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1. GAZDASÁGI ÉS IPARÁGI MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET 

Világgazdaság 

Folytatódott a világgazdaság 2016 közepe óta tartó ciklikus fellendülése. 2017-ben az országok közel 2/3-a, akik a 

világ GDP-jének ¾-ét állítják elő, az előző évhez képest gyorsuló növekedést mutatott fel, ezzel 2010 óta a 

legszélesebb körű szimultán növekedést láthatjuk globálisan. A becslések szerint a világgazdaság 2017-ben 3,7%-

kal bővült, jelentősen meghaladva a 2016-os 3,2%-os értéket. Ezzel az elmúlt 6 év során a 2017-es évben nőtt a 

legnagyobb mértékben a világgazdaság. 

1. ábra Reálgazdasági növekedés (éves százalékos változás, 2017) 

 

A gyorsuló GDP-növekedés alapját elsősorban a fejlett országok egyre stabilabb gazdasági növekedése jelenti 

még annak ellenére is, hogy a kelet- és dél-ázsiai országok maradtak továbbra is a világ legdinamikusabban 

fejlődő régiói. A globális expanzió kb. harmadát az Argentínában, Brazíliában, Nigériában és Oroszországban 

2016 és 2017 között jegyzett növekedés magyarázza, tekintve, hogy ezeknek az országoknak a gazdasága tavaly 

még recesszióban volt. 

Kína növekedése 2017-ben elérte a 6,9%-ot, ezzel 2010 óta először jegyezve gyorsulást a megelőző évhez képest. A 

vártnál magasabb növekedési ütemet a fiskális intézkedések által megtámogatott élénk hazai kereslet és a 

vártnál erősebb exportteljesítmény magyarázza. A GDP növekedési ütemét tavaly is meghaladó mértékű 

hitelállomány-bővülés azonban növelte a kínai pénzügyi szektor sérülékenységét. 

Az USA-ban becsült 2,3%-os gazdasági növekedés jóval meghaladja a 2016-os 1,5%-os értéket. Az erős háztartási és 

beruházási kereslet növekedése mellett a dollár gyengülése és a fokozatosan emelkedő olajárak támogatták a 

gazdasági növekedést. A FED tavalyi három ízben történt kamatemelése és az EKB laza monetáris politikája 

ellenére a dollár 10%-ot gyengült az euróval szemben, ami a legnagyobb zuhanás az elmúlt több, mint egy 

évtizedben. 

Az Euro zóna 2,5%-os bővülése –a várakozásokat messze felülmúlva – a tagállamok gazdasági helyzetének 

széleskörű javulását tükrözi. Az élénkítő gazdaságpolitika, a javuló munkaerő-piaci körülmények, az optimista 

kilátások és az erősödő világpiaci kereslet mind hozzájárultak a valutaunió gazdasági erősödéséhez. A gazdasági 
növekedést kiemelkedő mértékben támogatta az Európai Központi Bank laza kondícióira reagáló hitelkereslet-

növekedés a magánszektorban, a belső kereslet és az importkereslet növekedése is erős volt. 
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Olaj- és földgázpiac 

Az irányadó nyersolajár, a Brent jegyzésára átlagosan 54 dollár/hordó volt 2017-ben, habár a nyersolaj-árak 

volatilisek voltak az év során. A Brent a minimumértékét júniusban érte el 44 dollár/hordó szinten, majd az év 

végére 67 dollár/hordós szinten tetőzött, ezzel 3-éves rekordot döntve. 

A 2017-es év első negyedévében a pozitív olajkeresleti kilátások és a sikeres OPEC-megállapodás optimista 

hangulatot teremtett az olajpiacon. Ennek ellenére a Brent ára az első negyedéves 55 dolláros hordónkénti árról 

44 dollár/hordó szintre csökkent a második negyedév végére, ezzel elérve a legalacsonyabb szintjét a 2017-es 

évben. Összességében az év első felének hangulatát az OPEC-megállapodás fenntarthatósága körüli 

bizonytalanság és a fokozatosan emelkedő amerikai olajtermelés dominálták. Ez utóbbi a hagyományos 

olajmezők alacsony kitermelésének visszafogott csökkenésével együttesen járult hozzá ahhoz, hogy a historikusan 

is magas olajkészletek lényegében változatlan szinten maradtak. 

2017 második felében a kőolaj ára – a kezdetben jórészt – egyszeri tényezők következtében emelkedésnek indult. 

A fokozott geopolitikai hangulat a Közel-Keleten, Észak-Koreában és Venezuelában, illetve a szokásosnál 

szélsőségesebb hurrikánszezon az USA-ban mind hozzájárultak a kőolaj árának lassú emelkedéséhez. A 

novemberi OPEC-találkozó körüli pozitív várakozások is megtámogatták a kőolaj árát, amely a termelés-

visszafogás 2018 végéig történő meghosszabbítása után a 60 dollár/hordó szint fölött maradt az év hátralevő 

részében. Emellett a strukturális tényezők is segítették az olajár-emelkedést. A gazdasági növekedésre vonatkozó 

egyre optimistább kilátások, az újonnan megerősödő kapcsolat a gazdasági növekedés és az olajkereslet között, 

illetve az ázsiai régió óriási keresleti potenciálja mind az áremelkedés irányába hatottak. Ekkorra az OECD 

országok olajkészleteinek csökkenése is az olajpiac feszesedését jelezte. Az év végén továbbá több olyan 

infrastrukturális meghibásodás is történt (a Forties csővezeték-hálózat meghibásodása, újbóli kínálati zavarok 

Líbiában, krízishelyzet Venezuelában), amelyek tovább támogatták a kőolajár-emelkedést, amelyet csak 

kismértékben tudott a fokozatosan emelkedő amerikai olajtermelés ellensúlyozni. 

A gázárak továbbra is alacsony szinten mozogtak, habár a kemény tél az USA-ban és Ázsiában támogatta az 

árakat a megnövekedett kereslet által. A régiós gázárak egymás felé közeledése folytatódott az év során 

elsősorban a gyorsan növekvő LNG-piacnak köszönhetően. Annak ellenére, hogy a Henry Hub és a Japán LNG 

jegyzésárak közötti különbség némileg növekedett a 2016-os 162 dollár/ezer m3 átlagról 180 dollár/ezer m3 átlagra 

2017-ben, a köztük lévő különbség még így is bőven a 2011 és 2015 közötti 414 dollár/ezer m3 átlag alatt maradt. Az 

európai TTF jegyzésár átlaga 2017-ben 206 dollár/ezer m3, amely 26%-kal magasabb, mint a 2016-os átlagár. A 2 

év közötti eltérés a relatíve alacsony év eleji tárolói szinteknek, a csökkenő belföldi termelésnek, a szénről gázra 

való átállásnak, a növekvő olaj- és gázáraknak, a hideg télnek, a norvég kimaradásoknak és a francia nukleáris 

energia körüli folyamatosan fennálló aggodalmaknak tudható be. 

2. ábra Brent és gázárak 

 

Forrás: Bloomberg 
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Downstream 

A 2016 végére megerősödött kedvező marginkörnyezet 2017-ben is fennmaradt. Az európai finomítói árrés 2016-

nál kedvezőbben alakult az első háromnegyed év folyamán. Az egész év is a visszatekintő 5 éves (2013-2017) átlag 

felett teljesült, köszönhetően a finomított termékek iránti erős keresletnövekedésnek és a globálisan nem tervezett 

leállások magas szintjének. A szokásosnál súlyosabb észak-amerikai hurrikánok erőteljes importigényt 

támasztottak az USA részéről, amely kielégítésében az európai finomítók is részt tudtak venni. Az év első felében 

pedig a korábbi jelentős finomítói fejlesztések miatti gyenge kínálat mentén (viszonylag) erős fűtőolaj és az LPG-

vel szemben versenyképesebb vegyipari benzin támogatták a kedvező árrés-alakulást. Az üzemanyag-kereslet is 

jelentősen bővült a széleskörű gazdasági növekedés nyomán. Az év második felében az erősödő kőolajár 

ugyanakkor árrést gyengítő hatással bírt. 

2017 nagy részében a petrolkémia kedvező – bár a 2016-osnál kisebb – integrált marzsokat mutatott. Bár a 

polimer árrések jelentősen szűkültek, a monomer marzsok viszonylag erősek maradtak. 2017-ben indult az etán-

alapú gőzkrakkolói kapacitás jelentős bővülése az Amerikai Egyesült Államokban. Ezzel párhuzamosan a Közel-

Kelet nemzetközi összehasonlításban is kiugróan nagyméretű finomítóival összekötött petrolkémiai üzemek is 

stabilizálták működésüket. Ez a két tényező együttesen erősítette a kínálati versenyt a polietilén-piacokon. A kínálat 

erősödését ugyanakkor mindeddig nagymértékben ellensúlyozta az erős keresletnövekedés, mindenekelőtt 

Kínában. Az év első felében az alacsony kőolaj-ár támogatta az európai nafta-alapú gőzkrakkolást és a kötődő 

polimer termelést és értékesítést. A későbbiekben a kőolaj-árjegyzés erősödésével párhuzamosan az etán-alapú 

etiléntermelés árelőnye újra erősödött a nafta-alapú termeléssel szemben, ami a gyengülő petrolkémiai integrált 

árrésekben is visszatükröződött. Ez utóbbi tendenciát valamelyest mérsékelték a hurrikánok miatti leállások az 

Egyesült Államokban, ami ideiglenesen mérsékelte az importnyomást az európai piacokon. Így, bár a 

petrolkémiai integrált árrés átlagosan a 2015. és a 2016. évi értékek alatt volt, a visszatekintő öt éves átlagot 

felülmúlta. 

Közép- és Kelet-Európa 

A közép- és kelet-európai régió GDP-növekedése erős volt 2017-ben (3,1% és 6,7% között szóródó értékekben), 

mivel az Euro zóna meglepően gyors növekedésével párhuzamosan a KKE-régióban a háztartások fogyasztása, 

a magánszféra beruházásai is markánsan bővültek, és az EU-s költségvetési támogatások folyósítása is újra 

felpörgött. Ebből adódóan a regionális növekedés szélesebb körű lett. 

Magyarország 

2017-ben a növekedés ismét gyorsult a 2016-os ideiglenes lassulás után. 2017 utolsó negyedévében a becslések 

szerint Magyarország jegyezte a második legerősebb növekedési ütemet az Európai Unióban. A magyar 

reálnövekedés becsült 2017-es növekedése 3,8%-ot ért el, amelyet elsősorban az erős belső kereslet húzott. A 

fogyasztói bizalom magas szinten maradt, a háztartások fogyasztását pedig a gyors bérnövekedés és a 

foglalkoztatás tartós bővülése támogatta. A beruházások felgyorsult bővülése mögött elsődlegesen az Európai 

Uniós alapok új, többéves költségvetési ciklusához köthető kifizetések álltak. A vállalati és háztartási beruházások 

dinamikus növekedése mögött az üzleti kilátások – a világgazdaság erősödésével párhuzamos – javulása és az 

erős ingatlankereslet eredményeként megugró építőipari termelés is áll. A költségvetési intézkedések és a 

kedvező finanszírozási környezet is tovább erősítette a belső keresletet. 

A benzin kereslete 4,1%-kal növekedett, köszönhetően a javuló jövedelmi helyzetnek és a nagymértékű 

hiteltörlesztések kifutásának. A dízelfogyasztás 3,4%-kal erősödött, amelyet a személy- és a teherszállítás egyaránt 

támogatott. 

Szlovákia 

2017-ben a szlovák növekedés –az előző évhez hasonlóan – 3,3%-ot százalékot érhetett el. A növekedést 

elsődlegesen a háztartások gyorsuló fogyasztása, kisebb mértékben az újraerősödő beruházások magyarázzák, 

míg a csökkenő nettó export fékezte a GDP bővülését. A munkanélküliségi ráta 8,3%-ig csökkent és várhatóan 

csökkenő pályán marad tükrözve a tartós gazdasági növekedést. Az államháztartási hiány a GDP 1,4%-ára 

csökkent 2017-ben, amely a második legalacsonyabb érték az ország történetében. 

Mind a benzin, mind a dízel keresletnövekedése – 1,5%, illetve 3,9% – a 2016. év szintje alatt maradt (rendre 3,2%, 

illetve 5,8%). 

Horvátország 

2017-ben a horvát gazdaság tovább gyorsulva, 3,2%-kal nőhetett, a 2016. évi 2,8%-os bővülést követően. A 

növekedést elsősorban a belső kereslet húzta: míg a fogyasztás –mindenekelőtt a lakosságé – erősödött, addig a 
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beruházás növekedése az előző év szintje alatt maradt, bár így is meghaladta a historikus átlagot. A termékek és 

szolgáltatások nettó exportja negatívba fordult 2017-ben, fékezve ezzel a gazdasági növekedés ütemét. 2016-hoz 

hasonlóan az államháztartási hiány mértéke alacsony maradt, GDP arányosan 0,9%-on zárt. A munkanélküliség 

továbbra is magas, bár 11,1%-ra mérséklődött az előző évi 13,4%-ról és csökkenő pályán maradt. 

A horvát benzinkereslet 4,1 százalékkal, a 2016. évi mértéket is meghaladóan csökkent, míg a dízelkereslet 1,8 

százalékkal nőtt. 

 

Megjegyzések: 

- A fejezetben a 2018. február 28-ig rendelkezésünkre álló információkat vettük figyelembe. 

- A kőolajra vonatkozó adatok forrása az EIA. 

- A régiós üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó értékek a legfrissebb rendelkezésre álló adatokat tükrözik. 

Magyarország és Szlovákia esetén a teljes évre, Horvátország esetében az év első tizenegy hónapjára vonatkoznak. 

 

 

Külső tényezők (éves átlag) 2017. év 2016. év Vált. % 

Brent (USD/bbl) 54,3 43,7 24 

Ural Blend (USD/bbl)(10) 53,3 42,5 25 

Brent Ural spread (USD/bbl)(5) 1,2 2,1 -43 

95-ös ólmozatlan benzin 10 ppm (USD/t)(11)  557 467 19 

Gázolaj – ULSD 10 ppm (USD/t)(11) 493 397 24 

Vegyipari benzin (USD/t)(12) 467 367 27 

Fűtőolaj 3,5  (USD/t)(12) 298 206 45 

Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/t)(11) 147 136 8 

Crack spread – gázolaj (USD/t)(11) 83 66 26 

Crack spread – vegyipari benzin (USD/t)(12) 57 36 58 

Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/t)(12) -106 -125 15 

Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/bbl)(11) 12,7 12,4 2 

Crack spread – gázolaj (USD/bbl)(11) 12,0 9,5 26 

Crack spread – vegyipari benzin (USD/bbl)(12)   -1,8 -2,5 28 

Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/bbl)(12)   -7,1 -11,3 -37 

Csoportszintű finomítói árrés (USD/bbl) 6,5 5,7 14 

Komplex finomítói árrés (MOL + Slovnaft) (USD/bbl) 7,1 6,3 13 

Etilén (EUR/t) 1.017 909 12 

Butadién-vegyipari benzin spread (EUR/t) 698 313 123 

ÚJ Csoportszintű petrolkémiai árrés (EUR/t) 504 543 -7 

Integrált petrolkémiai árrés (EUR/t)(9) 512 613 -16 

HUF/USD átlag 274,4 281,5 -3 

HUF/EUR átlag 309,2 311,5 -1 

HUF/HRK átlag 41,4 41,4 0 

HRK/USD átlag 6,6 6,8 -3 

3 havi USD LIBOR (%) 1,3 0,7 86 

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

3 havi BUBOR (%) 0,1 1,0 -90 

    

Külső tényezők (év végi záró) 2017. év 2016. év Vált. % 

Brent záró (USD/bbl) 66,5 54,9 21 

HUF/USD záró 258,8 293,7 -12 

HUF/EUR záró 310,1 311,0 0 

HUF/HRK záró 41,6 41,1 1 

HRK/USD záró 6,2 7,1 -13 

MOL részvény záró (HUF) 3.005 2.579 17 

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

A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplője, ezért elkötelezett a kockázatok elfogadható határokon belül 

tartásában és kezelésében, a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően. 

A MOL-csoport kockázatkezelési célja, hogy az üzleti környezetből származó bizonytalanságokat elfogadható 

szinten belül tartsa, ezáltal támogatva a stabil és fenntartható működést, a cég jövőbeli növekedését. A MOL-

csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a felelős társaságirányítási 

struktúrának. 

A különböző típusú kockázatok vizsgálatát és kezelését egy átfogó Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) 

keretében végezzük. Az ERM egy kockázatkezelési keretrendszer, amely vonatkozik csoportszintű üzletágakra, 

funkcionális szervezetekre, valamint a leányvállalatokra, különös figyelmet fordítva a különböző projektekre. 

A MOL-csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszertan nemzetközi szabványokon és legjobb iparági 

gyakorlatokon alapul. Az ERM figyelembe veszi a vállalati értékteremtés bizonytalanságoknak való kitettségét, a 

célkitűzések megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azt fenyegető veszélyeket, továbbá olyan 

váratlan események előfordulását, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberek, eszközök, a környezet vagy 

a vállalati hírnév szempontjából. 

Kockázatok kezelése kockázattulajdonosok feladata, akik a meglévő ellenőrzési keret működtetéséért felelős 

vezetők a meghatározott kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtásáért kijelölt szervezetekben. A kockázatok 

nyomon követését és jelentését a Csoportszintű Kockázatkezelési osztály végzi az Igazgatóság Pénzügyi és 

Kockázatkezelési Bizottsága részére. 

2017-es év során megújítottuk kockázatkezelési folyamatainkat annak érdekében, hogy külön figyelmet 

fordíthassunk a MOL-csoport 2030-as stratégiájára: azonosítottuk azokat a hosszú távú kockázatokat, amelyek 

hatással lehetnek stratégiai céljainkra és ezek részletes elemzése folyamatban van. 

Ugyanakkor az üzleti terveinkhez kapcsolódó középtávú kockázatokat üzletági szinten értékeljük és kezeljük a 

vállalati eszközök teljes élettartamára vonatkozóan, a Csoportszintű Kockázatkezelés támogatásával. Az előző 

évekhez hasonlóan a társaság rövid távú kockázati profilját rendszeresen felülvizsgáljuk a MOL-csoport éves 

költségvetésére vonatkozóan. 

A felső vezetés számára készülő rendszeres beszámoló biztosítja a legjelentősebb kockázatok felügyeletét, a 

naprakész kockázatcsökkentő intézkedések meglétét és rendszeres nyomon követését. 

A MOL-csoport fő kockázati tényezői  

A vállalati kockázatokat csoportosítjuk a hatékony kockázati jelentéstétel és a hasonló kockázatokra adandó 

következetes válaszok érdekében. Főbb kockázataink az alábbiak:  

a) A vállalatot érintő piaci és pénzügyi kockázatok többek között: 

i. Tömegáru árkockázat: MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon a 

nyersanyagárak árkockázatának van kitéve. A kockázat az integrált üzleti modellből fakad, mivel a 

Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel és értékesít, mint a saját kőolajtermelés. A kockázatot 

figyelemmel kísérjük, hogy biztosítsuk a vállalat erős pénzügyi helyzetét, a működési, valamint a beruházási 

forrásokat. Amikor szükséges, fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük a normál üzleti tevékenységtől 

eltérő kockázat vagy az általános piaci árvolatilitás hatásának csökkentése céljából. 

ii. Deviza árfolyamkockázat (FX): Közgazdasági szempontból a vállalat tevékenysége főleg USD vezérelt. A 

MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően az FX kockázatot nyomon követjük, a 

működési cash flow kitettségeit szükséges és optimális esetben a finanszírozási cash flow segítségével hozzuk 

egyensúlyba.  

iii. Hitelkockázat: A MOL-csoport változatos ügyfélportfolió számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat - mind 

üzletági, mind földrajzi szempontból - többségében elfogadható hitelkockázat-profilú vevőknek. A MOL-

csoport folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a kockázatokat, támogatja az értékesítési folyamatokat, a 

stratégiával és a kockázatviselési hajlandósággal összhangban. 

b) Működési kockázatok lehetnek: 

i. Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata jelentős a Downstream üzletág nagyfokú 

eszközkoncentráltsága miatt, amelyek mérséklése különböző termelési és Egészségvédelmi, 

Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi (EBK) programok, valamint csoportszintű biztosítások kötésével 

történik. 
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ii. Kőolajellátási kockázat: A Downstream tevékenység működése a kőolajellátás folyamatosságán alapszik. Az 

esetleges ellátási zavarokból fakadó kockázat mérséklése érdekében a csővezetéken érkező 

kőolajszállítmányok mellett jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező rendszeres kőolajszállítmányokkal 

diverzifikáljuk a Dowstream üzletág ellátását. 

iii. Cyber kockázat: A közelmúltban megnövekedett cyber kockázat megköveteli a MOL-csoport 

alkalmazkodását, szerepvállalását és elszámoltathatóságát a hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében. 

Világos jövőképet és stratégiát hoztunk létre a számítógépes incidensek és fenyegetések kezelése érdekében 

(az emberek, folyamatok és technológiák védelmében), így a vállalat képes azonosítani, felderíteni és kezelni 

a számítógépes fenyegetésekhez kapcsolódó kockázatokat. 

c) Stratégiai kockázatok lehetnek: 

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

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

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

válság kockázata, így növekszik ezek hatása a működésünkre. 

ii. Országkockázat: A vállalat nemzetközi portfoliója szükségessé teszi az országkockázati kitettségek 

megfelelő kezelését, ezért nyomon követjük a politikai erőszak lehetőségét, a helyi előírásoknak való 

megfelelést, a különböző szankciókat, hogy fokozzuk a diverzifikációs hatást a befektetési portfólióra 

vonatkozóan. 

iii. Reputációs kockázat: az energia iparág szereplői az elmúlt évek extrém negatív eseményei miatt kiemelt 

médiafigyelem mellett működnek. A MOL-csoport, mint kiemelkedő piaci szereplő a régióban aki különös 

figyelmet kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa felelős 

kötelezettségeit. 

iv. Éghajlatváltozási kockázat: Az éghajlatváltozás hatásai hátrányosan érinthetik a MOL jelenlegi működését. 

Válaszként a MOL-csoport a fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet várható csökkenése alapján indította el a 

2030-as stratégiát: elsősorban a közlekedés elektrifikációja és digitalizálása, az energiahatékonyság növelése 

valamint a fogyasztói magatartás és a technológiai fejlődés terén várható változásoknak való megfelelésre 

alapozva. A MOL-csoport transzformációs stratégiája a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás gyors 

fejlődésére adott válaszként szolgál. Korábban már számos lépést tettünk csoport- és üzletági szinten is, és 

több intézkedés folyamatban van. További részletekért látogasson el a Fenntarthatósági teljesítményre 

vonatkozó megjegyzésekhez. 

Főbb kockázatkezelési eszközök 

Az Enterprise Risk Management (ERM) egy keretrendszer, amely üzletágakra és funkcionális szervezetekre is 

vonatkozik, biztosítva a felmerülő kockázatok megjelenítését kockázati térképeken. A kockázatértékelési 

tevékenység támogatja a stabil és hatékony működést azon kulcsfontosságú kockázatok azonosításával, amelyek 

veszélyeztetik a vállalati célok elérését és különös figyelmet igényelnek a felső vezetés megerősített ellenőrzése 

által vagy a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtása során.  

A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartásának érdekében célzott pénzügyi kockázatkezelési eljárásaink 

vannak a rövid távú, piaci kockázatok kezelésére. A tömegáru árkockázat, FX és a kamatkockázat rendszeres 

mérését egy komplex modell alapján (Monte Carlo szimuláció) végezzük, ha szükséges, fedezeti ügyletekkel 

kezeljük. 

A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosítás menedzsment feladata, a 

biztosítások kötése egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkből fakadó kockázati 

kitettségek és kötelezettségek kezelésében. A biztosítások kötése egy csoportszintű közös program keretében 

történik, a jelentős szinergia hatások kiaknázása érdekében. 

A legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően, összpontosítva az alacsony valószínűségű, de magas potenciális 

hatású kockázatokra, amelyek megszakíthatják az értékteremtési folyamatainkat, a MOL-csoport egy 

kríziskezelési és üzletfolytonossági programot indított. Jelenleg ezek integrálásán dolgozunk annak érdekében, 

hogy elviselhető határok közé szorítsuk a kritikus üzleti folyamatok helyreállításhoz szükséges időt. 

A jelentős kockázatokról való információszolgáltatás mellett az ERM szerepe kiterjed a felső vezetés és az 

Igazgatóság támogatására a nagyobb beruházások tőkeallokációjára vonatkozó döntések kapcsán. 
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3. A 2017-ES ÉV PÉNZÜGYI ÉS MŰKÖDÉSI 

ÖSSZEFOGLALÓJA 

3.1 A 2017-ES EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA  

2017-ben a MOL 673 milliárd forint (2,45 milliárd dollár) újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el, ami 

11%-kal magasabb a 2016-os szintnél, és meghaladja a felfelé módosított 2,3 Mrd+ dolláros éves célt is. A Downstream 

szegmens, az előző éves szinten teljesített és a csoport EBITDA eredményének közel felét adta, míg az Upstream, 

Fogyasztói Szolgáltatások és Gáz Midstream szegmensek jelentősen növelték EBITDA hozzájárulásukat év/év 

alapon. Az Upstream szegmens eredményhozzájárulása nagy mértékben nőtt a növekvő szénhidrogénárak 

hatására, míg a Fogyasztói Szolgáltatások tovább folytatta kétszámjegyű EBITDA növekedését.  

A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash flow 8%-ot nőtt az előző évhez képest (560 Mrd 

Ft), míg az organikus befektetések értéke a 2017-es szinten maradt, ugyanakkor a szabad cash flow termelés 2017-

ben tovább javult 2016-hoz képest és meghaladta az 1 Mrd dollárt. Ennek eredményeként a mérlegünk jelentősen 

erősödött 2017-ben, a Nettó adósság/EBITDA mutató 0,65-ra esett vissza, míg a nettó eladósodottságunk 17%-ra 

csökkent év végére.  

Az Upstream szegmens speciális tételek nélküli EBITDA-ja 235 Mrd forintot tett ki 2017-ben, ami 23%-os emelkedés 

2016-hoz képest, a növekedés elsősorban a magasabb Brent (+24%) árfolyamnak és a magasabb realizált 

gázárnak (+10%) köszönhető. Az CAPEX költés 24%-os csökkenése azt jelentette, hogy a szegmens megduplázta az 

egyszerűsített cash-flow-t (EBITDA csökkentve az organikus CAPEX-szel). Ez csoportszinten is jelentős szabad cash-

flow hozzájárulást eredményezett 2017-ben. A szénhidrogén termelés 5%-ot csökkent év/év alapon, 107 ezer 

hordó/nap szintre, és a csoportszintű kitermelés fajlagos költsége (OPEX) kismértékben 6,1 dollár/boe-re 

emelkedett, de még továbbra is rendkívül versenyképes szinten maradt. 

A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja nagyjából változatlan maradt és év végéig 324 Mrd 

forintot ért el. A 2017-es teljesítményre pozitív hatása volt a kedvező finomítói környezetnek (a MOL komplex 

finomítói árrés 7,1 dollár/boe volt ami 13%-os emelkedés előző évhez képest) és további hozzávetőleg 100 millió 

dollár növekedést eredményezett a Next Downstream Program utolsó évének az eredménye. Ezen tényezőket 

ellensúlyozta a normalizálódó petrolkémiai árrés (a MOL-csoport petrolkémiai árrés 40 euró/tonna értékkel 

csökkent az előz évhez képest), valamint a magasabb energia, karbantartási és személyi költségek. 

A Fogyasztói Szolgáltatások, mely különálló üzleti szegmens 2017-től, 13%-al növelte EBITDA hozzájárulását év/év 

alapon, elérve a 97 Mrd forintot 2017-ben. Az eredmény elsősorban a folyamatosan emelkedő értékesített 

volumeneknek valamint az üzemanyag- és nem üzemanyag típusú bevételeknek köszönhető. 

A Gáz Midstream 2017-ben 61 Mrd forint EBITDA-t teljesített, amely 13%-al magasabb az előző évi eredménynél, 

köszönhetően a magasabb szállított mennyiségnek, melyet a kedvezőtlen tarifa változások részben ellensúlyoztak. 

A központ és egyéb szegmens EBITDA eredménye -40 Mrd forintot tett ki 2017-ben, amely kissé magasabb a 2016-os 

értéknél. 

A pénzügyi műveletek nettó vesztesége jelentősen mértékben 7 Mrd forintra csökkent az előző évi 50 Mrd forintos 

szintről, elsősorban a magas árfolyamnyereségnek és az alacsonyabb kamatköltségeknek köszönhetően. 

A beruházások és befektetések (CAPEX) értéke 280 Mrd forintot (1,04 Mrd dollárt) tett ki 2017-ben, amely további 9%-

os csökkenés az előző évhez képest a csökkenő kutatási és termelési kiadásoknak és a jelenős akvizíciók 

elmaradásának köszönhetően.  

A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash‐flow 18%-kal, 644 Mrd forintra nőtt a bázis 

időszakhoz képest, összhangban az EBITDA-szint növekedésével. A nettó forgótőke változás 84 Mrd forintot tett ki, 

elsőssorban a magas olajárkörnyezet következtében. Az üzleti tevékenységből származó pénzáramlás 8%-kal 560 

Mrd forintra nőtt év/év alapon. 

A nettó adósság 606 Mrd-ról 435 Mrd forintra csökkent 2016 végéhez képest, annak következtében, hogy jelentős volt 

a szabad cash flow áramlás az év folyamán. Ennek következtében az Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA mutató 

0,97-ről 0,65 re csökkent 2017-ben, és a nettó eladósodottság (gearing) szintén jelentősen 25,2%-ról 17%-ra esett, 

ezért a mérlegünk jóval stabilabbá vált 2017-ben. 2017 decemberében a MOL 750 millió euró összegű rulírozó 

hitelszerződést kötött, mely által a pénzügyi mozgásterét 4,4 milliárd dollára növelte év végére. 2017 

novemberében az S&P BBB- kategóriába sorolta a MOL-t, ezáltal a cég minden hitelminősítőnél befektetésre 

ajánlott kategóriába tartozó kibocsátóvá vált. 

 
Milliárd forint Millió dollár 
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Pénzügyi összefoglaló 2017. év 2016. év Vált. % 2017. év 2016. év Vált. % 

Értékesítés nettó árbevétele 4.130,3 3.553,0 16 15.114 12.624 20 

EBITDA  672,6 623,4 8 2.444 2.217 10 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 679,6 630,0 8 2.472 2.240 10 

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1)(2) 672,7 605,4 11 2.447 2.153 14 

Üzleti eredmény 354,4 307,9 15 1.278 1.099 16 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 383,9 330,9 16 1.391 1.179 18 

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” üzleti eredmény(1) (2) 377,0 306,3 23 1.366 1.092 25 

Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) -6,7 -49,8 87 -25 -176 86 

Anyavállalati részvényesek részesedése a nettó 

eredményből 
307,0 263,5 17 1.112 941 18 

Működési cash flow a működőtőke változása előtt 643,8 547,3 18 2.349 1.948 21 

Működési cash flow 559,7 519,4 8 2.070 1.843 12 

EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY             

EPS, Ft 436,8 359,0 22 1,6 1,3 23 

EPS speciális tételek nélkül, Ft  475,9 375,6 27 1,7 1,3 31 

ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK             

Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA 0,65 0,97 -       

Nettó eladósodottság (gearing)(4) 17% 25% -       

 A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza 
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Főbb pénzügyi adatok divízionális bontásban 

  
Milliárd forint Millió dollár 

Értékesítés nettó árbevétele(3)(6) 2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 2017. év 

2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Upstream 411,7 371,6 11 1.501 1.318 14 

Downstream 3.643,5 3.056,9 19 13.333 10.863 23 

Gáz Midstream 98,5 89,4 10 359 317 13 

Fogyasztói szolgáltatások 1.128,0 1.000,2 13 4.132 3.556 16 

Központ és egyéb 215,1 188,6 14 793 668 19 

Értékesítés nettó árbevétele összesen 5.496,8 4.706,7 17 20.118 16.722 20 

Külső értékesítés nettó árbevétele összesen(6) 4.130,3 3.553,0 16 15.114 12.624 20 
       

EBITDA 2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 2017. év 

2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Upstream 232,5 183,7 27 844 652 29 

Downstream 326,5 348,0 -6 1.184 1.238 -4 

Gáz Midstream 61,4 54,5 13 223 194 15 

Fogyasztói szolgáltatások 97,3 86,3 13 358 307 17 

Központ és egyéb -40,4 -38,9 -4 -149 -137 -9 

Szegmensek közötti átadás(7) -4,7 -10,3 54 -16 -37 54 

EBITDA összesen 672,6 623,4 8 2.444 2.217 10 
       

Értékcsökkenés 2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 2017. év 

2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Upstream 158,0 146,6 8 580 520 12 

Downstream 99,7 100,5 -1 364 356 2 

Gáz Midstream 13,1 13,0 1 48 46 3 

Fogyasztói szolgáltatások 25,2 33,4 -24 92 117 -21 

Központ és egyéb 24,0 23,7 2 88 84 5 

Szegmensek közötti átadás(7) -1,8 -1,7 -8 -6 -5 -12 

Értékcsökkenés összesen 318,2 315,5 1 1.166 1.118 4 
       

Üzleti eredmény 2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 2017. év 

2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Upstream 74,5 37,1 101 264 132 100 

Downstream 226,8 247,6 -8 820 881 -7 

Gáz Midstream 48,2 41,4 16 175 147 19 

Fogyasztói szolgáltatások 72,1 53,0 36 266 190 40 

Központ és egyéb -64,4 -62,5 -3 -238 -221 -7 

Szegmensek közötti átadás(7) -2,8 -8,7 67 -10 -30 67 

Üzleti eredmény összesen 354,4 307,9 15 1.278 1.099 16 
       

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 2017. év 

2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Upstream 234,8 190,3 23 853,9 675 26 

Downstream 331,2 348,0 -5 1.202,4 1.238 -3 

    Downstream újrabeszerzési árakkal 

becsült „tiszta” EBITDA-ja(2)  
324,3 323,5 - 1.177,8 1.151 2 

Gáz Midstream 61,4 54,5 13 223,3 194 15 

Fogyasztói szolgáltatások 97,3 86,3 13 358,3 307 17 

Központ és egyéb -40,4 -38,9 -4 -149,4 -137 -9 

Szegmensek közötti átadás(7) -4,7 -10,2 54 -17,0 -37 54 

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1)(2) 672,7 605,4 11 2.446,9 2.153 14 

EBITDA speciális tételek nélkül összesen  679,6 630,0 8 2.471,5 2.240 10 

A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 
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 Milliárd forint Millió dollár 

Üzleti eredmény speciális tét. nélkül(1)    2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 2017. év 

2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Upstream 95,2 43,6 118 343 155 121 

Downstream 231,6 252,0 -8 838 897 -7 

Gáz Midstream 48,2 41,4 16 175 147 19 

Fogyasztói szolgáltatások 72,1 58,9 22 266 211 26 

Központ és egyéb -60,4 -56,5 -6 -222 -200 -11 

Szegmensek közötti átadás(7) -2,8 -8,5 67 -10 -31 67 

Üzleti eredmény speciális tét. nélkül összesen 383,9 330,9 16 1.391 1.179 18 

       

Beruházások és befektetések     2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 2017. év 

2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Upstream 87,0 114,4 -234 320 407 -21 

Downstream 128,9 110,3 17 478 390 23 

Gáz Midstream 4,9 7,5 -36 18 26 -31 

Fogyasztói szolgáltatások 39,7 61,8 -36 148 220 -33 

Központ és egyéb 21,7 16,3 33 81 57 40 

Szegmensek közötti átadás(7) -1,9 -1,6 -20 -7 -6 -26 

Beruházások és befektetések összesen 280,3 308,7 -9 1.037 1.095 -5 

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

3.2 KITEKINTÉS STRATÉGIAI IDŐHORIZONTON 

2017-ben a MOL-csoport ismét erős eredményeket szállított. Ugyanilyen fontos az is, hogy az év folyamán a MOL 

2030-as stratégiájában kitűzött célokat illetően - amelyek a vállalat átalakítását célozzák - kézzel fogható 

részeredmények születtek. A továbbra is alacsony, ám kis mértékben emelkedő olajárak, az erős regionális 

gazdasági növekedés és az erős Downstream környezet egyaránt támogatólag hatott.  

A MOL-csoport nagymértékben túlteljesítette az eredeti 2 Mrd+ dolláros, valamint a 2,3 Mrd+ dolláros módosított 

2017-es EBITDA célt, mivel mindegyik üzleti szegmens növelni tudta eredményhozzájárulását (dollárban), mely 

további bizonyítéka a magas minőségű, alacsony költségszintű eszközeinek, és a külső környezet változásainak 

ellenálló, integrált üzleti modellünknek. Az Upstream szegmens közel megduplázta a szabad cash-flow 

hozzájárulását, és a Downstream szegmens újbeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBIDTA hozzájárulása tovább 

tudott nőni a magasabb bázis ellenére is, míg a Fogyasztói Szolgáltatások fenntartotta eredmény 

hozzájárulásának kétszámjegyű növekedését. Mindezek párosulva a szigorú (CAPEX) költséggazdálkodással, azt 

eredményezték, hogy az egyszerűsített szabad cash-flow 1,4 milliárd dollárt meghaladó szintre ugrott 2017-ben, 

jóval meghaladva az eredeti tervet.   

A stratégiai átalakítás és a MOL 2030 hosszú távú stratégia végrehajtása kapcsán, a kiemelt poliol projekt jelentős 

előrehaladást ért el 2017-ben. Az év folyamán megszereztünk minden szükséges technológiai licenszet, valamint az 

Európai Bizottság egy 131 millió eurós állami támogatást hagyott jóvá. A Fogyasztói Szolgáltatások folyamatosan 

vezeti be mobilitáshoz kapcsolódó, flottakezelés valamit e-mobilitás szolgáltatásait. 

Ugyan a tekintélyes 2017-es eredmény meghaladta az 5 éves cash-flow-ból adódó időarányos várakozásokat, a 

2017-21-es pénzügyi keretrendszer változatlan maradt. A MOL-csoport elsődleges pénzügyi célja továbbra is az, 

hogy elegendő működési cash-flowt termeljen, amely fedezni tudja az organikus befektetési célkitűzéseit (köztük a 

transzformációs projekteket), a pénzügyi költségeket, az adókat és az emelkedő részvényeseknek kifizetendő 

osztalékot, ezzel egy időben fenntartsa erős és biztonságos mérlegét. Alapul továbbra is az a feltételezés szolgál, 

hogy az olaj árfolyama 40-60 dollár/boe között alakul és a Downstream árrések kis mértékben csökkenhetnek, bár 

látunk lehetőséget arra is, hogy a külső környzetet ezen keretrendszerhez képest kissé kedvezőbben alakul. Ilyen 

környezetben a MOL célja, hogy 2018-ban elérje a 2,2 milliárd dollár szintű EBITDA-t, míg a CAPEX költéseket 1,1-1,3 

milliárd dolláros sávban tartsa, amely már magában foglalja a stratégiai projektekre előirányzott 300 millió dollárt 

is.  Ennek eredményeként fenntartható lesz a szabad cash-flow 2018-ban, hozzájárulva ahhoz, hogy a MOL 
finanszírozni tudja átalakítási projektjeinek várhatóan 2019-2020-ban megugró beruházási igényét és növelni tudja 

a részvényesei részére fizetendő osztalékot. 

A Downstream üzletág szempontjából a 2018-as év jelenti a nemrégiben bejelentett DS2022 program kezdetét, 

mely az átalakulás, növekedés és hatékonyság programja. 2018-ban olyan befektetési döntéseket fogunk meghozni, 

melyek érinteni fognak kulcsfontosságú átalakulási projekteket (köztük a poliol üzem), és más stratégiai projekteket 

(köztük a szintetikus gumigyár befejezését) esetén is előrelépést tervezünk. A DS2022 program 2018-as 

hatékonyságjavítási célkitűzése 100 millió dollár és pótolni fogjuk a Next Downstream program utolsó évének tervtől 
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való elmaradását is. Különösen az LDPE4 üzem az, mely jelentős mértékben hozzájárul majd a 2018-as 

eredményekhez. Ezzel párhuzamosan az Downstream szegmensnek biztosítania kell az eszközök lehető  

legmagasabb szinten való rendelkezésre állását, így a magas minőségű, integrált, jövedelmező platform révén 

továbbra is kihasználja a külső környezetből származó előnyöket. 

A Fogyasztói Szolgáltatások szempontjából 2018 év és az azt követő időszak az átalakulás és a növekedés jegyében 

fognak telni. A MOL folytatja a növekedésben levő közép-kelet-európai régióban rejlő piaci potenciál kiaknázást. 

Továbbra is nagy lendülettel folytatjuk a kúthálózat korszerűsítését, és a nem üzemanyag típusú értékesítés 

növelését célzó, kutak átalakításával járó koncepció megvalósítását. A szegmens jó úton jár a 2021-re kitűzött 450 

millió dolláros EBITDA cél teljesítéséhez. A szegmens egyidejűleg a hosszú távú átalakulás megvalósításán szintén 

dolgozik. A digitalizáció további lendületet vesz majd, és az új, mobilitási szolgáltatások bevezetése és kiterjesztése 

tovább folytatódik az elkövetkező években. 

Az Upstream szegmens esetében a fókusz fokozatosan eltolódik az „alapok rendbe tétele” és a meglévő működés 

profitabilitásának fenntartásáról az üzlet versenyképességének hosszú távú fenntarthatósága felé. 2017-ben az 

Upstream szegmens 500 millió dollár (14 dollár/boe) egyszerűsített szabad cash flow-t termelt, mely több mint 

duplája az előző évi eredménynek. Ez egy kétéves stabilizációs folyamatnak, valamint szigorú beruházási 

fegyelemnek az eredménye, mely által a MOL még alacsony olajár-környezetben is képes nyereségesen működni. 

A készpénztermelő képesség és a hatékonyság növelés elsődleges fókuszban marad, 2018-ban és az azt követő 

években azonban növekvő jelentőséget kap a készletpótlás. A MOL olaj- és gázkitermelése 2018-2019-ben várhatóan 

110 ezer hordó/boe környékén fog alakulni, de abban az esetben, ha nem történik megfelelő mértékű készletpótlás, 

a termelés 2020-tól csökkenhet. Az organikus készletpótlás, várhatóan nem lesz elegendő arra, hogy termelésünket 

középtávon stabilizálni tudjuk, ezért inorganikus lépések megtételére lesz szükség. Az inorganikus lehetőségek 

feltérképezése a jövőben mindinkább előtérbe kerül. 
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3.3 UPSTREAM ÜZLETÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

3.3.1 A 2017-es év áttekintése 

2017 legfontosabb eredményei 

► 2017-ben megdupláztuk a szabad cash-flownkat, ami meghaladta az 500 millió dollárt. 

► 14 dollár/hordó egységnyi szabad cash flow-t termeltünk, 54 dollár/hordó Brent olajár környezetben. 

► A termelés 2017-ben 5%-kal csökkent portfólió szinten, elsősorban a Scolty és Crathes vezeték rendszer 

paraffinosodás következtében az Egyesült Királyságban, valamint a közép-kelet-európai régióban tapasztalt 

természetes termeléscsökkenés eredményeképpen.  

► Folytattuk a Termelés Optimalizálási Programot a KKE régióban, ami 3,2 mboepd addicionális termelést 

eredményezett éves szinten, és részben ellensúlyozta az érett mezőkön termelt alacsonyabb volumeneket. 

► A nemzetközi portfólióban a Catcher mezőn a felszíni termelő-tároló egység (FPSO) telepítése befejeződött, a 

termelés 2017 decemberében elindult, míg Pakisztánban az operált TAL blokkban a legújabb kutak 

bekötésének eredményeként a termelés meghaladta a 85 mboepd szintet.  

► A szénhidrogén-termelés fajlagos költségét továbbra is versenyképes szinten (6,1 dollár/hordó) tartottuk.    

► A Kútköltség-optimalizálási Program eredményeképpen 20%-os fajlagos költségcsökkenést értünk el 

Magyarországon, elsősorban a kúttervezés fejlesztésén valamint folyamatracionalizáláson keresztül.    

► A beruházási fegyelmet 2017-ben is fenntartottuk, az organikus beruházások értéke ~410 millió dollárról ~320 

millió dollárra csökkent1.  

► A kutatási portfóliónkat kiterjesztettük Magyarországon és Norvégiában. A MOL Magyarország 3 új licenszt 

nyert el az ötödik magyarországi szénhidrogén bányászati tenderen, melynek eredményeként Őrség, 

Somogybükkösd, Somogyvámos térségekben kezdődhet majd meg a szénhidrogén- kutatás. A MOL Norge az 

APA tenderen 3 új licenszt nyert el (melyből 2 operált) világszínvonalú partnerekkel közösen.  

► A bizonyított és valószínűsített olaj- és gázkészleteink2 356 MMboe szintre csökkentek 2017-ben, elsősorban a 

szíriai készlet-átsorolás (-36 MMboe) és a kazahsztáni készlet-felülvizsgálat (-37 MMboe) eredményeképpen.  

 

2018-2020-as kitekintés 

► Célunk az önfinanszírozó és értékteremtő működés fenntartása 50 dollár/hordónál alacsonyabb olajár- 

környezetben is;  

► Szintén célkitűzésünk a termelés ~110 mboepd szinten tartása egyrészt a közép-kelet-európai régióban 

megvalósuló Termelés Optimalizálási Programon valamint a nemzetközi mezőfejlesztési program 

végrehajtásán keresztül, figyelembe véve a Catcher mező jelentős hozzájárulását 2018-tól;  

► Továbbra is a hatékonyságra helyezzük a hangsúlyt, annak érdekében, hogy az egységre jutó termelési 

költségeket versenyképes szinten tartsuk,  portfólió szinten egyszámjegyű értéken (dollár/hordó);  

► A kutatási beruházásainkat elsősorban Közép-Kelet-Európában, a szatellit mezőkön valamint Pakisztánban 

fogjuk megvalósítani, ugyanakkor Norvégiában folynak az előkészületek az első operált offshore fúrással 

kapcsolatban. A mezőfejlesztési kiadásainkat a KKE régióban lévő készletekre3 és a Termelés Optimalizálási 

Program folytatására fordítjuk. A nemzetközi portfóliónk szintjén a beruházásainkat az Egyesült Királyságban, 

Pakisztánban, Kazahsztánban és az oroszországi Baitugan területén összpontosítjuk. 

► Az Upstream által várhatóan termelt szabad cash flow elegendő lesz a 100%-os készlet pótlás biztosítására, 

még az 50 dollár/hordó olajár környezetben is.   

► A hatékony organikus készlet pótlás biztosítása érdekében, továbbra is törekszünk a versenyképes fajlagos 

kutatási és mezőfejlesztési költség szint fenntartására (12-16 dollár/hordó).  

 

 

 

 

                                                                            

1 Organikus beruházások költsége, társult  és közös vezetésű vállalatok nélkül 

2 Mezőfejlesztés előtt álló, bizonyított és valószínűsített készlet 

3 Mezőfejlesztés előtt álló, bizonyított és valószínűsített készlet 
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Melyek voltak a közelmúlt legfontosabb feladatai a MOL-csoport Upstream üzletága számára? 

 

“Nagyon büszke vagyok arra, hogy 2017-ben megdupláztuk a szabad cash-flow termelésünket, a New Upstream 

Programban kezdeményezett beruházási és működési költség-hatékonysági intézkedések valamint a Termelés 

Optimalizálási Program végrehajtásán keresztül. 2018-ban a készlet-pótlásra fókuszálunk, fenntartva a hatékony 

és értékteremtő működésünket.“ 

Berislav Gašo Dr. – Csoportszintű Kutatás és Termelés ügyvezető igazgató 

3.3.2 Upstream térkép 

 

 

 

3.3.3 Legfontosabb eredmények 

A MOL-csoport Upstream divíziója 80 éves múltra tekint vissza. A MOL-csoport portfóliója olaj- és gázkutatási és –

kitermelési eszközökkel rendelkezik 13 országban, amelyből 8-ban termelési tevékenységet is folytat. A MOL-csoport 

elkötelezett a fenntartható fejlődés alapelvei mellett. Célunk, hogy a környezet-, egészség- és munkavédelmi 

balesetek számát nullára csökkentsük és tartsuk ezt a jövőben is, a környezetünk védelmének érdekében 
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csökkentsük az elfolyások számát, valamint a rutin fáklyázásból származó üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez 

utóbbi tekintetében a MOL-csoport csatlakozott a Világbank Zero Routine Flaring Initiative kezdeményezéséhez. 

Közép-Kelet-Európai régió 

2017-ben a Közép-Kelet-Európai (KKE) régió termelése 3%-kal csökkent, az alacsonyabb magyar és horvátországi 

offshore volumenek következtében.  Az érett mezőkön termelt alacsonyabb volumeneket részben ellensúlyozta a 

Termelés Optimalizálási Programból származó 3,2 mboepd addicionális termelés.   

Magyarországon a kutatási program folytatódott, 3 kút fúrása és tesztelése befejeződött. A Kunágota-5 és a 

Tóalmás Észak-2 kutak szárazak lettek, a Mezősas-Délnyugat-2 kút próbatermeltetése folyamatban van. A MOL 

Magyarország 3 új licenszt nyert el az Ötödik Magyarországi Szénhidrogén Bányászati Tenderen, melynek 

eredményeként Őrség, Somogybükkösd, Somogyvámos térségekben kezdődhet majd meg a szénhidrogén-

kutatás. A licenszek Magyarország Nyugati részén helyezkednek el, a fókusz régiókban. A mezőfejlesztési program 

tekintetében 2017-ben egy bekötés és egy fúrás kezdődött el, valamint három inert gáz projekt megvalósítása 

folytatódott.  

A Termelés Optimalizálás Program (PO) 2017-ben, 2,1 mboepd addicionális termelést eredményezett 

Magyarországon éves szinten. A projekt keretein belül 15 repesztéses eljárásra és 49 kútmunkálatra (beleértve a 

mechanikus termeltetési eljárásokat (Artificial Lifting System) és a savazási eljárásokat) került sor.  

A Kút Költség-Optimalizálási program ~20%-os fajlagos költségcsökkenést eredményezett Magyarországon, 

elsősorban a kúttervezés fejlesztésén valamint folyamatracionalizáson keresztül. A program 2018-ban folytatódni 

fog. Az Algyő erőmű projekt befejeződött, a működéséből fakadóan további költségcsökkentés várható 2018-ban.  

2017-ben számos intézkedés született Magyarországon az elfolyások és a szivárgások megelőzése érdekében, 

többek között olajvezeték felújítási, rendszer modernizációs és technológia fejlesztési munkálatok elvégzésére 

került sor. 

Horvátországban megkezdődött a kutatási program a Drava-02 kutatási térségben egy fúrással, illetve a második 

kút előkészítési munkálatai is elindultak. A horvátországi mezőfejlesztési program tekintetében két fúrást valamint 

3D szeizmikus mérést végeztünk.  

A Termelés Optimalizálás Program folytatódott Horvátországban 2017-ben, ami hozzájárult a szárazföldi termelés 

2%-os növekedéséhez. Összesen 45 kútmunkálat és 20 kútstimuláció valósult meg, a Mező -Optimalizálás Projekt 

(FFO) és a Kútmunkálati Projekt keretein belül, melyek összességében 1.1 mboepd addicionális termelést 

eredményeztek éves szinten. A harmadlagos termelési technológia (Enhanced Oil Recovery-EOR) projekt tovább 

folytatódott az Ivanić and Žutica-Észak mezőkön. A természetes termeléscsökkenés valamint a növekvő 

víztartalom hatására 2017-ben csökkent az offshore mezők termelése.  

Az INA harmadlagos termelési technológia projektje hozzájárult a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez is. A 

kritikus vezetékek felújítása és cseréje már több éve biztosítja a környezeti balesetek számának csökkenését. 

Romániában megkezdődött a kutatási program; az EX-1 területén szeizmikus munkálatok előkészítésével és 

engedélyeztetésével, az EX-5 területén pedig mágneses mérési munkálatokkal.   

Északi-tenger 

A régió legfontosabb eredménye 2017-ben a felszíni termelő-tároló egység (FPSO) termelésbe állítása volt a 

Catcher mezőn. A legnagyobb kihívást továbbra is a Scolty és Crathes vezetékrendszerrel kapcsolatos végleges 

technikai megoldás kidolgozása jelenti. A MOL Norge az APA tenderen 3 új licenszt nyert el (melyből 2 operált) 

világszínvonalú partnerekkel közösen. A MOL-csoport portfoliója Norvégiában jelenleg 17 licenszből áll, melyből 

hatot a MOL Norge operál.  

Az Egyesült Királyságban a Catcher mezőn a felszíni termelő-tároló egység (FPSO) telepítése befejeződött, a 

termelés 2017 decemberében elindult. A projekt, mely kiváló környezet-, egészség- és munkavédelmi 

eredményekkel zárult, közel 20 millió munkaóra ráfordítással, egyszerre több helyszínen zajlott, többek között 

Szingapúrban, Koreában, Japánban, Indonéziában valamint az Egyesült Királyságban.  

A Scolty és Crathes mezők termelése jelentősen elmaradt a várakozásoktól elsősorban a vezetékrendszer 

paraffinosodása miatt. Átmeneti megoldásként kémiai beavatkozásokra került sor, a megoldás kidolgozása 

folyamatban van.  

A MOL Norge a 2017 februári hatállyal 4 új licensszel bővítette a portfólióját (melyből egy hosszabbítást jelent), a 

2016-os APA tender eredményeképpen. A 2017-es APA tenderen 4 licenszre nyújott be pályázatot, és két licensz 

esetében operátori egy licensz esetében partneri ajánlatot kaptott. A Hyrokkin (PL 677) fúrása befejeződött, a 

tervezettnél hamarabb és jelentős költség-megtakarítással; a kút száraznak bizonyult. 2017-ben a Raudasen (PL 

790) kút előkészítése befejeződött, a fúrás 2018 első negyedévében kezdődik. A MOL Norge első operált fúrása az 

Oppdal/Driva (PL 860) licenszen 2018-ra van tervezve.  
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Közel-Kelet, Ázsia, Afrika 

A MOL- csoport által működtetett pakisztáni TAL Block-ban a legújabb kutak bekötésének eredményeként a 

termelés meghaladta a 85 mboepd szintet 2017-ben.  

A MOL-csoportnak 5 blokkban van részesedése Pakisztánban, és operátor a TAL blokkban, ami az egyik 

legnagyobb szénhidrogén termelő blokk az országban. 2017-ben a Makori Deep-1 és Maramzai-4 kutak bekötése 

befejeződött. A Tolanj feldolgozó üzem installációja megtörtént, a Makori termelési létesítmény áthelyezésével. Az 

új üzemhez bekötésre kerültek a Tolanj West-1 és Tolanj X-1 kutak. Mezőfejlesztés tekintetében a Makori East-6 

mezőfejlesztő és a Mardankhel-2 & 3 lehatároló kutak fúrása befejeződött. A Mamikhel kútfej kompresszor elkészült 

és folytatódott a központi kompresszor üzem építése a Makori-East mezőn. A kutatási program folytatódott, a 

Tolanj East-1 és a Mamikhel Deep kutak fúrása megkezdődött.  

A Karak blokkban a Kalabagh kút termelésbe állítása megtörtént, egy bérelt termelési létesítményen keresztül. A 

többi blokkban folytatódott a kutatási program.  

A MOL-csoport további erőfeszítéseket tett a biztonságos munkavégzés feltételeinek fejlesztésére. Pakisztánban az 

elmúlt években a szállítmányozás jelentette a legnagyobb kockázatot a biztonságos munkavégzés tekintetében, 

ezért 2017-ben elindult egy a veszélyes anyagok közúti szállításának fejlesztését célzó program.  

Annak érdekében, hogy fejlesszük a helyi közösségekkel való kapcsolatunkat, a MOL Pakisztán számos programot 

kezdeményezett 2017-ben, köztük megújuló energia projektek megvalósítását, helyi oktatási intézmény 

létrehozását és technikai ösztöndíjak biztosítását.  

Irak kurdisztáni régiójában a termelés 2017-ben stabil volt, mindkét nem operált blokkban, a Shaikan mezőn, 

valamint a Pearl Petroleum Company fejlesztése alatt álló Khor Mor és Chemchemal mezőkön.  

Ománban a geológiai munkálatok folytatódtak a 66-os Blokkban. A MOL-csoport döntése alapján a kutatási 

tevékenység folytatódik a második fázisban, partner bevonásával. A kötelezettség egy kutatási fúrást tartalmaz két 

éven belül.  

FÁK Országok 

A MOL-csoport már több, mint 20 éve van jelen a térségben. Az oroszországi Baitugan mező a nemzetközi portfólió 

termelésének jelentős részét képezi. A fúrási program eredményeként, 2017-ban a mező termelése 8%-kal 

növekedett az előző évhez képest. Kazahsztánban, a Fedorovsky blokkban, megkezdődtek a mezőfejlesztési 

munkálatok a KMG és a FIOC partnereinkkel. 

Oroszországban az operált Baitugan blokkban elsősorban a termelés növelése volt a fókuszban a koncentrált 

mezőfejlesztési program valamint a kútmunkálatok végrehajtása révén. A program során 53 kút fúrása fejeződött 

be a tervezett költségvetés keretein és a kitűzött határidőn belül, valamint 94 kútmunkálatra és egy repesztéses 

eljárásra is sor került. 2017-ben folytatódott az infrastruktúra fejlesztési program, többek között vezeték felújítási és 

építési, telemetriai programmal valamint útépítési programokkal. A cél az, hogy csökkentsük az elfolyások és a 

szivárgások számát, valamint a velejáró környezeti hatásokat, illetve megoldjuk a termelt rétegvíz 

újrahasznosítását.  

Komoly előrelépést értünk el a Baitugan blokkban bizonyos, az EBK terén folytatott programokkal, köztük az 

elfolyás-megelőzést célzó olajvezeték-felújítási és átépítési, valamint a gáz melléktermékeket újrahasznosító 

energiatermelési projekttel. Számos kampány indult el az egészség és biztonság  megőrzése érdekében, köztük 

termelési folyamatok fejlesztését, közúti biztonságot valamint egészségmegőrzést célzó kezdeményezésekkel.  

A kazah Fedorovsky blokkban a Próbatermeltetési Projekt (Trial Production Project -TPP) előkészítése 

megkezdődött, a geológiai statikus és dinamikus modell elkészült, illetve kezdeményeztük a kutatási licensz 

meghosszabbítását is.  
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3.3.4 A 2017-es év pénzügyi áttekintése 

(IFRS), Mrd Ft 2017. év 2016. év Vált. % 

EBITDA 232,5 183,7 27 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 234,8 190,3 23 

Üzleti eredmény 74,5 37,0 101 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1)  95,2 43,6 118 

Beruházások és befektetések 87,0 114,4 -24 

   amiből kutatási CAPEX  11,7 15,9 -26 

   amiből organikus CAPEX 87,0 114,4 -24 

    

Szénhidrogén-termelés (ezer hordó/nap) 2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Kőolajtermelés 37,6 40,9 -8 

Magyarország 12,8 13,3 -4 

Horvátország 12,2 11,9 3 

Oroszország 0,0 1,3 -100 

Irak Kurdisztáni Régiója 3,7 3,6 3 

Egyesült Királyság 5,4 6,6 -18 

Pakisztán 1,1 1,1 0 

Egyéb Nemzetközi 2,4 3,1 -23 

Földgáztermelés 54,2 56,0 -3 

Magyarország 26,3 26,9 -2 

Horvátország 21,3 22,4 -5 

       amiből off-shore 7,7 9,3 -17 

Egyesült Királyság 0,8 1,7 -53 

Pakisztán 5,7 5,0 14 

Kondenzátum 7,1 7,6 -7 

Magyarország 3,7 4,2 -12 

Horvátország 1,8 1,9 -5 

Pakisztán 1,7 1,5 13 

Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos napi 

szénhidrogén-termelése 
98,8 104,5 -5 

Oroszország (Baitex) 6,2 5,8 7 

Irak Kurdisztáni Régiója (Pearl Petroleum) * 2,4 2,3 4 

Társult és közös vezetésű vállalatok átlagos napi 

szénhidrogén-termelése 
8,6 8,1 6 

Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén termelés 107,4 112,6 -5 

* gáz nélkül    

Főbb külső makro tényezők 2017. év 2016. év Vált. % 

Brent (USD/bbl) 54,3 43,7 24 

HUF/USD átlag 274,4 281,5 -3 

    

Realizált szénhidrogén árak 2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár (USD/bbl) 48,8 38,9 25 

Átlagos realizált gáz ár (USD/boe) 30,5 27,7 10 

Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe) 39,1 33,2 17 

    

Fajlagos költség 2017. év 
2016. év 

Mód. 
Vált. % 

Teljeskörűen konszolidált vállalatok szénhidrogén-

termelésének fajlagos költsége  
6,7 6,3 7 

Társult és közös vezetésű vállaltok szénhidrogén 

termelésének fajlagos költsége 
1,7 1,3 31 

Csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos költsége 

(USD/boe) 
6,1 5,7 7 

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

Az Upstream speciális tételek nélküli EBITDA 23%-os mértékben emelkedett 2017-ben és 235 milliárd forintot ért el. A 

pénzügyi eredmény változását az alábbi tételek befolyásolták: 

(+) Az átlagos realizált szénhidrogén árak 17%-kal (6 dollár/boe mértékben), 39 dollár/boe szintre emelkedtek. 

Ennek hátterében a realizált olajár 25%-os emelkedése, melyet a Brent jegyzésár hasonló mértékű változása 

indokolt, és az átlagos realizált gázár 10%-os növekedése állt.   

(+) A kutatási költségek 3 milliárd forinttal voltak alacsonyabbak, amelyek a tudatos költséggazdálkodásnak 

köszönhetőek.  

(-) A csoportszintű szénhidrogén-termelés (társult és közös vezetésű vállalatokkal együtt) 107 mboepd-t ért el, amely 

5%-os csökkenésnek felel meg. 

(-) A közvetlen fajlagos kitermelési költség (értékcsökkenés nélkül) kis mértékben, 7%-kal 6,1 dollár/boe szintre 

emelkedett elsősorban a csökkenő termelésnek köszönhetően, de továbbra is versenyképes szinten maradt.  

A könyv szerinti működési nyereség 75 milliárd forint lett 2017-ben, míg az egyszeri tételektől tisztított működési 

nyereség 95 milliárd forintot tett ki. Mindkét érték több mint 100%-os növekedés az előző évi szinthez képest.  21 

milliárd forintnyi egyszeri tétel sújtotta az EBIT-et. Az eredményt csökkentő egyszeri tételek főleg az év végi, kutatás-

termelési eszközökhöz kapcsolódó leíráshoz, a kazahsztáni North Karpovsky eszköz értékesítéséhez, valamint 

jogvitából adódó kompenzációhoz kapcsolódtak. Ezeket részben kompenzálta az angolai céltartalék visszaírása. 

 

Kőolaj- és földgáztermelés  

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés (társult és közös vezetésű vállalatokkal együtt) 107 mboepd szintet ért el, 

amely 5 mboepd vagyis 5%-os csökkenésnek felel meg az előző évihez képest. Az alacsonyabb termelés az 

alacsonyabb egyesült királyságbeli és közép-kelet-európai termelés eredménye. Az előbbi hatás 2 mboepd-t tett ki 

és főleg a Scolty & Crathes mező csővezeték rendszerében kialakuló paraffinosodáshoz kapcsolódott, míg a közép-

kelet-európai termelés negatív trendje az érintett mezők természetes termeléscsökkenésének eredménye, itt a 

csökkenés 2,5 mboepd.  

CAPEX 

2017. év Magyar-

ország 

Horvát-

ország 

Kurdisz-

tán 
Pakisztán 

Egyesült 

Királyság 
Norvégia Egyéb Összesen 2016. év 

(HUF, Mrd) 

Kutatás 8,3 1,2 0,0 1,5 0,0 0,7 0,0 11,7 15,9 

Mezőfejlesztés 18,8 18,5 0,4 1,3 24,7 0,0 0,9 64,6 88,0 

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

Egyéb 5,2 5,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 10,7 10,5 

Összesen 32,3 24,8 0,4 2,8 25,1 0,7 0,9 87,0  

2016. év 27,4 25,3 0,6 3,6 46,1 1,4 10,0  114,4 

Az Upstream üzletág beruházásai 87 milliárd forintot tettek ki, amely 24%-os csökkenés éves összehasonlításban. A 

beruházások mértéke az alacsonyabb mezőfejlesztési költések eredménye, melyek leginkább az Egyesült 

Királyságban csökkentek. Itt a 2016-os beruházási programnak része volt a Scolty & Crathes mező fejlesztése, amely 

az év folyamán le is zárult. A beruházások csaknem kétharmada, 57 milliárd forint a közép-kelet-európai régióba 

irányult, itt nagyrészt termelésoptimalizásási projekteket hajtottunk végre. Az egyesült királyságbeli beruházásaink 

25 milliárd forinttal csökkentek, míg más régiókban szintén csökkent beruházásaink értéke.   

Változás az Upstream szabályozói környezetben 

Horvátországban a termelőkre vonatkozó szabályozott földgázár 2017. április 1-től megszűnt.  

Norvégia: a társasági adó 24%-ról 23%-ra csökkent, ezzel egy időben a kőolajtermelőkre kivetett speciális adó 

hasonló mértékben 55%-ra növekedett. A mezőfejlesztési beruházások után igénybe vehető kedvezmény mértéke 

5,4%-ról 5,3%-ra csökkent. Az új szabályozás 2018. január 1-től hatályos. 

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

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

MET mértéke 306 RUB/t-val növekedett 2017-ben, 428 RUB/t-val 2018-ban és 428 RUB/t-val 2019-ben. Az adószabályok 

változása az államkassza deficitjének lefaragását szolgálják. 



 

 
A vezetés beszámolója és elemzése 2017 80 

 

3.3.5 Fenntarthatósági összefoglaló 

Éghajlatváltozás 

  

Stratégiai cél: 

A MOL-csoport teljes ÜHG-kibocsátás csökkentésre vonatkozó céljainak megvalósításában való közreműködés. 

Teljesítmény: 

A 2016-os évhez képest 2017-ben az ÜHG kibocsátás nőtt elsősorban a megnövekedett horvátországi termelés, 

több pakisztáni fúrási tevékenység és az oroszországi operációval kapcsolatos számítási modell változása miatt. 

A fajlagos energiafelhasználás szintje változatlan maradt. 

Vízgazdálkodás és elfolyások 

 

*Kitermelt víz nincs beleszámítva 
 

Stratégiai cél: 

2020-ra az elfolyások számának 30%-os csökkentése a 2015-ös szinthez viszonyítva.  

Teljesítmény: 

A vízfelhasználás a 2016-os évhez képest változatlan szinten maradt. Az elfolyások száma és mértéke továbbra is 

növekvő tendenciát mutat az Európán kívüli operációkban a veszélyes anyagok (HAZMAT) közúti szállítása során 

bekövetkezett elfolyások, és a közép-kelet-európai országokban működő öregedő termelőeszközök miatt. 

Készletek és K+F 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Készlettartam Index (év) (SPE 2P) 15 15 16 14 12  9 

Kutatás-fejlesztési kiadások (millió HUF) 730 486 286 1.164 1.627 1.500 

Megjegyzés: 

A Készlettartam Index csökkenésének oka a 2017-ben kb. 40 millió hordónyi stabil termelési szint, illetve a 

kazahsztáni készletek átértékelése, és a szíriai készletek függő készletté való átminősítése.  
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Munkabiztonság 

  
*Kivéve harmadik felek halálos baleseteinek száma 

Stratégiai cél: 

Balesetmentes munkavégzést célzó programok implementálása. 

Teljesítmény: 

2017-ben a munkaórák 10%-os csökkenése mellett, a munkaidő-kieséssel járó munkahelyi balesetek (LTI) száma saját 

munkavállalók esetében harmadával csökkent, melynek következtében e balesetek gyakorisága 25%-kal javult. 

2017-ben három beszállítói haláleset történt, ebből kettő a Baitex-ben (Oroszország) Életvédelmi Szabályok 

megsértése miatt karbantartási munkák közben. Egy haláleset történt Pakisztánban, mely veszélyes anyagok 

(HAZMAT) szállítása közben következett be. Az év során számos EBK tudatosságra vonatkozó tudatosságnövelő 

képzést nyújtottunk a helyi beszállítók számára. 

Humán tőke 

  

Stratégiai cél: 

A dolgozói elkötelezettség növelése és a szakmai karrierút további fejlesztése és 

hasznosítása. 

Teljesítmény: 

A létszám változatlan szinten maradt a tavalyi évi hatékonysági intézkedések bevezetését 

követő csökkenéshez képest. A fluktuáció tovább csökkent már a második egymást követő 

évben, köszönhetően a növekvő dolgozói elkötelezettségnek és szakmai karrierút 

programoknak, a régió egyre szűkülő munkaerőpiaca ellenére. 

Közösségek 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Közösségi befektetések a nemzetközi Kutatás-Termelésben* 

(millió HUF) (Teljes MOL-csoport, INA-csoport nélkül) 
191 354 205 601  279  231  

*Közösségi befektetések adat lefedettsége 2017-ben: Kurdisztán, Pakisztán. 

Megjegyzés: 

A közösségi befektetések csökkenése folytatódott a költségvetések optimalizálása és az akciók állandó 

felülvizsgálata révén.  
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3.4 DOWNSTREAM ÜZLETÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

3.4.1 A 2017-es év áttekintése 

2017 legfontosabb eredményei 

 

► 2017-ben a Downstream üzletág 324 milliárd forint (1,18 milliárd dollár) tisztított újrabeszerzési árakkal becsült 

EBITDA-t generált, mely kis mértékben meghaladta az előző évi teljesítményt, elsősorban a kivételesen erős 

finomítói külső környezetnek köszönhetően (a komplex finomítói margin átlaga 7,1 USD/hordó volt). Az 

organikus CAPEX ráfordítás 478 millió dollárt tett ki. Ennek következtében a Downstream üzletág 700 millió 

dollár szabad cash-flow-t termelt, amely a MOL-csoport teljes szabad cash-flow-jának 50%-a.  

► Lezárult a három éves, hatékonyságnövelő Next Downstream Program, 2015-2017 között 440 millió dollár 

eredménynövekedést realizálva. 

► Hatékonyságnövelő akcióinkat végrehajtottuk, várakozásainknak megfelelően 350 millió dollár 

értékben. 

► A Stratégiai Projektek teljesítése némileg elmaradt a várakozásoktól.  

► 2017 novemberében bejelentettük a DS2022 Programot, mely a hosszú távú “MOL Group 2030 Enter 

Tomorrow” stratégia első mérföldköve. 

► Jelentős lépéseket tettünk a Poliol Projektben: 2017 során Evonik és thyssenkrupp partnereinkkel megkötöttük 

a kulcsfontosságú szerződéseket a technológiai licencekre vonatkozóan. Továbbá az Európai Bizottság 131 

millió eurós regionális beruházási támogatást hagyott jóvá a Tiszaújvárosban üzemelő MOL Petrolkémia 

üzem számára. 

► A 2017-es év során megkezdődött szervezeti struktúránk fejlesztése is, a Culture2030 Program részeként.   

Kitekintés 

► A DS2022 Program jelentős mérföldkő a MOL2030 stratégiában megfogalmazott célok elérésében. A 

program célja a cash-flow termelő képesség fokozása (‘Készpénztermelő platformunk versenyképességének 

megőrzése’), valamint, hogy támogassa az üzemanyagról petrolkémiai termékek gyártásának irányába 

való üzletági átalakulást (‘Petrolkémia megújulása’). A DS2022 nem csupán az üzleti transzformációra helyezi 

hangsúlyt. Többek között a kultúra program segítségével arra törekszik, hogy akcióinak sikeres 

megvalósításával a vállalat a legjobb választást nyújtsa a vásárlók, a munkavállalók és a befektetők számára 

egyaránt. 

► A DS2022 Program célja, hogy 500 millió dollárral hozzájáruljon a Downstream EBITDA 2022-es 

célkitűzéseihez, mely elvek az alábbi három pilléren alapulnak: 

► “Hatékonyságnövelési törekvések”: elsősorban az eszközök rendelkezésre állásának és a piaci pozíció 

javítására törekszik, 180 millió dollár EBITDA növekedési céllal.  

► “Stratégiai projektek”: várakozások szerint 180 millió dollár EBITDA teljesül a nagy CAPEX igényű 

projektek megvalósításával 

► “Növekedés”:a Poliol projekt által további évi 140 millió dollár EBITDA nyereség realizálása várható 

2022-re.  

► Ennek megfelelően a DS2022 Programban a nem számszerűsíthető célok megvalósítására irányuló 

kezdeményezések hasonlóan fontos szerepet töltenek be, mint a pénzügyi eredményekkel mérhető akciók. 
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Vezetői Idézetek 

“Egy évvel ezelőtt megalkottuk a víziónkat, hogy miként képzeljük el a jövőt 2030-ban, ezen törekvések teljesítése 

érdekében természetesen a sikerhez szükséges válaszokat is megfogalmaztunk az “Enter Tomorrow Strategy” 

kihívásaira reagálva. A New és Next DS Programok sikeres teljesülése erős pénzügyi bázist biztosít számunkra. 

Ugyanakkor a DS2022 Program nem csupán hatékonyságnövelő program. Miközben a New és Next DS Program-

ok elsődleges célja a hatékonyságnövelés és a vállalat alaptevékenységek kiterjesztése volt, a DS2022 egy 

transzformációs program: nagy befektetésekkel és nem számszerűsíthető célok megvalósítására irányuló 

kezdeményezésekkel (ennek része a kúltrafejlesztés és az munkavállaló előtérbe helyezése) kívánjuk elérni, hogy 

új tevékenységekkel bővítsük operációs palettánkat. Határozott meggyőződésem, hogy minden egyes DS2022 

Programban rögzített cél ugyanolyan fontos, ezek megvalósításával válhatunk olyan vállalattá, mely élen jár a 

munkavállalói elköteleződés, a vevői elégedettség valamint a működési- és pénzügyi kiválóság terén.” 

 (Horváth Ferenc - Csoportszintű Downstream ügyvezető igazgató) 

“Folyamatosan fejlesztjük a biztonsági kultúrát és az EBK vezetői elkötelezettséget, valamint javítjuk 

folyamatbiztonsági jellemzőinket is. A közlekedési célú üzemanyagok iránti kereslet európai piacra vonatkozó 

hosszú távú előrejelzései csökkenést mutatnak, ezért azt gondoljuk: a hatékonyság a versenyképességünk 

előfeltétele. A költségek alakulása mellett versenyképességünket és a magas nettó cash margint a hozamstruktúra 

és rugalmasság fejlesztésére irányuló kezdeményezések fogják meghatározni. Jelentős erőfeszítéseket teszünk a 

stratégiai növekedési irányvonalaink mentén, annak érdekében, hogy növeljük szerepünket a propilén 

értékláncban - nevezetesen a poliolok tekintetében. Ennek érdekében átszerveztük szervezeteinket, tovább 

erősítettük és fejlesztettük a technikai képességeket a Downstreamben, továbbá mind a mérnökök, mind a front line 

alkalmazottak körében Technikai Karrierutat alakítottunk ki.”  

(Miika Eerola – Csoportszintű Downstream Termelés igazgató) 

"2017-ben átalakítottuk a Downstream szervezeti struktúrát és létrehoztuk a Downstream Kereskedelem & 

Optimalizáció szervezetét. Új működési modellt állítottunk fel, ahol három üzletágat különböztetünk meg: 

Üzemanyag, Petrolkémiai és Speciális Termékek, valamint három szolgáltatási egységet: Eszköz, Ellátás és 

Kereskedelem, Üzleti és leányvállalat támogatás. Közös szerepünk, hogy vevőinket összekapcsoljuk a DS 

képességeivel oly módon, hogy közben maximalizáljuk a Csoportszintű margint. Ügyfél-orientált szervezetként 

tudjuk, hogy ők a legfontosabbak számunkra, arra összpontosítunk, hogy folyamatosan kielégítsük felmerülő 

igényeiket.”  

(Pethő Zsolt – Csoportszintű Downstream Kereskedelem & Optimalizáció igazgató) 

"A Logisztikai csapat mindenkor arra törekszik, hogy megfeleljen az ügyfelek elvárásainak, csökkentse a költségeket 

és erősítse az EBK teljesítményét, miközben különböző új technológiákat alkalmaz, hogy tovább növelje a termékek 

és eszközök láthatóságát a Downstream régióban. A logisztika létfontosságú kapcsolatot teremt a termelés, az 

értékesítés, a kínálat, a nagykereskedelem és a kiskereskedelem között."  

(Howard Lamb – Csoportszintű Logisztika igazgató) 

Versenyelőnyünk 

A MOL-csoport Downstream 6 termelőegységet - 4 finomítót és 2 petrolkémiai üzemet - működtet, ahol a különböző 

üzletági tevékenységek egy integrált értéklánc részeit alkotják. Ez az értéklánc a kőolaj feldolgozásával szállítást és 

értékesítést igénylő finomított termékek széles skáláját állítja elő a különböző háztartási-, ipari- és szállítási igények 

kielégítésére. Emellett a MOL petrolkémiai termékeket is előállít és értékesít világszerte, valamint vezető pozíciót tölt 

be a kelet-közép európai petrolkémiai szektorban. 

A MOL-csoport komplex, kiváló minőségű létesítményeket működtet összesen 20,9 millió tonna/év finomítói és 2,2 

millió tonna/év petrolkémiai kapacitással. A magas nettó készpénztermelő képességgel rendelkező 

magyarországi és szlovákiai finomítóink kihasználják a földrajzi elhelyezkedésükből és a kiegyensúlyozott termék- 

és vevőportfóliókból fakadó előnyöket. A MOL-csoport Petrolkémia üzletága (MPK) egyedülálló előnyt biztosít a 

MOL-csoport finomítói számára és kiváló minőségű termékeket kínál vevőinknek. Az MPK már jelen van a butadién 

piacon és - a hosszú távú stratégiával összhangban - tovább folytatódik az értéklánc mentén az előre irányuló 

integráció. A MOL-csoport célja, hogy a további vegyipari- és petrolkémiai terjeszkedés révén regionális 

piacvezető szerepre tegyen szert. 
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3.4.2 Downstream térkép 

 

3.4.3 Legfontosabb eredmények 

Lezárult a Next Downstream Program 

A Next Downstream Program a MOL-csoport 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó Downstream stratégiájának 

egyik alapeleme volt, valamint a stratégiai célok teljesülésének nyomon követésére is szolgált. A program a 

hosszútávon fenntartható fejlődésre helyezte a hangsúlyt a piaci lehetőségek hatékonyabb kihasználása 

érdekében, a külső és belső kihívásokra adott válaszként. A program keretében a Downstream (finomítás, 

kereskedelem, petrolkémia) és a Kiskereskedelem számára együttesen egy rendkívül ambiciózus, 500 millió 

dolláros EBITDA növekedést tűztünk ki célul 2017 végéig.  A kedvező eredményeket leginkább a margin 

növekedéstől vártuk, a program két fő pillérre épült:  

► Eszköz- és piaci hatékonyságnövelő intézkedések 

► Stratégiai növekedési projektek  

A 2017-es év folyamán a Next Downstream Program mintegy 100 millió dollárral járult hozzá a MOL-csoport 

eredményeihez a projekt első két évében elért 340 millió dollár felett. Az NxDSP így összességében 440 millió dollár 

mértékű eredményjavítást ért el a Downstream csoport és a kiskereskedelmi üzletág belső átalakításaival. Több 
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mint 300 hatékonyságnövelő akció járult hozzá az eredeti 350 millió dolláros cél sikeréhez. Eközben azonban a 

stratégiai projektekből származó eredmények némileg elmaradtak a várt növekedéstől, főként azért, mert az új 

LDPE4 egység zökkenőmentes működésének elérése Szlovákiában a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. A 

program eredményeit részben ellensúlyozta a nagykereskedelmi árrések csökkenése a 2014-es évhez képest, 

melynek oka az erősödő verseny volt. Ezen túlmenően a működési költségek emelkedése szintén negatívan hatott. 

Termelés 

2016-hoz hasonlóan, a feldolgozott kőolajmennyiség a 2017-es év folyamán is elérte a 15,6 millió tonnát. A stratégiai 

célokkal összhangban a tenger felől érkező alternatív nyersanyag feldolgozási aránya jelentősen növekedett, 

elsősorban a Dunai Finomítóban, ahol az import nyersolaj 25%-át tette ki, azaz 1,5 millió tonnát. 

Számos technológiai fejlesztést, átalakítási projektet, valamint több sikeres nagyleállást hajtottunk végre a Dunai és 

Pozsonyi finomítókban. Mindemellett a DS2022 transzformációs projektek előkészítése is a tervek szerint haladt. 

A munkaerőpiac kihívásainak sikeres megválaszolása érdekében, egy átfogó stratégia részeként, a "Díjazzuk a 

kompetenciát" és a "Technikai Karrierút" elnevezésű kezdeményezések kerültek bemutatásra a MOL-csoportban. 

Kereskedelem & Optimalizáció  

A finomított és petrolkémiai termékek összértékesítése 2017-ben elérte a 19,5 millió tonnát, amely a bázisévhez 

képest 2%-os növekedést mutat. 

A piaci tendenciákra reagálva 2017 májusában létrehoztuk az erős szakértői és menedzsment bázisból álló 

Kereskedelem & Optimalizáció szervezetet, mely ügyfélközpontú szemléletével egészen új működési modellt 

vezetett be három üzletág területén: üzemanyag, petrolkémiai, valamint speciális termékek. 

A MOL-csoport által átalakított új butadién üzemnek köszönhetően tavaly a MOL sikeresen lépett be és erősítette 

meg a butadién piacon való jelenlétét. 

Az üzemanyag és a petrolkémiai szegmensek stratégiáit a MOL2030 "Enter Tomorrow" programmal összhangban 

frissítettük és bővítettük. 

Logisztika 

A kezelt mennyiségek több mint 5%-kal, azaz több mint 22 millió tonnára nőttek, míg a szállítási összköltség mintegy 

2%-kal csökkent. 

Tranzit eszközeink és termékeink régióban való láthatósága és elérhetősége kiemelt hangsúlyt kap az 

optimalizáció és a hatékonyságnövelés során; ennek érdekében jelentős IT beruházásokat hajtunk végre, melyek 

egy része már megvalósult, másik része pedig tervezetten 2018-ban zárul majd le.  

A munkatársainkba történő befektetés továbbra is kulcsfontosságú terület: a fizikai és műszaki szakmai előmeneteli 

ranglétra bevezetése a legfontosabb piacainkon kiemelt szerepet kapott. 

DS2022: A Downstream stratégia első állomása 

A MOL-csoport elindította a DS2022 programot, amely az első jelentős mérföldkő a MOL 2030 Stratégia 

megvalósításában. A program három pillérre épül: stratégiai átalakítási projektek, hatékonysági 

kezdeményezések, valamint javuló vevői elégedettség, biztonság és a dolgozók bevonása annak érdekében, hogy 

a MOL-csoport 2030 Stratégia víziójának megfelelően a MOL legyen a munkavállalók, a vásárlók és a befektetők 

első számú választása. A program ismét egy 500 millió dollár nagyságú EBITDA javulás elérését célozza meg, a 

korábbi New Downstream Program (2012-2014) és a Next Downstream Program (2015-2017) célkitűzéseihez 

hasonlóan. 

Azonban a DS2022 nem csupán egy újabb hatékonyságnövelő program, hanem az első mérföldkő a 2030-ra 

megvalósuló transzformáció útján. A nagy befektetési igényű beruházások, valamint a kisebb, nem 

számszerűsíthető célok megvalósítására irányuló kezdeményezések egyaránt új üzleti tevékenységek 

megvalósítását célozzák.  

A DS2022 Program kidolgozása során közel 450 közép és hosszú távú akciót alkottak meg közösen a Downstream 

dolgozói és a programokat 20 alprogramba rendszerezték a működési területeknek megfelelően. Minden 

alprogram konkrét fejlesztési területet céloz meg, így járulva hozzá a “7 fő cél” megvalósulásához. A “7 fő cél” 

azonos súllyal, egyaránt szerves része a programnak, mely magában foglalja a pénzügyi, vevőközpontú, 

munkavállalókra irányuló, EBK és a Stratégiai Programtervhez kapcsolódó célokat.   

A Program 2,1 milliárd dollár befektetéssel 500 millió dollár EBITDA elérését célozza meg. A DS2022 Program 12 nagy 

CAPEX igényű projektet foglal magában, mint például a Rijekai Finomító területén történő késleltetett kokszoló 

építésének beruházását, a Dunai Finomító területén levő fluid katalitikus krakkoló (FCC) átalakítását és a Pozsonyi 

Finomítóban a hidrokrakkoló felújítását. Ezen kiemelt projektek biztosítják a megcélzott EBITDA 65%-át, illetve 

lefedik a tervezett CAPEX keret 85%-át.   
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A DS2022 transzformációs program akcióinak megvalósításával a Downstream várhatóan 1,5 milliárd dolláros 

EBITDA szintet fog elérni átlagos külső makró környezet mellett, ami a divízió erőteljes növekedési potenciálját 

mutatja. Azonban a DS2022 nem csak a pénzügyi mutatók teljesítéséről szól, a nem számszerűsíthető célok 

megvalósítására irányuló kezdeményezések legalább annyira fontosak, mint a számszerűsíthető pénzügyi 

eredményt hozó akciók. 

Fő célok - A 7 fő cél 

 

1. Legmagasabb szintű munkavállalói elköteleződés a régión belül: A DS2022 és a Kultúra Program kiegészítik 

egymást. A kultúrafejlesztés mellett a kompetenciafejlesztés és a munkavállalói élmény javítása is kiemelt szerepet 

kap. 

2. Vevői elégedettség növelése 95%-ra: A vevőközpontúság határozza meg minden lépésünket. Proaktív módon 

követjük a vevői igények alakulását és figyelünk visszajelzéseikre, amelyek alapján alakítjuk következő lépéseinket. 

3. Biztonság az első kvartilisban: Az EBK követelmények teljesülése számunkra elsődleges prioritás, célunk, hogy 

versenytársainkkal összehasonlításban a legjobb EBK teljesítményt nyújtsuk. Védjük munkavállalóinkat és a 

környezetet, biztosítjuk vevőink fenntartható ellátását. 

4. Poliol project (140 millió USD): A Poliol a MOL-csoport történetének legnagyobb léptékű Downstream beruházása, 

mellyel egy növekvő piacon, jelentős pénzügyi előnyök mellett tudjuk bővíteni vegyipari termékportfóliónkat.   

5. Hatékonyság és fejlődés / stratégiai projektek (360 millió USD): 11 jelentős átalakítási projekt és a több mint 100 

hatékonyságjavító intézkedés révén tovább növeljük a már jelenleg is jól teljesítő eszközállományunk 

eredményességét, miközben a készpénztermelő platformunk versenyképességének megőrzését a stratégiai 

kihívásokhoz igazítjuk. 

6. DS EBITDA 1,5+ milliárd USD: A DS2022 megvalósításával minimum 1,5 milliárd dollárra növeljük az EBITDA 

eredményt, mely egyértelműen jelzi a divízió erős növekedési potenciálját. 

7. Útiterv 2030: A DS2022 nem csak a 2022-ig megvalósítandó célokat foglalja magában. Részletes stratégiai, 

technológiai és kereskedelem programtervet készítünk a következő beruházási ciklusra a 2030-as stratégiai célok 

megvalósításához. 

Petrolkémia megújulása: A POLIOL beruházás 

2017 legjelentősebb eseményei 

A MOL-csoport évtizedek óta legnagyobb organikus beruházása a 2021-ig 1 milliárd dollár befektetést igénylő poliol 

termékcsoportra irányul. A beruházással a vállalat közelebb kerül a hosszú távú stratégiában kitűzött céljához és 

a Downstream értéklánc mentén fejleszti, diverzifikálja a társaság portfólióját a tömegáru-termeléstől a speciális 

vegyipari termékek felé.  A beruházás révén a MOL poliolt állít elő saját gyártású propilénből, kihasználva ezzel az 

integrált poliolgyártás minden előnyét: a kezdeményezés Kelet-Közép-Európában egyedülálló, így az egyébként is 

poliol hiányban szenvedő régió piacainak kiaknázásában komoly előnnyel indulhat a társaság. 

2017 júliusában a MOL számára biztosítottá vált a propilén-oxid termelés HPPO (hidrogén-peroxid-propilén-oxid) 

technológiájának fő engedélyeihez és gyártási-tervezési csomagjaihoz való hozzáférés. A hidrogén-peroxid-

egység használatához szükséges licenszet az Evonik IP GmbH, míg a propilén-oxid-egység üzemeléséhez 

szükséges licenszeket az Evonik és a thyssenkrupp Industrial Solutions által létrehozott konzorciumokkal való 

szerződés biztosította. A propilén-oxid előállítása kulcsfontosságú technológia a poliéter-poliolok és propilén-glikol 

előállításához. 

2017 októberében a MOL újabb szerződést írt alá a Poliol Projekt kapcsán a thyssenkrupp Industrial Solutions 

(Thailand) Ltd-vel, amely a propilén-oxid termelést követő technológiai lépéseket foglalja magában. Ez a 

szerződés a propilén-oxidot polimer poliollá és propilén-glikollá átalakító termelési egységek technológiai 

engedélyeinek, gyártási tervezési csomagjainak és műszaki tervezésének megvásárlására vonatkozik. 
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Ugyanebben a hónapban az Európai Bizottság engedélyezte 131 millió euró összegben a regionális beruházási 

támogatást, melyet a magyar hatóságok a MOL számára megítéltek a Tiszaújvárosi Poliol komplex üzem 

építésére. A beruházási támogatás az új üzem üzembe helyezését követően válik felhasználhatóvá 37,7 millió euró 

(11,7 milliárd forint) értékben, a közvetlen pénzbeli támogatás társasági adókedvezmény formájában vehető 

igénybe. A támogatást a Magyar Külkereskedelmi és Kereskedelmi Minisztérium döntése alapján a Magyar 

Befektetési Promóciós Ügynökség (HIPA) nyújtja. 

A Petrolkémiai Stratégiai Projekt számára különálló szervezett állt fel 2017-ben, mely a projekt megvalósításáért 

felel, annak teljes életciklusa alatt. A MOL-csoport megbízta a Fluor, nagy tapasztalatokkal bíró 

projektmenedzsment tanácsadó vállalatot, amely felelős a projekt tervezési, mérnöki, beszerzési és építési 

fázisaiért.  

Kitekintés 

A hidrogén-peroxid, a propilén-oxid, a poliéter-poliol és a propilén-glikol csoportok, valamint a telephelyen kívüli és 

közüzemi létesítmények előkészítő mérnöki tevékenysége (FEED) várhatóan 2018 második negyedévében fejeződik 

be. A MOL egyidejűleg tárgyalásokat folytat a projekt végrehajtási fázisára (végleges befektetési döntés) vonatkozó 

EPC (részletes tervezési, beszerzési és építési) szerződésekről, amely alapján az előkészítő mérnöki tevékenységet 

követően a megvalósítás azonnal meg is kezdődhet. 

3.4.4 A 2017-es év működési áttekintése 

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2017. év 2016. év Mód. Vált. % 

EBITDA 326,5 348,0 -6 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 331,2 348,0 -5 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1) (2)  324,3 323,5 0 

    Ebből Petrolkémia(1) (2) 126,8 144,3 -12 

Üzleti eredmény 226,8 247,6 -8 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 231,6 252,0 -8 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” üzleti eredmény(1) (2) 224,7 227,5 -1 

Beruházások és befektetések 128,9 110,3 17 

ebből organikus 128,9 110,3 17 

MOL-csoport az INA nélkül 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 318,7 343,8 -7 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1) (2) 319,3 328,3 -3 

Ebből Petrolkémia üzleti újrabeszerzési árakkal becsült 

„tiszta” EBITDA-ja(1) (2) 
126,8 144,3 -12 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 236,3 264,3 -11 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” üzleti eredménye(1) (2) 236,9 248,8 -5 

INA-csoport 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 12,5 4,2 197 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1) (2) 5,0 -4,8 n.a. 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) -4,7 -12,2 -61 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” üzleti eredménye(1) (2) -12,2 -21,3 -43 
    

Finomítói árrések 2017. év 2016. év Vált. % 

Csoportszintű finomítói árrés (USD/bbl) 6,5 5,7 14 

Komplex finomítói árrés (MOL+Slovnaft) (USD/bbl) 7,1 6,3 13 

ÚJ Csoportszintű petrolkémiai árrés (EUR/t) (9) 504 543 -7 
    

Külső kőolaj- és petrolkémiai termék- értékesítés 

országonként (kt) 
2017. év 2016. év Vált. % 

Magyarország 4.660 4.532 3 

Szlovákia 1.756 1.809 -3 

Horvátország 1.956 1.923 2 

Olaszország 1.928 1.931 0 

Egyéb piacok 9.153 8.861 3 

Összesen 19.453 19.056 2 
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Külső kőolaj- és petrolkémiai termék-értékesítés 

termékenként (kt)4 
2017. év 2016. év Vált. % 

Kőolajtermékek 18.040 17.811 1 

   Motorbenzin 3.820 3.816 0 

   Gázolaj 10.044 9.724 3 

   Fűtőolaj 581 509 14 

   Bitumen 468 541 -13 

Petrolkémiai termékértékesítés 1.413 1.245 13 

   Olefin termékek 210 190 11 

   Polimer termékek 1.122 1.001 12 

   Butadién termékek 81 54 50 

Teljes kőolaj- és petrolkémiai termék értékesítés 19.453 19.056 2 

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

Pénzügyi áttekintés 

2017-ben a Downstream üzletág újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja hasonlóan erős volt, mint az azt 

megelőző évi eredmény. Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 324 milliárd forintot ért el, melynek több, 

mint 60%-át a finomítás és kereskedelem adta, míg a maradék a petrolkémiai üzletből származik. A Downstream 

külső környezet továbbra is támogatólag hatott: mind a finomítói, mind a petrolkémiai árrés meghaladta az 

iparági ciklus átlagának megfelelő értéket. Ennek megfelelően az üzletág 195 milliárd forint egyszerűsített szabad 

cash-flowt termelt. Az eredmény alakulásának hátterében az alábbi tényezők állnak: 

(+) Kiváló finomítói árrések (a komplex finomító árrés 7,1 dollár/hordóra növekedett 6,3 dollár/hordóról) amely a 

legmagasabb érték az utóbbi öt évben. 

(-) Az integrált petrolkémiai árrés 40 EUR/t-val 504 EUR/t-ra csökkent. 

(-) A működési költségek növekedtek, ennek hátterében főleg a magasabb energiaköltségek, az emelkedő 

karbantartási költségek és a növekvő személyi jellegű ráfordítások álltak. A személyi jellegű költések emelkedése 

főként a regionális béremelkedés következménye. 

Regionális kereslet és értékesítési adatok változásai  

A közép-kelet-európai országokban a keresletet nagymértékben befolyásolta a régiós gazdasági teljesítmény 

alakulása és a viszonylag alacsony szinten stabilizálódó végfelhasználói ár. Magyarországon 4%-kal, Szlovákiában 

3%-kal növekedett a kereslet, míg Horvátországban nem változott érdemben a motorüzemanyag-fogyasztás.  

A régiós motor üzemanyag 

kereslet változása 
Teljes piac* MOL-csoport értékesítés 

2017. év / 2016. év (%) Benzin Dízel 
Motor  

üzemanyagok 
Benzin Dízel 

Motor  

üzemanyagok 

Magyarország 4 3 4 5 3 3 

Szlovákia 1 4 3 -3 1 0 

Horvátország(4) -4 2 0 -2 2 1 

Egyéb 2 9 7 -19 4 -2 

KKE 10 ország 2 8 7 -8 3 0 

 *Forrás: MOL becslés 

CAPEX 

Beruházások és befektetések típus szerinti bontásban (Mrd Ft) 2017. év 2016. év Mód. Vált. % 

Összesen 128,9 110,3 17 

Stratégiai projektek  15,0 3,3 353 

Normalizált beruházások és befektetések 113,9 107,0 6 

 

Beruházások és befektetések 

(Mrd Ft) 
2017. év 

2016. év 

Mód. 

Vált. 

év/év % 
Fő projektek 2017-ben 

                                                                            
4 A kiskereskedelmi értékesítés a 3.5.4-es fejezetben található (A Fogyasztói szolgáltatások szegmens 2017-es működési 

összefoglalója). 
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Feldolgozás és Kereskedelem 

beruházások és befektetések 
98,8 77,5 27 

 MOL: Karbantartás, katalizátorok cseréje, 

motorikus üzemanyag adalékoló rendszer 

fejlesztése, emissziós szabályok jövőbeli 

szigorodásának való megfelelés, hidrogén gyár 

hatékonyságának növelése 

SN: karbantartás, katalizátorok cseréje, só- és 

szennyeződés-mentesítő cseréje 

INA (Rijeka): késleltetett kokszoló előkészületei, 

szennyvízkezelő telep felújítása és a Bakar kikötő 

modernizációja 

Vegyipar beruházások és 

befektetések 
28,4 30,3 -6 

 MOL: poliol, olefinüzemhez kapcsolódó 

beruházások, szennyvízkezelő telep fejlesztése  

SN: etilén tárolótartályok, olefinüzem 

rekonstrukciós és LDPE4 üzem 

Energia és egyéb 1,7 2,5 -32   

Összesen  128,9 110,3 17   

 

A Downstream üzletág beruházásai 17%-kal haladták meg a bázisidőszakot. A növekedés teljes egészében a 

finomítás, kereskedelemhez kapcsolódik, elsősorban a fokozódó karbantartási tevékenység és az INA rijekai 

finomítójának késeltetett kokszolójához kapcsolódó költségek eredménye. 2017-ben a poliol üzem 

megvalósításának első fázisaként a mérnöki munkálatai megindultak, amelyek a beruházások megnövekedésével 

jártak.   

3.4.5 Fenntarthatósági összefoglaló 

Éghajlatváltozás 

  

Stratégiai cél: 

2020-ra a közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátás 200 ezer tonna CO2-egyenértékkel való csökkentése 

energiahatékonysági kezdeményezéseken keresztül. 

Teljesítmény: 

A Rijekai Finomító energiahatékonysági nyereségei nem tudták kiegyenlíteni a növekvő gázolaj használatot Sisak-

ban, és azt, hogy ez az üzem időszakosan működik. Magasabb CO2 kibocsátás figyelhető meg a magyar 

petrolkémiai üzemek esetében is.  

Energia 
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Stratégiai cél: 

A Downstream termelés energiafelhasználásának legalább 5%-os csökkentése. 

Teljesítmény: 

A fajlagos energiafelhasználás továbbra is csökkenő tendenciát mutat a petrolkémiában, a feldolgozott mennyiség 

növekedése ugyanis mindkét üzem esetében meghaladta az energiafelhasználás növekedését. A fajlagos 

finomítói energiafelhasználás növekedése nagy részben a Dunai Finomító magasabb energiafelhasználásának 

következménye, illetve a horvátországi finomítókban a termelés növekedését meghaladóan növekvő 

energiafelhasználásnak. 

Munkabiztonság 

  

Stratégiai cél: 

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek számát nullára csökkenteni mind a saját munkavállalók, mind a beszállítók 

körében 2020-ig. 

Teljesítmény: 

Az előző évekkel összhangban 2017-ben is csökkent a TIER1-2-es folyamatbiztonsági események (PSE) száma, 

ugyanakkor a munkaidő-kieséssel járó munkabelesetek gyakorisága (LTIF) a tavalyi évhez képest jelentősen 

növekedett elsősorban a saját munkavállalók munkabalesetek száma miatt (14 és 9); miközben a munkaórák száma 

3 százalékkal csökkent. 

Levegőtisztaság-védelem 

 

 

Stratégiai cél: 

Az NOX- és SO2-kibocsátások 15%-os csökkentése 2020-ig. 

Performance: 

Az NOX- és SO2-kibocsátások harmadik éve emelkedtek 2017-ben. Az emelkedés legfőbb oka a (a Slovnaft finomítót 

ellátó) CMEPS erőmű megvásárlása. További okok a Slovnaft finomítóban (Szlovákia) előre nem tervezett leállások 

miatt megnövekedett fáklyázás, illetve a sisaki finomítóban (Horvátország) megnövekedett másodlagos termelés 

és változó minőségű üzemanyag felhasználás. 
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Vízgazdálkodás és elfolyások 

  

Teljesítmény: 

Két elfolyás történt Szlovákiában, továbbá egy 2016-os év végén kezdődött elfolyás 2017-es év első heteiben is 

folytatódott Horvátországban. A megnövekedett vízfelhasználás főként a szlovákiai CMEPS erőmű megvásárlása 

és a megnövekedett termelés miatt volt.  

Humán tőke 

  

Stratégiai cél: 

A dolgozói elkötelezettség növelése és szakmai karrierút rendszer kifejlesztése a Downstreamben. 

Teljesítmény: 

A tavalyi év hatékonysági intézkedései után a létszám továbbra is szinten maradt. A fluktuáció tovább csökkent már 

a második egymást követő évben, köszönhetően a növekvő dolgozói elkötelezettségnek és szakmai karrierút 

programoknak, a régió egyre szűkülő munkaerőpiaca ellenére. 

  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

m3/ktmillió m3

Vízfelhasználás

Teljes vízkivétel - Finomítás
Vízkivétel / termelés - teljes Finomítás

0

500

1,000

0

5

10

15

2013 2014 2015 2016 2017

m3pcs Elfolyások száma és mennyisége (>1m3)

Elfolyások száma - Finomítás
Elfolyások mennyisége - teljes Finomítás

9,800

9,900

10,000

10,100

10,200

10,300

2014 2015 2016 2017

Létszám (finomítás és petrolkémia)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2014 2015 2016 2017

Fluktuáció (finomítás és petrolkémia)



 

 
A vezetés beszámolója és elemzése 2017 92 

 

3.5 INNOVATÍV ÜZLETÁGAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

3.5.1 A 2017-es év áttekintése 

Fogyasztói Szolgáltatások 

► Összességében 2017 egy erős év volt, minden idők legmagasabb pénzügyi eredményével 

► A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens rekord magas, 97 milliárd forint (358 millió dollár) konszolidált EBITDA-t 

ért el 

► Az ENI hálózat magyarországi és szlovéniai átvétele sikeresen megtörtént, így már 9 országban, 1.881 

stratégiailag pozícionált töltőállomással szolgáljuk ki úton lévő ügyfeleink igényeit Bukaresttől az Adriáig és 

Belgrádtól Prágáig 

► Év végén 447 Fresh Corner töltőállomásunk működött 

► 41 millió csésze kávét értékesítettünk töltőállomásainkon 2017-ben 

► Minden mobilitási kezdeményezésünket – B2B flottakezelés, B2C közösségi autózási platform és EV (elektromos 

hajtású jármű) töltő telepítés –megindítottuk 

► 2017 végén, saját járműflottánkra építve a MOL Fleet Solution sikeresen belépett a flottakezelési piacra 

► Év végére a MOL Fleet Solution által működtetett autók száma megközelítette az 1.000 darabot 

 

Ipari Szolgáltatások5 

► Olajipari szolgáltató cégeinknél több mint 25%-os költségmegtakarítást értünk el 

► Karbantartó cégeink növelték a MOL főtevékenységét végző üzleteknek nyújtott tevékenységi köreiket, melynek 

eredménye egy költséghatékonyabb és megbízhatóbb eszközműködtetés 

Kitekintés 

Fogyasztói Szolgáltatások 

Az elkövetkezendő évek során átlagosan 7%-os évenkénti EBITDA növekedést megcélozva kívánjuk elérni a 2021-re 

kitűzött 450 millió dolláros célt 

Tervünk, hogy közelebb kerülünk fogyasztóinkhoz a Fresh Corner kávé koncepciójával, megduplázva azon 

töltőállomások számát, ahol a legmagasabb szintű kávézási élmény nyújtjuk vásárlóinknak a prémium minőségű 

kávékínálatunkkal 

Az INEA, EC által támogatott NEXT-E keretén belül, más partnerekkel közösen, 253 darab elektromos autótöltő 

állomás telepítése a KKE-i régióban 

A MOL Limo szolgáltatási területének kiterjesztése és flottájának bővítése évről évre 

A MOL Fleet Solution belépése a környező országok, mint például Szlovákia és Horvátország piacaira 

 

Ipari Szolgáltatások 

További működési optimalizáció és a szolgáltató cégek közti szinergiák kiaknázása. Továbbá meglévő 

eszközeinkbe való beruházások és fejlettebb szolgáltatások nyújtása külső ügyfelek számára 

Üzletfejlesztési törekvéseink növelése, hogy szolgáltató portfóliónk szélesítésével új piacokra léphessünk be 

 

A MOL-csoport „2030 – Enter Tomorrow” elnevezésű stratégiája elkülöníti egymástól a szolgáltatás típusú 

üzletágakat az ipari főtevékenységektől, mivel ezen két terület teljesen más vezetői szemléletet igényel. Új 

stratégiájában a MOL kifejezi azon szándékát is, hogy az újonnan alakult szervezet keretein belül új, a meglévő 

főtevékenységhez szorosan nem kapcsolódó üzletekkel is foglalkozik. Ezen irány mentén 2016. december 1-vel 

megalakult az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások (továbbiakban: IBS) szervezet. Az új szervezet azokkal az üzleti 

tevékenységekkel kapcsolatosan jöttek létre, amik nem kapcsolódnak szorosan a hagyományos értelemben vett 

olaj- és gáziparhoz, de mind az egyéni fogyasztókat (B2C – Fogyasztói Szolgáltatások) mind pedig az ipari 

szereplőket (B2B - Ipari Szolgáltatások) kiszolgálja. Az IBS hosszú távú jövőképét a fogyasztók, azok viselkedése és 

                                                                            
5Az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások belső vállalatirányítási rendszere és a külső riportálási struktúrája eltérő, így az IBS 

Ipari Szolgáltatások és Egyéb Vállalkozások szervezetek eredményei a “Központ és egyéb” szegmensben találhatóak. 
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szükségletei határozzák meg. Egyre növekvő fogyasztói bázisára és hálózatára építve, a MOL-csoport egy integrált 

és innovatív megoldásokat kínáló vállalattá kíván fejlődni. A stratégiában meghatározott tevékenységek mentén 

és a meglévő alapokra építkezve, lehetővé válik, hogy mindinkább megértsük fogyasztóink preferenciáit, mint 

egyéneket és ezáltal képesek legyünk a gyorsan változó szokásaiknak megfelelő, személyre szabott, komplex 

megoldásokat kínálni. 

 

IDÉZETEK: 

 

“2017-ben kidolgoztuk a MOL új vállalati arculatát, ami a fogyasztókhoz való közelebb kerülésre és a külső-, belső 

szolgáltatásnyújtásra törekszik. Az elmúlt évet az alapok lefektetése jellemezte, amik nélkülözhetetlenek a hosszú 

útávú stratégiai célok eléréséhez valamint ahhoz, hogy egy sikeres profit centerré váljunk. Ezen lépéseink hatásai 

már 2018-ban éreztetni fogják hatásukat. Hosszú távú célunk, hogy a gyorsan fejlődő, új világ hajtóereje legyünk és 

tevékeny szerepet vállaljunk egy szolgáltatásközpontú üzleti környezetben.”  

(dr. Világi Oszkár  – Csoportszintű Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások EVP) 

 

„2017-ben kétszámjegyű EBITDA növekedést értünk el, melyet egyaránt támogatott az üzemanyagok és a nem 

üzemanyag típusú termékek értékesítésének növekedése. A folytatódó “Fresh Corner” átépítések eredményeként 

a nem-üzemanyag termékek árrés növekedése meghaladta az üzemanyagok árrésének növekedését. Döntő 

lépéseket tettünk úttörő és innovatív stratégiánk megvalósításában, hogy forradalmasítsuk a közép-kelet-európai 

közlekedést. Mobilitás szolgáltatásunk első építőelemeként elindítottuk flottakezelő leányvállalatunkat és 

fellendítendő alternatív üzemanyag-piaci jelenlétünket, elindítottuk új közösségi autózási szolgáltatásunkat, a MOL 

Limo-t. Szigorú pénzügyi terveinket, 2018-ban, a költségek alapos vizsgálatával kívánjuk teljesíteni, továbbá digitális 

képességeink fejlesztésével folytatjuk az átalakulást, aminek révén egy teljes körű, 360°-os szolgáltató vállalattá 

kívánunk válni.”  

(Ratatics Péter – Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások EVP) 

 

“Az új Csoportszintű Ipari Szolgáltatások szervezet megalakulásával a belső ügyfeleknek nyújtandó versenyképes 

szolgáltatások és azok minőségi szintjének javítása a célunk. Emellett olajipari szolgáltatásaink kialakításával 

elindultunk azon az úton, hogy külső piacra nyújtott szolgáltatásokkal növeljük EBITDA termelő képességünket. 

Elkötelezettek vagyunk amellett is, hogy folyamatosan fejlesszük és egyszerűsítsük belső folyamatainkat.“  

(Imrich Tomasek – Csoportszintű Ipari Szolgáltatások VP) 
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3.5.2 Fogyasztói szolgáltatások térkép 

 

3.5.3 A Fogyasztói szolgáltatások legfőbb eredményei  

Fogyasztói Szolgáltatások 
A Fogyasztói Szolgáltatások szervezete pénzügyi célkitűzéseit az elvárásokkal összhangban, illetve azokat 

meghaladva teljesített 2017-ben. Ez 17%-os EBITDA (358 millió dollár) növekedést jelent az előző évhez képest (307 

millió dollár). A szervezet két fő üzleti lábból áll: a “Kiskereskedelem” az üzemanyag és a nem üzemanyag termékek 

kiskereskedelmet foglalja magába, míg a “Mobilitás” minden olyan egyéb szolgáltatásunkat tartalmazza, amit az 

úton lévő embereknek biztosítunk. 

Kiskereskedelem 

A Kiskereskedelem több mint 400 töltőállomás átépítési projektet teljesített, beleértve az új, nem-üzemanyag 

értékesítés fokozását célzó koncepciónk, a Fresh Corner átépítéseket is. 2017 folyamán a fő hangsúly az újonnan 

vásárolt magyarországi (100 db) és szlovéniai (11 db) ex-ENI töltőállomások integrációján és arculatának 

átalakításán volt, emellett mellett bevezettük a COCA (Company Owned – Commission Agent) működési modellt 

szlovákiai hálózatunkban. A MOL-csoport megtartotta vezető piaci pozícióját a magyar, a horvát és a szlovák 

piacokon és második legnagyobb szereplőjévé vált a román és a cseh piacoknak, míg Szlovéniában a harmadik 

legnagyobb piaci szereplő. A teljes MOL-csoportra kiterjedően elindítottuk Működési Kiválóság programunkat azzal 

a céllal, hogy azonosítsuk a mindennapi működésünkben rejlő hatékonyságfejlesztési lehetőségeket. Ennek első, 

látható eredményeit 2018-ra várjuk. 

Egyik legfontosabb értékünk, hogy munkavállalóinkat helyezzük előtérbe. Ebből kifolyólag folyamatosan teszünk a 

szervezeten belüli képesség fejlesztéséért. A tavalyi év során szervezetünkön belül fejlesztettük az innovációs, 

tárgyalási és kategória menedzsment képességeket. A Kiskereskedelmen belül sikerrel jártunk néhány stratégiailag 

fontos pozíció betöltésében. Töltőállomásainkon ezeket a kezdeményezéseket már néhány éve megindítottuk arra 

törekedve, hogy a „benzinkutas” gondolkodásmódból átlépve váltsunk „házigazda” szemléletre. Az egyedi SMILE 
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programunk nem csak egy egyszerű program vagy képzési rendszer, hanem egyfajta mozgalom, ami a teljes 

vállalati kultúrafejlődésünk egyik motorja. A 2017-es év folyamán mindent egybevéve, csoportszinten, közel 400 

területi és töltőállomási vezető, több mint 2.000 töltőállomási dolgozó és több mint 100 vezető kolléga vett részt a 

SMILE képzéseken. 

2017 végére a MOL-csoport régió szerte közel 450 Fresh Corner töltőállomás átépítését fejezte be, az átépítések 

folyamán munkaidő kieséssel járó baleset nem történt. A fogyasztói elfogadást tekintve kiskereskedelmi üzletágunk 

az iparág vezető szereplői közé került, az elsőszámú márkává lépett elő a régióban, miközben a valaha volt 

legmagasabb ügyfél-támogatottsági értéket (NPS) is elértük Magyarországon. Az előző évhez képest 15%-kal 

növeltük aktív vásárlói bázisunkat a digitalizáción és a teljes életcikluson alapuló, tökéletesített hűségprogram 

stratégiánknak köszönhetően. Szlovákiában megnyitottuk Pristavna-t, a legújabb fejlesztésű innovációkkal 

felszerelt, digitális, fogyasztóbarát megoldásokat és friss élelmiszereket kínáló töltőállomásunkat. Magyarországon, 

a Szentendrei út 100. szám alatt, kísérleti jelleggel megnyitottuk az első autós étteremmel rendelkező („drive-

through”) töltőállomásunkat, ahol széles választékban kínálunk kávét, ételt és italt az úton lévő vásárlóinknak.  

A MOL-csoport mindig is törekedett, hogy kimagasló minőségű üzemanyagot biztosítson vásárlóinak, ezért 2017 

júniusától továbbfejlesztett kínálattal jelentkeztünk töltőállomásainkon. Mostantól a hagyományos és prémium 

üzemanyagaink MOL EVO / INA Class néven elérhetők. Megújult üzemanyag palettánk bizonyítottan tisztítja a 

motort és különleges adalékanyagának köszönhetően eltávolítja a lerakódásokat, megelőzi azok kialakulását és 

korrózió elleni védelmet is biztosít. A motortisztítás terén mutatott kimagasló eredményeikkel az új generációs MOL 

EVO és INA Class termékek felülmúlják kategóriájuk európai szabvány előírásait. 

Hisszük, hogy mi irányítjuk a jövőnket alakító változásokat, éppen ezért a Kiskereskedelemben célul tűztük ki, hogy 

üzletágunkban minden tekintetben mindig naprakészek legyünk. A bolttípus fejlesztési projektünkben arra 

összpontosítunk, hogy a vásárlói potenciálon alapuló helyszín kiválasztást összekössük a megfelelő szolgáltatásokkal 

és árukínálattal. Egyik fontos mérföldkőként kialakítottuk és elfogadtattuk kiskereskedelmi digitális stratégiánkat és 

akciótervünket. Az elkövetkezendő években nagy erőfeszítéseket fogunk tenni ennek megvalósítására és, hogy 

elérjük a három legfontosabb célunkat: az adatok és a mesterséges intelligencia kihasználásával személyre szabjuk 

kapcsolatunkat vásárlóinkkal; a digitális csatornák bevezetésével növeljük vásárlóink kényelmét; a tranzakciók és a 

vásárlói információkhoz való valósidejű hozzáférhetőséggel pedig javítsuk saját, belső működésünket. 

A MOL-csoport hosszú távú stratégiája a Kiskereskedelmi üzletet az egyik húzó márkájaként és mint a vásárlók 

elsőszámú választását definiálja kulcs piacainkon mind az üzemanyag, mind pedig a kiskereskedelmi áruk 

területén. 2018-ban folytatjuk ennek a stratégiának a megvalósítását, különös hangsúllyal a nem üzemanyag típusú 

termékek kategóriáihoz kapcsolódó irányokra. Mindeközben a Kiskereskedelmen belül újonnan felállított 

szervezeti felépítéssel tovább alakítjuk a cégcsoporton belüli működést. Arra számítunk, hogy az elkövetkezendő 

három év során átlagosan évi 7%-os EBITDA növekedést érünk el, így érjük el a Retail 2021 elnevezésű akciótervünk 

pénzügyi célját, a 450 millió dollárt. Eközben a nem üzemanyag típusú termékek árrésének növekedése 2018-ban, 

várhatóan meghaladja majd az üzemanyagok árrés növekedésének szintjét. Elképzelésünk szerint folyamatosan 

elemezzük és kiértékeljük az új üzleti koncepciókat, hogy aztán beruházásokat eszközöljünk a töltőállomásoktól 

eltérő, új kezdeményezésekbe és bolttípusokba. Vásárlóinkat 2018-ban közelebb kívánjuk hozni a Fresh Corner kávé 

koncepciónkhoz azáltal, hogy megduplázzuk azon töltőállomásaink számát, ahol a prémium minőségű kávéinkkal 

a legmagasabb szintű kávézási élményt kínáljuk. 

A fenntartható fejlődés és EBK vonatkozásban folytatjuk azon kezdeményezésünket, hogy töltőállomásaink 

használt sütőolaj gyűjtőpontokként is funkcionálnak. 2017 folyamán, Magyarországon 232 tonna használt olajat 

gyűjtöttünk be. Elindítottuk a Tudatos Fogyasztó Biztonsági kampányunkat és EBK szempontokat vezettünk be a 

közösségi autózás, töltés és a töltőállomásokon elérhető más, új szolgáltatásaink területén. Büszkék vagyunk azon 

EBK eredményünkre, hogy lokációink nem voltak kitéve a Horvátországban nagyszámban megjelenő 

erdőtüzeknek, köszönhetően a töltőállomáson dolgozó kollégák felkészültségének és elővigyázatosságának. 

Mobilitás 

E-mobilitás 

Az elektromos hajtású járművek (EVs vagy BEVs) régióbeli kiszolgálásához szükséges infrastruktúra fejlesztésének 

és kiépítésének megvalósítására megalapítottuk a csoportszintű E-mobilitás üzletágunkat. A csoportszintű e-

mobiltás fogja megteremteni az EV tulajdonosok számára a lehetőséget, hogy szabadon közlekedhessenek az 

országok között. A MOL-csoport célja, hogy piacvezetővé váljon az e-mobilitás piacán és csúcstechnológiájú 

szolgáltatásokkal élen járjon az elektromos töltőhálózat üzemeltetésben. A tavalyi év során a csapat a belső, 

közösségi autózáshoz kapcsolódó igényt kielégítendő telepítette az első néhány EV töltőpontot, ezáltal a lehető 

legnagyobb területet lefedve Budapest határain belül. 

2017 júliusában a NEXT-E projektet választotta az Európai Bizottság, amit a Connecting Europe (CEF) alap 

társfinanszíroz. A NEXT-E konzorciumnak 18,84 millió EUR áll rendelkezésére a projekt végrehajtására, ami a CEF 

történetének eddigi legnagyobb, EV projektre odaítélt díjazása. A MOL-csoport mellett konzorciumi tagok az E.ON 
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csoport, a horvát HEP, a szlovéniai és horvátországi PETROL éppúgy, mint a Nissan vagy a BMW. A projekt 250 db 

gyors- (50 kW) és ultragyorstöltő (legalább 150 kW) telepítését és üzemeltetését tartalmazza a legfontosabb 

autópályák mentén. A NEXT-E projekt egyik fontos mérföldköve a MOL-csoport hosszú távú stratégiájának, mely 

azon föltevésre épül, hogy a fosszilis üzemanyagok hosszú távon el fogják veszíteni monopol helyzetüket a 

közlekedés területén. A projekt kapcsán a MOL-csoport 55 EV töltőt telepít a régióban 2018 végéig. 

MOL Flottakezelés (MOL Fleet Solution) 

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

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

ügyfelek a magyarországi vagy multinacionális nagyvállalatok és más kis-, közepes- vagy nagyvállalatok gépjármű 

flottái. Kiváló és rugalmas szolgáltatásokat nyújtva, a MOL Flotta Menedzsment célja, hogy meghatározó 

szereplőjévé váljon a flottakezelő piacnak. 

2017-ben a MOL Fleet Solution sikeresen kilépett a flottakezelő piacra és év végére a szervezet által finanszírozott és 

üzemeltetett járművek száma megközelítette az 1.000 db-ot. A cégnek tovább kell bővíteni működtetett 

járműflottáját és elérni minimálisan a 2.000 db-ot, valamint a flottában a külsős partnerek rendelkezésére bocsátott 

autók arányának a 25%-ot. A MOL Fleet Solution legfőbb célkitűzése, hogy elektromos autóinak arányát növelve az 

elsőszámú elektromosautó-flotta tulajdonossá váljon és belépjen a környező országok, Szlovákia és Horvátország 

piacaira is. 

MOL LIMO 

A 2030-as stratégiai irányok mentén a MOL megalapította külön jogi entitását a közösségi közlekedés területén. A 

MOL Limitless Mobility Kft. (MOL Limo) feladata a közösségi autózási szolgáltatás beindítása a MOL-csoport 

országokban. 2017-ben megtörtént az új piacra való belépés előkészítése, beleértve a 100 db elektromos 

meghajtású VW eUP!-ot és 200 db belsőégésű motoros VW Up!-ot tartalmazó, budapesti flotta beszerzése és 

felszerelése. 2018 januárjában elindítottuk szolgáltatásunkat Budapesten, amely 60 km2-es  területet fed le. 

2018-ban a MOL Limo szolgáltatási területét 80 km2 növeljük és a flottát további 100 db járművel bővítjük, elérve így 

a 400 darabot. Az év legfontosabb célkitűzései, hogy meghatározó piaci részesedést érjünk el és piacvezetőkké 

váljunk. A nemzetközi terjeszkedésre való felkészülést is megkezdjük az év folyamán. Középtávú terveink között 

szerepel, hogy szolgáltatásunkat kiterjesszük a közép-kelet-európai régió minden fővárosára és jelentősebb 

nagyvárosára valamint, hogy a budapesti szolgáltatásunkat 600 db, kizárólag elektromos meghajtású autóval 

lássuk el és a szolgáltatási területet 150 km2-re növeljük. Működésünk első hónapjában máris elértük a 2018 egész 

évre tervezett regisztrációs számot és napi szinten több mint 1.000 egyéni ügyfél használja a MOL Limo szolgáltatást. 

3.5.4 A Fogyasztói szolgáltatások szegmens 2017-es működési összefoglalója 

 

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2017. év 
2016. IV. 

n.év 
Vált. % 

EBITDA 97,3 86,3 13 

EBITDA speciális tételek nélkül(1) 97,3 86,3 13 

Üzleti eredmény 72,1 53,0 36 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1) 72,1 58,9 22 

Beruházások és befektetések 39,7 61,8 -36 

ebből organikus 39,7 31,1 28 

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

Éves teljesítmény 

A fogyasztói szolgáltatások szegmens eredménye 13%-ot javult és 97 milliárd forintot ért el 2017-ben, amely a 

legmagasabb üzletági eredmény.  A kimagasló teljesítményt a közép-kelet-európai motorüzemanyag fogyasztás 

emelkedéséből eredő erőteljes értékesítés növekedés, és az üzemanyag árrés további tágulása eredményezte. A 

nyereségesség emelkedést ezen felül támogatta a Fresh Corner koncepció kiterjesztésének folytatása, ami a nem-

üzemanyag típusú értékesítés további növekedését hozta. Alapvetően a Fresh Corner fokozatos bevezetése áll az 

organikus beruházások 28%-os emelkedésének hátterében is. A magyarországi és romániai kötelező 

minimálbérek megemelése azonban negatívan hatott az eredményre a 2017-es évben, melyek a hálózat 

egyharmadát érintő bérnövekedésből eredtek. 
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Kiskereskedelmi értékesítés  

 

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt) 2017. év 2016. év Vált. % 

Magyarország 1.199 1.059 13 

Szlovákia 664 617 8 

Horvátország 1.068 1.060 1 

Románia 717 662 8 

Csehország 484 468 3 

Egyéb(8) 367 380 -3 

Összesen 4.499 4.246 6 

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

A kiskereskedelemi értékesítés továbbra is jelentősen, 6%-os mértékben, emelkedett, miközben a közép-kelet-

európai motorüzemanyag fogyasztás bővült. Az értékesítés emelkedése összehasonlítható bázison6 (az 

inorganikus hatásokat kiszűrve) 4% volt az előző évhez képest. 

Nem-üzemanyag értékesítés 

 

Nem-üzemanyag indikátorok 2017. év 2016. év 

Nem-üzemanyag margin 24,6% 23,6% 

Fresh Cornerek száma 447 248 

 

A nem-üzemanyag étkesítés fokozását célzó koncepciónk keretében csaknem 200 Fresh Cornert létesítettünk 

hálózatunk kútjain, így a Fresh Cornerek átlagos száma 447-re emelkedett.  Ennek megfelelően a nem üzemagyag-

árrés továbbra is nagyobb mértékben emelkedett, mint az üzemagyag-árrés, és ez az előző év azonos 

időszakához képest egy százalékpontos növekedést eredményezett az összesített árrésben.

                                                                            
6 A hálózatnövekedésből származó hatástól tisztítva. 
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3.5.5 Fogyasztói szolgáltatások fenntarthatósági összefoglaló 

Munkabiztonság 

 

Stratégiai cél: 

Az összes jelentésköteles esemény frekvenciájának 

(TRIR) folyamatos javítása, végső célként a balesetek 

nullára csökkentése. 

Teljesítmény: 

2017-ben a Fogyasztói Szolgáltatások a mutatóra 1,0 

alacsonyabb értékben határozta meg a célkitűzését, a 

tényleges baleseti gyakoriság végül 0,6 lett. 2018-ra a 

MOL 0,9-es értéket határozott meg a Fogyasztói 

Szolgáltatásoknak, összhangban a folyamatos 

fejlődésre vonatkozó stratégiai céllal. 

Éghajlatváltozás 

 

Teljesítmény:  

2017-ben a MOL 868 tonna CO2 kibocsátást takarított 

meg, mely nagy részben a felújított benzinkutak LED 

világítással történő folyamatos felszerelésének 

köszönhető. 

 

Humán tőke 

 
* A létszám csak a Kiskereskedelem központi adatait tükrözi (szellemi 
munkavállalók). A töltőállomásokon dolgozók (SeS) létszáma 
Csoportszinten kb. 17,000 fő, melyből 4500 főt COCO modell alapján 
alkalmazunk. 

  

Stratégiai cél: 

A Kiskereskedelemben jelentős kompetenciafejlesztés lesz fókuszban, melynek célja a belső napi fogyasztási 

cikkekkel (FMCG) kapcsolatos iparági tudás kiépítése, meghatározott célkitűzések mentén. 

Teljesítmény: 

További HQ-szintű hatékonysági intézkedéseket követően, a Fogyasztói Szolgáltatások keretein belül növekvő 

Mobilitás szervezet ellenére, a teljes kiskereskedelmi létszám csökkent 2017-ben. A töltőállomásokon dolgozók 

létszáma az elmúlt évek csökkentő tendenciái után stabilizálódott. A 2016-os évig tapasztalt növekvő fluktuációs 

trend megtört a 2017-es év során; javult a munkaerő megtartása a régió egyre szűkülő munkaerőpiaca ellenére.  
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3.5.6 Ipari Szolgáltatások és az Open Innovation HUB 

Ipari Szolgáltatások 

Az Ipari Szolgáltatások azzal a céllal jött létre, hogy a MOL-csoporton belüli ügyfelek részére olajipari 

szolgáltatásokat és karbantartási szolgáltatásokat nyújtson, továbbá értéket teremtve, azokat külső harmadik fél 

felé is biztosítani tudja. Az Ipari Szolgáltatások stratégiai célja így két részből áll: tovább javítani a belső ügyfeleknek 

nyújtandó szolgáltatások szintjét és azok minőségét, valamint értékesíteni a széleskörű tudásunkat. 

Szolgáltatásainkat továbbá harmadik feles ügyfelek részére is biztosítani kívánjuk. A nem szénhidrogén alapú (non-

HC) beszerzés, mint professzionális kereskedelmi egység, része az Ipari Szolgáltatásoknak és része a teljes 

értékláncunknak. A 2017-es év folyamán kiterjedt költség harmonizációs és működés optimalizációs programokat 

indítottunk az olajipari szolgáltatások területén működő cégeinknél. Ennek eredménye egy több, mint 25%-os 

fixköltség csökkentés. Mindeközben jelentős növekedést értünk el a harmadik félnek nyújtott szolgáltatások terén. 

Ezen erőfeszítéseink eredményeként az olajipari szolgáltató cégeinknek sikerült a negatív EBITDA-jukat pozitívba 

fordítani, felülmúlva a kezdeti elvárásokat. 

Karbantartási szolgáltató cégeink szélesítették tevékenységi körüket, melynek eredményeként költséghatékonyabb 

és megbízhatóbb eszköz üzemeltetést értünk el. 

2018-ban az Ipari Szolgáltatások fő fókusza a további működés optimalizálása és a szolgáltató cégek közötti 

szinergiák kihasználása lesz. Továbbá a meglévő eszközeinkbe való beruházások és az ezeken keresztül történő 

fejlettebb szolgáltatások nyújtása külső ügyfelek számára. Üzletfejlesztési törekvésünk, hogy további növekedést 

érjünk el a szolgáltató portfóliónk szélesítésével és új piacokra való belépéssel. 

 Open Innovation HUB 

A MOL-csoport ambiciózus 2030-as Enter Tomorrow stratégiája azon feltételezésre épül, hogy a technológiai 

fejlődés, a környezettudatosság, valamint az új fogyasztói viselkedés, alapjaiban változtatják meg a teljes olaj- és 

gáziparágat. A MOL-nál egy átfogó, innovációra nyitott kultúrában hiszünk, ami megfelelő választ tud adni ezekre 

a kihívásokra és fontos számunkra az innovációs ökoszisztéma felé irányuló nyitottság. Hiszünk abban, hogy az 

innovációs közösség szereplőivel kialakított partnerségek támogatni tudnak céljaink elérésében. Ilyen partnerek 

lehetnek az inkubátorházak, a kockázati tőkealapok, egyetemek és más kutatóintézetek éppúgy, mint a startupok, 

kkv-k és egyéb vállalatok. A csoportszintű szervezet célja, hogy rendelkezzen a napjainkban vagy a közeljövőben 

elérhető igen innovatív és legígéretesebb megoldások vagy ötletek piaci szemléletével. Céljainkat gyorsabban és 

hatékonyabb módon tudjuk elérni az üzleti egységek céljainak megfelelő megoldások felkutatásával és azok 

üzletekkel történő összekapcsolásával. 
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3.6 GÁZ MIDSTREAM ÜZLETÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

3.6.1 A 2017-es év áttekintése 

► 5782 km hosszú távvezetékrendszer 

► 25 betáplálási pont, közel 400 gázkiadási pont 

► 3 regionális központ 2-2 üzemmel, 6 kompresszorállomás 

► Magas szakmai színvonalú rendszerirányító központ Siófokon 

 

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) az legnagyobb szállítási rendszerüzemeltető Magyarországon. 

Tevékenysége szabályozott piaci környezetben zajlik. A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ tranzit tevékenységet 

is folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, és szállítást Románia, Horvátország, Ukrajna és az MGT Zrt. 

rendszerén keresztül Szlovákia irányába. Magyarország ellátásbiztonsága elválaszthatatlan a közép-európai 

térség és egész Európa energiabiztonságától. Ezért célunk, hogy a kölcsönös előnyökön nyugvó európai gázpiaci 

együttműködések keretében hazai részről biztosítsuk a térség földgázrendszereinek átjárhatóságát, valamint 

növeljük a Magyarországon keresztül történő és a tranzitszállítások volumenét. A Társaság jövőjét, a regionális 

gázelosztó szerep kiteljesítését az FGSZ által az elmúlt években végrehajtott vezeték- és kereskedelmi 

infrastruktúra-fejlesztések alapozzák meg. 

 

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

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

uniós és magyar jogszabályoknak megfelelően fejlesztett informatikai alkalmazás. A kapacitásallokációs 

alkalmazás nem csak az FGSZ rendszerén található határkeresztező és belföldi hálózati pontokon, hanem 

bármilyen más, az együttműködő hazai földgázszállító rendszertől független hálózati ponton is alkalmas 

kapacitásallokációs eljárások lebonyolítására. Az elmúlt esztendők következetes munkájának eredményeként az 

RBP ügyfélköre folyamatosan bővül, mára az FGSZ-en kívül hét másik EU-s földgázszállító társaság is használja, az 

Eustream (Szlovákia), a Transgaz (Románia), a Plinacro (Horvátország), az MGT (Magyarország), a Bulgartansgaz 

(Bulgária), a DESFA (Görögország) és a Gas Connect Austria (Ausztria). 
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3.6.2 Gáz midstream térkép 

 

3.6.3 A 2017-es év működési áttekintése 

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban) 2017. év 2016. év Vált. % 

EBITDA 61,4 54,5 13 

EBITDA speciális tételek nélkül (1) 61,4 54,5 13 

Üzleti eredmény 48,2 41,4 16 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül (1) 48,2 41,4 16 

Beruházások és befektetések 4,9 7,5 -36 

ebből organikus 4,9 7,5 -36 

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

A negatív szabályozói változásokat kompenzálták a magasabb volumenek és a működési költségek kontrollja  

2017 januárját követően az elismert költség és eszközalap elemeinek módosítása a szabályozói tarifák nagy 

mértékű csökkenését eredményezte mind a kapacitás, mind a forgalmi díjak esetén. A tarifaváltozás alapja 

alapvetően a szabályozott eszközalap 25%-os csökkentése volt.  

A hidegebb téli időjárási viszonyok, valamint a jelentősen megnövekedett tárolási és átszállítási feladatok hatására 

a rendszerhasználók jelentős mennyiségű többlet kapacitásokat vettek igénybe, ezáltal az árbevétel növekedett. A 

hazai szállított és betárolt mennyiségek 22%-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva, ugyanakkor a szabályozott 

tranzit átszállítási mennyiségek (Ukrajna, Horvátország irányába) közel háromszorosára emelkedtek alacsony 
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bázisról 2016-hoz képest. A Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé irányuló tranzit szállítási mennyiségek 2017-ben 17%-

kal magasabbak az előző évhez viszonyítva. 

Ennek megfelelően a kedvezőtlen szabályozói változásokat és az emelkedő költségeket kompenzálták a többlet 

gázszállítási és kapacitás lekötési igények. Így az FGSZ EBITDA-ja 13%-kal növekedett az előző évhez képest és 61 

milliárd forintot ért el.  

Európai dimenziók 

Az FGSZ egy hatékonyabb, több lábon álló, likvid gázpiac létrejöttében érdekelt. Ezért a 2018-tól 2027-ig terjedő 10 

éves időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi színtéren átfogó infrastruktúrafejlesztésekben kíván részt 

venni, elősegítve, hogy Magyarország regionális gázelosztó központtá fejlődhessen. A gázpiac átformálása 

lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók elérhessék az egymással versenyző gázforrásokat. 

2016-ban sikeresen megvalósult a dunántúli központi szagosítás átalakítása, elősegítve az Ausztria-Magyarország 

irányú betáplálási kapacitás növelését, ami nagymértékben növeli a nyugat-magyarországi szállítórendszer 

rugalmasságát.  

A stratégiai beruházások 2019-2022-es időszakra tervezett üteme a délkelet – észak szállítási útvonalra, a Románia 

– Magyarország – Szlovákia szállítási folyosó megvalósítására és a határkeresztezők kétirányúsítására fókuszál.  

Az FGSZ célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében minden lehetséges irányból biztosítsa a földgáz 

beszállíthatóságát és a létrejött határkeresztező összeköttetések kétirányúvá tételével szerves részévé váljon az őt 

körülvevő régiónak. Ebben a sorban fontos lépés volt a Románia felől érkező földgáz betáplálási lehetőségének 

kialakítása. Az első lépcsőben megnyitott kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállítását teszi lehetővé, de az 

FGSZ és román partnere, a Transgaz közösen dolgozik ennek szignifikáns bővítésén. A 2017 októberében 

meghirdetett kapacitásértékesítési eljárás (open season) eredményeként az FGSZ Zrt. beruházási döntésének 

üzleti alapja rendelkezésre áll. Mind a román-magyar, mind a magyar-román szállítási irány kapacitása 4,4 milliárd 

m3/év amint a beruházás megvalósul, feltéve, ha a nyertes ajánlattevők a kilépési jogukat 2018 decemberében nem 

gyakorolják. A fekete-tengeri forrású földgázszállításának lehetőssége valós forrásdiverzifikációt jelenthet 

Magyarország és a régió országai számára. 
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4. MELLÉKLETEK 

1. MELLÉKLET 

SPECIÁLIS TÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY-, ÉS EBITDA-HATÁSA (Millió HUF) 

Speciális tételek - Üzleti eredmény 2017. év 2016. év Vált. % 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül 383.920 330.873 16 

Upstream -20.655 -6.578 214 

Matjushkinskaya Vertical értékesítése - -3.234 100 

Kalegran készlet értékvesztés - -3.344 100 

North Karpovsky értékesítése -5.920 - n.a. 

Angola céltartalék feloldás 10.528 - n.a. 

CEOC választottbírósági ügy -6.874 - n.a. 

Év végi értékvesztések, Magyarország -18.389 - n.a. 

Downstream -4.755 -4.471 6 

HCK (Hidrokrakkoló) értékvesztés - -4.471 100 

INA környezetvédelmi céltartalék -4.755 - n.a. 

Consumer Services - -5.982 100 

IES Impairment (Asset held for sale IFRS 5) - -5.982 100 

Központ és egyéb -4.142 -5.937 30 

Értékvesztés az INA Csoportban - -5.937 100 

Labin platform -4.142 - n.a. 

Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen -29.553 -22.968 -29 

Üzleti eredmény 354.367 307.905 15 
 

   

Speciális tételek - EBITDA 2017. év 2016. év Vált. % 

EBITDA speciális tételek nélkül 679.605 629.966 8 

Upstream -2.266 -6.578 66 

North Karpovsky értékesítése -5.920 - n.a. 

Angola céltartalék feloldás 10.528 - n.a. 

CEOC választottbírósági ügy -6.874 - n.a. 

Matjushkinskaya Vertical értékesítése - -3.234 100 

Kalegran készlet értékvesztés - -3.344 100 

Downstream -4.755 - n.a. 

INA környezetvédelmi céltartalék -4.755 - n.a. 

EBITDA-t érintő speciális tételek összesen -7.021 -6.578 -7 

EBITDA 672.583 623.388 8 
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SPECIÁLIS TÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY-, ÉS EBITDA-HATÁSA (Millió USD) 

Speciális tételek - Üzleti eredmény 2017. év 2016. év Vált. % 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül 1.391 1.179 18 

Upstream -79 -23 -246 

Matjushkinskaya Vertical értékesítése - -12 100 

Kalegran készlet értékvesztés - -11 100 

North Karpovsky értékesítése -22 - n.a. 

Angola céltartalék feloldás 38 - n.a. 

CEOC választottbírósági ügy -27 - n.a. 

Év végi értékvesztések, Magyarország -69 - n.a. 

Downstream -18 -15 -19 

HCK (Hidrokrakkoló) értékvesztés   -15 100 

INA környezetvédelmi céltartalék -18 - n.a. 

Consumer Services - -20 100 

IES Impairment (Asset held for sale IFRS 5) - -20 100 

Központ és egyéb -16 -21 27 

Értékvesztés az INA Csoportban - -21 100 

Labin platform -16 - n.a. 

Üzleti eredményt érintő speciális tételek összesen -113 -80 -42 

Üzleti eredmény 1.278 1.099 16 
 

   

Speciális tételek - EBITDA 2017. év 2016. év Vált. % 

EBITDA speciális tételek nélkül 2.472 2.240 10 

Upstream -10 -23 57 

North Karpovsky értékesítése -22 - n.a. 

Angola céltartalék feloldás 38 - n.a. 

CEOC választottbírósági ügy -27 - n.a. 

Matjushkinskaya Vertical értékesítése - -12 100 

Kalegran készlet értékvesztés - -11 100 

Downstream -18 - n.a. 

INA környezetvédelmi céltartalék -18 - n.a. 

EBITDA-t érintő speciális tételek összesen -28 -23 -21 

EBITDA 2.444 2.217 10 
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2. MELLÉKLET 

Lábjegyzetek 

Jegyzet száma  

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

(2) 2013 második negyedévétől a tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült költségek módszerével számított eredmény 

az EBITDA-t és üzleti eredményt tisztítja meg a készlettartás hatásától (az aktuális piaci árakat figyelembe véve a 

kőolaj és egyéb alapanyagok esetében), a készleten elszámolt értékvesztéstől, a vevő- és szállítóállomány 

pénzügyi eredményétől; illetve módosítja az EBITDA-t / üzleti eredményt a származékos ügyletek eredményével. 

A bázisidőszak „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült eredményei az új metodika szerint átdolgozásra kerültek. 

(3) Mind a 2016, mind a 2017-es időszakoknál minden hónap adott havi átlagos HUF / USD devizaárfolyamát használtuk. 

(4) 
Nettó eladósodottság (gearing): nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is 

tartalmazó saját tőke összegéhez 

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

(6) A nettó értékesítés és az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből 

származó eredményt foglalja magába. Az Upstream belföldön kitermelt kőolajat, kondenzátumokat és PB gázt 

ad át a Downstream-nek, és földgázt a Gáz Midstream szegmensnek. A belső transzferárak az aktuális piaci 

árakon alapulnak. A gáz transzfer ára az átlagos import árnak felel meg. A szegmens eredmények az adott 

szegmenshez tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák. 

(7) Ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált üzleti eredmény változását mutatjuk ki. 

Nem realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadott szegmensnél készleten van az 

időszak végén és csak a későbbi időszakban kerül értékesítésre harmadik fél felé. A szegmensszintű 

kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. 

Társasági szintű eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történő értékesítéskor 

kerül elszámolásra. Szegmensek közötti átadáson nem realizált profit elsősorban az Upstream-ből a Downstream 

és Gáz Midstream szegmensbe történő átadásnál keletkezik. 

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

(9) 2018 januárjában egy új formula került bevezetésre a „Csoportszintű petrolkémiai árrés” számítására, felváltva a 

korábbi „Integrált petrolkémiai árrést”. Az új formula célja, hogy pontosabban tükrözze a MOL-csoport 

petrolkémiai termékkihozatalát. 

(10) CIF Med paritás 

(11) FOB Rotterdam paritás 

(12) FOB Med paritás 

 




