelembe 
vesszük az IPIECA-API „Olaj- és Gázipari Útmutató az Önkéntes Fenntarthatósági Beszámoláshoz” protokoll rendelkezéseit, amikor 
mutatóinkat és a jelentés tartalmát, terjedelmét kidolgozzuk. A MOL-csoport fenntarthatósági jelentése – amely tartalmazza a 2013-as 
Éves Jelentés anyagát és a honlapunkon elérhető információkat  –  eleget tesz a GRI A+ alkalmazás-szintű kritériumainak. Az alkalmazási 
szintet maga a GRI tanúsította (a tanúsítói levélhez kérjük, lapozzon a 4. oldalra).

A teljes GRI megfelelési táblázat, beleértve az IPIECA-nak illetve az ENSZ Globális Megállapodás Programjának történő megfelelés 
tanúsítását  tartalmazó honlap itt található.

A MOL-csoport tagvállalatainak helyi szintű fenntarthatósági jelentései az alábbi honlapokon találhatóak:
www.ina.hr/sd, www.slovnaft.sk/sd, www.tvk.hu/sd, www.molpakistan.pk/sd, www.iesitaliana.it/sd.

5.2 lényegesség

Minden olyan – pénzügyi vagy fenntarthatósági – témát igyekszünk bemutatni az Éves Jelentésben, mely az olvasó számára fontos le-
het. A nem-pénzügyi témák lényegességének megítélésére irányuló folyamatunkat úgy terveztük, hogy a tevékenységünkkel összefüg-
gésben leírtak közül a leglényegesebb témákat részletesebben mutassuk be, és így ezekbe az olvasók mélyebb betekintést nyerjenek. 
Az értékelés eredményét egy mátrix összegzi, amelyet az integrált Éves Jelentés bevezető fejezete ismertet 2. oldal).

Az értékelés minősíti az érintett témákat azok pénzügyi és nem-pénzügyi jelentősége alapján, valamint a külső és belső érintettek szem-
pontjából. A belső tényezők között találjuk a potenciális pénzügyi hatásokat és a belső célkitűzések meglétét. A külső érintettek jelentőségét 
szakértői kerekasztalunk, nyilvános közösségi fórumaink minősítése alapján és alapanyag csatornánk (sd@mol.hu) felhasználásával történik. 
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk az felmért témáknak, amelyeket olyan külső  fenntarthatósági elemzők vizsgálnak, mint a Robe-
coSAM és az Oekom, valamint a GRI G3.1 irányelveiben szereplő szempontoknak és az iparágunk szakmai szervezetének (IPIECA) ajánlásainak. 
Elsőbbséget élveznek azok a témák, ahol vállalatunknak jelentősebb hatása van, továbbá ahol erőfeszítést tesz teljesítményének javítására. 

A lényegességi értékelés szerint a legfontosabb témák az ÜHG és energia hatékonyság, a jövőbeli termék portfolió, az elfolyások mege-
lőzése és kármentesítése és a folyamatbiztonság irányítás.

Továbbá, a lényegességi értékelés szerint minden olyan témát, amely jelentős hatással lehet az érintettekre kiemelt aggodalommal 
kezelünk. A helyi vonatkozású témákat elsősorban helyi szinten kezeljük és jelentjük.

5.3 a jelentés hatóköre

A MOL az „irányítási megközelítést” alkalmazza konszolidációs módszertanként: a MOL mintegy 100%-át jelenti azon vállalatok fenn-
tarthatósági adatainak, melyek felett kontrollt gyakorol. Így minden olyan vállalatot és tevékenységet lefed, amelyet a MOL vagy bármely 
leányvállalata működtet és irányít.

Olyan közös vállalkozások esetén, ahol a MOL-csoport nem operátor, nem számolunk be a tulajdoni hányaddal arányos fenntarthatósági 
adatokról. Az ÜHG emisszió az egyetlen kivétel, a teljesítményi táblázatban számolunk be a MOL-csoporthoz tartotó közös vállalatból 
származó tulajdoni hányad arányos emisszióról is.

Az EBK adatok esetén csak azokat a tevékenységeinket vesszük figyelembe, amelyek jelentős hatással lehetnek az egészségre, biztonságra 
vagy a környezetre. A 2012. évi adatokhoz képest nincs jelentős változás a 2013-ban bevont vállalatok körében. Az EBK szempontból fon-
tos leányvállalatokat bevontuk az adatgyűjtési folyamatba, és nincs nagyobb változás a portfoliónkban. AZ EBK illetve energetikai adatszol-
gáltatás 97%-ot fed le a teljes bevétel arányában. 

A Humán Erőforrás szervezet egy informatikai alkalmazás (SAP) segítségével gyűjti a többek között a fenntarthatósági jelentésekhez szükséges HR 
vonatkozású adatokat a MOL-csoport tagvállalataitól. A HR adatgyűjtés terjedelme lefedi a 20 fősnél nagyobb létszámú leányvállalatokat. Speciális 
okok miatt a HR adatgyűjtés nem fedi le az alábbi leány-vállalatokat: Rotary. Mideast Llc, Interina Ljubljana, INA Crna Gora Prirodni Plin. 2013-ban a 
HR adatgyűjtés 39 konszolidált leányvállalatra terjedt ki. Az adatszolgáltatásba bevont leányvállalatok az összes bevétel mintegy 97%-át adják. Mivel 
2010-ben csak 29 leányvállalat esetén történt ilyen típusú adatszolgáltatás, ez jelentősen befolyásolhatja az adatsorok összehasonlíthatóságát.

5.4 Megjegyzések a fenntarthatósági adatokhoz

A jelentésben közölt mutatók a legtöbb esetben mérésen, számításon, néhány esetben becslésen alapulnak, témától és telephelytől 
függően. Az adatokat általában helyi szinten gyűjtöttük össze a társasági iránymutatásokkal összhangban. Az üzleti divíziókon és funk-
cionális egységeken keresztül állítjuk össze a Csoportszintű adatokat. Az adatok teljességét és pontosságát központilag ellenőrizzük.

Környezeti adatokkal kapcsolatos megjegyzések:
• A MOL-csoport a szennyvizet a felszíni vizekbe vagy a települési csatornarendszerbe bocsátja, de ezt a vizet a telephely adottságaitól függően 
és a helyi szabályok szerint kezeli (ez általában mechanikai és/vagy biológiai kezelés, de szükség esetén kémiai kezelést is jelent). Véleményünk 
szerint a befogadó közeg és a kezelési módszer szerinti alábontás nem lényeges, ezért ebben a formában nem jelentjük az adatokat.
• A hulladékkezelési kategóriák meghatározása az EU módszerén alapul, az információt a szerződött partnereinktől kapjuk.

Munkavállalói elkötelezettséggel kapcsolatos megjegyzések:
• 2010-ig a kérdőív első 9 kérdése vonatkozott az általános munkavállalói elkötelezettségre, melyet egy 1 - 4 között terjedő skálán mértünk. 
Az elkötelezettségi pontszám a százalékokban megadott válaszok átlagértékét jelenti. A 2012-13. évi elkötelezettségi vizsgálat módszer-
tanát kissé módosítottuk a 2010. évihez képest. Az elkötelezettséget 6 kérdéssel mértük egy 6 pontos skálán. A válaszoló akkor tekintendő 
elkötelezettnek, ha az adott átlag pontszám 4,5 vagy magasabb. Az elkötelezettségi pontszám az elkötelezett válaszadók arányát jelzi.

Néhány változást kellett eszközölnünk a jelentésben a korábbi években közölt adatok vonatkozásában, melyek közül a legfontosabbak:
• Széndioxid (CO2) a 2012. évi ETS adatot az INA létesítményekben történt számítási hiba miatt korrigáltuk
• Scope-3 ÜHG emisszió számítása javult az abban szereplők körét tekintve. Számítási módszerünk immár lefedi az ipari energiater-
melés céljából értékesített fűtőanyagokat, pl. olajkoksz és fűtőolaj. Az üzleti utazások miatt keletkezett ÜHG emisszió számításának 
terjedelme is nőtt. A 2011 és 2012 évi adatokat újra-számoltuk.
• Finomítási és petrolkémiai tevékenységünk újra-számolt energiaintenzitását az éves jelentés “Üzleteink” c. fejezetében közöljük. A 
számítás új alapja a forgalom, a kibocsátott termelés helyett.

A jelentésben szereplő további korrigált megállapítások nem jelentősek, a szövegben lábjegyzetben szerepelnek.
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tanúsítások ›
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Az Ernst & Young Kft. (Ernst & Young) megbízást kapott, hogy ko-
rlátozott bizonyosságot nyújtó vizsgálatot végezzen a MOL-csoport 
2013-as Éves jelentésének az ‘A pénzügyeken túl: fenntarthatósági 
teljesítményünk’ fejezetében (a Fenntarthatósági Jelentés) található, 
a 2013-as évhez kapcsolódó fenntarthatósági teljesítménymutatók 
vonatkozásában. A Fenntarthatósági Jelentést a MOL-csoport (MOL) 
vezetősége készítette el, az abban foglalt információk összegyű-
jtése 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 fele-
lősségére teszi.

Milyen eljárásokat Végeztünk 
köVetkeztetéseink leVonásához?

Vizsgálatunkat az ISAE3000  szerint terveztük és hajtottuk végre. 
Vizsgálatunk során a fenntarthatósági teljesítménymutatókat a 
Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (Global Reporting Initiative – 
GRI) fenntarthatósági jelentések készítéséhez kiadott útmutatójának 
(a GRI G3.1 Iránymutatás és az Olaj és Gázipari Szektor Kiegészítés) 
alkalmazása, illetve a MOL vezetőségével egyeztetett teljességi, köv-
etkezetességi és pontossági szempontok alapján értékeltük az aláb-
biak szerint:

Teljesség
●  A teljesítménymutatók meghatározása során minden jelentős 

adatforrást figyelembe vettek-e, illetve a Fenntarthatósági Jelentés 
határainak értelmezése és alkalmazása megfelelő volt-e.

Következetesség
●  A Csoportszinten kialakított központi iránymutatások és adatgyű-

jtési eszközök alkalmasak voltak-e arra, hogy a fenntarthatósá-
gi adatok gyűjtése és jelentése következetesen valósuljon meg a 
különböző beszámolási egységeknél.

Pontosság
●  A telephelyeken összegyűjtött, Csoportszintre jelentett fenn-

tarthatósági adatok megfelelően alátámasztottak-e.
●  A Csoportszintű minőségellenőrzési kontrollokat megfelelően 

végrehajtották-e, az azonosított hibák javításra, vagy bemutatásra 
kerültek-e.

●  A Csoportszintű 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 G3.1 Iránymutatás és 

az Olaj és Gázipari Szektor Kiegészítés alkalmazására vonatkozó A+ 
megfelelési szintnek.

Következtetéseinket az alábbi vizsgálati lépések végrehajtása alapján 
vontuk le:

1. Interjúk lefolytatása a fenntarthatósági adatok gyűjtéséért, 
összegzéséért és ellenőrzéséért Csoportszinten felelős munkavál-
lalókkal.
2. Fenntarthatósági adatok jelentéséhez kapcsolódó kiválasztott 
dokumentációk és jelentési eszközök, többek között adatgyűjtési 
sablonok, eljárásrendek, adatbázisok vizsgálata.
3. Helyszíni vizsgálatok végrehajtása négy kulcsfontosságú tel-
ephelyen. A telephely szintű adatgyűjtési folyamatok és rendsze-
rek vizsgálata a MOL iránymutatások és mutató definíciók meg-
felelő alkalmazásának szempontjából, illetve a telephelyek által 
jelentett adatok pontosságának mintavételes ellenőrzése. Az aláb-
bi telephelyekre terjedtek ki helyszíni vizsgálataink:

– TVK, Magyarország/Tiszaújváros,
– Slovnaft finomító, Szlovákia/Pozsony,
– Kiskunhalas Upstream telephely és MOL KTD, Magya-
rország/Kiskunhalas, Budapest,
– Crosco, Horvátország/Zágráb. 

4. A fenntarthatósági adatok Csoportszintű ellenőrzési és 
adatösszegzési folyamatainak vizsgálata, illetve a beszámolási 
egységek teljeskörűségének ellenőrzése. A vizsgálatunk kiterjedt 
a helyszíni ellenőrzésen érintett telephelyek által szolgáltatott 

adatok Fenntarthatósági Jelentésbe kerülésének mintavételes 
ellenőrzésére, illetve a MOL által végzett Csoportszintű adatel-
lenőrzések megfelelőségének 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 G3.1 Iránymutatás 
és az Olaj és Gázipari Szektor Kiegészítés alkalmazására vonatkozó 
GRI A+ megfelelési szint teljesülése szempontjából.
7. Kiválasztott 25 szöveges állítás és kinyilatkoztatás alátámasz-
tottságának vizsgálata a Fenntarthatósági Jelentésben. 
8. Interjúk lefolytatása vizsgálatához, hogy a fenntarthatósági ada-
tok hogyan kerülnek felhasználásra a MOL vezetése által. 

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 szol-
gáltatásokra szóló megbízás (pl. könyvvizsgálat) esetén elvárható, 
ennek megfelelően az általunk nyújtott bizonyosság mértéke is alac-
sonyabb annál.

Vizsgálatunk korlátozásai
●  Vizsgálatunk hatókörébe kizárólag a Fenntarthatósági Jelentésben 

megjelenő fenntarthatósági teljesítménymutatók tartoztak.
●  Helyszíni vizsgálataink során nem vizsgáltuk teljeskörűen a telephe-

lyek által jelentett összes fenntarthatósági adatot. Vizsgálatunk fók-
usza az adatjelentési folyamat, illetve az adatforrások mintavételes 
alapú vizsgálata volt. 

●  A telephely szintű adatgyűjtési folyamatok tekintetében vizs-
gálatunk négy telephelyre korlátozódott.

●  A Fenntarthatósági Jelentésben megjelenített szöveges állítások és 
kinyilatkoztatások alátámasztottsága – a kiválasztott 25 szöveges 
állítás vizsgálatát kivéve – nem képezte vizsgálatunk tárgyát. Nem 
vizsgáltuk továbbá a Fenntarthatósági Jelentésben bemutatott, a 
teljesítménymutatókhoz kapcsolódó korábbi évekhez tartozó ada-
tokat, illetve trendeket.

köVetkeztetéseink

Vizsgálatunk alapján az alábbi következtetésekre jutottunk:
●  Nincsen tudomásunk olyan lényeges beszámolási egységről, 

amelynek fenntarthatósági adatai a Fenntarthatósági Jelentésből 
kimaradtak volna, és ez a tény ne kerülne bemutatásra a Fenn-
tarthatósági 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 hon-
lapján megjelent információk, illetve a MOL Éves Jelentés 2013 
releváns részeinek vizsgálata alapján nem jutott a tudomásunk-
ra 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 követ-
keztetéseinket.

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 Kft.
Budapest

2014. április 8.

1)  International Federation of Accountants’ International Standard for Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information

6.1 független tanúsító leVél a Mol részére 
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6.2 üzeMi tanáCs

A MOL-csoport Európai Üzemi Tanácsa (EÜT) 2013-ban ismét felkérést kapott a társaság 2013. évi Éves Jelentésének „Fenntarthatóság: 
nem-pénzügyi teljesítményünk” fejezetnének, valamint a MOL-csoport honlapján közölt fenntarthatósági tartalom véleményezésére.

Az EÜT a véleményezést három különálló lépésben végezte el:
• A tanácsnak lehetősége nyílt a fejezet felépítésének és tervezett tartalmának véleményezésére a jelentéskészítés kezdeti fázisában
• Az EÜT-nek később lehetősége volt a „Befektetés a Humán Tőkébe” fejezet áttekintésére és annak véleményezésére, hogy a munka-
vállalói érdekképviseletre vonatkozó tartalom teljeskörű és kiegyensúlyozott-e
• A jelentéskészítés utolsó fázisában az EÜT rendelkezésére bocsátották a jelentés teljes tervezett szövegét és az EÜT tagjai kereka-
sztal megbeszélésen vettek részt a társaság HR és FF szervezeteinek képviselőivel

A fenti események alapján az EÜT a következő véleményt fogalmazza meg:
• Az EÜT meglátása szerint a közzétett információk teljeskörűek, egy Csoportszintű jelentés szempontjából minden lényeges té-
makört lefednek 
• Az EÜT egyetért az Üzemi Tanácsról közölt információkkal
• A közzétett információk hitelesek, az ott közölt állítások az EÜT szerint megalapozottak.

MOL töltőállomás Magyarország

6.3 gri Megfelelési szint tanúsítása
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Az IgAzgAtóság
A MOL Nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív 
felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt fel-
adatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett 
érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és haté-
konyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntart-
hatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvéde-
lem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A MOL Nyrt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az Igazga-
tóság a fenti elvek és célok érvényesítését, a MOL-kultúra csoport 
szintű terjesztését elsődleges feladatának és kötelességének tekinti. 

A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges 
kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalat-
vezetés, valamint a vállalat közt képvisel. Ennek a speciális szerep-
nek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti 
jogviszonyban álló igazgatók számának meghatározó többsége (8 
tag). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (NYSE és EU ajánlá-
sán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 
8 tagja minősül függetlennek. 
 
Az Igazgatóság tagjai a 2013-as évben és függetlenségi státuszuk 
(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
- Dr. Világi Oszkár nem független

Az IgAzgAtóság 
működése
Az Igazgatóság mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrend-
ben határozta meg saját működését, amelyet legutóbb 2010 ok-
tóberében 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 el-

lenőrzését.

Az Igazgatóság tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatot írtak alá, 
és nyilatkoztak arról, hogy igazgatósági tisztségüket munkáltató-
juknak, illetve egyéb vezető tisztségviselői megbízatásuk szerinti 
megbízójuknak bejelentették. 

Az Igazgatóság formálisan évente értékeli saját és Bizottságai tel-
jesítményét, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét.

Az IgAzgAtóság beszámolójA 
2013. évI tevékenységéről

2013-ban az Igazgatóság 6 ülést tartott, 80%-os átlagos részvételi 
arány mellett. A rendszeres napirendi pontok – mint a bizottsági 
elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett te-
vékenységekről, az üzletfejlesztési projektek státusza, a tőkepiaci 
folyamatok 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 ke-
zelésére, az INA teljes konszolidációjával járó pénzügyi, működési 
és hatékonyságnövelési kihívásokra, valamint a stratégia felül-
vizsgálati folyamatra. A külső környezethez igazodva a MOL folya-
matosan alakítja működését, amely az elmúlt években nemzet-
közibb, hatékonyabb és kutatás-termelés által vezéreltebbé vált. 

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 ajánlása-
inak 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 megfeleljen 
a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOL 
társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási Kódex 
először 2006-ban került elfogadásra, majd legutóbb 2012-ben 
aktualizálták. Ez a dokumentum bemutatja a MOL részvényesek 
jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a ja-
vadalmazási és etikai kérdéseket. A MOL Társaságirányítási Kódex 
közzétételre került a Társaság honlapján.

A MOL mindig is elkötelezett híve volt a 
legmagasabb színvonalú társaságirányítási 
struktúra és gyakorlat megvalósításának. A 
hazai elvárásoknak való megfelelés mellett 
igazodik a helyes társaságirányítás nemzet-
közi szinten is folyamatosan formálódó és 
fejlődő normáihoz. Ennek eredményekép-
pen a MOL a részvényesi érdekek szem előtt 
tartása mellett a Társaság tevékenységével 
kapcsolatos további érintettek („stakehold-
erek”) tágabb körének érdekeit és szem-
pontjait is figyelembe veszi, ami elenged-
hetetlenül szükséges ahhoz, hogy a MOL a 
részvényesei és a társadalom számára kivé-
teles értékeket teremtsen. 

társAságIrányítás ›
MOL Székház, Magyarország

MOL-csOpOrt éves jeLentés 2013234 235



Tá
r

sa
sá

g
ir

á
n

yí
Tá

s

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 szinergiák kiaknázása révén.

Az IgAzgAtóság 
bIzottságAI 

Az Igazgatóság a hatékonyságának fokozása, valamint a döntései 
szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságo-
kat működtet. A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanács-
adó, véleményalkotó, javaslattevő szervei, amelyek előzetes 
véleményezési 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 bizott-
sági 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 kér-

dések,
•  a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti kapcso-

lattartás támogatása,
•  az ügyrendi és szabályozási kérdések,
•  a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kom-

penzációs 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.

A Felügyelő Bizottság elnöke és az Audit Bizottság elnöke állandó 
meghívottak a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire.

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 elérhe-
tő a MOL honlapján):

• Iain Paterson – elnök, 2006. június 29.
• Dr. Parragh László, 2010. április 29. 
• Molnár József, 2013. szeptember 5.

A Felügyelő Bizottság elnöke és elnök-helyettese állandó meg-
hívottak a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseire.

Feladatai:
•  az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat ér-

tékelése és véleményezése az Igazgatóság számára,
•  az FF-el kapcsolatos politikák (pl. EBK, Etikai Kódex, stb.) fej-

lesztésének és bevezetésének ellenőrzése,
•  a MOL-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmé-

nyek felügyelete, 
•  az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével kap-

csolatos eredményeinek nyomon követése, 
•  a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak 

felülvizsgálata és a külső auditor tanúsítói levelének és javas-
latainak megtárgyalása. 

A társAságIrányításI és jAvAdAlmAzásI
bIzottság beszámolójA 
2013. évI tevékenységéről

2013-ban a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 4 ülést 
tartott, 70%-os átlagos részvételi arány mellett. A társaságirányí-

tási, 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 2013. évI tevékenységéről

2013-ban a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 5 ülést tartott, 
93%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi 
pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszá-
moló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, 
valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát – a bizottság átte-
kintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a 
megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz 
rendelt kockázat csökkentő akciók státuszjelentéseit. 

A FenntArthAtó Fejlődés bIzottság
beszámolójA 2013. évI tevékenységéről

2013-ban a Fenntartható Fejlődés Bizottság 4 ülést tartott, 
100%-os átlagos részvételi arány mellett. A Bizottság értékelte 
a 2013. évi akciókat, véleményezte a Fenntarthatósági jelentést 
és 2014. évre irányokat, célokat határozott meg. A Bizottság ki-
emelt figyelemmel foglalkozott a Dow Jones Fenntarthatósági 
Értékelésben elért eredményekkel, a szükséges fejlesztési lépé-
sekkel és az üzletek fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenysé-
gét is áttekintette. 

Az IgAzgAtóság és Az 
ügyvezetés kAPcsolAtA

A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakor-
lat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az integrált 
társaságirányítási felelősségének az általa létrehozott, a társaság 
operatív működését biztosító ügyvezető testület feladatainak, 
felelősségének meghatározásával, a működési és szervezeti sza-
bályok, 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 biz-
tosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és 
működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat. 

A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális egysége-
ken keresztül valósul meg. Tevékenységük összehangolása az ügy-
vezetés (az ügyvezető testület - Executive Board, továbbiakban 
’EB’) feladata. 

Az EB egy döntés-előkészítő fórum, melynek szerepe, hogy köz-
vetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszerve-
zet között, és egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az Igazgatóság elé 
kerülő ügyeket. Az EB előzetes álláspontokat alakít ki az Igazga-
tóság elé terjesztett egyes javaslatok tekintetében, valamint az 
EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügye-
letéért is.

Az EB ülések során minden tagnak véleménykifejtési kötelezett-
sége van, melyek alapján a végső döntést az elnök-vezérigazgató 
hozza meg. Amennyiben a vezérigazgatónak, illetve a pénzügyi 
vezérigazgató-helyettesnek az elnök-vezérigazgatóétól eltérő vé-
leménye van, a döntést az Igazgatóság hozhatja meg.

Az EB tagjai 2013-ban:
- Hernádi Zsolt Elnök- Vezérigazgató (C-CEO)
- Molnár József Vezérigazgató (GCEO)
- Áldott Zoltán Ügyvezető Igazgató, INA d.d. 
 Igazgatóságának Elnöke
- Fasimon Sándor Ügyvezető Igazgató, 
 MOL Magyarország 
 Operatív Vezető (COO)
- Horváth Ferenc Ügyvezető Igazgató Downstream 
- Simola József Pénzügyi-vezérigazgató helyettes
 (GCFO)
- Dr. Világi Oszkár  Ügyvezető Igazgató, 
 Slovnaft, a.s. vezérigazgató
- Alexander Dodds* Ügyvezető Igazgató, 
 Kutatás-Termelés

*2012. október 1. és 2013. június 17. között  Molnár József vezérigazgató látta el a 
Kutatás-Termelés Ügyvezető Igazgató feladatait. 

Az Ügyvezető Testület 2013-ban 37 alkalommal ülésezett, ülésen-
ként átlagosan 10 témát tárgyalt meg. 

Az IgAzgAtóság 
tAgjAInAk éves díjAzásA

Az igazgatósági tagok 2009. január 1-től kezdődően az alábbi 
meghatározott összegű nettó díjazásban részesülnek a minden-
kori éves rendes közgyűlést követően:

Igazgatósági tagok esetében  25.000 EUR/év
Bizottsági elnökök esetében  31.250 EUR/év

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű igaz-
gatósági tagok minden olyan Igazgatósági, illetve Bizottsági ülés 
után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen való 
részvételhez Magyarországra utaznak, bruttó 1.500 EUR juttatás-
ban részesülnek.
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Az IgAzgAtóságI 
tAgok ösztönzése
Az egységesség és a transzparencia érdekében Társaságunk cél-
ja olyan ösztönzési rendszer megteremtése az Igazgatóság min-
den tagja számára, mely a fix összegű díjazás mellett elősegíti 
a résztvevők elkötelezettségének növekedését, és a Társaság 
eredményességének, hosszú távú növekedésének figyelembe 
vételével biztosítja, hogy az ösztönzési rendszerben részt vevők 
érdekei egybeessenek a MOL Nyrt. részvényeseinek érdekével.
Az igazgatósági tagok 2012. évtől hatályos ösztönzési rendsze-
rének alapjairól a 2012. április 26-i közgyűlés határozott.

• Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer

Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként szolgáló, hozzá-
adott értéken alapuló „Profit sharing” eredményösztönzőt 2012. 
január 1-től a részvényjuttatáson alapuló ösztönző váltotta fel, 
melynek első kifizetési időszaka a 2013-as év.

Az új, részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú rész-
vény árfolyam-növekedés érdekeltség, illetve osztalékfizetés mellet-
ti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott részvények 
2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) is megha-
tározásra került (azzal, hogy az igazgatósági tagi megbízás lejártakor 
a részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom megszűnik).

A részvényjuttatáson alapuló új ösztönző két részből áll: részvény-
juttatásból és a hozzá kapcsolódó készpénz juttatásból.

• Részvényjuttatás:
Mértéke:
az igazgatóság tagjai részére: 
havi 100 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény
az igazgatóság elnöke részére: 
további havi 25 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény

Amennyiben az Elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, ak-
kor az Elnököt megillető plusz (25 db/hó) juttatás a külső igazga-
tó alelnököt illeti meg.

A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet lezá-
ró közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

• Készpénz juttatás:
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás,  azaz 
a Társaság gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcso-
latosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) és esetlegesen más 
közterhek befizetésre kerüljenek. Az adók és járulékok meg-
fizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fede-
zetnyújtás nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos jogok 

gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felmerülő 
bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyereség-
adó) megfizetésére, azok az Igazgatóság tagjait terhelik.  Ennek 
megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy készpénz 
juttatás, melynek mértéke a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesíten-
dő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege, külföldi igazgatósági 
tagok esetében beleértve az adórezidencia országában felme-
rülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség összegét is.

• Egyéb juttatások
Egyéb nem pénzbeli juttatások körébe tartozik az élet- és bal-
esetbiztosítás, utazási biztosítás, a  vezető tisztségviselők fele-
lősségbiztosítása, és választható egészségügyi szűrővizsgálat és 
teljeskörű egészségügyi ellátás csomag.

A Felső vezetés 
ösztönzésI rendszere 

A felső vezetés ösztönzési rendszere 2013. évben az alábbi ele-
mekből tevődött össze:

1. Rövid távú ösztönző (bónusz)

Az egyéni bónusz juttatás kifizetésének alapja az éves alapbér 60-
100 %-a. Mértéke a jogosultak rövid távú teljesítménye alapján 
kerül meghatározásra.

Az ösztönző kifizetése évente egyszer, a Közgyűlést követően történik.

Az ösztönző kitűzés részei:
a) A társasági (EBITDA) kiemelt pénzügyi mutató;
b) Szervezeti számszerűsíthető mutatók (pl. EBIT, EBITDA, 
ROACE, munkaidő kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága, 
CAPEX hatékonyság, működési költség)
c) Az adott vezető felelősségi területével kapcsolatos, adott 
évre vonatkozó egyéni célok

2. Összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer

Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer 2013-tól 
került megújításra a Társaságban.

Az ösztönző célja: korszerű, hosszú távú ösztönző rendszer bizto-
sítása a kiemelt menedzserek részére, a részvényárfolyam növe-
lési érdekeltség megtartása mellett.

A rendszer két elemből tevődik össze:
  50% Részvényopciós rendszer + 50% „Performance 

Share Plan” rendszer

A két elem főbb jellemzői:

a) Részvényopciós ösztönző rendszer

A Részvényopció egy hipotetikus opció MOL részvényeket illető-
en, mellyel egy meghatározott induló árfolyam és egy választott 
aktuális árfolyam különbözete realizálható profitként. Az ösztön-
ző  jellemzői:

•  Évente induló, 5 éves futamidejű  ösztönző. A futamidő 2 év 
várakozási időszakra (a részvényopció még nem beváltható) 
és egy 3 éves beváltási időszakra bontható. Amennyiben a 
részvényopció nem került beváltásra, a beváltási időszak utol-
só évének december 31-én lejár,

•  A részvényopciós darabszámok besorolási kategóriánként ke-
rülnek megállapításra,

•  Az opciós ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid 
távú teljesítményértékelése.

A felsővezetői teljes kompenzációs csomag elemeként 2013-tól 
azok a vezetők akik hosszútávú ösztönzőre jogosultak, jogosult-
ságot szereztek egy egyösszegű éves kifizetésű juttatásra, amely 
akkor kerül kifizetésre amennyiben a MOL Nyrt. Közgyűlése osz-
talékfizetés mellett dönt az adott évre vonatkozóan. A kifizetés 
mértéke megegyezik az egy MOL részvényre jutó osztalék és az 
adott vezetőnek juttatott részvényopciós darabszám szorzatával.

b) „Performance Share Plan”  ösztönző rendszer

A hosszútávú ösztönző másik eleme az ún. „Performance Share 
Plan” amely  2013-ban került bevezetésre a „Profit Sharing” ösz-
tönző helyett. 

A „Performance Share Plan” egy hároméves futamidejű, kész-
pénzalapú ösztönző program, amely a részvényárfolyam relatív 
teljesítményén alapul. Az ösztönző jellemzői:
•  A program évente indul, 3 éves várakozási időszakkal. A kifizetés 

a harmadik év után esedékes. 
•  A célkitűzés tárgya a MOL Nyrt. részvényárfolyamának alakulása 

összehasonlítva releváns és elismert regionális és iparág spe-
cifikus részvény indexekkel (CETOP20 és DJ Emerging Market 
Titans Oil&Gas 30 Index).

•  Az értékelés alapja a MOL Nyrt. részvényárfolyam év/év alapú 
teljesítményének átlagos eltérése a két indexhez képest 3 év 
alatt.

•  A MOL részvényárfolyam meghatározott alul/felülteljesítéséhez 
meghatározott kifizetési százalékok tartoznak. 

•  Az ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú tel-
jesítményértékelése

Mivel a korábbi, éves kifizetésű „Profit Sharing” ösztönzőt a „Per-
formance Share Plan” hároméves kifutású ösztönző váltotta fel, 
így a folytonosság biztosítása érdekében 2013-ra egy egyéves, 
2013-2014-re pedig egy kétéves ösztönző került bevezetésre.

egyéb béren kívülI juttAtások

Ebbe a körbe tartozik a személyes célra is használható vállalati 
autó, élet-, baleset-, utazási- és felelősségbiztosítás, valamint a 
kiemelt egészségügyi ellátás. 

Felügyelő bIzottság
A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellen-
őrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés 
választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A testület jelen-
leg 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)
- Dr.sc. Žarko Primorac független
- Hegedűs Andrea nem független 
 (munkavállalói képviselő)
- Dr. Puskás Sándor  nem független 
 (munkavállalói képviselő)
- Töröcskei István  független

A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és Kocká-
zatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés 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 Fe-
lügyelő 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.

2013-ban a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 89%-os átlagos 
részvételi arány mellett.

A Felügyelő bIzottság tAgjAInAk díjAzásA

A Felügyelő Bizottság javadalmazásáról a 2005. április 27-i közgyűlés 
döntött. Ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság tagjai havi 3.000 
EUR, elnöke havi 4.000 EUR díjazásban részesülnek. A havi díjazá-
son túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15)  
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alkalommal további bruttó 1.500 EUR díjazásban részesül minden 
olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen 
részt vesz. 2012. január 1-től az Audit Bizottság elnöke is minden 
olyan igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 
1.500 EUR összegű díjazásban részesül, évente maximum tizenöt 
(15) alkalommal. 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, alkal-
manként, de évente maximum két alkalommal további 1.500 EUR 
összegű díjazásban részesülnek.

egyéb juttAtások

A Felügyelő Bizottsági tagok további nem pénzbeli juttatásokra 
is jogosultak, mint az élet- és balesetbiztosítás, utazási- és fele-
lősségbiztosítás, és a választható egészségügyi szűrővizsgálat és 
teljeskörű egészségügyi ellátás csomag.

AudIt bIzottság
2006-ban a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő Bi-
zottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság megerősíti a Tár-
saság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrolt. 
Az Audit Bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok 
tartoznak: 

•  a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
•  javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
•  a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
•  a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összefér-

hetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, 
a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők el-
látása, valamint – szükség esetén – az igazgatóság vagy 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 beszámo-
lási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében

•  ellátja az audit bizottsági feladatokat a Társaság által konszoli-
dált, nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő 
vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leány-
vállalata tekintetében is (amennyiben ezt jogszabály lehetővé 
teszi és az adott leányvállalatnál audit bizottság nem működik).

Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai 
önéletrajza elérhető a MOL honlapján):

• Dr. Chikán Attila - elnök, 2006. április 27.
• John I. Charody, 2006. április 27.
• Töröcskei István, 2011. május 1.

valamint valamely állandó tag tartós akadályoztatása esetén a ki-
esett tag helyett Dr.sc. Žarko Primorac.

Az AudIt bIzottság beszámolójA 
2013. évI tevékenységéről

2013-ban az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 60%-os átlagos részvételi 
arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az 
összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizs-
gáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres 
vizsgálatát – az Audit Bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kocká-
zati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi 
helyzetet, valamint az azokhoz rendelt kockázat csökkentő akciók 
státuszjelentéseit. Az Audit Bizottság folyamatosan nyomon követte 
a társaság pénzügyi helyzetét különös tekintettel a válság okozta ha-
tásokra. Az Audit Bizottság áttekintette az éves közgyűlés anyagait 
(a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat megállapításait).

könyvvIzsgálók
A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2013. és 2012. években az Ernst and 
Young végezte, kivéve az INA-csoport és az Energopetrol könyvvizs-
gálatát (Deloitte), valamint a FGSZ Zrt. (Pricewaterhouse Coopers) 
könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálati szerződés keretében az Ernst & 
Young auditálja a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) szerint 
készített egyedi éves beszámolókat, a MOL Nyrt. közbenső mérlege-
it, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) 
szerint készült konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi ki-
mutatások vizsgálata a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, 
a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA), valamint a Számviteli 
Törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogsza-
bályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgá-
lati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, 
illetve a MOL fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb kon-
zultációs formákon keresztül biztosítják. A könyvvizsgálók ezenkívül 
negyedévente áttekintik a tőzsdei gyorsjelentést, bár ezek tekinteté-
ben teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és így nem bocsátanak 
ki könyvvizsgálói jelentést sem ezekről.
Az Ernst & Young egyéb szolgáltatásokat is nyújtott a MOL-
csoportnak. 2013-ban, illetve 2012-ben a következő díjak kerül-
tek kifizetetésre részére:

Az Egyéb audit szolgáltatások 2013-ban az MMBF értékesítésével 
kapcsolatos auditot, illetve kisebb IT vizsgálatokhoz és a fenntart-
ható fejlődés jelentéshez kapcsolódó szolgáltatások díjait tartal-
mazták. Az Igazgatóság véleménye szerint az Ernst & Young által 
nyújtott szolgáltatások nem veszélyeztetik a könyvvizsgálói füg-
getlenséget. 

kAPcsolAt 
A részvényesekkel, 
bennFentes 
kereskedelem tIlAlmA
Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelős a 
MOL-csoport eredményeiért és teljesítményeiért, teljes műkö-
déséért, tisztában van a részvényesek elvárásaival, és mindent 
megtesz annak érdekében, hogy azoknak a társaság működte-
tése 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 Ér-
téktőzsdén keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb 
bejelentések. A rendszeres és rendkívüli bejelentéseket a társaság 
megjelenteti a saját honlapján, valamint a pénzügyi felügyelet tő-
kepiaci közzétételi honlapján is. Továbbá a tőzsdei bejelentéseket 
e-mailben is elküldjük azoknak, akik kérték, hogy felvegyük őket 
a Befektetői Kapcsolatok levelező listájára. Emellett a részvénye-
sek 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 – tájékoztatására. A be-
fektetők év közben is megkereshetik a MOL Nyrt-t kérdéseikkel, a 
közgyűléseken felvethetnek kérdéseket és javaslatokat tehetnek. 
A befektetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájé-
koztatást kap.

A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevé-
kenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi 
kapcsolattartásért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” fe-
jezetben az éves jelentés végén található). További információ a 
MOL honlapján (www.mol.hu) is elérhető, ahol egy külön feje-
zet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő 
kérdésekkel. A vállalat mindig különös figyelmet fordított arra, 
hogy a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően széleskörű 
információkat biztosítson a tőkepiac részére. A MOL Befektetői 
Kapcsoltok szervezet folyamatosan frissíti honlapját (közvetlenül 
is elérhető az ir.mol.hu oldalon). Célunk, hogy a weboldalt még 

felhasználóbarátabbá tegyük és folyamatosan fejlesszük szol-
gáltatásainkat. Ezek segítségével még eredményesebben tudjuk 
teljesíteni részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci szereplők 
elvárásait. 

2013-ban a MOL 15 befektetői körúton és konferencián vett részt 
(2 az Egyesült Államokban, 13 Európában), valamint körülbe-
lül 220 találkozót tartott jelenlegi és lehetséges befektetőknek. 
Ezen felül 2 külön befektetői körutat szerveztünk az intézményi 
kötvényesek elérése érdekében. 2012-ben társaságunk két napos 
Befektetői és Elemzői napot tartott Budapesten, melynek kereté-
ben publikálta az elkövetkező évek üzleti kilátásait. Az ehhez kap-
csolódó prezentáció elérhető a MOL honlapján. Az eseményen a 
jelentős számú részvényes és elemző képviseltette magát. A prog-
ram keretében a százhalombattai Dunai finomító látogatásán is 
részt vehettek az érdeklődők. 

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó 
értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. Azon országok 
többségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az 
értékpapírokkal való bennfentes kereskedelmet a büntetőjog is 
szigorúan tiltja. Emiatt nemcsak a vonatkozó jogszabályok betar-
tását várjuk el munkatársainktól, hanem azt is, hogy még a lát-
szatát is kerüljék el az értékpapírokkal való bennfentes kereske-
delemnek. 

A törvényi előírásokkal összhangban és a MOL bennfentes keres-
kedelem tilalmára vonatkozó szabályzata szerint:

•  tilos bennfentes információ felhasználásával a bennfentes 
információval érintett pénzügyi eszközre, közvetlen vagy 
közvetett módon 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 társa-
ságokhoz 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” so-
rozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, hogy a közgyű-
lésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, 
hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van. 

A KÖNYVVIZSGÁLóKNAK 
KIFIZETETT DíJAK (MILLIó FT) 2013 2012

MOL Nyrt. könyvvizsgálatának díja 
(beleértve a közbenső mérlegek vizsgálatát) 154 156

Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja 373 400
Egyéb audit szolgáltatások* 23 96
Egyéb nem-audit szolgáltatások* 2 -
Adótanácsadói szolgáltatások 330 264

Összesen 882 916

* Módosult a specifikáció az előző évekhez képest a transzparensebb adatszolgál-
tatás érdekében..
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A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának el-
sődleges feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a 
dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szol-
gáltató köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a min-
denkori közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. 
Alapszabályunk 8.6 pontja értelmében: „A közgyűlést megelőző 
részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfelelte-
tés 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, ame-
lyek 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. 

Továbbá, az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles hala-
déktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vo-
natkozásában 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 szava-
zati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, 
ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.

Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: „Egy részvé-
nyes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd az Alapsza-
bály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, 
mint 10%-át, kivéve a Társaság részvényeit vagy azokat megtes-
tesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt 
(ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe 
helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvé-
nyesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem 
esnek az alábbi korlátozások alá).”

A Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a részvényes jogo-
sult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint ész-
revételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény 
birtokában pedig szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok 
legalább egy százalékával rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóság-
tól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, vala-
mint a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot 
is előterjeszthetnek. A közgyűlési részvétel feltételeit társaságunk 

közgyűlési hirdetményeiben teszi közzé. A közgyűlési hirdetmé-
nyeket 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 visszaforgat-
ni, 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 
osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell 
eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság 
által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közlemény-
ben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfelel-
tetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által 
meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempont-
jából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés idő-
pontjától eltérhet.

mol-csoPort társAságIrányításI struktúrA
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Ügyvezető testület (“EB”)
(8 alkalmazásban álló tag)

MOL- csoport szervezetei
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MEGFELELÉS
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Független 

könyvvizsgálók
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a munkavállalókat)

Audit Bizottság
(3 független FB tag)

Pénzügyi és 
Kockázat-
kezelési 

Bizottság
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HUF, HRK és RUB devizákban. A MOL árfolyamkockázat-kezelési 
irányelveinek megfelelően a működési cash flow hosszú FX ki-
tettségeit a finanszírozási cash flow rövid kitettségei csökkentik. 

•��Szabályozói�kockázat: A lehetséges kormányzati döntések koc-
kázata és azok esetleges hatásai a gazdasági krízis következté-
ben megnőttek.

•��Országkockázat: A nemzetközileg bővülő portfólió szükséges-
sé teszi az országkockázati kitettségek megfelelő kezelését. A 
diverzifikációs hatás elősegítése érdekében az országkockázati 
kitettségek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. 

•��Fúrási�kockázat: A fúrások sikerességének bizonytalansága ti-
pikus kutatási tevékenységgel járó üzleti kockázat. 

•�� Berendezés� meghibásodásának� kockázata: A Downstream 
üzletben található nagyfokú eszközkoncentráltság miatt a be-
rendezések meghibásodása jelentős kockázati tényező. A po-
tenciális 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 hatásai-
nak következtében (pl. BP olajkatasztrófa, fukushimai nukleáris 
katasztrófa) az energiaipari vállalatok a média középpontjába 
kerültek. A MOL, mint jelentős regionális szereplő, a vállalat 
érintettjeinek kiemelt figyelme alatt működik. 

Bizonyos kockázatokat csoport szinten, másokat divízió vagy le-
ányvállalati szinten célszerű kezelni, megfelelő kockázatfelelősök 
irányítása alatt. A Kockázatkezelés rendszeresen ellenőrzi ezen 
kockázatcsökkentő lépések megvalósulását, negyedévente készí-
tett jelentések segítségével.

Főbb kockázatkezelési eszközök

Az Egységes�Vállalati�Kockázatkezelés�(ERM)�biztosítja a különböző 
üzletágak és funkcionális területek kockázatainak egységes keret-
rendszerbe foglalását Kockázati Térképek segítségével. 
A kockázatelemzési tevékenység támogatja a folyamatos és haté-
kony működést azáltal, hogy beazonosítja azokat a kulcskockázato-
kat, amelyek a vállalati célok elérését veszélyeztetik. Ezeket a kocká-
zatokat a felsővezetés kiemelten figyeli, csökkentésük megerősített 
kontrolok és kockázatcsökkentő lépések végrehajtása által történik. 
A kockázatelemzés során készül a Kockázati Térkép, amely egy koc-
kázati hatás-valószínűség alapú grafikus ábrázolás (mátrix). A Kocká-
zati Térképen megjelenő stratégiai, működési és pénzügyi kulcskoc-
kázatok negyedévente felülvizsgálatra és újraértékelésre kerülnek, 

A különböző típusú kockázatok egy hosszú távú, átfogó és dinami-
kus modellbe való integrálását az Egységes Vállalati Kockázatkezelés 
(ERM) keretében végezzük. Az ERM a pénzügyi, működési, stratégiai 
és jogi megfeleléssel kapcsolatos kockázatok széles körét együtt ke-
zeli, miközben az egyes események bekövetkezése esetén felmerülő 
reputációs hatásokat is vizsgálja.. Az ERM segítségével feltárjuk a 
vállalat eredményeire ható legfontosabb kockázatokat, ezeket egy 
egységes módszertan alapján értékeljük és különböző szintű kocká-
zati térképekre összesítjük. Tekintettel a létező kockázatcsökkentő 
lépésekre és kontrolokra, felhívjuk a figyelmet a szükséges döntések 
meghozatalára arra vonatkozóan, hogy mely kockázatok esetében 
szükséges további kockázatcsökkentő lépéseket tenni. 

a csoport a következő
Főbb kockázatoknak van kitéve

•��Tömegáru�árkockázat:�A MOL- csoport, mind eladóként, mind 
vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve. A főbb tömeg-
áru kockázat a csoport-szintű kitermelésnek megfelelő mértékű 
‘hosszú’ kőolaj pozícióból, a feldolgozott termékmennyiségre 
vonatkozó ‘hosszú’ finomítói árrés pozícióból, illetve a ‘hosszú’ 
vegyipari árrés pozícióból származik. A tömegáru árkockázat 
cash flow hatását nem célszerű teljes mértékben lecsökkente-
ni, mivel azok a befektetők, akik részesedést szereznek olajipari 
vállalatokban hajlandóak vállalni az olajipar üzleti kockázatait. 
Másrészről, fedezeti ügyletek mérlegelése szükséges annak ér-
dekében, 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’ 

amely alapján a felsővezetés értesül a kockázatok alakulásáról és a 
kockázatcsökkentő lépések státuszáról.
A profitabilitás és pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében a Pénz-
ügyi�Kockázatkezelés az ERM részeként a rövidtávú, piaci kockáza-
tokkal foglalkozik. A tömegáruk árkockázatát, a devizapiaci és kamat-
lábkockázatokat Monte Carlo szimulációs módszerrel, egy komplex 
modell keretében mérjük, mely a portfolióhatásokat is figyelembe 
veszi. A Csoport pénzügyi és stratégiai céljaihoz kapcsolódó limitek-
nek való megfelelésről a felső vezetés havi rendszerességgel kap 
tájékoztatást, míg a Kockázatkezelési szervezet kockázatcsökkentő 
lépéseket terjeszt elő, amennyiben szükséges.
Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása a Bizto-
sítás�Menedzsment�feladata. A biztosítások kötése a működési koc-
kázatok és felelősségi károk kezelésének egyik legfontosabb eszköze. 
A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzem-
szünet, felelősség és kútkockázat biztosítások (a legtöbb biztosítási 
program határozott egy éves időszakra kerül megkötésre, éves meg-
újítású). A biztosítások kötése csoport-szintű program keretében 
zajlik, így a MOL- csoport számottevő szinergiahatásokat tud elérni.

a kockázatok átFogó kezelése 
révén értékes szinergiák realizálhatóak

A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt 
a MOL- csoport számára, hogy a kockázatkezelés fentiekben rész-
letezett több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A pénzügyi 
kockázatok modellezésére szolgáló inputadatokat az ERM is alkal-
mazza. Ehhez hasonlóan a biztosítási tevékenység kapcsán a mű-
ködési kockázatokról szerzett információk ugyancsak hasznosak 
az ERM fejlesztése során. Az ERM működési kockázatokat (ide-
értve az üzletfolytonossági kockázatokat is) érintő eredményei 
jó iránymutatással szolgálnak a biztosítások menedzseléséhez, 
mivel rávilágítanak azon területekre, amelyek mindenképpen biz-
tosítási fedezetet igényelnek és, melyek azok, ahol a kockázatok 
kezeléséről való döntés további vizsgálatot igényel. 

tőkeallokációt érintő 
döntések támogatása

A kritikus kockázatokról való információ szolgáltatás mellett az 
ERM szerepe kiterjed a felső vezetés támogatására is az egyes 
projektek kockázati profilját figyelembe vevő, megalapozott 
döntések meghozatalában. Ennek érdekében a csoportszintű 
Kockázatkezelés az ERM felhasználásával véleményt nyújt a tőke-
elosztásról, a pénzügyi flexibilitásról és részt vesz a jelentősebb 
projektek, potenciális akvizíciók vagy divesztíciók értékelésében.

A MOL Csoport Kockázatkezelés kiemelt 
feladata, hogy kezelje az üzleti környezet 
kihívásait, hozzájárulva ez által a vál-
lalat stabil és fenntartható működéséhez 
és növekedéséhez. A hatékony és átfogó  
kockázatkezelés alapeleme egy jól működő, 
felelős társaságirányításnak. A MOL-  
csoport fejlett kockázatkezelési tevékeny-
séget folytat, mely szerves részét képezi  
a felelős társaságirányítási struktúrának.  

integrált társasági kockázatkezelési rendszer ›
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HERNÁDI ZSOLT    
MOL-csoport pozíciók:
 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 Euro-
pean Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 2007-től Esztergom város dísz-
polgára, 2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától 
az OTP Bank Igazgatóságának tagja.

DR. CSÁNYI SÁNDOR
MOL-csoport pozíciók:
 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 könyv-
vizsgáló, első munkahelye a Pénzügyminisztérium volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig a Ke-
reskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az OTP Bank Nyrt. elnök-ve-
zérigazgatója. 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 tanácsadó testületének, társelnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének (VOSZ). 2004-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egye-

temi tanára. dr. Csányi Sándor tagja az Institut International d’ Études Bancaires-nek.2010 júliusa óta 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöke. 2012 januárja óta a Kínai-Magyar Üzleti Tanács társelnöke.

MULHAM AL-JARF 
MOL-csoport pozíciók:
 Az Igazgatóság tagja 2008. április 24-től*
 Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak

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 követ-
kező vállalatok igazgatóságának tagja: Sohar Aluminium Co LLC (elnök), Salalah Methanol Company 
LLC (elnök), OXEA S.a.r.l. (elnök) Takatuf Oman LLC ( elnök), Oman Oil Marketing Co SAOG. (elnök 
helyettes), az Oman Arab Bank SAOC és a Duqm Refinery and petrochemical Industries Company LLC 
igazgatója. Az Oman Gas Company-nál, az ománi Olaj- és gázipari Minisztériumnál és Telekommuni-
kációs vállalatnál (most Omantel) szerzett munka tapasztalatot. Omani állampolgár.

* Mulham Al-Jarf Úr az Igazgatóság részére 2014. április 2-án írásban jelezte, hogy igazgatósági tisztsé-
géről 2014. április 29-i hatállyal lemond.

DR. DOBÁK MIKLÓS 
MOL-csoport pozíciók:
 Az Igazgatóság tagja 1996. május 29-től
 Az Igazgatóság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságának elnöke

A közgazdaságtudományok kandidátusa, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének igazga-
tója, a Vezetés és Szervezés Tanszék tanszékvezető professzora. Az IFUA Horváth & Partners tanács-
adó cég Felügyelő Bizottságának elnöke.

DR. HORVÁTH GÁBOR
MOL-csoport pozíciók:
 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 és Audit Bizottságának 
elnöke. A BVK HOLDING Zrt. Felügyelő Bizottság tagja.

*Dr Horváth Gábor Igazgatósági tagsága 2014. február 24-én lejárt.

igazgatóság ›

Other members Of the bOard Of directOrs
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JÁRAI ZSIGMOND 
MOL-csoport pozíciók:
 Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak

1976-tól pénzügyi szakemberként tevékenykedik, külföldi és magyar fejlesztési és kereske-
delmi bankokban töltött be vezető tisztségeket. 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. alapító tagja., 2013-ig a Felügyelő 
Bizottságának elnöke.  2010-től a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottság elnöke.

MOLNÁR JÓZSEF   
MOL-csoport pozíciók:
 A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től
 Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013. szeptember 5-től
 Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2010 áprilisától
 Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától 

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 közreműködött 
a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt követően a társaság jövőképé-
nek 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 pedig a 
Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. A MOL-csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságá-
nak 2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között volt tagja.

DR. PARRAGH LÁSZLÓ   
MOL-csoport pozíciók:
 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 Vállalkozásfejlesztési Zrt. igazgatóságának 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. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Buda-

pesti Gazdasági Főiskola címzetes főiskolai tanára, valamint a Gazdasági Tanácsának tagja. A Nemzeti 
Gazdasági és Társadalmi Tanács Gazdasági oldalának elnöke.

IAIN PATERSON 
MOL-csoport pozíciók:
 Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től*
 Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke
 A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság tagja 

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 te-
vékenységekért felelős igazgatósági tagként. Jelenleg az AnTech Limited elnöke és az Enteq Upstream 
vállalat és a MOLTEN Tanácsadó Csoport külsős igazgatója. Paterson úr brit állampolgár. 

*Iain Paterson Úr Igazgatósági tagsága 2014. február 24-én lejárt.

DR. MARTIN ROMAN  
MOL-csoport pozíciók:
 Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság tagja

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 megválasztották az Igazgatóság elnökének. 2000 és 2004 között részt vett a nagymultú 
cseh gépipari vállalat átalakításában, az új ŠKODA HOLDING elnök-vezérigazgatója lett. 2004. febru-
ártól 2011. szeptember közepéiga ČEZ a. s. elnök-vezérigazgatója. 2011. szeptember közepétől 2011. 
október végéig a CEZ Felügyelő Bizottságának elnöke. A CEZ és a MOL Igazgatóságában betöltött 
tagsága mellett tagja a Prágai Tőzsde Felügyelő Bizottságának; valamint a Cseh Köztársaság Ipari és 
Közlekedési Szövetség al-elnöke (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, 
oktatási és akadémiai intézmény irányító, vagy felügyelő testületének is tagja. Jelenleg üzletember és filant-
róp. A Cseh Köztársaság állampolgára.

JUDR. VILÁGI OSZKÁR
MOL-csoport pozíciók:
 Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től
 A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója
 Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011. májusától

A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és egyetemi doktori címet 1985-ben. 
1990-1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1996-tól több szlovák vállalat 
ügyvezető testületében dolgozott, ideértve a korábbi Poľnobanka, Slovenská poisťovňa, CHZP Apollo 
és Szlovák Vasutak (ŽSR) társaságot. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelen-
tősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, France Telecom, OTP, MOL), majd 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. áprilistól a MOL-csoport Executive Board tagja lett. 
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Ügyvezető testÜlet ›

HERNÁDI ZSOLT    
MOL-csoport pozíciók:
 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 Euro-
pean Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 2007-től Esztergom város dísz-
polgára, 2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától 
az OTP Bank Igazgatóságának tagja.

MOLNÁR JÓZSEF  
MOL-csoport pozíciók:
 A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től
 Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013. szeptember 5-től
 Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2010 áprilisától
 Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától 

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 vezető-
je. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közremű-
ködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, 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 pedig a Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. A MOL-csoporton belül a 
Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között 
volt tagja.

SIMOLa JÓZSEF 
MOL-csoport pozíciók:
 Pénzügyi vezérigazgató helyettes 2011. május 1-től
 Tagja az INA Audit Bizottságának.

1991-1992 között a General Electric – Tungsram-nál dolgozott SAP szakértőként, majd 1992-1994 
között az Arthur Andersen-nél könyvvizsgáló és tanácsadói munkakörben tevékenykedett. 1996-ban 
csatlakozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, Németországban és Ausztráliá-
ban töltött be vezető pozíciókat. Karrierjét 2003-tól a MOL Nyrt- ben folytatta tovább. 2006 áprili-
sától az Ügyvezető Testület tagja, 2006-2011 között a Társasági Támogatás Ügyvezető Igazgatójaként 
dolgozott.

ÁLDOTT ZOLTÁN 
MOL-csoport pozíciók:
 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. Kutatás-termelés Divízió ügyvezető igazgatója volt.

FaSIMON SÁNDOR
MOL-csoport pozíciók:
 A MOL Magyarország vezérigazgató-helyettese 2012. október 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 tanácsos megbízatást kapott Tripoliban. 
1998-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 igaz-
gatója. 2006-tól 2009-ig a MOL-Russ vezérigazgatója, Moszkvában. 2009 és 2011 közötti időszakban 
az Ellátás és Trading Divízió ügyvezető igazgatója, 2011. június 1-től pedig a Kutatás-Termelés Divízió 
ügyvezető igazgatója.
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aLEXaNDER DODDS
MOL-csoport pozíciók:
 Kutatás-Termelés Divízió ügyvezető igazgatója

Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kutatás és termelés területén, 
többek között Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, az Északi-tengeren, a Közel-Keleten és 
Oroszországban. Mielőtt a MOL-csoporthoz csatlakozott volna, a TNK-BP ügyvezető igaz-
gatója és alelnöke volt, korábban pedig az ExxonMobil Qatar elnök-vezérigazgatói pozíci-
óját töltötte be. Dodds úr általános mérnök és olajipari mérnök diplomával rendelkezik. 

HORVÁTH FERENC
MOL-csoport pozíciók:
 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
 2003-tól tagja a SLOVNAFT Igazgatóságának
 2012-től tagja az INA Felügyelő Bizottságának

1984 és 1991 között a Mineralimpex külkereskedelmi vállalatnál kőolaj- és földgázimport-
tal, valamint kőolajtermékek exportjával foglalkozott. 1991 és 1998 között a Mineralimpex 
és a Phibro Energy magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai ke-
reskedelmével 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. értéke-
sítési 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 alapanya-
gok beszerzésével bővült.

JUDR. VILÁGI OSZKÁR 
MOL-csoport pozíciók:
 Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től
 A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója
 Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától

A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és egyetemi doktori címet 
1985-ben. 1990-1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1996-tól 
több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott, ideértve a korábbi Poľnobanka, 
Slovenská poisťovňa, CHZP Apollo és Szlovák Vasutak (ŽSR) társaságot. Számos külföldi 
befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, 
France Telecom, OTP, MOL), majd 2002 óta a SLOVNAFT és a MOL stratégiai partnerségét 
és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT Igazgatósá-
gának tagja lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában a SLOVNAFT 
vezérigazgatójává nevezték ki. 2010. áprilistól a MOL-csoport Executive Board tagja lett. 
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MOSONYI GYÖRGY 
MOL-csoport pozíciók:  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 munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 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 Csehország vezérigazgatója is. A 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Joint Venture Szövetség elnökségi tagja, a World Petroleum Council Magyar Bizottságának 
elnöke. 2012 áprilisától a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagja. 1999-től 2011-ig a MOL Nyrt vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja. 
2006. és 2011. között az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke.

DR. CHIKÁN ATTILA  
MOL-csoport pozíciók:   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 a BKÁE 
Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője. 1998-1999-ben gazdasági miniszter. 2000-től 2003-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
rektora. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Svéd Királyi Mérnöki Akadémia külföldi tagja. Jelenleg számos funkciót tölt be 
hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, több nemzetközi gazdasági folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Richter Gedeon Nyrt. 
Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának elnöke.

JOHN I. CHARODY  
MOL-csoport pozíciók:   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 pozíciót töl-
tött 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 Igazgatók Intézetének, 
1967-től az Ausztrál Vezetési Intézetének tagja, békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol királynő kitüntetettje (Member of British Empire) 
Ausztráliáért tett szolgálatáért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány Budapestre akkreditált, a régió kapcsolataiért felelős kereske-
delmi 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. igazgatósági tagja. A Csányi 
Alapítvány kuratóriumi igazgatósági tagja. Az MFB Invest Zrt. tanácsadója.

SLAVOMÍR HATINA 
MOL-csoport pozíció:   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 társa-
ság Igazgatóságának elnöke. A Szlovák Műszaki Egyetem 2001-ben tiszteletbeli doktori címet adományozott számára. A Slovintegra a.s. 
elnöke-. Hatina úr szlovák állampolgár.

JUHÁSZ ATTILA 
MOL-csoport pozíció:   A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2007. október 12-től
1986-ban csatlakozott a Társasághoz. A teljes időszak alatt a Kutatás-Termelés Dívizió szervezetében töltött be különböző pozíciókat.  
A MOL-Bányász Szakszervezet alelnöke és megalakulása óta az Üzemi Tanács tagja volt. A jelenlegi Üzemi Tanács munkájában megfigye-
lőként vesz részt.

HEGEDŰS ANDREA 
MOL-csoport pozíció:   A Felügyelő Bizottság tagja 2012. október 12-től
Pályafutását 1990-ben a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál, Százhalombattán kezdte vegyészként. További tanulmányokat folytatott és ké-
pesítést szerzett pénzügyből és szociológiából. 1995-től a MOL Nyrt. Olajipari Szakszervezet képviselője Százhalombattai finomítóban, 
ahol kiemelt figyelmet fordít a termelés területén folyamatos műszakban dolgozók biztonságára. A szakszervezet munkáját többek között 
pénzügyi alelnökként támogatja.

DR.SC. ŽARKO PRIMORAC  
MOL-csoport pozíció:   A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2012. április 27-től
1964-ben közgazdász diplomát szerzett, majd 1976-ban doktorált a Szarajevói Közgazdasági Egyetemen. 1968 és 1981 között több jelentős 
pozíciót töltött be az szarajevói Energoinvest. Ugyanebben az időszakban vezető jugoszláv bankok, valamint a következő vállalatok Igaz-
gatóságának tagja volt: Privredna banka Sarajevo, Yugoslav Bank for Foreign Trade Beograd /JUBMES/, FAMOS, Sarajevo, PETROLINVEST 
Sarajevo. 1967 és 1974 között a Bosznia-Hercegovinai Parlament képviselője. 1981-től 1984-ig a szarajevói Gazdasági Kamara elnökeként 
tevékenykedett. 1984. és 1992. között a szarajevoi Energoinvest elnökhelyettese majd alelnöke volt. 1992-ben Bosznia Hercegovina pénz-
ügyminisztere. 1993-tól 1997-ig az Inzenjerski biro-revizija vállalat igazgatójaként dolgozott. 1997-2002 között a zágrábi Pricewaterhouse 
Coopers kiemelt tanácsadója, majd igazgatósági tagja. 2002 és 2012 között a Deloitte Zagreb regionális elnöke, és 2012 óta a Hrvatska 
elektroprivreda d.d. (HEP) Felügyelő Bizottságának tagja. A Horvát Köztársaság Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsának valamint a Horvát 
Közgazdász Szövetség elnökségi tagja, és a Délkelet-Európai Üzleti Tanács (BAC) tagja.

DR. PUSKÁS SÁNDOR 
MOL-csoport pozíció:   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 munkakört tölt 
be a MOL Csoport Kutatás-Termelés Divízió Termelési Technológiák MOL szervezetében, Algyőn. Termelési és műszaki kutatás-fejlesztési 
mérnökként és projektmenedzserként 29 éves kőolaj- és földgáztermelésben szerzett tapasztalattal 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 szerezte meg poszt-
graduális HR és K+F menedzsment fokozatát. Dr. Puskás számos műszaki- tudományos közlemény szerzője és társszerzője. Tagja az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOL-Bányász szakszervezetnek.

TÖRÖCSKEI ISTVÁN  
MOL-csoport pozíció:  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. and Interbanka Prága. 1997-től 2007-ig az Equilor Befektetési Zrt. Vezérigazgatója, majd 2007-től a T and T Zrt. tanácsadó-
ja. 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.

Felügyelő Bizottság ›
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A Felügyelő Bizottság 
és Audit Bizottság jelentése ›

Az Audit Bizottság és A Felügyelő Bizottság jelentése A 2013. éVi 
BeszáMolÓKRÓl és A Felügyelő Bizottság jelentése Az AdÓzott 
eRedMény FelHAsználásáRA VonAtKozÓ jAVAslAtRÓl

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte 
feladatát, az év során mindkét bizottság egyes napirendi pontokat közösen tárgyalva 5 ülést tartott. Állan-
dó 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 ellenőrzések alapján alakította ki, és 
folyamatosan támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is. A 2013. év folyamán tartott ülései alkalmá-
val is részletesen foglalkozott a MOL-csoport üzleti helyzetével, a Csoport és az üzletágak stratégiai fejlő-
désével. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő Bizottság 
folyamatos tájékoztatást kapott.   

A MOL-csoport 2013. év végi közel 7 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a régió egyik vezető integ-
rált, Upstream fókuszú energetikai társasága egyben Magyarország legnagyobb vállalata. A MOL részvé-

nyeinek forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyama  2012-ben 17.596 Ft volt, mely 2013-ban 16.303 
Ft-ra csökkent. 2012 végén 17.755 Ft árfolyamon zárt a kereskedés, 2013-ban a záróár 14.475 Ft volt.

A Társaság számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálko-
dásról, melyet az Ernst & Young Kft. könyvvizsgált. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés az Audit 
Bizottság jelentésével is alátámasztva, a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a Társaság számvite-
li 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 135, equity módszerrel (részlegesen) további 12 társaság 
került bevonásra. A tulajdonosi szerkezet az elmúlt év során kis mértékben változott; 2013. év végére az 
előző év végéhez képest a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya kis mértékben nőtt, míg a hazai 
intézményi és magánbefektetők tulajdona 4,4 %-ról 5,7%-ra emelkedett. Új részvényesként a Credit Agricole 
Corporate and Investment Bank a részvények 2%-át tulajdonolta 2013 végén. A Társaságnak a részvény-
könyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján hat darab 5%-nál nagyobb sza-
vazati joggal rendelkező részvényese (illetve egy részvényesi csoportba tartozó részvényese) volt 2013. dec-
ember 31-én. A MOL legnagyobb részvényese a Magyar Állam, mely a részvények 24,7%-át birtokolja. 2013. 
december végére a vállalat sajátrészvény állománya 2,4%-ra csökkent az egy évvel korábbi 4,4%-os szintről.

A MOL-csoport 2013-ban a kihívásokkal teli üzleti környezet ellenére is megfelelően teljesített. Az 
Upstream üzletág, mely a Csoport EBITDA-jának közel 70%-át adta, annak ellenére is relatíve erős ered-
ményt ért el, hogy tovább esett a földgáz ára a kelet-közép-európai régióban és a Csoport szénhidrogén 
termelése is további csökkenést mutatott. Utóbbi mögött a MOL érettebb mezőinek természetes csökke-
nésén felül az INA-nak az észak adriai mezők termeléséből való részesedésének csökkenése, valamint az 
oroszországi ZMB mező értékesítése állt. A MOL folytatta intenzív kutatási tevékenységét az olyan kulcs-
fontosságú területekre fókuszálva, mint Irak Kurdisztáni Régiója, Kazahsztán vagy a kelet-közép-európai 
régió. A MOL az előző évekhez hasonlóan kiemelkedően jó, 50% feletti kutatási találati arányt ért el. Ezen 
felül 2013-ban a MOL kereskedelmi értékűvé nyilvánította az Akri-Bijeel blokkot Irak Kurdisztán Régiójá-
ban. 2013. decemberében a MOL belépett az északi-tengeri régióba (Nagy-Britannia területén), mely kö-
zép-távú növekedésének egyik új központjaként szolgálhat. A 2013-ban végrehajtott és 2014-re tervezett 

programok jó alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a MOL-csoport szénhidrogén termelésének csökkenése a 
várakozásnak megfelelően megforduljon 2014. év végéig. Míg 2014-ben átlagosan napi 91-96 ezer hor-
dó-olajegyenérték termelés várható, 2015-re már 10% növekedést jósol a vállalat. 

2013-ban a Downstream üzletág újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA szintjét annak ellenére tudta 4%-
kal javítani, hogy a külső üzletági környezet az előző évhez képest lényegesen kedvezőtlenebben alakult. Ez a ki-
emelkedő eredmény jelentős részben a MOL-csoport belső hatékonyságjavító programjának, az Új Downstream 
Programnak köszönhető. A program eddig már 400 millió dolláros eredményjavulást hozott a 2011-es kiinduló 
évhez képest hasonló bázison mérve, ebből 250 millió dollárt pedig 2013-ban ért el. 2014-re további 100 millió 
dollár javulást tervez elérni a MOL, ezzel teljesítve az eredetileg kitűzött 500-550 millió dolláros célszámot. 

Az év folyamán a MOL tovább erősítette pénzügyi pozícióját, melyet a javuló eladósodottság illetve 
nettó hitelállomány/EBITDA mutató is jelez. A már említett kihívások ellenére a MOL nemcsak megőriz-
te, hanem tovább is erősítette pénzügyi pozícióját, mely diverzifikált portfoliójának illetve konzervatív 
pénzügyi politikájának köszönhető. Ezen felül a MOL nyereséget realizált néhány orosz és magyar le-
ányvállalatának értékesítésén. 

A MOL a következő években is fenn kívánja tartani stabil pénzügyi pozícióját. Ugyanakkor az előző 
évek eredményei megteremtették a lehetőségét akár jelentősebb inorganikus lépéseknek is. Ezek a 
lépések célozhatják egyrészt a MOL Upstream eszközeinek megújítását új, növekedést biztosító eszkö-
zök vásárlásán keresztül, illetve szolgálhatják a MOL Downstream kelet-közép-európai régióban elért 
pozíciójának további erősítését.

Figyelembe véve a szigorodó szabályozói környezetet, a kihívásokkal teli üzlegági környezetet a Downstream 
üzletágban és a továbbra is lassú kelet-közép-európai gazdasági növekedést, 2014 is kihívásokkal teli évnek 
ígérkezik.  Ennek ellenére bizonyosak vagyunk benne, hogy a MOL terveinek és várakozásainak megfelelően, 
sikeresen megbirkózik majd ezekkel a kihívásokkal, építve a korábbi években lefektetett stabil alapokra.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2014-ben a Társaság a 2013.dec-
ember 31-ével zárult üzleti évre vonatkozóan 60 milliárd Ft osztalékot fizessen. A javasolt összeg jelentős 
növekedés az előző évekhez képest, mivel az előző évek kifizetési gyakorlatának megfelelő szokásos osz-
talékon felül (47 Mrd Ft) a MOL egyes leányvállalatainak fent említett értékesítésén realizált nyereségé-
nek 25%-át (13 Mrd Ft) egyszeri osztalék formájában vissza kívánja juttatni részvényesei számára. 

A Felügyelő Bizottság a MOL Nyrt. 2013. évi auditált beszámolóját 3.059 milliárd Ft mérlegfőösszeggel, 
78 milliárd Ft mérleg szerinti veszteséggel, és 46 milliárd Ft lekötött tartalékkal, a MOL-csoport 2013. évi 
auditált IFRS konszolidált beszámolóját 4.641 milliárd Ft mérlegfőösszeggel és 21 milliárd Ft részvénye-
sekre jutó eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Budapest, 2014. március 27.

A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága nevében:

Mosonyi György
az Audit Bizottság elnöke  

Mosonyi György
az Audit Bizottság elnöke 

dr. Chikán Attila
a Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Chikán Attila
a Felügyelő Bizottság 
elnöke 
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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 2013. április 25-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. Az aktuális alapszabály megtekinthető vagy 
igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a Társaság honlapjáról. 

Alaptőke 2013. 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.

Tulajdonosi szerkezeT 

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.

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 társaság-
gal 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.

2013.12.31. 2012.12.31.

Részvény 
névérték 
(ezer Ft)

%
Részvény 
névérték 
(ezer Ft)

%

Külföldi befektetők 27.453.529 26,3 27.341.997 26,2
Magyar Állam 25.857.957 24,7 25.717.982 24,6
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
OTP Bank Nyrt. 5.652.859 5,4 5.634.134 5,4
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 1.486.116 1,4 3.161.116 3,0
UniCredit Bank AG. 4.080.496 3,9 3.561.053 3,4
Credit Agricole 2.129.666 2,0 0 0,0
Hazai intézményi befektetők 2.197.591 2,1 1.842.356 1,8
Hazai magánszemély befektetők 3.793.751 3,6 2.730.718 2,6
MOL Nyrt. (saját részvények) 2.484.925 2,4 5.147.534 4,9
Összesen: 104.519.064 100,0 104.519.064 100,0

Idõszak BÉT forgalom 
(db részvény)

BÉT záróár 
(Ft/részvény)

1. negyedév 5.953.254 16.695
2. negyedév 4.785.615 16.950
3. negyedév 3.712.192 15.905
4. negyedév 5.487.061 14.475

Változás oka „A" sorozatú 
törzsrészvény (db)

„C" sorozatú 
törzsrészvény (db)

Sajátrészvények száma, 2012. december 31. 5.146.955 578
Részvény opció az UniCredit Bank A.G-vel elszámolásra került 3.561.053  
Új részvény opciós szerződés kötése az UniCredit Bank A.G-vel -4.080.496  
Részvényjuttatás a MOL Igazgatósági tagok részére -13.500 
A OTP Bankkal kötött kölcsönszerződés megszüntetése -371.301
Új részvény kölcsönszerződés kötése az OTP Bankkal 371.301

Új adás-vételi és részvény opciós szerződés kötése a Credit Agricole Corporate and 
Investment Bankkal -2.129.666

Sajátrészvények száma, 2013. december 31. 2.484.346 578

sajáTrészvény állomány

a 2012-es év folyamán az alábbi sajáTrészvény Tranzakciók TörTénTek:

vállalaTi információk › 
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A társAság szervezetében, illetve A felső vezetés 
összeTéTelében beköveTkezeTT válTozások:

A Társaság 2013. április 25-án megtartott Éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

 - Az Igazgatóságának tagjává választotta Hernádi Zsolt urat 2013. május 1-től 2018. április 30-ig tartó időtartamra.

 - Az Igazgatóságának tagjává választotta Mulham Basheer Abdullah Al Jarf urat 2013. április 25-től 
   2018. április 24-ig tartó időtartamra.

Alexander Doddsot nevezték ki a MOL-csoport Kutatás-termelés ügyvezető igazgatójának:
2013. június 12-én a MOL-csoport bejelentette, hogy Alexander Doddsot nevezték ki a Kutatás-termelés ügyvezető igazgatójának és 
egyúttal az ügyvezető testület (Executive Board) tagjának, június 17-i hatállyal. Alexander Dodds korábban számos nagy nemzetközi 
energiacégnél töltött be vezető pozíciót, többek között a TNK-BP és az ExxonMobil vállalatoknál. A szakember kinevezése összhangban 
van a MOL upstream stratégiájának megvalósítására tett törekvésével, és egyúttal erősíti a Csoport újonnan felállított nemzetközi 
Központjának csapatát.

A felső vezetés MOl kibOcsátású értékpApír tulAjdOnA 2013. deceMber 31-én

Név Tisztség 
MOL 

részvények 
száma

Magnolia 
kötvények 

száma*

Hernádi Zsolt Elnök-vezérigazgató (C-CEO), az Igazgatóság elnöke 190.491 19
Dr. Csányi Sándor az Igazgatóság tagja, alelnöke 6.500 86
Molnár József Vezérigazgató (GCEO), az Igazgatóság tagja 11.200 3

Dr. Dobák Miklós az Igazgatóság tagja 17.200

dr. Horváth Gábor az Igazgatóság tagja 14.127
Járai Zsigmond az Igazgatóság tagja 1.200
Mulham Basheer Abdullah Al Jarf az Igazgatóság tagja 1.695
Dr. Parragh László az Igazgatóság tagja 1.270
Iain Paterson az Igazgatóság tagja 7.200
Dr. Martin Roman az Igazgatóság tagja 1.200

Dr. Világi Oszkár az Igazgatóság tagja, Ügyvezető Igazgató, 
Slovnaft a.s. elnök-vezérigazgató 10.100 5

Mosonyi György a Felügyelő Bizottság elnöke 39.588
Dr. Chikán Attila a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 0
John I. Charody a Felügyelő Bizottság tagja 0
Slavomir Hatina a Felügyelő Bizottság tagja 0
Hegedűs Andrea a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 0
Juhász Attila a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 0
Dr. Puskás Sándor a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 0
Töröcskei István a Felügyelő Bizottság tagja 0
Dr.sc. Žarko Primorac a Felügyelő Bizottság tagja 0
Áldott Zoltán Ügyvezető Igazgató, INA d.d. Igazgatóságának Elnöke 60.000 2
Alexander Dodds Ügyvezető Igazgató Kutatás-Termelés Divízió 0
Fasimon Sándor Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország 10.000 2
Horváth Ferenc Ügyvezető Igazgató Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió 20.198 1
Simola József** Pénzügyi-vezérigazgató- helyettes (GCFO) 16.310 3

* Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott, 100 ezer euró névértékű, lejárat nélküli, MOL „A” sorozatú törzsrészvényre átváltható értékpapír.
** Simola József 2 darab 200.000 USA dollár névértékű 2019. szeptember 26-ai lejáratú MOL GROUP FINANCE dollár kötvényt is birtokol.
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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.

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

Hőerőmű

Átlagos termelési költség 
Magába foglalja a kőolaj és földgáz kitermelésének, gyűjtésének 
és előkészítésének költségeit

Bányajáradék (Magyarországon)
A Bányatörvény (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról) előírásai 
szerint a Magyarországon kitermelt ásványi nyersanyag és geoter-
mikus energia után az államot bányajáradék illeti meg. 
Ennek mértéke:

• az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén me-
zőkön kitermelt földgáz esetében egy az értékesítési ár és az 
elismert termelési költségeket figyelembe vevő képlet által 
meghatározott  (legalább 12%),
• a 1998.január 1. és 2008. január 1. között üzemszerűen ter-
melésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és föld-
gáz esetében 16%,
• a 2008. január 1. után üzemszerűen termelésbe állított szén-
hidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében 12 vagy 
20 vagy 30% (függően az éves termelt mennyiségtől).

Ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 80 USD/bbl 
árat eléri vagy meghaladja, a bányajáradék mértéke 3 százalék-
ponttal emelkedik. 
Ha a Brent kőolaj tőzsdei jegyzésárának havi átlaga a 90 USD/bbl 
árat eléri vagy meghaladja, a bányajáradék mértéke további 3 
százalékponttal emelkedik. 
Kivételek: a növelt hatékonyságú és környezetkímélő művelési el-
járások alkalmazásával kitermelt szénhidrogén járadékmentes; a 
magas (>30%) inert gáz tartalmú földgáz 8%.

Barrel (hordó) 
A kőolajiparban használt angolszász mértékegység, egy tonna kő-
olaj hozzávetőleg egyenlő 7-7,5 barrellel. (A magyarországi kőola-
jokra alkalmazott átváltási arány 7,55 bbl/tonna). Egy köbméter 
olaj 6.29 barrelnek felel meg.

Bioüzemanyagok 
A biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a 
közlekedésben használt üzemanyagok. „Biomassza” alatt a mező-
gazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), 
erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között 
a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű 
termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontha-
tó részét, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag le-
bontható részét értjük. 

Bizonyított készlet 
A bizonyított készletek olyan szénhidrogén mennyiségek, me-
lyekről geológiai és mérnöki adatok elemzésével ésszerű bizo-
nyossággal megállapítható, hogy a fennálló gazdasági feltételek, 
üzemeltetési módszerek és kormányzati szabályozások mellett 
előre látható időn belül kereskedelmileg/iparilag kitermelhetők 
az ismert rezervoárokból.

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

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.

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 általánosító 
elnevezése, amelyben dominálnak a könnyű alkotók, és amelyek 
a földgázból vagy a kőolaj kísérőgázából a felszínen kerülnek le-
választásra.

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-

Olajipari és gázipari kifejezések fOgalOmtára › 
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A propilén polimerizálásával előállítható, hőre lágyuló polimer. 
A tömegműanyagok között jelentős - és egyre növekvő - része-
sedéssel bír. A gyártására kidolgozott ipari eljárások paraméterei 
(pl. nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segédanyagok, katalizáto-
rok) jelentősen különböznek, így egymástól eltérő tulajdonságú 
termékek széles skálája állítható elő. Etilénnel együtt történő po-
limerizálásával PP-kopolimerhez jutunk. Széleskörűen alkalmaz-
ható, jó ütőszilárdságú és kiválóan színezhető anyag. A PP jó hőál-
ló tulajdonsággal és alacsony vízfelvételi képességgel 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 moto-
rikus 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 fi-
nomítói alapanyag- és késztermék-beszerzési tevékenységeket, a 
kőolaj-finomítást, az ellátáshoz valamint az értékesítéshez kapcso-
lódó logisztikai tevékenységet, továbbá a kőolajtermékek nagyke-
reskedelmi forgalmazását. Feladata, hogy a teljes értéklánc opti-
malizálásával 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 
keretében 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-

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 kitermelni.

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 kapacitásokhoz. 

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.

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 jelenlé-
tében végzik.

Pirolízisbenzin
Az olefinművekben petrolkémiai alapanyagok (vegyipari benzin 
és gázolaj, valamint egyéb könnyű- szénhidrogének) pirolízise 
során a főtermékek (etilén és propilén) mellett keletkező, a ben-
zinek forráspont-tartományába eső értékes kísérő termékek ele-
gye, jelentős aromás tartalommal. További feldolgozásával egyedi 
aromások (benzol, toluol, xilolok, stb.) nyerhetők, illetve megfele-
lő mélységű hidrogénezése után felhasználható, mint jó minősé-
gű, magas oktánszámú motorbenzin-keverő komponens.

Polietilén
Az etilén polimerizálásával előállítható hőre lágyuló polimer. A tö-
megműanyagok között napjainkban ez a típus bír a legnagyobb ré-
szesedéssel. A gyártására kidolgozott ipari eljárások paraméterei 
(pl. nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segédanyagok, katalizátorok) 
jelentősen különböznek, így egymástól eltérő tulajdonságú termé-
kek széles skálája állítható elő. Ezek sűrűség szerint alapvetően két 
osztályba sorolhatók: LDPE (kis sűrűségű polietilén), HDPE (nagy sű-
rűségű polietilén). Molekuláris szinten jelentős az eltérés: az LDPE 
lényegesen rendezetlenebb szerkezetű, sok elágazó szénláncot tar-
talmazó komponensek elegye, ami lágyabb, rugalmasabb anyagot 
eredményez, míg a HDPE rendezettebb szénláncainak következtében 
sűrűbb, keményebb, erősebb (nagyobb szakítószilárdságú) anyag.

Poliolefinek
Gyűjtőneve az olefinek (pl. etilén és propilén) polimerizálásával 
(poliaddíciójával) előállítható hőre lágyuló polimereknek. Ide tartoz-
nak a legjelentősebb tömegműanyagok, a polietilén és a polipropilén.
Polipropilén (PP) 

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
MOL 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 hosszabb lejára-
tú szerződés megvalósításának folyamata.

Toe (tonna kőolaj-egyenérték)
A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőértékének figyelembe-
vételével) kőolajra történő átszámítása után kapott tömeg egyen-
értékes. 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. Ne-
héz, savanyú (magas kéntartalmú) kőolaj, ezért az Ural Blend 
ára alacsonyabb, 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.
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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.

HAY
A MOL-csoport munkakör-besorolási rendszere a nemzetközileg 
ismert és elismert HAY módszertanra épül. A HAY rendszer lehe-
tővé teszi egy átfogó, logikus, transzparens és konzisztens rend-
szer kialakítását, mely garantálja a munkavállalók megfelelő be-
sorolását munkájuk és pozíciójuk alapján. 

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

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 tár-
sasági adókulcs)
Átlagos lekötött tőke= nyitó lekötött tőke/2 + záró lekötött tőke/2
Lekötött tőke = összes eszköz - befektetett pénzügyi
eszközök - befejezetlen beruházás állománya
- pénzeszközök és értékpapírok + 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 – pénzeszközök

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

APC
Az Éves Humán Ciklus (Annual People Cycle) célja a fenntartható 
és integrált emberi erőforrás menedzsment folyamat megterem-
tése a MOL-csoportban. Az évente ismétlődő vizsgálati folyamat 
biztosítja a rendszeres visszajelzést a munkavállalók teljesítmé-
nyéről, karrier és képzési lehetőségekről és megteremti az aktuá-
lis teljesítményértékelés és a hosszú távú karriertervezés közötti 
kapcsolatot.

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.

Munkaidőben végzett önkéntes munka
A munkavállaló fizetett munkaidejében történő, közérdekből vagy 
jótékony célokhoz kapcsolódóan, ellenszolgáltatás nélkül végzett 
munka.

Pénzbeli adomány
Ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli juttatás, amely szorosan 
összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség vállalásával, 
valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének pozitív 
megerősítéséhez.

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).

Természetbeni juttatás:
Ellenszolgáltatás nélkül nyújtott nem-pénzbeli juttatás, amely 
szorosan összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség vál-
lalásával, valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének 
pozitív megerősítéséhez.

TPH (Total Petroleum Hydrocarbons)
Összes alifás szénhidrogének. A felszíni víz vagy talaj szerves olaj-
származékokkal 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)
Szilárd vagy folyékony közegekből felszabaduló illékony szerves 
vegyületek összefoglaló neve. Több különböző vegyi anyagot ta-
karhat, melyek közül egyesek rövid vagy hosszú távon károsak 
lehetnek az emberi egészségre illetve a légkörben fotokémiai 
reakcióba léphetnek. Mindazon szerves vegyületek, amelyek 
gőznyomása 293,15°K (20°C) hőmérsékleten legalább 0,01 kPa, 
vagy amelyek a tényleges felhasználás körülményei között hason-
ló illékonyságúak (kivéve a metán). A legtöbb talaj menti ózon 
(szmog) a NOX és a VOC-k reakciója során keletkezik.

VRU
Gőzvisszanyerő rendszer – egy viszonylag egyszerű rendszer, mely 
lehetővé teszi az egyébként a légkörbe kerülő gázok összegyűjté-
sét és elvezetését

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 Részvény-
társaság (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: http://ir.mol.hu/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 vezető
Horváth Ádám 
E-mail: adhorvath@mol.hu

Elemzői és részvényesi kapcsolatok
Herczenik Ákos 
E-mail: aherczenik@mol.hu
Pandi Zoltán
E-mail: zpandi@mol.hu
Kontráné Palicska Rita
E-mail: rpalicska@mol.hu 
Glamuzina Marko 
E-mail: mglamuzina@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: 
Dominic Köfner, Horváth Ádám, Kapusy Pál
Szerkesztő: Kontráné Palicska Rita, Jancsár 
Gergely, Marko Glamuzina
Dizájn és Kiadó: MOL Group - Simon Virág, 
Hamu és Gyémánt Kiadó

További információk ›
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TarTalomjegyzék és linkTár ›

Téma Oldalszám További információ a honlapunkon

A MOL-CSOPORTRÓL
Befektetői prezentáció ir.mol.hu Kattintás: Befektetői prezentáció
Kiemelt üzleti adatok 8,164 ir.mol.hu Kattintás: A MOL-csoportról
Leányvállalatok 4,14 ir.mol.hu Kattintás: A MOL-csoportról
MOL 258 ir.mol.hu Kattintás: A MOL-csoportról
Szabályozott információk ir.mol.hu Kattintás: Szabályozott információk
Tulajdonosi struktúra 105 ir.mol.hu Kattintás: A MOL-csoportról
ÜZLETEINK
Kutatási és termelési eredmények és riport ir.mol.hu Kattintás: Letölthető dokumentumok
Üzleti és stratégiai prezentációk ir.mol.hu Kattintás: Letölthető dokumentumok
PÉNZÜGYI ÉS MŰKÖDÉSI TELJESÍTMÉNYÜNK
Éves jelentés 2012 - 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

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS:                                        
NEM-PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÜNK

Biológiai sokszínűség 187 mol.hu/kornyezet Kattintás: Biológiai sokszínűség
Beszállítói menedzsment 7 mol.hu/ff Kattintás: Díjaink és elismeréseink
Díjaink és elismeréseink 193 mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása
EBK politika mol.hu/ember Kattintás: Egészség- és munkavédelem
Egészségvédelem 182 mol.hu/ember Kattintás: Egészség- és munkavédelem
Éghajlatváltozás mol.hu/kornyezet Kattintás: Éghajlatváltozás

Ellátásbiztonság 196 mol.hu/kornyezet Kattintás: Értékteremtés  
az érintett felek számára

Elnöki levél (SD) 214 mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés
Emberi jogok 209 mol.hu/ember Kattintás: Emberi jogok védelme
Energiahatékonyság 184 mol.hu/kornyezet Kattintás: Energiahatékonyság javítása
Érintettek bevonása 187 mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása
Esélyegyenlőség 216 mol.hu/ember Kattintás: A humán erőforrás kezelése
Etika 4 mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása
Fenntartható Fejlődés 226 mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés
Global Compact (UNGC) 197 mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása
GRI megfelelés mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés
Hatásaink és teljesítményünk áttekintése 205 mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés
Hulladékkezelés 218 mol.hu/kornyezet Kattintás: Kibocsátás, elfolyások és hulladék
Humán erőforrás fejlesztése 10 mol.hu/ember Kattintás: A humán erőforrás kezelése
Kivitelező menedzsment 226 mol.hu/ember Kattintás: Egészség- és munkavédelem
Kockázatkezelés 180 mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása
Környezetvédelem mol.hu/kornyezet
Közlekedésbiztonság 182 mol.hu/ember Kattintás: Egészség- és munkavédelem

Téma Oldalszám További információ a honlapunkon

Külső kezdeményezésekkel kapcsolatos vállalások 244 mol.hu/ff Kattintás: A vállalatcsoportcsoport irányítása
Lényegességi elemzés 196 mol.hu/ff Kattintás: Bevezetés

Levegőtisztaság-védelem 195 mol.hu/kornyezet Kattintás: Kibocsátás, 
elfolyások és hulladék

Márkamenedzsment 212 mol.hu/kornyezet  Kattintás: Márkamenedzsment
Megújuló energiák mol.hu/kornyezet Kattintás: Éghajlatváltozás
Munkabiztonság mol.hu/ember Kattintás: Egészség- és munkavédelem
Társadalmi célú befektetések mol.hu/ember Kattintás: Társadalmi célú befektetések
Tehetséggondozás 205 mol.hu/ember Kattintás: A humán erőforrás kezelése
Termékgondozás 191 mol.hu/kornyezet  Kattintás: Termékfelelősség
Termékfelelősség 189 mol.hu/kornyezet  Kattintás: Termékfelelősség
Vevőink mol.hu/kornyezet Kattintás: Vízgazdálkodás

Vízgazdálkodás mol.hu/kornyezet Kattintás: Vízgazdálkodás

TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS 

A függetlenség kritériumai 
a MOL Igazgatóság tagjaira vonatkozóan ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Az Igazgatóság bizottságainak összetétele ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás
A MOL Nyrt. igazgatóságának tagjai, valamint a 
felügyelő bizottság tagjai részére kifizetett juttatások 
és irányelvek

236 ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

Alapszabály ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás
Bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos irányelvek ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás
Felügyelő Bizottság ügyrendje 256 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 ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

"Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Buda-
pesti Értéktőzsde ir.mol.hu Kattintás: Társaságirányítás

által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások ala-
pján " 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
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