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A MOL-csoport több mint 500 millió dolláros EBITDA-t ért el az első negyedévben 

  

• A MOL-csoport 514 millió dollár (144 milliárd forint) újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el 
2019 első negyedévében.  

• A Kutatás-termelés eredménye alig változott a tavalyi év azonos időszakához képest, és 283 millió dollárral 
(79,4 milliárd forinttal) járult hozzá a vállalatcsoport EBITDA-jához. 

• A Downstream üzletág újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-ja alacsonyabb volt, 138 millió dollárra 
(38,6 milliárd forintra) csökkent.  

• A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens továbbra is kétszámjegyű növekedést produkált. 

• A nettó profit 174 millió dollár (48,6 milliárd forint) volt.  
 

Budapest, 2019. május 3. – A MOL-csoport ma nyilvánosságra hozta 2019. évi első negyedévről szóló pénzügyi 
eredményeit. A vállalatcsoport tiszta EBITDA-ja több mint 500 millió dollár volt, amely összhangban van az éves 
célkitűzésekkel.  
 
A Kutatás-termelés EBITDA-ja szinte alig változott az előző év azonos időszakához képest, a szegmens 283 millió 
dollárral (79,4 milliárd forinttal) járult hozzá a vállalatcsoport eredményéhez. Hét év óta a legmagasabb termelést 
produkálta a vállalatcsoport, ezzel ellensúlyozva az egyéb kedvezőtlen külső környezeti hatásokat. Az első 
negyedévben 116 ezer kőolaj hordó-egyenértékre emelkedett a kitermelés köszönhetően a nagy-britanniai mezők 
növekvő hozzájárulásának.  
 
A Downstream üzletág újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-ja 138 millió dollár (38,6 milliárd forint) volt 2019 
első negyedévében, amely 37%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest, és főként a romló finomítói 
környezetnek tudható be, amelyet csak részben tudott ellensúlyozni a vállalatcsoport jó belső teljesítménye.  
 
A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens továbbra is kétszámjegyű, 10%-os növekedést produkált az előző év azonos 
időszakához képest. A 89 millió dolláros (24,9 milliárd forintos) eredmény mögött az erősödő üzemanyag eladás, és a 
töltőállomásokon forgalmazott nem üzemanyag termékek értékesítésének emelkedése áll. Az üzemanyag fogyasztás 
3 százalékkal (Magyarországon és Horvátországban ezt meghaladó mértékben, egyaránt 5 százalékkal) emelkedett a 
kelet-közép-európai régióban a tavalyi évhez képest. 
 
A Gázszállítási üzletág EBITDA hozzájárulása 66 millió dollár (18,4 milliárd forint) volt, amely 23%-kal alacsonyabb az 
előző év azonos időszakához képest. 
 
Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta: „Több mint 500 millió dolláros EBITDA-t és pozitív szabad cash flowt 
generáltunk az első negyedévben, amely megfelelő alapot ad 2019-es éves célkitűzéseink eléréséhez és transzformációs 
beruházásaink megvalósításához. A vállalatcsoport nyeresége a korábbi magas bázisról csökkent, mivel a finomítói 
árrések lényegesen alacsonyabbak voltak az első negyedévben és ezt csak részben tudta mérsékelni a javuló belső 
teljesítmény. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens továbbra is kétszámjegyű EBITDA növekedést produkált, továbbá 
megnyitottunk a 700. Fresh Corner üzletünket, miközben a Kutatás-termelés 2012 óta a legmagasabb kitermelési 
szintet érte el.”  
 
 
A MOL-csoportról 
A MOL-csoport egy integrált, nemzetközi olaj- és gázipari vállalat, budapesti központtal, mely 25 000 fős nemzetközi és dinamikus 
munkaerejével több mint 30 országában van jelen és több mint 100 éves iparági múlttal rendelkezik. A MOL kutatási és termelési 
tevékenységét több mint 75 éves szénhidrogén-ipari tapasztalat támogatja. Jelenleg 8 országban végez kitermelési tevékenységet 
és 13 országban rendelkezik kutatási eszközökkel. A MOL-csoport négy finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált 
ellátási lánc menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózata pedig több 
mint 2000 töltőállomást számlál Közép- és Délkelet-Európa 10 országában. 
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