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A MOL-CSOPORT INTEGRÁLT
JELENTÉSÉRŐL
A MOL-csoport tízedik Integrált Éves Jelentése összefoglalja a vállalat 2017-es teljesítményét. Az integrált
jelentésben a MOL-csoport értékteremtő folyamatainak
gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjairól és
eredményeiről számolunk be. Elkötelezettek vagyunk az
átláthatóság iránt és az integrált jelentéstétel a leghatékonyabb módszer arra, hogy a múlt évi teljesítményünkről
– amely magában foglalja a 2017. január 1-jétől december
31-éig tartó pénzügyi évünket – átfogó képet nyújtson részvényeseink és más érdekelt felek számára.

 A GRI (Olaj- és Gázipari kiegészítések) és az IPIECA (Olajés Gázipari Útmutató az Önkéntes Fenntarthatósági Beszámoláshoz) szektorspecifikus útmutatóinak használatát
 Az ENSZ Global Compact (UNGC) program 10 alapelvének megfelelő jelentéstételt

A jelentés globálisan elismert keretrendszerek mentén
készítjük, biztosítva ezzel, hogy az megfeleljen a legszigorúbb elvárásoknak is. Ez magában foglalja:

A jelentés korábbi időszakokra vonatkozó adatokat is
közöl ott, ahol ez szükséges a teljesítményünk kontextusba
helyezéséhez. Az Integrált Éves Jelentés tartalma az interneten is elérhető egy tematikus honlapon:
www.molgroup.info/annualreport2017.

 A pénzügyi információk közzététele során a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS)
való megfelelést
 A fenntarthatósági teljesítményünkről nyújtott teljes
körű áttekintés során a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) újonnan kiadott szabványnak való
megfelelést

Ez a jelentés egyben a 2014/95/EU nem pénzügyi és a
sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos
nagyvállalkozások és vállalatcsoportokra vonatkozó
irányelv előírásainak való megfelelést is szolgálja.

Az Integrált Éves Jelentést angol és magyar nyelven
adjuk közre. Bármilyen eltérés esetén az angol verzió
az irányadó. További információk és ismertetések a
MOL-csoportról a következő linken találhatóak:
www.molgroup.info.
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AZ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ
ÉS A VEZÉRIGAZGATÓ LEVELE
HERNÁDI Zsolt
A 2017-es évet ismét erős pénzügyi eredményekkel zártuk,
amelyek még ambiciózus célkitűzéseinket is túlszárnyalták.
Ugyanennyire fontosnak tartjuk azt is, hogy az év során
jelentős lépéseket tettünk a 2030-as stratégiai transzformáció
megvalósítása felé.
Mára kiemelkedően fontossá vált, hogy az olaj- és gázipari
vállalatok hosszú távú stratégiájuk kidolgozása során figyelembe vegyék az egyre alacsonyabb szén-dioxid kibocsátásra irányuló globális törekvéseket. Reagálva a fogyasztói
szokások változására, a klímaváltozást célzó szabályozói
előírások szigorodására és a gyorsuló ütemű technológiai
innováció kihívásaira, a MOL-csoport 2016 végén „MOL
2030” néven meghirdette új, haladó szellemű hosszú távú
stratégiáját. E stratégia megvalósítása során a MOL- csoportot
olyan vállalatcsoporttá kívánjuk átformálni, amely képes
eredményességének megőrzésére és fokozására egy olyan
világban is, amelyben a fosszilis üzemanyagok dominanciája
csökken. Mi, itt a MOL-csoportnál, ezekre a gyökeres változásokra nem mint veszélyforrásokra, hanem mint lehetőségekre tekintünk. A 2030-as transzformációs stratégiánk
megvalósítása során e lehetőségek megragadására törekszünk, miközben továbbra is erős eredményeket szállítunk
évről-évre.
EREDMÉNYESSÉG: KIEMELKEDŐ SZABAD CASH
FLOW TERMELÉS 2017-BEN
Megelégedésünkre szolgál, hogy 2017-ben erős pénzügyi eredményeket értünk el, készpénztermelő-képességünk jelentősen javult, és túlteljesítettük megemelt éves
célkitűzéseinket is. Fontos kiemelni, hogy minden üzletág
növelni tudta nyereségességét. Mindez lehetővé tette, hogy
a szilárd pénzügyi helyzet és a vállalat átalakításához szükséges flexibilitás megtartása mellett fenntartsuk a stabilan
növekvő osztalékfizetés trendjét.
Az elmúlt két évben komoly erőfeszítéseket tettünk
annak érdekében, hogy az Upstream divízió az alacsony
olajár-környezetben is eredményes lehessen, és 2017 végén
örömmel láttuk, hogy az üzletág meghatározó mértékben
tudott hozzájárulni a csoport pénzügyi teljesítményéhez.
Ugyan 2017-ben és 2015-ben közel azonosan alakult az
átlagos olajárszint, mi mégis 1 dollár/hordóról 14 dollár/
hordóra tudtuk növelni a szabad cash flow termelést, ami
összességében félmilliárd dolláros készpénztermelést jelentett 2017-ben.
A Dowstream üzletág maradt továbbra is a vállalat legeredményesebb üzletága, hiszen 2017-ben még egy magas

bázisról is növelni tudta hozzájárulását a csoportszintű
eredményekhez. A kedvező finomítói külső környezet támogatólag hatott az év során, csakúgy, mint a Next Downstream Program megvalósításából adódó eredmények.
A Fogyasztói szolgáltatások szegmens eredménye az elmúlt
évben is kétszámjegyű növekedést mutatott, így jelenleg
megközelítőleg 15%-át teszi ki a teljes csoportszintű eredménynek, ami jól mutatja, hogy az utóbbi pár évben milyen
jelentős fejlődésen ment át ez az üzletág. A „Fresh Corner”
koncepció kiterjesztésével növelni tudtuk kiskereskedelmi hálózatunkban a nem-üzemanyag típusú értékesítések árrését, így ez 2017 utolsó negyedévében rekord magas
szintet ért el a teljes kiskereskedelmi árrésben.
Legtöbb célkitűzésünk tekintetében érzékelhető haladást
értünk el, ugyanakkor vannak területek, amelyek még több
figyelmet kívánnak a jövőben, hiszen a kiemelkedő teljesítményre vonatkozó szándékunk erősebb, mint korábban
bármikor.
TRANSZFORMÁCIÓ: A 2030-AS ÁTALAKULÁSI
FOLYAMAT ELSŐ MÉRFÖLDKÖVEI
A vállalat stratégiai átalakítása eltérő ütemben zajlik: egyes
területeken gyorsan történik, míg máshol hosszú időnek
kell eltelnie a kitűzött célok eléréséig. Az bizonyos, hogy
a 2030-as stratégia első évében szilárd alapot teremtettünk a transzformációs folyamat sikeréhez, de nyilvánvaló,
hogy sok munka áll még előttünk az elkövetkező évékben.
Vezetői csapatunk elkötelezett az üzleti tevékenységünk
átformálása iránt.
A Fogyasztói szolgáltatások üzletágban már most jelentős
lépéseket tettünk afelé, hogy a MOL-csoport a regionális
közlekedés megújításának vezetőjévé váljon, hiszen elindítottuk saját flottakezelő vállalkozásunkat, létrehozzuk
a kelet-közép-európai régió legnagyobb elektromos autó
töltőállomás-hálózatát, valamint nemrég bevezettük közösségi autómegosztó szolgáltatásunkat. Újabb és újabb
kiskereskedelmi termékek és a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások bevezetésével folytatjuk értéknövelő
tevékenységeinket. Digitalizációs stratégiánk megvalósításával személyre szabott és fogyasztóink kényelmét szolgáló élményt nyújtunk, lépést tartva az állandóan változó
igényekkel.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2017-es év is mozgalmasan
telt a Downstream üzletágban. A korábbi két, összesen
hat évet felölelő hatékonyságnövelő programunk sikeres

Elnök-Vezérigazgató,
MOL-csoport

lezárását követően kezdetét vette a DS2022 program, mely
nem csupán az átalakulás, növekedés és a hatékonyság
programja, de a MOL 2030-as hosszú távú stratégiájának
első mérföldköve is. A 2017-es év során jelentős lépéseket
tettünk a petrolkémiai megújulás útján: megszereztünk minden szükséges technológiai licenszet az új polyol
üzemhez, világszínvonalú vállalatokkal kötöttünk partnerségi megállapodásokat és az Európai Bizottság jóváhagyott egy nagy összegű, a projekt megvalósítására irányuló
állami támogatást. Ezen túl lehetőség nyílt a termékpaletta
további bővítésére, amely javítja a projekt gazdaságosságát.
Büszkék vagyunk az Upstream üzletág hatékony és értékteremtő működésére. Komoly kihívást jelent azonban a
megfelelő mértékű készletpótlás, amelyet a meglévő készletek termeléséből származó készpénzállomány felhasználásával kívánunk biztosítani a jelenleg túlnyomórészt
kelet-közép-európai hátterű üzletágunk nemzetközivé
alakításával. Nem kell kapkodnunk, hiszen az elkövetkező néhány évben a kitermelés várhatóan a jelenlegi szint
körül stabilizálódik, a megtermelt készpénzállomány pedig
a megfelelő mértékű inorganikus készletpótlás fedezetéül
szolgálhat. Ettől függetlenül azonban folyamatosan figyelemmel kísérjük a vonzó befektetési lehetőségeket.
VÁLLALATI KULTÚRA ÉS MUNKAVÁLLALÓK: ÚJ
VÁLLALATI ÉRTÉKEK A 2030-AS STRATÉGIA
JEGYÉBEN
A nagyszabású vállalati átalakítás, amelyen jelenleg dolgozunk, hatással van a MOL-csoport minden egyes munkavállalójára. Ezért úgy véljük, hogy a 2030-as stratégiánk
sikeres végrehajtásának záloga az lesz, hogy mennyire
vagyunk képesek fejleszteni a vállalati kultúrát. Ennek
megfelelően új vállalati értékeket fogalmaztunk meg,
amelyek: az emberközpontúság, a tettvágy, a tulajdonosi
szemlélet és az ügyfélközpontúság. A fokozódó technológiai
fejlődést és gyorsuló piaci folyamatokat látva érthető, hogy
a fogyasztói elvárások is egyre nőnek. A vállalat sikeres
átalakításához elengedhetetlen az, hogy munkavállalóink
közreműködésével olyan innovatív termékeket és szolgáltatásokat hozhassunk létre, melyek szüntelenül felülmúlják a
fogyasztók elvárásait. A tulajdonosi szemlélet és a tettvágy
a vállalatcsoport minden szintjén elengedhetetlen ahhoz,
hogy a vállalat átalakítása sikeres legyen.

MOLNÁR József
Vezérigazgató,
MOL-csoport

FELELŐS MŰKÖDÉSSEL A FENNTARTHATÓ
JÖVŐÉRT
Tekintettel arra, hogy a tevékenységünk sokak életét befolyásolja, a MOL-lal szemben támasztott társadalmi elvárások magasabbak, mint valaha. Véleményünk szerint
a vállalati értékteremtés egyetlen és egyben fenntartható módja, amennyiben a növekedés nemcsak a vállalat
számára jelent előrelépést, hanem abból minden érintett
profitálhat. Ez az oka annak is, hogy döntéshozatali mechanizmusunk szerves része a működésből adódó társadalmi
és környezeti hatások, valamint az egészség- és biztonságvédelem vizsgálata. Ezen túl a befektetők döntéseit befolyásoló tényezők között szintén egyre hangsúlyosabban
jelennek meg a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) tényezők. Ezen változások, valamint a vállalati
transzformációs törekvéseink arra ösztökéltek bennünket,
hogy növeljük átláthatóságunkat az ESG területeken és
bevezessük a legújabb beszámolási sztenderdeket (ezzel a
jelentéssel teljesítjük a Globális Megállapodásról szóló jelentési kötelezettségünket az ENSZ felé). Az ESG területen tett
erőfeszítésink eredménye, hogy kimagasló pontszámokat
értünk el a vezető minősítő intézetek fenntarthatósági rangsoraiban.
Ahogy azt már korábban említettük, csak úgy lehetünk
a jövőben is sikeresek, ha tevékenységünk ügyfeleink és
a tágan értelmezett társadalom számára egyaránt nélkülözhetetlenné válik. Eközben törekednünk kell arra is,
hogy tevékenységünket a részvényeseink hosszú távú
érdekeinek figyelembe vételével végezzük. Ennek okán
az évek során szoros együttműködést alakítottunk ki
azon szereplőkkel, akiket tevékenységünk bármilyen
formában érint, mivel a vállalati megújulás megvalósításának kulcsa a céltudatos cselekvés és a hosszú távú
vállalati értékteremtés megfelelő egyensúlyának kialakításában rejlik. Végső soron sikerességünk nagyban függ
azon régiók gazdasági és társadalmi jólétének alakulásától, amelyekben tevékenykedünk. Átalakulásunk rendkívül sikeres első éve után szeretnénk köszönetet mondani
részvényeseinknek, munkatársainknak, a velünk kapcsolatban álló közösségeknek, ügyfeleinknek és beszállítóinknak, akik együttműködésükkel hozzájárulnak ahhoz,
hogy a MOL úttörő szerepet tölthessen be a közép-kelet-európai régió átalakulásában, átformálásában.
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LÉNYEGESSÉGI ELEMZÉS

NEMZETKÖZI ELISMERÉSEINK

LÉNYEGESSÉGI ELEMZÉS
A lényegességi elemzés alapvető és irányadó része a fenntartható fejlődést elősegítő tevékenységeinknek és az
Integrált Éves Jelentés elkészítésének. Az elemzés alapeleme a GRI Standard fenntarthatósági jelentéstételi
sztenderdnek való megfelelés és segít a jelentés irányvonalának jobb és átfogóbb megválasztásában. Folyamatosan konzultálunk mind a vállalaton belüli, mind az azon
kívüli érdekelt felekkel, hogy megértsük, mely fenntarthatósági témakörök relevánsak az iparágban, és ami még
fontosabb, melyek lényegesek a MOL-csoport sikeres és
felelős vállalati működéséhez.
A vállalaton belül bevonjuk a Fenntartható Fejlődés
Munkacsoportunknak, illetve az Igazgatótanács Fenntartható Fejlődés Bizottságának vezető döntéshozó
tagjait és jóváhagyásukkal készítjük és adjuk ki a jelentést. Szorosan együttműködünk a szakszervezetekkel is,
hogy visszajelzést szerezzünk a lényegességi elemzésről.
Helyi szinten szorosan együttműködünk a leányvállalatainkkal, így alkalmazkodva a különböző működési
környezetekhez és érintett felekhez. 2017-ben minden
helyi vállalat megfogalmazta a saját lényegességi elemzését az üzleti szegmensek lényegességi szempontjainak vizsgálatával és összesítésével. A belső fenntartható
fejlődéssel összefüggő auditok is szerepet játszanak a
felmerülő, és később esetleg lényegessé váló, problémák
felszínre hozásában.
A vállalaton kívüli érintetteket különböző fórumokon
vonjuk be és az erre a célra létrehozott csatornákon
visszajelzést is tudnak adni (például: sd@mol.hu).
Különös figyelmet fordítunk a potenciálisan releváns
témakörök megtárgyalására a pénzügyi elemző cégek

fenntarthatósággal foglalkozó munkatársaival (MSCI,
FTSE4GOOD, RobecoSAM, CDP, oekom, stb.). 2017-ben,
mely egybeesik a 2030-as stratégiánk első évével, a befektetők megnövekedett érdeklődést mutattak fenntarthatósággal összefüggő témákban; ezzel is kiemelve a terület
fontosságát és értékes visszajelzést adva a fenntartható
fejlődésre és befektetői kapcsolatainkra vonatkozó tevékenységeinkről. Folyamatosan készítünk összehasonlító
elemzéseket versenytársainkról, hogy jobban megértsük,
mik az olaj- és gáziparban lényeges témakörök.
Azonban látjuk, hogy nagyobb erőfeszítés szükséges
a vállalaton kívüli érintettek jelzéseinek felismeréséhez ahhoz, hogy a kockázatokat megértsük és mérsékeljük, míg azonosítjuk a lehetőségeket az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású világba való átmenethez.
Célunk, hogy fejlesszük munkatársaink készségeit az
érintett felekkel történő együttműködésre és ezzel párhuzamosan a párbeszédet is erősítsük az elkövetkezendő
években. Lényegességi elemzésünk célja nem az, hogy
bármilyen releváns témát kihagyjunk a nyilvános jelentésünkből. Az elemzés azt hivatott biztosítani, hogy a leglényegesebb témákat kiemeljük és részletesebben fejtsük
ki, és ezzel mélyebb bepillantást adjunk fenntarthatósági
teljesítményünkbe a jelentés olvasóinak.
A lenti ábra világosszürke területén található három
témakört kevésbé jelentősnek tekintjük, ennek ellenére
ezeket is szorosan nyomon követjük, teljesítményünket
mérjük, és a területeket menedzseljük.
Több információért a témakörökről és a MOL-csoport
teljesítményéről kérjük, lapozzon a Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez szekcióhoz.

KÜLSŐ TÉNYEZŐK
Az érintettek értékelésére és döntésére gyakorolt hatás

LÉNYEGES FENNTARTHATÓSÁGI TÉMÁK

1. 1. 1. 2.

Munkavédelmi kultúra díj
(az Ostravai Bányászati és Műszaki
Egyetem Biztonságtechnikai
Szaka által)

AICO Grand Prix - Kategória:
Stratégiai kommunikáció
(az Association of Internal
Communications által)

2. 2.

Cannes Corporate Media és TV díj.
Kategória: Marketingkommunikáció,
üzleti szegmens, MOL Multipont Arnold
(Filmservices International által)

Az év legjobb munkáltatója
(Profesia által)

Lollipop 2017. Kategória: Rendezvényes
megoldások - MOL 360 koncert

A legmegbízhatóbb márka
(ATOZ Marketing Services által)

2017 legvonzóbb munkáltatója
az olaj- és gáziparban
(Poslodavac Project Online által)

A legjobb SWIFT megoldás,
Adam Smith Awards
(a Treasury Today szervezésében)

Grow Full Standard elismerés.
A családbarát humánpolitikával és a
nemek közti egyenlőséggel kapcsolatos
tudatosság növeléséért
(Mamforce Company által)

Beszállítói fenntarthatósági minősítés
(EcoVadis által)

Bekerülés a Dow Jones
Fenntarthatósági Indexbe
(RobecoSAM által)

Munkáltató partner elismerés.
HR rendszerek és folyamatok
minősége terén
(Selectio HR ügynökség által)

Etika, átláthatóság
és vállalatirányítás
Közösségi
kapcsolatok

Biodiverzitás

Ökohatékonyság

Emberi jogok

Elfolyások és
gázszivárgás

Energiahatékonyság
és ÜHG

Munkahelyi
biztonság és
egészségvédelem

Folyamatbiztonság, vészhelyzetek
kezelése

Vásárlók

Beszállítók

KEVÉSBÉ LÉNYEGES TÉMÁK

Hosszútávú
termékportfólió

Emberi erőforrás

Munkaügyi
gyakorlat

A legvonzóbb munkaadó;
az INA egyike Horvátország 10
legvonzóbb munkaadójának
(MojPosao.hr álláskereső portál által)

Az év regionális üzleti partnere
(Mass Media International által)

A legmagasabb hitelképességi minősítés
(Bisnode által)

A legkiemelkedőbb munkavállalók
a töltőállomásokon
(Petrol summit által)

LÉNYEGES TÉMÁK

BELSŐ TÉNYEZŐK
A Gazdasági, Környezeti és Társadalmi Hatások Jelentősége
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FŐBB EREDMÉNYEINK ÉS KITEKINTÉS

A MOL FUNDAMENTÁLIS ÉPÍTŐKÖVEI
ELLENÁLLÓ,
INTEGRÁLT
ÜZLETI
MODELL

PÉNZÜGYI
FEGYELEM

MINŐSÉGI,
MOL 2030:
BIZTONSÁG
ALACSONY
ÉPÍTÜNK
ÉS
KÖLTSÉGSZINTŰ ERŐSSÉGEINKRE
HATÉKONYSÁG
ESZKÖZÖK

2017
CÉL
Csoportszintű
„tiszta” EBITDA

2,3 MRD+ USD

FŐBB PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK

2017
EREDMÉNY



2,45 MRD USD

2018
CÉL

 Az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 2017-ben 2,45 milliárd dollárt (673 milliárd forintot) ért el, ami meghaladja
a felfelé módosított 2,3 Mrd+ dolláros éves célt.
 Az „egyszerűsített” szabad cash flow 21%-kal, 1,41 milliárd dollárra nőtt, bőven meghaladva az 1,3 milliárd+ dolláros éves
célkitűzést.
 A Downstream üzletág 1,178 millió dollár (324 milliárd forint) újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-val 2017-ben is
robosztus eredményt produkált.
 A 2017-től különálló szegmensként működő Fogyasztói Szolgáltatások rekord nagyságú, 358 millió dolláros (97 milliárd forintos)
EBITDA-t ért el.
 Az Upstream üzletág EBITDA-ja, speciális tételek nélkül, 854 millió dollárra (235 milliárd forintra) nőtt.
 Erős készpénztermelő képességünknek köszönhetően javultak az eladósodottsági mutatóink, a nettó adósság/EBITDA 0,97-ről
0,65-re csökkent.
 Az S&P BBB- kategóriába sorolta a MOL-t, ezáltal a cég minden hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriába tartozó kibocsátóvá vált.

~2,2 MRD USD

FŐBB MŰKÖDÉSI EREDMÉNYEK

Beruházások
és befektetések
(Organikus)

1,0 MRD USD

Egyszerűsített
Szabad
CASH FLOW*



1,04 MRD USD

1,3 MRD+ USD



1,41 MRD USD

0,9-1,1 MRD USD

NxDSP

160 millió USD



100 millió USD

100 millió USD
(DS 2022)

Olaj és
gáztermelés**

~110 MBOEPD



107 MBOEPD

~ 110 MBOEPD

Nettó adósság/
EBITDA

‹ 2x



0,65x

‹ 2x

HSE – TRIR***

‹ 1,7



1,5

‹ 1,5

1,1-1,3 MRD USD
 Megtörtént a kiemelt fontosságú „Poliol Projekt”-hez tartozó főbb licensz-megállapodások aláírása, ez a petrolkémiai
beruházáshoz szükséges első jelentős mérföldkő.
 Kiemelkedő EBK eredményekkel, a tervezett időben és jóval az eredeti költségvetési terv alatt zárult a MOL legjelentősebb
kutatás-termelési projektje az Északi-tengeren az Egyesült Királyság területén.
 Megkezdődtek az előkészületek a közösségi autómegosztó szolgáltatásunk, a MOL LIMO elindításához, amelynek keretében
300 db – részben elektromos – autó áll a budapesti utazóközönség rendelkezésére 2018 januárjától kezdődően.
 A MOL továbbra is része a Dow Jones Fenntarthatósági Indexet (Dow Jones Sustainability World Index) alkotó vállalatoknak.

KITEKINTÉS
 A makrokörnyezettel kapcsolatos várakozásaink megfelelnek a 2017-21-es időszakra vonatkozó kereteknek: az olajár
a 40-60 USD/hordó sáv felső szegmensébe várható, a Downstream külső környezet pedig kis mértékben kedvezőtlenebbé válhat
(csoportszintű finomítói árrés 4-5 USD/hordó, pozitív kilátásokkal; csoportszintű petrolkémiai árrés 400-500 EUR/hordó sáv
alsó szegmensében).
 Körülbelül 2,2 Mrd USD újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA elérését tervezzük ilyen külső környezetben.
 1,1-1,3 Mrd USD organikus befektetési és beruházás megvalósítása várható 2018-ban (ami tartalmaz a MOL 2030-as stratégia
növekedési projektjeihez kapcsolódó 0,3 Mrd USD kiadást).
 Megőrizzük szabad cash-flow termelésünket, a működési cash-flow továbbra is fedezi a befektetéseket, a részvényesek növekvő
osztalékát és biztosítja a stratégiai projektek megvalósításának pénzügyi lehetőségét.
 Továbbra is fenntartjuk erős mérlegünket és pénzügyi rugalmasságunkat.
 A Downstream szegmensben a DS2022 program első évében lényeges beruházási döntések meghozatalára készülünk
(poliol, késleltetett kokszoló), valamint előrelépést teszünk más stratégiai projektek és a hatékonyságjavulás tekintetében.
 A Fogyasztói Szolgáltatások üzletágban továbbra is a nem-üzemanyag értékesítés növelésére és a mobilitási szolgáltatások
kiterjesztésére összpontosítunk.
 Az Upstream szegmenstől jelentős értékteremtést várunk a 110 mboepd körüli termelési szint fenntartásával, valamint a Catcher
mező hozzájárulásának növekedésével. Ezzel egyidőben az inorganikus készletpótlás is kiemelt szerepet kap.

*   Csoportszintű „tiszta” EBIDTA mínusz organikus beruházások és befektetések
**   Társult és közösvezetésű vállalatokat beleértve
*** Összes jelentésköteles sérülés gyakorisága
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VILÁGGAZDASÁG
Folytatódott a világgazdaság 2016 közepe óta tartó ciklikus
fellendülése, 2017-ben az országok közel 2/3-a, akik a világ GDPjének 3/4-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.

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

Reálgazdasági növekedés (éves százalékos változás, 2017)

10% OR MORE

3%-6%

LESS THAN 0%

6% - 10%

0% - 3%

NO DATA

Forrás: IMF
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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 hitelkeresletnövekedés a magánszektorban, a belső kereslet és az importkereslet növekedése is erős volt.

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 növeke-
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désre 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.
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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 üzemanyagkereslet 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 2017ben (3,1% és 6,7% között szóródó értékekben), mivel az Euro
zóna meglepően gyors növekedésével párhuzamosan a KKErégióban 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.
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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.

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%).

Külső tényezők (éves átlag)

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 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.

2017. év

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

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.

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)

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

1,2

2,1

-43

557

467

19

Gázolaj – ULSD 10 ppm (USD/t)

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)

83

66

26

Crack spread – vegyipari benzin (USD/t)(12)

57

36

58

-106

-125

15

Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/bbl)

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

(11)

(11)

Crack spread – fűtőolaj 3.5 (USD/t)

(12)
(11)

Etilén (EUR/t)

SZLOVÁKIA

2016. év

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

-0,3

-0,3

0

0,1

1,0

-90

2017. év

2016. év

Vált. %

3 havi EURIBOR (%)
3 havi BUBOR (%)

Külső tényezők (év végi záró)
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

3.005

2.579

17

MOL részvény záró (HUF)
A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
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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 MOLcsoport 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.
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 csoportés 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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A 2017-ES ÉV PÉNZÜGYI ÉS
MŰKÖDÉSI ÖSSZEFOGLALÓJA
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 EBITDAja 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 CAPEXszel). 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 EBITDAszint 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
Pénzügyi összefoglaló
Értékesítés nettó árbevétele
EBITDA

Millió dollár

2017. év

2016. év

Vált. %

2017. év

2016. év

Vált. %

4.130,3

3.553,0

16

15.114

12.624

20

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

-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

Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)

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

Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA

0,65

0,97

-

Nettó eladósodottság (gearing)

17%

25%

-

ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK

(4)

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

Főbb pénzügyi adatok divízionális bontásban
Milliárd forint
Értékesítés nettó árbevétele(3)(6)
Upstream
Downstream

EBITDA speciális tételek nélkül(1)

Millió dollár
Vált. %

Upstream

234,8

190,3

23

853,9

675

26

411,7

371,6

11

1.501

1.318

14

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

-40,4

-38,9

-4

-149,4

-137

-9

-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

13.333

10.863

23

10

359

317

13

1.128,0

1.000,2

13

4.132

3.556

16

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

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

-40,4

-38,9

-4

-149

-137

-9

Szegmensek közötti átadás(7)
EBITDA összesen

Értékcsökkenés
Upstream
Downstream

-4,7

-10,3

54

-16

-37

54

672,6

623,4

8

2.444

2.217

10

2016. év
Mód.

Vált. %

2017. év

2016. év
Mód.

Vált. %

158,0

146,6

8

580

520

12

99,7

100,5

-1

364

356

2

Gáz Midstream

13,1

13,0

1

48

46

3

25,2

33,4

-24

92

117

-21

Központ és egyéb

24,0

23,7

2

88

84

5

-1,8

-1,7

-8

-6

-5

-12

Értékcsökkenés összesen

318,2

2017. év

Üzleti eredmény
Upstream
Downstream
Gáz Midstream
Fogyasztói szolgáltatások
Központ és egyéb
Szegmensek közötti átadás
Üzleti eredmény összesen

(7)

315,5

2016. év
Mód.

74,5

37,1

226,8
48,2

1

Vált. %

1.166

2017. év

1.118

2016. év
Mód.
132

Központ és egyéb
Szegmensek közötti átadás(7)

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

Milliárd forint
Üzleti eredmény speciális tét. nélkül(1)
Upstream
Downstream

4

Vált. %

101

264

100

247,6

-8

820

881

-7

41,4

16

175

147

19

72,1

53,0

36

266

190

40

-64,4

-62,5

-3

-238

-221

-7

-2,8

-8,7

67

-10

-30

67

354,4

307,9

15

1.278

1.099

16

Millió dollár

2016. év
Mód.

Vált. %

2017. év

95,2

43,6

118

231,6

252,0

-8

2017. év

2016. év
Mód.

Vált. %

343

155

121

838

897

-7

Gáz Midstream

48,2

41,4

16

175

147

19

Fogyasztói szolgáltatások

72,1

58,9

22

266

211

26

-60,4

-56,5

-6

-222

-200

-11

-2,8

-8,5

67

-10

-31

67

383,9

330,9

16

1.391

1.179

18

2017. év

2016. év
Mód.

Vált. %

2017. év

2016. év
Mód.

Vált. %

87,0

114,4

-234

320

407

-21

128,9

110,3

17

478

390

23

4,9

7,5

-36

18

26

-31

Központ és egyéb

2017. év

Fogyasztói szolgáltatások

Szegmensek közötti átadás(7)

Vált. %

2016. év
Mód.

19

Központ és egyéb

2016. év
Mód.

2017. év

89,4

EBITDA

2017. év

Vált. %

3.056,9

Központ és egyéb

Vált. %

2016. év
Mód.

98,5

Fogyasztói szolgáltatások

2016. év
Mód.

2017. év

3.643,5

Gáz Midstream

2017. év

Millió dollár

Szegmensek közötti átadás(7)
Üzleti eredmény speciális tét. nélkül összesen

Beruházások és befektetések
Upstream
Downstream
Gáz Midstream
Fogyasztói szolgáltatások

39,7

61,8

-36

148

220

-33

Központ és egyéb

21,7

16,3

33

81

57

40

-1,9

-1,6

-20

-7

-6

-26

280,3

308,7

-9

1.037

1.095

-5

Szegmensek közötti átadás

(7)

Beruházások és befektetések összesen

A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
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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 cashflow-ból adódó időarányos várakozásokat, a 2017-21-es pénzügyi
keretrendszer változatlan maradt. A MOL-csoport elsődleges
pénzügyi célja továbbra is az, hogy elegendő működési cashflowt 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 EBITDAt, 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 20192020-ban megugró beruházási igényét és növelni tudja a részvényesei részére fizetendő osztalékot.

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 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 2020tól 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.

A Downstream üzletág szempontjából a 2018-as év jelenti a
nemrégiben bejelentett DS2022 program kezdetét, mely az
átalakulás, növekedés és hatékonyság programja, 2018-ban
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UPSTREAM
ÜZLETÁGI
ÖSSZEFOGLALÓ
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 költséghatékonysági 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

2017 LEGFONTOSABB
EREDMÉNYEI
 2017-ben megdupláztuk a szabad cashflownkat, 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 viaszosodásának 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
csökkent. (1)
 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 szénhidrogénkutatás. A MOL Norge az APA tenderen 3 új
licenszt nyert el (melyből 2 operált) világszínvonalú partnerekkel közösen.
 A bizonyított és valószínűsített olaj- és
gázkészleteink(2) 356 MMboe szintre csökkentek 2017-ben, elsősorban a szíriai készletátsorolás (-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 első-

sorban 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 készletekre(3) 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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PORTFÓLIÓ*
SPE 2P készletek (2017)
355,7 MMboe
8%
Kondenzátum

51%
Olaj

41%
Gáz

Termelés (2017)
107,4 mboepd
8,8%
Kondenzátum

40,8%
Olaj

50,4%
Gáz
* Társult és közös vezetésű vállalatokat beleértve.
Oroszország

Norvégia
IRAK KURDISZTÁNI RÉGIÓJA

KKE-RÉGIÓ

Shaikan
Chemchemal

HU
RO

HR

UK

Khor Mor

Kazahsztán
Irak
HR

Termelés: 78 mboepd
Készletek (2P): 237 MMboe

HU

RO

Termelés: 6,1 mboepd
Készletek (2P): 11,9 MMboe

OROSZORSZÁG

Szíria**

KAZAHSZTÁN

Irak
Fedorovsky

Pakisztán

Egyiptom
Oroszország

Kazahsztán
Omán

Baitugan

Termelés: 6,2 mboepd
Készletek (2P): 47,2 MMboe

Készletek (2P): 23,5 MMboe

PAKISZTÁN

ÉSZAKI-TENGER

Margala North
Margala
Ghauri

Norvégia

Tal
Karak

UK

Angola

**Az INA 2012. február 26-án „force major” értesítést küldött a szíriai
General Petrolum Company részére az 1998-ban aláírt Hayan blokk Termelés-megosztási Szerződésével és a 2004-ben aláírt Aphamia blokk Termelésmegosztási Szerződésével kapcsolatban.

Pakisztán
DG Khan

Termelés: 8,5 mboepd
Készletek (2P): 9,4 MMboe

Termelés: 6,2 mboepd
Készletek (2P): 22,2 MMboe

MOL-CSOPORT
KUTATÁS
TERMELÉS
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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 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 mező-

fejlesztési 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 ŽuticaÉszak 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 MOLcsoport 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 viaszosodása
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.

KÖZEL KELET, ÁZSIA, AFRIKA
A MOL- csoport által működtetett pakisztáni TAL Blockban 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, 2017ben 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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A 2017-ES ÉV PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉSE
(IFRS), Mrd Ft

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS
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

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

Szénhidrogén-termelés (ezer hordó/nap)

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

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

amiből off-shore

Horvátország

1,8

1,9

-5

Pakisztán

1,7

1,5

13

Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos napi szénhidrogéntermelése

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 szénhidrogéntermelése

8,6

8,1

6

107,4

112,6

-5

2017. év

2016. év

Vált. %

54,3

43,7

24

274,4

281,5

-3

Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén termelés
*gáz nélkül
Főbb külső makro tényezők
Brent (USD/bbl)
HUF/USD átlag

Realizált szénhidrogén árak

2017. év

2016. év ód.

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

2017. év

2016. év ód.

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

Fajlagos költség

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

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 2017ben, 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 FÖLDGÁZ TERMELÉS
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 viaszfelhalmozódáshoz kapcsolódott, míg a
közép-kelet-európai termelés negatív trendje az érintett mezők
természetes termeléscsökkenésének eredménye, itt a csökkenés
2,5 mboepd.

CAPEX

Magyarország

Horvátország

Kurdisztán

Pakisztán

Egyesült
Királyság

Norvégia

Egyéb

Összesen

2016. év

8,3

1,2

0,0

1,5

0,0

0,7

0,0

11,7

15,9

Fejlesztés

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
10,5

2017. év
(HUF. Mrd)
Kutatás

5,2

5,1

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

10,7

Összesen

Egyéb

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

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.

114,4

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.

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
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FENNTARTHATÓSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ
MUNKABIZTONSÁG

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
ÜHG-kibocsátás

millió t CO2
egyenérték

Fajlagos energiafelhasználás

Munkaidő-kieséssel járó munkahelyi esetek száma /
balesetek gyakorisága (LTIF)
1 millió munkaóra

esetek száma /
1 millió munkaóra

millió GJ

1,00

10,0

1,6

1,6

1,4

1,4

0,80

8,0

1,2

1,2

1

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,60

6,0

0,40

4,0

0,20
0,00

2,0
2013

2014

2015

2016

2017

0,00

0
2013

2014

GHG emission – Exploration & Production

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Halálos munkabalesetek száma (Kutatás-termelés)*
5
4
3
2
1
0

0

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) – teljes
Kutatás-Termelés 2012–2017 IOGP átlag

Energiafelhasználás / termelés – teljes Kutatás-Termelés

2013

2014

2015

2016

2017

Halálesetek száma (beszállítók)
Halálesetek száma (saját munkavállalók
*Kivéve harmadik felek halálos baleseteinek száma

STRATÉGIAI CÉL:

TELJESÍTMÉNY:

STRATÉGIAI CÉL:

TELJESÍTMÉNY:

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

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.

Balesetmentes munkavégzést célzó
programok implementálása.

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.

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ELFOLYÁSOK
Vízfelhasználás *

Elfolyások száma és mennyisége (>1m 3)

millió m3

darab

7

10

m3

200

HUMÁN TŐKE

6

Létszám

5
4

5

3

100

2

5.000

14%
12%

4.000

1
0

Fluktuáció

2013

2014

2015

2016

0

2017

2013

2014

2015

2016

2017

0

Elfolyások száma – Kutatás-Termelés
Elfolyások mennyisége – teljes Kutatás-Termelés

Teljes vízkivétel – Kutatás-Termelés

10%

3.000

8%

2.000

6%
4%

1.000
0.00

* Kitermelt víz nincs beleszámítva

STRATÉGIAI CÉL:

TELJESÍTMÉNY:

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

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-keleteurópai országokban működő öregedő termelőeszközök miatt.

2%
2014

Készlettartam Index (év) (SPE 2P)
Kutatás-fejlesztési kiadások (millió HUF)

2013

2014

2015

2016

2017

15

15

16

14

12

9

730

486

286

1.164

1.627

1.500

Megjegyzés:

A Készlettertam 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.

2016

2017

2014

2015

2016

2017

STRATÉGIAI CÉL:

TELJESÍTMÉNY:

A dolgozói elkötelezettség növelése és a szakmai karrierút további
fejlesztése és hasznosítása.

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.

KÉSZLETEK ÉS K+F
2012

2015

0.00

KÖZÖSSÉGEK

Közösségi befektetések a nemzetközi Kutatás-Termelésben* (millió HUF) (Teljes MOL-csoport, INA-csoport nélkül)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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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DOWNSTREAM
ÜZLETÁGI
ÖSSZEFOGLALÓ

„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

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 cashflow-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 cashflow 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.

51

DOWNSTREAM

QUOTES
„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

VERSENYELŐNYÜNK

„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.”

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.

Howard Lamb – Csoportszintű Logisztika
igazgató
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PORTFOLIO
ELEMENTS
FINOMÍTÓK

KAPACITÁS (MILLIÓ TONNA/ÉV)
Dunai Finomító
Pozsonyi Finomító
Rijekai Finomító
Sisaki Finomító

8,1
6,1
4,5
2,2

NCI-INDEX
Hazai és főbb piacok

10,6
11,5
9,1
6,1

Finomító
Petrolkémiai üzem
Olajvezeték

LOGISZTIKA

Lengyelország

KŐOLAJVEZETÉK KAPACITÁS (MILLIÓ TONNA/ÉV)
Barátság (szlovák rész. Transpetrol tulajdona) 
Barátság I. (kétirányú – total 129 km)
Barátság II.
Adria (magyarországi szakasz)
Algyő
Porto Marghera – Mantova 
Adria – JANAF (INA részesedése 12%) 
Termékdepó (darab) 
Termékvezetékek:
MOL – 1.356 km 
SN – 484 km 

22,0
6,0
7,9
10,0
2,0
2,6
20,0
42

Etilénvezeték
Termékdepó

Csehország

8,2
2,5

Szlovákia

POZSONYI FINOMÍTÓ

PETROLKÉMIA

TERMELÉS

Petrolkémiai vezeték

SPC

KAPACITÁS (KILOTONNA/ÉV)

MPK – Etilén 
660
MPK – Polimer 
765
MPC – Butadién
130
SPC – Etilén 
220
SPC – Polimer 
475
Vezetékek 
Kapacitás (kilotonna/év)
Alapanyag és termék vezetékek 
2.700
Etilén (Kazincbarcika) 
160
Etilén (Kalush)
100

Ausztria

MPC

DUNAI FINOMÍTÓ

Magyarország

Olaszország

Szlovénia

Románia
Horvátország
SISAKI FINOMÍTÓ

RIJEKAI FINOMÍTÓ

BoszniaHercegovina

Szerbia
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FŐ CÉLOK - A 7 FŐ CÉL
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 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 köszönhe-

tően 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 MOLcsoport 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 (20122014) 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.
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.

A MUNKAVÁLLALÓK, VEVŐK ÉS BEFEKTETŐK ELSŐ
SZÁMÚ VÁLASZTÁSA

JÖVŐKÉP
20130-AS STRATÉGIAI PILLÉREK

PÉNZTERMELŐ MOTOROK

DS2022 FŐ CÉLOK
LEGJOBB
MUNKAVÁLLALÓI
ELKÖTELEZŐDÉS A

RÉGIÓN
BELÜL

VEVŐI
ELÉGEDETTSÉG
NÖVELÉSE

95%-ra

BIZTONSÁG AZ

ELSŐ
KVARTILISBAN

PETROLKÉMIA MEGÚJULÁSA

POLIOL
PROJEKT

140

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 projekt (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.

M USD

HATÉKONYSÁG
ÉS FEJLESZTÉS

360
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DS EBIDTA

1,5+
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PROGRAMTERV

2030

PETROLKÉMIA MEGÚJULÁSA: A POLIOL
BERUHÁZÁS

Kelet-Közép-Európában egyedülálló, így az egyébként is poliol
hiányban szenvedő régió piacainak kiaknázásában komoly előn�nyel 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.
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.

2017 LEGJELENTŐSEBB ESEMÉNYEI

KITEKINTÉS

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 tömegárutermeléstől 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

A hidrogén-peroxid, a propilén-oxid, a poliéter-poliol és a propilénglikol 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.
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A 2017-ES ÉV MŰKÖDÉSI ÁTTEKINTÉSE
Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS
2017. év

2016. év Mód.

Vált. %

EBITDA

326,5

348,0

-6

EBITDA speciális tételek nélkül(1)

331,2

348,0

-5

324,3

323,5

0

126,8

144,3

-12

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA(

1) (2)

Ebből Petrolkémia(1) (2)
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

318,7

343,8

-7

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA

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

MOL-csoport az INA nélkül
EBITDA speciális tételek nélkül(1)
(1) (2)

INA-csoport
EBITDA speciális tételek nélkül(1)
Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA(1) (2)
Üzleti eredmény speciális tételek nélkül

(1)

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” üzleti eredménye(1) (2)

12,5

4,2

197

5,0

-4,8

N.A.

-4,7

-12,2

-61

-12,2

-21,3

-43

2017. év

2016. év

Vált. %

6,5

5,7

14

(-) 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.

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.
A régiós motor üzemanyag kereslet
változása

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.

Teljes piac*

2017. év / 2016. év (%)

Benzin

MOL-csoport értékesítés

Dízel

Motor
üzemanyagok

Benzin

Dízel

Motor
üzemanyagok

Magyarország

4

3

4

5

3

3

Szlovákia

1

4

3

-3

1

0

-4

2

0

-2

2

1

Egyéb

2

9

7

-19

4

-2

KKE 10 ország

2

8

7

-8

3

0

Horvátország(4)

*Forrás: MOL becslés

CAPEX
Finomítói árrések
Csoportszintű finomítói árrés (USD/bbl)
Komplex finomítói árrés (MOL+Slovnaft) (USD/bbl)
ÚJ Csoportszintű petrolkémiai árrés (EUR/t) (9)

7,1

6,3

13

504

543

-7

Beruházások és befektetések típus szerinti bontásban (Mrd Ft)
Összesen
Stratégiai projektek
Normalizált beruházások és befektetések

Külső kőolaj- és petrolkémiai termék- értékesítés országonként (kt)

2017. év

2016. év

Magyarország

4.660

4.532

3

1.756

1.809

-3

Horvátország

1.956

1.923

2

Olaszország

1.928

1.931

0

Egyéb piacok

9.153

8.861

3

19.453

19.056

2

2017. év

2016. év

Vált. %

18.040

17.811

1

3.820

3.816

0

10.044

9.724

3

Fűtőolaj

581

509

14

Energia és egyéb

Bitumen

468

541

-13

Összesen

1.413

1.245

13

210

190

11

1.122

1.001

12

81

54

50

19.453

19.056

2

Külső kőolaj- és petrolkémiai termék-értékesítés termékenként (kt)
Kőolajtermékek
Motorbenzin
Gázolaj

Petrolkémiai termékértékesítés
Olefin termékek
Polimer termékek
Butadién termékek
Teljes kőolaj- és petrolkémiai termék értékesítés

2016. év Mód.

Vált. %

128,9

110,3

17

15,0

3,3

353

113,9

107,0

6

Vált. %

Szlovákia

Összesen

2017. év

Beruházások és befektetések
(Mrd Ft)

2017. év

2016. év
Mód.

Vált. év/év %

Fő projektek 2017-ben

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

Vegyipar beruházások és
befektetések

28,4

30,3

-6

MOL: poliol, olefinüzemhez kapcsolódó
beruházások, szennyvízkezelő telep fejlesztése
SN: etilén tárolótartályok, olefinüzem

1,7

2,5

-32

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.

A kiskereskedelmi értékesítés a 3.5.4-es fejezetben található (A Fogyasztói szolgáltatások szegmens 2017-es működési összefoglalója).
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LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
NOx kibocsátás

KLÍMAVÁLTOZÁS

0,22

5.000

Finomítás CO2-kibocsátás
millió tonna

tonna/kilotonna

5

Petrolkémia CO2-kibocsátás
millió tonna

t CO2/t HVC

1,5

3

0,5

0,18

2014

2015

2016

2017

150

0

2013

2014

2015

2016

2017

0.90

CO2-kibocsátás – Petrokémia üzletág
Fajlagos CO2-kibocsátás – Petrokémia üzletág

TELJESÍTMÉNY:

2020-ra a közvetlen és közvetett ÜHG-kibo- A Rijekai Finomító energiahatékonysági nyereségei nem tudták kiegyenlíteni a
csátás 200 ezer tonna CO2-egyenértékkel
növekvő gázolaj használatot Sisak-ban, és azt, hogy ez az üzem időszakosan működik.
való csökkentése energiahatékonysági
Magasabb CO2 kibocsátás figyelhető meg a magyar petrolkémiai üzemek esetében is.
kezdeményezéseken keresztül.

Fajlagos energiafelhasználás - Finomítás

Fajlagos energiafelhasználás - Petrolkémia
GJ/kt
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13.000
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Energiafelhasználás / termelés – teljes Finomítás
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0,16
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0

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

1,5

2015

2016

2017

0

TELJESÍTMÉNY:
Az NOX- és SO2-kibocsátások harmadik éve emelkedtek 2017-ben. Az emelkedés legfőbb
oka 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.

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ELFOLYÁSOK
Elfolyások száma és mennyisége (>1m 3)

mn m3

m3/kt
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Teljes vízkivétel – Finomítás
Vízkivétel / termelés – teljes Finomítás

2014

2015

2016

2017

0

Elfolyások száma – Finomítás
Elfolyások mennyisége – teljes Finomítás

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
Fluktuáció (finomítás és petrolkémia)

Folyamatbiztonsági események TIER 1+2
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Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) – Petrolkémia
2012-2017 CONCAWE teljes downstream átlag
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SO2-kibocsátás – Finomítás
SO2-kibocsátás / termelés – teljes Finomítás

Létszám (finomítás és petrolkémia)

2,0

2013

TELJESÍTMÉNY:

A Downstream termelés energia
felhasználásának legalább 5%-os
csökkentése.

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek
gyakorisága (LTIF) - DS Production

0,2

Energiafelhasználás / termelés – Petrolkémia

TELJESÍTMÉNY:

2013

4.000

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

TELJESÍTMÉNY:

Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek számát nullára csökkenteni
mind a saját munkavállalók, mind a
beszállítók körében 2020-ig.

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.

STRATÉGIAI CÉL:

TELJESÍTMÉNY:

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

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.
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INNOVATÍV
ÜZLETÁGAK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK

„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

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

Az 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.

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
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QUOTES

„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

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-jével 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 olajés gáziparhoz, de mind az egyéni fogyasz-

tókat (B2C – Fogyasztói Szolgáltatások)
mind pedig az ipari szereplőket (B2B - Ipari
Szolgáltatások) kiszolgálja. Az IBS hosszú
távú jövőképét a fogyasztók, azok viselkedése és 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.

„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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KISKERESKEDELMI HÁLÓZAT

CSEHORSZÁG

TÖLTŐÁLLOMÁSOK SZÁMA

PIACI POZÍCIÓ
PIACI RÉSZESEDÉS

Magyarország465
Horvátország 
428
Szlovákia253
Románia213
Bosznia Hercegovina
103
Szerbia60
Csehország306
Szlovénia52
Montenegro1
Összesen1881

20%

2

SZLOVÁKIA
PIACI POZÍCIÓ
PIACI RÉSZESEDÉS

48%

MAGYARORSZÁG
PIACI POZÍCIÓ
PIACI RÉSZESEDÉS

EV TÖLTŐ TELEPÍTÉSI TERV

RÉSZTVEVŐ
ORSZÁG

1

44%

1

HELYSZÍNI KIVITELEZÉS
CÉG

2018. (TERV)

2019. (TERV)

2020. (TERV)

Csehország

MOL CZ

13

9

2

Szlovákia

Slovnaft

11

1

1

Románia

MOL RO

14

7

–

Magyarország

MOL

24

32

3

Horvátország

Tifon

11

–

1

Szlovénia

MOL SLO

11

–

1

GYORS: 84 db

GYORS: 43 db
ULTRA*: 6 db

GYORS: 3 db
ULTRA*: 5 db

ROMÁNIA
PIACI POZÍCIÓ
PIACI RÉSZESEDÉS

SZLOVÉNIA
PIACI POZÍCIÓ
PIACI RÉSZESEDÉS

10%

18%

3

3

* AZ ULTRA töltők telepítése 2019-ben kezdődik.
A tényleges darabszámot a közbeszerzés menete, a DSO-nál beadott kapacitásnövelés tervezése, engedélyezés
és megvalósítása befolyásolhatja.
A tervek szerint 2020. július 1-jére megvalósul az összes e-töltő telepítése és üzembe helyezése.

SZERBIA

HORVÁTORSZÁG
PIACI POZÍCIÓ
PIACI RÉSZESEDÉS

50%+

PIACI POZÍCIÓ
PIACI RÉSZESEDÉS

1

5%

5

BOSZNIA-HERCEGOVINA
PIACI POZÍCIÓ
PIACI RÉSZESEDÉS

KÖZPONTI ORSZÁGOK

13%

1

FINOMÍTÓ
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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 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 Szen-

tendrei 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

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.

E-MOBILITÁS

MOL LIMO

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 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 MOLcsoport 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.

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.

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.
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A FOGYASZTÓI SZOLGÁLTATÁSOK SZEGMENS 2017-ES MŰKÖDÉSI
ÖSSZEFOGLALÓJA

FOGYASZTÓI SZOLGÁLTATÁSOK FENNTARTHATÓSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ
MUNKABIZTONSÁG

Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)
EBITDA

2017. év

2016. IV. n.év

Vált. %

97,3

86,3

13

Összes jelentésköteles esemény frekvenciája

97,3

86,3

13

Üzleti eredmény

72,1

53,0

36

2

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül(1)

72,1

58,9

22

1,5

Beruházások és befektetések

39,7

61,8

-36

1

28

0,5

EBITDA speciális tételek nélkül

(1)

ebből organikus

39,7

31,1

2,5

TELJESÍTMÉNY:

0

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

2013

2014

2015

2016

2017

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.

KISKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS

STRATÉGIAI CÉL:
Az összes jelentésköteles esemény frekvenciájának (TRIR)
folyamatos javítása, végső célként a balesetek nullára csökkentése.

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
Éves CO2 kibocsátás csökkentés töltöállomások
felújításával (tonna)

(tons)

2.000
1.500

TELJESÍTMÉNY:
2017-ben a MOL 868 tonna CO2 kibocsátást takarított meg, mely
nagy részben a felújított benzinkutak LED világítással történő
folyamatos felszerelésének köszönhető.

1.000
500
0

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt)
Magyarország
Szlovákia
Horvátország

2017. év

2016. év

Vált. %

1.199

1.059

13

664

617

8

1.068

1.060

1

Románia

717

662

8

Csehország

484

468

3

Egyéb(8)

367

380

-3

4.499

4.246

6

Összesen

2014

2015

2016

2017

HUMÁN TŐKE
Kereskedelem létszám*

Fluktuáció (%)

600

30%
25%

400

20%
15%

A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
200

A kiskereskedelemi értékesítés továbbra is jelentősen, 6%-os mértékben, emelkedett, miközben a közép-kelet-európai motorüzemanyag fogyasztás bővült. Az értékesítés emelkedése összehasonlítható bázison(6) (az inorganikus hatásokat kiszűrve) 4% volt az
előző évhez képest.

Nem-üzemanyag margin
Fresh Cornerek száma

2017. év

2016. év

24,6%

23,6%

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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* A létszám csak a Kiskereskedelem központi adatait tükrözi (szellemi
munkavállalók). A töltőállomásokon dolgozók (SeS) létszáma Csoportszinten kb. 17.000 fő, melyből 4.500 főt COCO modell alapján alkalmazunk.

NEM-ÜZEMANYAG ÉRTÉKESÍTÉS
Nem-üzemanyag indikátorok

10%

STRATÉGIAI CÉL:

TELJESÍTMÉNY:

A Kiskereskedelemben jelentős
kompetenciafejlesztés lesz
fókuszban, melynek célja a belső
napi fogyasztási cikkekkel (FMCG)
kapcsolatos iparági tudás kiépítése,
meghatározott célkitűzések mentén.

A Fogyasztói Szolgáltatások szervezet, ahogyan a teljes Csoportszintű Innovatív Üzletágak
és Szolgáltatások, 2017 során alakult meg, beleértve teljesen új szervezetek és üzletágak kialakulását, valamint a meglévő tradicionális üzletek formálódását is.
A csoportszintű kiskereskedelem létszáma, a Fogyasztói Szolgáltatások terület részeként, stabil
maradt. A kisarányú növekedést a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág létszámában csoportszinten az új szerveztek megalakulása vezette, úgy mint mobilitás illetve digitalizáció. Továbbá
a HQ-szintű hatékonysági intézkedéseket követően a HQ 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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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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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).

A 2017-ES ÉV ÁTTEKINTÉSE
•
•
•
•

5.782 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
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PORTFOLIÓ
2017-ES ÖSSZTELJESÍTMÉNY

MAGYAR/ROMÁN ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK		

(A térfogatadatok 15 °C-on értendők)
(köbméter)
A betáplálási és kiadási pontokon mért földgázforgalom
összesen:
29,5930 milliárd
Határkeresztező vezetékeken betáplálás:
15,6229 milliárd
Beregszász:
11,4527 milliárd
HAG:
4,1435 milliárd
Csanádpalota:
0,0267 milliárd
Rendszerösszekötő vezeték
Vecsés 4 (MGT>FGSZ)
0,0024 milliárd
Tárolói átadás átvételi pontokon:
5,9487 milliárd
Betárolás:
3,5899 milliárd
Kitárolás:
2,3588 milliárd
Upstream vezetékrendszeri
kapcsolatokon:
2,2399 milliárd
Betáplálás (hazai nettó termelés):
1,4734 milliárd
Keverőköri kiadás:
0,7665 milliárd
Határkeresztező vezetékeken kiadás:
5,7790 milliárd
Tranzit és export:
5,7790 milliárd
Rendszerösszekötő vezeték Vecsés 4
(FGSZ>MGT)
0,0001 milliárd

Betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
0,1 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
0,2 millió
Éves megszakítható kapacitás
1,7 milliárd
Napi megszakítható kapacitás
4,6 millió
Kiadási pont
Éves nem megszakítható kapacitás
1,8 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
4,8 millió

UKRÁN/MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉKEK		
(TESTVÉRISÉG, ÖSSZEFOGÁS)		
Betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
20,5 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
56,3 millió
Éves megszakítható kapacitás
5,5 milliárd
Napi megszakítható kapacitás
15,0 millió
Kiadási pont		
Éves megszakítható kapacitás
6,1 milliárd
Napi megszakítható kapacitás
16,8 millió
OSZTRÁK/MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK		
(HAG VEZETÉK FELÖL)		
Betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
5,2 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
14,4 millió

MAGYAR/SZERB ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK		
Kiadási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
4,8 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
13,2 millió

MISKOLC
BEREGDARÓC

AUSZTRIA

MOSONMAGYARÓVÁ
OSONMAGYARÓVÁR

VECSÉS

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

BEREKFÜRDŐ

K ÁPOLNÁ SNYÉK

KENDERES
KARCAG

KECSKEMÉ T

SIÓFOK CENTER

SZLOVÉNIA

GELLÉNHÁ Z A
PUSZ TAEDERICS

ROMÁNIA

ENDRŐD

VÁROSFÖLD

EDDE

BABÓCSA

FGSZ/MGT ÖSSZEKAPCSOLÁSI PONT		
Betáplálási pont(köbméter)
Éves nem megszakítható kapacitás
4,4 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
12 millió
Kiadási pont
Éves nem megszakítható kapacitás
1,8 milliárd
Napi nem megszakítható kapacitás
4,8 millió

HA JDÚSZOBOSZLÓ

ZSÁMBOK

MAGYAR/HORVÁT ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

TISZ AVA SVÁRI

NEMESBIKK

K ARDOSKÚT

SZ ANK

ZSAN A

BÁTA

ALGYŐ

CSANÁDPALOTA

SZŐREG
KISKUNDOROZSMA

HORVÁTORSZÁG

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ÜZEM
KOMPRESSZORÁLLOMÁS

SZERBIA

DR ÁVA SZERDAHELY

IMPORT/EXPORT BETÁPLÁLÁSI PONT
BACKHAUL
TERMELÉS
TÁROLÁS

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER BETÁPLÁLÁSI
NAPI CSÚCSKAPACITÁSA		

STRATÉGIAI CÉLÚ TÁROLÁS
ÖSSZEKAPCSOLÁSI PONT (FGSZ-MGT)

(köbméter)
Összesen stratégiai kitárolás nélkül
186,6 millió
ebből megszakítható
45,3 millió
Import
98,4 millió
ebből megszakítható
38,8 millió
Összekapcsolási pont (MGT>FGSZ)
12,0 millió
Tranzit
11,3 millió
Kereskedelmi célú tárolás
59,6 millió
ebből megszakítható
6,5 millió
Stratégiai célú tárolás
20,0 millió
Hazai nettó termelés
5,3 millió

GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁS
GÁZVEZETÉK Ø ≥ 1000 MM
GÁZVEZETÉK Ø ≥ 600 MM
GÁZVEZETÉK Ø ≥ 300 MM
GÁZVEZETÉK Ø < 300 MM

KERESKEDELMI CÉLÚ FÖLD ALATTI GÁZTÁROLÓK
STRATÉGIAI CÉLÚ FÖLD ALATTI GÁZTÁROLÓ
KAPACITÁSADATAI		
KAPACITÁSADATAI		

MAXIMUM ELÉRHETŐ NETTÓ TERMELÉS		
15 betáplálási pont
Éves nem megszakítható kapacitás
Napi nem megszakítható kapacitás

SZLOVÁKIA

(köbméter)
1,7 milliárd
5,3 millió

Éves nem megszakítható kapacitás
Napi csúcskapacitás

(köbméter)
1,2 milliárd
20,0 millió

5 betáplálási pont
Éves nem megszakítható kapacitás
Napi csúcskapacitás
Ebből megszakítható

(köbméter)
5,1 milliárd
59,6 millió
6,5 millió
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A 2017-ES ÉV MŰKÖDÉSI ÁTTEKINTÉSE
Szegmens IFRS eredmények (Mrd Ft-ban)

MELLÉKLETEK
2017. év

2016. év

Vált. %

EBITDA

61,4

54,5

13

EBITDA speciális tételek nélkül (1)

61,4

54,5

13

1. MELLÉKLET

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

Speciális tételek - Üzleti eredmény

2017. év

2016. év

ebből organikus

4,9

7,5

-36

Speciális tételek üzleti eredmény-, és EBITDA-hatása (millió HUF)
Vált. %

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül

383.920

330.873

16

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

Upstream

-20.655

-6.578

214

Matjushkinskaya Vertical értékesítése

-

-3.234

100

A NEGATÍV SZABÁLYOZÓI VÁLTOZÁSOKAT KOMPENZÁLTÁK A MAGASABB VOLUMENEK
ÉS A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK KONTROLLJA

Kalegran készlet értékvesztés

-

-3.344

100

North Karpovsky értékesítése

-5.920

-

N.A.

Angola céltartalék feloldás

10.528

-

N.A.

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 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.

-6.874

-

N.A.

Év végi értékvesztések, Magyarország

CEOC választottbírósági ügy

-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

-4.142

-5.937

30

-

-5.937

100

Központ és egyéb
Értékvesztés az INA Csoportban

KITEKINTÉS
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 feketetengeri forrású földgázszállításának lehetőssége valós forrásdiverzifikációt jelenthet Magyarország és a régió országai számára.
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Speciális tételek üzleti eredmény-, és EBITDA-hatása (millió USD)
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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 vevőés 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 MOLcsoport petrolkémiai termékkihozatalát.
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1. BEVEZETŐ
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „MOL” vagy „Társaság”) mindig
is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. A hazai
elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és
fejlődő normáihoz. Ennek eredményeképpen a MOL a részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett a Társaság tevékenységével kapcsolatos további érintettek („stakeholderek”)
tágabb körének érdekeit és szempontjait is figyelembe veszi,
ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a MOL a részvényesei és a társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.
A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásairól
tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a
törvény által szabott határidő előtt. Emellett a Társaság 2004.
decemberben részvényeinek a Varsói Értéktőzsdére történő
bevezetését megelőzően nyilatkozatot tett a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról. A
Társaság minden évben nyilatkozik ebben a témában a két
tőzsde felé.
A MOL társaságirányítási gyakorlata összhangban van a
Budapesti Értéktőzsde követelményeivel és a jelenleg érvényes
tőkepiaci szabályozással. Emellett a MOL rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is
megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOL társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási Kódex először 2006-ban került elfogadásra,
majd legutóbb 2015-ben aktualizálták. Ez a dokumentum
bemutatja a MOL részvényesek jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai
kérdéseket. A MOL Társaságirányítási Kódex közzétételre
került a Társaság honlapján.

2. RÉSZVÉNYESEK (KÖZGYŰLÉS)
A Társaság legfőbb szerve a részvényesek összességéből álló
közgyűlés.
A közgyűlés, mint a legfőbb döntéshozó szerv lehetővé teszi a
részvényesek számára, hogy a Társaság működésével kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben döntéseket
hozzanak, tényleges társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint gyakorolják ellenőrzési jogukat.

2.1. RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA,
KÖZGYŰLÉSI RÉSZVÉTEL
A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát.
Minden „A” sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól
függően, hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány
részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek
ténylegesen mekkora szavazati ereje van.
A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának
feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató
köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkori közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. Az
Alapszabály 8.6 pontja értelmében: „A közgyűlést megelőző
részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a
vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1.
és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt,
amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában
tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át”. Az előző
mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles
bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2.
pontokban írtakat figyelembe véve.
Továbbá az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos
(„ultimate beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a
felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal
feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem
gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek
teljes körűen eleget nem tett.
Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: „Egy
részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd
az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a
Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat
kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak
annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat
végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az
alábbi korlátozások alá).”
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) szerint a részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és
indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, kérhetik az
Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés
napirendjére. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére
vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő
vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény
megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat
vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A közgyűlési részvétel feltételei a közgyűlési hirdetményben kerülnek
közzétételre, Társaságunk Alapszabálya szerint a Társaság
honlapján. Az éves rendes közgyűlések jellemzően áprilisban
kerülnek megtartásra.
Az éves rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára
a döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz arról,
hogy annak mely részét kell a vállalkozásba visszaforgatni és
mekkora hányadát lehet osztalékként kifizetni. A közgyűlés
döntése alapján a Társaság, a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti.
Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza
meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése
és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki
az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre
vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben
szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az
osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.
2.2. KAPCSOLAT A RÉSZVÉNYESEKKEL
Az Igazgatóság tudatában van a részvényesek érdekeinek
képviseletéhez és előmozdításához fűződő kötelezettségének,
valamint tisztában van azzal, hogy teljes mértékben felelős
a MOL-csoport teljesítményéért és tevékenységeiért. Annak
elősegítése érdekében, hogy a részvényesek elvárásainak
minden területen maximálisan eleget tehessen a Társaság, az
Igazgatóság folyamatosan elemzi és értékeli a fejleményeket,
mind a tágabb külső környezet, mind a működési szint tekintetében.
A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái a
rendszeres tájékoztatások; az éves jelentés, a féléves jelentés és
a negyedéves eredmények, valamint rendkívüli tájékoztatások.
A rendszeres és rendkívüli tájékoztatások a MOL honlapján, a

Budapesti Értéktőzsdén (elsődleges tőzsde) és a Varsói Értéktőzsdén, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Tőkepiaci közzétételi rendszeren kerülnek publikálásra.
Továbbá a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is elküldjük azok
részére, akik feliratkoztak a Befektetői Kapcsolatok levelezőlistájára, valamint a nemzetközi és hazai média részére is
eljuttattjuk. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak
az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves
rendes közgyűlésen. Rendszeres befektetői körutakat szervezünk az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a kontinentális Európa nagyvárosaiba a befektetői közösség képviselői
– ideértve a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR)
birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők év közben is
tehetnek fel kérdéseket és élhetnek javaslatokkal bármikor,
beleértve a Társaság közgyűlését. A befektetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.
A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi
kapcsolattartásért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” fejezetben az éves jelentés végén található). További
információ a MOL honlapján (molgroup.info/hu/) is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket
és a pénzügyi világ tagjait érintő kérdésekkel. A vállalat
mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi
legjobb gyakorlatnak megfelelően széleskörű információkat
biztosítson a tőkepiac részére. Ennek okán a MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete folyamatosan frissíti honlapját
(közvetlenül is elérhető az molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok oldalon). Célunk, hogy a weboldalt még
felhasználóbarátabbá tegyük és ezzel összhangban folyamatosan fejlesszük szolgáltatásainkat. Ezek segítségével még
eredményesebben tudjuk teljesíteni részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci szereplők elvárásait.
2017-ben a MOL 15 napot töltött befektetői körúton és 16
konferencián vett részt az Egyesült Államokban és Európában, valamint körülbelül 300 találkozót tartott potenciális és jelenlegi befektetők részére. A novemberi és decemberi
találkozók a MOL hosszú távú stratégiájával („MOL 2030”)
kapcsolatos fejlemények és rövidtávú célkitűzések összefoglalására fókuszáltak.

3. MENEDZSMENT ÉS MŰKÖDÉS

A MOL és leányvállalatai gazdasági egységet alkotnak, ezért
az Igazgatóság felelősségi körébe tartozik a fenti elvek és célok
érvényesítése és a MOL-kultúra terjesztése csoportszinten is.
A fenti elvek, politikák és célok rávilágítanak arra a különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a

Az Igazgatóság tagjai a 2017-es évben és függetlenségi státuszuk (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):
Név

Státusz

Mandátum

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató

nem független

A Közgyűlés 1999. február 24-től az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Csányi Sándor, alelnök

független

A Közgyűlés 2000. október 20-tól az Igazgatóság tagjává választotta

Molnár József

nem független

A Közgyűlés 2007. október 12-től az Igazgatóság tagjává választotta

Járai Zsigmond

független

A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Parragh László

független

A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Martin Roman

független

A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Világi Oszkár

nem független

A Közgyűlés 2011. május 1-től az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Anthony Radev

nem független

A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Anwar al-Kharusi

független

A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává választotta

Dr. Martonyi János

független

A Közgyűlés 2014. július 1-től az Igazgatóság tagjává választotta

3.1.1. AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE
Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz határozatokat.
Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben
ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet legutóbb
2015 áprilisában aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása
érdekében.

3.1. IGAZGATÓSÁG
A MOL ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek kollektív
felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.
Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt
feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség
és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése,
a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

vállalatvezetés, valamint a Társaság között képvisel. Ennek a
speciális szerepnek felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz
a nem munkaviszonyban álló igazgatók számának többsége
(7 tag a 10-ből). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (NYSE
és EU ajánlásán alapuló) kritériumok és a tagok nyilatkozata
alapján jelenleg 6 tagja minősül függetlennek.

Az ügyrend tartalmazza:
 az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
 az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét,
 az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a
jelentések gyakoriságát,
 az elnök és alelnök főbb feladatait,
 az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak
állandó napirendjét (keretét),

 a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának
ellenőrzését,
 az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat.
Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság által elfogadott formában
éves összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá, amelyet az
Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottsága
részére adnak le a tisztségük elfogadásával egyidejűleg, továbbá
minden naptári évben az éves rendes közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal. Amennyiben az Igazgatóság tagjával szemben
az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott összeférhetetlenség vagy érdekütközés merül fel, erről a körülményről eseti
összeférhetetlenségi nyilatkozatban tájékoztatja az Igazgatóság
Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságát.
Az Igazgatóság évente formálisan értékeli saját és bizottságai
teljesítményét, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét.
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3.1.2. AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA 2017. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja. A bizottsági tagok többsége nem-alkalmazott és független tag.

2017-ban az Igazgatóság 6 ülést tartott, 93%-os átlagos részvételi
arány mellett. A 2017-ben tartott igazgatósági ülések részvételi
adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat működteti és az alábbiak
szerint határozza meg a különböző bizottságok közötti feladatmegosztást:

Ülések
száma
Összesen

6

Részvételi
arány
93%

Hernádi Zsolt

5

83%

Dr. Csányi Sándor

6

100%

Molnár József

6

100%

Járai Zsigmond

5

83%

Dr. Parragh László

4

66%*

Dr. Martin Roman

6

100%

Dr. Világi Oszkár

6

100%

Dr. Anthony Radev

6

100%

Dr. Anwar al-Kharusi

6

100%

Dr. Martonyi János

6

100%

* Dr. Parragh László a február 16-i ülésen a Eurochambers vezetőivel történő találkozó miatt nem tudott részt venni az Igazgatósági ülésen, szeptember 7-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában tartandó esemény miatt
nem tudott részt venni az Igazgatósági ülésen.

A rendszeres napirendi pontok mellett – mint a bizottsági elnökök
beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről –, az Igazgatóság információt kapott a kulcsfontosságú stratégiai ügyekről, valamint áttekintést a tőkepiaci fejleményekről, és
egyedileg értékelte a vállalat valamennyi üzleti egységének teljesítményét.
Az Igazgatóság továbbra is figyelmet fordított az iparági trendek
nyomon követésére, a külső környezet kihívásainak kezelésére, az
INA-val kapcsolatos pénzügyi, működési és hatékonyságnövelési
kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folyamatra.

a. Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):
 Dr. Csányi Sándor – elnök, 2000. november 17.
 Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8.
 Dr. Martin Roman, 2010. június 4.
 Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
 Dr. Martonyi János, 2014. július 1.
Az Igazgatóság elnöke állandó tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak.
Feladatai:
 A testületi tevékenység elemzése, értékelése,
 az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos kérdések,
 a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti
kapcsolattartás támogatása,
 az ügyrendi, szabályozási és etikai kérdések,
 a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások,
kompenzációs és ösztönzési rendszerek áttekintése,
javaslatok kidolgozása a legjobb gyakorlat megvalósítására.
A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság
beszámolója 2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 5 ülést
tartott, 96%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2017. évi bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:
Ülések
száma

Részvételi
arány

Összesen

5

96%

Dr. Csányi Sándor

5

100%

Hernádi Zsolt

4

80%

Dr. Martin Roman

5

100%

Dr. Anthony Radev

5

100%

Dr. Martonyi János

5

100%

3.1.3. AZ IGAZGATÓSÁG BIZOTTSÁGAI
Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint
a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érdekében
bizottságokat működtet.
A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanácsadó, véleményalkotó, javaslattevő szervei, a MOL-csoport Döntési és Hatásköri Listájában rögzítettek szerint egyes igazgatósági hatáskörbe
tartozó kérdéseknél, illetve az Igazgatóság által az alkalmazott
igazgatósági tagokhoz - mint a Társaság vezető állású munkavállalóihoz - delegált kérdéskörökben előzetes véleményezési jogosítvánnyal rendelkeznek.
A bizottságok feladatait, működési rendjét a bizottsági elnökök
javaslata alapján az Igazgatóság határozza meg.
Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes
feladatok ellátására.

A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcsolatos kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát
megvitatott, mielőtt azok az Igazgatóságnak megtárgyalás céljából
bemutatásra kerültek.
b. Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):

 Járai Zsigmond – elnök, 2010. június 4.
 Dr. Parragh László, 2014. február 20.
 Dr. Anthony Radev, 2014. május 30.
 Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.

Az Igazgatóság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint
alelnöke állandó meghívottak a Fenntartható Fejlődés Bizottság
üléseire.

Az Igazgatóság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az
Audit Bizottság elnöke állandó meghívottak a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire.
Feladatai:
 A pénzügyi és kapcsolódó jelentések ellenőrzése,
 a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
 a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenőrzése,
 a kockázatkezelési rendszer figyelése,
 a társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és működési kockázatoknak és azok kezelésének figyelemmel
kísérése, az Enterprise Risk Management (ERM) rendszer működésének felülvizsgálata,
 a külső auditor függetlenségének és objektivitásának
biztosítása.

Feladatai:
 Az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat
értékelése és véleményezése az Igazgatóság számára,
 az FF-el kapcsolatos valamennyi politika (pl. EBK,
Etikai Kódex, stb.) fejlesztésének és bevezetésének ellenőrzése,
 a MOL-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmények felügyelete,
 az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével
kapcsolatos jelentéseinek bekérése és megtárgyalása,
 a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak és tartalmának felülvizsgálata.
A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója
2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Fenntartható Fejlődés Bizottság négy ülést tartott,
94%-os átlagos részvételi arány mellett. A bizottsági üléseken
való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 5 ülést tartott,
85%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2017. év során tartott
bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:
Ülések
száma
Összesen

5

Részvételi
arány
85%

Járai Zsigmond

4

80%

Dr. Parragh László

5

100%

Dr. Anthony Radev

3

60%*

Dr. Anwar al-Kharusi

5

100%

* Dr. Anthony Radev a március 16.-i PKB ülés napján üzleti úton vett részt,
az augusztus 3.-i ülés napján pedig személyes okokból nem tudott részt
venni az ülésen.

A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes
nyilvános pénzügyi beszámoló vizsgálatát, a könyvvizsgáló
munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres
ellenőrzését – a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott nemzetközi
pénzügyi helyzetet, valamint ezen faktorokhoz rendelt kockázatkezelő akciók státuszjelentéseit.
c. Fenntartható Fejlődés Bizottság

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai
önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):
 Dr. Parragh László – elnök, 2014. május 30.
 Molnár József, 2013. szeptember 5. (elnök 2014. február
20. és május 30. között)
 Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30.
 Dr. Martonyi János, 2014. július 1.

Ülések
száma

Részvételi
arány

Összesen

4

94%

Molnár József

4

100%

Dr. Parragh László

3

75%

Dr. Anwar al-Kharusi

4

100%

Dr. Martonyi János

4

100%

A Bizottság értékelte a 2017. évi fenntarthatósági vonatkozású
tevékenységet eredményeit, különös figyelemmel a MOL-csoport 2016-2020 időszakra vonatkozó fenntarthatósági tervében
szereplő célokra. A Bizottság véleményezte a Fenntarthatósági
jelentést és a kiválasztott üzleti egységek által benyújtott tematikus jelentéseket. A MOL-csoport fenntarthatósági teljesítményéről készült független elemzések eredeményeit is áttekintette
a Bizottság kiemelt figyelemmel arra, hogy a Társaság továbbra
is szerepel a Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe.
3.2. ÜGYVEZETŐ TESTÜLET
3.2.1. KAPCSOLAT AZ IGAZGATÓSÁGGAL ÉS A MOLCSOPORT SZERVEZETEIVEL
A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és
gyakorlat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az
integrált társaságirányítási felelősségének az általa létrehozott,
a társaság operatív működését biztosító Ügyvezető Testület
(Executive Board; „EB”) feladatainak, felelősségének meghatározásával, a társaság operatív működésének, működési és szervezeti szabályainak biztosításával, valamint a célkitűzések,
beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerével (teljesítménykontroll-rendszer és üzletikontroll-rendszer) tesz eleget.
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Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum határozza meg,
amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll
pontokat.
A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális szervezeti egységeken keresztül valósul meg. Tevékenységük összehangolása az EB feladata.
Az EB egy döntés-előkészítő fórum, melynek szerepe, hogy
közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszervezet között és egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az Igazgatóság elé kerülő ügyeket. Az EB előzetes álláspontot alakít ki
az Igazgatóság elé terjesztett bizonyos javaslatok tekintetében,
valamint az EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is. Az EB továbbá legfőbb döntéshozó
fórumként működik minden olyan kérdésben, amelyeket a
belső szabályzatok a hatáskörébe utalnak és a jogszabályok,
illetve az Alapszabály értelmében nem tartoznak az Igazgatóság
kizárólagos hatáskörébe.
Az EB-ülések során minden tagnak egy szavazata van, határozatait egyszeri szótöbbséggel hozza meg. Az Elnök-vezérigazgató
vagy a Vezérigazgató vagy a Pénzügyi vezérigazgató-helyettes
(külön-külön „jogosult EB-tag”) kezdeményezheti az EB elé
benyújtott javaslat az Igazgatóság elé terjesztését végleges
döntéshozatal céljából a következők szerint: amennyiben egy
jogosult EB tag nem ért egyet (azaz „nem"-mel szavaz) az EB
tagjainak többségi határozatával elfogadott javaslattal, vagy
nem ért egyet az EB tagok többségének „nem” szavazatával,
kérheti az Elnök-vezérigazgatótól, hogy a javaslatot terjessze az
Igazgatóság elé végleges döntéshozatal céljából.
3.2.2. AZ ÜGYVEZETŐ TESTÜLET TAGJAI 2017-BEN

4. ELLENŐRZÉS
4.1. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóságot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A testület jelenleg tizenkettő
főből áll. A Ptk. értelmében a testületben a munkavállalói
oldalt a Felügyelő Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL
Felügyelő Bizottságában négy fő képviseli a munkavállalókat és
nyolc fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.
A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi státuszuk:

György Mosonyi,
Chairman

nem független

Dr. Attila Chikán, Deputy
Chairman

független

John I. Charody

független

Slavomír Hatina*

független

Juhász Attila*

nem független (munkavállalói
képviselő)

Hegedűs Andrea*

nem független (munkavállalói
képviselő)

Dr. Puskás Sándor

nem független (munkavállalói
képviselő)

Dr. Szivek Norbert

független

Ivan Mikloš

független

Hernádi Zsolt

Elnök-Vezérigazgató (C-CEO)

Vladimír Kestler **

független

Molnár József

Vezérigazgató (GCEO)

Dávid Ilona**

független

Áldott Zoltán

Ügyvezető Igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke

Bártfai-Mager Andrea**

független

Fasimon Sándor

Ügyvezető Igazgató, MOL Magyar
ország Operatív Vezető (COO)

Bognár Piroska**

nem független (munkavállalói
képviselő)

Horváth Ferenc

Ügyvezető Igazgató, Downstream

Tóth András**

nem független (munkavállalói
képviselő)

Ördög Tibor István**

nem független (munkavállalói
képviselő)

Simola József

Pénzügyi-vezérigazgató helyettes
(GCFO)

Dr. Világi Oszkár

Ügyvezető Igazgató, Innovatív Üzlet
ágak és Szolgáltatások; Slovnaft a.s.
elnök-vezérigazgató

Dr. Berislav Gašo

Ügyvezető Igazgató, KutatásTermelés

2018 február 15.-től az ügyvezető testület tagja Ratatics Péter Ügyvezető
Igazgató, Fogyasztói szolgáltatások

* Salvomir Hatina, Hegedűs Andrea és Juhász Attila felügyelő bizottsági
tisztsége 2017. május 31. napjával lejárt.
** Dávid Ilonát, Bártfai-Mager Andreát, Bognár Piroskát, Vladimír Kestler-t, Tóth Andrást és Ördög Tibor Istvánt a közgyűlés 2017. június 1.
napjával a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és
Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés
Bizottság üléseinek állandó meghívottja.

A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel
az Igazgatóság negyedéves beszámolója a Társaság működéséről, a Belső Audit és a Társasági Biztonság beszámolója,
ezeken felül folyamatosan tájékoztatást kap egyéb releváns
témákban. A Felügyelő Bizottság emellett áttekinti az éves
rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. A Felügyelő
Bizottság az év során tekinti át éves tevékenységét.

Az Audit Bizottság folyamatosan nyomon követte a Társaság
pénzügyi helyzetét. Az Audit Bizottság áttekintette az éves
közgyűlés anyagait (a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat
megállapításait). Az Audit Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban és javaslatot tett a Felügyelő Bizottság
részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan.
4.3. KÖNYVVIZSGÁLÓK

2017-ben a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 92%-os átlagos
részvételi arány mellett.
4.2. AUDIT BIZOTTSÁG
2006-ban a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő
Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság megerősíti a Társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független
kontrollt.
A független Audit Bizottság hatáskörébe többek között az
alábbi feladatok tartoznak:
 segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben,
felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló
függetlenségét, figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát
és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg,
 ellátja az audit bizottsági feladatokat a Társaság által
konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági
formában működő vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányvállalata tekintetében
is, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott
leányvállalatnál audit bizottság nem működik.
Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük dátuma (a tagok
szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján):
 Dr. Chikán Attila – elnök, 2006. április 27.
 John I. Charody, 2006. április 27.
 Dr. Szivek Norbert, 2016. április 14.
 Bártfai-Mager Andrea, 2017. június 1.
 Dávid Ilona, 2017. június 1.
 Ivan Mikloš 2016. május 1.**
* A Közgyűlés Bártfai-Mager Andreát és Dávid Ilonát 2017. június 1. napjával Audit bizottsági taggá választotta.
** Ivan Miklošt a közgyűlés 2017. május 1. napjával az Audit bizottság állandó tagjává választotta.

A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2016. és 2017. években is az
Ernst and Young („EY”) végezte, kivéve az FGSZ Zrt. (Pricewaterhouse Coopers) és egyéb, kisebb jelentőségű leányvállalatok
könyvvizsgálatát.
A könyvvizsgálati szerződés keretében az EY auditálja az éves
egyedi és konszolidált beszámolókat, a MOL Nyrt. közbenső
mérlegeit. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL
fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs
formákon keresztül biztosítják.
Az egyéb nem-audit és adótanácsadói szolgáltatások
megszűntek az 2017. január 1-jén életbe lépő EU audit reform
következtében. 2016-ban, illetve 2017-ben a következő díjak
kerültek kifizetésre a könyvvizsgáló társaság részére:
A könyvvizsgálóknak kifizetett díjak
(millió Ft)

2016

2017

MOL könyvvizsgálatának díja (beleértve
a közbenső mérlegek vizsgálatát)

147

140

Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja

557

572

Egyéb audit szolgáltatások

48

37

Egyéb nem-audit szolgáltatások

53

0

Adótanácsadói szolgáltatások
Összesen

409

0

1214

749

A leányvállalatok könyvvizsgálati díjának növekedése a vásárolt és újonnan alapított Innovative Business Services jogi
egységeinek tudható be. Az egyéb audit szolgáltatások elsősorban a Fenntarthatósági jelentések és a Solvency II jelentés
könyvvizsgálatához kapcsolódtak.
Az Igazgatóság véleménye szerint az EY által nyújtott egyéb
szolgáltatások megfeleltek a Policy for Services Provided by the
External Auditor (FIN_GP19) szabályzatnak.
4.4. BELSŐ ELLENŐRZÉS

Az Audit Bizottság beszámolója 2017. évi
tevékenységéről

2017-ben az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 88%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett
– beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint
a belső audit rendszeres vizsgálatát – az Audit Bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve
a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az
azokhoz rendelt kockázatcsökkentő akciók státuszjelentéseit.

4.4.1 COMPLIANCE & ETIKA
A MOL-csoport elkötelezett az etikus és tisztességes működés
mellett. Ezen célok megvalósításáért indította útjára a Compliance Programot és állította fel az annak végrehajtásáért felelős
compliance szervezetet, továbbá az Etikai és Üzleti Magatartási
Kódexnek megfelelő magatartás betartása érdekében hatáskörébe utalta az Etikai Tanács működésének támogatását.

Az EB 2017-ben 23 alkalommal ülésezett és ülésenként átlagosan 9 témát tárgyalt meg.
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A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenysége kiterjed a visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére
(„SpeakUp!”), belső vizsgálatok lefolytatására, kockázatelemzésre, valamint a szervezet munkavállalóinak képzésére.
Működése során az üzleti tevékenység sajátosságaira figyelemmel áttekinti a belső folyamatokat és a kockázati tényezőket,
javaslatokat fogalmaz meg a megfelelés érdekében, továbbá
segítséget nyújt azok megvalósításához.
A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet feladatait az
EU-s és nemzetközi elvárásoknak megfelelően, mint minimum
standardokra figyelemmel, az adott ország jogszabályainak
megfelelően végzi, hatásköre kiterjed a tagvállalati compliance
officerek, valamint etikai megbízottak útján a teljes MOL-csoportra.
A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenységéről évente beszámol a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság
részére.
4.4.2. BELSŐ AUDIT
A Belső Audit független és objektív értékelést nyújt a MOL-csoport pénzügyi, működési, és kontroll tevékenységeiről és
beszámol a belső kontrollok megfelelő alkalmazásáról, a belső
és külső szabályozásoknak való megfelelésről a Pénzügyi és
Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő
Bizottság részére az audit jelentéseknek az EB általi elfogadását
követően.
A belső audit tevékenységek fókusza és terjedelme nem korlátozott, a MOL-csoporton belül működő Belső Audit funkció
tevékenységei lefedik a teljes működést, többek között a
MOL-csoport összes tevékenységét és a MOL-csoport irányítása alatt működő leányvállalatokat. A Csoportszintű Belső
Audit vezető feladata a belső audit jelentések terjedelmének
meghatározása.
A Belső Audit fő feladata a teljes MOL-csoporton belül végrehajtott operatív és funkcionális tevékenységek felülvizsgálata, valamint az ehhez kapcsolódó kontrollok azonosítása,
megértése, tesztelése és értékelése annak érdekében, hogy az
azonosított kockázatok üzleti szempontból a legkedvezőbb költség-haszon arányban mérséklődhessenek.
A Belső Audit a standard kockázatértékelési alapelveket alkalmazza a kontrollhiányosságokkal kapcsolatos maradék- és
üzleti belső eredendő folyamatkockázatok értékelése során. A
MOL-csoport Belső Audit kockázatértékelési alapelveit a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság hagyja jóvá.
A Belső Audit a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és az
Audit Bizottság által minden év végén a következő évre elfogadott audit terv alapján végzi tevékenységét. Amennyiben igény
merül fel a jóváhagyott audit terv évközben történő módosítására, az Elnök-Vezérigazgató jogosult ennek engedélyezésére.

5. A MOL-CSOPORT VEZETŐSÉGÉNEK
ÉVES DÍJAZÁSA

A 2017. szeptember 26-án megvalósult 8:1 arányú részvényfelaprózásra tekintettel minden 1 db 1000 Ft névértékű „A”
sorozatú törzsrészvény helyébe 8 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény lépett, amely alapján az igazgatósági tagok
részvényjuttatása a részvény-felaprózást követően a következőképpen alakul:
– az Igazgatóság tagjai részére: havi 1.200 db 125 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény
– az Igazgatóság elnöke részére: további havi 400 db 125 Ft
névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény

és jutalmazza a stratégiai célok elérését rövid és hosszú távú
elemek kombinációjával. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság elismeri, hogy a javadalmazás fontos szerepet
tölt be a célok elérésében. A ösztönző mechanizmusok kialakításával a MOL azt kívánja elérni, hogy a felsővezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a vállalat stratégiai
céljait, amely révén a felsővezetők érdekei még inkább összhangba kerülnek részvényesek érdekeivel.
Az Ügyvezető Testület (EB) javadalmazási összetevői három
pilléren alapulnak:
 Éves alapbér: rögzített éves bér az egyéneknek fizetve
 Rövid távú ösztönző (bónusz): éves bónusz az egyéni és a
vállalati teljesítmény alapján
 Hosszú távú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és
a stratégiai fókuszt segítendő hosszú távú felsővezetői
ösztönző, ami egybe esik a MOL-csoport részvényeseinek érdekeivel

5.1. IGAZGATÓSÁG

• Készpénzjuttatás

Az EB javadalmazási összetevői 2017. december 31-én:

A belső audit funkció függetlenségének megőrzése érdekében
a Csoportszintű Belső Audit vezető a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság felé
tartozik beszámolási kötelezettséggel és közvetlenül megkeresheti ezek elnökeit (napi operatív kérdésekben az Elnök-Vezérigazgató felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel).
Csoportszintű Belső Audit vezető megbízatásával vagy megbízatásának megszüntetésével kapcsolatosan a Felügyelő
Bizottság állást foglal.
A MOL-csoport Belső Audit szervezeti egységét a belső audit
szakma nemzetközileg elismert szervezetének (Institute of
Internal Auditors, IIA) professzionális auditálási és belső audit
etikai normáival összhangban kell kialakítani és működtetni.

Az Igazgatóság tagjainak fix összegű éves díjazása

Az igazgatósági tagok 2009. január 1-jétől kezdődően az alábbi
meghatározott összegű nettó díjazásban részesülnek a mindenkori éves rendes közgyűlést követően:
Igazgatósági tagok esetében
25 000 EUR/év
Bizottsági elnökök esetében
31 250 EUR/év
A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű
igazgatósági tagok minden olyan igazgatósági, illetve bizottsági
ülés után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen
való részvételhez Magyarországra utaznak, bruttó 1500 EUR
juttatásban részesülnek.
Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer

Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként 2012. január
1-jétől a részvényjuttatáson alapuló ösztönző szolgál.
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú részvényárfolyam-növekedés érdekeltség, illetve osztalékfizetés
melletti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott
részvények 2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési
tilalom) is meghatározásra került (az igazgatósági tagi megbízás
lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom
megszűnik).
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényjuttatásból és a hozzá kapcsolódó készpénzjuttatásból.
• Részvényjuttatás

Mértéke 2015. január 1-től:
– az Igazgatóság tagjai részére: havi 150 db 1000 Ft névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény
– az Igazgatóság elnöke részére: további havi 50 db 1000 Ft
névértékű „A” sorozatú MOL törzsrészvény

Amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, az
elnököt megillető plusz (50 db/hó) juttatás a külső igazgató alelnököt illeti meg.
A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet
lezáró közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, azaz
a Társaság gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) és esetlegesen más
közterhek befizetésre kerüljenek. Az adók és járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fedezetnyújtás nem terjed ki a részvényekkel kapcsolatos jogok
gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán felmerülő
bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyereségadó)
megfizetésére, azok az Igazgatóság tagjait terhelik.
Ennek megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy
készpénzjuttatás, melynek mértéke a mindenkor hatályos
jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege,
külföldi igazgatósági tagok esetében beleértve az adórezidencia
országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség összegét is.

Éves alapbér

Rövid távú
ösztönző
célérték

Hosszú távú
ösztönző
célérték

Elnökvezérigazgató

28%

28%

44%

Vezér
igazgató

30%

30%

40%

További
EB-tagok

35%

30%

35%

A felsővezetés ösztönző rendszere 2017-ben a következő
elemeket tartalmazta:
1. Rövid távú ösztönző rendszer

Az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves
alapbér 85-100 %-a. Mértéke a jogosultak rövid távú teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra.

• Egyéb juttatások

Nem pénzbeli juttatásként* minden igazgatósági tag részére
élet- és balesetbiztosítást (79 000 Ft/fő éves összeg), valamint
utasbiztosítást (18 000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.
Szintén nem pénzbeli juttatásként minden igazgatósági tag
igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege
84 000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot
(éves összege 350 000 Ft/fő).
* 1000 Ft-ra kerekítve. (Euro esetén 2017. 01. 25 -i árfolyammal számolva;
forrás: www.mnb.hu)

5.2. ÜGYVEZETŐ TESTÜLET ÉS MENEDZSMENT
A MOL-csoport felsővezetésének és Igazgató
ságának ösztönző rendszere

A MOL-csoport döntéshozatali rendszere alapján az Elnök-Vezérigazgató és a Vezérigazgató éves teljesítményét a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság értékeli a MOL
Igazgatóságának végső jóváhagyásával.
A rövid távú ösztönző teljesítmény mutatói

A MOL-csoport rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a
MOL-csoport hosszú távú stratégiáját támogató, éven belül
megvalósítható operatív, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére
törekedjenek az érintettek.
2017-ben az EB rövid távú ösztönző céljainak kialakítása során
a kiemelt területek pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatók együtteseként kerültek meghatározásra, hogy ezáltal
támogassák a Csoport céljainak megvalósítását.

A MOL javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a
felsővezetés tagjait a vállalat stratégiájának megvalósítására
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Pénzügyi teljesítménymutatók:

2017-ben az EB kiemelt célja az EBITDA és a beruházási és
befektetési célok teljesítése volt, a MOL csoport 2030-as stratégiai céljainak elérése érdekében. Az ennek megfelelő teljesítménymutatók szerepelnek az Elnök-Vezérigazgató és a
Vezérigazgató éves célkitűzésében is:
Üzletág

Teljesítmény mutató

Elnök-vezérigazgató,
Csoportszintű
Vezérigazgató

„Tiszta” újrabeszerzési árakkal
becsült EBITDA
Beruházások és befektetések

Ezeken felül az egyes üzletágakért felelős EB-tagok céljai között
operatív és pénzügyi teljesítménymutatók is szerepelnek,
amelyek megfelelően tükrözik az egyes üzletágak rövid távú
céljait és stratégiai célkitűzéseit a Csoport hosszú távú stratégiájába illeszkedően.
Üzletág

Beruházások és befektetések
Next Downstream Program
EBITDA hatása
Bizonyítottan termelésbe
állított készlet

Csoportszintű Kutatás
és Termelés

„Tiszta” újrabeszerzési árakkal
becsült EBITDA
Beruházások és befektetések
Fajlagos termelési költség
Általános üzemi költségek
„Tiszta” újrabeszerzési árakkal
becsült EBITDA

Csoportszintű Innovatív
Üzletek és Szolgáltatások

A rövid távú ösztönző eredménye

Azért esett a választás a fentebb említett teljesítménymutatókra, mert ezek tükrözik a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság azon célját, hogy vállalati és üzletági mutatók
széles skálája segítségével értékelje az érintettek teljesítményét.
A rövid távú ösztönzőből származó juttatás nem egy képlet
eredménye, mivel az egyes teljesítmény mutatókhoz nem
tartoznak rögzített súlyok, annak érdekében, hogy az egyes
elemek ne kerüljenek túlsúlyba a többivel szemben. Az időszak
végén a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság szigorúan értékeli a résztvevők teljesítményét és határoz arról, hogy
a teljesítménymutatók eredményét tükrözi-e a MOL-csoport
teljesítménye.

Teljesítménymutató
„Tiszta” újrabeszerzési árakkal
becsült EBITDA

Csoportszintű
Downstream

első szintű menedzsmentje számára teljesítménycélként került
meghatározásra, és ennek mentén minden MOL-csoport vezetőnek példaértékűen kell képviselnie a vállalati értékeket, és így
hozzájárulnia a kultúraváltáshoz.

A felsővezetés rövid távú ösztönzőrendszerének
változása 2018-ban

2017 december 6-án a MOL Nyrt. Igazgatósága amellett döntött,
hogy a 2018 január 1.-jétől a felsővezetők minden évben rövidtávú ösztönzőjük helyett egy részvényalapú ösztönzőt választhatnak, amely Magyarország esetében a MOL Nyrt-től
független jogi entitáson, az ún. MOL Nyrt. MRP Szervezeten
keresztül, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”)
törvénynek megfelelően valósul meg. A választható ösztönző
a rövid távú ösztönzőhöz hasonlóan működik, azonban a jogosultság alapja a rövidtávú ösztönző jogosultsági mértékével
megegyező részvénydarabszám. A részvényeket a vezetők az
1 éves teljesítmény időszak és az azt követő értékelési időszak
után kapják kézhez. Az ösztönző kifizetése MOL részvényekben történik. Az első teljesítményperiódus a 2018-as év
lesz, 2019-es kifizetéssel.

Beruházások és befektetések.

2. Hosszú távú menedzseri ösztönző

Új üzletágak stratégiájának
kialakítása.

A hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer célja a fenntartható értékek jutalmazása, valamint a MOL csoport vezetőinek
és a MOL részvényeseinek teljes összehangolsása.

OPEX működési költségek

Nem pénzügyi teljesítménymutatók:

Az EB tagjai a pénzügyi célok mellett nem-pénzügyi célokért is
felelősek. A biztonság a Csoport elsőszámú prioritása, ezért a
Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság következetesen
fogalmazza meg az üzletági FF és EBK (Fenntartható Fejlődés,
Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem)
vonatkozású teljesítmény mutatókat.
2017-ben a MOL-csoport a csoportszintű és az egyes divíziók
TRIR mutatószámának teljesülését tűzte ki, mert az egységesen
mutatja a Csoport elkötelezettségét a mindenkori biztonságos,
fenntartható és megbízható működés mellett.
A MOL 2030-as stratégiájával összhangban 2017-ben elindult a Kultúra Fejlesztés Program. Ez az elem a MOL-csoport

A hosszútávú ösztönző 2016 utolsó negyedévében felülvizsgálatra került, és a MOL Nyrt. Igazgatósága 2016. október 13-án
a meglévő hosszútávú ösztönző programok részvényprogrammá alakítása mellett döntött az MRP törvény rendelkezéseinek megfelelően. A programok így méginkább a MOL-csoport
pénzügyi teljesítményének és hatékonyságának jövőbeni javulását szolgálják a vállalati elvekkel és a MOL Nyrt. hosszú távú
stratégiai célkitűzéseivel összhangban.
2017-es változások

A hosszútávú ösztönzők az MRP törvénynek megfelelően 2017.
január 1-jétől módosításra kerültek. A korábbi részvényopciós program átalakítása után az Abszolút részvényérték alapú
javadalmazás, a Performance Share Plan program módosításával pedig a Relatív piaci index alapú javadalmazás került

kialakításra. A vezetők vonatkozó jogosultságai a nemzetközi
benchmarkokhoz és a kompenzációs stratégiának megfelelően
megemelésre kerültek.
A 2017 előtt indult részvényopciós és „Performance Share Plan”
programok a korábbi szabályokkal futnak tovább és kerülnek
kifizetésre.
A 2017-es év folyamán végrehajtott 8:1 arányú MOL részvényfelaprózás kapcsán a részvényfelaprózás megvalósulásától
kezdve (2017 szeptember) a részvényalapú hosszútávú ösztönző
jogosultságok automatikusan 8-szorosára emelkedtek, ezzel
párhuzamosan a részvényopció és az új abszolút részvényérték
alapú javadalmazás induló ára a 8-adára csökkent. Így biztosított, hogy a kifizetések várható értéke ne változzon.

 Osztalék egyenértékes: a végső kifizetés mértéke a MOL
Nyrt. részvényekre a teljesítési időszak utáni tartási
időszakban kifizetett egy részvényre jutó osztalék összegével korrigálásra kerül a részvényjogosultságra vonatkoztatva. A korrekció célja, hogy az osztalékfizetés
kapcsán részvényárfolyam-változással korrigálja a
hosszú távú ösztönzőt. Az osztalék egyenértékes a bevonáskor kerül kifizetésre.
A végső részvényjogosultságot az egyéni rövid távú ösztönző
kifizetési százalék is befolyásolja a teljesítési időszakra vonatkozóan
Egyéni ösztönző kifizetési %
0%

>

x0%

1% és 149% között

>

Egyéni ösztönző kifizetési
százalék alapján

150%

>

x150%

A két új, átalakított ösztönző főbb jellemzői:
a) Abszolút részvényérték alapú ösztönző (korábbi
részvényopció)

A 2017. január 1-jétől a javadalmazás alapja egy részvényjogosultság, mely mértéke egy meghatározott induló árfolyam és
egy választott aktuális árfolyam különbözeteként realizálható.
Az ösztönző jellemzői:
 Évente induló, 4 éves futamidejű ösztönző. A futamidő 1 év teljesítési időszakra, 1 év tartási időszakra és
egy 2 éves beváltási időszakra bontható. A javadalmazásra való jogosultság a bevonási időszak utolsó évének
december 31. napján lejár.
 A javadalmazás mértéke egy adott piaci árfolyam és
az induló ár különbözete a jogosultsági darabszámra
vetítve.
 Az induló ár a teljesítési időszak kezdete előtt kerül
megállapításra. Az induló ár a MOL Részvények
HUF-ban meghatározott átlagára súlyozva a Budapesti
Értéktőzsde forgalmával a teljesítési Időszakot megelőző
év utolsó negyedévére vonatkozóan.
 A bevonás napján érvényes piaci ár a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett MOL-részvények átlagos árfolyama
a bevonás napján. A kereskedési nap szabadon választható meg a jogosult menedzser által, kivéve a bennfentes
kereskedelem tilalma alá eső időszakokat.
 Miközben a részvényjogosultságot a pozícióbesorolás
határozza meg, a végső részvényjogosultság függ a teljesítési időszakra vonatkozó egyéni teljesítmény mutatók
értékelésétől is. Az egyéni teljesítménymutatók értékelése
során egy egyéni rövid távú ösztönző kifizetési százalék
kerül meghatározásra (0% és 150% között), amely a végső
részvényjogosultság darabszámát szorzóként korrigálja.
 A javadalmazás kifizetése részvényben vagy azzal
egyenértékű készpénz formájában történik. Részvények juttatása esetén a javadalmazás mértéke a bevonási
napot megelőző 30 nap átlagos MOL Nyrt. részvényárfolyama alapján kerül részvényre váltásra. Készpénz
jóváírás esetén a javadalmazás magyar forintban kerül
kifizetésre a jogosult azon bankszámlájára, amelyre a
havi munkabére is érkezik.

Részvényopciók darabszámának %-a

Áttekintés:
Részvény
opció

Induló ár

Beváltási időszak

2013

2.247 HUF

2015. jan. 1. – 2017. dec. 31.

2014

1.824 HUF

2016. jan. 1. – 2018. dec. 31.

2015

1.472 HUF

2017. jan. 1. – 2019. dec. 31.

2016

1.669 HUF

2018. jan. 1. – 2020. dec. 31.

Abszolút részvényérték alapú
ösztönző

Induló ár

2017

2.352 HUF

Bevonási időszak
2019. jan. 1. – 2020. dec. 31.

b) Relatív piaci index alapú ösztönző (korábbi
Performance Share Plan)

A program egy hároméves futamidejű, részvényalapú ösztönző,
amely a MOL Nyrt. részvényárfolyam relatív teljesítményén
alapul. Az ösztönző jellemzői:
 Évente új program indul, programonként 3 éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után
esedékes.
 A célkitűzés tárgya a MOL részvényárfolyamának
alakulása összehasonlítva releváns és elismert közép-kelet-európai regionális és olajiparág specifikus részvényindexekkel (CETOP20 Index és Dow Jones Emerging
Market Titans Oil&Gas 30 Index - feltörekvő piaci
olajipari részvényindex).
 A MOL részvények árfolyama a két fent említett
indexszel kerül összehasonlításra. Az értékelés alapja
a MOL részvényárfolyam év/év alapú teljesítményének
átlagos eltérése a két indexhez képest. Az összehasonlítás USA dollár alapon történik. A kifizetés mértéke a
két részvényindex és a MOL-részvények árfolyamának
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éves szinten mért eltéréséből származtatható. A végső
kifizetés mértékét a három év teljesítményének átlaga
határozza meg.
 Ezen felül a javadalmazás mértéke függ az egyéni rövid
távú értékeléstől, vagyis tényleges kifizetés minden jogosult esetében függ a hároméves egyéni teljesítmény által
számolt indikátortól. Ez biztosítja a folyamatos egyéni
túlteljesítés elismerését és a hosszú távú alulteljesítést is
kezeli.
 A javadalmazás alapja részvényjogosultság, és MOL
részvényben vagy készpénzjóváírás formájában kerül
kifizetésre.
Áttekintés a hároméves futamidejű, korábbi Performance
Share Plan programok eredményéről a hosszú távú ösztönző
rendszer 2013-ban történt módosítása után:

PSP terv

Kifizetési százalék

2013–2015

98,28%

2014–2016

180,99%

2015–2017

213,22%

A hosszú távú ösztönző teljesítmény mutatói

A hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz és az osztalékfizetéshez való hozzárendelése tükrözi az Igazgatóság folyamatos
és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszú távú
ösztönzőn keresztül a MOL célja, hogy hozzásegítse a részvényeseket befektetésük megtérüléséhez mind a részvényárfolyamon, mind az osztalékfizetésen keresztül.
Azért esett a választás a CETOP20 és a Dow Jones Emerging
Market Titans Oil&Gas 30 Indexekre, mivel a MOL regionális
(Közép- és Kelet-Európa) és a globális feltörekvő piacok olaj- és
gázszektor szereplőivel egyaránt versenyzik a befektetőkért. A
két index referenciaként való alkalmazásával a MOL ösztönzési
rendszere hosszú távú, versenyképes juttatást biztosít a felsővezetőknek és a leendő befektetőknek egyaránt a tágabb értelemben vett regionális és globális olaj- és gázpiacokon.
A felsővezetés hosszú távú ösztönzőrendszerének
változása 2018-ban

A 2018 január 1-jétől induló javadalmazási poltikák kifizetése
mind az Abszolút részvényérték alapú ösztönző, mind a Relatív
piaci index alapú ösztönző esetében már csak részvény formájában történhet.
Az MRP szervezeten keresztül az Abszolút részvényérték
alapú ösztönző 2019-től kezdve, míg a Relatív piaci index alapú
ösztönző 2020-ban kerül először kifizetésre.
Egyéb béren kívüli juttatások

A MOL-csoport az EB számára a piaci gyakorlat szerinti juttatásokat biztosítja.

Ebbe a körbe tartozik:
 Vállalati státusz gépkocsi mind személyes, mind üzleti
célokra;
 élet- és balesetbiztosítás;
 utasbiztosítás;
 felelősségbiztosítás;
 éves egészségszűrés és kiemelt egészségügyi ellátások.
5.3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

A Felügyelő Bizottság tagjai havi bruttó 4000 EUR, az elnök
havi bruttó 6000 EUR díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt
(15) alkalommal további bruttó 1500 EUR díjazásban részesül
minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés
után, amelyen részt vesz. Az Audit Bizottság elnöke minden
olyan igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz,
bruttó 1500 EUR összegű díjazásban részesül, évente maximum
tizenöt (15) alkalommal.

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.

A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az
ütemtervben szereplő évi rendes FB-üléseken felül minden
további olyan rendkívüli FB-ülés után, amelyen részt vesznek,
alkalmanként, de évente maximum két alkalommal további
1500 EUR összegű díjazásban részesülnek.

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.

Egyéb juttatások

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.

Nem pénzbeli juttatásként* minden felügyelő bizottsági tag
részére élet- és balesetbiztosítást (79 000 Ft/fő éves összeg),
valamint utasbiztosítást (18 000 Ft/fő éves összeg) köt a
Társaság.
Szintén nem pénzbeli juttatásként minden felügyelő bizottsági
tag igénybe vehet egészségügyi szűrővizsgálatot (éves összege
84 000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot
(éves összege 350 000 Ft/fő).
* 1000 Ft-ra kerekítve. (Euro esetén 2017. 01. 25 -i árfolyammal számolva;
forrás: www.mnb.hu)

6. INTEGRÁLT TÁRSASÁGI
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

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 meghibá
sodásának kockázata jelentős a Downstream üzletág
nagyfokú eszközkoncentráltsága miatt, amelyek
mérséklése különböző termelési és Egészségvédelmi,
Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi (EBK) programok, valamint csoportszintű biztosítások kötésével
történik.
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.
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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

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó
értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett.
A MOL-csoport munkavállalóival szembeni elvárás, hogy
 bennfentes információ birtokában MOL vagy egyéb
vállalat részvényeit vagy egyéb pénzügyi eszközeit sem
közvetve, sem közvetlenül, saját vagy harmadik személy
javára ne szerezzék meg vagy idegenítsék el, a fenti pénzügyi eszközre szóló megbízást ne vonjanak vissza és ne
módosítsanak, ne adjanak erre irányuló utasítást vagy
megbízást, harmadik személyt erre ne bírjanak rá és
ne tanácsolják vagy fogadják el a fenti pénzügyi eszközökkel kapcsolatos döntéseket,
 ne adjanak ki bennfentes információt a MOL-csoporthoz
nem tartozó személyeknek, kivéve, ha erre írásos felhatalmazásuk van,
 még a MOL-csoport munkavállalóinak körén belül is
legyenek óvatosak a bennfentes információk megosztásával, információkat csak engedély birtokában és a
munkavégzéshez szükséges mértékben adjanak át,
 megvédjék a bennfentes információkat azok véletlenszerű nyilvánosságra kerülésétől.

KÖZGYŰLÉS (RÉSZVÉNYESEK)
Választás

Jelentés

IRÁNYÍTÁS
& MŰKÖDÉS

Választás

Jelentés

Felügyelet
Jelentés

Igazgatóság
(7 nem alkalmazott, 3 alkalmazásban álló tag)

Döntések
végrehajtása

7. A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMA

MOL-CSOPORT TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA

Pénzügyi
és Kockázat
kezelési
Bizottság

Társaságirányítási és
Javadalmazási
Bizottság

Fenntartható
Fejlődés
Bizottság

Ellenőrzés

Felügyelő Bizottság
(12 tag, 4 fő képviseli
a munkavállalókat)

Audit Bizottság
(6 független FB tag)

Ügyvezető testület (EB)
(8 alkalmazásban álló tag)

A döntéseket belső
bizottságok
és fórumok támogatják

MOL-csoport szervezetei

Független
könyvvizsgálók

Főbb kockázatkezelési eszközök

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.

Döntéselőkészítés

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 kötele
zettségeit.
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.

BELSŐ
ELLENŐRZÉS
& MEGFELELÉS
Jelentések/
előterjesztések

Belső
Audit

Compliance

Ellenőrzés
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Hernádi Zsolt

MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
 Elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
 az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től
 tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának
1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig a
pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001
között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak.
1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European Round Table
of Industrialists szakmai szervezetnek. 2007-től
Esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől
a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára. 2010 októberében megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést.
2016 márciusától Százhalombatta díszpolgára lett. 2017
márciusában a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagjai
közé lett kinevezve.

Dr. Csányi Sándor

MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke
2001-től
 Az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási
Bizottságának elnöke
A pénzügy szakos közgazda, egyetemi doktor, bejegyzett könyvvizsgáló első munkahelye a Pénzügyminisztérium volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztériumban, valamint a Magyar
Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig a Kereskedelmi és
Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az OTP
Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A 2016. április 15-i
közgyűlés újabb öt évre megerősítette az OTP Bank
Nyrt. elnök-vezérigazgatói posztján. Tagja az egyik
legjelentősebb nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard európai tanácsadó testületének, társelnöke
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
(VOSZ). 2004-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem
címzetes egyetemi tanára. dr. Csányi Sándor tagja
a Banki Tanulmányok Nemzetközi Intézetének. 2010
júliusa óta a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöke. 2012
januárja óta a Kínai-Magyar Üzleti Tanács társelnöke.
2015 márciusa óta az UEFA Végrehajtó Bizottságának
tagja. 2017 áprilisa óta a FIFA Tanácsának tagja.

Molnár József

MOL-csoport pozíciók:

 A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től
 Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013.
szeptember 5-től
 Az INA Felügyelő Bizottságának 2010 áprilisától
 Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011
májusától
1978 és 2001 között a BorsodChem Rt-nél töltött be
különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az
Árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági
Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt.
gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában,
majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott
a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól
a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004
szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig
pedig a Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt.
A MOL-csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságának
2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001
és 2011 között volt tagja.

JUDr. Világi Oszkár

MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től
 A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat
vezérigazgatója
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
2014. május 30-tól
 Csoportszintű Innovatív Üzletágak És Szolgáltatások
Ügyvezető Igazgató 2016. december 1-től
 Az OT Industries Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2017. január 31-től
A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett
diplomát és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992
között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága).
1994-ben a Közép-európai Alapítvány egyik megalapítója,
jelenleg Igazgatótanácsának tagja. 1996-tól több szlovák
vállalat ügyvezető testületében dolgozott. Számos külföldi
befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, Orange Slovensko, a.s OTP,
MOL), majd 2002 óta a SLOVNAFT és a MOL stratégiai partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja.
Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja lett,
a Felügyelő Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában
a SLOVNAFT vezérigazgatójává nevezték ki. 2010. áprilistól a MOL-csoport Executive Board tagja lett. A 2012-ben
megalapított Szlovák-Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara
elnöke, továbbá a Szlovák Kereskedelmi és Ipari Kamara
igazgatóságának elnöki is. A komáromi Selye János Egyetem
Igazgatótanácsának tagjává 2010 novemberében nevezték
ki. 2015-től tagja a Pozsonyi Comenius Egyetem Igazgatótanácsának és tiszteletbeli konzulja az ománi szultánságnak
Pozsonyban.
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Járai Zsigmond

MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak
1976-tól pénzügyi szakemberként tevékenykedik,
külföldi és magyar fejlesztési és kereskedelmi bankokban
töltött be vezető tisztségeket. 1996-tól 1998-ig a Budapesti Értéktőzsde elnöke. Pénzügyminiszter 1998 és
2000 között, majd a Magyar Nemzeti Bank elnöke 2001től 2007-ig. A CIG Életbiztosító Zrt. alapítója, 2007-től
2010-ig a Felügyelő Bizottság elnöke. 2010–2014 között
a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottság elnöke.

Dr. Parragh László

MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 A Fenntartható Fejlődés Bizottság elnöke
2014. május 30-tól
 Tagja a Pénzügyi Kockázatkezelési Bizottságnak
2014. február 20-tól
1989-től a Parragh Kereskedelmi és Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója. 1993-tól az MGYOSZ elnökségi tagja, közben
1994–2000 között alelnök. A Miniszterelnök gazdasági
tanácsadó testületének tagja 1998-tól 2002-ig. 2000-től
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 2003–2010
között a GYSEV Rt. alelnöke. 2003-tól 2014-ig a KAVOSZ
Zrt. Felügyelőbizottságának, 2014-től az Igazgatóságának
az elnöke. 2009 óta a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
igazgatóságának elnöke. 2003–2011 között a Gazdasági és
Szociális Tanács, 2011-től a Nemzeti Gazdasági és Társadalmai Tanács elnöke. 2002–2010 között a ME HIB Zrt,
EXIM Bank Zrt, GYSEV Zrt. Igazgatóságainak volt tagja,
2014-től a MEHIB és az EXIM felügyelőbizottságainak
tagja. 2010–2011 között a MALÉV Igazgatóságának tagja.
2014-től az Államreform Bizottság tagja, 2015-2016 között
az MKB felügyelőbizottságának elnöke. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Gazdasági Főiskola
címzetes főiskolai tanára, valamint a Gazdasági Tanácsának tagja. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács
Gazdasági oldalának elnöke és tagja a World Chambers
Federation General Councilnek. 2017-ben Sopron díszpolgárává választották.

Dr. Martin Roman

MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
 A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság
tagja
Szakmai pályafutását a Wolf Bergstrasse cseh irodájának értékesítési igazgatójaként kezdte. 1994-ben
a Janka Radotín vezérigazgatója lett, ahol a LENNO
X (USA) mint stratégiai partner csatlakozását követően megválasztották az Igazgatóság elnökének. 2000
és 2004 között részt vett a nagy múltú cseh gépipari
vállalat átalakításában, az új ŠKODA HOLDING
elnök-vezérigazgatója lett. 2004. februártól 2011. szeptember közepéig a ČEZ a. s. elnök-vezérigazgatója. 2011.
szeptembertől 2013. októberig a ČEZ a. s. Felügyelő
Bizottságának elnöke. A MOL Igazgatóságában betöltött
tagsága mellett tagja a Prágai Tőzsde Felügyelő Bizottságának 2005 és 2015 között; 2007 és 2009 között a Cseh
Vasutak Felügyelő Bizottságának is tagja volt, valamint
2007 és 2011 között a Cseh Köztársaság Ipari és Közlekedési Szövetség alelnöke. 2010-től 2014. májusig a Vienna
Insurance Group Felügyelő Bizottságának tagja. Emellett számos alapítvány, oktatási és akadémiai intézmény
irányító-, vagy felügyelő testületének is tagja. A Cseh
Köztársaság állampolgára.

Dr. Anthony Radev

MOL-csoport pozíciók:

 Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
 Tagja a Pénzügyi Kockázatkezelési Bizottságnak
2014. május 30-tól
 Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak 2014. május 30-tól
Dr. Anthony Radev 22 évig volt a McKinsey & Company
igazgatója. 1991-ben csatlakozott a vállalathoz Németországban, és egyike volt a kelet-európai iroda alapítóinak 1993-ban. Személyesen nyitotta meg a McKinsey
budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai (2005) és bukaresti (2008) irodáit, valamint irányította a McKinsey
Kelet-Európai Pénzügyi Intézeti Munkacsoportját.
Dr. Anthony Radev számos projektben vett részt
a gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában
egyaránt, különböző pénzintézetektől, a szolgáltató
szektoron át, több ipari vállalatig. Az MLSZ elnökségi
tagja. Magyar, német és bolgár állampolgár.
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Dr. Anwar Al Kharusi

MOL-csoport pozíciók:

 Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
 Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak
2014. május 30-tól
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2014.
május 30-tól
Dr. Anwar Al Kharusi az Ománi Szultanátus állampolgára, aki diplomáját a Londoni Egyetem Olajmérnöki
Szakán (Imperial College) szerezte és fizikából BS fokozatot szerzett a Bristoli Egyetemen (mindkettő Anglia).
Több mint 25 éves olaj- és gázipari tapasztalattal rendelkezik, vezetői beosztásokat töltött be olajmezőkön és
olaj- és gázipari beruházásokon. Dolgozott az Ománi
Olajipari Fejlesztési Hatóságnál (1993–2000), a Shell
Nemzetközi Kutatás és Termelésnél Hollandiában
(csoportvezető, 2000–2005), a Knowledge Reservoir
UK Limited vállalatnál (Közel-Keleti regionális vezető,
2007–2009), Ománi Olajipari Társaság Kutatás-Termelés részlegén (Kutatási és mezőfejlesztési vezető,
2009-2013), az Ománi Olajipari Társaság Nemzetközi Fúziók és Akvizíciók részlegén (Upstream vezető
2013-tól folyamatosan), és az Olaj- és Gázipari Minisztériumban (a beruházási miniszter tanácsadója, 20152017). Dr. Anwar Al Kharusi jelenleg az Ománi Olaj- és
Gázipari Minisztérium tanácsadója kiemelt projektek
területén.

Prof. Martonyi János

MOL-csoport pozíciók:

 Az igazgatóság tagja 2014. július 1-től
 Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak és a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
Prof. Martonyi János 1999 és 2009 között egyetemi tanár
a Szegedi Tudományegyetemen, a Nemzetközi Magánjogi
és Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Intézet vezetőjeként.
1994 és 1998 között vendégprofesszorként oktat a Brugge-i és a Natolin-i Európa Egyetemen, valamint a budapesti Közép-Európai Egyetemen. 1994-től 1998-ig, majd
2002-től 2009-ig ügyvéd, a Martonyi & Kajtár Baker &
McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda irodavezető partnere
Budapesten. Privatizálási kormánybiztos 1989-1990-ben;
1990-1991 között közigazgatási államtitkár a Nemzetközi
Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, majd külügyi
államtitkár 1991-1994 között a Külügyminisztériumban.
Magyarország külügyminisztere 1998-2002 és 20102014 között. Politikus, ügyvéd, nemzetközi választottbíró, tagja a Befektetési Jogviták Rendezésére létrehozott
Állandó Választottbíróságnak, az ICSID-nek (International Centre for Settlement of Investment Disputes).
2017 óta az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) elnöke. Számos cikket, tanulmányt és esszét publikált a nemzetközi kereskedelmi jog,
versenypolitika és versenyjog, az európai integráció és
jog, a kelet-európai együttműködés, a globális szabályozások és nemzetközi kapcsolatok területén.
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Hernádi Zsolt

MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
 Elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
 az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től
 tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának
1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig a
pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001
között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak.
1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European Round Table
of Industrialists szakmai szervezetnek. 2007-től
Esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől
a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára. 2010 októberében megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést.
2016 márciusától Százhalombatta díszpolgára lett. 2017
márciusában a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagjai
közé lett kinevezve.

Molnár József

MOL-csoport pozíciók:

 A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től
 Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013.
szeptember 5-től
 Az INA Felügyelő Bizottságának 2010 áprilisától
 Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011
májusától
1978 és 2001 között a BorsodChem Rt-nél töltött be
különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az
Árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági
Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt.
gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában,
majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a
BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól
a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004
szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig
pedig a Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt.
A MOL-csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságának
2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001
és 2011 között volt tagja.

JUDr. Világi Oszkár

MOL-csoport pozíciók:

 Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től
 A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója
 Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
2014. május 30-tól
 Csoportszintű Innovatív Üzletágak És Szolgáltatások
Ügyvezető Igazgató 2016. december 1-től
 Az OT Industries Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2017. január 31-től
A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát
és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1994-ben
a Közép-európai Alapítvány egyik megalapítója, jelenleg Igazgatótanácsának tagja. 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető
testületében dolgozott. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US
Steel, Orange Slovensko, a.s OTP, MOL), majd 2002 óta a SLOVNAFT és a MOL stratégiai partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT
Igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként
dolgozott. 2006 márciusában a SLOVNAFT vezérigazgatójává
nevezték ki. 2010. áprilistól a MOL-csoport Executive Board
tagja lett. A 2012-ben megalapított Szlovák-Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke, továbbá a Szlovák Kereskedelmi
és Ipari Kamara igazgatóságának elnöki is. A komáromi Selye
János Egyetem Igazgatótanácsának tagjává 2010 novemberében nevezték ki. 2015-től tagja a Pozsonyi Comenius Egyetem
Igazgatótanácsának és tiszteletbeli konzulja az ománi szultánságnak Pozsonyban.

Simola József

MOL-csoport pozíciók:

 Pénzügyi vezérigazgató helyettes 2011. május 1-től
 Tagja az INA Felügyelő és Audit Bizottságának
1991–1992 között a General Electric – Tungsram-nál
dolgozott SAP szakértőként, majd 1992–1994 között
az Arthur Andersen-nél könyvvizsgálói és tanácsadói
munkakörben tevékenykedett. 1996-ban csatlakozott
a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon,
Németországban és Ausztráliában töltött be vezető pozíciókat. Karrierjét 2003-tól a MOL Nyrt-ben folytatta
tovább. 2006 áprilisától az Ügyvezető Testület tagja.
2006–2011 között a Társasági Támogatás Ügyvezető
Igazgatójaként dolgozott.
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Horváth Ferenc

MOL-csoport pozíciók:

 A Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió ügyvezető igazgatója 2003 novemberétől, majd az újonnan
létrejött Downstream üzletág ügyvezető igazgatója
2011. május 1-től.
 2007. novembertől IES Mantova Igazgatóságának
elnöke
 2003-tól a tagja a SLOVNAFT Igazgatóságának
 2012-től tagja az INA Felügyelő Bizottságának
1984 és 1991 között a Mineralimpex külkereskedelmi
vállalatnál kőolaj- és földgázimporttal, valamint
kőolajtermékek exportjával foglalkozott. 1991 és 1998
között a Mineralimpex és a Phibro Energy magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai
kereskedelmével foglalkozó Allcom Trading Inc. céget
vezette. A MOL Nyrt-hez 1998-ban csatlakozott, mint az
újonnan megalakított PB-gáz üzletág igazgatója. 2001től a MOL Nyrt. értékesítési igazgatójaként a MOL által
gyártott valamennyi termék (benzin, gázolaj, vegyipari
termékek, bitumen, PB, kenőanyagok stb.) értékesítéséért felelős. 2002-től 2003-ig a MOL Nyrt. kereskedelmi igazgatója, tevékenysége az értékesítés mellett
a kőolaj és a kőolaj-finomításhoz szükséges alapanyagok
beszerzésével bővült. A TVK Igazgatóságának tagja
2011. május 1-től 2015. április 15-ig.

Dr. Berislav Gašo

MOL-csoport pozíciók:

 Kutatás és Termelés üzletág ügyvezető igazgató
Dr. Gašo úr 2010. januárban csatlakozott a MOL-csoporthoz, ekkor nevezték ki az INA Társasági
Szolgáltatások igazgatójának. 2012 szeptemberétől a MOL-csoport Pénzügy Kontrolling Számviteli
és Adózási igazgatójaként dolgozott. 2015 áprilisában
Dr. Gašo urat a MOL-csoport Kutatás - Termelés divízió
ügyvezető igazgatójává nevezték ki. 2016 decemberétől a K&T ügyvezető igazgatója és a MOL-csoport
Executive Board tagja. Mielőtt csatlakozott a MOL-csoporthoz, öt évet töltött a McKinsey&Company tanácsadó
cégnél az Olajipari Munkacsoport tagjaként, ahol távozásakor már Junior Partner volt. Dr. Gašo úr gépészmérnöki és MBA diplomával rendelkezik.

Ratatics Péter

MOL-csoport pozíciók:

 MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatások Ügyvezető
igazgató
Jelenleg a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatások
Ügyvezető igazgatója. A budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként 2006-ban. MOL-csoportos
pályafutását a Gázkereskedelem és Üzletfejlesztés szervezet szakértőjeként kezdte, majd 2009-től a MOL-csoport Menedzsment Támogatás szervezetet vezette. 2009
és 2010 között a Szervezettervezés és Folyamatmenedzsment szervezet, majd 2010-2011-ben a Törzskar vezetője
volt. 2011. májusától a MOL-csoport Társasági Támogatás
igazgatója volt, és ebben a pozíciójában felelős volt a HR
szervezetért is. 2011 júniusától az INA Igazgatóságának
tagja, 2011-től az FGSZ Zrt. Felügyelőbizottságának
elnökhelyettese, valamint 2017 májusától a MOL Fleet
Holding Kft ügyvezető igazgatója. 2015-től 2016 november
30-ig a Csoportszintű Társasági Támogatás Ügyvezető
Igazgatójaként felelős volt a csoportszintű beszerzés,
beruházás és kommunikáció területekért (Csoportszintű
Humán Erőforrás, Csoportszintű Társasági Szolgáltatások és Csoportszintű Társasági Kommunikáció).

Fasimon Sándor

MOL Group positions:

 A MOL Magyarország ügyvezető igazgatója 2012.
október 1-től
 Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2017.
január 1-től
 Az OT Industries Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő
Bizottságának tagja 2017. június 15-től
1991-től a Mineralimpex külkereskedelmi vállalaton
belül különböző vezető pozíciókat töltött be. 1996 és 1997
között kereskedelmi tanácsos megbízatást kapott Tripoliban. 1998-tól 2003-ig a MOL kőolaj és kőolajtermék
ellátásáért felelős igazgató, 2002-től a Moltrade-Mineralimpex vezérigazgatója volt. 2003 és 2006 között a MOL
Nyrt. Gáz Divíziójának ügyvezető igazgatója. 2006tól 2009-ig a MOL–Russ vezérigazgatója. 2009 és 2011
közötti időszakban az Ellátás és Trading Divízió ügyvezető igazgatója, 2011. június 1-jétől a Kutatás-Termelés
Divízió ügyvezető igazgatója és ettől az időponttól az
Ügyvezető Testület tagja.
2011. június 1-től a Magyar Szénhidrogén Készletező
Szövetség Igazgatótanácsának tagja.
2014. december 9-től a Magyar Ásványolaj Szövetség
Elnöke.
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FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Dr. Chikán Attila
MOL- csoport pozíciók:

Mosonyi György
MOL- csoport pozíciók:

Áldott Zoltán

MOL-csoport pozíciók:

 INA d.d. Igazgatóságának Elnöke 2010. április 1-től.
1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó
Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél töltött be különböző
munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOL Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a Tőkepiaci
Műveletek igazgatója volt. 1999-től a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai
vezérigazgató-helyettese, majd 2001 júniusától a MOLcsoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2001 óta
a MOL EB tagja. 2004. szeptember és 2011. június között
a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divízió ügyvezető igazgatója volt.

• A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának
tagja 2011. május 1-től és elnöke 2011.
június 8-tól
• A z Igazgatóság Fenntartható Fejlődés
Bizottságának állandó meghívottja
• A MOL Petrolkémia Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke 2015. szeptember 1-től
• A SLOVNAFT a.s. Felügyelő Bizottságának elnöke
1974-től a Shell International Petroleum
Co. magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója.
1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft.
ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között
a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója.
Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai
régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell
Csehország vezérigazgatója is. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Joint
Venture Szövetség elnökségi tagja, a World
Petroleum Council Magyar Bizottságának
elnöke 2015. januárig. 2012 áprilisától
a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának
tagja. 1999-től 2011-ig a MOL Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja. 2006 és
2011 között az Igazgatóság Fenntartható
Fejlődés Bizottságának elnöke.

• A Felügyelő Bizottság tagja 2004. április
30-tól
• A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese
2005. december 5-től
• A z Audit Bizottság elnöke 2011. június
8-tól
1968 óta a Budapesti Corvinus Egyetemen
és jogelődjénél dolgozik. 1989-től 1998-ig
a BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék
vezetője. 1998–1999-ben a magyar kormány
gazdasági minisztere. 2000 és 2002 között
a miniszterelnök gazdasági tanácsadó
testületének elnöke. 2000 és 2003 között
a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem rektora. Ezt követően az Egyetem
Versenyképesség Kutató Intézetének igazgatója. A Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja , a Svéd Tudományos
Akadémia külföldi tagja, a Közép-Európai
Egyetem Board-jának tagja. Tiszteletbeli doktori címet kapott a Lappeenranta-i Műszaki Egyetemtől (Finnország) és
a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemtől.
Jelenleg számos funkciót tölt be hazai és
nemzetközi szakmai szervezetekben, több
nemzetközi gazdasági folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Richter Gedeon
Nyrt. Felügyelő Bizottságának és Audit
Bizottságának elnöke.

Mr. John I. Charody
MOL- csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október
11-től.
• A z Audit Bizottság tagja
1953 és 1956 között a Kőolajkutató és Feltáró
Vállalat Geofizikai Kutatóintézetében
dolgozott. 1956 után Ausztráliában vezető
pozíciót töltött be a Bridge Oil Ltd., Aurora
Minerals, Project Mining, valamint több
tőzsdén jegyzett olaj- és bányász társaságnál. Winton Enterprises Pty.Ltd. és a
Galina Investment nemzetközi tanácsadó
cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr
1971-től az Ausztrál Igazgatók Intézetének,
1967-től az Ausztrál Vezetési Intézetének
tagja, békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol
királynő kitüntetettje (Member of British

Empire) Ausztráliáért tett szolgálatáért.
1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány
Budapestre akkreditált, a régió kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere 12
országban. 1997-ben a magyar köztársasági elnök az ausztrál–magyar pénzügyi
kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét
adományozta neki. A Pick Rt. igazgatósági
tagja. A Csányi Alapítvány kuratóriumi
igazgatósági tagja.

Dr. Szivek Norbert
MOL- csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság tagja 2015. április
29-től
• A z Audit Bizottság tagja 2016. május 1-től
Dr. Szivek Norbert jogi tanulmányait
Németországban kezdte, majd Magyarországon fejezte be. Pályafutása közigazgatási
területen indult, ezt követően egy piacvezető ingatlan-beruházásokkal foglalkozó
cégnél folytatta karrierjét, ahol a születőben lévő energetikai üzletággal foglalkozott. Később saját vagyonkezelő céget
alapított. A nemzeti Fejlesztési Miniszter
felkérésére 2015. február 16-tól a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
és Igazgatóságának tagja. Számos kiemelt
jelentőségű társaságnál tölt be tisztességet. Tagja a Panrusgaz Gázkereskedelmi
Zrt. a Magyar Villamos Művek Zrt. a Rába
Nyrt. a Magyar szénhidrogén Készletező
Szövetség a Magyar Posta Zrt. valamint
a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának.
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Dávid Ilona
Ivan Mikloš

MOL- csoport pozíciók:

MOL- csoport pozíciók:
• 
A Felügyelő Bizottság tagja 2016. május
1-től
• 
A z Audit Bizottság tagja 2017. május 1-től
Ivan Mikloš korábbi szlovák miniszterelnök-helyettes, a Szlovák Köztársaság
korábbi pénzügyminisztere (2002-2006,
2010-2012), helyettes gazdasági minisztere (1998-2002) és privatizációs minisztere (1991-1992). Társalapítója és vezetője a
MESA10 think-tanknak (1992-1998). 2006
és 2010, valamint 2012-2016 között szlovák
parlamenti képviselő. 2014-ben kinevezték
ismét a MESA10 elnökének és tagjává vált
az Ukrán Nemzeti Reformok Tanácsa és a
VoxUkraine Nemzetközi Tanácsadó Testületének. 2016 áprilisáig az ukrán pénzügyminiszter vezető tanácsadója, valamint az
ukrán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi
miniszter tanácsadója is volt. 2016 áprilisától vezető gazdasági tanácsadója az ukrán
Miniszterelnöknek és társelnöke az Ukrán
Reform Stratégiai Tanácsadó Csoportjának. Társalapítója az ukrán gazdasági
stratégia think-tank központjának.
Ivan Mikloš a gazdasági reformok egyik
vezető alakja volt Szlovákiában. Jelentősen
hozzájárult a Szlovák Köztársaság belépéséhez az OECD-be, átfogó és hatékony
adóreformot indított útjára, továbbá irányította a szlovák kormány gazdasági szerkezetátalakítási és pénzügyi konszolidációs
programját. A második Dzurinda-kormány
(2002-2006) az Ivan Mikloš által támogatott súlyos megszorító intézkedéseinek és
átfogó strukturális reformprogramjának
(adó, szociális szektor, nyugdíj, egészségügy, közpénzügyek, munkaerőpiac)
köszönhetően szerezte magának erősen
reformer hírnevét. Szlovákia ezen reformoknak köszönhetően válhatott 2009-ben
az Eurozóna tagjává.
2004-ben az Euromoney az Év Pénzügyminisztere díjjal tüntette ki, a Világbank
„Doing Business” jelentése pedig a top
üzleti reformerek listáján szerepeltette.
Ivan Mikloš írta a Book of reforms (2005)
és a Rewriting the rule (2001) című könyveket, valamint szerzője több tucat szakirodalmi és sajtóban megjelent tanulmánynak
és cikknek is.

Vladimír Kestler
MOL- csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság tagja 2017. június
1-től
• Slovnaft a.s. Igazgatóságának tagja 2010.
április 24. és 2017. május 31. között
Kestler úr a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát
1986-ban. 1987-től az OMNIA export kereskedelmi csoportnál dolgozott. 1997-től a
nemzetközi “Ifjú Elnökök Szervezetének”
(YPO) tagja lett. 2000-től az OMNIA
a.s. ügyvezető igazgatója és az Igazgatóság elnöke. 2007-ben az Omnia Holding
SE Igazgatóságának elnöke és Pozsonyi
Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetéstudományi Kari Tanácsának tagja lett.
2010-ben Svédország Tiszteletbeli Főkonzuljává nevezték ki és 2010 áprilisa óta
a Szlovák Gyáriparosok Szövetségének
elnökhelyettese. 2011-ben doktori fokozatot
szerzett a Pozsonyi Közgazdaságtudományi
Egyetem Társaságirányítási Tanszékén.
2012-től az exportért, beruházásokért és
kereskedelemfejlesztésért felelős kormányzati tanács tagja volt. 2013-ban a Pozsonyi
Közgazdaságtudományi Egyetem és
Szlovák Beruházási Ügynökség (SAIRO)
vezetőségének tagja lett. 2014-ben az ESOA
(szlovákiai olajkészletekért és kőolajtermékekért felelős ügynökség) felügyelő bizottságának elnökévé nevezték ki. A SOPK
(szlovák kereskedelmi és ipari kamara)
munkáltatói szakszervezetének alelnöke
és felügyelő bizottságának tagja. 2017-ben
az Európai Befektetési Bank közép-európai energiaipari beruházások csapatának
tagjává nevezték ki, valamint az Európai
Befektetési Bank alelnökének tanácsadója.

Bártfai-Mager
Andrea
MOL- csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság tagja 2017. június
1-től
• A Audit Bizottság tagja 2017. június 1-től
Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és Moszkvában,
a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében
végezte. Szakmai pályafutasát a Postabank
Rt.-nél kezdte, ahol többek között vezető
kockázatértékelőként, illetve a vezérigazgató szakmai titkáraként tevékenykedett. Karrierjét 2001-tőI a Magyar Nemzeti
Bankban folytatta, 2005-ig főosztályvezetőként, majd 2005 és 2007 között a Pénzügyi
Stabilitás szervezeti egység vezetőjeként. A Magyar Nemzeti Bank képviseletében részt vett az Europai Központi Bank
Bankfelügyeleti Bizottságának munkájában, illetve tagja volt az Európai Unio és
az Európai Központi Bank közös pénzügyi
válságkezelő munkacsoportjának is. 2007
és 2010 között a Gazdasági Versenyhivatal
versenyjogi és fogyasztovédelmi tárgyú,
illetve a pénzügyi közvetítőrendszert és
annak tagjait közvetlenül érintő eljárásokban eljáró és előadó versenytanácstagja
volt. 2010-től a Magyar Közlöny Lap és
Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója, ahol
a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálásával, az eredményes gazdálkodás visszaállításával foglalkozott. 2011. március 21-től
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja volt egészen a postaügyért és a
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős
kormánymegbízottként való kinevezéséig.
Tagja a Pénzjegynyomda Zrt., a Magyar
Pénzverő Zrt. Igazgatóságának valamint a
GIRO Zrt. Felügyelő Bizottsagának.

• A Felügyelő Bizottság tagja 2017. június
1-től
A budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett közgazdász képesítést,
majd okleveles közgazdászként végzett a
Nyugat-magyarországi Egyetem vezetés
és szervezés szakán. Szakmai pályafutását a SPAR kereskedelmi lánc magyarországi vállalatánál kezdte, majd az acélipari
gyártással foglalkozó Dunaferr Dunai
Vasmű pénzügyi és számviteli igazgatójának nevezték ki. Ezt követően a Lukoil
magyarországi vállalatának gazdasági
vezetője lett. 2005-től a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) könyvelési részlegének vezetőjeként helyezkedett el.
2010-től a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút
Zrt. (GYSEV) elnök-vezérigazgatója lett.
2012 májusától a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójává nevezték ki, de a GYSEV-nél
az elnöki feladatokat továbbra is ellátja.
A nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítésében végzett tevékenységéért 2013-ban
Golden Chariot (Arany Fogat) díjat kapott,
amely az orosz parlament és az orosz közlekedési minisztérium egyik legmagasabb
szakmai kitüntetése. A hazai vasúti közlekedési ágazat megújítása és folyamatos
működtetése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként 2014 augusztusában a Magyar Érdemrend Lovagkereszt
polgári tagozat kitüntetést vehette át. 2015ben a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany
fokozatát adományozták neki. 2016 januárjától a Dunaújvárosi Egyetem Konzisztóriumának elnöke, 2016 júliusától a HUNGRAIL
Magyar Vasúti Egyesület elnöke. Nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségei: az
Európai Vasúttársaságok és Infrastruktúra
Üzemeltetők Közössége (CER) Vezető Bizottsági tagja, A Nemzetközi Vasútegylet (UIC)
Európai Vezető Bizottsági tagja, a Transzszibériai Szállítások Koordinációs Tanácsának
(TSZKT) alelnöke 2013 és 2015 között.

Bognár Piroska
MOL- csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság munkavállalói
képviseletet ellátó tagja 2017. június 1-től
1976-ban kezdett dolgozni a MOL Nyrt.
jogelődjénél, a Dunai Finomítóban. 1995
óta szakszervezeti tisztségviselő. Munka
mellett 2001-ben egyetemi diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Humánszervező szakán. 2001-ben megválasztották
a MOL Vegyész Szakszervezet ügyvezető elnökének, ahol fő feladata a szervezési és gazdasági ügyek vitele volt. 2002-től
2007-ig a MOL Felügyelő Bizottságának
tagja volt. 2007-ben megválasztották a
MOL Vegyész Szakszervezet elnökének,
amely tisztséget a mai napig betölti.

Tóth András
MOL- csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság munkavállalói
képviseletet ellátó tagja 2017. június 1-től
Vegyésztechnikusként 1984-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez.
A teljes időszak alatt a Dunai Finomító
Motorhajtóanyag-gyártás szervezetében
töltött be különböző pozíciókat, Százhalombattán. Jelenleg Operátor Tréning Szimulátor tréner. A MOL Csoport Európai
Üzemi tanács tagja, a MOL Magyarországi
Üzem Tanács alelnöke és az Olajipari Szakszervezet alapszervezeti bizalmija.

Dr. Puskás Sándor
MOL- csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság munkavállalói
képviseletet ellátó tagja 2011. április 28-tól
Olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a
MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. Okleveles olajmérnök és K+F vezető mérnöki
munkakört tölt be a MOL KT Kutatás és
fejlesztés MOL szervezetében, Algyőn. A
kőolajtermelés területén, termelésmérnöki,
termelésvezetői, műszaki kutatás-fejlesztési
mérnöki és K+F projektmenedzseri pozíciók betöltésével, 31 éves szakmai tapasztalatot szerzett. Dr. Puskás a Moszkvai I.

M. Gubkin Petrolkémiai és Gázipari Egyetemen szerezte mérnöki diplomáját és a
szegedi József Attila Tudományegyetemen
védte meg doktori fokozatát a kolloidkémiai
tudományok terén. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében szerezte meg posztgraduális HR
és K+F menedzsment fokozatát. Dr. Puskás
2005 és 2011 között a TEMPO Egészségpénztár Ellenőrző Bizottságának tagja és
elnöke volt. Számos hazai és nemzetközi
műszaki- tudományos közlemény szerzője
és társszerzője. Tagja az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOL -Bányász szakszervezetnek. Küldött a TEMPO Egészségpénztár
Küldöttközgyűlésében.

Mr. István Tibor
Ördög
MOL- csoport pozíciók:
• A Felügyelő Bizottság munkavállalói
képviseletet ellátó tagja 2017. június 1-től
A Szegedi Bányászati Üzemben pályakezdőként, 1994-ben csatlakozott okleveles
vegyészként a minőségellenőrzési laboratórium munkájába, majd minőségirányítási
szakértőként és gázfeldolgozási szakértőként is dolgozott Algyőn, s közben a kromatográfiás szakmérnök szakot is elvégezte a
Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt követően a kutatás-termelés teljes értékláncát
kiszolgáló Upstream Laboratóriumoknak
lett a vezetője 7 és fél évig. Az azt követő 4
évben különböző Upstream középvezetői
pozíciókat töltött be, s egyben támogatta az
Upstream ügyvezető igazgató munkáját.
A Rotary Zrt. igazgatósági tagja volt és a
Drilltransz részvényesi képviselője 2011ig. 2011-től 2013-ig az Új technológiák és
K+F vezetőként, majd később szenior szakértőként folytatta tevékenységét. Az EU
ÜT tagja volt 3 évig és a Bányász szakszervezet tagja 1994 óta. Az SPE magyarországi
tagozatának tagja 2001 óta. Számos hazai
és nemzetközi tudományos publikáció és
prezentáció szerzője és társszerzője.
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A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A 2017. ÉVI
BESZÁMOLÓKRÓL ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY
FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATRÓL,
VALAMINT AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ELÉ
KERÜLŐ IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEKRE
VONATKOZÓ ÁLLÁSPONTJÁRÓL

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben
előírt kötelezettségének megfelelően végezte feladatát 2017-ben.
A bizottságok 5 alkalommal üléseztek az év folyamán, az azonos
napirendi pontok az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság
közös ülésein kerültek megtárgyalásra. Az Igazgatóság rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Felügyelő
Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepelt a Belső
Audit és az Audit Bizottság beszámolója és tájékoztatást kapott
a Csoportszintű Compliance és Etika szervezet és a Csoportszintű Biztonság szervezet működéséről. A Felügyelő Bizottság
részt vett a Csoport és az egyes üzletágak stratégiai prioritásainak kidolgozásában, az ezekre vonatkozó előterjesztések
előkészítésében, áttekintésében, valamint a jóváhagyási folyamatban. Figyelemmel kísérte továbbá a makrogazdasági és
iparági fejleményeket is. A Felügyelő Bizottság áttekintette az
éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, jelentését az
Igazgatóság és a menedzsment beszámolója, a könyvvizsgálók
véleménye, valamint a tervezett, folyamatos évközi ellenőrzések
alapján alakította ki és folyamatosan támaszkodott az Audit
Bizottság munkájára is. Az Igazgatóság által hozott döntésekről
és a Társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott.
A MOL 2017. év végi 9,5 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a közép-kelet-európai régió egyik vezető vállalata.
A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2017.
évi beszámolója, melynek könyvvizsgálatát az Ernst & Young
Kft. végezte el, megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés, melyet az
Audit Bizottság jelentése is alátámasztott, a számviteli törvény
előírásainak és az IFRS-nek megfelelően, valamint a Társaság
számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással van alátámasztva.
Az adófizetési kötelezettségek megállapítása és befizetése a
hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.
A MOL-csoport konszolidációjába teljes körűen 137, részlegesen, equity módszert alkalmazva, további 13 társaság került
bevonásra. A tulajdonosi szerkezetben az elmúlt év során bekö-

vetkezett változások jelentős növekedést eredményeztek
a közkézhányadban, ami így jelenleg meghaladja a 45%-ot.
Egy nagy stratégiai befektető, a CEZ MH B.V. eladta teljes,
7,5%-ot kitevő tulajdonosi részesedését, miközben a Crescent
Petroleum is megvált teljes tulajdoni hányadától. 2017 áprilisában az Igazgatóság jóváhagyta, majd szeptemberben végrehajtotta a MOL részvények 1:8 arányú felaprózását. A MOL több
opciós szerződése kapcsán gyakorolta opciós jogát 2017-ben,
aminek következtében növekedett a sajátrészvények száma.
Az év végén a sajátrészvény-állomány a teljes részvényállomány
9,9%-át tette ki. A Társaságnak a részvénykönyvi bejegyzési
kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján 2017.
december 31-én három 5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese volt, amelyek közül a legnagyobb részvényes,
a Magyar Állam, a részvények 25,2%-át birtokolta.
A MOL-csoport 2017-ben is erős pénzügyi évet zárt és EBITDA-ja 673 milliárd forintra emelkedett, ami 8%-kal haladta
meg a 2016-os szintet. Szintén 8%-kal növekedett a nettó működési cash flow, miközben az organikus beruházások és befektetések mértéke (280 milliárd forint) az előző évhez képest azonos
szinten maradt, így a vállalat szabad cash flow termelése 2017ben tovább javult. A kiváló eredmények továbbra is jól tükrözik
a MOL alacsony költségszintű, magas minőségű eszközeinek és
az integrált üzleti modelljének erősségét.
A Downstream üzletág EBITDA-ja 327 milliárd forintot ért
el, ami ugyan 6%-kal alacsonyabb a 2016-os eredménynél, de
továbbra is tükrözi a kedvező külső környezet pozitív hatását.
A 2017-ben lezárult Next Downstream Program intézkedései
jelentős hatékonyságjavulás eredményeztek a 2014-es kiindulási szinthez képest. 2017 novemberében a Downstream szervezet elindította új, „DS 2022” elnevezésű ötéves programját,
ami egyaránt fokuszál az üzletág stratégiai transzformációjára,
növekedésére és további hatékonyságjavulás elérésére. Az új
program meghatározza a Downstream üzletág első mérföldköveit a 2030-as hosszú távú stratéga megvalósításában.
Az Upstream üzletág pénzügyi eredménye 27%-kal növe
kedve 233 milliárd forintot ért el elsősorban a szénhidrogén
árak emelkedésének köszönhetően. A magasabb EBITDA az
előző évinél alacsonyabb beruházási kiadásokkal párosulva azt

Mosonyi György
a Felügyelő Bizottság elnöke
eredményezte, hogy az Upstream szegment számottevő cash
flow-t termelt, és összességében a vállalat egyszerűsített szabad
cash-flow-jának egyharmadát adta 2017-ben. A teljes szénhidrogén termelés ugyan kis mértékben (5%-kal) csökkent, de a
csoportszintű fajlagos kitermelési költség továbbra is rendkívül
versenyképes, 6,1 dollár/hordó szinten maradt.
A hosszú távú stratégia részeként a MOL azt a célt tűzte ki,
hogy a fogyasztók első számú választása legyen a közép-kelet-európai régióban. Ennek érdekében a vállalat 2016 decemberében létrehozta a Fogyasztói Szolgáltatások üzletágat, melynek
feladata, a sikeres üzemanyag-értékesítési tevékenység folytatása mellett, a nem üzemanyag koncepció és különböző mobilitási szolgáltatások bevezetése és kiterjesztése. A szegmens
2017-ben 97 milliárd forintra növelte EBITDA-ját, 13%-kal
meghaladva a 2016-os eredményt, köszönhetően a továbbra is
kedvező regionális üzemanyag-keresletnek és a növekvő nem
üzemanyag értékesítési árrésnek.
Összességében a MOL csoport ismét erős pénzügyi eredményeket ért el 2017-ben, de ugyanilyen fontos volt, hogy 2017
során már jól érzékelhető haladást sikerült elérni a 2030-as
stratégiában kijelölt transzformációs úton. A MOL 2017
folyamán is megőrizte erős pénzügyi helyzetét, az eladósodottsági mutatói tovább javultak: a nettó adósság/EBITDA a 0,65szörös szintre csökkent az egy évvel korábbi 0,97-szeresről.
Emellett jelentős mérföldköveket ért el a MOL a 2030-as hosszú
távú stratégia megvalósításában is. 2017-ben az összes fontos
technológiai licensz megszerzésére került a poliol értékláncba
való belépéshez, amely a vállalat kulcsfontosságú petrolkémiai
projektje a következő 5 évben. Ezen kívül az Európai Bizottság

Mosonyi György
a Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Chikán Attila
az Audit Bizottság elnöke
jóváhagyta, hogy a projekt 131,5 millió euró állami támogatásban részesüljön.
A Felügyelő Bizottság a MOL Nyrt. 2017. évi auditált beszámolóját 2 851 428 millió Ft mérlegfőösszeggel és 185 867 millió Ft
adózás utáni eredménnyel, a MOL-csoport 2017. évi auditált
konszolidált beszámolóját 4 231 700 millió Ft mérlegfőösszeggel
és 316 410 millió Ft adózás utáni eredménnyel a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely
szerint 2018-ban a Társaság a 2017. december 31-ével zárult
üzleti évre vonatkozóan összesen 94 278 069 345 Ft osztalékot
fizessen, ami 62 852 046 230 Ft rendes és 31 426 023 115 Ft rendkívüli osztalékból áll össze.
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi,
a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát,
azokat támogatja, és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.
Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi
beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2016. évi beszámolók áttekintésében és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését. Az
Audit Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban, továbbá javaslatot tett a Felügyelő Bizottság részére a
könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan.
Budapest, 2018. március 19.
A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága
nevében:

Dr. Chikán Attila
az Audit Bizottság elnöke
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VÁLLALATI INFORMÁCIÓK

A RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A MOL Nyrt. alapításának dátuma: 1991. október 1. Bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i
dátummal, 1991. október 1-i hatállyal 01-10-041683 számon.

A MOL részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, és többek között elérhető a Budapesti Értéktőzsde
honlapján (www.bet.hu). A MOL Nyrt. DR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni IOB-n, a Thomson Reuters rendszeren a MOLBq.L RIC kóddal, a Bloomberg rendszeren a MOLD LI RIC kóddal érhető el. A MOL részvények és DR-ok részt
vesznek továbbá az amerikai Pink Sheet OTC piac kereskedésében.
A MOL részvények Budapesti Értéktőzsdén kialakult árfolyama a Thomson Reuters rendszeren a MOLB.BU, a Bloomberg rendszeren pedig a MOL HB RIC kóddal érhető el.

Jogelőd: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai
A jelenleg érvényes alapszabályt a 2017. április 13-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. Az aktuális alapszabály megtekinthető vagy
igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a Társaság honlapjáról.

Az alábbi táblázat mutatja a MOL részvények kereskedési adatait 2017-ben negyedéves bontásban.
Idõszak

Részvények felaprózása: A MOL Nyrt. 2017. április 13-i évi rendes közgyűlési határozata a társaság 102.428.103 darab, egyenként
1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvényét - a névérték nyolcadolásával – 819.424.824 darab, egyenként 125 Ft névértékű
törzsrészvénnyé alakította át 2017. szeptember 1-jei hatállyal

BÉT-forgalom (db részvény)

BÉT-záróár (Ft/részvény)

1. negyedév

62.991.816

2.475

2. negyedév

76.746.472

2.653

3. negyedév

38.984.849

3.000

4. negyedév

40.740.789

3.005

Ennek következtében az alaptőke 2017. december 31-én: 819.424.824 névre szóló, egyenként 125 Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényből, 1 darab névre szóló, 1.000 Ft névértékű, meghatározott elsőbbségi jogokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsőbbségi
részvényből, valamint 578 névre szóló, egyenként 1.001 Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

SAJÁTRÉSZVÉNY ÁLLOMÁNY

TULAJDONOSI SZERKEZET

A 2017-es év folyamán az alábbi sajátrészvény tranzakciók történtek az „A” sorozatú részvényekkel:
2017. 12. 31.
Részvény névérték
(ezer Ft)

2016. 12. 31.
%

Részvény névértek
(ezer Ft)

%

Változás oka

Külföldi befektetők

35.871.668

35,02

27.562.313

26,91

Sajátrészvények száma, 2016. december 31.

Magyar Állam

25.857.957

25,24

25.857.957

25,24

0

0,00

7.677.285

7,50

A MOL részlegesen gyakorolta vételi opcióját és sajátrészvényt
vásárolt az Uncredit Bank AG-tól

Oman Oil (Budapest) Limited

7.316.294

7,14

7.316.294

7,14

OTP Bank Nyrt.

5.010.829

4,89

5.011.887

4,89

OTP Alapkezelő

1.235.449

1,21

1.103.963

1,08

ING Bank N.V.

4.217.542

4,12

4.863.101

4,75

0

0,00

1.500.000

1,46

3.042.407

2,97

5.380.496

5,25

CEZ MH B.V.

Crescent Petroleum
UniCredit Bank AG.

611.773

0,60

0,00

0,00

Hazai intézményi befektetők

MUFG

5.631.884

5,50

5.422.629

5,29

Hazai magánszemély befektetők

3.470.148

3,39

2.818.599

2,75

10.162.729

9,92

7.914.159

7,73

102.428.683

100,00

102.428.683

100,00

MOL Nyrt. (saját részvények)
Összesen:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti kimutatás a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján
készült, és nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező.
A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
A MOL alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.

Részvényjuttatás a MOL Igazgatósági tagok részére
A MOL sajátrészvényeket ruházott át a MOL Nyrt. MRP
szervezete részére*
Az 1000 forint névértékű "A" sorozatú részvények átalakítása
nyolcadolással 125 forint névértékű "A" sorozatú részvényekre

Régi "A" sorozatú 1000 forintos
névértékű törzsrészvény (db)

Új "A" sorozatú 125 forintos
névértékű törzsrészvény (db)

„A” sorozatú részvények
össznévértéke
(ezer forint)

7.914.159

7.914.159

1.721.416

1.721.416

-18.600

-18.600

-105.282

-105.282

9.511.693

76.093.544

9.511.693

-4.894.187

-611.773

A MOL részlegesen gyakorolta vételi opcióját és sajátrészvényt
vásárolt az Uncredit Bank AG-tól

4.933.378

616.672

A MOL részlegesen gyakorolta vételi opcióját és sajátrészvényt
vásárolt az ING Bank N.V.-től

5.164.470

645.559

81.297.205

10.162.151

Részvény adásvételi és részvényopciós szerződés a MOL és
a MUFG Securities EMEA Plc. között

Sajátrészvények száma, 2017. december 31.

* A pénzügyi kimutatásokban a kapcsolódó két új részvény elszámolású részvény alapú juttatási program az IFRS 2 Részvény-alapú kifizetések standardnak
megfelelően, a saját tőke növekedéseként kerül elszámolásra.

A 2017-es év folyamán a MOL tulajdonában levő „C” sorozatú részvények darabszáma nem változott, 578 db volt.

A „B” SOROZATÚ RÉSZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
A „B” sorozatú részvény, névre szóló, 1.000 forint névértékű, Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító
részvény. A „B” sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. A „B” sorozatú részvény névértékének megfelelően egy szavazatra jogosít. A „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az Alapszabály 12.4 pontja alapján a következő ügyekhez: a „B” sorozatú részvénnyel kapcsolatos adatok megváltoztatása, szavazati jogok és
részvényesi csoportok meghatározása, a közgyűlésen minősített többséget igénylő döntések listája, továbbá ezen 12.4 pont módosítása. Továbbá, azon határozati javaslat elfogadásához, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a „B” sorozatú részvény tulajdonosának
igen szavazata szükséges az alábbi kérdésekben: az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai valamint a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, illetve az Alapszabály egyes pontjainak módosítása.
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A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK KINEVEZÉSE ÉS ELMOZDÍTÁSA; AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA
Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meghatározott időre, de legfeljebb 5 évre. A közgyűlés az igazgatósági tagok választásáról egyszerű szótöbbséggel, míg az Igazgatóság bármely tagjának visszahívásáról a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz. A közgyűlésen az Igazgatóság tagjainak megválasztására vagy visszahívására vonatkozó azon határozati javaslat
elfogadásához, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a „B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges.
Az igazgatósági tagok megbízatása bármikor visszavonható, illetve az 5 év elteltével újra meghosszabbítható. Amennyiben bármely
részvényes az Igazgatóság egy vagy több tagjának a visszahívását kezdeményezi, úgy az a közgyűlés legfeljebb egy igazgatósági tag
visszahívásáról határozhat érvényesen. Az 1 igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő három hónapon belül további
igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor.

A FELSŐ VEZETÉS MOL KIBOCSÁTÁSÚ ÉRTÉKPAPÍR TULAJDONA 2017. DECEMBER 31-ÉN
Név

Tisztség

Hernádi Zsolt

Elnök-vezérigazgató (C-CEO), az Igazgatóság elnöke

MOLrészvények
száma
1.571.928

az Igazgatóság tagja, alelnöke

114.400

Molnár József

Vezérigazgató (GCEO), az Igazgatóság tagja

137.600

Járai Zsigmond

az Igazgatóság tagja

40.320

Dr. Anwar al-Kharusi

az Igazgatóság tagja

35.272

Dr. Csányi Sándor

*

Dr. Martonyi János

az Igazgatóság tagja

33.640

Dr. Parragh László

az Igazgatóság tagja

58.160

Dr. Anthony Radev

az Igazgatóság tagja

35.272

Dr. Martin Roman

az Igazgatóság tagja

57.600

Dr. Világi Oszkár

az Igazgatóság tagja, Csoportszintű Innovatív Üzletág és Szolgáltatások
vezérigazgató-helyettes, Slovnaft a.s. vezérigazgató

147.280

Mosonyi György

a Felügyelő Bizottság elnöke

316.704

Dr. Chikán Attila

a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese

0

John I. Charody

a Felügyelő Bizottság tagja

0

Vladimír Kestler

a Felügyelő Bizottság tagja

0

Dávid Ilona

a Felügyelő Bizottság tagja

0

Bártfai-Mager Andrea

a Felügyelő Bizottság tagja

0

Ivan Mikloš

a Felügyelő Bizottság tagja

0

A Társaság 2017. április 13-án megtartott Éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

Dr. Szivek Norbert

a Felügyelő Bizottság tagja

0

 Az Igazgatóságának tagjává választotta Molnár József urat 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
 A Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Dr. Chikán Attila, John I. Charody, Vladimír Kestler, urakat, valamint Dávid
Ilona és Bártfai-Mager Andrea úrhölgyet 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
 A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjai közül Dr. Chikán Attila, John I. Charody urakat valamint Dávid Ilona és Bártfai-Mager Andrea úrhölgyet választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.
 A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjai közül Ivan Mikloš urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2017. május
1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.
 A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága munkavállalói küldött tagjaivá választotta Bognár Piroska úrhölgyet, Tóth András urat, Dr.
Puskás Sándor urat, valamint Ördög Tibor István urat 2017. június 1-től 2022. május 31-ig terjedő időtartamra.

Bognár Piroska

a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja

0

Tóth András

a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja

0

Dr. Puskás Sándor

a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja

0

Ördög Tibor István

a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja

0

Áldott Zoltán

Ügyvezető Igazgató, INA d.d. Igazgatóságának Elnöke

Fasimon Sándor

Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország

Dr. Berislav Gašo

Ügyvezető Igazgató, Kutatás és Termelés Divízió

Horváth Ferenc

Ügyvezető Igazgató, Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió

233.584

Simola József**

Pénzügyi vezérigazgató-helyettes (GCFO)

130.480

Az Alapszabály módosításáról a közgyűlés a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz. Az alapszabály bizonyos
rendelkezéseinek a módosításához a "B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges.

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁSRA ÉS -VISSZAVÁSÁRLÁSRA
VONATKOZÓ JOGAI
Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján 2019. április 23-ig jogosult az alaptőkét egy vagy több részletben
legfeljebb 30.000.000.000 (harmincmilliárd) Ft-tal felemelni a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon, és az azzal
kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni. A Társaság 2017. április 13-án megtartott éves rendes közgyűlése 18 hónapra szóló
felhatalmazást adott az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére.

A TÁRSASÁG SZERVEZETÉBEN, ILLETVE A FELSŐ VEZETÉS ÖSSZETÉTELÉBEN
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

480.000
80.000
0

* Dr. Csányi Sándor 114.400 MOL részvényt közvetlenül 1.720.000 MOL részvényt közvetetten a Sertorius Global Opportunities Fund Pte. Ltd-n keresztül
birtokol
** Simola József 2 darab 200.000 USA dollár névértékű 2019. szeptember 26-ai lejáratú MOL GROUP FINANCE dollár kötvényt is birtokol.

TOVÁBBI TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓK
A MOL-csoport a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási ajánlásainak megfelelően a vállalat honlapján minden évben
közzéteszi Felelős Társaságirányítási Jelentését, amiben kitér az ajánlásoktól való esetleges eltérésekre, és ezek okaira is.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI RÉSZÉRE

VÉLEMÉNY
Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) és leányvállalatai (együtt a
„Csoport”) mellékelt 2017. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely konszolidált pénzügyi kimutatások
a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az összes eszköz
4.231.700 millió Ft, a tárgyév nyeresége 316.410 millió Ft nyereség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásból, konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, konszolidált saját tőke változásainak kimutatásából, konszolidált cash flow-ra vonatkozó kimutatásából, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is
tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletből áll.

foglalta a konszolidált pénzügyi kimutatásokban foglalt lényeges hibás állításokra vonatkozó kockázatbecslésünk alapján kialakított eljárásoknak a végrehajtását. A könyvvizsgálati eljárásaink eredményei – beleértve az alábbi kérdéseket célzóan végrehajtott
eljárásokat is – nyújtanak alapot a konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói véleményünkhöz.

Olaj és gázkészletek becslésének folyamata

A Csoport kőolaj és földgáztartalékainak becslése jelentős
egyedi megítélés kérdése a becsült mennyiségek meghatározásához kapcsolódó jelentős technológiai bizonytalanság illetve a
bonyolult szerződéses feltételek miatt, melyek meghatározzák a
Csoport részesedését a bemutatandó készletekből.
A kőolaj és földgáztartalékok becslésének folyamatát kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdésnek tartjuk mivel a kőolaj
és földgáztartalékok a Csoport jövőbeli teljesítményének alapvető indikációi és ezek a becslések jelentős tételeket érintenek a
jövedelemre vonatkozó kimutatásban és a pénzügyi helyzetre
vonatkozó kimutatásban.

Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Csoport 2017. december 31-én fennálló
konszolidált vagyoni helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó konszolidált jövedelmi helyzetéről és
konszolidált cash flow-iról a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal – ahogyan azokat az EU befogadta – („EU IFRS-ek”)
foglaltakkal összhangban, valamint minden lényeges vonatkozásban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény”) EU IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeinek
megfelelően készült.

A Csoport a kőolaj és földgáztartalékok becslésére vonatkozó
megjegyzéseit a konszolidált kiegészítő melléklet 9.g) Értékcsökkenés című pontjában mutatja be.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok – ideértve az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU (2014. április 16.)
Rendeletét a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről („537/2014/EU Rendelet”) is – alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb
leírását jelentésünk „a könyvvizsgálónak a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza
tartalmazza.

Nagykereskedelemből származó árbevételek
elszámolása

Függetlenek vagyunk a Csoporttól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben
nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben
(az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A Csoport árbevétele különböző tevékenységekből áll és a
nagykereskedelemből származó árbevételt jelentős bevételi
forrásnak azonosítottuk.
Árbevétel elszámolására akkor kerül sor, amikor az érintett termékre vonatkozó kockázatok és hasznok átkerülnek a
vevőhöz.

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a
tárgyidőszaki konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a konszolidált pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása
során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. Minden egyes alábbi kérdés esetében a könyvvizsgálati megközelítésünk leírása ebben a kontextusban történt.
Teljesítettük „a könyvvizsgálónak a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakaszban leírt felelősségünket, beleértve az alább részletezett kérdésekkel kapcsolatosakat is. Ennek megfelelően a könyvvizsgálatunk magába

Adatok teszteléseit hajtottunk végre és kiválasztottuk azokat
az elemeket, melyek előző évhez képest jelentősen változtak.
A kiválasztott elemeknél teszteltük, hogy a változások megfelelő időszakban és a Csoport belső szabályzatának megfelelően
kerültek-e lekönyvelésre, valamint a tárgyévi tartalék mennyiségeket hozzáegyeztettük alátámasztó dokumentumokhoz,
mint például műszaki kiértékelések és a Készlet és Vagyonértékelő Biztosság döntéseinek jegyzőkönyvei. Analitikus eljárásokat végeztünk a kőolaj és gáztartalékok tárgyévi változásain
és megvizsgáltuk, hogy minden jelentős változás jóváhagyásra
került a Vagyonértékelő Biztosság által.
Ellenőriztük a Csoport kőolaj és földgáztartalékaival kapcsolatban
a kiegészítő mellékletben bemutatott jegyzeteinek helyességét.

A VÉLEMÉNY ALAPJA

KULCSFONTOSSÁGÚ KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉRDÉSEK

Audit eljárásaink során megértettük a kőolaj és földgáztartalékok meghatározásának folyamatát és teszteltük a folyamatba beépített kontrollok kialakítását. A Csoport technikai
szakembereinek hozzáértését és tárgyilagosságát értékeltük,
hogy megítélhessük, hogy megfelelően képzettek ahhoz, hogy a
kőolaj és földgáztartalékok becslését végrehajtsák. Interjút folytattunk a Csoport vezetésével és úgy terveztük meg és hajtottuk
végre az audit eljárásainkat, hogy megítélhessük, hogy a kőolaj
és földgáztartalékok becsléséhez alkalmazott módszertan a
korábbi években alkalmazott módszertannal konzisztens.

Az árbevétel értékének meghatározása a vevő által elért diszkontok és különböző kedvezmények figyelembevételével
történik. A Csoport különböző piacain alkalmazott, jellemzően a nagykereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó szerződések számossága és sokszínűsége miatt úgy gondoljuk, hogy
az év során elért értékesítés alapján meghatározott diszkontok
és kedvezmények becslése bonyolult terület, ami miatt a nagykereskedelemből származó árbevétel elszámolását kulcsfontosságú könyvvizsgálati területnek tartjuk.

Audit eljárásaink során megítéltük, hogy a Csoport számviteli
politikái az árbevétel elszámolására, beleértve a diszkontokra és
egyéb kedvezményekre vonatkozó számviteli politikákat is, megfelelőek-e illetve a releváns standardokkal összhangban vannak-e.
Teszteltük, hogy a Csoport megfelelő kontrollokat állított fel
illetve azokat hatékonyan működteti a diszkontok és kedvezmények kalkulációjával kapcsolatban valamint az árbevétel
elszámolásának időzítésével kapcsolatban. A fordulónap körüli
árbevétel tranzakciókat és a fordulónap után kiállított jóváíró
számlákat mintavétel alapján teszteltük, hogy megítéljük, hogy
az árbevétel megfelelő időszakra került elszámolásra. Alapvető
elemző eljárásokat hajtottunk végre az árbevétel számlákon és
ellenőriztük az árbevétellel kapcsoltban a konszolidált kiegészítő mellékletben bemutatott információk helyességét.
A Csoport árbevétellel kapcsolatos bemutatásait és az árbevétel
elszámolására vonatkozó számviteli politikáit a konszolidált
kiegészítő melléklet 3. pontjában mutatja be.
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Eszköz értékvesztések

A kőolaj és gáz piaci árainak változása jelentős hatással lehet a
Csoport könyveiben szereplő eszközeinek – beleértve a kutatás-termelési, finomítói, töltőállomás hálózati és szolgáltatásokhoz kapcsolódó befektetett eszközöket - könyv szerinti
értékére. Egy jelentős és gyors csökkenés a piaci árakban
gyorsan hatást gyakorol a Csoport tevékenységére és pénzáramaira. A pénzügyi kimutatások kapcsán elsődleges kockázatként értékeltük a fent felsorolt eszközök könyv szerinti értékére
gyakorolt hatást, melyek közül többnél a jövőbeni pénzáramok
támasztják alá a könyv szerinti értéket.
Az eszközök értékvesztése összetett és megítélést kívánó
terület, mely jelentős hatással lehet az eszközök értékelésére,
ezért az eszközök értékvesztését kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdésnek tekintjük.

Megvizsgáltuk a vezetés által az említett eszközök értékelésére
használt módszertant, hogy eldöntsük annak számviteli sztenderdeknek való megfelelését és hogy az konzisztensen kerül-e
alkalmazásra. Megértettük az eszközök értékelésének a folyamatát, és teszteltük folyamatba épített belső ellenőrzési pontok
kialakítását. Azon eszközök esetében, amelyeknél a Csoport
nem azonosított értékvesztés elszámolására utaló tényezőt,
értékeltük a Csoport feltételezéseit, amelyeket az értékvesztésre
utaló tény vizsgálata során használt. Az értékelésünk során az
értékelési modell legfontosabb bemenő adatainak tekintetében
figyelembe vettük a jelenlegi iparági és a Csoport által alkalmazott várakozásokat.
Azon eszközök esetében, ahol készült értékvesztés kalkuláció,
külső adatokat használtunk, hogy megítéljük és alátámasszuk a
Csoport által az értékvesztés modellekben használt feltételezéseket, melyek közül a legfontosabbak a jövőbeni olajárak, szénhidrogén készletek mértéke és az alkalmazott diszkontráták. A
diszkontráták megítéléshez kapcsolódóan bevontuk a munkába
szakértőinket is.
Könyvvizsgálati eljárásokat végeztünk az értékvesztés számítások és érzékenység vizsgálatok matematikai összefüggéseinek, illetve az elszámolt értékvesztések teljeskörűségének
vonatkozásában.
Értékeltük a Csoport által bemutatott közzétételeket az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelésének vonatkozásában.
Az immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó
közzétételek a konszolidált kiegészítő melléklet 9-es pontjában
találhatóak.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
Az egyéb információk a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2017. évi konszolidált üzleti jelentéséből és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves Jelentésének Áttekintés, Vezetés Beszámolója és Elemzése, Társaságirányítás („Vállalatirányítási jelentés”), Kiegészítő és Fenntarthatósági Információk fejezeteiből és a
Kormányzatok Felé Teljesített Kifizetésekről szóló jelentéséből állnak. A vezetés felelős az egyéb információkért ideértve a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért.
A jelentésünk „Vélemény” szakaszában a konszolidált pénzügyi kimutatásokra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra.
A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk
átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy 1) az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e a konszolidált pénzügyi
kimutatásoknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak, valamint hogy 2) a konszolidált üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e,
A konszolidált üzleti jelentésről szóló véleményünknek ki kell terjednie a számviteli törvény 95/B. § (2) e) és f) pontjai által előírt
információkra és nyilatkoznunk kell arról, hogy rendelkezésre bocsátották-e a 95/B. § (2) bekezdés a)-d), g)-h) pontjában említett információkat, valamint hogy a konszolidált üzleti jelentés tartalmazza-e a számviteli törvény 134. § (5) bekezdése szerinti nem
pénzügyi kimutatást.
Véleményünk szerint a Csoport 2017. évi konszolidált üzleti jelentése, beleértve a számviteli törvény 95/B. § (2) e) és f) pontjai által
előírt információkat is, minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Csoport 2017. évi konszolidált pénzügyi kimutatásaival
és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.
Mivel egyéb más jogszabály a Csoport számára nem ír elő a konszolidált üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért
e tekintetben nem mondunk véleményt.
Továbbá nyilatkozunk, hogy a Csoport rendelkezésre bocsátotta a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d) és g)-h) pontja
szerint előírt információkat, valamint a konszolidált üzleti jelentés tartalmazza a számviteli törvény 134. § (5) bekezdése szerinti
nem pénzügyi kimutatást.
A fentieken túl a Csoportról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk
arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az egyéb információkban,
és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Kereskedési tevékenység
A nem jóváhagyott kereskedési tevékenység (amely tartalmazza a leszállításos és elszámolásos ügyleteket termékekre és
hozzájuk kapcsolódó derivatívákra) magában hordozza a csalás
kockázatát árbevétel és nyereség elszámolás vonatkozásában,
mivel ösztönözheti a kereskedési pozíciók átértékelését, hogy
minimalizálható legyen a kereskedési veszteség, illetve növelhető vagy csökkenthető legyen annak nyeresége, vagy átvihető
legyen a nyereség egyik évről a másikra, amikor a bónusz célok
már elérésre kerültek, és így az egyéni bónuszok maximalizálhatóak lehetnek az egyes pénzügyi években. A nem jóváhagyott kereskedési tevékenység kockázatát a Csoport bevételeire
és nyereségére gyakorolt lehetséges jelentős hatásaival kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdésnek ítéltük meg.

Könyvvizsgálati eljárásaink során teszteltük az ügyletkötési
folyamatba a Csoport által beépített belső ellenőrzési pontok
kialakítását és működését, melyek a nem jóváhagyott kereskedési tevékenységet megakadályozzák. Eljárásaink során
kiválasztottunk harmadik feleket, akiknek egyenlegközlő leveleket küldtünk, hogy az év végén nyitott ügyletek egyenlegeit
megerősítsük.
Szakértőink bevonásával kiválasztott mintán keresztül teszteltük a derivatív ügyletek valós értékét a szerződések, és a
külső forrásokból származó piaci árak figyelembevételével.
Teszteltük az ügyletek és a pénzügyi kimutatásokba könyvelt
összegek teljeskörűségét, melyek során eljárásokat végeztünk
könyveletlen kötelezettségek azonosítására, illetve eljárásokat
végeztünk az árbevételek, a beszerzések, a vevői és szállítói
tételek elszámolása kapcsán.
Értékeltük az kereskedési ügyletek eredményével és részleteivel
kapcsolatos közzétételek megfelelőségét, melyek a konszolidált
kiegészítő melléklet 16-os és 17-es pontjaiban kerültek bemutatásra.

A VEZETÉS ÉS AZ IRÁNYÍTÁSSAL MEGBÍZOTT SZEMÉLYEK FELELŐSSÉGE A KONSZOLIDÁLT
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKÉRT
A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítéséért és valós bemutatásáért az EU IFRS-ekkel összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár
hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése.
A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Csoportnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel konszolidált pénzügyi kimutatásokban való alkalmazásáért,
azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Csoportot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy
amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A KÖNYVVIZSGÁLÓNAK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁÉRT
VALÓ FELELŐSSÉGE
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások egésze nem tartalmaz
akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
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Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal
– ideértve az 537/2014/EU Rendeletet is – összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás
állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek
önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások alapján meghozott gazdasági
döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel
és egyéb jogszabályokkal – ideértve az 537/2014/EU Rendeletet is – összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként
szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
 Azonosítjuk és felbecsüljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak
kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel
nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat
tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Csoport belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó
közzétételek ésszerűségét.
 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel
vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Csoport vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell
hívnunk a figyelmet a konszolidált pénzügyi kimutatásokban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben
nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Csoport nem tudja
a vállalkozást folytatni.
 Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben
tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és
események valós bemutatása.
 Elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a Csoport gazdasági egységei pénzügyi információira vonatkozóan
ahhoz, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokról véleményt fejezhessünk ki. Mi vagyunk a felelősek a csoport-könyvvizsgálat
irányításáért, felügyeletéért és eredményéért. A könyvvizsgálói véleményünkért kizárólag a miénk marad a felelősség.

Az Audit Bizottsághoz címzett kiegészítő jelentéssel való összhang

A jelen könyvvizsgálói jelentésben szereplő véleményünk összhangban van az 537/2014/EU Rendelet 11. cikkének megfelelően elkészített az Audit Bizottsághoz címzett 2018. március 1-én keltezett kiegészítő jelentéssel.
Nem könyvvizsgálói szolgáltatások

Nyilatkozunk, hogy az 537/2014/EU Rendelet 5. cikk (1) bekezdésében említett tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtására nem került sor részünkről a Társaság és az általa kontrollált vállalkozások felé, és a könyvvizsgálat elvégzése során teljes
mértékben megőriztük a Csoporttól való függetlenségünket.
A jogszabályban előírt könyvvizsgálaton valamint a konszolidált üzleti jelentésben vagy a konszolidált pénzügyi kimutatásokban
bemutatott szolgáltatásokon túlmenően nem nyújtottunk semmilyen szolgáltatást a Társaságnak és az általa kontrollált vállalkozásoknak.
A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnere Szabó Gergely.
Budapest, 2018. március 12.

Szabó Gergely
megbízásért felelős partner		
Ernst & Young Kft. 			
1132 Budapest, Váci út 20.		
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Szabó Gergely
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005676

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését,
a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Csoport által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.
Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a függetlenségünkre vonatkozó releváns
etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük minden olyan kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a
függetlenségünket, valamint, ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is.
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat, amelyek a legnagyobb jelentőséggel
bírtak a jelen időszaki konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során, és amelyek ily módon kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseknek minősülnek.

JELENTÉS EGYÉB JOGI ÉS SZABÁLYOZÓI KÖVETELMÉNYEKRŐL
Az 537/2014/EU Rendeletnek a könyvvizsgálói jelentés kötelező tartalmi elemeire vonatkozó előírásainak megfelelő jelentéstételek:
A könyvvizsgáló kijelölése

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2017. április 13-án jelölt ki minket a Társaság
jog szerinti könyvvizsgálójának. A folyamatos megbízásunk teljes időtartama a korábbi hosszabbításokkal és megújításokkal
együtt 16 éve tart.
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Nettó árbevétel

A KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS

Magyarázatok

2017

2016

millió forint

millió forint

3

4.130.320

3.553.005

Magyarázatok
Tárgyév nyeresége

2017

2016

millió forint

millió forint

316.410

251.655

Egyéb működési bevétel

3

25.543

25.316

Összes működési bevétel

3

4.155.863

3.578.321

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:

3.080.556

2.571.717

255.664

240.260

Külföldi tevékenységek beszámolási pénznemre történő átszámítása miatti átváltási különbözet adóhatással együtt

8

–13.842

–13.970

Értékcsökkenés és értékvesztés

318.216

315.483

Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóhatással együtt

8

21.364

–5.161

Egyéb működési költségek és ráfordítások

233.549

221.382

Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással

8

–251

3.690

Saját termelésű készletek állmányváltozása

–28.131

–33.771

Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással együtt

8

249

789

Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből

8

–13.569

7.849

–6.049

–6.803

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások

Saját előállításű eszközök aktivált értéke
Összes működési költség

4

Üzleti tevékenység nyeresége
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai

–58.358

–44.655

3.801.496

3.270.416

354.367

307.905

62.096

49.502

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:
Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége (+) / vesztesége (-)

68.769

99.254

Pénzügyi műveletek nyeresége / vesztesége (-)

5

–6.673

–49.752

Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből

6

17.944

14.390

365.638

272.543

49.228

20.888

316.410

251.655

Adózás előtti nyereség
Nyereségadó

7

Tárgyév nyeresége

Egyéb átfogó jövedelem

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem / veszteség (-):

–1.205

839

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem / veszteség (-):

–1.205

839

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem / veszteség (-), adóhatással együtt

–7.254

–5.964

309.156

245.691

Tárgyévi összes átfogó jövedelem

8

Ebből:

Ebből:
Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény

306.952

263.497

Anyavállalati részvényesek részesedése

300.012

250.466

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény

9.458

–11.842

Nem irányító tulajdonosok részesedése

9.144

–4.775

Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény

27

437

359

Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó higított
eredmény

27

437

359
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Magyarázatok

2017. dec. 31

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Tárgyi eszközök

9

2.261.166

2.193.419

Immateriális javak

9

181.451

183.561

Befektetések társult és közös vállalkozásokban

6

206.374

257.090

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök
Halasztott adó eszközök
Egyéb befektetett eszközök

21

78.400

63.652

7

120.633

125.055

13

Összes befektetett eszköz

43.555

44.403

2.891.579

2.867.180

FORGÓESZKÖZÖK
Készletek

14

436.572

385.142

Vevő- és egyéb követelések

23

538.986

476.531

Értékpapírok

21

26.043

53.910

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök

21

55.715

26.829

7

9.865

7.945

24

202.041

216.928

Egyéb forgóeszközök

15

69.828

66.239

Értékesítésre tartott eszközök

19

1.071

3.082

Összes forgóeszköz

1.340.121

1.236.606

Összes eszköz

4.231.700

4.103.786

Nyereségadó követelés
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

SAJÁT TŐKE

20

Jegyzett tőke
Tartalékok

79.279

79.260

1.354.723

1.149.315

Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény

306.952

263.497

Anyavállalati részvényesek részesedése a saját tőkéből

1.740.954

1.492.072

314.817

309.554

2.055.771

1.801.626

491.701

436.922

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény
Összes saját tőke

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Hosszú lejáratú hitelek

21

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek

21

6.565

6.160

Céltartalékok várható kötelezettségekre - hosszú távú

16

434.291

405.175

7

50.068

47.766

17

23.522

22.658

1.006.147

918.681

171.561

440.372

Halasztott adókötelezettségek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Összes hosszú lejáratú kötelezettség
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Rövid lejáratú hitelek

21

Szállítók és egyéb kötelezettségek

21

516.737

493.389

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

21

229.250

202.056

Céltartalék várható kötelezettségekre - rövid távú

16

40.149

32.423

1.754

2.615

Nyereségadó kötelezettség
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

210.331

212.624

1.169.782

1.383.479

Összes kötelezettség

2.175.929

2.302.160

Összes saját tőke és kötelezettség

4.231.700

4.103.786

Összes rövid lejáratú kötelezettség

18
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Nyitó egyenleg 2016. jan. 01.
Tárgyév eredménye

Jegyzett tőke

Tőketartalék

Valós érték
értékelési tartalék

Átváltási tartalék

Eredménytartalék

Tartalékok összesen

Anyavállalati
részvényesekre jutó
saját tőke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

79.241

223.866

1.246

245.772

902.094

1.372.978

1.452.219

364.349

1.816.568

–

–

–

–

263.497

263.497

263.497

–11.842

251.655

Nem irányító
tulajdonosok
részesedése

Összes saját tőke

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem / veszteség (-)

–

–

2.761

–17.488

1.696

–13.031

–13.031

7.067

–5.964

Tárgyévi összes átfogó jövedelem / veszteség (-)

–

–

2.761

–17.488

265.193

250.466

250.466

–4.775

245.691

Tulajdonosoknak fizetett osztalék

–

–

–

–

–47.782

–47.782

–47.782

–

–47.782

Nem irányító tulajdonosoknak fizetett osztalék

–

–

–

–

–

–

–

–2.533

–2.533

19

–

–

–

314

314

333

–

333

Saját részvény tranzakciók hatása

–

–4.477

–

–

4.477

–

–

–

–

Leányvállalatok megszerzése / értékesítése

–

–

–

–

–

–

–

–4.834

–4.834

Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás

Nem irányító tulajdonosok részesedésének megszerzése
Záró egyenleg 2016. dec. 31.

–

–

–

–

–163.164

–163.164

–163.164

–42.653

–205.817

79.260

219.389

4.007

228.284

961.132

1.412.812

1.492.072

309.554

1.801.626

Tárgyév eredménye

–

–

–

–

306.952

306.952

306.952

9.458

316.410

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem / veszteség (-)

–

–

–196

–3.489

–3.255

–6.940

–6.940

–314

–7.254

–196

–3.489

303.697

300.012

300.012

9.144

309.156

–52.681

–52.681

–52.681

–

–52.681

Tárgyévi összes átfogó jövedelem / veszteség (-)

–

–

Tulajdonosoknak fizetett osztalék

–

–

Nem irányító tulajdonosoknak fizetett osztalék
Részvényalapú kifizetés miatti saját tőke változás
Saját részvény tranzakciók hatása

–

–

–

–

–

–

–3.917

–3.917

19

–

–

–

1.556

1.556

1.575

–

1.575

–

–

–

–

–

–

–

Leányvállalatok megszerzése / értékesítése
Nem irányító tulajdonosok részesedésének megszerzése
Záró egyenleg 2017. dec. 31.

–
–
79.279

219.389

–

–

–

–

–

58

58

–

–

–24

–24

–24

–22

–46

3.811

224.795

1.213.680

1.661.675

1.740.954

314.817

2.055.771

135

ELSŐDLEGES KIMUTATÁSOK

A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS
2017

2016

millió forint

millió forint

365.638

272.543

4

318.309

315.483

16

–4.149

–27.272

3.764

659

Magyarázatok
Adózás előtti eredmény
Az adózás előtti eredmény módosításai az üzemi tevékenységből
származó nettó pénzáramláshoz
Értékcsökkenés és értékvesztés
Céltartalékok növekedése / csökkenése (-)
Eszköz értékesítés és divesztíció nyeresége (-) / vesztesége
Kamatráfordítások és kamatbevételek (-) nettó eredménye

5

27.351

40.790

Egyéb pénzügyi ráfordítások és bevételek (-) nettó eredménye

5

–20.705

8.963

Részesedés társult és közös vezetésű vállalatok eredményéből

6

–17.944

–14.390

15.691

13.908

Egyéb pénzmozgással nem járó tételek
Fizetett nyereségadók

7

Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása forgótőke változás nélkül
Működő tőke változása:

–44.159

–63.415

643.796

547.269

–84.100

–27.884

Készletek (növekedése) / csökkenése

14

–58.052

–41.706

Vevő- és egyéb követelések (növekedése) / csökkenése

23

–126.404

–47.040

Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedése / (csökkenése)
Egyéb követelések és kötelezettségek (növekedése) / csökkenése

89.124

78.389

15, 18

11.232

–17.527

559.696

519.385

2

–285.532

–289.438

Üzleti tevékenység pénzáramlása
Beruházások
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele

7.013

4.623

4,623

Üzleti kombinációk megszerzésére fordított nettó pénzeszköz

10

–2.567

–29.935

Üzleti kombinációk eladásából származó nettó pénzeszköz

11

9.996

–3.562

–22.542

–423

Egyéb pénzügyi eszközök növekedése / csökkenése
Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek
Kapott osztalékok

5

5.935

3.962

5, 26

32.477

7.805

–255.220

–306.968

–

233.348

–234.840

–

Befektetési tevékenységre fordított pénzáramlás
Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása
Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése
Kölcsönök és hitelek felvétele

933.026

1.056.074

–911.255

–1.088.709

5

–50.640

–61.255

20

–52.666

–47.802

Kölcsönök és hitelek törlesztése
Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások
Tulajdonosoknak fizetett osztalékok
Nem irányító tulajdonosoknak fizetett osztalékok

–3.781

–2.550

–23

–214.987

–320.179

–125.881

–5.032

–1.446

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek növekedése /
csökkenése (-)

–20.735

85.090

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak
elején

216.928

131.838

Változás Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állományában

–14.887

85.090

Nettó pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes állomány az időszak
végén

202.041

216.928

Tranzakciók nem irányító tulajdonosokkal
Finanszírozási tevékenységre fordított pénzáramlás
Árfolyam átváltási különbözetek pénzeszközökön és pénzeszköz
egyenértékeseken

Folyószámlahitel
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

–5.848

–

196.193

216.928
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
– A SZÁMVITELI
POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELEMEI ÉS
EGYÉB MAGYARÁZÓ
INFORMÁCIÓK

E szakasz ismerteti a konszolidált beszámoló elkészítészének alapjait és az alkalmazott számviteli politikákat. A területspecifikus számviteli politikák, kritikus
becslések és megítélések a vonatkozó
magyarázatokban kerülnek részletezésre.

A CSOPORT ÁLTAL ALKALMAZOTT ÚJ ÉS MÓDOSÍTOTT STANDARDOK
A Csoport a követekező standardokat és módosításokat alkalmazta először a 2017. január 1-el kezdődő pénzügyi évben:
 IAS 7 Cashflow-kimutatások módosítása: közzétételekre vonatkozó kezdeményezés
 IAS 12 Nyereségadók módosítása: a nem realizált veszteség halasztott adó eszközként való megjelenítése
 IFRS-ek éves javításai, 2014-2016: IFRS 12 – Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele
A fenti módosítások alkalmazásának nincs jelentős hatása a Csoport beszámolójára.
KÖZZÉTETT, DE NEM HATÁLYOS IFRS STANDARDOK

A szakasz összefoglalja továbbá az idei

A közzétett, de nem még hatályos IFRS standardok megtalálhatók az 1. számú mellékletben.

évtől alkalmazott új, valamint a jövőben

A SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEI

alkalmazandó vagy hatályba lépő számviteli

standardokat,

módosításokat

és

értelmezéseket.

Beszámolási pénznem

Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az anyavállalat funkcionális, valamint a
Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.
A pénzügyi kimutatások adatai millió forintban szerepelnek, a kerekítési szabályoknak megfelelően millió forintra kerekítve.
Külföldi pénznemben történő tranzakciók

1. A SZÁMVITELI POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELEMEI ÉS EGYÉB MAGYARÁZÓ INFORMÁCIÓK
A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA
A konszolidált éves beszámoló a 2017. december 31-én a Nemzetközi Számviteli Standard Testület által kibocsátott és hatályos és az
EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és IFRS Értelmezési Bizottság által kiadott értelmezések
szerint készült.
A konszolidált pénzügyi kimutatások a vállalkozás folytatásának és bekerülési értéken való értékelés elvével összhangban
készültek. A bekerülési érték elvének alkalmazása érdekében a konszolidált éves beszámoló úgy tekinti a MOL Nyrt.-t, mintha az
1991. október 1-jén jött volna létre az eszközök és források aznapi értékével, figyelembe véve az IFRS miatt szükséges módosításokat.
KONSZOLIDÁCIÓS ELVEK
A 2017. december 31-el lezárult üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások a MOL Nyrt-re és annak leányvállalataira,
valamint a Csoport társult és közös vezetésű vállalkozásaira vonatkozó adatokat tartalmazzák. A MOL Nyrt. és annak leányvállalatai a továbbiakban együttesen „Csoport”-ként szerepelnek.
A Csoport akkor irányít egy befektetést, ha a befektetéséből származóan változó hozamoknak van kitéve, illetve azokkal kapcsolatban jogokkal rendelkezik, és a befektetés tárgyát képező gazdálkodó egységen lévő hatalma révén képes befolyásolni ezen hozamokat. Hatalom akkor áll fenn, ha a befektetőt meglévő jogai képessé teszik a befektetés tárgyát képező gazdálkodó egység lényeges
tevékenységeinek befolyásolására. Lényeges tevékenységek azok, melyek meghatározzák a befektetés tárgyát képező gazdálkodó
egység hozamait.
Ha a Csoportnak hosszú távú tőkeérdekeltsége van egy vállalkozásban, amely felett jelentős befolyást tud gyakorolni, akkor ezen
befektetések elszámolásakor a tőkemódszert alkalmazza a konszolidált pénzügyi kimutatásai elkészítése során.
Egy megállapodás közös ellenőrzés alatt áll, ha a lényeges tevékenységeivel kapcsolatos döntésekhez az ellenőrzésben részt vevő
felek egyhangú hozzájárulása szükséges.
Ha a Társaság egy megállapodással kapcsolatos eszközökre vonatkozó jogokkal és a kötelezettségekre vonatkozó kötelmekkel
rendelkezik, akkor a megállapodás közös tevékenységnek minősül. A Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásaiban a közös tevékenység eszközeinek, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak rá eső része összevonásra kerül a konszolidált beszámoló megfelelő soraival.
Ha a Társaság a közös megállapodás nettó eszközeire vonatkozó jogokkal rendelkezik, akkor a megállapodás közös vállalkozásnak
minősül. A Csoport közös vállalkozásokban lévő érdekeltségei a tőkemódszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra.

A külföldi pénznemben történő tranzakciók a beszámolási és a külföldi pénznem adott tranzakció napján érvényes árfolyamán
átváltott értéken kerülnek kimutatásra. A tranzakciók pénzügyi rendezésekor érvényben lévő árfolyamnak az eredeti bekerülési árfolyamtól való eltérése esetén, a különbözet az adott időszakra szóló konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül
elszámolásra. A külföldi pénznemben kifejezett pénzügyi eszközök, illetve a külföldi érdekeltség megszerzésén keletkezett goodwill és valós értékelési különbözetek az időszaki záró árfolyamon kerülnek átváltásra.
A külföldi érdekeltségekkel kapcsolatos pénzügyi eszközökön keletkező árfolyam különbözetek az egyéb átfogó jövedelem kimutatásban kerülnek elszámolásra, amennyiben azok rendezése az előrelátható jövőben nem várható vagy nem tervezett.
A Csoport külföldi leányvállalatainak pénzügyi kimutatásai a mérlegtételek esetében év végi árfolyamon, a jövedelemre vonatkozó
kimutatás tételeinek esetében súlyozott éves átlagárfolyamon kerülnek átváltásra. Az átváltási különbözeteket az egyéb átfogó jövedelem átváltási tartalék sora tartalmazza.
Egy külföldi érdekeltségben lévő részesedés teljes vagy részleges eladásakor az adott külföldi érdekeltségre vonatkozó árfolyam-különbözetek felhalmozott összege átsorolásra kerül az eredménybe.
Amennyiben a MOL-csoport elveszti irányító jogait egy leányvállalat felett, mely egy külföldi érdekeltség vagy magában foglal egy
külföldi érdekeltséget, az egy olyan elidegenítés, amely a teljes felhalmozott árfolyamkülönbözet az eredménybe történő átvezetését
indikálja. A teljes átsorolás elve vonatkozik közös ellenőrzés illetve társult vagy közös vállalkozás feletti jelentő befolyás elvesztése
esetén is (mikor a tőkemódszer alkalmazása megszűnik).
Egy külföldi érdekeltséget tartalmazó leányvállalat részleges elidegenítésekor (ami nem eredményezi az irányítói jogok elvesztését) a Csoport újra hozzárendeli a felhalmozott árfolyamkülönbözetek arányos részét a külföldi érdekeltségnek az ellenőrzést nem
biztosító részesedéseihez.
Felhagyott tevékenységnek minősül, ha az eszközök értéke nullára került leírásra, a vezetőségnek nem áll szándékában a tevékenység folytatása, nem döntött további beruházások megvalósításáról, döntött az üzlet bezárásáról, és minden fennmaradó tevékenység a bezáráshoz kapcsolódó, szükségszerű adminisztratív munkára korlátozódik. Az egyéb átfogó jövedelemben felhalmozott
árfolyamnyereség vagy –veszteség átsorolásra kerül az eredménybe a tevékenység felhagyása esetén, kivéve azon részt, amely
korábban az ellenőrzést nem biztosító részesedésekhez lett hozzárendelve.
JELENTŐS SZÁMVITELI FELTÉTELEZÉSEK ÉS BECSLÉSEK
A számviteli politika alkalmazása során a Társaság vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, melyek jelentősen befolyásolhatják
a konszolidált éves beszámolóban szereplő összegeket. Ezen feltételezések a megfelelő magyarázatokban részletesen kifejtésre
kerülnek.
Az IFRS követelményeinek megfelelő konszolidált éves beszámoló készítése megköveteli becslések alkalmazását, melyek befolyásolják a konszolidált éves beszámolóban és a magyarázatokban szereplő összegeket. Ezen becslések a menedzsment jelenlegi
eseményekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények azoktól eltérhetnek. A becslési bizonytalanságok a megfelelő magyarázatokban részletesen kifejtésre kerülnek.
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TÁRGYÉVI EREDMÉNY

Upstream

Downstream

Fogyasztói
szolgáltatások

Gáz Midstream

Központ és
egyéb

Szegmensek közötti
átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Értékesítés Csoporton
kívüli vevőknek

156.905

2.298.224

996.703

83.423

17.750

Szegmensek közötti
értékesítés

214.670

758.670

3.467

5.986

170.891

–1.153.684

–

Értékesítés nettó
árbevétele összesen

371.575

3.056.894

1.000.170

89.409

188.641

–1.153.684

3.553.005

37.053

247.550

52.950

41.439

–62.545

–8.542

307.905

Upstream

Downstream

Fogyasztói
szolgáltatások

Gáz Midstream

Központ és
egyéb

Szegmensek közötti
átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

E szakasz ismerteti a Csoport 2017. december 31-én és 2016. december 31-én

2016 módosított

végződő pénzügyi éveinek eredményét

Értékesítés nettó
árbevétele

és teljesítményét. A közzétételek a jövedelemre vonatkozó kimutatás struktúráját követik, és információt nyújtanak
a szegmensadatokról, összes működési
bevételről, összes működési kiadásról,
pénzügyi eredményről, a társult és közös
vezetésű vállalkozásokról. Az adózással, a
részvény alapú juttatásokkal, a társult és

Üzleti tevékenység
nyeresége / vesztesége (-)

3.553.005

közös vezetésű vállalkozásokkal kapcsolatos pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatások szintén itt kerülnek ismertetésre.
2017
Egyéb szegmens
információk

2. SZEGMENS INFORMÁCIÓK

Beruházások:

SZÁMVITELI POLITIKA
A Csoport üzleti szempontból öt fő üzleti egységre osztható: Upstream (Kutatás–Termelés), Downstream (Feldolgozás és Kereskedelem), Fogyasztói Szolgáltatások, Gáz-Midstream és Központi és egyéb szegmens. A Csoport ezen üzleti egység bontás mentén
készíti jelentéseit a menedzsment számára, amely felelős az üzleti erőforrások szegmensek részére való hozzárendeléséért, illetve a
teljesítmények megítéléséért.
A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens 2017-ben indult el, amely a kiskereskedelmi és mobilitás (közösségi autó, flotta menedzsment) egységeket foglalja magában.

Upstream

Downstream

Fogyasztói
szolgáltatások

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Értékesítés Csoporton
kívüli vevőknek

162.436

2.724.721

1.123.104

94.070

25.989

Szegmensek közötti
értékesítés

249.297

918.786

4.911

4.471

189.137

–1.366.602

–

Értékesítés nettó
árbevétele összesen

411.733

3.643.507

1.128.015

98.541

215.126

–1.366.602

4.130.320

74.497

226.832

72.051

48.227

–64.424

–2.816

354.367

2017

Gáz Midstream

Központ és
egyéb

Szegmensek közötti
átadás

Összesen

millió forint

millió forint

Értékesítés nettó árbevétele

Üzleti tevékenység
nyeresége / vesztesége (-)

Tárgyi eszközök
beszerzése
Immateriális javak
beszerzése
Értékcsökkenés és
értékvesztés
Ebből: az eredmény terhére elszámolt
értékvesztés
Ebből: az eredmény terhére elszámolt értékvesztés
visszaírása

–
147.810

133.416

38.673

5.660

22.217

–

347.776

137.085

125.486

37.910

4.969

13.685

–

319.135

10.725

8.438

763

691

8.024

–

28.641

158.030

99.657

25.234

13.127

24.040

–1.872

318.216

26.244

2.164

1.175

150

4.171

–555

33.349

1.259

1.900

604

–

370

–

4.133

4.130.320
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2016 módosított

Upstream

Downstream

Fogyasztói
szolgáltatások

Gáz Midstream

Központ és
egyéb

Szegmensek közötti
átadás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Egyéb szegmens
információk
Beruházások:
Tárgyi eszközök
beszerzése
Immateriális javak
beszerzése
Értékcsökkenés és
értékvesztés
Ebből: az eredmény terhére elszámolt
értékvesztés
Ebből: az eredmény terhére elszámolt értékvesztés
visszaírása

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetések társult és közös vezetésű vállalkozásokban

(9-es magyarázat)
millió forint

(9-es magyarázat)
millió forint

(8-as magyarázat)
millió forint

2016
Magyarország

78.589

761.431

16.993

Horvátország

48.215

660.466

–

6.316

461.874

2.412

20.754

200.795

40.049

11.921

38.933

22.310

Szlovákia
113.247

124.302

26.950

7.696

18.676

–

290.871

Európai Unió egyéb része
Európa egyéb része

96.122

121.012

26.209

5.752

11.684

–

260.779

A világ egyéb része
Összesen

17.125

3.290

741

1.944

6.992

–

30.092

146.637

100.486

33.363

13.049

23.681

–1.733

315.483

17.766

69.920

175.326

183.561

2.193.419

257.090

3. ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
SZÁMVITELI POLITIKA

14.815

833

6.841

7.621

252

210

84

6.062

–

176

–249

–

35.174

1.471

Nettó árbevétel

Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínűsíthető a tranzakcióval összefüggő gazdasági előny társaság általi
realizálása, valamint annak összege megfelelően mérhető. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények nélkül kerül elszámolásra akkor, amikor a javak átadása, illetve a szolgáltatás nyújtása megtörténik, valamint a kockázatok
és hasznok átszállnak. A Csoport kurdisztáni működésének értékesítési tevékenységéből származó gazdasági hasznok beáramlásának valószínűségét felülvizsgálva a menedzsment úgy döntött, hogy az Irak kurdisztáni régióban történő értékesítések utáni
árbevétel csak az ellenérték tényleges befolyása esetén kerül megjelenítésre.

A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens 2017. évi bevezetése nincs hatással az értékesítés nettó árbevétel és időszaki nyereség
egészére, mivel a szegmens tevékenysége 2016-ban a Downstream szegmens részét képezte, amellyel módosításra került a pénzügyi
beszámoló.
Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből származó eredményt tartalmazza.
A Központ és egyéb szegmens karbantartási és egyéb szolgáltatást nyújt az üzleti szegmenseknek. A belső transzferárak az aktuális
piaci árakon alapulnak. A szegmens eredmények az adott divízióhoz tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit
is tartalmazzák.
A fenti táblában feltüntetett immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése és az immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástáblákban szereplő növekmények közötti különbség emissziós jogok vásárlásából, mezőfelhagyási céltartalék aktiválásából és
térítés nélkül kapott eszközökből adódik.

Lízing bevétel

A) ESZKÖZÖK FÖLDRAJZI RÉGIÓK SZERINTI MEGOSZLÁSA

Egyéb működési bevétel

A lízingből származó kamatbevétel elszámolásának olyan eloszlásban kell történnie, amely a lízingbeadónak a fennmaradó nettó
pénzügyi lízing befektetésére állandó időszaki megtérülési rátát tükröz.
Értékesítést terhelő adók

A bevételek, költségek és az eszközök az értékesítést terhelő adók nélkül kerülnek kimutatásra (pl. fogyasztási adó), kivéve:
 amikor egy eszköz megvásárlását vagy egy szolgáltatást terhelő adó nem visszaigényelhető az adóhatóságtól (pl. a leányvállalat nem tárgya a forgalmi adónak). Ebben az esetben az adó a megszerzett eszköz vagy szolgáltatás bekerülési értékének
részeként kerül kimutatásra; illetve
 a követelések és kötelezettségek összegében kimutatott adók
Az adóhatóságtól visszaigényelhető értékesítést terhelő adó a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban követelésként, míg az
adóhatóságnak fizetendő értékesítést terhelő adó kötelezettségként kerül kimutatásra.
Az egyéb működési bevétel elszámolása ugyanazon számviteli politika alapján történt, mint az árbevétel elszámolása.

2017

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetések társult és közös vezetésű vállalkozásokban

(9-es magyarázat)
millió forint

(9-es magyarázat)
millió forint

(8-as magyarázat)
millió forint

Magyarország

79.206

814.896

16.870

Horvátország

50.162

610.808

–

6.992

452.225

2.996

Európai Unió egyéb része

20.668

288.742

18.446

Európa egyéb része

11.830

47.223

21.972

A világ egyéb része

12.593

47.272

146.090

181.451

2.261.166

206.374

Szlovákia

Összesen

A) ÁRBEVÉTEL TERMÉK CSOPORTONKÉNT

2017

2016

millió forint

millió forint

2.868.428

2.435.736

Vegyipari termékek árbevétele

679.838

578.109

Földgáz és gáztermékek árbevétele

251.692

225.811

Szolgáltatások árbevétele

175.273

157.703

Kőolaj és kőolajtermékek árbevétele

Egyéb termékek árbevétele
Összesen

155.089

155.646

4.130.320

3.553.005
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B) ÁRBEVÉTEL FÖLDRAJZI RÉGIÓK SZERINTI MEGOSZLÁSA

Magyarország

Anyagjellegű ráfordítások

2017

2016

millió forint

millió forint

3.080.556

2.571.717

2017

2016

millió forint

millió forint

1.530.002

1.251.839

1.065.673

960.933

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás

209.124

200.539

635.782

556.175

Vásárolt kőolaj

Horvátország

450.063

404.814

Eladott áruk beszerzési értéke

Szlovákia

389.532

343.990

Vásárolt biodízel komponens

Csehország

375.113

320.540

Nem szénhidrogén alapú alapanyagok

82.865

68.391

306.364

233.048

Olaszország

342.887

281.488

Közüzemi költségek

75.345

72.747

Románia

265.448

226.355

Közvetített szolgáltatások

28.664

19.329

Ausztria

229.660

213.124

Egyéb nyersanyagok

212.410

169.649

Szerbia

165.803

115.849

Személyi jellegű ráfordítások

255.664

240.260

Lengyelország

140.280

130.735

Bérköltség

179.090

176.171

Németország

124.820

96.442

Társadalombiztosítási járulék

44.698

41.526

Egyesült Királyság

117.194

49.222

Egyéb személyi jellegű kifizetések

31.876

22.563

Bosznia-Hercegovina

95.760

82.808

Értékcsökkenés és értékvesztés

318.216

315.483

233.549

221.382

Svájc

84.523

82.856

Egyéb működési költségek és ráfordítások

Szlovénia

69.779

74.508

Bányajáradékok

42.629

42.893

Egyéb közép-kelet-európai országok

30.207

21.212

Bérleti díjak

30.335

29.023

Európa egyéb része

83.716

84.845

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj

29.017

21.716

A világ egyéb része

99.862

63.284

Adók és hozzájárulások

15.159

20.505

4.130.320

3.553.005

Egyéb

116.409

107.245

Saját termelésű készletek állományváltozása

-28.131

-33.771

Összesen

2017-ben nem volt a Csoportnak olyan meghatározó vevője, amelytől származó árbevétel meghaladta volna a teljes nettó árbevétel
10%-át (2016-ban sem).
C) EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

2017

2016
millió forint

Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések

3.867

7.282

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredménye

2.682

3.387

875

868

18.119

13.779

25.543

25.316

Egyéb
Összesen

Összes működési költség

-58.358

-44.655

3.801.496

3.270.416

Személyi jellegű ráfordítások

millió forint

Kapott támogatások

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

4. ÖSSZES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG
SZÁMVITELI POLITIKA
Összes működési költség

Amennyiben külön standard nem szabályozza, a működési költségek adott időpontban vagy adott időszak alatt kerülnek elszámolásra. Ha egy adott tranzakció egy konkrét IFRS hatáskörébe tartozik, akkor annak a standardnak megfelelően kerül számviteli
elszámolásra.

Az egyéb személy jellegű ráfordítások magukban foglalják a béren kívüli juttatásokat, a költségtérítéseket, illetve a végkielégí
téseket.
Részvény alapú juttatások

A Csoport bizonyos munkavállalói (a felső- és középvezetés tagjai) részvény alapú juttatásokban részesülnek, illetve egyes munkavállalók részvényekért, részvényre vonatkozó jogokért cserében végeznek szolgáltatásokat („részvény elszámolású tranzakciók”).
Részvény elszámolású tranzakciók
A részvény alapú juttatások költsége a juttatás időpontjában fennálló valós érték alapján kerül meghatározásra. A valós érték
megállapítása általánosan elfogadott opcióárazási modellek (rendszerint a binomiális modell) alkalmazásával történik. A részvény
elszámolású tranzakciók értékelése során kizárólag a piaci feltételek kerülnek figyelembe vételre (amelyek az anyavállalat részvényeinek árfolyamához kötődnek).
A részvény elszámolású tranzakciók - a saját tőke egyidejű növekedésével együtt - azon időszak alatt kerülnek elszámolásra,
amelyben a teljesítménytől függő feltételek teljesülnek, egészen addig az időpontig, amikor az érintett munkavállalók teljes
mértékben jogosulttá válnak a juttatásra („megszolgálás időpontja”). A részvény elszámolású tranzakciók halmozott költsége a
beszámolás időpontjában tükrözi a megszolgálási időszakból eltelt időt, valamint azon juttatások mennyiségét, amelyek a Csoport
vezetésének véleménye szerint a tőkeinstrumentumok darabszámára vonatkozó, rendelkezésre álló legjobb becslés alapján végül
megszolgálásra kerülnek.
A még le nem hívott opciókat az egy részvényre jutó hozam megállapításánál, további hígító hatású részvénynek kell tekinteni.
Készpénz elszámolású tranzakciók
A részvény alapú juttatások költsége a juttatáskor, annak időpontjában fennálló valós érték alapján kerül meghatározásra a binomiális modell alkalmazásával. A valós érték a megszolgálási időszak alatt a költségekkel szemben, a megfelelő kötelezettség egyidejű
felvételével kerül elszámolásra. A kötelezettség összege mérleg fordulónapon (beleértve az elszámolás napját is) átértékelésre kerül,
a valós értékben bekövetkezett változás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra.
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2017

2016

millió forint

millió forint

Készpénzben elszámolt részvény alapú juttatások költsége

5.172

4.096

Részvényben elszámolt részvény alapú juttatások költsége

1.686

460

Részvény alapú juttatások költsége

6.858

4.556

A valós értékek a binomiális opció árazási modell alapján kerültek meghatározásra. A modell alapadatai a következők:

Súlyozott átlagos átváltási ár (forint / részvény)
December 31-i részvényárfolyam (forint / részvény)

A részvény alapú juttatások, mely a díjazás fontos eleme, a menedzsment hosszú távú ösztönzését szolgálják. Ezen ösztönzők biztosítják a MOL-csoport felsővezetőinek érdekeltségét a részvényárfolyam növelésében, ezáltal biztosítva a részvényesek stratégiai
érdekeinek érvényesülését.

Múltbéli adatokon alapuló várható volatilitás
Várható osztalék hozam
Várható élettartam (év)
Kockázatmentes kamatláb

2017

2016*

HUF million

HUF million

1.700

1.785

3.005

2.579

22,05%

22,76%

2,91%

3,03%

2,30

2,60

0,37%

0,86%

KÉSZPÉNZ ELSZÁMOLÁSÚ RÉSZVÉNY ALAPÚ JUTTATÁSOK

* Az összehasonlíthatóság érdekében átszámolva a MOL Nyrt. 1:8 arányú részvény felaprózása miatt.

RÉSZVÉNY ALAPÚ OPCIÓS JUTTATÁS A MENEDZSMENT RÉSZÉRE

A RÉSZVÉNY TELJESÍTMÉNYEN ALAPULÓ ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

A részvényopció egy hipotetikus MOL részvényekre szóló vételi opció, mely egy múltbeli kötési árfolyammal rendelkezik, így az
elérhető nyereség az aktuális árfolyam és a kötési árfolyam különbözete. Az ösztönző jellemzői:
 2016. december 31-ig érvényes ösztönző program évente induló, öt éves futamidejű, ahol a futamidő két év várakozási
időszakra (a részvényopció még nem beváltható) és egy három éves beváltási időszakra bontható. Amennyiben a részvényopció nem került lehívásra, a beváltási időszak utolsó évének december 31-jén lejár.
 A részvényopciós darabszámok besorolási kategóriánként kerülnek megállapításra.
 Az opciós ösztönző kifizetését befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése.
A részvényopció forint alapon kerül meghatározásra és helyi pénznemben kerül kifizetésre.
A kifizetés a beváltási periódusban a beváltás bejelentése alapján történik, mely az adott menedzseri kategóriában megállapított
részvény darabszám és az árfolyam növekmény (induló ár és a beváltási ár különbözete) szorzataként kerül meghatározásra és kifizetésre.
A felsővezetői teljes kompenzációs csomag elemeként, a felsővezetők, akik hosszú távú ösztönzőre jogosultak, jogosultságot
szereznek egy egyösszegű éves kifizetésre, amennyiben a MOL Nyrt. Közgyűlése osztalékfizetés mellett dönt az adott évre vonatkozóan. A kifizetés mértéke megegyezik az egy MOL részvényre jutó osztalék és az adott vezetőnek juttatott részvényopciós darabszám szorzatával.

A részvény teljesítményen alapuló ösztönző egy hároméves futamidejű, készpénzalapú ösztönző program, amely az úgynevezett
összehasonlított részvényárfolyam modellen alapul. Az ösztönző jellemzői:
 A program évente indul, három éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes.
 A célkitűzés a MOL Nyrt. részvényárfolyamának növekedése összehasonlítva releváns és elismert regionális és iparág-specifikus részvénycsomag indexekkel (CETOP és Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Index).
 Az értékelés alapja a MOL Nyrt. részvényárfolyamának éves (12 hónapos) teljesítménye összemérve az irányadó indexekkel
három éves időtávon.
 A MOL részvényárfolyam alul/felülteljesítéséhez meghatározott kifizetési ráták tartoznak.
 Az ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése.
A 2017-es évvel kapcsolatban részvény teljesítményen alapuló ösztönző alapján várható kifizetés 3.098 millió forint (2016-ban 1.587
millió forint). Kötelezettségek a részvény teljesítményen alapuló ösztönzővel kapcsolatban 3.174 millió forint 2017. december 1-én
(2016. december 31-én 1.808 millió forint volt) mely az egyéb hosszú lejáratú és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került
kimutatásra.

2017

Év elején fennálló opciók
Év során juttatott opciók
Év során visszavett opciók
Év során lehívott opciók
Év során lejárt opciók

2016*

Átváltási opció
darabszáma

Súlyozott átlagos
átváltási ár

Átváltási opció
darabszáma

Súlyozott átlagos
átváltási ár

részvény

forint/részvény

részvény

forint/részvény

3.777.800

1.785

4.529.472

1.922

380.160

2.016

1.302.784

1.643

–116.008

1.799

–442.760

1.779

–1.435.976

2.000

–1.585.712

2.045

–

–

–25.984

2.186

Év végén fennálló opciók

2.605.976

1.700

3.777.800

1.785

Év végén lehívható opciók

1.246.808

1.635

1.613.464

2.074

* Az összehasonlíthatóság érdekében átszámolva a MOL Nyrt. 1:8 arányú részvény felaprózása miatt.

Az IFRS 2 - Részvényalapú kifizetés standarddal összhangban, a részvény alapú opciós juttatás készpénz elszámolású tranzakcióként
került kimutatásra, az ösztönző megszolgálás időpontjában számított valós értékének az eltelt megszolgálási időszakra jutó részének
ráfordításként történő elszámolásával. 2017-ben 2.074 millió forint költség került elszámolásra (2016-ban 2.509 millió forint). A részvény alapú opciós juttatással kapcsolatban 2017. december 31-én 4.013 millió forint kötelezettség jelent meg (2016. december 31-én 2.992
millió forint), mely az egyéb hosszú lejáratú és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.

RÉSZVÉNY ELSZÁMOLÁSÚ RÉSZVÉNY ALAPÚ JUTTATÁSOK
2017. január 1-vel a MOL-csoport két új részvény elszámolású részvény alapú juttatási programot (Abszolút Részvényérték Alapú
Javadalmazási Politika és Relatív Piaci Index Alapú Javadalmazási Politika) vezetett be Magyarországon, melyek a korábbi készpénz elszámolású részvény alapú jutattási programokat váltják fel. A MOL-csoport fenntartja a jogot arra, hogy válasszon a részvényben vagy a készpénzben történő rendezés között, azonban a Csoport szándéka a részvényben történő elszámolás.
ABSZOLÚT RÉSZVÉNYÉRTÉK ALAPÚ JAVADALMAZÁSI POLITIKA A MENEDZSMENT RÉSZÉRE
Az Abszolút Részvényalapú Javadalmazási Politika egy múltbeli áron kapott hipotetikus MOL részvényekre vonatkozó lehívási
opció, amely által azokat azonnali áron értékesíti, így nyereséget realizálva ezen árak közötti különbségből. Ezen ösztönző a következő tulajdonságokkal bír:
 Évente kezdődően egy négyéves időszakot fed le, amely egy kétéves megszolgálási időszakra (ahol nincs lehetőség a részvényopciók gyakorlására) és egy kétéves visszaváltási időszakra bontható. Ha az opciók nem kerülnek lehívásra, az opció a
visszaváltási időszak december 31-e után lejár.
 A juttatások központilag a MOL munkakategóriáival összhangban vannak meghatározva.
 A kifizetés az egyéni rövid távú teljesítményekhez kapcsolódik.
 A kifizetés a MOL-részvények vagy a MOL-csoport döntése alapján készpénzes fizetés formájában történik.
Az ösztönzés kifizetése az opció menedzsment általi lehívására történik. Az ösztönző értéke a múltbeli ár és az választott azonnali
ár különbsége.
Amennyiben a MOL Nyrt. Közgyűlése osztalékfizetés mellett dönt a juttatás időpontja után, a felsővezetők, akik hosszú távú
ösztönzőre jogosultak, jogosultságot szereznek a részesedés megváltásakor részvényegyenértékben történő kifizetésre. A kifizetés
mértéke megegyezik az egy MOL részvényre jutó osztalék és az adott vezetőnek juttatott részvényopciós darabszám szorzatával.
A kifizetés a részesedés megváltásakor történik.
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2017
Átváltási opció
darabszáma
részvény

Év elején fennálló opciók

Súlyozott átlagos
átváltási ár
forint/részvény

Pénzügyi műveletek eredménye
Kamatbevétel
Osztalékbevétel

6.095

3.176

970

Pénzügyi műveletek bevételei

62.096

49.502

Kamatráfordítás

24.629

35.530

Cáltartalékok kamathatása

6.786

8.699

Árfolyamveszteség

31.132

39.369

Egyéb pénzügyi ráfordítások

6.222

15.656

68.769

99.254

6.673

49.752

–33.664

2.352

Egyéb pénzügyi bevételek

Év során lehívott opciók

–

–

Év során lejárt opciók

–

–

Év végén fennálló opciók

2.541.400

2.352

Év végén lehívható opciók

–

–

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek vesztesége

RELATÍV PIACI INDEX ALAPÚ JAVADALMAZÁSI POLITIKA A MENEDZSMENT RÉSZÉRE

6. TÁRSULT ÉS KÖZÖS VEZETÉSŰ VÁLLALKOZÁSOK

A Relatív Piaci Index Alapú Javadalmazási Politika egy hároméves futamidejű program, amely az úgynevezett összehasonlított
részvényárfolyam modellen alapul. Az ösztönző jellemzői:
 A program évente indul, három éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után esedékes.
 A célkitűzés a MOL Nyrt. részvényárfolyamának növekedése összehasonlítva releváns és elismert regionális és iparág-specifikus részvénycsomag indexekkel (CETOP és Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Index).
 Az értékelés alapja a MOL Nyrt. részvényárfolyamának éves (12 hónapos) teljesítménye összemérve az irányadó indexekkel
három éves időtávon.
 A MOL részvényárfolyam alul/felülteljesítéséhez meghatározott kifizetési ráták tartoznak.
 Az ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú teljesítményértékelése.
 A kifizetés a MOL-részvények vagy a MOL-csoport döntése alapján készpénzes fizetés formájában történik.
A Relatív Piaci Index Alapú Javadalmazási Politika alapján várható kifizetés 212 millió forint 2017. év vonatkozásában.

SZÁMVITELI POLITIKA

RÉSZVÉNY-ÖSZTÖNZŐ RENDSZER AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI RÉSZÉRE
Az Igazgatóság tagjai a pozíciójukban eltöltött napok alapján válnak jogosulttá a MOL részvény meghatározott éves mennyiségére. Minden igazgató 1200 darab részvényre jogosult havonta, az Igazgatóság elnöke további 400 részvényre jogosult havonta. Ha
egy ügyvezető igazgató kap megbízást, mint az Igazgatóság elnöke, akkor erre a további részvényszámra a nem ügyvezető elnökhelyettes jogosult. Az új ösztönző program biztosítja, hogy az Igazgatóság tagjai a MOL részvények árfolyamának hosszú távú emelkedésében érdekeltek legyenek, mivel az adott évben megszolgált részvények kétharmadára kereskedési tilalom van érvényben
további egy évig.
Az IFRS 2 - Részvényalapú kifizetés standard szerint az ösztönző megfelel a tőkeinstrumentumban teljesített részvény alapú juttatási rendszer feltételeinek. Ennek következtében a juttatás valós értékét ráfordításként kell elszámolni az egy év megszolgálási
időszak alatt a saját tőke növelésével párhuzamosan. A juttatás valós értéke a MOL részvény juttatás időpontjában érvényes átlagos
jegyzésára alapján kerül meghatározásra, ahol a juttatás időpontjának az év első tőzsdei kereskedési napját tekintjük. A részvény program tekintetében 2017-ben 498 millió forint (2016-ban 460 millió Ft) került elszámolásra ráfordításként, ugyanekkora
összeggel növelve a saját tőke értékét.

Megszolgált részvények darabszáma
Részvényárfolyam a juttatás időpontjában (forint/részvény)

2017

2016*

148.800

148.800

2.598

1.756

3.440

38.997

Árfolyamnyereség

Az IFRS 2 - Részvényalapú kifizetés standarddal összhangban, a részvény alapú opciós juttatás részvény elszámolású tranzakcióként került kimutatásra, az ösztönző juttatás időpontjában számított valós értékének az eltelt megszolgálási időszakra jutó részének
ráfordításként történő elszámolásával. 2017. év vonatkozásában a ráfordítás 976 millió forint.

4.063
6.693

–
2.352

Év során visszavett opciók

2016
millió forint

48.164

–
2.575.064

Év során juttatott opciók

2017
millió forint

Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás

Társult vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, ahol a Társaság jelentős befolyást gyakorol, és amely nem leányvállalat vagy
közös vezetésű vállalkozás. Egy megállapodás közös ellenőrzés alatt áll, ha a lényeges tevékenységeivel kapcsolatos döntésekhez az
ellenőrzésben részt vevő felek egyhangú hozzájárulása szükséges. A közös megállapodásoknak két típusa van: a közös tevékenységek
és a közös vállalkozások. A megállapodás típusát az határozza meg, hogy normál üzletmenet mellett a megállapodás felett közös ellenőrzést gyakorló feleknek milyen jogai és kötelezettségei származnak a megállapodásból. Közös megállapodásnak minősülnek azok a
közös vállalkozások, amelyekben a felek a közös megállapodás nettó eszközeire vonatkozó jogokkal rendelkeznek.
A Csoport társult, illetve közös vállalkozásokban lévő érdekeltségei a tőkemódszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. A tőkemódszer alapján a társult vállalkozásokban meglévő befektetés a társult vállalkozás nettó eszközértékének megszerzést követő, Csoportra
jutó változásával növelt bekerülési értéken kerül kimutatásra. A társult vállalkozáshoz kapcsolódó goodwill a befektetés könyv
szerinti értékének része, és nem kerül amortizálásra.
A társult, illetve közös vállalkozásokban levő befektetések értékvesztésre utaló objektív bizonyítékok beazonosítása céljából felülvizsgálatra kerülnek. Amennyiben van ilyen bizonyíték, meghatározásra kerül a befektetés realizálható értéke és az elszámolandó értékvesztés. A korábbi években elszámolt veszteségek okának mérlegelése alapján kerül meghatározásra, hogy azok visszafordításra
kerülhetnek-e.
Jövedelemre vonatkozó kimutatás

A jövedelemre vonatkozó kimutatás a társult, illetve közös vállalkozás működéséből származó eredményeknek a Csoportra jutó részét
tartalmazza. A Csoport és a társult, illetve közös vállalkozás között történt tranzakciók nyeresége vagy vesztesége a vállalkozásokban
lévő tulajdoni hányad mértékéig kerül kiszűrésre.
A társult és közös vállalkozásokban lévő nettó befektetésekre elszámolt tárgyidőszaki értékvesztés a „Részesedés társult és közös
vállalkozások eredményéből” soron kerül megjelenítésre, csökkentő tételként, a jövedelemre vonatkozó kimutatásban.

* Az összehasonlíthatóság érdekében átszámolva a MOL Nyrt. 1:8 arányú részvény felaprózása miatt

5. PÉNZÜGYI EREDMÉNY
SZÁMVITELI POLITIKA
A természetükben hasonló tranzakciókon keletkezett árfolyamnyereségek és –veszteségek havonta, külön aggregálva kerülnek
kimutatásra. Az egyes tranzakció csoportokon keletkezett árfolyamnyereségek és –veszteségek összesítve kerülnek bemutatásra a
jövedelemre vonatkozó kimutatásban a pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között.
A nem árfolyammozgásból származó egyenlegek előjelhelyesen kerülnek kimutatásra.
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Tulajdoni
hányad
Vállalat neve

Ország

Tevékenység

2017

Eredmény hozzájárulás
2017

2016

2017

2016

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

JSR MOL Synthetic
Rubber Zrt.
CM European Power
International B.V.
Rossi Biofuel Zrt.

Dunai Vízmű Zrt.

Oroszország
/ Hollandia
Magyarország
Hollandia
Magyarország
Magyarország

Kutatás és kitermelés / utatás befektetés menedzsment
Szintetikus gumi
gyártása
Erőmű befektetés
menedzsment

51%

1.501

1.727

18.446

30.565

MET Holding AG. (MET)
Ural Group Limited
(Expl)
Meroco a.s.

Kurd régió /
Irak
Svájc

Kazahsztán

Szlovákia

49%

–430

–358

12.269

12.735

Forgóeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek
Nettó eszközérték

50%

–

9.484

–

9.484

Csoport tulajdoni hányada év végén
Csoportra jutó eszközérték

Bio-üzemanyag
komponens yártása

25%

Víztermelés, ellátás

33%

478

863

3.162

2.691

Eszközre jutó felértékelés
Aktivált finanszírozási költség

–

–

1.400

1.400

2017

2016

2017

2016

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

58.020

54.151

60.666

38.431

Befektetés könyv szerinti értéke

2.485

3.398

27.893

31.892

29.366

5.873

62.027

34.212

8.030

7.777

1.493

10.121

23.109

43.899

25.039

25.990

51%

51%

49%

49%

11.786

22.389

12.269

12.735

6.660

8.176

–

–

–

–

–

–

18.446

30.565

12.269

12.735

52.775

39.145

–

–

9.469

8.655

–975

–663

Közös vezetésű vállalkozás jövedelmére vonatkozó
kimutatás:
Gázkutatás
Földgáz kereskedelem
Kutatás és kitermelés
Bio-dízel komponens gyártása (FAME)

10%

15.270

–

129.720

156.064

40%

28%

1.618

–698

2.489

–190

21.972

16.371

22.310

19.262

Tulajdonosokra jutó nettó eredmény

4.455

7.253

–878

–731

Csoportra jutó eredmény

2.272

3.699

–430

–358

–1.070

–874

–

–

–

–328

–

–

299

–807

–

–

–

37

–

–

1.501

1.727

–430

–358

Eszközre jutó felértékelés eredménye
Aktivált finanszírozási költség eredménye

25%

262

316

1.083

1.074

Készletkonszolidáció eredménye
Kamatkülönbözet

Szlovákia

49%

71

59

731

720

DAC ARENA a.s.

Szlovákia

Létesítmény
menedzsment

23%

–

–

1.181

618

IN-ER Erőmű Kft.

Magyarország

Erőmű befektetés

30%

–128

–

39

167

17.944

14.390

206.374

257.090

Összesen

Értékesítés nettó árbevétele
Üzemi eredmény

Technológiai gáz
termelése

Messer Slovnaft s.r.o

Befektetett eszközök

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Befektetés társult vállalkozásokban
Pearl Petroleum Ltd.

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Közös vezetésű vállalkozás pénzügyi helyzetére
vonatkozó kimutatás:

Befektetés közös vezetésű vállalkozásokban

MK Oil and Gas B.V.

BaiTex Llc / MK Oil and Gas B.V.

Befektetés nettó értéke

Közös vállalkozások
MK Oil and Gas B.V.

100%-ban tulajdonolt holding cégen keresztül (MH Oil and Gas B.V.), a MOL-csoportnak 51%-os tulajdoni részesedése van az MK
Oil and Gas B.V.-ben, aki a Baitex Llc. kizárólagos tulajdonosa, ahol a Baitugan és Yerilkinksy blokkban végzett kitermelés konces�sziós megállapodáson keresztül történik.
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

A Leodium Investment Kft., mely 100%-ban a MOL Nyrt. leányvállalata, 49%-os tulajdoni részesedéssel bír a JSR MOL Synthetic
Rubber Zrt.-ben. A társaság mint közös vezetésű vállalkozás kerül kimutatásra és tőkemódszerrel kerül konszolidálásra.
CM European Power International B.V.

CM European Power International B.V. közös vállalkozásként került kimutatásra és tőkemódszerrel kerül konszolidálásra. 2016ban a CM European Power Slovakia s.r.o-ban való részesedésének értékesítése következtében - mint egyszeri tranzakció – nőtt az
időszaki eredménye. 2017-ben a CM European Power International B.V. végelszámolás alatt áll.

Csoportra jutó konszolidált eredmény

JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. current assets contain mainly cash and cash equivalents while non-current liabilities represents
long-term loan.
Társult vállalkozások
Pearl Petroleum Company Limited

A MOL-csoportnak 10%-os részesedése van a Pearl Petroleum Company Limited-ben (továbbiakban Pearl), aki az Irak kurdisztáni
régióban található Khor Mor és Chemchemal gáz- és kondenzátum mezők valamennyi jogának tulajdonosa. Mivel a részvényesi
szerződés szerint a MOL-nak jelentős befolyása van a Pearl működésére, a társaság társult vállalatnak minősül és tőke módszerrel
kerül konszolidálásra.
MET Holding AG.

A MOL-csoportnak 40%-os tulajdoni részesedése van a MET Holding AG-ben. A társaság társult vállalatnak minősül és tőke
módszerrel kerül konszolidálásra.
A MET-csoport jelenlegi termékköre között szerepel a földgáz, áram, olaj és olaj termékek, a kereskedelmi tevékenysége központjában a nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és kapacitás értékesítés áll.
A Csoport, a MET-csoportban való 40%-os tulajdonosi részesedése alapján 2017-ben 1.251 millió forint osztalékot kapott (2016-ban
622 millió forint).
Ural Group Limited

A MOL-csoport 27,5%-os részesedéssel rendelkezik az Ural Group Ltd-ben a MOL (FED) Kazakhstan B.V., holding cégen keresztül.
Az Ural Group Ltd. 100%-os tulajdonosa az Ural Oil and Gas LLP-nek, aki koncessziós jogokkal bír a Fedorovsky blokkban
Kazahsztánban.
A MOL-csoportnak jelentős befolyása van a lényeges üzleti tevékenységen keresztül az Ural Group Limited-ben, ezért a befektetés
társult vállalkozás minősítést kapott.
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Pearl Petroleum

Ural Group Limited
(Expl)

MET Holding AG.

JELENTŐS SZÁMVITELI BECSLÉSEK ÉS FELTÉTELEZÉSEK

2017

2016

2017

2016

2017

2016

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Befektetett eszközök

496.770

193.167

13.144

11.006

66.132

74.725

Forgóeszközök

130.516

688.727

339.213

217.326

1.235

1.864

331

310

3.560

3.081

3.461

1.428

26.806

40.391

293.866

169.476

4.376

5.116

600.149

841.193

54.931

55.775

59.530

70.045

10%

10%

40%

40%

28%

28%

60.015

84.119

21.972

22.310

16.371

19.262

73.033

82.873

–

–

–

–

Halasztott adó

8.856

–10.928

–

–

–

–

Nyereségadó ráfordítás összesen

–

–

–

–

21.972

22.310

16.371

19.262

Társult vállalkozás pénzügyi helyzetére vonatkozó kimutatás:

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Nettó eszközérték
Csoport tulajdoni hányada év végén
Csoportra jutó eszközérték
Eszközre jutó felértékelés
Értékvesztés
Osztalék
Befektetés könyv szerinti értéke

–12.184
129.720

156.064

Társult vállalkozás jövedelmére vonatkozó
kimutatás:
Értékesítés nettó árbevétele
Üzemi eredmény
Tulajdonosokra jutó nettó eredmény
Csoportra jutó eredmény
Értékvesztés
Csoportra jutó konszolidált eredmény

76.626

62.749

2.345.689

1.481.481

–

–

–25.375

66.036

8.851

16.626

–1.127

–653

64.136

109.282

4.045

6.223

–2.537

–690

6.414

10.928

1.618

2.489

–698

–190

8.856

–10.928

–

–

–

–

15.270

0

1.618

2.489

–698

–190

A jelenlegi gazdasági környezet révén a Csoport Irak kurdisztáni régióban lévő társult vállalkozása kapcsán céltartalékot képzett
2016-ban a Csoportra jutó eredménnyel szemben 10.928 millió forint értékben, mely 2017 során feloldásra került a pénzkifizetésekkel megegyező mértékben. 2017-ben további 1.608 millió forint értékvesztés került elszámolásra a Pearl Petroleum kapcsán.

7. NYERESÉGADÓK
SZÁMVITELI POLITIKA
A nyereségadó a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül bemutatásra, kivéve, ha olyan tételhez kapcsolódik, amely az egyéb
átfogó jövedelemben vagy közvetlenül a saját tőkében számoltak el, mivel ebben az esetben a kapcsolódó adót az egyéb átfogó jövedelemben vagy közvetlenül a saját tőkében kell megjeleníteni.
A folyó adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség alapján kerül meghatározásra. Az adózandó nyereség eltér az adózás
előtti eredménytől az átmeneti különbözetek miatt, illetve az adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, és az olyan tételek
miatt, melyek más évek adózandó nyereségében kerülnek figyelembe vételre. A kötelezettség módszer szerint a céltartalék képzése
a halasztott adó teljes összegére megtörtént. Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy tétel éves beszámolóban
történő elszámolásában, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában időbeli különbség adódik. A halasztott adó követelés és kötelezettség megállapítása a mérleg fordulónapjáig hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a kihirdetés egyenértékű a hatályba
lépéssel) adókulcs, illetve azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az időbeli
különbség miatti eltérés várhatóan megtérül.
A halasztott adókövetelések akkor kerülnek megjelenítésre, ha valószínű, hogy az eszközöket realizálni fogják a jövőben. A Csoport
minden mérleg fordulónapon számba veszi a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban el nem ismert halasztott adó követeléseket, valamint az elismert adó követelések könyv szerinti értékét. Nem kerül halasztott adókötelezettség elszámolásra a külföldi
leányvállalatok jövedelmének jövőbeni átutalásának tekintetében, ha a Csoport ellenőrizni tudja a jövedelem megfizetését, és valószínű, hogy ilyen jövedelem nem kerül megfizetésre a belátható jövőben, vagy ha nem keletkezik kötelezettség az átutaláson.
A halasztott adó követelések és kötelezettségek egymással szemben történő elszámolására akkor van lehetőség, ha a társaságnak
törvény általi joga van ahhoz, hogy az ugyanazzal az adóhatósággal szemben fennálló tényleges adóköveteléseit és kötelezettségeit
egymással szemben beszámítsa, valamint a Csoportnak szándékában áll ezen eszközök és kötelezettségek nettó elszámolása.

A társasági adót meg kell becsülni minden egyes adójoghatóságban, amelyben a MOL-csoport működik. Az adókedvezmények
megjelenítése menedzsment becslést igényel. A tényleges adófizetési kötelezettség eltérhet a becsléstől és ezáltal a követő időszakokban bekövetkező módosítások jelentős hatással lehetnek a Csoport adott időszaki eredményére.
A halasztott adókövetelések felhasználhatóságának értékelése szintén becslést igényel a várható megtérülési időszak és rendelkezésre álló adóköteles jövedelem tekintetében.
A) TÁRGYÉVI ADÓRÁFORDÍTÁS ELEMZÉSE
A konszolidált beszámolóban 2017. december 31-én, illetve 2016. december 31-én jelentett nyereségadók összetétele a következő:
2017

2016

millió forint

millió forint

Tárgyévi társasági adó és iparági adó

–26.661

–34.931

Helyi iparűzési adó és innovációs járulék

–14.894

–13.651

–7.673

27.694

–49.228

–20.888

B) FIZETENDŐ NYERESÉGADÓ
A Csoport által fizetendő nyereségadót a csoportvállalatok egyedi beszámolóiban helyi szabályok szerint kimutatott adózás előtti
eredményei alapján kell megállapítani.
Az iparági adó magába foglalja a MOL Nyrt. mint Magyarországon működő, energiaellátó tevékenységet folytató társaság 21%-os
tényleges adókulccsal számolt iparági adóját, illetve Norvégiában az olaj és gáziparban működő cégek iparági adóját, melyek
esetében 24%-os (2016-ban 25%) társasági adó és 54%-os (2016-ban 53%) kiegészítő hozzájárulás (ún. “erőforrás bérleti díj”) volt
alkalmazandó 2017-ben. Mindkettő a kitermelési tevékenységből keletkező nettó működési eredményre fizetendő. Norvégiában az
Upstream szegmensben tevékenykedő vállalatok számára a tárgyévben a kutatási tevékenységük után felmerülő veszteség visszaigényelhető.
A helyi iparűzési adó a Magyarországon működő társaságok által a működési területük szerinti helyi önkormányzatnak fizetendő,
árbevétel alapú adó. Az adóalap számításánál az árbevételből levonható az anyagköltség, az eladott áruk beszerzési értéke illetve a
közvetített szolgáltatások értéke. Az adókulcs mértéke önkormányzatonként 1-2% között változó a helyi szabályozásoktól függően.
Adókulcs változások

A halasztott adó számítása során figyelembe vett, 2018. január 1-től hatályos társasági adókulcsok az alábbiak:
 Norvégiában a társasági adó és kiegészítő hozzájárulás 23% illetve 55% (2017-ben 24% illetve 55%)
 Pakisztánban 30% (2017-ben 31%)
A halasztott adó számításánál a beszámolási időszak végéig jogszabályba foglalt, vagy lényegileg jogszabályba foglalt adókulcsokat
kell figyelembe venni.
2017-től az alábbi társasági adókulcs változások léptek érvénybe:
 Magyarországon 9% (2016: 500 millió Ft-ot meghaladó adóalap esetén 19%, alatta 10%)
 Szlovákiában 21% (2016: 22%)
 Horvátországban 18% (2016: 20%)
 Egyesült Királyságban 19% (2016: 20%)
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C) HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK ÉS -KÖTELEZETTSÉGEK

D) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG LEVEZETÉSE

A konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő halasztott adó egyenlege 2017. és 2016. december 31-én az
alábbi tételekből áll:

A számviteli nyereség alapján számított és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerű levezetését az alábbi
táblázat mutatja be:

2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

Céltartalékok

88.330

110.759

Előző évek elhatárolt vesztesége

80.848

52.414

IFRS-re való áttérés halasztott adóhatása

27.341

40.516

–133.285

–77.349

Csökkentve: Részesedés a társult vállalkozások eredményéből

–40.273

–72.590

47.604

23.540

Adózás és társult vállalkozások eredményéből való részesedés előtti nyereség /
veszteség (-)

70.565

77.289

millió forint

Tárgyi eszközök és immateriális javak
Csoporton belüli tranzakciók kiszűrése
Egyéb átmeneti különbözetek

(1)

Nettó halasztott adóeszköz

millió forint

Ebből:

Adózás előtti nyereség / veszteség (-) a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban

Aktuális adókulcs alapján számított adóráfordítás (-) / adóbevétel (2017: 9%, 2016:
10%, 19%)

Halasztott adókötelezettség

120.633

125.055

IFRS-re való áttérés halasztott adóhatása

Halasztott adókövetelés

–50.068

–47.766

Adókulcs változásának hatása halasztott adóban

(1) Az egyéb átmeneti különbözeteken képzett halasztott adó tartalmazza a követelés leírásokat, készletértékelési különbözeteket, pénzügyi instrumentumok
átértékelését és árfolyam különbözeteket.

2017. december 31-én a 120.633 millió forint összegű teljes halasztott adókövetelés tartalmazza a negatív adóalapon keletkezett
halasztott adót 27.144 millió forint és 14.576 millió forint értékben a MOL Nyrt. és az INA Csoport tekintetében. További 20.386
millió forint a MOL Nyrt. céltartalékain keletkező (csoporton belüli tranzakciók kiszűrésével csökkentett) átmeneti különbözetekhez kapcsolódik.
2017. december 31-én kimutatott 50.068 millió forint összegű halasztott adókötelezettség magába foglalja az immateriális javakon és
tárgyi eszközökön keletkezett átmeneti különbözetek halasztott adóhatását az FGSZ Zrt.-nél (16.915 millió forint) és SLovnaf a.s.-nél
(35.158 millió forint). Slovnaft a.s. esetében a halasztott adókövetelések és halaszott adókötelezettségek nettó módon kerültek kimutatásra, csökkentve a halasztott adókötelezettség értékét 16.648 millió forinttal, amely halasztott adókövetelés főként céltartalékokon és előző évek elhatárolt veszteségein keletkezett.
A halasztott adóeszközök és kötelezettségek nettó állományában bekövetkezett változások elemzése:
2017

2016

millió forint

millió forint

Nettó halasztott adóeszköz január 1-jén

77.289

49.048

Konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt

–7.673

27.694

Közvetlenül a tőkében (egyéb átfogó jövedelemként) elszámolt

–1.532

437

474

–293

–

–102

2.007

505

70.565

77.289

Leányvállalatok akvizíciója
Leányvállalatok értékesítése
Árfolyam különbözetek
Nettó halasztott adóeszköz december 31-én

A jövedelemre vonatkozó kimutatásban megjelenített halasztott adóbevétel főként a MOL Nyrt által elszámolt egyenleget tartalmazza (4.731 millió forint).

Nem adózó bevételek
Adókedvezmények

2017

2016

millió forint

millió forint

365.638

272.543

–17.944

–14.390

347.694

258.153

–31.292

–49.049

–

61.471

365

18.048

6.693

6.095

387

6.026

–5.269

–23.943

Halasztott adó követelésként el nem ismert veszteségek

–13.744

–21.043

Egyéb adóráfordítások (helyi iparűzési adó, különadók)

–12.667

–9.125

Eltérő adókulcsok hatása

–8.553

–9.160

Elhatárolt negatív adóalap

14.506

142

346

–350

–49.228

–20.888

13%

8%

Meg nem forduló eltérések (adó szerinti érték - IFRS szerinti érték)

Adóellenőrzések hatása
Nyereségadó ráfordítás összesen
Effektív adókulcs

A fenti táblázat összehasonlításként szolgál a magyar társasági adó szerinti adóráfordítás és a tényleges konszolidált adóráfordítás
között. Mivel a Csoport tagjai több országban is működnek, így az adott országban alkalmazott tényleges adókulcs eltér a magyar
jogszabályok által előírt adókulcstól. Ennek eredménye az „Eltérő adókulcsok hatása” soron jelenik meg a fenti táblázatban.
E) EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMBEN KIMUTATOTT NYERESÉGADÓ
Az egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadókat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nettó befektetés fedezeti ügyletek nyeresége
Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése

2017

2016

millió forint

millió forint

–1.804

891

56

–491

Cash-flow fedezeti ügyleteként kezelt pénzügyi instrumentumok átértékelése

227

–8

Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége / vesztesége
(-)

–11

45

–1.532

437

Összes egyéb átfogó jövedelemben kimutatott nyereségadó

F) FEL NEM VETT HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK
108.078 millió forint értékben nem került elszámolásra halasztott adókövetelés a Csoport tagjainál keletkezett elhatárolt veszteségekre, illetve egyéb átmeneti különbségekre 54.705 millió forint értékben, azok bizonytalan megtérülése miatt. Az elhatárolt
negatív adóalapok kapcsán fel nem vett halasztott adókövetelésből 89.268 millió forint korlátlan ideig, 16.954 millió forint öt éven
belül felhasználható, és 1.856 millió forint öt éven túl használható fel.
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8. EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM ELEMEI
2017

2016

millió forint

millió forint

Külföldi tevékenységek beszámolási pénznemre történő átszámítása miatti
átváltási különbözet adóhatással együtt
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása
Nyereségadó hatása

–18.010

–25.580

4.168

11.610

–

–

–13.842

–13.970

23.168

–6.052

–

–

–1.804

891

21.364

–5.161

–307

4.181

–

–

56

–491

–251

3.690

17

–325

–

–9.221

NEM-PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK

E szakasz ismerteti a Csoport azon
nem-pénzügyi

eszközeit

és

felmerült

kötelezettségeit, amelyek a Csoport teljesítményéhez hozzájárulnak. Ugyancsak
e szakasz tartalmazza a jelentős, feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó kérdések közzétételeit, valamint a Csoport
tárgyidőszaki akvizícióit és értékesítéseit.

Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóval együtt
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása
Nyereségadó hatása

9. INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK
A) INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK
SZÁMVITELI POLITIKA

Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása
Nyereségadó hatása

Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással együtt
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása
Fedezett készletek bekerülési értékének módosítása
Nyereségadó hatása

5

10.343

227

–8

249

789

Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991.
október 1-jén megállapított könyv szerinti) értéken kerülnek kimutatásra.
A bekerülési érték az eszköz árán túlmenően az import vámokat, vissza nem igényelhető adókat és az eszköz üzembe helyezéséhez
közvetlenül kapcsolódó költségeket, például hitelfelvételi költségeket tartalmazza. A mezőfelhagyás és az eredeti állapot helyreállításának becsült költségei aktiválásra kerülnek az eszköz bekerülésekor, illetve, ha a mező elhagyásáról szóló döntés később
születik, a döntés időpontjában. A költségekre vonatkozó becslések változása, módosítja a tárgyi eszközök könyv szerinti értékét.
Az üzembe helyezést követően felmerülő költségek, mint a karbantartás vagy javítás (leszámítva a periodikus karbantartási költségeket), általában az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a felmerülésükkel egy időben, kivéve a periodikus karbantartási költségek, amelyek az eszközök külön komponenseként kerülnek aktiválásra
A beruházások között a folyamatban lévő beszerzések és előállítások szerepelnek bekerülési értéken, ami a beszerzési költségeket
és a közvetlen önköltségeket foglalja magában. A beruházásokon értékcsökkenés nem kerül elszámolásra, azonban minden évben
felülvizsgálatra kerülnek értékvesztés szempontjából.

Ingatlanok

Műszaki gépek,
berendezések,
járművek

Egyéb gépek,
berendezések

Befejezetlen
beruházás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

3.079.941

2.324.814

169.969

382.334

5.957.058

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

–1.779.341

–1.754.695

–133.610

–85.041

–3.752.687

Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből

Nettó érték

1.300.600

570.119

36.359

297.293

2.204.371

Nyereség / veszteség (-) az év folyamán

2016. évi változások
122.742

173.707

10.669

–45.225

261.893

21.968

619

490

203

23.280

–151.762

–107.826

–10.119

–

–269.707

–5.253

–8.900

–188

–6.021

–20.362

966

323

32

3

1.324

Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi nyeresége (+)
/vesztesége (-)
Nyereség / veszteség (-) az év folyamán
Kivezetett mérlegtételek tartalékainak jövedelemre vonatkozó kimutatásban
történő elszámolása
Nyereségadó hatása

Egyéb átfogó jövedelem eredményen keresztül történő elszámolása kivezetett
mérleg tételek miatt
Nyereségadó hatása

–1.194

794

–

–

–11

45

–1.205

839

–13.228

7.849

–341

–

–

–

–13.569

7.849

Nyitóegyenleg 2016. január 1.
Bruttó érték

Növekedések és aktiválások
Leányvállalat vásárlása
Értékcsökkenési leírás
Értékvesztés
Értékvesztés visszaírása
Értékesítések

–2.368

–1.614

–554

–1.033

–5.569

Leányvállalat értékesítése

–2.219

–9.068

–23

–1.899

–13.209

Árfolyam különbözetek

–2.366

–3.471

509

–7.115

–12.443

Átsorolások és egyéb mozgások

25.358

164

–160

–1.521

23.841
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Záró nettó érték

Ingatlanok

Műszaki gépek,
berendezések,
járművek

Egyéb gépek,
berendezések

Befejezetlen
beruházás

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

1.307.666

614.053

37.015

234.685

2.193.419

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

Záró egyenleg 2016. december 31.
Bruttó érték

3.226.680

2.350.377

174.155

314.202

6.065.414

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

–1.919.014

–1.736.324

–137.140

–79.517

–3.871.995

Nettó érték

1.307.666

614.053

37.015

234.685

2.193.419

108.115

237.891

21.810

–16.135

351.681

2017. évi változások
Növekedések és aktiválások

3.223

930

460

171

4.784

–107.193

–11.124

–

–277.022

–5.628

–5.704

–381

–8.043

–19.756

1.405

865

1.711

68

4.049

–3.655

28

–3.322

–47

–6.996

–

–

–

–

–

Árfolyam különbözetek

2.432

–7.864

–33

–206

–5.671

Átsorolások és egyéb mozgások

8.357

11.814

3.029

–6.522

16.678

1.263.210

744.820

49.165

203.971

2.261.166

Értékcsökkenési leírás
Értékvesztés
Értékvesztés visszaírása
Értékesítések
Leányvállalat értékesítése

Záró nettó érték
Záró egyenleg 2017. december 31.

3.354.726

2.479.511

199.530

265.511

6.299.278

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

–2.091.516

–1.734.691

–150.365

–61.540

–4.038.112

Nettó érték

1.263.210

744.820

49.165

203.971

2.261.166

Bruttó érték

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

76.543

7.174

Halmozott értékcsökkenés

–1.032

–3.965

Nettó érték

75.511

3.209

Bruttó érték

A lízingelt eszközök 2017. december 31-én fennálló bruttó értékéből 63.643 millió forint egy tengeri olajfuró platformhoz kapcsolódik az Északi-tengeren.
Hitelfelvételi költségek

SZÁMVITELI POLITIKA

–158.705

Leányvállalat vásárlása

2017. dec. 31.

A hitelfelvételi költségek (beleértve a kamatokat, a finanszírozáshoz kapcsolódó egyéb költségeket, illetve a beruházás finanszírozásához felvett devizahiteleken keletkezett árfolyam-különbözetet), melyek az eszközök előállításához és beszerzéséhez közvetlenül
kapcsolódnak, aktiválásra kerülnek egészen az eszköz üzembe helyezésének vagy értékesítésének időpontjáig. Minden egyéb hitelfelvételi költség abban az időszakban kerül elszámolásra, melyben felmerül.
A tárgyi eszközök bruttó értéke a minősített eszközök beruházása során felmerült hitelfelvételi költségeket is magában foglalja. A
bruttó érték növekedéseként 2017 során 433 millió forint (2016-ban 818 millió forint) hitelfelvételi költség került aktiválásra a tárgyi
eszközökre. Az átlagos (árfolyam-különbözetet is magában foglaló) finanszírozási ráta 2017-ben 0,9% (2016-ban 1,9%) volt.
Állami támogatások

SZÁMVITELI POLITIKA
Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha megfelelően bizonyított, hogy a Társaság megkapja a támogatást,
és valamennyi kapcsolódó követelménynek megfelel. Az eszközhöz kapcsolódó állami támogatást halasztott bevételként kell kimutatni, és az eszköz élettartama alatt egyenlő részletekben kell az eredménnyel szemben feloldani.
A tárgyi eszközök 2017-ben 10.562 millió forint (2016-ban 11.182 millió forint) értékben tartalmaznak kormányzati támogatásokból
finanszírozott eszközöket. Az összeg nagy részét az FGSZ Zrt. egyes eszközei (melyeket részben a magyar-román és a magyarhorvát gázátadó megépítésére, valamint csomóponti átalakításokra megítélt európai uniós támogatásból finanszírozott), valamint a
Slovnaft a.s. azon eszközei teszik ki, melyeket a szlovák állam finanszírozott annak érdekében, hogy vészhelyzet esetén állami szerveket lássanak el.

Eszköz vásárlások

2017-ben a MOL-csoport felmondta a Magyar Horizont Engeria Kft.-vel (HHE) kötött közös tevékenységről szóló megállapodását.
A MOL-csoport ezen felmondással egyúttal 5.572 millió forint ellenében megszerezte a fennmaradó eszközökre vonatkozó 50%-os
jogot. A Csoport 2016-ban nem hajtott végre jelentős eszköz vásárlást.

Nyitó egyenleg január 1-jén

Lízingelt eszközök

Tárgyévben kapott támogatások

SZÁMVITELI POLITIKA

Elhatárolt támogatások feloldása
Árfolyamkülönbözet

Annak meghatározása, hogy egy megállapodás lízing-e, vagy tartalmaz-e ilyen elemet, a megállapodás megkötésének időpontjában
fennálló tartalmától függ. Ha a megállapodás teljesítése egy specifikus eszköz használatától függ, illetve az eszköz használatának
jogát ruházza át, akkor úgy tekintendő, hogy lízing elemet tartalmaz, és ennek megfelelően kerül elszámolásra.
A pénzügyi lízing a lízing kezdetekor a lízingelt eszköz valós értékén vagy, amennyiben az alacsonyabb, a minimális lízingfizetések jelenértékén kerül aktiválásra. A pénzügyi lízing szerződés megkötésekor felmerült kezdeti költségek a lízingelt eszköz valós
értékét növelő vagy csökkentő tételként kerülnek elszámolásra. A lízingfizetések megosztásra kerülnek a pénzügyi költség és a
fennálló kötelezettség csökkenése között úgy, hogy az a kötelezettség fennálló állományára vonatkozó állandó kamatlábat eredményezzen. A pénzügyi költségek közvetlenül a pénzügyi ráfordításokkal szemben kerülnek elszámolásra.
Az operatív lízing alapján történő lízingfizetések a jövedelemre vonatkozó kimutatásban ráfordításként, lineárisan a lízing időtartama során kerülnek elszámolásra.

Záró egyenleg december 31-én (lásd 17. és 18. jegyzet)

2017

2016

millió forint

millió forint

11.182

12.477

497

173

–1.105

–1.440

–12

–28

10.562

11.182

B) IMMATERIÁLIS JAVAK
SZÁMVITELI POLITIKA
Az immateriális javak bekerülési értéken kerülnek felvételre a könyvekben. Az üzleti kombináció során megszerzett immateriális
javak bekerülési értéke az akvizíció időpontjában érvényes valós érték.
A bekerülést követően az immateriális javak értéke – a goodwilltől eltekintve – az eredeti bekerülési érték felhalmozott amortizációval és felhalmozott értékvesztéssel csökkentett értéken kerülnek kimutatásra.
A saját előállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek kivételével nem kerülnek aktiválásra.
A fejlesztési költségek aktiválásra kerülnek, amennyiben a bekerülési kritérium az IAS 38 értelmében teljesül. Amortizáció nem
kerülhet elszámolásra a fejlesztési szakaszban felmerült költségekre. A fejlesztési költségek könyv szerinti értéke évente felülvizsgálatra kerül értékvesztés szempontjából, amikor az eszköz használatba vétele még nem történt meg, vagy gyakrabban, ha a beszámolási év során arra utaló jel merült fel, hogy a könyv szerinti érték nem térül meg.
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Az ingyenesen juttatott kvóták nem kerülnek megjelenítésre a mérlegben, míg a vásárolt kvóták kezdeti megjelenítése az immateriális eszközök között történik bekerülési értéken a kibocsátó egység könyveiben, majd negyedévente valós értékre kell átértékelni
eredménnyel szemben.

Vagyoni értékű
jogok

Szellemi termékek

Kutatási költségek aktivált
értéke

Goodwill

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Bruttó érték

147.600

48.592

188.762

89.146

474.100

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

–97.432

–37.847

–77.390

–52.059

–264.728

50.168

10.745

111.372

37.087

209.372

15.531

5.811

16.838

–

38.180

2.432

70

–4

4.282

6.780

Nyitó egyenleg 2016. január 1.

Nettó érték

Goodwill

SZÁMVITELI POLITIKA
Az üzletrész megszerzésének ellenértéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszközöknek, kötelezettségeknek
és függő kötelezettségeknek a megszerzés napján érvényes valós értéke közötti különbözet az eszközök között, goodwill-ként kerül
kimutatásra a konszolidált pénzügyi kimutatásokban.
A bekerülést követően a goodwill nyilvántartása értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken történik. Az értékvesztés vizsgálat céljából a megszerzéskor a keletkező goodwill a kombináció szinergiáiból részesülő jövedelemtermelő egységekhez vagy azok
csoportjaihoz kerül hozzárendelésre, függetlenül attól, hogy vannak-e egyéb, ezen egységekhez, illetve csoporthoz rendelt eszközei
vagy kötelezettségei a Csoportnak.
Az üzleti kombináció révén keletkezett goodwill-t az akvizíció időpontjában azon jövedelemtermelő egységekhez kell rendelni,
melyek az üzleti kombináció hasznait várhatóan élvezni fogják. Az értékvesztés elszámolása előtt a goodwill könyv szerinti értéke
az alábbiak szerint került felosztásra:

2016. évi változások
Növekedések és aktiválások
Leányvállalat vásárlása

2016. dec. 31.
módosított

Goodwill (nettó könyvszerinti érték)

Értékcsökkenési leírás

–8.055

–2.946

–1.072

–

–12.073

Fogyasztói Szolgáltatások

Leírások

–3.743

–31

–11.038

–

–14.812

Horvát kiskereskedelmi hálózat

–

–

147

–

147

Értékvesztés visszaírása

2017. dec. 31.
millió forint

millió forint

33.164

30.873

15.473

15.302

Magyarországi kiskereskedelmi hálózat

6.165

4.282

7.155

6.789

Értékesítések

–8.164

–7

–

–

–8.171

Cseh kiskereskedelmi hálózat

Kvóta átértékelés

–1.763

–

–

–

–1.763

Romániai kiskereskedelmi hálózat

4.371

4.500

Downstream

8.370

8.392

Ausztriai nagykereskedelem és logisztika

7.893

7.915

477

477

Leányvállalat értékesítése
Árfolyam különbözetek
Átsorolások és egyéb mozgások
Záró nettó érték

–179

–

–2.580

–

–2.759

–1.240

47

1.435

–77

165

2.161

–1.309

–32.357

–

–31.505

MOL Petrolkémia

47.148

12.380

82.741

41.292

183.561

Központ és egyéb

2.049

2.027

Horvát olajmező szolgáltatások

2.049

2.027

43.583

41.292

Záró egyenleg 2016. december 31.
151.222

54.770

179.477

92.713

478.182

–104.074

–42.390

–96.736

–51.421

–294.621

47.148

12.380

82.741

41.292

183.561

7.748

9.170

10.886

708

28.512

48

285

111

–

444

–7.114

–3.813

–1.169

–

–12.096

Leírások

–1

–76

–13.414

–75

–13.566

Értékvesztés visszaírása

93

–

82

–

175

–10.839

–

–

–

–10.839

–3.281

–

–

–

–3.281

–

–

–2

–

–2

–6

66

–3.358

404

–2.894

13.102

–1.172

–1.747

1.254

11.437

46.898

16.840

74.130

43.583

181.451

Bruttó érték

146.821

62.162

155.953

95.576

460.512

Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés

–99.923

–45.322

–81.823

–51.993

–279.061

Nettó érték

46.898

16.840

74.130

43.583

181.451

Bruttó érték
Halmozott értékcsökkenés és
értékvesztés
Nettó érték
2017. évi változások
Növekedések és aktiválások
Leányvállalat vásárlása
Értékcsökkenési leírás

Értékesítések
Kvóta átértékelés
Leányvállalat értékesítése
Árfolyam különbözetek
Átsorolások és egyéb mozgások
Záró nettó érték

Goodwill összesen

Olaj- és gázkutatási és mezőfejlesztési költségek elszámolása

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

Záró egyenleg 2017. december 31.

A MOL-csoport 2017-ben elindította az úgynevezett Poliol Projektet, amely által az autóiparban, a csomagolóiparban és a
bútoriparban használatos poliéter poliol, valamint nagy értékű közbenső termékek gyártásának meghatározó szereplőjévé kíván
válni. A projekt keretében egy új poliol üzem fog épülni. A licenc szerződések már aláírásra kerültek az Evonik és thyssenkrupp
társaságokkal, amelyek lehetővé teszik a MOL-csoport számára a polipropilén-oxid - mely a poiléter poliol egyik jelentős komponense - gyártását. A licenc az immateriális javak között kerül kimutatásra.

Licensz- és tulajdonszerzési költségek

A kutatási- és tulajdonjogok megszerzésére fordított összegek immateriális javakként aktiválásra kerülnek, és a kutatás várható
időtartama alatt lineárisan amortizálódnak. Valamennyi tulajdon évente felülvizsgálatra kerül annak megerősítésére, hogy a
Csoport tervez-e további fúrási tevékenységet végezni, valamint szükséges-e értékvesztést elszámolni. Amennyiben a Csoport nem
tervez további tevékenységet, a licensz és tulajdonjogok maradványértéke leírásra kerül. Abban az esetben, ha vannak bizonyított
készletek (’bizonyított készlet’ vagy ’kereskedelmi készlet’) és a mezőfejlesztés belső jóváhagyása megtörtént, a vonatkozó költség a
tárgyi eszközök (ingatlanok) közé kerül átsorolásra.
Kutatási költségek

A geológiai és geofizikai kutatási költségek felmerüléskor az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. A kutatófúrásokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek, felmerüléskor aktiválásra kerülnek az immateriális javak között a fúrás befejezéséig és az eredmény
kiértékeléséig. Ezen költségek a munkabéreket, a felhasznált anyagokat, üzemanyagokat, a fúróberendezéshez kapcsolódó költségeket, késedelmi díjakat és a vállalkozóknak fizetett összegeket tartalmazzák. Amennyiben nincs szénhidrogén találat, a kutatási
költségek sikertelen fúrásként leírásra kerülnek. Szénhidrogén találat esetén, amely – további kútfúrásokat is tartalmazó lehatároló
tevékenység (kutató- vagy kutatási jellegű rétegtani próbafúrások) függvényében – valószínűsíthetően alkalmas kereskedelmi célú
termelésbe állításra, a költségek továbbra is eszközként kerülnek kimutatásra. Valamennyi ilyen eszköz évente legalább egyszer
felülvizsgálatra kerül technikai, kereskedelmi és menedzsment szempontból annak megerősítésére, hogy a társaságnak továbbra
is szándékában áll a találatot termelésbe állítani vagy másként értéket kivonni belőle. Amennyiben ez a szándék már nem áll fenn,
a költségek leírásra kerülnek. Amikor a bizonyított kőolaj- vagy földgáz készletek meghatározásra kerülnek, és a mezőfejlesztésről
döntés születik, a vonatkozó költségek a tárgyi eszközök közé kerülnek átsorolásra.
Mezőfejlesztési költségek

Az infrastruktúra elemeinek (például csővezetékek) építéséhez, létesítéséhez és üzembe helyezéséhez, illetve termelő- vagy lehatároló kutak mélyítéséhez (beleértve a sikertelen termelő- és lehatároló kutakat) kapcsolódó költségek tárgyi eszközként aktiválásra
kerülnek.
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JELENTŐS SZÁMVITELI BECSLÉSEK ÉS FELTÉTELEZÉSEK
A Successful Efforts módszer alkalmazása az ásványok feltárásához és felméréséhez kapcsolódó eszközök esetében.
A menedzsment feltételezésekkel él akkor, amikor az aktivált feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközöket áttekinti és a feltárási tevékenység folytatásának szándékát, illetve képességét eldönti.
Kutatási költségek aktivált értéke

A feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó eszközöket megtestesítő költségek aktivált értékének átsorolása a tárgyi eszközök közé, a
bizonyított kőolaj és földgáz készletek meghatározásának időpontjában történik.
A feltáráshoz és felméréshez kapcsolódó költségek aktivált értékén felül, 2017-ben 4.684 millió forint (2016-ban 4.202 millió forint)
olyan kutatási költség merült fel, mely nem felelt meg az aktiválás követelményének. A Successful Effort módszerrel összhangban
ezek a költségek a különféle operatív költség sorokon kerültek elszámolásra a konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatáson
belül.
Az egyéb kutatási és fejlesztési költségek kevésbé jelentősek a szénhidrogén kutatási költségekhez viszonyítva. Egyéb kutatási és
fejlesztési költségként 2017-ben 892 millió forint (2016-ban 1.132 millió forint) merült fel.

Meddő fúrások értékvesztése
Sikertelen fúrások
Magyarország
Norvégia

2017

2016

millió forint

millió forint

2.685

4.310

449

1.311

Omán

–

5.149

Egyesült Királyság

–

162

Horvátország

–

106

3.134

11.038

Összesen

G) ÉRTÉKCSÖKKENÉS
SZÁMVITELI POLITIKA
Eszközök értékcsökkenési leírása az üzembe helyezésüket követően kezdődik. Az immateriális javak és tárgyi eszközök minden
komponensének értékcsökkenés elszámolása lineáris módon történik, a hasznos élettartam alapján. A különféle eszközök általános
hasznos élettartama az alábbi kulcsok alapján alakul jellemzően:
 Szoftverek 3 – 5 év
 Épületek 10 – 50 év
 Finomítói berendezések 4 – 12 év
 Gáz és olaj szállító és tároló berendezések 7 – 50 év
 Töltőállomások és felszereléseik 5 – 30 év
 Egyéb gépek és berendezések (telekommunikációs és automatizálási berendezések) 3 – 10 év
Az egyes szénhidrogén mezőkhöz vagy a hozzájuk tartozó szállítási rendszerekhez kapcsolódó olaj- és gáztermelő- és gyűjtő berendezések értékcsökkenése a bizonyított és feltárt, gazdaságosan kitermelhető szénhidrogén készletek alapján, a termelés arányában
kerül elszámolásra. A készletek felülvizsgálata a jövőre nézve évente történik. A több szénhidrogén termelő mezőhöz kapcsolódó
szállítóberendezések értékcsökkenése egyedileg, lineárisan, a várható hasznos élettartam alapján történik. A bérelt berendezéseken végzett felújítások aktivált értékének értékcsökkenése a várható hasznos élettartam és a bérleti időszak közül a rövidebbik
alapján történik. A periodikus karbantartási költségek a következő hasonló karbantartásig hátralévő időszak alatt kerülnek elszámolásra.
Az immateriális javak élettartama véges vagy nem meghatározható. A véges élettartamú eszközök amortizációja lineáris
módszerrel történik az élettartamra vonatkozó legjobb becslés alapján.
A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz által nyújtott
tényleges gazdasági haszon alapján

(pl: geológiai és mérnöki adatok, olajmezők teljesítménye, akvizíciós és divesztíciós tevékenység, új kutak fúrása, nyersanyagárak).
A MOL-csoport bizonyított olajkészleteinek becslését az elfogadható bizonyossági szint mellett a szigorú szakmai és kereskedelmi
értékelésre alapozza figyelembe véve az iparági konvenciókat, gyakorlatot és hatósági követelményeket. A kőolaj és földgáz tartalékok adatai alapján kerülnek számításra a Csoport olaj és gáztermelő eszközeinek értékcsökkenés és értékvesztés adatai. A becslésben bekövetkezett változások hatásai a jövőre nézve csak a fennmaradó könyv szerinti érték leírását érinti a hasznos élettartam
figyelembe vételével. A kőolaj és földgáz mezők értékének változása szintén közvetlen hatással van használati érték kalkulációkra
melyek az eszközök realizálható értékét határozzák meg.
H) ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSE
SZÁMVITELI POLITIKA
Amennyiben arra utaló jelek merülnek fel, hogy a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerülhet, a tárgyi eszközök és az
immateriális javak értékvesztése felülvizsgálatra kerül. Amennyiben a realizálható érték a könyv szerinti érték alá kerül, a bekerülési értéken kezelt eszközök vonatkozásában értékvesztést kell az eredmény terhére elszámolni. A realizálható érték az eszköz
használati értéke és piaci értéke közül a magasabb. A piaci érték az az összeg, amely független felek közötti tranzakció során az
eszközért megkapható, míg a használati érték az eszköz folyamatos használatból és annak hasznos élettartamának végén történő
értékesítésből származó cash flow-k nettó jelenértéke. A realizálható érték meghatározása eszközönként egyedileg, illetve amen�nyiben ez nem lehetséges, jövedelemtermelő egységenként történik. A nem meghatározható élettartamú immateriális javakra
amortizáció nem kerül elszámolásra, azonban ezek esetében az értékvesztés vizsgálatára minden pénzügyi év végén sor kerül.
A Csoport minden fordulónapon megvizsgálja, hogy a korábban elszámolt értékvesztés okai fennállnak-e még. A korábban elszámolt értékvesztés visszaírására csak akkor van lehetőség, ha az utolsó értékvesztés megállapítása során figyelembe vett körülményekben változás következett be. Az értékvesztés visszaírására csak olyan szintig van lehetőség, hogy az eszköz könyv szerinti
értéke nem haladhatja meg annak megtérülési értékét, vagy az eszköz értékcsökkenéssel csökkentett könyv szerinti értékét, ami
akkor lett volna, ha az értékvesztés elszámolására nem kerül sor.
JELENTŐS SZÁMVITELI BECSLÉSEK ÉS FELTÉTELEZÉSEK
Befektetett eszközökön és goodwill-on elszámolt értékvesztés

Az értékvesztés számítása során meg kell becsülni a pénztermelő egységek megtérülő értékét. A használati érték általában a
várható, diszkontált jövőbeni cash-flow-k alapján kerül meghatározásra. A cash-flow-k meghatározása során a legjelentősebb
változók a diszkontráták értéke, maradványérték, vizsgált periódus hossza, illetve a feltételezések alkalmazása, amelyek alapján a
pénzbeáramlásokat és pénzkiáramlásokat megbecsüljük (nyersanyagárak, működési költségek, jövőbeni termélési adatok, globális
és regionális kereslet-kínálat a kőolaj, földgáz és finomított termékek iránt).
A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása

2017-ben az alábbi jelentős értékvesztés elszámolások és visszaírások történtek:
Upstream eszközök értékvesztés tesztje
A MOL-csoport által elvégzett értékvesztés tesztek az alábbi feltételezések mentén készültek:
 Megtérülési érték számítása során az eszközök hosszú távú használatának feltételezése.
 Diszkontráták: a megtérülési érték számítások figyelembe veszik a pénz időértékét, az eszköz-specifikus kockázatokat és
a megtérülési rátát, amely a piacon hasonló kockázatú, pénzáramlású és időtartamú befektetésért elvárható lenne. A ráta a
hasonló eszközökre vonatkozó piaci tranzakciók alapján vagy egy olyan tőzsdei cég súlyozott átlagos tőkeköltsége (WACC)
alapján kerül becslésre, amely a vizsgálat tárgyát képző eszközhöz hasonló eszközzel vagy eszközportfólióval rendelkezik,
hasonló potenciállal és kockázatokkal.
 A számítás során a hivatalos, 2017 - 2022 időszakra vonatkozó Upsream szegmens üzleti tervben szereplő az adózás előtti
WACC premissza került alkalmazásra (7,4%) növelve az adott ország ország-kockázati felárával. Ennek értelmében az értékvesztés számításhoz használt WACC értéke 2017-ben 7,4% és 17,4% között alakult
 A modellekben használt olaj és gáz árakra vonatkozó feltételezések: körülbelül 60 USD/hordó 2018 és 2020 között, valamint
2021-től növekvő árak (81 USD/hordó 2030-ra)
A többi szegmens kapcsán nem történt becslés alapú értékvesztés elszámolás 2017-ben és 2016-ban.

JELENTŐS SZÁMVITELI BECSLÉSEK ÉS FELTÉTELEZÉSEK
A Csoport becsült kőolaj és földgáztartalékainak meghatározása jelentős becslések alkalmazását igényli mely becslések évente
felülvizsgálatra és frissítésre kerülnek. Számos tényező befolyásolja a Csoport kőolaj és földgáztartalék mennyiségének becslését
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saira vonatkoznak. A menedzsment olyan adózás előtti diszkontrátákat határoz meg, amelyek tükrözik a pénz időértékére vonatkozó jelenlegi piaci értékeléseket és a jövedelemtermelő egységekre jellemző kockázatokat.

Upstream

Downstream

Fogyasztói
Szolgáltatások

Központ és
egyéb

Gáz Midstream

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

18.646

1.522

303

13

150

20.634

Horvátország

2.441

42

241

4.154

–

6.878

Pakisztán

1.417

–

–

–

–

1.417

Szlovákia

–

380

159

4

–

543

Az adózás előtti súlyozott átlagos tőkeköltség ráták (WACC), melyek használatával az előrejelzett pénzáramok diszkontálásra
kerültek és amelyek tükrözik a szegmensre és a különböző országokra jellemző kockázatokat, 7,6% és 11,6% között mozogtak a
Fogyasztói Szolgáltatások szegmens kapcsán, és 7,8% és 11,8% között mozogtak Downstream esetében 2017-ben.
A növekedési ráták az iparági növekedési előrejelzések alapján kerülnek meghatározásra. A Csoport az előjelzett pénzáramokat a
Fogyasztói Szolgáltatások szegmens legújabb, menedzsment által a 2018-2021-es évre jóváhagyott pénzügyi költségvetései alapján
készíti el és az ezt követő évek pénzáramait egy becsült, 1 és 3,5 % közötti növekedési ráta alapján vetíti ki.

Magyarország

Románia
Egyéb
Összesen

–

219

237

–

–

456

Központ és egyéb szegmens

52

–

235

–

–

287

22.556

2.164

1.175

4.171

150

30.215

A horvátországi olajmező szolgáltatásokhoz kapcsolódó goodwill értékvesztésének számítása során az Upstream szegmensnél
alkalmazott feltételezések kerültek alkalmazásra.
A 2017. év végén elvégzett értékvesztés vizsgálatok eredményeképpen nem került goodwill leírásra vagy értékvesztésre. A vezetőség úgy véli, hogy a legfőbb feltételezések bármelyikének ésszerűen lehetséges változása nem eredményez a megtérülő értéket
jelentősen meghaladó könyv szerinti értéket a pénztermelő egységek vonatkozásában, amelyekre goodwill lett allokálva.

*Interszegmens hatással együtt

Upstream

Downstream

Fogyasztói
Szolgáltatások

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Horvátország

1.461

176

361

5.749

84

7.831

Magyarország

1.183

5.178

262

–

–

6.623

Olaszország

–

–

5.982

–

–

5.982

Szlovákia

–

972

56

–

–

1.028

Szlovénia

–

–

888

–

–

888

Románia

303

–

26

–

–

329

Egyesült Királyság

239

–

–

–

–

239

Értékvesztés és leírások
(sikertelen fúrások nélkül) 2016* módosított

Egyéb
Összesen

Fogyasztói Szolgáltatások és Downstream

Központ és
egyéb

Gáz
Midstream

Összesen

316

564

23

313

–

1.216

3.502

6.890

7.598

6.062

84

24.136

*Interszegmens hatással együtt

2017-ben és 2016-ban az értékvesztés az alábbi tételeken keletkezett az egyes szegmenseken belül:
 Az Upstream szegmensben elszámolt értékvesztés főként a termelő mezőket, megrongálódott eszközöket és beruházásokat
érintette.
 A Downstream szegmensben 2017-ben és 2016-ban értékvesztés főként beruházásokon, megrongálódott eszközökön és
töltőállomásokon került elszámolásra.
 Fogyasztói Szolgáltatások szegmensben főként töltőállomásokon lévő gépek és berendezések kapcsán keletkezett értékvesztés.
 Központi és egyéb szegmensen leginkább kőolaj kutatás-termelés támogatásához kapcsolódó eszközökön került értékvesztés
elszámolásra.

I) GOODWILL ÉRTÉKVESZTÉSE
SZÁMVITELI POLITIKA
A goodwill értékvesztés vizsgálatára évente (illetve amennyiben a körülmények indokolják, gyakrabban) kerül sor. Az értékvesztés
azon jövedelemtermelő egység (vagy azok csoportja) realizálható értékének meghatározásával kerül megállapításra, amelyhez a
goodwill hozzá lett rendelve. Ha a jövedelemtermelő egység (vagy csoport) realizálható értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti
érték, értékvesztés kerül elszámolásra. A goodwill értékvesztése nem visszaírható a későbbi időszakokban. A Csoport a goodwill
értékvesztés felülvizsgálatát december 31-ével végzi el.
A Csoport azon jövedelemtermelő egységek realizálható értéke alapján határozza meg a goodwill értékvesztésének szükségességét,
melyekhez a goodwill kapcsolódik.
A jövedelemtermelő egységek realizálható értéke a jövedelemtermelő egység becsült hátralévő hasznos élettartama alatt várható
jövőbeni pénzáramok figyelembevételével, nettó jelenérték kalkuláció alapján kerül meghatározásra. A nettó jelenérték kalkuláció
során alkalmazott főbb feltételezések a névleges pénzáramok, a diszkontráta, valamint a növekedési ütem időszaki várható változá-

10. ÜZLETI KOMBINÁCIÓK ÉS TRANZAKCIÓK KISEBBSÉGI TULAJDONOSOKKAL
SZÁMVITELI POLITIKA
A megszerzett üzletekre az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra, amely a megszerzéskori értékviszonyok alapján
történik az eszközök és források akvizíció időpontjára, azaz az irányítás megszerzésének napjára vonatkozó piaci értékének alapul
vételével. Az üzleti kombinációk vonatkozásában a külső tulajdonosok részesedése a Csoport döntése értelmében vagy valós
értéken, vagy a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós értékéből a külső tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül meghatározásra. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a tranzakció időpontjától kezdődően, illetve a tranzakció időpontjáig szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban.
A konszolidációba bevont társaságok közötti egyenlegek és tranzakciók, köztük az eredmények, valamint a nem realizált eredmények kiszűrésre kerülnek, kivéve, ha az ilyen veszteségek a kapcsolódó eszközök értékvesztésére utalnak. A konszolidált éves
beszámoló készítése során a hasonló tranzakciókat és eseményeket egységes számviteli elveket követve kerülnek bemutatásra.
Az akvizíciót követően a külső tulajdonosok részesedése az eredetileg felvett érték, módosítva a megszerzett társaság tőkéjében
bekövetkező változások külső tulajdonosokra jutó összegével.
A Csoport leányvállalatokban meglevő részesedésének olyan változásai, amelyek nem eredményezik a kontroll elvesztését, tőke
tranzakcióként kerülnek elszámolásra az eredménytartalékban.
A) ENI SLOVENIA D.O.O. ÉS ENI HUNGÁRIA ZRT. FELVÁSÁRLÁSA
Az üzleti kombináció számviteli elszámolása 2017. szeptember 30-án zárult le. Az értékelési időszak folyamán ismerté vált, az
akvizíció időpontjára vonatkozó új információk alapján a goodwill értéke 1.883 millió forinttal nőtt.
B) OT INDUSTRIES FELVÁSÁRLÁSA
2017. január 31-én a MOL-csoport 51%-os részesedést vásárolt az OT Industries Vagyonkezelő Zrt.-ben (OVK). Az OVK öt leányvállalattal rendelkezik.
Az OT Industries a kelet-közép-európai régió egyik ismert olaj- és gázipari tervező és beruházás-kivitelező vállalata, mely tervezési, kivitelezési és gyártási szolgáltatásokat biztosít. Egyik legfontosabb tevékenységi köre a kőolaj- és földgázkitermelés, szállítás
és feldolgozás létesítményeinek tervezése, valamint jelentős vegyipari és energetikai projektek megvalósítása.
A felvásárlás összhangban áll a MOL-csoport hosszú távú stratéigiájával, amelyben jelentős beruházásokat és a fogyasztói és ipari
szolgáltatási portfólió bővítését hirdette meg. Az üzleti kombináció számviteli elszámolása 2017. szeptember 30-án lezárult.
C) ISO-SZER FELVÁSÁRLÁSA
2017. augusztus 31-én a MOL-csoport 98%-os tulajdonsrészt szerzett az ISO-SZER Kft.-ben.
Az ISO-SZER Kft. szereléssel (minősített hegesztés és ipari csőszerelés) és betonelemek, valamint fémszerkezetek gyártásával
és telepítésével foglalkozik. Az üzleti kombináció számviteli elszámolása még nem zárult le 2017. december 31-én, így az átvett
eszközök és kötelezettségek értékelése még nem véglegesített.
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11. ÉRTÉKESÍTÉSEK

OT Industries

ISO-SZER

millió forint

millió forint

5.313

952

446

656

3.832

296

3

–

Egyéb befektetett eszközök

896

–

Halasztott adóeszközök

136

–

16.735

226

Készletek

1.221

–

Vevő és egyéb követelések

3.088

181

12.426

–

–

45

Hosszú lejáratú kötelezettségek

–396

–76

Céltartalékok várható kötelezettségekre - hosszú távú

–184

–

–53

–11

–155

–8

–4

–57

–21.564

–127

–3.829

–

–14.139

–5

Értékesítés nettó pénzáramlásának elemzése

–174

–4

Eladási ár

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetések

Forgó eszközök

Egyéb forgóeszközök
Pénzeszközök

Hosszú lejáratú hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Halasztott adókötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Céltartalék várható kötelezettségekre - rövid távú
Rövid lejáratú hitelek
Szállítók és egyéb kötelezettségek
Nyereségadó kötelezettség

2017-ben a MOL-csoport értékesítette az Észak-Karpovsky mezőben lévő érdekeltségét (49%) a Coöperatieve KMG U.A-nak marginális áron.
KS EP Investment B.V.
Karpovskiy Severniy LLP
millió forint

Befektetett eszközök

826

Forgó eszközök

2.268

Eszközök összesen

3.094

Hosszú lejáratú kötelezettségek

–

Rövid lejáratú kötelezettségek

–310

Kötelezettségek összesen

–310

Ellenőrzést nem biztosító részesedések

–

Értékesített nettó eszközök

2.784

Eladási ár

–

Nettó eszközértéken keletkező veszteség

–2.784

Halmozott átváltási tartalék kivezetése

–3.136

Értékesítésen keletkező veszteség

–5.920

–

Értékesítés kapcsán kivezetett pénzeszközök

–124

Nettó pénzáramlás

–124

–100

–

–3.322

–118

Nettó eszközérték

88

975

Nettó eszközértékből MOL Csoportra jutó rész

45

975

Az értékesítések eredménye az egyéb működési költségek között kerül kimutatásra.

45

825

12. JELENTŐS NEM IRÁNYÍTÓ TULAJDONOSOK

–

150

–45

–975

–

–

45

825

Csökkentve: megszerzett pénzeszközök egyenlege

1.116

–45

Nettó pénzkiáramlás

1.161

780

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Akvizíciókor keletkezett goodwill
Összes ellenérték (részesedés megszerzésekor érvényes árfolyamon)
Függő ellenérték
Csökkentve: megszerzett nettó eszközök valós értéke
Akvizíciókor keletkezett, nem végleges goodwill
Nettó pénzkiáramlás leányvállalat megszerzésekor
Fizetett ellenérték (kifizetéskor érvényes árfolyamon)

INA-Industrija nafte d.d.

A MOL-csoport 49%-os részesedéssel rendelkezik az INA-Industrija nafte d.d.-ben (továbbiakban INA d. d.). Mivel a részvényesi
szerződés biztosítja a MOL-csoport irányítási jogát az INA d.d. felett, így teljeskörűen kerül konszolidálásra 51% nem ellenőrző
részesedés kimutatása mellett.
Külső tulajdonosokra jutó tőkerészesedés aránya:
Nem irányító tulajdonosokra jutó részesedés aránya
Név

A megszerzett vállalatok az akvizíció és a mérleg fordulónap közötti időszakban a következő nettó árbevétellel és időszaki adózás
utáni nyereséggel / veszteséggel (-) járultak hozzá a Csoport tárgyévi konszolidált eredményéhez:

Megvásárolt leányvállalatok
OT Industries
ISO-SZER

Nettó árbevétel

Tárgyév nyeresége
/ vesztesége (-)

millió forint

millió forint

22.285

-5.464

117

-138

INA-Industrija nafte d.d.

Nem irányító tulajdonosok részesedése
Nem irányító tulajdonosok részesedéséhez kapcsolódó nyereség / veszteség (-)

2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

51%

51%

2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

314.266

306.650

10.820

-13.508

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

Az akvizíciós költségek nem voltak jelentősek.
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2017

2016

millió forint

millió forint

Összes működési bevétel

776.535

651.794

Összes működési költség

–758.685

–664.369

5.963

–6.687

Adózás előtti veszteség

23.813

–19.262

Nyereségadó bevétel / ráfordítás (-)

–2.167

–7.453

Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás

Pénzügyi műveletek vesztesége

áruk értéke, beleértve a kőolajat és a vásárolt földgázt, elsősorban súlyozott átlagár alapján kerül meghatározásra. A saját előállítású készletek értéke az anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget és az üzemi általános költségek arányos részét foglalja magában,
beleértve a bányajáradékot is. A nem realizálható készletek teljesen leírásra kerülnek.
2017. dec. 31

Tárgyév nyeresége vesztesége

21.646

–26.715

Félkész és késztermékek

Összes átfogó jövedelem

21.250

–26.528

Egyéb alapanyagok
Vásárolt kőolaj

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény

10.820

–13.508

Nem irányító tulajdonosoknak fizetett osztalék

(3.204)

–

Egyéb áruk
Összesen

Összefoglaló pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás
Forgóeszközök

2017

2016

millió forint

millió forint

183.966

186.967

Befektetett eszközök

797.393

866.676

Összes eszköz

981.359

1.053.643

Rövid lejáratú kötelezettségek

–170.982

–238.406

Hosszú lejáratú kötelezettségek

–193.177

–212.994

Összes kötelezettség

2016. dec. 31

Bekerülési érték

Nettó
realizálható érték

Bekerülési érték

Nettó
realizálható érték

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

254.193

241.757

220.298

212.685

76.049

50.471

75.219

53.781

105.845

98.077

93.469

86.426

48.434

46.267

33.737

32.250

484.521

436.572

422.723

385.142

2017-ben 9.073 millió forint értékvesztés került elszámolásra (2016-ban 6.027 millió forint), főként az alapanyagokkal és a késztermékekkel kapcsolatban.
2016-ban 3.344 millió forint értékvesztés került elszámolásra vezetékben lévő készletekre Irak kurdisztáni régióban.

15. EGYÉB FORGÓESZKÖZÖK

–364.159

–451.400

2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

Összes saját tőke

617.200

602.243

millió forint

millió forint

Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény

302.934

295.593

50.944

40.103

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény

314.266

306.650

Adott előlegek

8.983

12.332

Előre fizetett költségek

9.166

7.554

735

6.250

69.828

66.239

2017

2016

millió forint

millió forint

102.123

95.437

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása

–57.235

–66.663

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása

–53.021

–23.809

–8.133

4.965

Összefoglaló cash-flow adatok
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás

Pénzeszközök növekedése / (csökkenése)

Előre fizetett és visszaigényelhető adók (kivéve jövedelemadók)

Egyéb (1)
Összesen
(1) Az Egyéb sor bevétel elhatárolásokat tartalmaz.

16. CÉLTARTALÉKOK
SZÁMVITELI POLITIKA

13. EGYÉB BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

Kötelezően tartandó készletek

39.015

38.467

Beruházásokra adott előlegek

1.796

2.879

930

1.502

Bányajáradék előleg
Immateriális javakra fizetett előleg

886

912

Hosszú távú bérletre fizetett előleg

550

640

Egyéb
Összesen

378

3

43.555

44.403

14. KÉSZLETEK
SZÁMVITELI POLITIKA
A lassan mozgó és elavult készletek leírását követően a készletek - beleértve a befejezetlen termelést is - a bekerülési érték és a nettó
realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak kimutatva. A nettó realizálható érték megegyezik a szokásos üzletmenet során
becsült eladási árral, csökkentve a befejezés becsült költségeivel és az értékesítés következtében felmerülő költségekkel. A vásárolt

Céltartalékot kell megjeleníteni, ha egy múltbeli esemény következtében meglévő (jogi vagy vélelmezett) kötelme áll fenn, melynek
rendezése valószínűsíthető a jövőben, és a kötelem összegére megbízható becslés készíthető. A céltartalékként megjelenített összeg
a meglévő kötelem rendezéséhez szükséges ráfordításra vonatkozó legjobb becslés kell legyen. A hosszú lejáratú kötelmek estében
jelenértékre kell diszkontálni az összeget. Ebben az esetben a céltartalék könyv szerinti értéke időszakonként növekszik, hogy
tükrözze a diszkont lebontását az idő múlásával. Ezt a növekedést a kamatráfordítások között kell megjeleníteni. A céltartalékként
kimutatott összeget minden mérlegfordulónapkor szükséges megvizsgálni és az aktuális legjobb becslés szerint módosítani kell.
Ha a kötelem fennállásának valószínűsége csekély vagy nem lehet az összegére vonatkozóan megbízható becslést adni, akkor
megfelelő közzététel mellett céltartalék képzése nem szükséges.
Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

A jelen és jövőbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások, felmerüléskor jellegüknek megfelelően költségként
kerülnek elszámolásra vagy aktiválandók. Környezetvédelmi költségek miatti kötelezettség akkor kerül felvételre, ha a környezetvédelmi kárfelmérés vagy kármentesítés valószínű és a céltartalék mértékének megállapítása a felmerülő költségekre vonatkozó legjobb becslés alapján történik. A hosszú lejáratú kötelezettségek esetében az elszámolt összeg a várható jövőbeli költségek
jelenértéke.
Mezőfelhagyási kötelezettségre képzett céltartalék

A Csoport a kőolaj- és földgáztermelő mezőkön a termelés felhagyását követően jelentkező jövőbeni költségeinek jelenértékére
céltartalékot képez. A kötelezettség felmerülésekor kell megképzeni a teljes céltartalékot a mezőfelhagyási és helyreállítási költségek jelenértékének megfelelő mértékben. Ezzel egyidőben a kapcsolódó eszköz értékét is meg kell növelni a céltartalékkal
megegyező értékben. A céltartalék értékére vonatkozó becslés a jelenleg ismert szabályozás, technológia és árszint alapján történik.
A céltartalékkal megegyező összegű tárgyi eszköz szintén felvételre kerül, amelyre később a termelési vagy üzemegység része-

169

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ként értékcsökkenés kerül elszámolásra (Downstream esetében lineárisan, Upstream esetében a termelés arányában). Bármely, a
várható költségek jelenértékében bekövetkező változás, a céltartalék és a megfelelő tárgyi eszköz értékének egyidejű módosításaként jelenik meg.
Szervezet átalakításra képzett céltartalék

A Csoport munkavállalói, a munkáltató részéről történő felmondás esetén, a vonatkozó magyar törvényeknek megfelelően, valamint a MOL és az alkalmazottak közötti Kollektív Szerződés értelmében végkielégítésre jogosultak. A konszolidált éves beszámolóban az ilyen jellegű céltartalék akkor kerül megjelenítésre, ha a szervezet-átalakítási program meghatározásra és kihirdetésre
került, és a végrehajtás feltételei teljesültek.
Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék

A rendszerek által biztosított juttatások költsége a Csoport által meghatározott juttatási rendszere szerint, rendszerenként külön
kerül meghatározásra, a kivetített jóváírási egység módszerrel, aktuáriusi értékelés alapján. Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek egyéb átfogó jövedelemként azonnal elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése vagy a rendszerben történő változás
következtében keletkező múltbeli szolgálat költsége azonnal elszámolásra kerül ráfordításként.
A nettó kamatráfordítás megállapításának alapja a nettó meghatározott jövőbeni juttatás, mely a pénzügyi eredmény részeként
kerül kimutatásra. A program eszközeinek hozama és a kamatbevétele (mely a nettó kamatráfordítás része) közötti különbség az
egyéb átfogó jövedelemben kerül elszámolásra.
Jogi ügyekre képzett céltartalék

Árfolyam-különbözet

Mezőfelhagyás

Létszám-l
eépítés

Egyéb

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

666

–11.157

29

2

–95

586

–9.969

Peres
ügyek

Felhasználás

–4.432

–165

–14.704

–2.571

–2.120

–12.310

–36.302

Egyenleg 2016. december 31.

78.993

274.471

2.938

19.947

25.497

35.752

437.598

–

–

–

22

111

3.858

3.991

Képzés és korábbi becslések felülvizsgálata

4.181

35.444

1.176

2.896

1.016

11.185

55.898

Kamathatás

1.753

4.601

–

432

–

–

6.786

339

–1.777

–41

45

25

–2.574

–3.983

Leányvállalat bevonása /
eladása (-)

Árfolyam-különbözet
Felhasználás

–3.665

–115

–1.295

–2.264

–3.509

–15.002

–25.850

Egyenleg 2017. december 31.

81.601

312.624

2.778

21.078

23.140

33.219

474.440

A Csoport céltartalékot képez azon jogi ügyek esetében, melyek várható, a Csoportra nézve negatív kimenetele több, mint valószínű.

Rövid lejáratú rész 2016. dec. 31.

Kibocsátási kvóták

Hosszú lejáratú rész 2016. dec. 31.

A Csoport céltartalékot jelenít meg a becsült CO2 kibocsátásra, ha a tényleges kibocsátás meghaladja az ingyenesen juttatott
kvóták mértékét. Ha a tényleges kibocsátás meghaladja a kapott kibocsátási egységet, a hiányra aktuális piaci áron vagy megkötött
forward áron céltartalékot kell képezni.

Rövid lejáratú rész 2017. dec. 31.

JELENTŐS SZÁMVITELI BECSLÉSEK ÉS FELTÉTELEZÉSEK

Kör-nyezetvédelem

Hosszútávú munkavállalói
juttatások

Hosszú lejáratú rész 2017. dec. 31.

4.888

398

1.135

2.720

17.233

6.049

32.423

74.105

274.073

1.803

17.227

8.264

29.703

405.175

5.124

503

1.168

3.363

13.984

16.007

40.149

76.477

312.121

1.610

17.715

9.156

17.212

434.291

Környezetvédelmi céltartalék

Becslés szükséges egy jogi ügy kimenetelének, kötelezettség felmerülésének valószínűségére és számszerűsítésére vonatkozóan.
A becslésben rejlő bizonytalanság miatt a tényleges kifizetések eltérhetnek az eredetileg megbecsült összegtől.
A környezetvédelmi és mezőfelhagyási kötelezettségek köre, számszerűsítése és időbeli felmerülése

A Csoport céltartalékot mutat ki a jövőbeni leszerelési kötelezettségekre az olaj és gáz kitermelő létesítmények, csővezetékek
kapcsán hasznos élettartamuk végeztével. Ezen leszerelési események a jövőben fognak bekövetkezni, így a pontos követelmény,
aminek a bontáskor meg kell felelni, még bizonytalan. A leszereléshez használt technológiák és költségek folyamatosan változnak,
ahogy a politikai, környezetvédelmi, bizontsági és közösségi elvárások is. A vonatkozó jogszabályok értelmezése mellett a vezetőség
a korábbi tapasztalatait felhasználva becsüli meg a környezetvédelmi és mezőfelhagyási céltartalékok értékét.
Aktuáriusi feltételezések alkalmazása a nyugdíj-juttatási kötelezettség számszerűsítésében

A meghatározott juttatási programok értéke aktuáriusi értékelés alkalmazásával történik. Az aktuáriusi értékelés során becslések történnek a diszkontráták, jövőbeli béremelések, a halálozási és munkaerő-áramlási ráták vonatkozásában. Ezen programok
hosszú távú jellege miatt a becslések jelentős bizonytalanságot hordoznak.
Bizonyos peres ügyek kimenetele

A Csoport tagjai több peres ügyben, hatósági és polgári eljárásban érintettek, melyek a rendes üzletmenet során fordulnak elő.
A céltartalékok akkor kerülnek megjelenítésre, amikor valószínűvé válik, hogy a múltbeli esemény következtében meglévő kötelem
teljesítéséhez gazdasági hasznok kiáramlására lesz szükség, és a várható pénzkiáramlás megbízhatóan becsülhető.
A kötelezettségek időbeli megjelenítése és számszerűsítése becslést követel meg a körülmények és tényelek figyelembe vételével,
melyek változhatnak. Mivel a pénzkiáramlások a jövőben történnek meg, ezért a céltartalékok és kötelezettségek értékét rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani a megváltozott körülményeknek megfelelően.

Kör-nyezetvédelem

Mezőfelhagyás

Létszám-l
eépítés

Hosszútávú munkavállalói
juttatások

Egyéb

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Egyenleg 2016. január 1.

78.691

277.414

16.063

21.666

25.194

47.904

466.932

Leányvállalat bevonása /
eladása (-)

46

–3.007

–

9

–

222

–2.730

Képzés és korábbi becslések
felülvizsgálata

2.251

4.902

1.550

397

2.518

–650

10.968

Kamathatás

1.771

6.484

–

444

–

–

8.699

Peres
ügyek

2017. december 31-én 81.601 millió forint céltartalék szerepel a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a múltban keletkezett,
elsősorban a talaj- és talajvíz szennyeződésekkel, veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos magyarországi, horvátországi, szlovákiai és olaszországi kötelezettségekre. A céltartalék meghatározásának alapjául a MOL belső, környezetvédelmi szakértő csoportja által készített felmérés szolgált. Az érték becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján, kockázatokkal
súlyozott cash flow meghatározásával történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva. A 2017. december 31-i céltartalék
állomány 24.915 millió forint értékben tartalmaz az INA Csoport akvizíciója során felvett olyan függő kötelezettségeket, melyek az
INA meglévő környezetvédelmi kötelezettségein alapulnak, illetve további 15.667 millió forint környezetvédelmi függő kötelezettséget az IES akvizíciója kapcsán (lásd 25. magyarázat).
Mezőfelhagyási kötelezettségre képzett céltartalék

2017. december 31-én a termelés befejezését követő becsült mező- és kútfelhagyási költségekkel kapcsolatosan megképzett céltartalék összege 312.624 millió forint volt. Ennek a költségnek körülbelül 10%-a várhatóan 2018 és 2022 között merül fel, a fennmaradó
90% pedig a 2023 és 2069 közötti időszakban fog felmerülni. A céltartalék mértéke a vonatkozó jogszabályok jelenlegi értelmezése
alapján, a jelenlegi árszinten került kiszámításra és a becsült kockázatmentes kamatlábbal lett diszkontálva. A termelés befejezése
és az eredeti állapot helyreállítása során felmerülő kútlezárással és felszámolással kapcsolatos mezőfelhagyási tevékenység, külső
erőforrások igénybevételével kerül végrehajtásra. A vezetőség megítélése alapján a régióban ezen feladatokhoz elegendő kapacitás
áll majd rendelkezésre. Az IAS 16 – Ingatlanok, gépek és berendezések standard alapján a megképzett céltartalék feltételeknek
megfelelő része a vonatkozó mezők értékére került aktiválásra.
Létszámleépítési céltartalék

Folyamatos hatékonyság növelő projektek részeként a MOL Nyrt., a Slovnaft a.s., az INA d.d., az IES S.p.A és egyéb Csoport tagok
a munkaerő további optimalizálásáról döntöttek. Mivel a menedzsment elkötelezett a változások mellett és az átalakítási tervet az
érintetteknek kellően részletezett formában kommunikálta, a Csoport céltartalékot képzett azon költségek fedezetére, amely a jövőbeli fizetési kötelezettségek, kapcsolódó adók és járulékok adott időpontra vonatkozó nettó jelenértékének felelnek meg. A mantovai
tevékenység átalakítása kapcsán az IES 9.145 millió forint értékű létszámleépítési céltartalékot képzett 2013-ban, amely 2017.
december 31-re 568 millió forintra csökkent. 2015-ben az INA létszámleépítési programjára 9.804 millió céltartalékot képzett, amely
2017. december 31-re 720 millió forintra csökkent. A létszámleépítésre képzett céltartalék záró egyenlege 2017. év végén 2.778 millió
forint (2016. év végén 2.938 millió forint) volt.
Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék

2017. december 31-én a Csoport 21.078 millió forint céltartalékot képzett a jelenlegi munkavállalók jövőbeni nyugdíjazásakor fizetendő juttatások és a törzsgárda jutalmak becsült értékének fedezetére. A nyugdíjazáskor egy összegben járó juttatás kerül kifizetésre minden munkavállalónak. A MOL munkavállalók a szolgálati idejüktől függetlenül 3 havi juttatásban részesülnek a
nyugdíjazáskori fizetésük alapján, a MOL Petrolkémia Zrt. és a Slovnaft munkavállalói azonban a szolgálati idő függvényében, a
nyugdíjazáskori fizetésük alapján legfeljebb 2, illetve 7 havi juttatásban részesülnek nyugdíjazáskor. Az említett juttatásokon kívül
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Magyarországon a nyugdíjba vonuló munkavállalók jogosultak a Munka Törvénykönyve alapján meghatározott felmentési időre
járó távolléti díjnak megfelelő juttatásra. A felmentési idő a munkában töltött időtől függően 1-3 hónap hosszúságú lehet. Külön
kezelésű alap egyik esetben sem került kialakításra. A céltartalék mértékének meghatározása a kivetített jóváírási egység módszerének használatával, hivatalos statisztikai adatokat tükröző aktuáriusi és pénzügyi feltételezések figyelembe vételével történt,
melyek a Csoport üzleti tervében szereplő feltételezésekkel összhangban állnak.

2017

2016

millió forint

millió forint

19.947

21.666

22

9

727

496

1.196

1.910

432

444

–2.264

–2.571

973

–2.009

A hosszútávú munkavállalói juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év elején
Leányvállalat bevonásának / eladásának (-) hatása
Múltbeli szolgálat elszámolt költsége
Tárgyévre jutó szolgálat költsége
Kamathatás
Céltartalék felhasználás
Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása
melyből:
Nyugdíjazási juttatás (lásd 8. magyarázat)

1.194

Törzsgárda juttatás
Árfolyam-különbözet
A hosszútávú munkavállalói juttatási kötelezettség nettó jelenértéke az év végén

–794

–221

–1.215

45

2

21.078

19.947

Az alábbi táblázat foglalja össze a tárgyévi juttatások nettó költségeinek elemeit, amelyek a jövedelemre vonatkozó kimutatásban a
nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalékra vonatkozóan személyi jellegű ráfordításként kerültek kimutatásra:

Peres ügyekre képzett céltartalékok

2017. december 31-én a peres ügyek becsült költségére képzett céltartalék 23.140 millió forint (2016-ben 25.497 millió forint) volt.
2017. júliusban a MOL-csoport megállapodást kötött az angolai Pénzügyinisztériummal a 2002-2016 közötti időszakra vonatkozó, az angolai
blokkokat érintő addicionális adó és nyereségolaj kapcsán. A megállapodás értélmében a Csoport 6,6 millió dollárt köteles fizetni, az angolai
Pénzügyminisztérium pedig lemond azon jogáról, hogy további adófizetést követeljen a Csoporttól a 2016. év és az azt megelőző időszakok
kapcsán.
Kibocsátási kvóták és egyéb céltartalékok

A Csoport kibocsátási kvótákra képzett céltartaléka 2017. december 31-én 5.480 millió forint (2016. december 31-én 4.329 millió forint) volt.
A MOL-csoport 2017-ben 4.353.955 kibocsátási kvótát kapott a magyar, horvát és szlovák hatóságoktól (2016-ban 4.293.688-at). A kibocsátási
kvótákból 2017-ben összesen 6.635.778 tonna került felhasználásra (2016-ban 6.374.298 tonna).

17. EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

Kapott és elhatárolt költségvetési támogatások (lásd 9. magyarázat)

9.603

10.553

Kapott és elhatárolt egyéb támogatások

5.085

3.301

Tárgyi eszközök kiváltásáért kapott elhatárolt kompenzáció

4.741

4.319

Állam felé fennálló kötelezettség eladott lakásokkal kapcsolatban

1.356

1.592

Munkavállalói lakásértékesítések halasztott bevétele

1.273

1.292

Egyéb
Összesen

1.464

1.601

23.522

22.658

18. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
A szállítói kötelezettségek nem kamatozó jellegűek és általában 30 napon belül kerülnek rendezésre.

2017

2016

millió forint

millió forint

2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

1.196

1.910

millió forint

millió forint

Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség nettó hatása

-221

-1.215

134.278

141.919

Múltbeli szolgálat elszámolt költsége

727

496

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek

41.736

35.723

Fizetendő vámok

11.386

9.867

Tárgyévre jutó szolgálat költségei

Év végi egyenleg

1.702

1.191

A következő táblázat bemutatja a nyugdíjjuttatások számításakor használt főbb pénzügyi és aktuáriusi változókat, becsléseket:

Fizetendő adók és hozzájárulások (kivéve nyereségadók)

Vevőktől kapott előlegek

9.996

7.607

Stratégiai készletezésért fizetendő díjak

4.162

3.794

Egyéb halasztott bevételek

2017

2016

3.429

4.806

Diszkontráta %

1,9 – 5,2

1,7 – 3,0

Kapott és elhatárolt állami támogatások (lásd 9. magyarázat)

959

629

Átlagos bérnövekedés %

1,4 – 5,2

0,0 – 2,0

Kapott stratégiai kapacitás lekötési díj

405

1.466

Halálozási ráta (férfiak)

0,04 – 3,57

0,05 – 3,57

Alapügyletek negatív valós érték értékelési különbözete

–

3.299

Halálozási ráta (nők)

0,02 – 1,53

0,02 – 1,53

Egyéb

3.980

3.514

210.331

212.624

Összesen

Az aktuáriusi nyereségek (-) / veszteségek a következő tételekből álltak:
Nyugdíjazási juttatás

Törzsgárda juttatás

2017

2016

2017

2016

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Demográfiai feltételezések változásából eredő aktuáriusi nyereség
(-) / veszteség

–646

–867

–152

–605

Pénzügyi feltételezések változásából eredő aktuáriusi nyereség (-)
/ veszteség

1.097

786

–406

–345

743

–713

337

–265

1.194

–794

–221

–1.215

Tapasztalati módosításokból eredő aktuáriusi nyereség (-) / veszteség
Aktuáriusi nyereség (-) / veszteség összesen

A fizetendő adók és hozzájárulások főként bányajáradékból, társadalombiztosítási járulékból, általános forgalmi adóból és jövedéki adóból
állnak.

19. ÉRTÉKESÍTÉSRE TARTOTT ESZKÖZÖK
SZÁMVITELI POLITIKA
Egy befektetett eszköz vagy elidegenítési csoport akkor minősül értékesítésre tartottnak, ha annak könyv szerinti értéke elsődlegesen egy értékesítési ügylet, nem pedig a folyamatos használat során térül meg. Ez akkor valósul meg, ha az értékesítés nagyon
valószínű, valamint az eszköz vagy elidegenítési csoport annak jelenlegi állapotában azonnal értékesíthető. A menedzsmentnek
elkötelezettnek kell lennie az értékesítés mellett és annak várhatóan a minősítéstől számított egy éven belül meg kell felelnie a befejezett értékesítés feltételeinek, valamint az értékesítési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseknek azt kell jelezniük, hogy
nem valószínű a terv jelentős változtatása vagy a terv visszavonása.
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Az értékesítésre tartottá minősítést megelőzően közvetlenül értékvesztés teszt végrehajtása szükséges. Az értékesítésre tartottá
minősített befektetett eszközt vagy elidegenítési csoportot annak könyv szerinti értéke és az értékesítési költségekkel csökkentett
valós értéke közül az alacsonyabbon kell értékelni. Ha egy tárgyi eszköz vagy immateriális jószág értékesítésre tartóttá minősítésre
kerül, értékcsökkenés és amortizáció nem számolható el.
2017-ben a Csoport elkötelezte magát a pakisztáni Ghauri blokk értékesítése mellett, valamint aktívan keresi az érkesítési lehetőségeket, melynek eredményeképp 751 millió fortint értékben sorolt át eszközöket az értékesítésre tarott kategóriába. Az átsorolás 1.417
millió forint értékvesztés elszámolásával járt. Az eszközök az Upstream szegmenshez tartoznak.
2016-ban megkezdődött a Zagráb 1 platform divesztíciója, melynek eredményeképp a 320 millió forint értékű eszköz értékesítésre
tartottá került besorolásra. Az eszközök a Központi és egyéb szegmens 2017. december 31-i jelentésadatait képezik.
2017. június 14-én a MOL-csoport értékesítette a IES S.p.A kiskereskedelmi hálózat eszközeit, melyek a Fogyasztói Szolgáltatások
szegmenshez tartoztak. Az eladott eszközök 2016. december 31-én értékvesztés elszámolást követően átsorolásra kerültek az értékesítésre tarott kategóriába. Az értékesítés kapcsán 2.521 millió forint könyv szerinti értékben kerültek kivezetésre eszközök. A tranzakció nem járt jelentős eredményhatással.
A menedzsment várakozásai szerint a következő tizenkét hónapban mindkét értékesítési tranzakció bekövetkezik.
2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

Tárgyi eszközök

1.071

3.082

Értékesítésre tartott eszközök és kötelezettségek

1.071

3.082

–

–

Értékesítésre tartott eszközök és kötelezettségek
Eszközök

E szakasz ismerteti a Csoport tőkestruktúrájának menedzselésére és a pénzügyi
kockázatok kezelésére vonatkozó politikákat és eljárásokat, valamint bemutatja
azon pénzügyi instrumentumokat is, melyek segítségével a Csoport megvalósítja
ezen politikákat. Ugyancsak e szakasz tartalmazza a fedezeti elszámolásra vonatkozó politikákat, illetve a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó közzétéleket.

SZÁMVITELI POLITIKA
Bekerülési érték

A pénzügyi instrumentumok bekerüléskor valós értéken kerülnek kimutatásra (az eredménnyel szemben valós értéken nem értékelt eszközök és kötelezettségek esetén beleértve a tranzakciós költségeket is).
Követő értékelés

Kötelezettségek
Értékesítésre tartott kötelezettségek

PÉNZÜGYI
INSTRUMENTUMOK,
TŐKE ÉS PÉNZÜGYI
KOCKÁZATKEZELÉS

A követő értékelés az adott pénzügyi instrumentum besorolásán alapszik. A Csoport pénzügyi eszközei a kezdeti értékeléskor
kerülnek besorolásra azok jellegének és céljának megfelelően.
Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi eszközök
Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi eszközök kategóriájába a kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök (beleértve
a származékos ügyleteket, kivéve amelyek hatékony fedezeti instrumentumnak minősülnek), illetve a kezdeti megjelenítéskor az
eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök tartoznak.
Az eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi eszközök valós értéken kerülnek megjelenítésre a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, míg a kapcsolódó bevételek vagy ráfordítások a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerülnek elszámolásra.
Adott kölcsönök és követelések
Az adott kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározható kifizetéssel rendelkező nem származékos pénzügyi eszközök,
amelyek nem jegyzettek egy aktív piacon. A kezdeti értékelést követően az adott kölcsönök és követelések az effektív kamatláb
módszer alapján meghatározott, esetleges értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre.
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok
Az értékesíthető pénzügyi eszközök azok a nem származékos pénzügyi eszközök, melyeket a Csoport bekerüléskor értékesíthetőnek minősített, vagy nem tartoznak a fenti három pénzügyi eszköz kategória egyikébe sem. Az értékesíthető pénzügyi eszközök
a megszerzést követően valós értéken kerülnek értékelésre, a nem realizált nyereség és veszteség közvetlenül az egyéb átfogó jövedelem valós érték értékelési tartalékba történő elszámolásával.
Valós értéken történő értékelés

Az instrumentumok valós értékének meghatározása a mérleg fordulónapján érvényes, tranzakciós költségek levonása nélküli jegyzett piaci árak alapján történik. A piaci jegyzésárral nem rendelkező befektetések valós értékének meghatározása más, lényegében
azonos jellemzőkkel rendelkező instrumentumok érvényes piaci értéke, vagy a befektetések alapját képező nettó eszközöktől elvárt
pénzáramok alapján történik.
A pénzügyi instrumentumok kivezetése

A pénzügyi instrumentumok kivezetése akkor történik meg, amikor a Csoport már nem rendelkezik a pénzügyi instrumentumban
foglalt jogokkal, amely rendszerint az instrumentum eladásával, vagy az instrumentumból származó valamennyi pénzáramlás
független, harmadik fél részére történő átadásával megvalósul. Abban az esetben, ha a Csoport nem adja át és nem is tartja meg a
pénzügyi eszközhöz kapcsolódó összes kockázatot és hozamot, de megtartja az eszköz feletti ellenőrzést, a visszatartott hozamot
eszközként, míg a megtartott kockázatból eredő lehetséges pénzkiáramlásokat kötelezettségként kell állományba venni.
Fedezeti ügyletek

A fedezeti elszámolás szempontjából az ügyletek a következő kategóriákba sorolhatók:
 valós érték fedezeti ügyletek;
 cash flow fedezeti ügyletek; vagy
 külföldi érdekeltségekbe történt nettó befektetések fedezeti ügyletek.
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A fedezeti ügylet megkötésekor a Csoport formálisan megjelöli és dokumentálja a fedezeti kapcsolatot, amelyre a Csoport a fedezeti
elszámolást alkalmazni kívánja, az ügylet megkötésének kockázatkezelési céljaival és stratégiájával együttesen. A dokumentáció
tartalmazza a fedezeti ügylet azonosítását, a kapcsolódó fedezett tételt vagy ügyletet, a fedezni kívánt kockázat jellegét és azt, hogy
a gazdálkodó hogyan fogja mérni a fedezeti ügylet hatékonyságát a fedezett tétel valós értékében vagy pénzáramaiban létrejövő, a
fedezett kockázatnak tulajdonítható változásoknak való kitettség ellentételezésében. Ezen fedezeti ügyletek várhatóan hatékonyak
(80-125%) lesznek a fedezett kockázatnak tulajdonítható valósérték- vagy cashflow-változásokat ellentételező hatások elérésében,
és folyamatosan értékelésre kerülnek annak megállapítása érdekében, hogy azok folyamatosa hatékonyak voltak azon pénzügyi
beszámolási időszakok alatt, amelyekre vonatkozóan a fedezeti ügyleteket megjelölésre kerültek.
A fedezeti elszámolás szigorú követelményeinek megfelelő fedezeti ügyletek elszámolása az alábbiak szerint történik:
Valós érték fedezeti ügyletek
A valós érték fedezeti ügyletek egy, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban kimutatott eszköz, vagy kötelezettség, vagy egy
meg nem jelenített biztos elkötelezettség, vagy egy ilyen eszköz, kötelezettség vagy biztos elkötelezettség beazonosítható részének
valós értékében bekövetkező változásoknak való olyan kitettség fedezése, amely egy bizonyos kockázathoz kapcsolódik és várhatóan az eredményt fogja érinteni.
Valós érték fedezeti ügyletek esetében a fedezett tétel könyv szerinti értéke a fedezett kockázatnak tulajdonítható nyereséggel
vagy veszteséggel módosításra kerül. A fedezeti ügylet átértékelésre kerül valós értékre, és így mind a fedezett tétel, mind a fedezeti ügylet nyeresége vagy vesztesége az eredményben jelenik meg. Az amortizált bekerülési értéken szereplő tételekhez kapcsolódó valós érték fedezeti ügyletek esetében a könyv szerinti érték módosítása a lejáratig hátralévő időszak alatt kerül amortizálásra
az eredménnyel szemben. Egy fedezett, effektív kamatláb módszerrel értékelt pénzügyi instrumentum könyv szerinti értékének
módosítását az eredménnyel szemben kell amortizálni.
A Csoport akkor szünteti meg a valós érték fedezeti elszámolást, ha a fedezeti instrumentum lejár, eladásra kerül, megszűnik vagy
lehívásra kerül, a fedezeti ügylet már nem felel meg a fedezeti elszámolás kritériumainak, vagy a Csoport visszavonja a fedezeti
megjelölést.
Cash flow fedezeti ügyletek
A cash flow fedezeti ügylet a pénzáramok változékonyságából eredő olyan kitettségek fedezése, amelyek egy, a pénügyi helyzetre
vonatkozó kimutatásban szereplő eszköznek vagy kötelezettségnek, vagy egy nagy valószínűséggel előre jelzett ügylettel kapcsolatos bizonyos kockázatnak tulajdoníthatók és amelyek érinthetik az eredményt. A fedezeti ügylet nyereségének vagy veszteségének hatékony része közvetlenül az egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony része az eredménnyel szemben kerül
elszámolásra.
Az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegeket akkor kell a jövedelemre vonatkozó kimutatásba átvezetni, amikor a fedezett
tranzakció az eredményre hatást gyakorol. Ha a fedezett ügylet egy nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség megszerzésének költsége, a saját tőkében elszámolt összeget a nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség bekerülési értékében kell figyelembe venni.
Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, a korábban az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegeket át
kell sorolni az eredménybe. Ha a fedezeti ügylet lejár, eladásra kerül, megszűnik, lecserélés vagy átforgatás nélkül lehívásra kerül
vagy a fedezeti megjelölés visszavonásra kerül, a korábban az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt összegek az egyéb átfogó jövedelemben maradnak, amíg az előre jelzett ügylet bekövetkezik. Ha az előre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, ezeket
az összegeket át kell sorolni az eredménybe.
Nettó befektetés fedezete
Egy külföldi érdekeltségekbe történt nettó befektetésre vonatkozó fedezeti ügylet, beleértve azon monetáris eszközök fedezetét is,
amelyek a nettó befektetés részét képezik, a cash flow fedezeti ügyletekhez hasonló módon kerül elszámolásra. A fedezeti ügylet
nyereségének vagy veszteségének hatékony része közvetlenül az egyéb átfogó jövedelemben, míg a nem hatékony része az eredménnyel szemben kerül elszámolásra. A külföldi egység kivezetésekor az egyéb átfogó jövedelemben így elszámolt nyereség vagy
veszteség átsorolásra kerül az eredménybe.
Pénzügyi eszközök értékvesztése

A Csoport a pénzügyi eszközökre, illetve azok csoportjaira vonatkozóan minden mérlegfordulónapon értékvesztés-vizsgálatot
végez. A pénzügyi eszközök, illetve a pénzügyi eszközök csoportjára vonatkozóan értékvesztés kerül elszámolásra, ha az értékvesztés fennállására egyértelmű bizonyíték létezik, amely lényegesen befolyásolja a pénzügyi eszköz vagy az eszközök csoportjának
várható jövőbeli pénzáramait.
Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszközök
Az értékvesztés összege megegyezik az eszköz könyv szerinti értékének és a jövőbeli pénzáramoknak (kivéve a jövőben várhatóan
meg nem térülő, az értékelés időpontjáig még fel nem merült hitelezési veszteségeket) az eszköz az értékvesztés pillanatában aktuális effektív kamatlábával diszkontált nettó jelenértékének különbözetével. Az értékvesztés összege a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra.
Amennyiben egy későbbi időszakban az értékvesztés összege csökken, és a csökkenés az értékvesztés elszámolását követő
időszakban bekövetkezett eseményből származik, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírandó. A jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolt értékvesztés visszaírását olyan mértékig lehet elszámolni, hogy az eszköz könyv szerinti értéke ne haladja meg
az eszköz visszaírás időpontjára vonatkozó amortizált bekerülési értékét.

Értékesíthető pénzügyi instrumentumok
Ha egy értékesíthető eszköz esetében értékvesztés elszámolására kerül sor, az eszköz (a tőketörlesztéseket és a halmozott amortizáció hatását is tartalmazó) könyv szerinti értéke és aktuális valós értéke közötti különbözetnek a korábban az eredményben elszámolt értékvesztéssel csökkentett összege, az egyéb átfogó jövedelemből a jövedelemre vonatkozó kimutatásba kerül átvezetésre.
Értékesíthető pénzügyi eszköznek minősített tőkeinstrumentumok esetében, az értékvesztés visszaírása nem a jövedelem helyzetre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra, hanem az egyéb átfogó jövedelemben. A hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokra vonatkozó értékvesztés visszaírása abban az esetben kerül a jövedelemre vonatkozó kimutatásban elszámolásra, ha az
instrumentum valós értékének növekedése egyértelműen az értékvesztés eredményben történő elszámolását követő időszak eseményéből fakad.
JELENTŐS SZÁMVITELI BECSLÉSEK ÉS FELTÉTELEZÉSEK
A pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása során a menedzsment becsléseket alkalmaz a valós értékre jelentős
hatást gyakorló tényezők jövőbeli alakulásával kapcsolatban (beleértve többek között a hozamgörbéket, árfolyamokat, a kockázatmentes kamatlábakat, illetve az átváltási opcióhoz kapcsolódóan a MOL részvények árfolyamának volatilitását és az elvárt osztalékhozamot).
A kölcsönök és követelések megtérülésének értékeléséhez, valamint a kapcsolódó céltartalékok szükségességének megítéléséhez
a mendezsment mérlegelése szükséges. A mérlegeléskor figyelembe vett tényezők között szerepel a másik fél hitelminősítése,
a jövőben várható fizetések összege és időzítése, illetve bármilyen más lehetséges tevékenység, amely csökkenti a nem fizetés
kockázatát.

20. PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉS ÉS TŐKEKEZELÉS
Pénzügyi kockázatkezelés

A MOL-csoporton belül a pénzügyi kockázatkezelési feladatok központosítottak, ezért a pénzügyi kockázati tényezők Csoport
szinten kerülnek meghatározásra és mérésre egy Kockáztatott Érték (Value-at-Risk, VaR) megközelítésre alapuló modell használatával. A felső vezetés részére negyedéves pénzügyi kockázati jelentés készül.
A kockázatkezelés általános megközelítése szerint az üzleti tevékenységet, mint egy megfelelően kiegyensúlyozott portfoliót kezeli.
A MOL kizárólag a következő esetekben lép fel aktívan az árukitettség kezelése érdekében:
 Csoport szintű célok – pénzügyi mutatók és cálok, valamint nagy összegű kifizetéssel járó tranzakciókkal kapcsolatos kitettségek kezelése.
 Divíziós célok - a normál üzletmenettől történő eltérések (pl.: tervezett finomítói leállások) esetén, a divízió cash flow-jának
védelme a piaci árkockázatból fakadó kitettség ellen.
Tőkekezelés

A Csoport tőkekezelésének legfőbb célja a kedvező hitelbesorolás megtartása és a megfelelő pénzügyi mutatók biztosítása annak
érdekében, hogy minél jobban támogassa az üzletmenetet és maximalizálja a Csoport részvényesi értékét.
A Csoport a mindenkori gazdasági körülményeknek megfelelően alakítja ki tőkeszerkezetét, melyet szükség esetén változtat.
Ennek eszközeként a Csoport változtathatja az osztalék kifizetés összegét, tőkét juttathat vissza a részvényeseknek vagy új részvényeket bocsáthat ki. A Csoport végezhet saját részvény tranzakciókat is ilyen célból.
A Csoport a nettó eladósodottsági mutató alkalmazásával követi figyelemmel a tőkeszerkezet alakulását, amely a nettó adósság és a
saját tőke, valamint a nettó adósság hányadosa.
A Csoport jelenlegi tőkeáttétele alacsony. 2017. december 31-én a Nettó adósság / EBITDA mutató 0,65 (2016-ban 0,97), míg a Nettó
eladósodottság 17% (2016-ban 25%).
A) FŐBB KITETTSÉGEK
A Csoportszintű Kockázatkezelés azonosítja a főbb kockázati tényezőket és méri a Csoport működési eredményére vonatkozó hatásukat. A MOL-csoport főbb kitettségeket alulról építkező (bottom-up) modellezés segítségével kíséri figyelemmel. Ennek megfelelően a gázolaj crack spread, a kőolaj ára és a benzin crack spread járul hozzá leginkább a cash flow volatilitásához. Az árfolyamok,
az egyéb finomítói és vegyipari termékek árának cash flow volatilitásra gyakorolt hatása is jelentős.
Termékár kockázat kezelése

A MOL-csoport, mint integrált olaj- és gázipari vállalat, mind eladóként, mind vásárlóként termékár kockázatnak van kitéve.
A főbb termékár kockázat abból származik, hogy a Csoport integrált üzleti modelljében a Downstream szegmens több kőolajat
használ fel, mint a saját termelésű kőolaj mennyisége. Az Upstream szegmensben „hosszú” kőolaj pozícióval, míg a Downstream
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szegmensben „hosszú” finomítói és vegyipari árrés pozícióval rendelkezik a Csoport. A termékár kockázat nincs teljes mértékben
fedezve, hiszen az olajipari vállaltok részvényeibe befektetők általában hajlandóak vállalni az olajipari üzletmenetből származó
kockázatokat. Amennyiben szükséges, a Csoport lefedezi a normális üzletmenettől eltérő és a szokásos piaci árváltozásokat meghaladó termékár kockázatokat.
2017-ben a Csoport rövid lejáratú és középtávú termékár csere és opciós ügyleteket kötött. A tranzakciók elsősorban működési
kockázatok fedezése céljából kötődtek, hogy csökkentsék az áringadozások hatását a Csoport tevékenységére, ugyanakkor, lehetőség esetén a kedvező határidős görbe struktúrából származó előnyök kihasználása érdekében.

Pénzügyi kötelezettségek lejárat
szerinti megoszlása, szerződéses nem
diszkontált kifizetések alapján
2017

Árfolyamkockázat kezelése

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

A Csoport azon közgazdasági árfolyamkockázat-kezelési alapelvet alkalmazza, mely szerint az adósságállomány deviza-összetétele a Csoport nettó működési cash flow pozícióját tükrözi (’természetes fedezés’) azonban a devizapiaci környezet függvényében a
Csoport gyakorlata ettől eltérhet. A Csoport árfolyamkitettségének kezelésére származékos deviza ügyleteket is alkalmaz.

Nem derivatív pénzügyi instrumentumok

Kölcsönök

1 hónapon
belül
sedékes

1 és 12 hónap
között
esedékes

1 és 5 év
között
esedékes

5 éven túl
esedékes

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

67.164

110.489

274.071

261.531

713.255

–

202.695

–

–

202.695

355.686

178.424

2.361

29

536.500

1.100

2.966

7.190

1

11.257

423.950

494.574

283.622

261.561

1.463.707

–

44

–

–

44

15.115

257

9.766

–

25.138

1 hónapon
belül
esedékes

1 és 12 hónap
között
esedékes

1 és 5 év
között
esedékes

5 éven túl
esedékes

Összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Eladott „A” részvények eladási és vételi
opcióval
Szállítói- és egyéb tartozások

Pénzügyi garanciákból eredő teljes kitettség
Derivatívák

Kamatlábkockázat kezelése

A MOL-csoport, mint energiaipari cég, kamatlábkockázatból adódó kitettsége limitált. A fix és változó kamatozású adósság arányát
a Csoportszintű Kockázatkezelés felügyeli és rendszeresen jelenti az Igazgatóság számára.
A Csoport a változó kamatozású hitelekből eredő kamatkockázat cash flow-ra gyakorolt hatásának fedezésére kamat swap ügyleteket köt.

Pénzügyi kötelezettségek lejárat
szerinti megoszlása, szerződéses nem
diszkontált kifizetések alapján
2016
Kölcsönök

92.409

382.751

250.536

248.065

973.761

Hitelkockázat

Eladott „A” részvények eladási és vételi
opcióval

70.652

91.089

–

–

161.741

342.968

157.705

255

9

500.937

1.700

3.409

8.095

1.294

14.498

507.729

634.954

258.886

249.368

1.650.937

60

–

–

–

60

19.405

16.366

329

3.048

39.148

A Csoport termékeit és szolgáltatásait egy olyan üzleti és földrajzi szempontból is diverzifikált vevőportfóliónak értékesíti, amelyet
megfelelő hitelkockázati profillal rendelkező vevők széles köre alkot.
Az érvényben lévő Csoportszintű politika és eljárások célja megteremteni a vevői hitelkezelés és a Csoport követelésbehajtásának keretrendszerét és alapelveit, hogy minimalizálni tudja a vevők késedelmes vagy nem fizetéséből származó hitelkockázatot,
ezen felül célja a kockázatok folyamatos nyomon követése, illetve pénzügyi segítségnyújtás biztosítása az értékesítési folyamatok
számára a Csoport értékesítési stratégiájának és kockázatviselési képességének megfelelően.
A Csoport alaposan kiértékeli és rendszeresen ellenőrzi a halasztott fizetési határidővel rendelkező vevők hitelképességét, valamint hitelkockázat mérséklő eszközöket alkalmaz. A tisztán vevői hitelkockázat fedezésekor a leginkább preferált biztosítékfajták
a hitelbiztosítások, a bankgaranciák, az akkreditívek, a készpénz letét és a zálogjogok. A Csoportszintű politika elvárja, hogy adott
esetben a vevői hitelkockázat fedezésére értékpapír fedezet álljon rendelkezésre.
Az egyedi hitellimitek a vevők külső és belső értékelése, valamint a vevők által nyújtott biztosítékok alapján kerülnek megállapításra. A már meglévő és lehetséges vevőkről az információk ismert és megbízható hitelminősítőktől kerülnek beszerzésre. A vevők
belső értékelése a beszerzett információk (demográfiai, pénzügyi és külső információk) alapján történik. A vevői hitellimitek felülvizsgálatára évente legalább egyszer sor kerül.
A vevői hitelkockázat kezelését, beleértve a hitel kitettségek folyamatos figyelemmel kísérését, a hitel korlátok túllépésének és lejáratának, illetve a lejárt követeléseknek és garanciáknak a nyomon követését különféle megoldások segítik. Amennyiben ilyen eset
következik be, a Csoport a szállításokat azonnal leállítja. Az újraindításáról szóló döntést mind az üzleti, mind a pénzügyi oldalon
kizárólag a kijelölt vezető hozhatja meg.

Szállítói- és egyéb tartozások
Egyéb pénzügyi kötelezettségek
Nem derivatív pénzügyi instrumentumok
Pénzügyi garanciákból eredő teljes kitettség
Derivatívák

B) ÉRZÉKENYSÉG VIZSGÁLAT
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Csoport Kockázatkezelési Vezetése érzékenységi vizsgálatot készít. A Pénzügyi Kockázatkezelési Modellnek megfelelően a főbb érzékenységi mutatók a következők:
„Tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült* üzleti tevékenység nyereségére /
veszteségére (-) gyakorolt hatás

Upstream
Downstream

Hosszú lejáratú lehívható hitelkeret (vállalatfinanszírozási célra)
Rövid lejáratú lehívható hitelkeret
Összes lehívható hitelkeret

+37,8 / –37,8

+42,3 / –42,3

–7,9 / +7,9

–8,5 / +8,5

–0,0 / +0,0

–0,9 / +0,9

Upstream

+11,4 / –11,4

+10,0 / –10,0

Downstream

+15,9 / –15,9

+15,8 / –15,8

+0,7 / –0,7

+0,7 / –0,7

+2,2 / –2,2

+1,4 / –1,4

+22,0 / –22,0

+26,5 / –26,5

+30,5 / –30,5

+29,1 / –29,1

+44,1 / –44,1

+40,4 / –40,4

Árfolyam (+/- 15 HUF/USD változás; fix crack spreadek)

A Csoport célja, hogy a likviditási kockázatot megfelelően kezelje, így a felmerülő likviditási igényt bankbetétekből, egyéb készpénz
egyenértékesekből és megfelelő mennyiségű rendelkezésre tartott lehívható hitelkeretből biztosítsa. Emellett a napi működés során
a Csoport számos csoporton belüli cash-pool segítségével optimalizálja a többlet likviditást és a fellépő likviditási igényt.
A jelenlegi bankhitel keretek kellő mértékű likviditást és pénzügyi rugalmasságot biztosítanak a Csoport számára.

Lehívható, fel nem használt, rendelkezésre tartott hitelkeretek

2016**
milliárd forint

Brent kőolaj ára (+/- 10 USD/bbl változás; fix crack spreadek és vegyipari árrés esetén)

Gáz Midstream***

Likviditási kockázat

2017
milliárd forint

Gáz Midstream
Árfolyam (+/- 15 HUF/EUR változás; fix crack spreadek / vegyipari árrés esetén)
Upstream

2017

2016

millió forint

millió forint

901.753

911.616

Finomítói árrés (+/- 1 USD/bbl változás)

82.055

109.146

Downstream

983.808

1.020.762

Downstream

Integrált vegyipari árrés (+/- 100 EUR/t változás)
Downstream

*	Az újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyereségét / veszteségét (-) és ezen eredménykategória számítási metódusát az IFRS nem szabályozza. A „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-) üzleti tevékenység nyereségéből / veszteségéből (-) történő
levezetését, valamint a vonatkozó definíciókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
**	Az értékek módosításra kerültek.
***
A Brent kőolaj árhoz kötött gázszerződés 2016-ban lejárt.
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C) KÖLCSÖNÖK

2017

2016

millió forint

millió forint

EUR

379.882

623.187

USD

253.996

231.973

HUF

23.447

16.229

Bruttó hitelállomány devizanemenként

SZÁMVITELI POLITIKA
Valamennyi hitel és kölcsön valós érétken kerül felvételre, mely a kapott ellenérték kibocsátási költségekkel csökkentett értéke.
A kezdeti megjelenítést követően a kamatozó hitelek és kölcsönök az effektív kamatláb módszerével számított amortizált bekerülési
értéken kerülnek értékelésre.

HRK
Összesen

2017

2016

millió forint

millió forint

–

242.660

Eurobond | 2,625%, 750 millió EUR, lejárat: 2023

4.132

4.362

USD bond | 6,250 %, 500 millió USD, lejárat: 2019

2.125

2.425

171

–

148.627

181.172

Schuldschein | 130 millió EUR, lejárat: 2020 és 2027 között
Bankhitelek
Pénzügyi lízing kötelezettség
Egyéb
Rövid lejáratú hitelek összesen

10.063

619

6.443

9.134

171.561

440.372

Kibocsátott
összeg

Pénznem

(eredeti pénznem,
millió)

Kupon

Típus

Kamatfizetés
gyakorisága

Forgalomba
hozatal napja

Lejárat dátuma

Kibocsátó

Eurobond

EUR

750

2,625

FIX

ÉVES

2016.04.28

2023.04.28

MOL NYRT.

USD bond

USD

500

6,25

FIX

FÉLÉVES

2012.09.26

2019.09.26

MOL GROUP
FINANCE SA

A teljes jövőbeli minimális pénzügyi lízing fizetések és a pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértékének levezetését az
alábbi táblázat mutatja be:
2017. dec. 31.

Hosszú lejáratú hitelek
Eurobond | 2,625%, 750 millió EUR, lejárat: 2023

230.332

230.632

USD bond | 6,250 %, 500 millió USD, lejárat: 2019

128.747

146.569

Schuldschein | 130 millió EUR, lejárat: 2020 és 2027 között

40.251

–

Bankhitelek

29.148

57.676

Pénzügyi lízing kötelezettség

63.132

1.970

91

75

Hosszú lejáratú hitelek összesen

491.701

436.922

Bruttó hitelállomány (rövid- és hosszú lejáratú) összesen

663.262

877.294

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

202.041

216.928

26.043

53.910

Egyéb

Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Nettó hitelállomány

435.178

606.456

2.055.771

1.801.626

Tőke és nettó hitelállomány

2.490.949

2.408.082

Eladósodottsági mutató (%)

17%

25%

672.583

623.388

0,65

0,97

Saját tőke

EBITDA
Nettó hitelállomány / EBITDA

5.905
877.294

Az alábbi táblázat mutatja be az év végén fennálló kibocsátott kötvényeket.

Rövid lejáratú hitelek
Eurobond | 5,875%, 750 millió EUR, lejárat: 2017

5.937
663.262

2016. dec. 31.

Minimális
lízing fizetések

Pénzügyi
lízingből
eredő kötelezettségek
jelenértéke

Minimális
lízing fizetések

Pénzügyi
lízingből
eredő kötelezettségek
jelenértéke

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

12.868

10.063

723

625

2-5 éven belül esedékes

47.339

39.978

990

646

5 éven túl esedékes

24.937

23.154

1.629

1.318

Összesen

85.144

73.195

3.342

2.589

Pénzügyi lízingek
1 éven belül esedékes

Jövőbeni finanszírozási költségek

11.949

n/a

-753

n/a

Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek jelenértéke

73.195

73.195

2.589

2.589

D) SAJÁT TŐKE
SZÁMVITELI POLITIKA
A konszolidált éves beszámolóban szereplő tartalékok értéke nem azonos a tulajdonosoknak osztalékként kifizethető tartalékok
összegével. Az osztalék mértékének meghatározására a MOL Nyrt. egyedi, magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolója szolgál.
Átváltási tartalék

MOL Nyrt. 2017 július 24-én 110 millió euró összegű, 2017 október 2-án pedig további 20 millió euró összegű Schuldscheindarlehen
(“SSD”) finanszírozási szerződést írt alá. A SSD egy német jog szerinti speciális finanszírozási forma (adósságlevél).
A 2010. április 20-án kibocsátott 750 millió eurós 7 éves lejáratú fix kamatozású Eurobond (kupon 5,875%, ISIN: XS0503453275)
visszafizetésre került az utolsó kamatfizetéssel együtt mely lejáratkor volt esedékes.
A Csoport bruttó adósságát pénznemenkénti bontásban az alábbi táblázat foglalja össze.

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

A valós érték értékelési tartalék a hatékony cash-flow fedezeti ügyletek és az értékesíthető pénzügyi instrumentumok valós értékének halmozott nettó változását tartalmazza.
Az összetett instrumentumok tőkerésze és a visszavásárlási árak különbözete

Az összetett instrumentumok tőkerésze tartalmazza az instrumentum kibocsátásából származó bevétel kötelezettség részen felüli
értékét. A kötelezettség rész az instrumentumhoz kapcsolódó jövőbeni kifizetések jelenértékeként kerül meghatározásra. Az összetett instrumentumok tőkerésze akkor kerül kimutatásra, amikor azok szerződéses feltételei a Csoport számára kötelezővé válnak.
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Összes kibocsátott részvény darabszáma

Visszavásárolt saját
részvény
darabszáma

Visszavásárlási kötelezettséggel
rendelkező
részvények
darabszáma

MUFG Securities EMEA Plc.-vel kötött új részvény opció szerződés

–

4.894.187

–4.894.187

–

–

Unicredit Bank A.G. részvény opciós
szerződés elszámolása

–

–4.933.378

4.933.378

–

–

ING Bank N.V. részvény opciós szerződés
elszámolása

–

–5.164.470

5.164.470

–

–

819.424.825

–82.139.461

–103.057.795

634.227.569

1.059.424.825

578

–578

–

–

578

578

–578

–

–

578

Visszavásárolt saját részvények

A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tőkéből kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti különbözet
közvetlenül a tőketartalékban kerül elszámolásra. Annak érdekében, hogy következetesen megkülönböztethető legyen a visszavásárolt saját részvény ügyletek tőketartalék és eredménytartalék hatása, a saját részvény visszavásárlási és viszonteladási ügyletek a
tőketartalék helyett az eredménytartalékra hatnak.
Jegyzett tőke

A Társaság kibocsátott részvényeinek darbszáma 2017 során az „A” sorozatú törzsrészvényének névértékének nyolcadolásával történő felaprózása miatt változott. 2017. december 31-én az összes kibocsátott részvény névértéke 102.429 millió forint, ami
819.424.824 „A” sorozatú, egy darab „B” sorozatú és 578 darab „C” sorozatú részvényt foglal magában. A kibocsátott jegyzett tőke
összege 2017. december 31-én 79.279 millió forint, míg 2016. év végén 79.260 millió forint volt.
Az „A” sorozatú törzsrészvények 125 forint névértékűek, a „C” sorozatú törzsrészvények 1.001 forint névértékűek. Minden 1.000
forint, azaz egyezer forint névértékű „A” sorozatú részvény egy szavazatra, illetve minden 1.001 forint, azaz egyezeregy forint
névértékű „C” sorozatú részvény egy egész egyezred szavazatra jogosít, kivéve az alábbiakat. Az Alapszabálynak megfelelően egy
részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a
Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letét- és értékpapír-kezelőt.
A „B” sorozatú részvény, névre szóló, 1.000 forint névértékű, Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvény. A „B” sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. A „B” sorozatú részvény névértékének megfelelően egy szavazatra jogosít. A „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges
az Alapszabály 12.4 Cikkelye alapján a következő ügyekhez: a „B” sorozatú részvénnyel kapcsolatos adatok megváltoztatása, szavazati jogok és részvényesi csoportok meghatározása, a közgyűlésen minősített többséget igénylő döntések listája, továbbá ezen 12.4
Cikkely módosítása. Továbbá, azon határozati javaslat elfogadásához, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a „B” sorozatú részvény
tulajdonosának igen szavazata szükséges az alábbi kérdésekben: az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai valamint a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, illetve az Alapszabály egyes pontjainak
módosítása.
Az Igazgatóság az Alapszabály 17.D Cikkelyének felhatalmazása alapján 2019. április 23-ig jogosult az alaptőkét, a Gazdasági Társaságokról szóló törvényi szabályozás adta kereteken belül, bármely választott módon, egy vagy több részletben felemelni, de az alaptőke felemelésének mértéke összesen nem haladhatja meg a 30 milliárd forintot.
A törzsrészvény, a saját és a kibocsátható részvények darabszámának változásai:

„A” és „B”sorozatú részvények

2017. dec. 31.

Kintlévő
részvények
darabszáma

Kibocsátható maximális részvény
darabszám

„C” sorozatú részvények
2016. dec. 31.
„C”sorozatú részvények
2017. dec. 31.

A MOL 2006-ban 6.007.479 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényt értékesített a Magnolia Finance Limited („Magnolia”),
Jersey-ben bejegyzett társaság részére. A Magnolia 610 millió euró értékű, lejárat nélküli, átváltható értékpapírt értékesített,
amelyek 2011 és 2016 között „A” sorozatú MOL törzsrészvényre voltak átválthatóak. A MOL a saját részvények értékesítésével egyidejűleg megállapodott egy swap szerződés aláírásában a Magnolia-val, amely értelmében a MOL-t vételi jog illeti meg az összes
vagy egyes MOL törzsrészvényekre vonatkozóan. A MOL és a Magnolia között megkötött swap megállapodás értelmében a vételi
jog lehívásra került, amely 2016. február 4-én került bejelentésre. A 6.006.495 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényre vonatkozó fizikai elszámolásra 2016. március 21-én került sor. A részvények részvényenkénti vételára 45,9905 euró volt. Egyidejűleg,
a Magnolia visszahívta a kibocsátott lejárat nélküli, átváltható értékpapírjait. Annak ellenére, hogy a MOL nem rendelkezik
közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel vagy kontrollal a Magnolia-ban, az IFRS szerinti beszámolójában konszolidálja
a Magnolia-t az „IFRS 10 – Konszolidált pénzügyi beszámoló” standarddal összhangban. A fent említett Magnolia tranzakciók részvénydarabszámai részvényfelaprózás előtt értendők.

„A” és „B”sorozatú részvények

Összes kibocsátott részvény darabszáma

Visszavásárolt saját
részvény
darabszáma

Visszavásárlási kötelezettséggel
rendelkező
részvények
darabszáma

2016. jan. 01.

104.518.485

–1.530.080

–23.748.142

79.240.263

134.518.485

Magnolia Finance Limited-től részvény
visszavásárlás

–

–6.006.495

6.007.479

984

–

Saját részvényekre vonatkozó put és call opciós tranzakciók

Igazgatóság tagjainak juttatott részvények

–

18.600

–

18.600

–

–2.090.381

2.090.381

–

–

–2.090.381

A MOL és egyes pénzintézetek között 2017. december 31-én 62.973.787 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényre („Részvény”)
vonatkozó opciós szerződés áll fenn. A MOL amerikai típusú vételi opciókkal, míg a pénzintézetek európai típusú eladási opciókkal
rendelkeznek az „A” sorozatú MOL törzsrészvényekre vonatkozóan. Mind a vételi, mind az eladási opciók lejárata azonos: a szerződés megkötésétől számított egy évre szólnak.

CA CIB részvény opciós szerződés elszámolása

–

–2.129.666

2.129.666

–

–

ING Bank N.V. részvény opciós szerződés
elszámolása

–

–356.899

356.899

–

–

102.428.104

–7.914.159

–15.254.098

79.259.847

132.428.104

Tőkeleszállítás

2016. dec. 31. (részvényfelaprózás előtt)

Kintlévő
részvények
darabszáma

Kibocsátható maximális részvény
darabszám

Osztalék

A tulajdonosok által 2017 áprilisában megtartott Éves Általános Közgyűlésen meghozott döntés értelmében a 2016-os év üzleti
eredményéből 58.007 millió forintnyi osztalék kifizetésére került sor, amely 78 forint (részvényfelaprózás előtt 625 forint) részvényenkénti osztalékot jelent. Az osztalékfizetésre jogilag rendelkezésre álló tartalékok teljes összege a Társaság egyedi beszámolója
alapján 2017. december 31-én 1.305.164 millió forint, 2016. december 31-én 1.170.422 millió forint volt.

Pénzintézet
ING Bank N.V.
MUFG Securities EMEA Plc.

2016. dec. 31. (2017-es részvényfelaprózás
miatt újraszámolt)

UniCredit Bank AG
819.424.825

–63.313.272

–122.032.784

634.078.769

1.059.424.825

Unicredit Bank A.G. részvény opciós
szerződés elszámolása

–

–13.771.328

13.771.328

–

–

Igazgatóság tagjainak juttatott részvények

–

148.800

–

148.800

–

MOL törzsrészvények darabszáma

Kötési árfolyam részvényenként

Lejárat

33.740.338

EUR 10,46670

2018.11.26

4.894.187

EUR 10,30000

2018.11.06

24.339.262

EUR 10,27147

2018.11.14

A MOL és a MUFG Securities EMEA Plc (“MUFG”) 2017. november 6-án részvény adásvételi és részvény opciós szerződést kötött.
Ezen tranzakciók eredményeképpen a MUFG tulajdonába összesen 4.894.187 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvény került. Egyidejűleg a MOL és a MUFG opciós szerződést kötött 4.894.187 darab Részvényre vonatkozóan. Az opciók lejárata 2018. november 6.
A MOL megállapodást kötött az UniCredit Bank AG-vel („UniCredit”), melynek értelmében a köztük 2017. január 3-án létrejött,
29.272.640 darab „A” sorozatú MOL törzsrészvényre („Részvény”) vonatkozó opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok 2017.
november 16-án 4.933.378 darab opció tekintetében fizikai, 24.339.262 darab opció tekintetében pénzbeli elszámolásra kerültek.
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Egyidejűleg a MOL és az UniCredit új opciós szerződést kötött, 2017. november 16-ai hatállyal 24.339.262 darab Részvényre vonatkozóan. Az opciók lejárata 2018. november 14.
A MOL és az ING Bank N.V. („ING”) megállapodást kötött, melynek értelmében a köztük 2016. november 24-én létrejött opciós
szerződés alapján fennálló 5.164.470 darab opció fizikai, 33.740.338 darab opció pénzbeli elszámolásra került 2017. november 28-án.
Egyidejűleg a MOL és az ING újabb részvény opciós szerződést kötött 2017. november 28-án kezdőd hatállyal 33.740.338 darab
Részvény vonatkozásában. A vételi és eladási jogok lejárata 1 év.
Részvényswap megállapodás az OTP-vel
Miután 2009. április 16-án a MOL és az OTP Bank Nyrt. („OTP”) az 40.084.008 darab MOL részvényre vonatkozó értékpapír
kölcsönügyletet megszüntette, a MOL és az OTP részvénycsere és részvényswap megállapodást kötött, amely alapján a MOL
24.000.000 db OTP törzsrészvény ellenében 40.084.008 db „A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át az OTP-re. A megállapodás további teljesítési rendelkezéseket tartalmaz a relatív részvényárfolyamok bizonyos változása esetén nettó módon pénzben
vagy nettó módon részvényben történő további elszámolásra vonatkozóan. A részvényswap-megállapodás eredeti lejárata 2012.
július 11. 2012 folyamán ez meghosszabbításra került 2017. július 11-ig. 2017 folyamán a 24.000.000 db OTP törzsrészvény ellenében
adott 40.084.008 „A” sorozatú MOL törzsrészvényre vonatkozó részvényswap megállapodás meghosszabításra került 2022 július
11-ig, mely meghosszabítás nem idézett elő változást a MOL Nyrt. visszavásárolt saját részvényeiben.
Lejáratig bármelyik fél kezdeményezheti az ügylet pénzbeli vagy fizikai elszámolását.

Eredménnyel
szemben
valós értéken

FVTPL*
millió forint

fedezeti elsz.**
millió forint

Kölcsönök és
követelések
és kötelezettségek amortizált bek.
értéken
amortizált
bek. ért.
millió forint

FVTOCI*
millió forint

Fedezeti elszámolásba bevont
derivatívák

Értékesíthető instrumentumok

Könyv szerinti érték
összesen
millió forint

Tőkeinstrumentumok

–

–

–

31.158

31.158

Adott kölcsönök

–

–

42.414

–

42.414

Betétek

–

–

306

–

306

Pénzügyi lízing
követelések

–

–

402

–

402

87

–

209

3.824

4.120

87

–

43.331

34.982

78.400

Vevő- és egyéb követelések

–

–

538.902

–

538.902

Pénzügyi lízing követelések

–

–

84

–

84

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

–

–

202.041

–

202.041

5.141

–

–

20.902

26.043

4.815

–

–

–

4.815

Adott kölcsönök

–

–

1.451

–

1.451

Betétek

–

–

46.590

–

46.590

395

–

–

–

395

Egyéb
Befeketett pénzügyi eszközök összesen

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Termékár ügyletek

Egyéb rövid lejáratú
pénzügyi eszközök

Deviza származékos
ügyletek

523

–

1.941

–

2.464

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen

10.874

–

791.009

20.902

822.785

Pénzügyi eszközök összesen

10.961

–

834.340

55.884

901.185

Egyéb

321

2.968

494.977

N/A.

498.266

Szállítói- és egyéb tartozások

–

–

516.737

–

516.737

Kölcsönök
(Rövid lejáratú hitelek)

–

–

161.498

–

161.498

Pénzügyi lízing
kötelezettségek

–

–

10.063

–

10.063

–

–

201.257

–

201.257

15.356

–

–

–

15.356

Deviza származékos
ügyletek

16

–

–

–

16

Egyéb származékos
ügyletek

6.477

–

–

–

6.477

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

Eladott „A”részvények
eladási és vételi
opcióval

Kölcsönök
(Hosszú lejáratú hitelek)

–

428.569

Pénzügyi lízing
kötelezettségek

–

63.132

Deviza származékos
ügyletek
Egyéb

–

–

–

3.289

–

–

3.276

–

3.276

millió forint

–

–

6.144

–

6.144

–

895.699

N/A.

917.548

Pénzügyi kötelezettségek összesen

22.170

2.968

1.390.676

N/A.

1.415.814

* FVTPL: eredménnyel szemben valósan értékelt; fedezeti elsz.: fedezeti elszámolás alatt; FVTOCI: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valósan értékelt

FVTPL*

fedezeti elsz.**

Kölcsönök és
követelések
és kötelezettségek amortizált bek.
értéken
amortizált
bek. ért.

FVTOCI*

Könyv szerinti érték
összesen

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

Eredmén�nyel szemben valós
értéken
2016
Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke

Fedezeti
elszámolásba bevont
derivatívák

Értékesíthető instrumentumok

Pénzügyi eszközök
Tőkeinstrumentumok

–

–

–

31.857

31.857

Adott kölcsönök

–

–

5.312

–

5.312

Betétek

–

–

304

–

304

Egyéb

–

–

26.177

2

26.179

Befeketett pénzügyi eszközök összesen

–

–

31.793

31.859

63.652

Vevő- és egyéb követelések

–

–

476.531

–

476.531

Egyéb befektetett pénzügyi
eszközök

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

–

–

216.928

–

216.928

1.543

–

–

52.367

53.910

9.762

3.481

–

–

13.243

Adott kölcsönök

–

–

2.146

–

2.146

Betétek

–

–

6.871

–

6.871

Deviza származékos
ügyletek

8

–

–

–

8

Egyéb származékos
ügyletek

1

–

–

–

1

Termékár ügyletek

–

–

4.560

–

4.560

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen

11.314

3.481

707.036

52.367

774.198

Pénzügyi eszközök összesen

11.314

3.481

738.829

84.226

837.850

Egyéb

63.132

2.968

Könyv szerinti érték
összesen

21.849

Egyéb

428.569

321

FVTPL*
millió forint

Értékesíthető instrumentumok

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

Egyéb rövid lejáratú
pénzügyi eszközök

Pénzügyi kötelezettségek

Egyéb hosszú lejáratú
pénzügyi kötelezettségek

FVTOCI*
millió forint

Egyéb rövid lejáratú
pénzügyi kötelezettségek

Pénzügyi eszközök

Egyéb befektetett
pénzügyi eszközök

fedezeti elsz.**
millió forint

2017
Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke

Termékár ügyletek

21. PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK

2017
Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke

Fedezeti elszámolásba bevont
derivatívák

Kölcsönök és
követelések
és kötelezettségek amortizált bek.
értéken
amortizált
bek. ért.
millió forint

Eredménnyel
szemben
valós értéken
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FVTPL*

fedezeti elsz.**

Kölcsönök és
követelések
és kötelezettségek amortizált bek.
értéken
amortizált
bek. ért.

millió forint

millió forint

millió forint

Eredmén�nyel szemben valós
értéken
2016
Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke

Fedezeti
elszámolásba bevont
derivatívák

22. VALÓS ÉRTÉK HIERARCHIA
Értékesíthető instrumentumok
FVTOCI*

Könyv szerinti érték
összesen

millió forint

millió forint

Pénzügyi kötelezettségek

2017

2016

2. szint

Nem módosított
aktív piacokon
jegyzett árak
HUF million

Elérhető és
figyelemmel kísérhető
piaci adatokon
alapuló
értékelési
eljárások
millió forint

millió forint

Nem módosított
aktív piacokon
jegyzett árak
millió forint

Tőkeinstrumentumok

26.228

5.453

31.681

25.909

5.948

31.857

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

22.867

7.000

29.867

53.910

2

53.912

1. szint

Valós érték hierarchia

2. szint

Elérhető és
figyelemmel kísérhető
piaci adatokon
alapuló
értékelési
eljárások
millió forint

1. szint

Valós érték
összesen

Valós érték
összesen
millió forint

–

–

436.922

–

436.922

Deviza származékos
ügyletek

–

3.048

–

–

3.048

Egyéb

–

–

3.112

–

3.112

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

–

3.048

440.034

N/A.

443.082

Termékár ügyletek

–

4.902

4.902

–

13.243

13.243

Szállítói- és egyéb
tartozások

–

–

493.389

–

493.389

Deviza származékos
ügyletek

–

395

395

–

8

8

–

–

440.372

–

440.372

–

–

–

–

1

1

–

–

160.907

–

160.907

Egyéb származékos
ügyletek

13.927

5.867

–

–

19.794

49.095

17.750

66.845

79.819

19.202

99.021

524

11.068

–

–

11.592

Termékár ügyletek

–

15.356

15.356

–

19.794

19.794

Deviza származékos
ügyletek

–

3.305

3.305

–

14.640

14.640

Egyéb származékos
ügyletek

–

6.477

6.477

–

4.714

4.714

Pénzügyi kötelezettségek
összesen

–

25.138

25.138

–

39.148

39.148

Kölcsönök (Hosszú lejáratú hitelek)
Egyéb hosszú lejáratú
pénzügyi kötelezettségek

Kölcsönök (Rövid lejáratú hitelek)
Eladott „A” részvények eladási és vételi
opcióval
Termékár ügyletek
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

Deviza származékos
ügyletek
Egyéb származékos
ügyletek

4.714

–

–

–

4.714

–

–

5.049

–

5.049

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen

19.165

16.935

1.099.717

N/A.

1.135.817

Pénzügyi kötelezettségek
összesen

19.983

1.539.751

N/A.

1.578.899

1,578,899

Egyéb

19.165

* FVTPL: eredménnyel szemben valósan értékelt; fedezeti elsz.: fedezeti elszámolás alatt; FVTOCI: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valósan értékelt

A Csoport nem rendelkezik lejáratig tartott pénzügyi instrumentumokkal, illetve olyan instrumentumokkal, amelyeket a kezdeti
megjelenítéskor az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek jelölt, azon célból kifolyólag, hogy az értékelési vagy megjelenítési következetlenségeket csökkentse.
Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentumok valós értéke, a kibocsátott kötvényeket kivéve, megközelíti a könyv szerinti értéküket. A kibocsátott kötvények valós értéke 2017 év végén 404.576 millió forint, míg könyv szerinti értéke
365.336 millió forint volt (2016 év végén a valós érték 651.676 millió forint, míg a könyv szerinti érték 626.648 millió forint volt).
Értékvesztés kizárólag a vevőkövetelések esetén került elszámolásra. A többi pénzügyi instrumentum elenyésző hitelkockázatot
hordoz magában.
A Csoport leszűkítette a fedezeti elszámolásba bevont instrumentumok körét és 2017 január 1. hatállyal a termékárügyletek tekintetében megszűntette a fedezeti elszámolást.
A fedezeti elszámolásba bevont fedezeti instrumentumok könyv szerinti értékét az alábbi táblázat foglalja össze.

Fedezeti instrumentumok könyv szerinti értéke

2017

2016

2017

2016

millió forint

millió forint

HUF million

HUF million

Termékár ügyletek
Eszközök

Kötelezettségek

–

3.299

Deviza származékos ügyletek

–

3

Termékár ügyletek

–

5.743

–

182

2.968

3.048

–

124

518.400

518,400

–

11.065

Termékár ügyletek
Eszközök
Kötelezettségek

Kötelezettségek

Kölcsönök

Deviza származékos ügyletek
Termékár ügyletek
435.154
Deviza származékos ügyletek*

*EUR/USD deviza számazékos ügyletek az egyik kibocsátott kötvény cash flow fedezeti programjában is meg vannak jelölve mint fedezeti instrumentumok.
További részletek a 20 a) magyarázatban találhatóak.

Pénzügyi eszközök

Pénzügyi eszközök összesen

Pénzügyi kötelezettségek

Ez a tábla csak azokat a pénzügyi instrumentumokat tartalmazza, amelyek valós értéken értékeltek. Azok a tőkeinstrumentumokba történő befektetések,
amelyek nem jegyzettek aktív piacokon, valamint amelyek valós értéke nem határozható meg megbízhatóan bekerülési értéken vannak nyilvántartva és ezáltal nem szerepelnek a valós érték hierarchia táblában.

A Csoport 2017-ben és 2016-ban sem rendelkezett olyan instrumentummal, amely a 3. szintű kategóriába lett volna besorolva.
(3. szint: nem elérhető és figyelemmel nem kísérhető piaci adatokon alapuló értékelési eljárások.)

23. VEVŐ ÉS EGYÉB KÖVETELÉSEK
SZÁMVITELI POLITIKA
A vevő és egyéb követelések a vállalat általános üzletmenete során áru értékesítésből és szolgáltatás nyújtásból származó követeléseket és olyan egyéb követeléseket tartalmaznak, mint a margining követelések. A vevő és egyéb követelések bekerüléskor tranzakciós költségekkel csökkentett valós értéken kerülnek kimutatásra. A vevő és egyéb követelések a követő értékelés folyamán a kétes
követelésekre képzett céltartalékkal csökkentett amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre. Értékvesztés megállapítására
olyan objektív bizonyíték alapján kerül sor (például fizetésképtelenség valószínűsége vagy az adós jelentős pénzügyi nehézségei),
amely arra enged következtetni, hogy a Csoport nem lesz képes a teljes, a számla eredeti feltételeinek megfelelő összeget behajtani.
A leírt követelés kivezetése akkor történik meg, amikor behajthatatlannak minősül.
Amennyiben az áruszállításból eredő követelések pénzügyi rendezésére várhatóan a szokásos üzletmenet során, tehát egy éven
belül sor kerül, azok a forgóeszközök között kerülnek kimutatásra, míg ellenkező esetben befektetett eszközként kerülnek megjelenítésre.
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2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

466.479

417.133

72.507

59.398

538.986

476.531

Vevőkövetelések
Egyéb követelések
Összesen

EGYÉB PÉNZÜGYI
INFORMÁCIÓK

E szakasz ismerteti az egyéb pénzügyi információkat, amelyeket vagy a vonatkozó
számviteli standardok tesznek kötelezővé
vagy a vezetőség tekint a részvényesek
számára lényeges információnak.

2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

502.244

464.139

–35.765

–47.006

466.479

417.133

Vevőkövetelések
Kétes követelésekre képzett értékvesztés
Összesen

25. MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK
SZÁMVITELI POLITIKA

Kétes vevőkövetelésekre képzett értékvesztés változása
Nyitó egyenleg január 1-jén
Tárgyévi növekedés

2017

2016

millió forint

millió forint

47.006

45.618

3.001

11.453

-14.546

-9.999

Értékvesztés kivezetése

-153

-433

Árfolyam-különbözet

457

367

35.765

47.006

Tárgyévi csökkenés (visszaírás)

Záró egyenleg december 31-én

A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban, hacsak nem üzleti kombinációk során
szerezte a Csoport. A magyarázatokban kerülnek bemutatásra, kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítő források kiáramlásának
esélye minimális. A mérlegen kívüli követelések nem szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban, azonban amennyiben
gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a magyarázatokban kimutatásra kerülnek.
A) ADOTT GARANCIÁK
A MOL-csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 221.789 millió forint 2017. december 31.-én.
B) SZERZŐDÉSES ÉS BERUHÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

Bruttó könyv
szerinti érték

Nettó könyv
szerinti érték

Bruttó könyv
szerinti érték

Nettó könyv
szerinti érték

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

418.014

417.621

380.729

380.280

84.230

48.858

83.410

36.853

40.803

39.931

24.366

23.609

Vevőkövetelések lejárat szerinti megoszlása
Nem esedékes vevőkövetelések
Késedelmes vevőkövetelések
90 napon belül
91 - 180 nap között
180 napon túli
Összesen:

5.114

3.119

4.328

1.779

38.313

5.808

54.716

11.465

502.244

466.479

464.139

417.133

24. PÉNZESZKÖZÖK ÉS PÉNZ-EGYENÉRTÉKESEK

A szerződéses és beruházási kötelezettségek értéke 2017. december 31-én 91.438 millió forint, amelyből 48.411 millió forint társult
vállalkozásokhoz, 25.855 millió forint a magyar tevékenységhez, és 13.637 millió forint a szlovák tevékenységhez tartozik. További
jelentős rész kapcsolódik új petrolkémiai üzemek beruházásaihoz Szlovákiábban (2.793 millió forint) és a poliol termelés elékészületéhez Magyarországon (9.873 millió forint).
C) OPERATÍV LÍZING

2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

1 éven belül esedékes kötelezettségek

10.838

6.384

2-5 éven belül esedékes kötelezettségek

18.632

84.079

2.135

752

31.605

91.215

Operatív lízing kötelezettségek

5 éven túl esedékes kötelezettségek

SZÁMVITELI POLITIKA

Összesen

A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják magukban. A pénz egyenértékesek olyan rövid távú magas likviditású
befektetési formák, amelyek minimális értékváltozási kockázatot hordoznak, és azonnal pénzeszközökre konvertálhatók. A “minimális értékváltozási kockázat” fogalomat a Csoport nem korlátozza három hónapos időszakra.

Az operatív lízing kötelezettségekből 10.417 millió forint a szlovákiai, 5.738 millió forint a horvátországi, 14.434 millió forint pedig a
magyarországi tevékenységhez köthető.
D) HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK, PERES ÜGYEK

2017. dec. 31.

2016. dec. 31.

millió forint

millió forint

100.616

111.505

Látraszóló betétek

87.996

98.190

Készpénz állomány

13.429

7.233

202.041

216.928

Rövid lejáratú bankbetétek

Összesen

Általánosságban

A lentiek szerint felsorolt peres ügyek egyike sem gyakorolt hatást a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásokra, kivéve ahol
ez kiemelésre került. A MOL-csoport tagjai szokásos működésük során több peres ügyben is érintetté váltak. Jelenleg nincs folyamatban olyan további peres ügy, melynek kimenetele jelentős negatív hatással lehet a Csoport pénzügyi helyzetére, eszközeire,
eredményére vagy üzleti tevékenységére.
Azon perek pertárgyértéke, melyekben a MOL-csoport tagjai alperesként vesznek részt, 35.991 millió forint, melyre 23.140 millió
forint összegű céltartalék képzésére került sor.
Creditor perek (MOL Nyrt.)

CREDITOR GAMA s.r.o. kártérítési igényt tartalmazó keresetet nyújtott be a MOL ellen a SLOVNAFT a.s. részvényeinek MOL
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általi felvásárlása okán. Ebben arra kéri a bíróságot, hogy kötelezze a MOL-t nagyjából 380 millió szlovák korona (12,6 millió EUR)
és annak 2007. november 28-tól számított évi 14,75%-os késedelmi kamatai megfizetésére. A keresetet a bíróság első fokon elutasította. A felperes fellebbezést nyújtott be az elsőfokú bíróság döntése ellen, amelyet a fellebbezési bíróság elutasított és az elsőfokú
bíróság döntését helybenhagyta.
A CREDITOR BETA s.r.o. azt állítja, hogy a SLOVNAFT a.s. társaság felvásárlásakor a MOL által tett vételi ajánlatot a szlovák
pénzügyi felügyelet (Úrad pre financny trh) nem hagyta jóvá, és emiatt 213 napig nem jutott hozzá a felajánlott részvényei ellenértékéhez. Keresetében ebből a késedelemből származó kára megtérítését kéri (nagyjából 3 millió EUR és annak 2007. június 28-tól
számított évi 10,48%-os késedelmi kamatai megfizetését). Az eljárás az összeg kérdésében folyik tovább, miközben a MOL fellebbezett a jogalap tekintetében hozott ideiglenes döntés ellen a fellebbviteli bíróságon. Ezt a fellebbezést a bíróság elutasította. A MOL
rendkívüli fellebbezést nyújtott be fellebbezésének elutasítása ellen.
ICSID választottbírósági eljárás (MOL Nyrt. kontra Horvát Köztársaság)

A választottbírósági eljárást indító kérelmét a MOL 2013. november 26-án nyújtotta be a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjához ("ICSID") a Horvát Köztársaság Kormánya ellen. A kereset benyújtását elsősorban az INA-Industrija Nafte,
d.d.-nek („INA”) a gáz üzletágban elszenvedett hatalmas veszteségei indokolták, melyeket a horvát kormány 2009-ben kifejtett
szerződésszegő magatartása okozott.
SALBATRING ENERGIJA, Međunarodna trgovina, d.o.o (INA csoport)

A SALBATRING ENERGIJA, Međunarodna trgovina, d.o.o. (“SALBATRING”) cég kezdeményezte a választottbírósági eljárást.
Az INA 2015. június 20-án kézhez kapta a Salbatring teljes követelését tartalmazó kérelmét, amely szerint a Salbatring 27.950.385
USD-t és kamatait, valamint egyéb költségeket követel. 2017. 11. 27-én az INA és a Salbatring Egyezségi Megállapodást írtak alá,
amelynek értelmében az INA köteles Salbatringnak 1,45 millió USD-t fizetni, Salbatring pedig visszavonja a választottbírósági eljárásban érvényesíteni kívánt minden követelését.
KONCESSZIÓK (INA Csoport)

2011. július 29-én a Gazdasági Munkaügyi és Vállalkozási Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) három határozatot hozott,
amelyekkel megfosztotta az INA-t szénhidrogén-kutatási koncesszióitól a „Száva”, „Dráva” és „Észak-nyugat Horvátország” feltárási területeken.
2011. augusztus 29-én az INA három keresetet nyújtott be a Minisztérium döntései ellen a bírósághoz. A Közigazgatási Bíróság
megsemmisítette a Minisztérium döntéseit.
A Minisztérium 2014. november 10.-én és 2015. február 20-án új határozatokat hozott, amelyekben ismét megfosztotta az INA-t
szénhidrogén-kutatási koncesszióitól a „Száva”, „Dráva”, illetve az „Észak-nyugat Horvátország” feltárási területeken, ugyanazon érvelés alapján. Az INA pert indított az új minisztériumi határozatokkal szemben a „Száva” „Dráva”, illetve az „Észak-nyugat
Horvátország” feltárási területeket illetően és a Bíróságtól ideiglenes intézkedés meghozatalát kérte.
2015 áprilisa folyamán a Közigazgatási Bíróság határozatot hozott, amelyben elutasította az INA ideiglenes intézkedés meghozatalára irányuló kérelmét. Ez ellen az INA fellebbezett, de 2015 júniusában a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság elutasította az INA ez
irányú fellebbezését.
2016 novemberében a Közigazgatási Bíróság döntést hozott és ebben elutasította az INA követelését a „Dráva” feltárási területet illetően. Az INA ez ellen a döntés ellen 2016 decemberében terjesztett elő fellebbezést.
Az INA 2017. szeptember 8-án kapta kézhez a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának ítéletét, amelyben elutasította az INA fellebbezését a „Dráva” ügyben hozott elsőfokú döntés ellen. Ezáltal véglegessé vált a hatáskörrel rendelkező Minisztérium által kibocsátott Döntés, amely a „Dráva” kutatási területen a szénhidrogén-kutatási engedélyek zárolását rendelte el.
A bíróság továbbra sem döntött a „Száva” és „Északnyugat Horvátország” kutatási területekkel kapcsolatos INA keresetek
ügyében.
2017. október 6-án az INA Alkotmányjogi keresetet nyújtott be a Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságához azok ellen az ítéletek
ellen, amelyeket a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága és Közigazgatási Bírósága hoztak a „Dráva” ügyben.
Keresetében az INA mindezen ítéletek hatályon kívül helyezését kéri az Alkotmánybíróságtól. Az INA most az Alkotmánybíróság
döntésére vár.
BELVEDERE

2017 júliusában az INA megkapta a Belvedere d.d. Dubrovnik keresetét, amelynek alapja egy 220 millió HRK-t kitevő követelés. Az
ügy gyökerei 2005-be nyúlnak vissza, amikor az INA kölcsönt adott a Belvedere d.d. részére (a dubrovniki tengerparton található
hotel „Belvedere” a kölcsön zálogaként szolgált). Mivel a Belvedere d.d. nem fizette vissza a kölcsönt, 2012-ben megindult a végrehajtási eljárás és a hotelt egy nyilvános aukción eladták a legmagasabb ajánlatot tevőnek 92 millió HRK-ért. A végrehajtási eljárás
közjegyző előtt folyt le, ahol a hotel értékét három, független bírósági szakértő becsülte meg. Belvedere d.d. most azt állítja, hogy a
hotel a piaci ára alatt került eladásra és követeli a jó hírnevét ért kár valamint a profitvesztesége megtérítését.
Megemlítendő, hogy az INA már megnyert két külön, de hasonló bírósági eljárást; az egyik eljárás, amelyet annak kimondására

indítottak, hogy a hotel Belvedere adásvételi szerződése semmis és érvénytelen, már lezárult, a másik eljárás, amelyet a zálogszerződés végrehajtási záradékának érvénytelensége iránt indítottak, még nem fejeződött be. Habár ezen eljárás kimenetele még
bizonytalan, mégis valószínűbb, hogy az INA-nak kedvező döntés fog születni. A lehetséges kimeneteltől függetlenül, a kártérítési
igényt túl magasnak gondolják annak fényében, hogy három, független bírósági szakértő már kifejezte véleményét a piaci ár kérdésében.
Dana Gas és Crescent Petroleum (Pearl részvényesek) kontra MOL Nyrt.

Pearl Petroleum Company Limited (“Pearl”) vállalatnak, többek között részvényese a Dana Gas PJSC („Dana Gas”) és a Crescent
Petroleum Company International Limited („Crescent”) és a MOL is.
Dana Gas és Crescent, a Pearl-el együtt2017. augusztus 30-án megállapodást („Megállapodás”) kötöttek, a Pearlnek az Iraki
Kurdisztán Regionális Kormányával („KRG”), régóta fennálló vitájának egyezséggel történő rendezése tárgyában anélkül, hogy
megelőzően megfelelően konzultáltak volna a MOL-al, vagy beszerezték volna a kötelező hozzájárulását, megsértve ezzel a MOL
Joint Venture Agreement (JVA) által biztosított jogait.
MOL ezért szerződésszegési figyelmeztetést („default notice”) intézett 2017. szeptember 11-én Dana Gas és Crescent felé, összhangban a JVA által a Pearl részvényesei számára biztosított mechanizmussal. A szerződésszegési figyelmeztetés komoly jogi
következményei vannak a szerződésszegő részvényesekre, a Pearl-ben lévő részvényeik, és a kapcsolódó jogosultságaik vonatkozásában.
Dana Gas és a Crescent a Londoni Nemzetközi Választottbíróság előtt índított eljárást a MOL ellen, amelyben MOL szerződésszegési figyelmeztetésének érvényességét vitatják. A MOL megteszi a JVA-ból fakadó jogai védelme érdekében szükséges lépéseket.
A fentieken felül Dana Gas és Crescent annak megállapítását is kérik a bíróságtól, hogy a MOL megszegte a JVA-t; illetve kártérítést
is követelnek, amelynek összegét később fogják számszerűsíteni. A jelenlegi fázisban nehéz megbecsülni a pénzügyi hatásokat.
E) KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK
A Csoport tevékenységéhez kapcsolódóan környezetkárosításból vagy szennyezésből fakadó kötelezettségek, valamint az ezekhez
kapcsolódó helyreállítás miatt felmerülő ráfordítások keletkezhetnek. A Csoportot a tevékenységével kapcsolatosan korábban
felmerült környezetkárosításért felelősség terheli. Ennek megfelelően a MOL a múltban okozott környezeti károk helyreállításának, továbbá a jelenleg hatályban lévő környezetvédelmi szabályozásoknak való megfeleléshez szükséges intézkedéseknek a 2017.
december 31-ével becsült költségeire 81.601 millió forint céltartalékot képzett (lásd 16. magyarázat). Bár a menedzsment megítélése
szerint e céltartalékok összege az ésszerűen lehetséges becslések alapján elegendő fedezetet nyújt a követelményeknek való megfelelésre, az e követelményekkel kapcsolatos jövőbeni szabályozási fejlemények és változások, valamint az ismert és tényleges környezeti állapot között fennálló eltérések e becslések átértékeléséhez vezethetnek.
Ezen túlmenően, a Csoport egyes telephelyei szennyezettségének felszámolása jelenleg nem becsülhető mértékű költséggel járhat
vagy a jogszabályi követelmények nem egyértelműen nevesítik a feladatokat. A legjelentősebb eset, ahol ilyen kötelezettség létezhet,
az a tiszaújvárosi telephely, ahol a Csoport potenciálisan jelentős talaj- és talajvíz szennyezettséget azonosított be. A regionális
környezetvédelmi hatóság határozatának megfelelően, a MOL Petrolkémia Zrt.-nél és a MOL tiszai finomítójában a Csoportnak
elvégezte a szennyezés vizsgálatát és annak eredményét, valamint a technikai megvalósítás részleteit 2017 júliusában benyújtotta
a hatósághoz. A felmérés eredményének alapján a hatóság szemptember 15. határozatban kötelezete a MOL Petrolkémia Zrt.-t és a
MOL-t a környezetvédelmi kockázatkezelési terv közös végrehajtására és várhatóan határozatban fogja a MOL Petrolkémia Zrt.-t és
a MOL-t kötelezni ezek közös elvégzésére. A tervből származó kötelezettségek összegére a MOL és a MOL Petrolkémia Zrt. megképezte a környezetvédelmi céltartalék összegét.
Ezen felül, az előre nem látható helyreállítási munkálatokból származó kötelezettség összege jelenleg nem számszerűsíthető, de
várhatóan nem haladja meg a 4 milliárd forintot.
Továbbá, a kőolaj és földgáz kutatás és termelés során a Csoport magyar jogelődje által 1976 (a környezet védelméről és a veszélyes hulladékokról szóló szabályozás hatályba lépésének időpontja) előtt alkalmazott technológiák következtében felmerülhet az
ezen tevékenység során keletkezett fúrási iszap eltávolításának kötelezettsége azokban az esetekben, ahol a kutak mélysége meghaladja az 1800 méter. A keletkezett szennyező anyag kezelése az akkor érvényben lévő környezetvédelmi szabályoknak megfelelően történt, azonban a jogszabályi előírásokban azóta bekövetkezett változások következtében további áthelyezési és helyreállítási
kötelezettségek merülhetnek fel. Ezen kötelezettség fennállása, következésképpen a kapcsolódó költségek alakulása függ a nagy
számosságú helyszínen hátrahagyott fúrási iszap kiterjedésétől, mennyiségétől és összetételétől. A kötelezettség összege jelenleg
nem számszerűsíthető, de várhatóan nem haladja meg a 4-6 milliárd forintot.
További függő kötelezettségek merülhetnek fel a közelmúltban üzleti kombinációk során megszerzett Mantovai Finomító körüli
ipari parknál, valamint a horvátországi finomítóknál, telephelyeknél és kiskereskedelmi egységeknél, későbbi részletesebb helyszíni felmérések, továbbá a helyi szabályozások és hatósági gyakorlatok változásának következtében. Csoportszinten a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatásban környezetvédelmi céltartalékként megjelenített kötelezettség összesített értéke 2017. december
31-én 40,6 milliárd forint (2016. december 31-én 40,1 milliárd forint) volt.
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26. A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Egyéb pénzmozgással nem járó tételek elemzése

SZÁMVITELI POLITIKA

Készletek leírása (nettó)

A látraszóló folyószámlahitelek a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek résztételeként szerepelnek abban az esetben, ahol a
rövid lejáratú hitelek szerves részét képezik a vállalkozás pénzgazdálkodási gyakorlatának.

Átváltási tartalék felszabadítása

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetétele December 31-én
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás szerint
Folyószámlahitelek
Folytatódó tevékenységhez hozzárendelhető pénzeszközök és pénzeszköz
egyenértékesek
Megszűnő tevékenységhez hozzárendelhető pénzeszközök és pénzeszköz
egyenértékesek
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összesen

Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások mint üzleti
kombinációk megszerzésére fordított nettó pénzáramlás elemzése

2017

2016

millió forint

millió forint

202.041

216.928

–5.848
196.193

–

196.193

216.928

2016

millió forint

millió forint

–871

–31.057

Megszerzett pénzeszközök

–1.071

3.835

Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások mint üzleti kombinációk megszerzésével kapcsolatos nettó pénzáramlás

–1.942

–27.222

2017

2016

millió forint

millió forint

10.107

2.152

–111

–5.715

9.996

–3.563

Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások mint üzleti
kombinációk értékesítésével kapcsolatos nettó pénzáramlás elemzése
Fizetett ellenérték
Átadott pénzeszközök
Leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások értékesítésével apcsolatos nettó
pénzáramlás (pénz kiáramlás)

9.073

6.027

–3.620

2.587

–520

46

10.758

5.249

Összesen

15.691

13.909

Pénzmozgással nem járó tételek

Hosszú lejáratú
hitelek

Származékos termékek
valós értékelése

Kamat
elhatárolások

Új lízing
kötelezettségek

Nem finanszírozási
tevékenység- hez
kapcsolódó pénzáramok

2016
millió
forint

millió
forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió forint

millió
forint

436.922

–14.725

–680

–24.215

–

21.315

73.063

21

491.701

6.160

2.854

–

–8

–

–

–

–2.441

6.565

440.372

–281.129

–

–3.562

–

9.906

–

5.974

171.561

31.970

–80

–810

–791

–

–

–3.095

229.250

Egyéb hosszú
lejáratú pénzügyi
kötelezettségek
Rövid lejáratú
hitelek

Akvizíciók/ Értékesítések

Realizált
és nem
realizált
árfolyam
különbözetek

Finan- szírozási
tevé- kenység pénzáramai

216.928

–

2016
millió forintw

Egyéb ki nem emelt tételek

–

2017

Fizetett ellenérték

Vevőkövetelések leírása (nettó)

2017
millió forint

Egyéb rövid
lejáratú pénzügyi
202.056
kötelezettségek
Összes finanszírozási tevékenységre fordított
pénzáramlás a pénzügyi
kötelezettségekből
Egyéb tételek hatása a finanszírozási tevékenységre fordított pénzáramlásokra
Összes finanszírozási
tevékenységre fordított
pénzáramlás

2017

–261.030

–59.149

–320.179

* Az 59.149 millió forint Egyéb tételek hatása a finanszírozási tevékenységre fordított pénzáramlásokból 56.447 millió forintot a részvényesek számára eredménytartalékból kifizetett osztalék teszi ki.
2017

2016

millió forint

millió forint

Fizetett ellenérték

–

–

Összesen

–

–

Leányvállalatok, mint eszköz akvizíciók megszerzésére fordított nettó pénzáramlás

Közös vezetésű és társult vállalkozásokkal kapcsolatos nettó pénzáramlás elemzése
Akvizícióval és tőkeemeléssel kapcsolatosan fizetett ellenérték
Értékesítéssel és tőkecsökkentéssel kapcsolatos kapott ellenérték
Közös vezetésű és társult vállalkozásoktól kapott osztalék

2017

2016

millió forint

millió forint

–625

–3.599

–

887

26.243

1.715

Hitelek nettó mozgása

–5.570

–5.069

Összesen

20.048

–6.066

27. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY
SZÁMVITELI POLITIKA
Az egy részvényre jutó hozam kiszámítása a törzsrészvények után kiosztható hozam, valamint az időszak során rendelkezésre álló
törzsrészvények súlyozott átlagának hányadosaként, a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett
állományának figyelembe vételével történik.
Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre jutó eredmény, a számításnál
azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas forgalomban lévő részvényt a következőképpen:
 a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények
osztalékával és hozamával, módosítva az átváltoztatható részvények átváltásból eredő további bevételekkel és ráfordításokkal
 a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha az összes átváltoztatható részvény átváltásra kerülne.
2017-ben, ahogy 2016-ban, az egy részvényre jutó higított eredmény megegyezik az egy részvényre jutó eredménnyel, mivel nincs
hígító hatás az eredményen.
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Eredmény
millió forint

Egy részvényre jutó eredmény 2016 (A 2017-es részvényfelaprózás
szerint átszámolva)

261.601

Egy részvényre jutó hígított eredmény 2016 (A 2017-es részvényfelaprózás szerint átszámolva)

261.601

Forgalomban lévő
részvények darabszámának súlyzott
átlaga

Egy részvényre
jutó nyereség

728.669.973

359

728.669.973

forint

B) JUTTATÁSOK AZ IGAZGATÓSÁG SZÁMÁRA

359

Egy részvényre jutó eredmény 2017

306.952

702.321.506

437

Egy részvényre jutó hígított eredmény 2017

306.952

702.321.506

437

Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény
Kamatfizetés a Magnolia által kibocsátott értékpapírok tuljdonosai részére (-)
Törzsrészvényesek tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó
eredményhez

2017

2016

millió forint

millió forint

306.952

263.497

–

–1.896

306.952

261.601

Kamatfizetés a Magnolia által kibocsátott értékpapírok tuljdonosai részére (+)

–

–

Átváltási opció valós értéke

–

–

Törzsrészvényesek tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó
hígított eredményhez

Törzsrészvények darabszámának súlyozott átlaga az egy részvényre jutó eredményhez

306.952

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések lízingelt eszközöket is magukban foglalnak. További információt a “A kulcspozícióban lévő vezetőkkel való tranzakciók és egyéb kapcsolt felek” rész tartalmaz.

261.601

Az Igazgatóság díjazása 2017 során 130 millió forint volt (2016-ban 130 millió forint). Emellett, az Igazgatóság külföldi tagjai egy
hosszútávú ösztönzési rendszerben vesznek részt, melynek részletei bemutatásra kerülnek a magyarázatok között.
Az Igazgatósági tagok az ösztönző programon túlmenően az alábbiakban részletezett nettó juttatásban részesülnek:
Külső és belső Igazgatósági tagok 25.000 EUR/év
Bizottsági elnökök 		
31.250 EUR /év
Abban az esetben, ha az Igazgatóság elnöki tisztségére nem külső igazgatósági tagot választanak, a juttatás mértéke az külső igazgatósági tagot illeti meg. A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakhelyű igazgatósági tagok minden igazgatósági ülés
után (maximum 15 alkalommal) Magyarországra utazásuk esetén 1.500 EUR juttatásban részesülnek
C) AZ IGAZGATÓSÁG, AZ ÜGYVEZETŐ TESTÜLET ÉS A FELSŐVEZETÉS ÁLTAL BIRTOKOLT RÉSZVÉNYEK
DARABSZÁMA

2017

2016*

Részvények száma

Részvények száma

2.231.472

2.082.672

924.064

924.064

86.744

86.744

3.242.280

3.093.480

Igazgatóság
Ügyvezető testület (az Igazgatóság tagjait kivéve)
Felsővezetés (az Igazgatóság és az Ügyvezető Testület tagjait kivéve)
Összesen

2017

2016*

millió forint

millió forint

702.321.506

728.669.973

Részvényre váltható lejárat nélküli értékpapírok súlyozott átlagos darabszámának
hígító hatása

–

–

Törszrészvények darabszámának módosított súlyozott átlaga az egy részvényre
jutó hígított eredményhez

702.321.506

728.669.973

* Az összehasonlíthatóság érdekében átszámolva a MOL Nyrt. 1:8 arányú részvény felaprózása miatt.

28. TRANZAKCIÓK KAPCSOLT FELEKKEL

* Az összehasonlíthatóság érdekében átszámolva a MOL Nyrt. 1:8 arányú részvény felaprózása miatt.
D) A KULCSPOZÍCIÓBAN LÉVŐ VEZETŐKKEL VALÓ TRANZAKCIÓK ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEK
2017-ben a kulcspozícióban lévő vezetők által irányított vállalatok 1.086 millió forint értékben vásároltak üzemanyagot a MOL-csoporttól. A MOL-csoport 106 millió forint értékben vásárolt PR, média és egyéb szolgáltatásokat olyan vállalatoktól, melyek kulcspozícióban lévő vezetők irányítása alatt állnak.
A MOL-csoport 334 millió forint értékben nyújt szponzorációt olyan sportszervezeteknek, melyek kulcspozícióban lévő vezetők
irányítása alatt állnak.
A MOL-csoport hosszú távú (15 év) szerződést kötött marketing felületek bérbevételére olyan szervezettel, mely kulcspozícióban
lévő vezető irányítása alatt áll. Az éves bérleti díj 240 millió forint.
A kulcspozícóban lévő vezetők irányítása alatt lévő vállalatok 1.720.000 darab részvényt birtokolnak.
E) JUTTATÁSOK A KULCSPOZÍCIÓBAN LÉVŐ FELSŐ- ÉS KÖZÉPVEZETÉS RÉSZÉRE

A) TÁRSULT ÉS KÖZÖS VEZETÉSŰ VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜZLETI TRANZAKCIÓK
A bemutatott összegek azon vezetők juttatásait tartalmazzák, akik a MOL-csoport szempontjából vezető tisztségviselőnek
minősülnek.

2017

2016

millió forint

millió forint

2017

2016

Vevő és egyéb követelések kapcsolt vállalkozásoktól

13.852

4.465

millió forint

millió forint

Szállító és egyéb kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben

13.658

12.871

979

853

Értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé

27.906

26.144

A csoport 2017-ben és 2016-ban egyaránt vásárolt, illetve értékesített különböző termékeket és szolgáltatásokat kapcsolt és közös
vezetésű vállalkozásoktól, illetve kapcsolt és közös vezetésű vállalkozások részére a rendes üzletmenet keretein belül. Valamennyi
tranzakció piaci viszonyok mellett került lebonyolításra.
Az Ural Group Limitedhez, mint a Fedorovsky mező társult vállalkozásához köthető szerződéses és beruházási kötelezettségek
értéke 49.332 millió forint
Az INA d.d. gáz értékesítési szerződést kötött (földgázvásárlási kötelezettség, Take or Pay (TOP) szerződés). A kötelezettség egy, a
PPD-vel kötött egyéves földgáz import szerződésre vonatkozik. Ezzel a szerződéssel az INA d.d. megvásárolja az értékesítési portfólióbeli rés biztosításához szükséges gázmennyiséget. A jövőbeni kötelezettségek ÁFA nélküli értéke a szerződés lejáratáig megközelítőleg 589 millió horvát kuna (24.462 millió forint).

Bérek és egyéb bér típusú kifizetések
Egyéb rövid távú juttatások

987

687

Részvény alapú kifizetések

1.522

896

Összesen

3.488

2.436

F) AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK
Sem az Igazgatóság, sem a Felügyelő Bizottság tagjai részére nem került sor kölcsön nyújtására.
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29. BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK UTÁNI ESEMÉNYEK

B) II. SZÁMÚ MELLÉKLET: LEÁNYVÁLLALATOK

Nem történt olyan jelentős mérlegforduló nap utáni esemény, mely hatással lenne a 2017. évi pénzügyi kimutatásokra.

30. MELLÉKLETEK

Társaság

Ország
(Bejegyzés /
Tevékenység helye)

Tevékenységi kör

2017

2016

INA-Industrija nafte d.d.

Croatia

Integrated oil and gas company

49%

49%

A) I. SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZZÉTETT, DE MÉG NEM HATÁLYOS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI
STANDARDOK

Upstream
Adriagas S.r.l.

Olaszország

Gázvezeték projekt társaság

49%

49%

CEGE Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt.

Magyarország

Geotermikus energiatermelés

100%

100%

Magyarország

Geotermikus energiatermelés

100%

100%

CROPLIN, d.o.o.

Horvátország

Földgáz kereskedelem

49%

49%

Csanád Szénhidrogén
Koncessziós Kft.

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft.

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

INA Naftaplin International Exploration and Production Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

49%

49%

Kalegran B.V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

Ciprus / Irak

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

KMSZ Koncessziós Kft.

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

Ménrót Kft.

Magyarország

Kutatás menedzsment

100%

100%

Karpinvest Kft.

Magyarország

Kutatás menedzsment

100%

100%

MH Oil and Gas BV.

Hollandia

Kutatás menedzsment

100%

100%

MNS Oil and Gas B.V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

MOL ENERGY UK Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOLGROWEST (I) Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOLGROWEST (II) Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOL OPERATIONS UK Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOL UK FACILITIES Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. 2

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

–

MOL Bucsa Szénhidrogén
Koncessziós Kft. 2

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

–

MOL (FED) Kazakhstan B. V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

MOL (FED) Kazakhstan B.V.
Rep. Office

Kazahsztán

Kutatások finanszírozása

100%

100%

MOL (FED) Kazakhstan B.V. BO

Kazahsztán

Kutatás menedzsment

100%

100%

MOL Jászárokszállás Szénhidrogén Koncessziós Kft. 2

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

–

A pénzügyi beszámoló elfogadásának időpontjában az alábbi standardokat és értelmezéseket már kibocsátották, viszont még nem
léptek hatályba:
 IFRS 2 Részvényalapú kifizetés módosítása (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást
az EU még nem hagyta jóvá).
 IFRS 9 Pénzügyi eszközök: Besorolás és értékelés (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)
 IFRS 9 Pénzügyi eszközök: Besorolás és értékelés módosítása (2019. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos,
ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IFRS 4 Biztosítási szerződések módosítása (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)
 IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos).
Az IFRS 15 egy új, öt lépésből álló modellt határoz meg a vevőkkel kötött szerződésekből keletkező árbevételekre vonatkozóan. Az IFRS 15 alapján árbevétel olyan értékben mutatható ki, amely tükrözi a gazdálkodó egység által elvárt azon ellenértéket, melyre az általa a vevőnek átadott áruk, vagy nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként jogosult lenne. Az IFRS 15
kiváltja az IAS 18 Bevételek és IAS 11 Beruházási szerződések standardokat.
 IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek módoításat (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években
hatályos)
 IFRS 16 Lízingek (2019. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)
 IFRS 17 – Biztosítási szerződések (2021. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még
nem hagyta jóvá)
 IAS 40 – Befektetési célú ingatlan módosítása (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást
az EU még nem hagyta jóvá)
 IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések módosítása (2019. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IFRIC 22 – Külföldi pénznemben folytatott ügyletek és előlegek (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IFRIC 23 – Bizonytalanság a nyereségadók kezelésében (2019. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a
módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
 IFRS-ek éves javításai, 2014-2016 (2018. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, az EU még nem hagyta jóvá)
A fent említett standardok és módosítások várhatóan nem lesznek jelentős hatással a Csoport konszolidált eredményére, pénzügyi
helyzetére és pénzügyi kimutatásaira, kivéve az alábbi standardokat:
IFRS 9 Pénzügyi eszközök: Besorolás és értékelés

Az IFRS 9 lefedi a pénzügyi instrumentumok besorolási, értékelési és kivezetési szabályozását, új értékvesztési és új fedezeti elszámolás modellt vezet be. Az IFRS 9 kiváltja az IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok: Besorolás és értékelés standardot, valamint az
IFRS 9 valamennyi korábbi változatát.
Nem várható jelentős hatás csoportszinten az IFRS 9-re való átállás kapcsán a vevői követelésekre képzett értékvesztés tekintetében.
IFRS 16 Lízingek

A lízingbe vevő esetében az új standard bevezet egy elszámolási modellt és lízingeszközök, valamint kötelezettségek megjelenítését
követeli meg minden lízing esetén. Kivételt képeznek a kevesebb, mint egy éves lízingszerződések és az alacsony értékű szerződések. Így a lízingbe vevő tekintetében megszűnik a pénzügyi és operatív lízingszerződés közötti különbség. A lízingbe adó az IAS
17 Lízingek standarhoz hasonlóan a szerződéseket továbbra is a pénzügyi vagy operatív kategóriákba kell, hogy besorolja. Az IFRS
16 Lízingek kiváltja az IAS 17 Lízingek, IFRIC 4, SIC-15 és SIC-27 standardokat.

CEGE Geothermikus
Koncessziós Kft.

Kalegran Ltd.

Tulajdoni hányad
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Társaság

Ország
(Bejegyzés /
Tevékenység helye)

Tevékenységi kör

2017

2016

MOL Mezőtúr Szénhidrogén
Koncessziós Kft. 2

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

–

MOL Nordsjön B.V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

MOL Norge AS

Norvégia

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása

100%

100%

MOL Okány-Nyugat Szénhidrogén Koncessziós Kft. 2

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

–

MOL Pakistan Oil and Gas Co. B.V.

Hollandia / Pakisztán

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

MOL-RUSS Ooo.

Oroszország

Management szolgáltatások

100%

100%

MOL West Oman B.V.

Hollandia

Kutatások finanszírozása

100%

100%

Oman

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása

100%

100%

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

–

MOL West Oman B.V. Oman BO
MOL Zala-Nyugat Szénhidrogén
Koncessziós Kft. 2
Panfora Oil and Gas S.r.l.

Románia

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása,
termelése

100%

100%

Theatola Ltd.

Ciprus

Kutatás menedzsment

100%

100%

Magyarország

Földgáz szállítás

100%

100%

Gas-Midstream

Downstream
IES S.p.A.
Nelsa S.r.l.
IES Power & Gas S.r.l.
Panta Distribuzione S.r.l.

Magyarország

MOLTRADE-Mineralimpex Zrt.

100%

Szállítási szolgáltatások

100%

100%

Magyarország

Energetikai termékek importálása,
exportálása

100%

100%

Hollandia

Befektetés menedzsment

100%

100%

MOL Ukraine LLC

Ukrajna

Nagy- és kiskereskedelem

100%

100%

SLOVNAFT a.s.

Szlovákia

Kőolaj és vegyipari termékek feldolgozása és értékesítése

99%

99%

CM European Power Slovakia s.r.o.

Szlovákia

Termikus erőművek üzemeltetése

99%

99%

Slovnaft Polska S.A.

Lengyelország

Nagy- és kiskereskedelem

99%

99%

Slovnaft Trans a.s.

Szlovákia

Szállítási szolgáltatások

99%

99%

SWS s.r.o.

Szlovákia

Szállítást támogató szolgáltatások

51%

51%

VÚRUP a.s.

Szlovákia

Kutatás, fejlesztés

99%

99%

Zväz pre skladovanie zásob a.s.

Szlovákia

Nagy- és kiskereskedelem, raktározás

99%

99%

Terméktároló Zrt.

Magyarország

Kőolaj termékek tárolása

74%

74%

MOL Petrolkémia Zrt.

Magyarország

Vegyipari termelés és kereskedelem

100%

100%

Tisza-WTP Kft. 1

Magyarország

Vízszolgáltatás nyújtás

0%

0%

TVK-Erőmű Kft.

Magyarország

Áramtermelés és kereskedelem

100%

100%

Kőolaj termékek kereskedelme

74%

74%

Energopetrol d.d.

Bosznia és Hercegovina

Kiskereskedelem

33%

33%

Energia szolgáltatás

70%

70%

Holdina d.o.o.

Bosznia és Hercegovina

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA Crna Gora d.o.o.

Montenegró

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA Maloprodajni servisi d.o.o.

Horvátország

Kereskedelmi ügynöki tevékenység
külföldi és belföldi piacokon

49%

49%

INA Slovenija d.o.o. (formerly:
Interina d.o.o. Ljubljana)

Szlovénia

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

MOL Česká republika s.r.o.

Csehország

Nagy- és kiskereskedelem

100%

100%

100%

100%

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA BH d.d.

Bosznia és Hercegovina

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA BL d.o.o.

Bosznia és Hercegovina

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA Kosovo d.o.o.

Koszovó

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

INA Maziva Ltd.

Horvátország

Kenőanyagok gyártása és kereskedelme

49%

49%

Leodium Investment Kft.

Magyarország

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

Ausztria

Kenőanyagok és kőolajszármazékok
nagykereskedelme

100%

100%

Ausztria

Kőolaj termékek kereskedelme

100%

100%

Magyarország

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

Szlovákia

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

MOL Germany GmbH

Németország

Kőolaj termékek kereskedelme

100%

100%

MOL-LUB Kft.

Magyarország

Kenőanyagok gyártása és kereskedelme

100%

100%

Oroszország

Kenőanyagok gyártása és kereskedelme

100%

100%

MOL CEE Investments B.V.

Hollandia

Befektetés menedzsment

100%

100%

MOL Slovenia Downstream
Investment B.V.

Hollandia

Befektetés menedzsment

100%

100%

MOL-LUB Russ LLC

Moltrans Kft.

–

Olaszország

100%

Kőolaj termékek kereskedelme

MCT Slovakia s.r.o.

Befektetés menedzsment

2016

Olaszország

100%

Szerbia

MOL Commodity Trading Kft.

Magyarország

2017

Kőolaj termékek feldolgozása és
értékesítése

Olaszország

Roth Heizöle GmbH

MOL South-East Europe Holding Kft. 4

Tulajdoni hányad

Olaszország

INA d.o.o.

MOL Austria GmbH

Tevékenységi kör

Társaság

MOL CZ Downstream Investment B.V.

Tápió Szénhidrogén
Koncessziós Kft.

FGSZ Földgázszállító Zrt.

Ország
(Bejegyzés /
Tevékenység helye)

Tulajdoni hányad

Consumer Services

MOL E-mobilitás Vagyonkezelő Kft.

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

100%

Magyarország

Elektronikus közelekedési megoldások

100%

100%

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

–

Magyarország

Flotta kezelés

100%

–

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

–

Magyarország

Közösségi autó megosztás

100%

–

MOL Naftna Družba, trgovsko
podjetje d.o.o.

Szlovénia

Kiskereskedelem

100%

100%

MOL Retail Comert s.r.l. 5

Románia

Kiskereskedelem

–

100%

MOL Retail Holding Kft.

Magyarország

Ingatlankezelés

100%

100%

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.

Magyarország

Ingatlankezelés

100%

100%

MOL Kiskereskedelem Zrt. 3

Magyarország

Nagy- és kiskereskedelem

–

100%

MOL E-mobilitás Kft.
MOL Fleet Holding Kft

.2

MOL Fleet Solution
Flottakezelő Kft. 2
MOL Limitless Mobility Holding Kft. 2
MOL Limitless Mobility Kft. 2
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Társaság

Ország
(Bejegyzés /
Tevékenység helye)

Tevékenységi kör

2017

2016

MOL Romania PP s.r.l.

Románia

Üzem- és kenőanyag kis- és
nagykereskedelem

100%

100%

MOL Serbia d.o.o.

Szerbia

Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem

100%

100%

MOL Slovenia d.o.o.

Szlovénia

Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem

100%

100%

Petrol d.d.

Horvátország

Kőolaj termékek kereskedelme

49%

49%

Tifon d.o.o.

Horvátország

Üzem- és kenőanyag kiskereskedelem

100%

100%

Központ és egyéb
Crosco Naftni Servisi d.o.o.

Társaság

Ország
(Bejegyzés /
Tevékenység helye)

Tevékenységi kör

MULTIPONT Program Zrt.

Magyarország

Reklámügynöki tevékenység

OT INDUSTRIES Vagyonkezelő
Zrt. 2

Magyarország

OT INDUSTRIES-DKG
Gépgyártó Zrt. 2

Tulajdoni hányad

Horvátország

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Crosco B.V.

Hollandia

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Nordic Shipping Ltd.

Marshall-szigetek

Tengeri fúró- és termelő platformok
működtetése

49%

49%

Crosco International d.o.o.
(Slovenia)

Szlovénia

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Crosco International d.o.o.
(Tuzla)

Bosznia és Hercegovina

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Crosco International Ltd.

Egyesült Királyság

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Crosco S.A. DE C.V

Mexikó

Javítási, karbantartási munkák

49%

49%

Crosco Ukraine Llc. 2

Ukrajna

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

–

Rotary Zrt.

Magyarország

Kőolaj kutatás-termelés támogatása

49%

49%

Sea Horse Shipping Inc.

Marshall-szigetek

Tengeri fúró- és termelő platformok
működtetése

49%

49%

Geoinform Kft.

Magyarország

Kőolaj- és földgázkészletek kutatása

100%

100%

Hostin d.o.o.

Horvátország

Idegenforgalom

49%

49%

Magnolia Finance Ltd. 1

Jersey

Pénzügyi szolgáltatások

0%

0%

MOL Aréna Kft.

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

100%

MOL Cyprus Co. Ltd.

Ciprus

Biztosítási tevékenységek végzése

100%

100%

MOL Group Finance S.A.

Luxemburg

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

MOL Group International
Services BV

Hollandia

Pénzügyi és számviteli szolgáltatások

100%

100%

MOL Ingatlan Holding Kft. 2

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

–

MOL Ingatlankezelő Kft. 2

Magyarország

Ingatlankezelés

100%

–

MOL Investment Kft.

Magyarország

Pénzügyi szolgáltatások

100%

100%

MOL Magyarország Szolgáltató
Központ

Magyarország

Üzleti szolgáltatás

100%

100%

MOL Csoportszintű Pénzügyi
Szolgáltató Kft.

Magyarország

Számviteli szolgáltatások

100%

100%

MOL Magyarország HR Szolgáltató Kft.

Magyarország

HR tevékenység

100%

100%

MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.

Magyarország

IT szolgáltatások

100%

100%

MOL Magyarország Pénzügyi
Szolgáltató Kft.

Magyarország

Számviteli szolgáltatások

100%

100%

MOL Magyarország Társasági
Szolgáltató Kft.

Magyarország

Társasági szolgáltatások

100%

100%

MOL Reinsurance Co. DAC

Íroszág

Biztosítási tevékenységek végzése

100%

100%

MOL Vagyonkezelő Kft.

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

100%

Tulajdoni hányad
2017

2016

100%

100%

Befektetés menedzsment

51%

–

Magyarország

Ipari gépek, berendezések gyártása

51%

–

OT INDUSTRIES Eszközhasznosító Kft. 2

Magyarország

Gépjármű bérbeadás

51%

–

OT INDUSTRIES Fővállalkozó
Zrt. 2

Magyarország

Műszaki tanácsadás

51%

–

OT INDUSTRIES-KVV Kivitelező
Zrt. 2

Magyarország

Csővezeték építése

51%

–

OT INDUSTRIES Tervező Zrt. 2

Magyarország

Mérnöki tevékenység

51%

–

Petrolszolg Kft.

Magyarország

Javítási, karbantartási munkák

100%

100%

PLAVI TIM d.o.o.

Horvátország

IT szolgáltatások

49%

49%

Slovnaft Montáže a opravy a.s.

Szlovákia

Javítási, karbantartási munkák

99%

99%

MOL Solar Investment Kft.

Magyarország

Befektetés menedzsment

100%

100%

MOL Solar Operator Kft.

Magyarország

Energia termelés

100%

100%

ISO-SZER Kft. 2

Magyarország

Építőipari szolgáltatások

98%

–

STSI integrirani tehnički servisi d.o.o.

Horvátország

Javítási, karbantartási munkák

49%

49%

Ticinum Kft.

Magyarország

Vagyonkezelés

100%

100%

Top Računovodstvo Servisi
d.o.o.

Horvátország

Számviteli szolgáltatások

49%

49%

TVK Ingatlankezelő Kft.

Magyarország

Ingatlankezelés

100%

100%

1) Az „IFRS 10 – Konszolidált Pénzügyi Kimutatások” standard alapján konszolidálva
2) 2017-től teljeskörűen konszolidálva;
3) 2017-ben összeolvadt a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. céggel;
4) Összeolvadt a MOL Retail Holding Kft. céggel;
5) Beolvadt a MOL Romania PP S.r.l cégbe.;
6) Beolvadt a Slovnaft a.s. cégbe

C) III. SZÁMÚ MELLÉKLET: TISZTA ÚJRABESZERZÉSI ÁRAKKAL BECSÜLT ÜZLETI EREDMÉNY
Az újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyereségét / veszteségét (-) (Clean CCS EBIT) és ezen eredménykategória
számítási metódusát az IFRS nem szabályozza.A tiszta újrabeszerzési árakkal becsült üzleti eredmény az egyik leginkább figyelt
jövedelmezőségi mutatószám az olaj- és gáziparban. Ez mutatja meg legjobban egy finomítási művelet mögöttes teljesítményét,
mivel kiszűri a nem ismétlődő speciális tételeket, a készlettartásból származó nyereséget és veszteséget, valamint a nyersanyagok
és saját termelésű készletek értékvesztését, illetve a szállítási fedezeti ügyleteket.
Készletezési nyereség/veszteség

A készletezési nyereség és veszteség kiszűrésével kapott üzemi eredmény tükrözi a vizsgált időszak tényleges beszerzési költségeit,
ebből adódóan pontosabban ábrázolja a mögötess termelési és értékesítési eredményeket, illetve ennek köszönhetően az eredmény
az adott iparágban működő más társaságok eredményével összehasonlíthatóvá válik.
Nyersanyagok és saját termelésű készletek értékvesztése

A készletek a bekerülési és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbikon vannak kimutatva.
A készletek költségét csökkenteni kell – vagyis értékvesztést kell elszámolni az időszak záró készletértékére – amennyiben a bekerülési érték jelentősen meghaladja az értékesítési költséggel csökkentett várható eladási árat.
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A késztermékek esetében értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, amennyiben a készletek időszak végi értéke meghaladja a
termék értékesítési költséggel csökkentett jövőbeni várható eladási árát. Nyersanyagok és félkész termékek esetében, amelyek a
további termelés során felhasználásra kerülnek, meg kell vizsgálni, hogy a termelésben való felhasználásukat követően az előállított késztermék eladási árából megtérül-e az értékük. Amennyiben azok értéke nem realizálható teljes mértékben, akkor értékvesztés elszámolására kerül sor a megtérülés szintjéig.
Szállítási fedezeti ügyletek

A szállítási fedezeti ügyletekkel a nyersolaj áraknak való kitettség fedezve van a tényleges (havi átlagos) szállítási árak megváltoztatásával.
Mivel az újrabeszerzési árakkal becsült módszer alapja az időszaki átlagos nyersolaj árakon alapszik, az újrabeszerzési árakkal
becsült hatás a szállítási fedezeti ügyletek hatásának eredményével együttesen felesleges duplikációhoz vezetett, ebből kifolyólag a
szállítási fedezeti ügyletek jövedelemre vonatkozó kimutatásra kifejtett hatását meg kell szüntetni.
Nem ismétlődő speciális tételek

Az egyszeri tételek egyedülálló, jelentős (több, mint 10 millió euró jövedelemhatással bíró), nem ismétlődő gazdasági események,
amelyek nem képezik részét a szegmens alapvető tevékenységének, ebből kifolyólag nem tükrözik az időszak tényleges teljesítményét.

2017

2016

millió forint

millió forint

383.920

330.873

–5.920

–

Angola céltartalék feloldás

10.528

–

CEOC arbitráció

–6.875

–

Egyszeri tételek
Egyszeri tételek nélküli üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)
Upstream
North Karpovsky értékesítés

Év végi értékvesztések, Magyarország
Matjushkinskaya Vertical értékesítés
Kalegran készlet értékvesztés
Upstream egyszeri tételek összesen

IES értékvesztés (Értékesítésre tartott befektetett eszközök IFRS5)
2017

Üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)
Készletezési nyereség / veszteség
Alapanyagok és saját termelésű készletek értékvesztése
- ebből alapanyagokat érintő
- ebből saját termelésű készleteket érintő
Szállítási fedezeti ügylet
Újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)
Fedezeti módosítások
Egyszeri tételek
Tiszta újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége
(-)

2016

–

–

–3.234

–

–3.344

–20.656

–6.578

Downstream
Környezetvédelmi céltartalék INA Csoport

Tiszta újrabeszerzési árakkal becsült üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)
levezetése

–18.389

HCK (HydroCracker) értékvesztés
Downstream egyszeri tételek összesen

–4.755

–

–

–5.982

–

–4.471

–4.755

–10.453

millió forint

millió forint

354.367

307.905

Értékvesztés, INA Csoport

–4.142

–5.937

–18.124

–26.362

Központ és egyéb egyszeri tételek összesen

–4.142

–5.937

597

–6.356

6

–633

Egyszeri tételek üzleti tevékenység nyereségére / veszteségére (-) gyakorolt
hatása

–29.553

–22.968

Üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)

354.367

307.905

Központ és egyéb

591

–5.722

1.807

3.217

338.647

278.404

8.817

4.957

29.553

22.968

377.017

306.329
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JELENTÉSTÉTELI MEGKÖZELÍTÉSÜNK
A MOL-csoport 2008 óta készít integrált jelentést pénzügyi-, társaságirányítási-, környezeti- és társadalmi teljesítményéről.
A jelentés üzleti működést és teljesítményt bemutató fejezete tárgyalja a MOL-csoport fenntarthatósági eredményeit és kihívásait,
teljesítményadatait és a tendenciákat. A 2017. évi fenntarthatósági teljesítményről készült részletes beszámolót külön tárgyaljuk a
„Fenntarthatósági teljesítmény” és „Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez” fejezetekben.
Az Éves Jelentés elsődleges célközönsége a részvényesek, a befektetők és a fenntarthatósági elemzők csoportja. A fejezeteket az
információs igények és olvashatósági szempontok alapján építettük fel. A MOL-csoport szabályzatait, irányítási megközelítéseit, az
érdeklődési körének megfelelő egyéb fenntarthatósági témakörökkel kapcsolatos további információkat weboldalunkon találja meg:
http://molgroup.info/en/sustainability.
Az EY ellenőrizte az ebben a jelentésben közreadott fenntarthatósági teljesítménnyel kapcsolatos adatokat (az alábbi Auditok fejezet
tartalmazza az ezzel kapcsolatos további részleteket).
A MOL-csoport 2017-ben kezdte el jelentéseiben megjeleníteni az új Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés (GRI) iránymutatásait.
Az Éves Jelentés GRI megfelelési szintje „átfogó”, azaz a jelentés minden lényeges szempontból tárgyalja a releváns mutatókat (lásd
még: lényegességi elemzés). A GRI tárgymutató megtalálható honlapunkon: http://molgroup.info/en/sustainability/reportand-data/global-reporting-initiative-and-united-nations-global-compact-compliance-table
Emellett használjuk a GRI „Olaj- és gázipari adatközlés” ágazat-specifikus irányelveit, valamint az IPIECA-API „Útmutató az
önkéntes olaj- és gázipari fenntarthatósági jelentéskészítéshez” protokollban foglaltakat a jelentés tartalmi vonatkozásainak meghatározása és az ebben megjelenő mutatók kiválasztása során. Végül, de nem utolsó sorban, a MOL-csoport ezt a beszámolót használja
a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információk közzétételére vonatkozó 2014/95/EU irányelvben foglalt jogilag kötelező érvényű követelmények teljesítésére. Egyben a tárgymutató nyújt iránymutatást a fenti irányelvek és iránymutatások megvalósítására vonatkozóan.

LÉNYEGESSÉG
A lényegességi elemzés megállapításai alapján határozzuk meg a jelentéskészítés lényeges témaköreinek prioritásait, de nem zárunk
ki egyetlen releváns témakört sem. A lényegesnek ítélt témaköröket részletesebben tárgyaljuk, míg a további témaköröket kevésbé
részletesen, egy lényegességi mátrixban mutatjuk be, elsősorban azt bemutatva, hogy miért korlátozott a társaság ezekre gyakorolt
hatása. A lényegességi elemzés során alkalmazott eljárást e jelentés elején mutatjuk be részletesebben. A felmérés szerint a leglényegesebb témakörök az alábbiak: ÜHG-kibocsátások és energiahatékonyság, folyamatbiztonság, válságmenedzsment, etika és átláthatóság, valamint munkabiztonság.
A kevésbé lényeges témakörök között szerepelnek a beszállítók, az emberi jogok és a biodiverzitás. A GRI jelentéskészítés szempontjából ezek a témakörök nem minősülnek lényegesnek, így ezeknél csak a mutatók egy részét tárgyaljuk.
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KONSZOLIDÁLT
FENNTARTHATÓSÁGI
TELJESÍTMÉNYADATOK (GRI)
Az alábbiakban hivatkozott mutatók meghatározása megtalálhatóak honlapunkon.
Mutató

Fejezet

Mértékegység

2015

2016

2017

GRI
standard
kód

SDG
kapcsolódás(1)

Mutató

Fejezet

Mértékegység

2015

2016

2017

GRI
standard
kód

SDG
kapcsolódás(1)

Környezet
Levegő
Kén-dioxid (SO2)

2.1

t

6.146

7.077

8.996

305-7

SDG 13

Nitrogén-oxidok (NOX)

2.1

t

5.175

5.718

7.453

305-7

SDG 13

Illékony szerves vegyületek (VOC)

2.1

t

7.950

4.695

4.503

305-7

SDG 13

Szén-monoxid (CO)

2.1

t

2.309

1.559

1.694

305-7

SDG 13

Szilárd részecskék (PM)

2.1

t

353

274

330

305-7

SDG 13

Víz

Éghajlatváltozás

Teljes vízkivétel

2.2

ezer m3

84.657

85.176

95.663

303-1

SDG 6

Üvegházhatású gázok

Összes vízkibocsátás

2.2

ezer m3

94.002

92.234

96.827

306-1

SDG 14

Szén-dioxid (CO2)

1.2

millió t

6,11

5,98

7,05

305-1

SDG 13

Összes alifás szénhidrogének (TPH)

2.2

t

38

61

38

306-1

SDG 14

Kémiai Oxigén Igény (KOI)

2.2

t

1.514

1.739

1.650

306-1

SDG 14

Szén-dioxid kibocsátás a tulajdoni
hányad arányában (CO2)(2)

1.2

millió t

5,68

5,97

6,08

305-1

SDG 13

Biológiai Oxigén Igény (BOI)

2.2

t

307

344

339

306-1

SDG 14

Szén-dioxid (CO2) ETS szerint

1.2

millió t

5,61

5,27

6,52

305-1

SDG 13

Lebegő anyagtartalom (TSS)

2.2

t

765

835

740

306-1

SDG 14

Metán (CH4)

1.2

t

354

1.471

1.019

305-1

SDG 13

Hulladék

Közvetlen módon kibocsátott
üvegházhatású gázok összesen

1.2

CO2 egy.ért.
millió t-ban

6,15

6,07

7,10

305-1

SDG 13

Veszélyes hulladék

2.3

t

92.720

139.032

122.316

306-2

SDG 12

Nem veszélyes hulladék

2.3

t

183.686

113.894

102.055

306-2

SDG 12

CO2 egy.ért.
millió t-ban

1,27

Ártalmatlanított/lerakott

2.3

t

94.197

107.501

100.013

306-2

SDG 12

Újrafelhasznált/újrahasznosított

2.3

t

182.461

145.424

124.234

306-2

SDG 12

CO2egy.ért.
millió t-ban

0,00

Újrahasznosítási arány

2.3

%

66,0

61,4

55,4

CO2 egy.ért.
millió t-ban

0,71

Közvetett módon kibocsátott
üvegházhatású gázok – Helyi
alapú
Közvetett módon kibocsátott
üvegházhatású gázok – Piaci
alapú(3)

1.2

1,33

1,38

1,08

305-2

305-2

SDG 13

SDG 13

SDG 12

Elfolyások(6)

Teljes ÜHG kibocsátás Kutatás,
Termelés (közvetlen + közvetett)(4)

1.2

Teljes ÜHG kibocsátás Finomítás
(közvetlen + közvetett)(5)

1.2

CO2 egy.ért.
millió t-ban

4,65

4,52

Értékesített termékhez, üzleti
utakhoz és nyersolaj ellátás-hoz
kapcsolódó közvetett üvegházhatású gáz mennyisége

1.2

CO2 egy.ért.
millió t-ban

58,03

59,14

1.2

CO2 egy.ért.
millió t-ban

Fáklyázásból származó CO2-kibocsátás (Kutatás-Termelés üzletág)

0,95

0,68

305-1,
305-2

SDG 13

4,34

305-1,
305-2

SDG 13

61,03

305-2

SDG 13

0,80

Elfolyások száma (>1m3)

2.3

6

11

10

306-3

SDG 12

48

43

38

306-3

SDG 12

m3

17

637,1

129,1

306-3

SDG 12

hordó

231,6

4.170,4

882,4

306-3

SDG 12

307-1

SDG 12

Elfolyások száma (>1bbl)
Elfolyások mennyisége (>1m3)
(szénhidrogén tartalom)

2.3

Elfolyások mennyisége (>1bbl)
(szénhidrogén tartalom)
Egyéb környezeti mutatók

0,06

0,11

0,10

305-7

SDG 13

Energiafogyasztás

EBK jellegű bírságok

millió Ft

21

12

15

EBK beruházások

millió Ft

15.518

17.721

17.074

SDG 12

EBK működési költségek

millió Ft

14.159

20.656

20.747

SDG 12

amelyből Hulladékhoz kapcsolódó
kiadások (működési költségek)

millió Ft

2.048

2.193

2.193

SDG 12

millió Ft

1.270

1.581

1.653

SDG 12

2.3

millió Ft

2.057

1.670

2.261

SDG 12

2.3

millió Ft

454

311

329

SDG 12

%

66

67

65

Összes közvetlen energiafogyasztás

1.2

GJ

85.292.279

83.552.569

96.116.908

302-1

SDG 12

amelyből Földgáz

1.2

GJ

17.917.957

22.970.085

22.909.029

302-1

SDG 12

amelyből Egyéb szénhidrogén
(üzemanyag stb.)

1.2

GJ

67.374.322

60.582.484

73.207.880

302-1

SDG 12

amelyből Kibocsátásokhoz kapcsolódó kiadások (működési költségek)

Összes közvetett energia
fogyasztás

1.2

GJ

17.885.050

18.192.245

12.869.548

302-1

SDG 12

amelyből Villamosenergia

1.2

GJ

9.562.509

9.781.690

8.826.150

302-1

SDG 12

amelyből Egyéb közvetett energia
(gőz, fűtés stb.)

1.2

GJ

8.322.541

8.410.555

4.043.398

302-1

SDG 12

amelyből Kármentesítéshez
kapcsolódó költségek (beruházás,
működési költségek)
amelyből Megelőzéshez és környezetvédelmi menedzsmenthez
kapcsolódó kiadások (működési
költségek)(4)

Összes energiafogyasztás

1.2

GJ

103.177.328

101.744.814

108.986.456

amelyből Teljes energiafogyasztás
Kutatás, Termelés (közvetett és
közvetlen)

SDG 7

1.2

GJ

8.579.143

7.669.124

7.770.477

302-1

SDG 7

amelyből Teljes energiafogyasztás
Finomítás (közvetett és közvetlen)

1.2

GJ

62.246.256

59.815.587

58.509.931

302-1

SDG 7

ISO 14001 tanúsítások a bevétel
arányában

2.5

„n.a.” jelzi, ha az adat nem elérhető.					
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.					
(1) A
 Fenntartható Fejlődési Célok (SDG), amelyeket az ENSZ indított útjára 2015-ben fontos kapcsolódási pontot képeznek a MOL-csoport FF teljesítménye és
a nemzeti illetve nemzetek feletti fenntartható fejlődés törkvések között.					
(2) Ü
 HG kibocsátás a tulajdoni hányad arányában. Nem tartalmazza a Kutatás-Termelés vegyesvállalatokat (INA tengeri kitermelés, Egyiptom, Angola, Egyesült Királyság tengeri kitermelés, KRI). Beletartozik viszont a Slovnaft Hőerőmű.					
(3) A Piaci alapú Közvetett módon kibocsátott üvegházhatású gázok csak az európai operációkkat tartalmazza				
(4) Közvetett módon kibocsátott üvegházhatású gázok helyi alapú közvetett alapú üvegházhatású gázok alapján került kiszámításra		
(5) Közvetett módon kibocsátott üvegházhatású gázok helyi alapú közvetett alapú üvegházhatású gázok alapján került kiszámításra		
(6) Közúti balesetekből eredő elfolyások nélkül 2014. évtől.
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Mutató

Fejezet

Mértékegység

2015

2016

2017

GRI
standard
kód

SDG
kapcsolódás

Egészség és biztonság
Biztonsági mutatók

GRI
standard
kód

SDG
kapcsolódás

Fejezet

Mértékegység

2015

2016

2017

Kollektív szerződés hatálya alá
besorolható munkavállalók aránya

4.4

%

91,5

89,0

87,9

304-1

SDG 8

Mutató

Munkaidő-kieséssel járó munka
balesetek (LTI) – munkavállalók

3.1

darab

79

70

86

403-2

SDG 3

Női munkavállalók aránya

4.2

%

22,0

24,3

24,1

405-1

SDG 5

Munkaidő-kieséssel járó munka
balesetek (LTI) – alvállalkozók(2)

3.1

darab

21

21

31

403-2

SDG 3

Nők aránya a nem menedzseri
pozíciókban

4.2

%

21,9

24,3

24,2

405-1

SDG 5

3,1

1,04

1,00

1,21

SDG 3

Nők aránya a menedzseri pozíciókban(3)

4.2

%

23,8

24,2

22,6

405-1

SDG 5

3.1

1,77

1,67

1,97

Egy főre jutó éves képzési órák száma

4.3

óra

34

28

29

404-1

SDG 4

Egy főre jutó átlagos képzési költség

4.3

ezer Ft

114

97

106

404-1

SDG 4

Összes képzési költség

4.3

millió Ft

2.970

2.418

2.583

404-1

SDG 4

Pénzbeli adomány

5.2

millió Ft

1.898

1.571

1.474

203-1

SDG 1

Természetbeni (termék és szolgáltatás) adomány

5.2

millió Ft

34

31

39

203-1

SDG 1

Vállalati önkéntesség

5.2

óra

6.085

7.265

7.519

203-1

SDG 1

Munkaidő-kieséssel járó munka
balesetek gyakorisága (LTIF)
összesen
Munkaidő-kieséssel járó munka
balesetek gyakorisága (LTIF) –
munkavállalók
Munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (LTIF) – alvállalkozók(1) (2)

3.1

Összes jelentésköteles sérülés
gyakorisága (TRIR) összesen (2)

3.1

Összes jelentésköteles sérülés gyakorisága (TRIR) – munkavállalók

3.1

0,41

1,44

0,42

1,34

0,58

1,53

403-2

403-2

403-2

SDG 3

SDG 3

SDG 3

Képzések

Közösségek
Társadalmi mutatók

Összes jelentésköteles sérülés gyakorisága (TRIR) – alvállalkozók

3.1

Az összes jelentésköteles foglalkozási
megbetegedés gyakorisága (TROIF)

3.2

2,35

0,66

0,00

1,98

0,79

2,38

SDG 3

0,83

0,00

0,00

SDG 3

403-2

SDG 3

Kiesett munkanapok (LDR)

3.1

%

0,16

0,09

0,09

403-2

SDG 3

Hiányzási ráta (AR)

3.1

%

3,17

4,09

4,27

403-2

SDG 3

Halálos balesetek száma MOL-csoportos munkavállalók esetében

3.1

1

0

0

403-2

SDG 3

Halálos balesetek száma alvállalkozók esetében – telephelyen belül

3.1

4

0

2

403-2

SDG 3

Halálos balesetek száma alvállalkozók esetében – telephelyen kívül

3.1

1

2

2

403-2

SDG 3

Halálos balesetek száma harmadik
fél esetében

3.1

3

21

6

403-2

SDG 3

Folyamatbiztonsági események
száma (Tier1+Tier2)

3.3

darab

41

24

22

NA

SDG 3

Teljes munkaerő

4.2

fő

25.959

24.986

26.046

102-8

SDG 8

amelyből Részmunkaidős munka
vállalók száma

4.2

fő

380

409

410

102-8

SDG 8

amelyből Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma

4.2

fő

25.579

24.577

25.636

102-8

SDG 8

A vállalatot elhagyók létszáma

4.2

fő

3.229

3.100

2.639

102-8

SDG 8

A vállalathoz belépő új munkavállalók száma

4.2

fő

3.142

3.009

2.543

401-1

SDG 8

Fluktuáció

4.2

%

12,4

12,4

10,1

401-1

SDG 8

Munkavállalók aránya, akik számára elérhető az érdekvédelmi képviseleti tagság

4.4

%

94,9

96,1

93,6

304-1

SDG 8

„n.a.” jelzi, ha az adat nem elérhető.
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra.
(1) A
 z érték először 2013-ra vonatkozóan közölve. A MOL-csoport saját karbantartó cégeinek teljesítménye a saját munkavállalók sérülései között jelenik meg.
Részben ez az oka annak, hogy az alvállalkozókra vonatkozó mutató lényegesen alacsonyabb.
(2) Az alvállalkozókba beleértendők a töltőállomások személyzete is.
(3) Beleértve a topmenedzseri és közepvezetői (általános és első szintű menedzseri) szerepeket.

Humán tőke
Munkavállalók foglalkoztatás típusa és nem
alapján
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Mutató

Fejezet

Mértékegység

2015

2016

2017

GRI
standard
kód

SDG
kapcsolódás

1. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
EREDMÉNYEK:

Gazdasági fenntarthatóság
Gazdasági adatok(1)
Bevételek

milliárd Ft

4.268

3.628

4.218

201-1

SDG 8

Állami pénzügyi támogatások

milliárd Ft

1,5

1,7

1,9

201-4

SDG 8

Működési költségek

milliárd Ft

3.195

2.648

3.169

201-1

SDG 8

Vállalatnál képződő érték

milliárd Ft

1.073

980

1.050

201-1

SDG 8

Munkavállalói bérek és juttatások

milliárd Ft

267

240

256

201-1

SDG 8

Tőkebefektetőknek kifizetések

milliárd Ft

211

125

112

201-1

SDG 8

Állam felé történő kifizetések

milliárd Ft

107

115

101

201-1

SDG 8

Visszatartott nyereség

milliárd Ft

488

499

580

201-1

SDG 8

K+F kiadások

millió Ft

2.904

3.679

3.126

SDG 9

Megújulókra fordított K+F célú kiadás
Downstream üzletágban (millió Ft)

millió Ft

232

329

351

SDG 7

89,5

86,4

85,0

Ügyfélelégedettség(2)

 Az Európai Bizottság döntésével összhangban a Next-E konzorcium tagjaként többek között a MOL-csoport részesül társfinanszírozásban az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) program keretében, melynek célja, hogy 252 elektromos
töltőhely kialakításával egy összefüggő és interoperábilis hálózat jöjjön létre hat közép-kelet-európai ország MOL kiskereskedelmi hálózata által lefedett területein áthaladó fő közlekedési útvonalai mentén.
 Az új energiahatékonysági intézkedések nyomán 2017-ben 37 ezer tonna CO2 megtakarítást értünk el.

KIHÍVÁSOK:
 2018-ban várhatóan kiemelt figyelmet kap a fenntartható finanszírozás és a műanyagok jövője: az EU fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoportja elkészítette végleges ajánlásait az Európai Bizottság részére, valamint
megjelent a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia.
 A tisztaenergia-alapú közlekedés arányának növelése, az üzemanyag-hatékonyság növelése a hagyományos fosszilis üzemanyag-alapú közlekedés fokozatos kiváltásával.

KOCKÁZATOK

Üzemanyag nagykereskedelmi
vevőelégedettség

6.6

Üzemanyagkártyás vevőelége
dettség

6.6

102-43

88,6

87,0

86,5

102-44

90

93

110

102-17
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Etika(3)
Etikai bejelentések száma

6.2

darab

Etikai vizsgálatok száma

6.2

darab

58

63

66

102-17

SDG 10

Etikai vétségek száma(4)

6.2

darab

27

26

33

102-17

SDG 10

Társasági biztonság által elvégzett
vizsgálatok száma

6.2

darab

1.241

1.222

1.358
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SDG 10

Társasági biztonság által feltárt
vétségek száma

6.2

darab

562

578

632

205-3

SDG 10

„n.a.” jelzi, ha az adat nem elérhető.
Az adatok a GRI definíciók szerint kerültek kiszámításra
(1) Az adatok a GRI ajánlás alapján kerültek kiszámításra, további részletek a MOL honlapján
(2) A
 z ügyfélelégedettség-mérés módszertana üzletáganként eltérő. Az itt közölt adat az üzemanyag nagykereskedelmi ügyfelek körében (kisebb számú
ügyfélkörnek egyszerre nagyobb mennyiségek értékesítése) és az üzemanyagkártyás ügyfelek körében (nagyobb számú ügyfélkörnek, egyszerre kisebb
mennyiségek értékesítése) végzett mérések egyszerű átlaga. A 2016-os átlag a magyar és a horvát felmérési eredményeket foglalja magába. További részletek a MOL honlapján találhatók.
(3) Az etikai adatok nem tartalmazzák az eredetileg etikai vétségnek jelentett kiskereskedelmi panaszokat.
(4) A
 2016-ban megkezdett és 2017-ben lezárt vizsgálatok további 2 mulasztást azonosítottak, így összesen 26-ra emelkedett a 2016. évi mulasztások száma.
20167 végén még 2 vizsgálat volt folyamatban.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelése a MOL-csoport kockázatkezelési folyamatának szerves része. A kockázatokat az egyes üzletágakat és funkcionális területeket lefedő Egységes vállalati kockázatkezelési (ERM) rendszer keretében mérjük
fel és kezeljük a kockázati térképek segítségével. A kockázatértékelési tevékenység a vállalati célok elérését veszélyeztető és a felsővezetés kiemelt figyelmét igénylő főbb kockázatok azonosításán keresztül támogatja a folyamatos és hatékony működést. Az Igazgatóság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottsága rendszeresen vizsgálja a kockázatokat, a MOL általános kockázati kitettségével,
többek között az éghajlatváltozási kockázatok kezelésével kapcsolatos intézkedéseket.
Az alábbiakat tekintjük a MOL-csoport tekintetében legjelentősebb éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatot hordozó területeknek
a 2030-ig tartó időszakban: a felülvizsgált európai kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS), bioüzemanyagok növekvő száma különös
tekintettel a korszerű hulladékalapú üzemanyagokra, üzemanyag-hatékonyság, alternatív üzemanyag infrastruktúra, közlekedés
elektrizálása és digitalizációja, a közlekedési ágazat potenciális energiahatékonysági kötelezettsége, fenntartható műanyagok iránti
fogyasztói kereslet, műanyaghasználatot és műanyaghulladékok keletkezését korlátozó és csökkentő jogszabályi lépések. Az egyes
területek pénzügyi hatása becslés szerint éves szinten 1,4-33,0 Mrd Ft között mozog.

LEHETŐSÉGEK
A vonatkozó uniós előírásokat tartalmazó éghajlatváltozási- és tisztaenergia-alapú közlekedési csomag hosszabb távon jelentős
hatással lehet a fosszilis tüzelőanyagok és -energia iránti kereslet alakulására. A kötelezettségek megfogalmazása mellett ez egyben
új üzleti lehetőségeket kínál a „tiszta üzemanyagok és -energia” terén. Hosszabb távon a fogyasztói preferenciák várhatóan a környezetkímélőbb termékek felé mozdul el és ez az egész iparágra hatással lesz. A közlekedés elektrizálódása terén előre jelzett növekedés és az elektromos meghajtású gépjárművek számának stabil növekedése várhatóan új üzleti lehetőségeket teremt az összefüggő,
költséghatékony és interoperábilis töltőhálózatot működtető vállalatok számára. Emellett a műanyagok körforgásos gazdaságban
betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia nyomán várhatóan növekvő európai műanyag újrafeldolgozási ráta új üzleti lehetőségeket teremt az újrafeldolgozási tevékenységek nagyobb fokú integrációja révén. A MOL-csoport 2030 stratégia már számol
ezekkel a lehetséges forgatókönyvekkel és főbb vonalaiban meghatározza azt az utat, melyen haladva a vállalatcsoport kiaknázhatja
ezeket a lehetőségeket.

1.1. HOSSZÚ TÁVÚ TERMÉKPORTFÓLIÓ
Kapcsolódó célkitűzés: „Az alacsony szén-dioxid kibocsátású termékek és szolgáltatások arányának maximalizálása”
A portfolió bővítése és diverzifikálása érdekében a MOL-csoport folyamatosan vizsgálja a beruházási- és befektetési lehetőségeket.
A MOL-csoport stratégia előtérbe helyezi a K+F kultúra és szervezet fejlesztését és a kapcsolódó tevékenységeket.
Jelen fejezet a jelenlegi és jövőbeni termékportfólió környezeti teljesítményének rövid- és/vagy hosszú távú fejlődése szempontjából
lényeges fejlesztéseket mutatja be.
2017-ben a MOL-csoport folytatta az ÜHG lábnyom csökkentését támogató technológiák fejlesztésére és hasznosítására irányuló
erőfeszítéseit. Számos downstream projekt foglalkozik műanyagok, gépjármű utastérben használt anyagok, valamint különböző
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hulladékfajták intelligens és értékteremtő hasznosításával. A már folyamatban lévő tevékenységek mellett új kezdeményezéseket
is indítottunk 2017-ben. A bioüzemanyag stratégia sikeres kidolgozását követően akciócsoportot hoztunk létre a korszerű bioüzemanyag-előállítási lehetőségek értékelésére. A megújuló üzemanyag kezdeményezések mellett 2017-ben vizsgáltuk a megújuló alapanyagokból készülő műanyagok előállítási lehetőségeit is.

Illékony szerves vegyületek (VOC) mennyiségének csökkentése

A csökkentett VOC tartalmú polipropilén termékek iránti növekvő, elsősorban autóipari utastéri felhasználásra irányuló kereslet
kielégítése érdekében a MOL-csoport egyik technológiai beszállítójával új együttműködést alakított ki. Az első vizsgálatok során az
új katalizátorrendszerek segítségével sikerült jelentős mértékben csökkenteni a VOC-tartalmat.
2018-ban folytatjuk a 2017-ben megkezdett legújabb katalitikus rendszerekkel végzett üzemi kísérleteket.

FEJLESZTÉSEK A FINOMÍTÁS TERÜLETÉN
A fenntarthatóság-fejlesztési erőfeszítések egyik kiemelt területe az üzemanyag termékcsoport. 2017-ben a fókuszterület szélesedett,
miután elkészült a MOL-csoport petrolkémiai működésének fenntarthatóbbá tételére irányuló vizsgálat. A projekt során a jelenleg
alkalmazott petrolkémiai monomerek megújuló alternatíváit értékeltük. Ennek nyomán a vevők számára hosszú távú, a környezetet
csak mérsékelten károsító petrolkémiai megoldásokat kínáló projektek valósulhatnak meg. 2017-ben folytatódott a szén-dioxid vegyipari alapanyagként való hasznosítására alkalmas technológiai megoldások keresése és értékelése. A ténylegesen várható műszaki
és kereskedelmi keretfeltételek mellett az általános potenciál ellenére nem indokolt a vizsgált lehetőségek részletesebb kidolgozása.
Korszerű megújuló üzemanyagok

A korszerű bioüzemanyag a II. megújulóenergia-irányelvben felsorolt anyagokból készülő termék. A listán szereplő anyagok közül
a lignocellulóz alapú hulladék, például a kukoricaszár és fűrészpor áll rendelkezésre a legnagyobb mennyiségben. Mivel 2021-től az
európai üzemanyag-forgalmazók már korszerű bioüzemanyagokat forgalmaznak, a MOL-csoport folyamatosan dolgozik az ilyen
üzemanyagok előállítására alkalmas technológiák kifejlesztésén. Az egyik technológiai megoldás terén elért előrelépés nyomán
felgyorsítottuk az egyik projekt munkálatait és megkezdtük egy folyamatos üzemmódú reaktor építését. A sikeresen zárult tervezési
és kivitelezési fázist követően jelenleg zajlik a reaktor beüzemelése. A korszerű alapanyagok hasznosítása hosszabb távon nem csak
környezetkímélő üzemanyagokat eredményez, hanem jelentős hozzáadott értéket generál a jelenleg alulhasznosított mezőgazdasági
hulladékok tekintetében, ezzel új munkalehetőségeket teremtve.

Műanyagtermékek súlyának csökkentése az energiamegtakarítás és a termelt műanyaghulladék mennyiségének mérséklése jegyében

2017-ben a MOL-csoport megkezdte egy új, ütésálló és egyedülálló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, a falvastagság csökkentése terén komoly lehetőségekkel kecsegtető polipropilén típus kifejlesztését. A fejlesztés első eredményei bíztatóak, így 2018-ban az
új termék piacra kerül.
GEOTERMIKUS FEJLESZTÉSEK
A MOL-csoport megkezdte első mély geotermikus projektjének kidolgozását, melynek célja a geotermikus energia megújuló energiaforrásként való hasznosítása. Ez egyértelműen lehetőségeket teremt a vállalatcsoporton belül felhalmozott tudás és műszaki szakértelem hasznosítása, valamint a közép-kelet-európai régió kedvező geológiai adottságainak kiaknázása terén. 2014 első félévében, a
jászberényi geotermikus kutatásra kiírt koncessziós tender megnyerését és a koncessziós szerződés aláírását követően, (a MOL Nyrt.
100 százalékos tulajdonában lévő) CEGE Kft. megkezdte a kutatási program végrehajtását. A hivatalos kétéves kutatási időszak 2015.
márciusában vette kezdetét. A 2015/2016-ban lefúrták az első termelő termálkutat. 2017 márciusában egy évvel meghosszabbítottuk
a kutatási fázist, 2017 második negyedévében elvégeztünk egy rövid kútvizsgálatot, ahol teljesültek az előre meghatározott sikerkritériumok. 2017 második félévében elkészült egy hosszú kútvizsgálat is.
BIOÜZEMANYAG BESZERZÉS

Megújuló gázolaj-termelés

2017-ben intenzív munka vette kezdetét a Dunai Finomító egyik hidrogénező üzemében, hogy az alapanyagbázis bővítését követően
megkezdődhessen a megújuló gázolaj előállítása. Számos üzemi hasznosításra potenciálisan alkalmas használt zsír és -olaj laboratóriumi szintű vizsgálatát végeztük el. A vizsgált anyagok közül három esetében a vizsgálat pozitív eredménnyel zárult. A projekt
2018-ban is folytatódik, és még számos megújuló gázolaj előállítására potenciálisan alkalmas alapanyag vizsgálatát kell elvégeznünk.
A használt zsírból és -olajból előállított dízelgázolaj a fosszilis üzemanyagokhoz képest jelentős mértékben csökkentette a CO2-kibocsátást.
Korszerű bioüzemanyag előállítása lignocellulóz biomasszából a 4REFINERY projekt keretében

2017-ben a MOL-csoport csatlakozott egy következő generációs bioüzemanyagok kifejlesztésére és előállítási lehetőségeinek bemutatására létrehozott nemzetközi konzorciumhoz. Az EU Horizont 2020 program által finanszírozott kezdeményezés 2021-ig tart.
A projekt a mezőgazdasági- és erdőgazdálkodási hulladékok cseppfolyósítási lehetőségeit vizsgálja, valamint azt, hogy az így létrejött folyadékból miként lehet finomítói szinten integrált módon kiváló minőségű üzemanyagot előállítani. A négyéves együttműködésben számos európai állam iparági- és tudományos intézménye vesz részt. A vizsgált cseppfolyósítási lehetőségek között szerepel
a gyors pirolízis és a hidrodermális cseppfolyósítás, az ezek nyomán létrejött anyagok alapanyag előállítására irányuló hulladékfeldolgozással jutnak el a feldolgozásig. E projekt eredményeként egy olyan környezetkímélő üzemanyag jöhet létre, mely lehetővé teszi,
hogy az európai mezőgazdasági termelők kihasználják az ebben a jelenleg alulhasznosított megújuló energiaforrásban rejlő lehetőségeket.
FEJLESZTÉSEK A PETROLKÉMIA TERÜLETÉN
A MOL-csoport által előállított különböző polietilén- és polipropilén típusok az élet minden területén alkalmazott műanyag termékek
alapanyagai. A MOL-csoport továbbra is elkötelezett a hozzáadott értékkel rendelkező, biztonságos és fenntartható, a közvetlen- és
végfelhasználói igényeknek megfelelő polimer megoldások iránt.
Ftalátmentes polipropilén termékportfólió

2017-ben a MOL-csoport folytatta a polipropilén (PP) portfólió katalizátorrendszereinek ftalátmentes megoldással való kiváltását
célzó projekt kidolgozását. E projekt célja azon lehetőség kizárása volt, hogy a ftalát (a ftalátok a hagyományos katalizátorrendszer
részét képezik) bomlási melléktermékei akár nyomokban is a műanyag végtermékbe kerüljenek. A sikeres vizsgálatsorozat egy
egészen új, a hagyományos katalizátor rendszer teljes körű kiváltására alkalmas ftalátmentes katalizátort eredményezett. Ennek
eredményeként 2018-ra már minden MOL Petrolkémia által előállított polipropilén típus ftalátmentes termék lesz.

A MOL-csoport nem foglalkozik bioüzemanyagok előállításával, de két vállalata (a MOL Nyrt. és a Slovnaft) rendelkezik kisebbségi
részesedéssel biodízelt előállító vegyesvállalatokban. Ezek a vállalatok a MOL-csoporttól függetlenül működnek és pénzügyi befektetésnek tekintendők.
A MOL Nyrt. és a Slovnaft a.s. 2017-ban 468 millió liter biokomponenst vásárolt benzin- és gázolajtermékek előállításához. A MOL-csoport kizárólag fenntartható forrásból származó hagyományos és hulladékalapú bioüzemanyagokat használ. Ezek minősített megújuló
forrásokból és hulladékalapú nyersanyagokból, többek között a MOL-csoport töltőállomás hálózatán keresztül begyűjtött használt
sütőolajból készülnek.
A 2017-ben vásárolt biokomponensek megfelelnek az EU megújulóenergia-irányelvében (RED) foglalt követelményeknek. A MOLcsoport vállalatok (MOL Nyrt., Slovnaft a.s. és INA d.d.) forgalmazóként teljesítik az európai ISCC (International Sustainability
and Carbon Certification System) tanúsítási rendszer által támasztott követelményeket. Az ISCC tanúsítvány lefedi a bioalapú alapanyagok és megújuló energiaforrások teljes ellátási láncát, ezzel biztosítva a szigorú ökológiai és társadalmi fenntarthatósági előírások
alkalmazását, az üvegházhatású gázkibocsátás csökkenését és az ellátási lánc mentén történő nyomon követhetőség megvalósulását.

1.2. ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS ÜHG KIBOCSÁTÁS
ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZKIBOCSÁTÁS
Kapcsolódó stratégiai célkitűzések:
 „Az energiahatékonyság kezdeményezések megvalósításával a Downstream üzletágnál 2020-ra 200 ezer tonna CO2-egyenértékkel csökkentjük a közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátást”
 „Az Upstream üzletágnál 2020-ra 200 ezer tonna CO2-egyenértékkel csökkentjük a fáklyázásból és lefúvatásból származó
ÜHG-kibocsátást”
A MOL-csoport teljes közvetlen CO2-kibocsátása 2017-ben 7,05 millió tonnát tett ki szén-dioxid-egyenértéken számolva. Ez 2016-ban
mért értéknél (5,98 millió CO2-egyenértéken számolva) 15 százalékkal, a 2013-as értékhez (6,21 millió tonna) képest 12 százalékkal
több. Az ÜHG-kibocsátás legjelentősebb összetevője a széndioxid (CO2), a kapcsolódó kibocsátási értéket az alábbi táblázat mutatja
be országonkénti bontásban.
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A finomítók és petrolkémiai üzemek CO2 kibocsátás intenzitása (termeléssel súlyozott átlag alapján) [GRI
Szabvány 305-2]
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2017-ben számos tényező befolyásolta a kibocsátási trendek alakulását, az alábbiak szerint:
 A CO2-kibocsátások növekedését elsősorban a CM European Power Slovakia akvizíciója (több mint 0,7 millió tonna CO2
kibocsátás) indokolja, míg a fennmaradó 0,3 millió tonna CO2-kibocsátás az intenzívebb upstream és downstream tevékenységekre vezethető vissza.
 Az energiahatékonysági programok és kezdeményezések további megtakarításokat hoznak (ezt részletesebben az Energiahatékonyság fejezet tárgyalja).
 2017-ben elkészült az első három MOL-csoport Zöld Alap finanszírozása mellett megvalósuló projekt és további három
projekt már indításra kész állapotban van. A már megvalósult projektek révén együttesen megtakarított kibocsátás
CO2-egyenértéken számolva éves szinten 1227,4 tonna. A MOL-csoport 2016-ban a Fenntartható Fejlődés 2020 akcióterv
keretében hozta létre a Zöld Alapot, melynek célja a kiemelkedő környezeti előnyökkel járó beruházások támogatása.
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EGYÉB KÖZVETETT (SCOPE 3) ÜHG KIBOCSÁTÁSOK
A MOL-csoport Scope 3 (egyéb közvetett) kibocsátásként számolja el az értéklánc mentén megjelenő, de a vállalat tevékenységeihez közvetlenül nem kapcsolódó ÜHG-kibocsátásokat. Az ilyen jellegű kibocsátások jellemzően a finomítói termékek vagy
földgáz fogyasztói, vagy a MOL-csoport számára szolgáltatásokat nyújtó beszállítók általi felhasználásból erednek. A MOL-csoport beszámol a Scope 3 kibocsátásokról is, hogy kontextusba helyezze a saját közvetlen kibocsátást és átlátható módon mutassa be
a vállalatcsoport lábnyomát.
Scope 3 ÜHG kibocsátások forrásai (t CO2) [GRI Szabvány 305-3]
KIBOCSÁTÓ

ÜHG-kibocsátás változások 2016–2017
7,6

millió tonna CO2-egyenérték

7,2
6,8

Más
üzemviteli
változások

6,4
6,0

Megnövekedett
fáklyázás
a horvát
upstreamben

5,6
5,2
4,8
4,4

Megnövekedett
termelés a
magyar downstreamben

CMEPS
erőmű
megvásárlása

2017

Elfáklyázás

2013

2014

2015

2016

2017

Vevők

51.060.438

48.486.612

50.571.763

51.848.469

53.733.712

Vevők

MOL-csoport által termelt és eladott földgáz használatából (t CO2)

6.566.103

6.025.497

6.247.138

5.921.792

5.815.669

MOL-csoport

Üzleti utakhoz kapcsolódóan (t CO2)

4.414

2.984

2.508

2.335

2.253

Beszállítók

Nyersolaj termeléséből (MOL-csoport
által külső forrásból vásárolt) (t CO2)

1.399.445

1.179.981

1.203.727

1.371.241

1.476.611

59.030.400

55.695.074

58.025.136

59.144.406

61.028.245

Összesen

2016

Tüzelés (hő, gőz, villamosenergia, közlekedés)

Energiahatékonyság
projektek

FORRÁS
Értékesített finomított termékek használatából (t CO2)

Lefúvatás

Fizikai vagy kémiai feldolgozás

A MOL-csoport ÜHG-kibocsátásának legnagyobb része a petrolkémiai és finomítói tevékenységből származik. 2010-től kezdődően
a MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a finomítás üzletág ÜHG teljesítményét a CONCAWE-Solomon-féle CO2-intenzitás mutató (CWT – Complexity Weighted Tonnes) segítségével. Ehhez hasonló módon, a petrolkémiai üzletágnál a MOL-csoport
a HVC (magas értékű vegyipari termékek) mutatót alkalmazza. Ezek a mutatók termelési vonatkozásúak, ugyanakkor figyelembe
veszik a létesítmények komplexitását is.
A kutatás-termelési üzletágnál az egységes IOGP mutató (kg CO2/toe) segítségével kísérjük figyelemmel a teljesítmények alakulását.
Az alábbiakban bemutatott eredmények a szén-dioxidintenzitás minimális csökkenését jelzik 2013-hoz képest (-0,44 %) a finomítási- és 0,4 százalékos csökkenést jeleznek a petrolkémiai üzletágnál (a finomításnál jelentkező eltérések a piaci keresleten alapuló
termelés mennyiségi változásaira, az egyes egységeknél magasabb CWT-tényezőt eredményező 2017-es nagyleállásokra/leállásokra
vezethetőek vissza).

A Scope 3 kibocsátás jelentős mértékben megnövekedett 2017-ben az előző évhez képest, ez alapvetően a nagyobb értékesített
termékvolumenre vezethető vissza. A megnövekedett beszállító-oldali ÜHG-kibocsátás a nagyobb volumenű kőolajfeldolgozás
eredménye.
Ugyan a teljes MOL-csoport kibocsátásnak csak csekély részét teszi ki, az üzleti célú utazásokkal kapcsolatos CO2-kibocsátás követése és jelentése is megoldott. 2017-ben az új kommunikációs technológiáknak és az új flottának köszönhetően az előző évhez képest
3,5 százalékkal csökkent, a 2013-ban mért értékhez képest majdnem megfeleződött az üzleti célú utazásokkal kapcsolatos kibocsátás.
GÁZ SZIVÁRGÁS/VESZTESÉG (FÁKLYÁZÁS ÉS LEFÚVATÁS)
Fáklyázásnak nevezzük a szénhidrogének technológiai vagy biztonsági okból szükséges, ellenőrzött körülmények között történő
elégetését. Az Upstream területen lefáklyázott gáz jellemzően ún. „kísérőgáz” (APG), míg a Downstream szegmensben a finomítás
során keletkező gázhalmazállapotú szénhidrogének egy részét fáklyázzák le biztonsági okokból. Az olaj- és gázszivárgást anyagveszteségnek tekintjük, ami alacsony működési hatékonyságról árulkodik. A lefúvatás a gáz égetés nélküli kibocsátása. Ez a kutatás-termelés területén abban az esetben szükséges, ha a kísérőgáz fő összetevője a szén-dioxid (CO2).
A fáklyázás mind környezetvédelmi, mind működéshatékonysági szempontból rendkívül fontos. Ennek fontosságát nyomatékosítandó, a MOL-csoport 2015-ben csatlakozott a Világbank által indított „Zero Routine Flaring Initiative” (az általános, nem biztonsági munkafolyamatként végzett fáklyázás teljes elhagyása) kezdeményezéshez.
A MOL-csoport működése során elfáklyázott gáz mennyiségét az alábbi táblázatokban mutatjuk be.

217

MEGJEGYZÉSEK A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSHEZ

2.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Fáklyázás az Upstreamben 2017-ben (ahol a MOL-csoport operátor) [GRI OG6]
FÁKLYÁZÁS AZ UPSTREAMBEN (US)
2017-ben

MOL US

INA US

MOL
PAKISZTÁN

OROSZORSZÁG

ÖSSZESEN

Elfáklyázott szénhidrogén mennyisége (t)

18.989

7.081

7.245

616,19

33.931

CO2 (t)

33.350

41.944

21.276

683

97.254

A kutatás-termelés területén 6 százalékkal növekedett a fáklyázás volumene 2016-hoz képest a magyarországi helyszíneken végzett
kútvizsgálati tevékenységek miatt.
Fáklyázás a Downstreamben 2017-ben [GRI OG6]
SLOVNAFT
(FINOMÍTÁS +
PETROLKÉMIA)

INA (RIJEKA+
SISAK
FINOMÍTÓK)

MOL
PETROLKÉMIA

ÖSSZESEN

6.071

19.760

21.923

15.031

62.785

13.235

40.683

70.075

50.654

174.648

FÁKLYÁZÁS AZ DOWNSTREAMBEN
2017-BEN

MOL

Elfáklyázott szénhidrogén mennyisége (t)
CO2 (t)

Kapcsolódó stratégiai célkitűzés: „2020-ra 15 százalékkal csökkentjük NOX és SO2 kibocsátásunkat”
A MOL-csoport számos olaj- és gáztechnológiát és berendezést működtet, de általában az egész iparágat a légszennyezés egyik
jelentős forrásának tekintik. A MOL-csoport folyamatosan figyelemmel kíséri ezen kibocsátások alakulását, különböző programok
keretében csökkenti az illékony szerves vegyület (VOC), azaz SO2 , NOx, CO és PM (szilárd részecske) kibocsátást.
A MOL-csoport folytatja 2010-ben indított LDAR (szivárgás-felderítési és javítási) programját, az ilyen jellegű kibocsátások hatékonyabb figyelemmel kísérésére és jelentésére szolgáló programmal párhuzamosan. Az LDAR programot minden évben további
egységekre terjesztik ki. Ez indokolja a VOC-kibocsátások 2012-2015 közötti időszakban megfigyelhető növekedését és a 2015-től
megfigyelhető csökkenő tendenciát. A LDAR program mellett az elmúlt években több beruházási projekt keretében az összes üzleti
szegmensnél létesített gőzvisszanyerő egység is hozzájárult a VOC csökkenéséhez.
Teljes légszennyezőanyag-kibocsátás (kivéve ÜHG) komponensek szerint (t) [GRI Szabvány 305-7]

Minden downstream tevékenységet az EU területén végzünk, ahol a fáklyázást kizárólag leálllási- és indítási feladatok ellátása
során, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően vészhelyzetben végzünk. A MOL-csoport downstream területén összességében 12 százalékkal csökkent az elfáklyázott gáz mennyisége. Ez elsősorban az egyik horvátországi termelési helyszín kalkulációs
modelljét érintő változásokra és az egyik magyarországi termelési helyszínen megvalósult fáklyagáz-visszanyerő rendszerre, valamint az ezt kiegészítő hatékonyabb fáklyagáz monitoring- és beszámolási rendszerre vezethető vissza.
ENERGIAHATÉKONYSÁG
2017-ben a vállalatcsoport elsősorban a Next Downstream Program (NxDSP) keretében folytatta az energiahatékonysági projektek
megvalósítását. A MOL Downstream két hároméves hatékonyságnövelési programot valósított meg az elmúlt hat évben, 2017-ben
fejeződött be az NxDSP. Az elmúlt év során az NxDSP CO2-egyenértéken számolva 35 ezer tonna kibocsátás-megtakarítást eredményezett, így a teljes megtakarítás 230 millió Ft körül alakul. A korábbi évekhez képest ez jelentős csökkenést jelent, mely elsősorban az energiamegtakarítási kezdeményezések számának és intenzitásának ötéves időszakot követő természetes visszaesésének
eredménye. Az NxDSP megtakarítások egy jelentős része a gőzfogyasztás optimalizálására és a MOL Petrolkémiánál végrehajtott
néhány kisebb intézkedésre vezethetőek vissza. A további megtakarításra irányuló kezdeményezések között szerepel a töltőállomási LED világítás Zöld Alap által finanszírozott folyamatos megvalósítása, az elöregedett kazánok cseréje, a horvátországi upstream működést érintő gőzveszteségek csökkentése, valamint a magyarországi termelt víz visszasajtolás korszerűsítése.

2013

2014

2015

2016

2017

Változás
2013-2017
(%)

SO2 (Kén-dioxid)

5.776

5.368

6.146

7.077

8.996

56

NOx (Nitrogén-oxidok)

6.057

4.715

5.175

5.718

7.453

23

Év

VOC (Illékony szerves vegyületek)

5.643

5.251

7.950

4.695

4.503

–20

CO (Szén-monoxid)

4.248

2.275

2.309

1.560

1.694

–60

552

367

353

274

330

–40

PM (Szilárd részecskék)

Az SO2 és NOx-kibocsátás továbbra is növekvő tendenciát mutat. A SOx kibocsátás 56 százalékos és a NOx kibocsátás 23 százalékos növekedése a 2013-2017 közötti időszakban elsősorban a megnövekedett KT termelési volumenek és a horvátországi finomítói
termelés, a tevékenységek során használt gyengébb minőségű fűtőgáz, valamint a pozsonyi finomítót kiszolgáló CMEPS akvizíciójából fakadó inorganikus növekedés együttes hatására vezethető vissza. A 2016. évi adatokkal összehasonlításban az előző évekhez
képest nagyobb ütemben nőtt a NOx and SO2 kibocsátás, mely alapvetően a CMEPS 2017 elején történt megvásárlásából (és integrációjából) fakad. A légköri kibocsátás általános növekedése a pozsonyi finomító magasabb kén-hidrogéntartalmú füstgázainak
megnövekedett elfáklyázásási volumenére vezethető vissza. A növekedést a termelőüzemek elhúzódó technológiai nagyleállásai
és nem tervezett leállásai okozták, de hozzájárult ehhez a pozsonyi és sisaki finomítókban feldolgozott kőolaj magasabb kéntartalma is. Rijekában megnövekedett a finomítói feldolgozás volumene, a saját felhasználású üzemanyag mennyisége, magasabb volt a
feldolgozott kőolaj kéntartalma, valamint 2016-hoz képest több üzemórában működött a sisaki kokszoló. Nem utolsó sorban a fűtőolaj magasabb nitrogéntartalma és az alternatív feldolgozással járó magasabb volumenű szekunder termelés is hozzájárult ehhez.
2013-hoz képest tovább csökkent a CO és PM-kibocsátás (60 és 40 százalékkal), de a CMEPS akvizíciója miatt az előző évben mért
adatokkal összehasonlításban növekedést regisztráltunk.

2. KÖRNYEZET

2.2. VÍZGAZDÁLKODÁS

Általános cél: „Ökológiai lábnyom csökkentése”

Kapcsolódó célkitűzés: „A vízgazdálkodási technikák fejlesztése a vízhiányos területeken”

EREDMÉNYEK:

A MOL-csoport különböző tevékenységei során sokféle forrásból származó vizet használ fel: felszíni- és felszín alatti vizet, vezetékes vizet, tengervizet, felfogott esővizet, valamint termelésből és más szervezetektől származó szennyvizet.
A MOL-csoport tisztában van azzal, hogy a vízfelhasználás hatékonyságának javításával nem csak az ökológiai lábnyoma, hanem
számos esetben a működési költsége is csökken.
2017-ben a MOL-csoport teljes vízfelhasználása 95,96 millió m 3 volt, mely 2013-hoz képest 2 százalékos növekedést jelent (94,51
millió m 3), míg a 2016. évi adatokkal összehasonlításban 13 százalékkal növekedett. Ez a tendencia a CMEPS akvizíciójára és a piaci
keresleten alapuló évközi termelési kapacitásváltozásokra vezethető vissza.

 Már minden kiemelt fontosságú kutatás-termelési létesítmény rendelkezik biodiverzitási akciótervvel és befejeződött a
MOL-csoport kritikus létesítményeit tartalmazó jegyzékének felülvizsgálata.
 A technológiai fejlesztések, az elfáklyázott gáz mennyiségének pontosabb követésére és jelentésére alkalmas modellek alkalmazásával a MOL DS Termelés 50 százalékkal csökkentette a fáklyázás volumenét.
 A pakisztáni működés területén 99 százalékkal csökkent a párologtató tavakba kerülő víz mennyisége a kutatás-termelési
létesítményeknél megvalósult visszasajtolás-technológiai beruházások nyomán.

KIHÍVÁSOK:
 A légköri- és GHG-kibocsátás a kitűzött célokhoz képest növekedett az akvizíciók, az intenzívebb termelés és az eltérő
kőolajminőség miatt.
 Az 1 m 3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó elfolyások mennyisége és száma a kitűzött célokhoz képest
továbbra is magas.
 A CMEPS akvizíciója és a piaci keresleten alapuló évközi termelési kapacitásváltozások miatt megnövekedett az ivóvíz-felhasználás.
 Az újrahasznált/újrahasznosított hulladékok aránya 2017-ben tovább csökkent.
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A teljes vízfelhasználás mértéke forrásonként (ezer m 3) [GRI Szabvány 303-1]
Év

2013

Közüzemi szolgáltatótól, vízműtől átvett víz

2014

2015

2016

2017

VÁLTOZÁS
2013-2017
(%)

2.682

2.177

12.295

14.913

16.885

530

Felszíni vízkivétel

50.218

46.929

39.231

38.045

42.583

–15

Felszín alatti vízkivétel

11.869

10.755

10.971

9.932

10.836

–9

–

188

158

41.2

8

Gyűjtött, tárolt és felhasznált csapadékvíz
Más szervezetektől átvett szennyvíz

–

91

209

929

301

64.769

60.140

62.866

63.860

70.312

9

Tengervíz kivétel

29.749

33.990

21.790

21.315

25.351

–15

Teljes vízkivétel

94.518

94.130

84.655

85.175

95.663

1

Teljes édesvíz-kivétel

A vezetékes vízhálózatból kivett vízmennyiség, az egyéb vízgazdálkodási- és felszíni vízkivételi mutatók tekintetében a 2013-2017
közötti időszakban és az elmúlt három évben megfigyelhető mennyiségi eltérések oka a horvátországi finomítók e vízforrásokat
érintő megnövekedett vízfelhasználásában keresendő, valamint annak köszönhető, hogy kevesebb nem ivóvíz minőségű vizet használtunk fel (15 százalékos csökkenés).
Teljes édesvíz-kivétel országonként (millió m 3) [GRI Standard 303-1]

Teljes vízkivétel országonként [millió m3]
120

2017-ben a MOL-csoport folytatta a vízfelhasználási hatékonyság javítását célzó kezdeményezések megvalósítását:
 Az egyik magyarországi logisztikai telephelyen glikol hűtőtoronnyal váltották ki a már elavult vízzel működő tornyot.
Ennek eredményeként éves szinten mintegy 5-6.000 m 3 vízmegtakarítás érhető el. Emellett a magyarországi gázfeldolgozó üzemben új vízkezelő technológiát alakítottak ki. Az új technológiával kezelt víz váltja ki a kompresszorok hűtésére
korábban használt ivóvizet.
 A jelentős CO2-kibocsátás csökkenés mellett a horvátországi upstream létesítményeknél megvalósított EOR (fokozott olajkinyerési eljárás) projekt a vízfelhasználás csökkenését is eredményezte. Így ivóvíz helyett már az EOR projekt által termelt
rétegvíz kerül felhasználásra a rétegnyomás fenntartására és a kútmunkálatok során. Ezzel párhuzamosan zajlik a hűtőtorony felújítása, mely a várhatóan alacsonyabb párolgási veszteségek miatt megtakarítást jelent a vízfogyasztás terén.
VÍZKIBOCSÁTÁS
A vízkibocsátás volumene ingadozott a 2013 és 2016 évi adatokhoz képest. Az előző évekhez képest a kibocsátott víz teljes mennyisége továbbra is csökkenő tendenciát mutat.
A folyamatban lévő fejlesztési projektek nyomán 2013-hoz képest 41, 2016. évi összehasonlításban 38 százalékkal csökkent a TPH
(összes alifás szénhidrogének) mennyisége. Ez a tendencia egyrészt a magyarországi telephelyeken használt víz jobb minőségére,
másrészt a szlovákiai telephely alacsonyabb szennyezett víz kibocsátására vezethető vissza.
2016-hoz képest 5, illetve 2 százalékkal csökkent a BOI és KOI-kibocsátás, valamint a 2017-es adatsorhoz viszonyítva is csökkent
(4, illetve 19 százalékkal). Az éves szinten megfigyelhető csökkenő tendenciát az egyik horvátországi létesítménynél végrehajtott
beruházások nyomán regisztrált jelentős javulás, valamint a szlovákiai létesítményeknél végzett nagyleállási munkákból fakadóan
alacsonyabb szennyezett víz kibocsátása indokolja. A TSS mennyisége 21 százalékkal növekedett 2013-hoz képest, de a tavalyi évvel
összehasonlításban 11 százalékkal csökkent (a növekedés elsősorban az egyik magyarországi petrolkémiai telephely mintavételi/
analitikai rendszerének korszerűsítésére vezethető vissza).
Kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége (t) [GRI Szabvány 306-1]
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Összes alifás szénhidrogén (TPH)
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Kémiai oxigén igény (KOI)

2013
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VÁLTOZÁS
2013-2017
(%)

63

95

38

61

38

–41

1.712

1.647

1.514

1.739

1.650

–4

20

Biológiai oxigén igény (BOI)

417

471

307

344

339

–19

0

Lebegő anyagtartalom (TSS)
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Az elmúlt években a jelentősebb termelési telephelyeken megkezdtük a vízfelhasználás hatékonyságának nyomon követését.

Fajlagos vízkivétel – termelési telephely típusok
8.00
7.00
6.00
5.00

A jövőben is folytatjuk a kibocsátott víz minőségének és az adatszolgáltatási lefedettség javítását. Például a szlovákiai létesítménynél a Kis-Duna védelmét szolgáló projekt valósult meg. A projekt célja a folyó ipari szennyezés elleni védelmének fejlesztése
volt. A projekt feladata, hogy rendkívüli események bekövetkezésekor műszaki megoldások segítségével tegye lehetővé a hűtővizet
és csapadékvizet potenciálisan szennyező kőolajalapú anyagok lehető legkorábbi azonosítását és befogását. 2018-ban a második
fázissal folytatódik a projekt megvalósítása, melynek feladata a vízben oldható szennyezőanyagok véletlen szivárgása esetén alkalmazandó visszatartási kapacitás növelése.
A horvátországi tengerparti létesítménynél kiváló eredménnyel zárult a Konstrena község környékén található partszakaszokon
a tavalyi évi elfolyás miatt végzett tengervíz-minőségi vizsgálat. A Primorsko-Goranska Megyei Közegészségügyi Intézet a létesítmény közvetlen közelében folyamatosan vizsgálja a tengeri- és kikötői üledékek minőségét.
RÉTEGVÍZ TERMELÉS
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A MOL-csoport kutatás-termelési létesítményei jelentős mennyiségű termelt vizet kezelnek. 2017-ben több mint 10 millió m 3 vizet
termeltünk ki (9,72 millió m 3 az EU-országokban, 0,40 millió m 3 az EU-n kívüli országokban). A hatások minimalizálása érdekében
a MOL-csoport lehetőség szerint törekszik a kitermelt víz visszasajtolására.
2016-hoz képest az EU országokban termelt víz mennyisége csekély mértékben növekedett (2 %) a magasabb termelési volumen
miatt, míg az EU-n kívüli országok esetében csökkent (35 %).
Az EU országokban a termelt vizet teljes egészében visszasajtoljuk, Pakisztánban tavaly óta már teljes körűen működik a visszasajtoló rendszer. Ennek eredményeként 99 százalékkal csökkent a párologtató tavakba kerülő víz mennyisége.

221

MEGJEGYZÉSEK A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSHEZ

A kutatás-termelési tevékenységek során termelt víz mennyisége – 2017 (m 3) [GRI OG5]

A kitermelt rétegvíz mennyisége
A visszasajtolt rétegvíz mennyisége
Párologtató tavakban elhelyezett rétegvíz
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A visszasajtolt rétegvíz aránya meghaladhatja a 100 százalékot, mivel ez magában foglalja a teljes visszasajtolt mennyiséget. A kutatás-termelési telephelyeken a termelt vizet a rétegnyomás fenntartása érdekében sajtolják vissza, de további vizet is besajtolnak a
nyomás fokozására.
VÍZHIÁNYOS TERÜLETEK
A vízhiány azt jelenti, hogy nincs megfelelő mennyiségű vagy minőségű (biztonságosan felhasználható) víz. A MOL-csoport a
vízkészletek szűkösségét rendkívül fontos kérdésnek tekinti, ennek megfelelően intézkedéseket tett és tesz a tevékenységei során
felhasznált víz mennyiségének csökkentése érdekében. Az upstream tevékenységek csupán elenyésző részét végezzük vízhiányos
területen.
Annak ellenére, hogy európai kutatás-termelési létesítményeink nem vízhiányos területeken helyezkednek el, a MOL-csoport elkötelezett és folyamatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy csökkentse vízigényét (lásd a fentiekben bemutatott, vízfelhasználás-csökkentési adatokat és projekteket) és a vízszennyezést.
Lépéseket tettünk a külső tanulmányok (például a World Resource Institute által jegyzett hidrogeológiai térképek) szerint potenciálisan vízhiányos területeken folytatott tevékenységeink helyzetének részletesebb felmérésére (Pakisztánban).
Ennek keretében részletes hidrológiai tanulmány készült a pakisztáni Teri vízgyűjtő medencéről (Pakisztán) a rendelkezésre álló
vízforrások és a MOL-csoport által végzett tevékenységek lehetséges hatásainak felmérésére. A tanulmány megállapítja, hogy a
helyi körülményeket figyelembe véve a MOL-csoport működése nem zavarja vízegyensúlyt és a vízforrások alkalmasak a MOL
Pakistan működési területén elhelyezkedő hat falu vízigényeinek kielégítésére. A MOL-csoport a műszaki létesítményeknél egyáltalán nem használ vizet a feldolgozás során. Vizet kizárólag ivóvízként és háztartási célokra használunk. Ivóvízként elsősorban
palackozott vizet használunk a helyi csapvíz helyett. A szeizmikus és fúrási tevékenységek során vizet használunk a fúráshoz,
valamint ivóvízként és háztartási célokra is.
Ugyanakkor elővigyázatosságból már tettünk a vízforrások védelmére irányuló lépéseket. Többek között megfigyelőkutakon
keresztül időszakosan vizsgáljuk a felszín alatti vizek minőségét, folytatjuk a 2014-ben kidolgozott vízforrások megóvását célzó
akcióterv végrehajtását, valamint a kezelt használt víz kertészeti célú felhasználását. 2017 decemberében a telephelyeken kampányt
szerveztünk, hogy felhívjuk a figyelmet a vízkészletek megőrzésének fontosságára
KUTATÁS-TERMELÉS NEM HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREKKEL
A nem hagyományos kutatási technikák (mint amilyen a hidraulikus rétegrepesztés) forradalmasították az energiaipart, de számos
környezetvédelmi- és közösséggel kapcsolatos kérdést vetettek fel. Ezen aggályok közé tartozik, hogy a repesztés jelentős mennyiségű vizet igényel, amelyet csak jelentős környezeti költség mellett lehet a repesztés helyszínére juttatni. Egy másik fontos aggály
a potenciálisan rákkeltő vegyszerek használatával és környezetbe kerülésével kapcsolatos, valamint azzal, hogy a repesztés helyszínén szennyeződhetnek a felszín alatti vizek. A harmadik, és egyben talán legfontosabb aggály abban áll, hogy a hidraulikus
repesztési folyamat kisebb földlökéseket okozhat.
A MOL-csoport ugyan közvetlenül nem végez nem-hagyományos kutatási tevékenységeket, de felismerve a probléma fontosságát,
környezetvédelmi normákat fogalmazott meg a hagyományos szénhidrogén mezőkön végzett korlátozott EOR tevékenységek
felelős végzésére.
A fenti követelmények felölelik az érintett felek aggodalmait, a víz és föld használatát és védelmét, a kutak integritását, a vegyszerek
alkalmazását és más előre látható kockázatokat, amelyek kifejezetten erre vonatkozó kockázatértékelésekből fakadnak.
A MOL-csoport és leányvállalata, az INA sikeresen végeztek fokozott kinyerési munkálatokat néhány korábban kialakított kútnál,
melynek keretében a tevékenység teljes életciklusa mentén – a szerződéskötéstől kezdve a kút elhagyásig – sikerrel kezelték az
összes felmerülő kockázatot.

2.3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, ELFOLYÁSOK, TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME ÉS
MEZŐHELYREÁLLÍTÁS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A MOL-csoport a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésével, a hulladékkezelési-, újrahasznosítási- és visszanyerési
megoldások fejlesztésével folyamatosan törekszik a környezeti terhelés mérséklésére. A tevékenységek összetett jellegéből fakadóan a hulladék anyagáramok és hulladékfajták rendkívül sokfélék lehetnek. A vállalat működése során szilárd és folyékony hulladékokat is termel (beleértve az olajos iszapot, a hulladékká vált vegyszereket, az elhasznált katalizátorokat stb.).
A 2013. évi adatokkal összehasonlításban 9 százalékkal, 2016-hoz képest 11 százalékkal csökkent a keletkezett hulladék teljes
mennyisége. Ez a következő tényezőkkel magyarázható:
 Több veszélyes hulladék keletkezett a működés (10%) és a vészhelyzeti intézkedések (19%) során 2016-hoz képest (a megnövekedett termelési volumenek vagy a több létesítménynél végzett tartálytisztítási tevékenység miatt; az olaszországi működés
során két nagyobb kiömlést regisztráltunk). Jelentős mértékben csökkent a kármentesítési-, építési/bontási tevékenységek
során keletkező veszélyes hulladék mennyisége (69 és 68 százalékkal). Ez a 2016-ban befejezett iraki kármentesítési tevékenységekre (itt 10.000 tonna kármentesítési hulladék keletkezett) és a 2017-ben MOL-csoporton belül végzett kevesebb
bontási/építési tevékenységre vezethető vissza.
 A magyarországi és szlovákiai nagyleállási tevékenységek, valamint egy tűzoltással járó olaszországi rendkívüli folyamatesemény miatt több nem veszélyes hulladék keletkezett a működés során (26 %) és több vészhelyzeti intézkedésre volt szükség
(78 %).
2017-ben a hulladékhasznosítás ráta 2013-hoz képest 10 százalékkal, a 2016. évi adatokkal összehasonlításban 5 százalékkal csökkent.
A MOL-csoportban képződött és kezelt hulladék mennyisége (t) [GRI Szabvány 306-2]
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Számos kezdeményezés hatással volt a MOL-csoport hulladéktermelési és újrahasznosítási adataira, többek között az alábbiak:
 2017-ben a szlovákiai működés területén újrahasznosított használt katalizátorok aránya elérte a 94,81 százalékot. A Kiskereskedelem öt töltőállomáson telepített ökotartályokat. Ezek segítségével a vevők közvetlenül a kútoszlopról vételezhetik
a szélvédőmosó folyadékot, ezzel minimalizálva a csomagolási hulladék keletkezését. Az értékesített folyadékmennyiség
alapján ezzel több mint 6000 darabbal kevesebb 5 literes PET-palackra volt szükség.
 Öt országban folytatódott a használt háztartási sütőolaj begyűjtési kampány (Magyarországon, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában). 2017-ben 592 töltőállomás vett részt a programban (2016-ban 352 töltőállomás csatlakozott) és összesen 273 tonna sütőolajat gyűjtöttünk be, ami 15 százalékos növekedést jelent 2016-hoz képest (238 tonna).
 A MOL-csoport visszagyűjti és saját hulladékfeldolgozó létesítményeiben dolgozza fel a fáradt olajat és göngyölegeket, ezzel
jelentősen hozzájárulva a gőztermeléshez és a bitumengyártás alapanyagaként használt fluxusolaj előállításához. 2016-hoz
képest 17 százalékkal több használt kenőanyagot és 10 százalékkal több kenyőanyag csomagolási hulladékot gyűjtöttünk be.
Visszagyűjtött kenőanyag és csomagolás mennyisége (t)

Visszagyűjtött és kezelt kenőanyag
Visszagyűjtött kenőanyagcsomagolás
Összesen
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VÁLTOZÁS
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2015-től kezdődően a MOL-csoport központilag gyűjti a tevékenységeinkkel kapcsolatos exportált/importált veszélyes hulladékokat és jelenti ezek mennyiségét. Néhány hulladék anyagáram tekintetében nem állnak rendelkezésre helyben a megfelelő hulladékkezelő létesítmények, így ezeket a korlátozott mennyiségben keletkező, rendkívül specifikus hulladékokat (például finomítói
katalizátorok/ tartályiszap) Németországba vagy Ausztriába exportáljuk feldolgozásra. A megfelelő feldolgozás érdekében exportált veszélyes hulladék teljes mennyisége 2017-ben elérte az 3.067 tonnát (ez a 2015-ben exportált 3.930 tonna veszélyes hulladékhoz
képest 22 százalékos, a 2016-ban exportált 5.625 tonna veszélyes hulladékhoz képest 45 százalékos csökkenést jelent). 2017-ben nem
importáltunk veszélyes hulladékot.
A MOL-csoport környezetvédelmi normái határozzák meg a fúróiszapok kezelésével kapcsolatos előírásokat, beleértve az iszap
kiválasztásával, a hulladék minimalizálásával, újrahasznosításával és a felelős ártalmatlanítással kapcsolatos követelményeket is.
Az alábbiakban ismertetjük az ezekkel kapcsolatos adatokat.
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Kutatás és Termelésből származó veszélyes és nem veszélyes hulladék (t) [GRI OG7]
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2017-ben összesen 10 saját személyzettel kapcsolatos (1 m 3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó) elfolyás történt,
csoportszinten az elfolyt szénhidrogén teljes mennyisége 129,08 m 3 volt. Ez az esetek számát tekintve csekély, míg 2016-hoz képest
igen jelentős csökkenést jelent (11 környezeti elfolyás, az elfolyt szénhidrogén teljes mennyisége 637,1 m 3 volt).
Ez nem tartalmazza a pakisztáni működéssel kapcsolatban regisztrált harmadik feleket érintő közlekedési baleseteket és az olaszországi működéssel kapcsolatos lopási kísérleteket. 2016-hoz képest hétről nyolcra emelkedet a közlekedési balesetből származó
kiömlések száma, de ezek volumene csekély mértékben csökkent (2016-ban 202 m 3 , 2017-ben 174 m 3 volt). Két jelentősebb környezeti
elfolyás az olaszországi termékvezetéket érintő két 2017. évi lopási kísérlet nyomán következett be (10 és 30 m 3 elfolyás).
A MOL-csoport finomítóiban három nagyobb környezeti kiömlés következett be, ezek teljes mennyisége 110,9 m 3 volt. Ezek közül
kettő Szlovákiában (7,3 és 2,5 m 3), egy Horvátországban következett be, utóbbi 2016 végén keletkezett és 2017 januárjára számoltuk
fel (101.1 m 3).
Egy berendezés meghibásodásából eredő 1 m 3 elfolyást regisztráltunk az egyik ausztriai logisztikai telepen, míg egy másik elfolyás
néhány tevékenység nem vállalati előírásoknak megfelelő elvégzése miatt következett be az egyik magyarországi kiskereskedelmi
helyszínen.
A kutatás-termelés területén hat kiömlést regisztráltunk. Ezek közül három Horvátországban következett be műszaki meghibásodás folytán (1,9, 3,0 és 1,2 m 3), a másik három Magyarországon, melyből kettőt korrózió (4,0 és 3,0 m 3), egyet műszaki meghibásodás (3,0 m 3) okozott.
A MOL-csoport 2017-ben nem üzemeltetett egyetlen tengeri létesítményt sem (kizárólag nem üzemeltetői partner minőségben,
vegyesvállalatokon keresztül vett részt offshore kutatás-termelési tevékenységekben). Ennek ellenére a MOL-csoport mindent
megtesz a tengeri ökoszisztéma védelme érdekében a tengerpart közelében működő telephelyeken (például a horvátországi Rijekai
Finomítónál, vagy az Északi-tenger angliai és norvégiai szakaszán).

Kapcsolódó célkitűzés: „Az egy hordónál nagyobb elfolyások számának 30 százalékos csökkentése a 2015. évi bázisértékhez képest”

TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME ÉS MEZŐHELYREÁLLÍTÁS

A MOL-csoport elkötelezett amellett, hogy a regionális energiaigényeket biztonságos és környezetbarát működés mellett elégítse ki.
Ehhez a termelés, szállítás, tárolás és forgalmazás minden fázisában folyamatos fejlesztésre van szükség, így a létesítmények kialakítása és üzemeltetése során gondoskodni kell a kiömlések megelőzéséről.
Mivel az olajelfolyások közegészségügyi- és környezeti kockázatot jelentenek, minden szükséges erőfeszítést megteszünk a
megelőzés, valamint a bekövetkezett kiömlések haladéktalan felszámolása érdekében. Minden telephelyen rendszeres karbantartást és ellenőrzéseket végzünk, rendelkezésre állnak a rendszeresen a naprakész vészhelyzeti tervek.
Például a MOL-csoport kiskereskedelmi létesítményeinél dupla falú és szivárgásjelző rendszerrel ellátott tárolótartályokat alkalmazunk a talaj- és a felszín alatti vízszennyezés megelőzése érdekében.
A magyarországi működés területén 2017-ben számos intézkedést tettünk, többek között a kutatás-termelési üzletágnál több mint
7.700 m hosszú vezetékszakasz cseréjét végeztük el. Néhány logisztikai telepen a töltő-lefejtő egységek szintetikus gyantaburkolatot
kaptak, a távvezeték rekonstrukció során feltárták a felszín alatti vezetékeket és szelepeket és kialakították a vezetékkapcsolatok
másodlagos védelmét.
A szlovákiai termelés területén külön projektet indítottak a potenciális szennyezési források feltérképezésére.
2016-ban a MOL-csoport stratégiai célkitűzésként fogalmazta meg, hogy az egy hordónál nagyobb elfolyások számát 2020-ra 30
százalékkal csökkenti. A helyi jelentéskészítési rendszerekben még köbméterben megadott múltbeli adatok szerepelnek, így átmeneti időszak biztosításával támogatjuk az új jelentéskészítés mutatókra való átállást.
Az alábbi teljesítménytáblázatok és -grafikonok az elmúlt négy év adatait köbméterben és hordóban kifejezve is tartalmazzák, de az
alábbi megállapítások az 1 m 3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó környezeti elfolyásokra vonatkoznak.

A MOL-csoport számos olyan országban folytat tevékenységet, ahol még kevésbé fejlettek vagy kidolgozottak a talajt és felszín alatti
vizeket érintő szennyezések kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások, szabályozási szintek és szakpolitikák. A MOL-csoport
teljes mértékben elkötelezett a legjobb gyakorlatnak tekinthető kockázatalapú megközelítés iránt.
A MOL-csoport a tavalyi év során elvégezte az EBK irányítási rendszer felülvizsgálatát, ennek keretében kidolgozta a követendő
gyakorlatokat, összegezte az általánosan elfogadott alapelveket, megközelítéseket és módszertani megoldásokat. A kockázatalapú
irányítási keretrendszer a bekövetkezett és potenciális emberi egészségre és a környezetre káros talaj- és/vagy felszín alatti vizeket
érintő szennyeződéseket a szennyező anyag forrása, terjedése és expozíciós útvonala, és a receptor kitettségének összefüggései
alapján vizsgálja. A lépcsős megközelítésen alapuló kockázatértékelési módszertan hivatott biztosítani, hogy a kulcsfontosságú
elemekkel megfelelő sorrendben és szükség szerint foglalkozzunk. A három főbb szakasz: i) Telephely jellemzése és felmérése, ii)
Javító intézkedések megvalósíthatósága és tervezése és iii) Javító intézkedések megvalósítása és utókövetése.
A környezeti károk felszámolására irányuló munkálatokat a vonatkozó hatályos előírásokkal és szabályozásokkal összhangban,
a helyi hatóságokkal és közösségekkel együttműködésben végzünk. A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalékot a
korábbi tevékenységekből eredő környezeti károk becsült helyreállítási költségei, elsősorban a talaj- és felszín alatti vizek szennyezettsége és a hulladék ártalmatlanítási költségei alapján képezzük Magyarországon, Horvátországban, Szlovákiában és Olaszországban.
Aktív kármentesítés esetén jellemzően a „szivattyúzás és kezelés” módszert alkalmazzuk a szennyezett felszín alatti vizek tisztítása során, míg a szennyezett talajt helyben (in-situ), illetve kitermelve (ex-situ) és bioremediációs technológiákkal kezeljük. A legjelentsebb „szivattyúzás és kezelés” rendszerek Szlovákiában, Magyarországon és Olaszországban működnek. 2017-ben 7169 tonna
veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezett a kármentesítés során. Tavaly az összes keletkezett hulladék 69 százalékának újrafeldolgozását végeztük el elsősorban Magyarországon és Horvátországban.

Nem veszélyes, amely fúrás, kút befejezés és kútmunkálat
során keletkezett

Kutatás és Termelés során lerakott és hasznosításra került hulladék (t) [GRI OG7]
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2017-ben a talaj- és felszín alatti vizek védelmét szolgáló tevékenységekre fordított összeg 2.261 millió Ft (8,3 millió dollár) volt, ami
a tervezett költségek 82 százalékát tette ki. A legjelentősebb kármentesítési tevékenységeket a Logisztika és Finomítás üzletágaknál
valósítottuk meg.
2017-ben a „Gyöngysor” projekt keretében megkezdődött a kármentesítő hidraulikus rendszer próbaüzeme a tiszaújvárosi telephelyen. A másodlagos védvonal kialakítása is folyamatban van.
Horvátországban az INA elkészült a kármentesítési stratégiájának kidolgozásával, illetve folytatta a bezárt mlakai telephely rehabilitációjának előkészítését.
2017-ben a szlovákiai telephelyeken megkezdődött a „Kis-Duna” projekt kivitelezési fázisa, melynek célja a szivárgásjelzési rendszer monitoring eszközeinek fejlesztése.
A nemzetközi kutatás-termelés tavaly befejezte az ománi helyreállítási projekt felügyeleti munkálatait.

2.4. BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG

3. BIZTONSÁG- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM
EREDMÉNYEK:
 2017-ben az oktatók képzésével, több mint 1500 foglalkozással folytatódott az EBK Vezetői Elkötelezettség Program.
 A nem tudatosan elkövetett emberi hibák (a megcsúszások, botlások és az ezekhez hasonló események) megelőzése érdekében az Institute Bruno Schmaeling közreműködésével indított nem tudatos magatartásminták fejlesztésére szolgáló
program.
 Új kézvédelmi programot indítottunk a különböző karbantartási- és olajipari szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknál (Petrolszolg, SMaO, STSI, Crosco és Rotary).

KIHÍVÁSOK:

Kapcsolódó célkitűzés: „Biodiverzitási Akciótervek végrehajtása tevékenységünk minden kritikus helyszínén”
Az olaj- és gázipari tevékenységek közvetlen és közvetett hatással vannak a biodiverzitásra. A MOL-csoport tisztában van e hatásokkal és azzal, hogy a természetes környezet és helyi közösségek védelme érdekében biztonságosan és felelősségteljesen kell
végeznie tevékenységeit. Ennek megfelelően a MOL-csoport szigorú előírások alkalmazásával csökkenti a működése által potenciálisan érintett kritikus, biológiai szempontból sokszínű vagy védelem alatt álló élőhelyek kitettségét. Minden új nagyobb projektre
és jelenlegi működést érintő jelentősebb bővítésére biodiverzitással kapcsolatos tanulmányt készítünk (a környezeti- és társadalmi
hatásvizsgálat részeként).
2014-ben csoportszintű felmérés készült a jövőben nagyobb figyelmet igénylő, potenciálisan érzékenyebb területek felmérésére.
A tanulmányt 2016-ban aktualizáltuk, átvezettük az eltelt három év működési változásait. A MOL-csoport 2014-ben 162 helyszín
felmérését végezte el, 2017-ben 203 védelem alatt álló területen vagy annak közelében elhelyezkedő helyszínt azonosítottunk.
A felmérés megerősítette, hogy a MOL-csoport kockázati kitettsége a biodiverzitás tekintetében nem számottevő.
Összességében csak nyolc (hat kutatás-termelési és két downstream) helyszín található biodiverzitás szempontjából kritikus területen, 35 kutatás-termelési telephely működik Natura2000 (európai természetvédelmi területként nyilvántartott) területen vagy
annak közelében. Két kutatás-termelési helyszín található vízhiányos területen (lásd a vízzel kapcsolatos fejezetben), egy található
vízvédelem alatt álló területen. Minden biodiverzitás szempontjából kritikus területen található helyszínre készül egy évente aktualizált biodiverzitási intézkedési terv.
Fenti tevékenységek mellett 2017-ben szintén kiemelt szerepet kapott a külső biodiverzitás szakértők és helyi közösségek bevonásával végzett biodiverzitás megőrzésére irányuló munka:
 Magyarországon továbbra is az oktatás és az ismeretátadás az elsődleges prioritás. A védelem alatt álló területek közelében
elhelyezkedő helyszínekre oktatási célú anyagokat készítettünk. Ezzel párhuzamosan a MOL-csoport kidolgozott egy földrajzi információs rendszert a védelem alatt álló területek, valamint az upstream létesítmények (kutak, távvezetékek, telephelyek stb.) szemléletes bemutatására. A rendszer képi és szöveges formában mutatja be a létesítmények és védelem alatt álló
területek közötti távolságot, a területek beépítettségét, ezekhez a minden MOL-csoport minden munkavállalója hozzáfér.
 Horvátországban a védelem alatt álló területek (Lastovo, Karlobag-grad, Jablanac, Učka és Ston) közvetlen közelében található öt töltőállomáson a biológiai sokféleség fontosságát és kérdéseit bemutató tájékoztató kiadványt készítettünk és osztottunk ki vevőink között. Ezzel párhuzamosan a NATURA 2000 alapelveit és a biológiai sokféleség fontosságát bemutató
oktatást szerveztünk a Rotary (ipari fúrásokkal foglalkozó vállalat) munkatársai részére.
 Szlovákiában folytattuk az SOS Szlovák Madártani Egyesülettel korábban kialakított együttműködést. Az ornitológusok
több mint tíz éve tanulmányozzák a finomító környezetében található madárvilágot. Ezeket az erőfeszítéseket egészíti ki a
szlovákiai munkatársak mostanra rendszeressé vált éves önkéntességi tevékenysége, melynek keretében segítenek a telephely közelében található madársziget gondozásában.

 Harmadik felet érintő halálos kimenetelű balesetek
 Két vállalkozói halálesetet regisztráltunk, melyek a beszállással járó munkavégzésre és a munkaengedélyezésre előírt
biztonságos munkamódszerekkel kapcsolatos életvédelmi szabályok be nem tartása miatt következtek be.
 EBK kultúra fejlesztése (az EBK stratégia szerves részeként)
 A személyi sérülések leggyakoribb okának minősülő megcsúszások és botlások megelőzése.

3.1. MUNKAVÁLLALÓK VÉDELME
MUNKABIZTONSÁG
Kapcsolódó célkitűzés: „Nulla balesetet célzó programok bevezetése”
A MOL-csoport célja az, hogy biztonsági teljesítményével az olaj- és gázipari vállalatok felső kvartilisában maradjon. A MOL-csoportnál 2017-ben munkavállalóink és vállalkozóink körében emelkedett a jelentésköteles sérülések száma (TRI) mind a munkaidőkieséssel járó (2017: 117, 2016: 91). A munkaidő-kieséssel nem járó balesetek (utóbbi nem tartalmazza az elsősegélynyújtást igénylő
eseteket) száma nem változott (2017: 31) balesetek tekintetében. A MOL-csoport 2014-től alkalmazza a TRIR (összes jelentésköteles sérülés gyakorisága) mutatót teljesítménymutatóként a személyi biztonság terén mind a saját, mind a szerződéses munkavállalók vonatkozásában, ezzel összesítve az orvosi ellátást igénylő munkahelyi sérüléseket. A mutató a tavalyi évhez képest csekély
mértékben emelkedett MOL-csoport szinten (1,34 helyett 1,53) a saját és kivitelezői állomány tekintetében (összevont mutató).
A Downstream a CONCAWE 2016 iparági átlag felett, míg az Upstream az IOGP 2016 iparági átlag alatt teljesített.
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2017-ben a MOL-csoport 32 esetben összesen 15,4 millió Ft (56.370 ezer dollár) EBK jellegű (egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi) bírságot fizetett. Ezek közül a legjelentősebb tétel (15.330 dollár) a TVK Erőműre a levegőminőségi határértékek be nem
tartása miatt 2016-ra kiszabott bírság volt (a bírságokat a kifizetés időpontjában bejelenteni). Az egyéb bírságok kisebb költséget
jelentettek, ezek többnyire a víz- és a levegő védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokat érintő problémákhoz kapcsolódtak, és/
vagy a helyszínen nem állt rendelkezésre a megfelelő dokumentáció.

MOL-csoport LTIF (saját munkatársak) iparági
összehasonlításban*

MOL-csoport TRIR iparági összehasonlításban*
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* 2017-re a 2016. évi CONCAWE és IOGP referenciaértéket tüntettük fel összehasonlítás céljából, mivel a közzététel időpontjában nem állt rendelkezésre a 2017.
évi adatsor.

2017-ben 285-ra emelkedett a személyi sérülések száma a 2016. évi 211-hez képest. Az előzetes adatelemzések alapján ez elsősorban a
nem tudatos emberi magatartások okozta személyi sérülések (megcsúszások és megbotlások, vágások, szúródások és horzsolások)
számának jelentős növekedésére vezethető vissza.
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

A személyi sérülések öt leggyakoribb oka a MOL-csoporton belül a 2016-2017 közötti időszakban
Megcsúszások
és megbotlások
(azonos magasságban)

Vágások,
szúródások és
horzsolások

Megütődés
(külső behatás)

Beütődés

Egyéb

Összesen

Total

42

38

23

17

19

139

139

57

49

47

29

22

204

204

A következő évek egyik kulcsfontosságú feladata, hogy a MOL-csoporton belül minden helyszínen sikeresen megvalósuljon a nem
tudatos magatartásminták fejlesztésére szolgáló program, mely elősegíti a biztonságtudatos munkavégzést, a veszélyek hatékony
azonosítását, az emberi hibákból fakadó hibák megelőzését szolgáló kockázatcsökkentő és megelőző intézkedések megtételét.
A MOL-csoport mindig is kiemelt prioritásként kezelte és fogja kezelni a biztonságot. Ugyanakkor sajnálattal kell beszámolnunk
arról, hogy négy vállalkozó által foglalkoztatott munkavállaló szenvedett halálos kimenetelű balesetet. Júniusban egy vállalkozói
haláleset történt veszélyes anyagok (HAZMAT) közúti szállítása során a MOL-csoport pakisztáni működési területén, amikor a
gépjárművezető elaludt vezetés közben. Szeptemberben egy vállalkozó két munkatársa veszítette életét a BaiTex (Oroszország)
vállalatnál felszín alatti tartályok tisztítása közben, a zárt térben történő munkavégzésre és a munkaengedélyezésre előírt biztonságos munkamódszerekkel kapcsolatos életvédelmi szabályok be nem tartása miatt. A következménykezelés keretében a MOL-csoport a továbbiakban is szigorú és progresszív lépéseket tesz azokkal szemben, akik nem tartják be a biztonsági előírásokat.
Szeptemberben, a Dunai Finomító belső úthálózatának egyik kereszteződésénél egy kisbusz valószínűleg nem adta meg a kötelező
elsőbbséget a motorral közlekedő vállalkozó által foglalkoztatott munkavállaló részére (az ütközésnek nem volt szemtanúja).
A MOL-csoport mélységes sajnálatát fejezi ki a tragikus, halálos kimenetelű balesetek miatt.
MUNKABIZTONSÁGI PROGRAMOK
A MOL-csoport 2017-ben folytatta a különböző projektek megvalósítását, többek között a leesés elleni védelmi, LOTO (kizárási- és
kitáblázási), a STOP kártya és JSA (munkafolyamat veszélyelemzés) programot, valamint az LMRA (munkavégzést közvetlenül
megelőző kockázatértékelés) programot, melynek célja a MOL-csoport Életvédelmi (LSR) szabályainak való teljes körű megfelelés
biztosítása, az általános foglalkozásegészségügyi és biztonsági teljesítmény további javítása iránti vezetői elkötelezettség megerősítése. 2017-ben minden üzleti területen folytattuk az egyes projektelemek fejlesztését a rendszerek fizikai megvalósításán keresztül.
A MOL-csoport számos működése által érintett országban folytatta EBK vezetői elkötelezettség programjának megvalósítását,
mely 2015-ben egy anonim felméréssel kezdődött, ahol a vezetők és az üzemi (fizikai munkát végző) munkavállalók munkabiztonsági kultúráját vizsgáltuk. Ezt követték a MOL-csoport TOP150, majd 2016-ban a TOP600+ vezetők számára megtartott, a vezetői
készségek fejlesztésére és elmélyítésére szolgáló EBK vezetői elkötelezettség képzések. A program a következő két éves időszakban
is folytatódik, a csoportvezetők és műszakvezetők szintjén is megvalósul. 2017-ben a programot kiterjesztettük a MOL-csoport
oroszországi működésére is, ahol a BaiTex TOP600+ vezetői és a kiemelt vállalkozók vezetői részesültek a helyi sajátosságokhoz
és egyéni igényekhez igazított képzést, majd ezt követte (az oktatók képzésével kezdődő,) a fizikai állományú dolgozók számára
megtartott nem tudatos magatartásminták fejlesztését szolgáló program. E műhelyfoglalkozások és képzések elsődleges célja a nem
tudatos emberi hiba miatt bekövetkező személyi sérülések számának csökkentése, a biztonságtudatos munkavégzés és a biztonságos magatartásminták fontosságának elmélyítése a MOL-csoporton belül.
A MOL-csoport működési területén 2017-ben elért fontosabb eredmények az alábbiak voltak:
 2017 végén minden érintett egységre kiterjedően megkezdődött az elektronikus munkaengedélyezési rendszer (Munkaengedélyezési Folyamtokat Támogató Információs Rendszer, továbbiakban: MeFTIR) éles használata. A MeFTIR rendszer
egységesítésén és standardizálásán túlmenően az INA kidolgozta a munkaengedélyezési rendszert kiegészítő vállalkozói
adatbázist, mely alapján minden vállalkozó az egyedi igényeknek megfelelő képzésben részesül a munkaengedély kiállítása
előtt.
 A biztonságos magatartásminták népszerűsítése érdekében a MOL Magyarországnál a DS Termelés „EBK lottó” kampányt
hirdetett, majd ezt a Logisztika „EBK forint” kampánya követte. Mindkét program rendkívül sikeresnek bizonyult a munkavállalói EBK elköteleződés és -teljesítmény tekintetében.
 A Slovnaft új eszközöket telepített a távoli munkahelyeken dolgozó munkatársak (termék távvezeték, etilén szivattyúzás,
diszpécserszolgálat, APSP) által végzett tevékenységek figyelemmel kísérésére. Ezzel egyidejűleg a Slovnaft befejezte az
egyéni gázkoncentráció mérő készülékeket használó munkahelyeken a Bump Test állomás (gázérzékelő eszközök működéspróbájának elvégzésére szolgáló eszköz) hálózat kialakítását. A működéspróba elvégzéséhez kialakított állomások a rendszer
rendkívül fontos elemei, feladatuk a dolgozók gázveszélyekkel szembeni védelme.

Miközben 2017-ben az előző évi 64-ről 41-re csökkent a veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező közlekedési balesetek
száma, az előző évhez képest 50-ről 63-ra emelkedett a MOL-csoport működésével kapcsolatos nem veszélyes anyagok szállítása
során bekövetkező közlekedési balesetek száma a saját és szerződéses tevékenységek tekintetében, bár megjegyzendő, hogy a levezetett kilométerek száma több mint 3 százalékkal növekedett. A fenti számadatok alapján a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos közúti balesetek frekvenciája (RAR) 0,43 lett, mely jelentős javulást jelent a 2016. évi 0,67-hez képest.
Egy vállalkozói és négy harmadik felet érintő haláleset következett be (veszélyes anyagok) közúti szállítása során. A MOL-csoport
saját munkavállalói körében nem történt halálos kimenetelű baleset.
A MOL-csoport munkavállalói és vállalkozói 2017-ben a munkavégzés során több mint 187 millió kilométert tettek meg a közutakon
és összesen 105 alkalommal szenvedtek közlekedési balesetet. A MOL-csoport munkavállalói számára számos gyakorlati megoldás
áll rendelkezésre a közúti közlekedéssel kapcsolatos kockázatok enyhítésére a különböző vezetéstechnikai tréningeken keresztül
(defenzív, csúszos út, terep stb.).
Az INA-nál 2011-ben megvalósult biztonságos vezetési program keretében 2017-ben összesen 490 munkavállaló vett részt ilyen
képzésen. A képzések mellett a program számos további tevékenységet és oktatási célú kampányt foglal magában, melyek közvetlen
hatással vannak az INA-csoport RAR teljesítményére. Az INA RAR mutatója 0,9-ról 0,7-re csökkent, ami a legjobb eredmény,
mióta figyelemmel kísérik e mutató alakulását.
VÁLLALKOZÓI BIZTONSÁG
Kapcsolódó célkitűzések:
 „Átfogó EBK fejlesztési program bevezetése”
 „EBK teljesítményjavítás pozitív ösztönzése és szigorú ellenőrzése”
 „SCC/VCA vállalkozói biztonsági követelmények bevezetése minden magas kockázatú tevékenységet végző vállalkozóra”
Követelmények

Az iparág jellegéből adódóan az ellátási lánc egyik legjelentősebb kihívása a vállalkozók által végzett beruházások és karbantartási tevékenységek EBK (egészségvédelmi-, biztonságtechnikai- és környezetvédelmi) kockázatainak kezelése. Ennek megfelelően a
MOL-csoport ugyanazon előírásokat alkalmazza a saját és a vállalkozók által végzett tevékenységekre.
A MOL-csoport vállalkozói az általuk végzett tevékenységekre elvégzett kockázatértékelés alapján egy kötelező EBK előminősítő auditon vesznek részt, el kell fogadniuk a MOL-csoporttal kötött szerződés részletes EBK mellékletében foglaltakat. Nagyobb
komplex projekt esetén a fővállalkozó köteles gondoskodni a folyamatos EBK felügyelet biztosításáról. A vállalkozói EBK teljesítmény az utóértékelési folyamat fontos része. 2017-ben elkészült a Beszerzés által kifejlesztett és működtetett új beszállító minősítési
rendszer (BMR). A rendszer feladata a vállalkozói adatok kezelése (tevékenység-alapú kockázatelemzés, pénzügyi-, etikai-, jogi- és
EBK előszűrés, előminősítés és utóértékelés) az ajánlattételi folyamat elejétől a szerződéses időszak végéig.
2017-től MOL-csoport kizárólag SCC/VCA (Veiligheids Checklist Aannemers / Safety Certificate for Contractors / Liste de contrőle
/ Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa) tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozókkal köt szerződést magas EBK kockázatú tevékenységek végzésére az európai szárazföldi működés területén. Az SCC egy vállalkozói tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokra és
kihívásokra fókuszált munkabiztonsági keretrendszer, mely többek között a munkavállalók tanúsítására is kiterjed. 2017-ben több
száz beszállító kezdte meg a tanúsítási eljárást és egy három hónapos átmeneti időszakot követően 328 vállalkozó nyújtotta be a
megszerzett tanúsítványt, további 38 tanúsítvány megszerzése még folyamatban van.
Minden telephelyen tevékenységet végző vállalkozó köteles elvégezni az EBK bevezető alaptanfolyamot és letenni az éves vizsgát.
A tudásmegosztás elősegítése érdekében EBK hírlevelet készítünk, valamint számos oktatási anyagot, sablont és egyéb dokumentumot teszünk közzé a MOL-csoport honlapján, egyszerű és könnyen alkalmazható biztonságos munkamódszereket helyezünk el
nyilvános területeken.
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Támogatás és fejlesztés

Beszállítói előminősítési auditok száma jelentős régiónként 2017-ben [GRI Standard 414-1,
GRI Szabvány 308-1]

2017-ben egy 12 elemből és három fókuszterületből álló, teljes körű vállalkozói EBK fejlesztési programot
indítottunk:
Beszállítók kiválasztása

Beszállítók fejlesztése

Motiváció és teljesítménymenedzsment

SCC/VCA tanúsítvány

EBK vezetői elkötelezettség

KPI a kulcsfontosságú beszállítókra

Elektronikus beszerzés (BMR)
megvalósítása

Beszállítói tanulási hálózat

EBK díjak a vállalkozók részére

Új tanúsítási rendszerek elemzése/kísérleti jellegű alkalmazása (SQAS, Rigpass)

Továbbfejlesztett képzési rendszer

„EBK követelmények iránt elkötelezett
vállalkozó” jelölés

Egyéni védőfelszerelések a vállalkozók
részére

Rendkívüli események bejelentése
és tanulás

Beszállítói előminősítési auditok
száma

Magyarország

Szlovákia

Horvátország

Nemzetközi
kutatás és termelés (oroszország, pakisztán)

128

7

38

21

2017

További
országok

Összesen

113

307

2017-ben 44 jelentésköteles vállalkozói sérülést regisztráltunk, ebből 31 munkaidő-kieséssel járó baleset volt, azaz emelkedett az egy
évvel korábban regisztrált 39, illetve 41 esettel szemben. 2017-ben 4 vállalkozó által MOL-csoportnál végzett munkán foglalkoztatott munkavállaló veszítette életét.

3.2. EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM

Utóértékelési kritériumok felülvizsgálata

Kapcsolódó célkitűzés: „Egészséges munkahelyek megteremtését célzó programok megvalósítása”
A tanulási hálózat keretében kulcsfontosságú beszállítóink részére (az alaptevékenységeink által érintett országokban összesen 28)
rendszeres beszállítói fórumot tartunk, ahol tájékoztatást kapnak az aktuális kérdésekre vonatkozóan, felkészítjük őket a közelgő
eseményekre, így többek között a finomítói nagyleállásokra. A tudásmegosztás elősegítése érdekében EBK hírlevelet készítünk,
valamint számos oktatási anyagot, sablont és egyéb dokumentumot teszünk közzé a MOL-csoport honlapján.
A kötelező általános EBK képzés mellett a Csoportszintű EBK szakemberei közvetlenül az üzembeállítást megelőző és rendszeres
helyszíni EBK képzéseket tartanak a vállalkozók által foglalkoztatott munkavállalók és csoportvezetők részére.
2017-ben a MOL folytatta azt az egy évvel korábban bevezetett gyakorlatot, hogy a nagyleállások ideje alatt a vállalkozók számára is
hozzáférhetővé teszi magas színvonalú szociális létesítményeit.
A motiváció és a pozitív visszacsatolás a vállalkozói EBK teljesítményfejlesztés alapelemei. Magyarországon és Szlovákiában
számos sikeres és a vállalkozók által határozottan értékelt programot indítottunk. A munkavállalókra fókuszált program keretében
a kiemelkedő EBK teljesítményt üzemanyagkártyákkal, ajándéktárgyakkal és étkezési utalványokkal díjazzuk. A bíztató eredmények alapján (magasabb szintű munkavállalói EBK elköteleződés és teljesítmény), a MOL-csoport ezt kiterjeszti más helyszínekre
is, hogy a vállalkozók részére vállalati és beruházási projekt szinten is pozitív motivációt biztosítson.
Ellenőrzés és következménykezelés

A vállalkozók tisztában vannak azzal, hogy tevékenységeiket a MOL-csoport folyamatosan ellenőrzi. Az iparág természetéből fakadóan szigorú szabályok érvényesülnek és teljes körűen meg kell felelni a MOL-csoport vonatkozó előírásainak. Ennek megfelelően a MOL-csoport egységes következménykezeléssel, zéró toleranciával kiegészülő és rendkívül szigorú EBK kontroll rendszert
működtet.
Vállalkozók száma EBK kontroll (számokban)

2016
2017

Előminősítés
audit

Helyszíni ellenőrzések

Nem megfeleléssel zárult
helyszíni ellenőrzések

Kiszabott bírságok (dollár)

Munkaterületről
kitiltott munkavállalók

Írásbeli figyelmeztetés

392

13 708

1844

104.954

50

378

307

16356

2236

138.005

70

384

-17%

19%

21%

31%

40%

2%

 A magas EBK kockázatú tevékenységet végző kivitelezők számára kötelezően előírt SCC/VCA (vállalkozói biztonsági) tanúsítványnak köszönhetően csökkent az előminősítési auditok száma.
 A vállalkozói biztonsági program bevezetésével javult a helyszíni ellenőrzések hatékonysága, a nemmegfelelőségek bejelentésére és a következmények alkalmazására vonatkozóan szigorúbb követemények érvényesülnek.
 A leggyakrabban előforduló nemmegfelelőség (27%) az egyéni védőeszközök (EVE) használatának hiánya.

A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben sem regisztráltunk foglalkozási megbetegedést a MOL-csoporton belül. Az egészséges
munkahely biztosítása kritikus fontosságú a MOL-csoport sikere szempontjából. Számos helyi program megvalósításával biztosítjuk a munkavállalók egészségének védelmét, megfelelő orvosi ellátását és kezelését, kezeljük a kialakult stresszt, munkavállalóink körében népszerűsítjük az egészséges életmódot, a munka és magánélet közötti egyensúly fontosságát.
A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi kockázatokkal szembeni védelmét a nemzeti jogszabályok, a MOL-csoport belső
szabályzatainak, megfelelő gyakorlatokra vonatkozó előírásainak betartásával, megfelelő felkészültségű üzemeltető személyzet
alkalmazásával biztosítjuk. A MOL legjobb gyakorlatokat alkalmaz a helyi működés során és ezeket folyamatosan fejleszti.
Az INA 2013 óta működteti az MPAV (orvosi felügyelet mellett töltött aktív pihenés) programot, melynek célja a nem megfelelő egészségi állapotban lévő munkavállalók rehabilitációs és egészségügyi állapotjavulást célzó aktiválása. Ezt a programot
2016-ra a legtöbb INA-csoport tagvállalatnál bevezették. Emellett bevezették az ötnapos HPAV (egészségfejlesztéssel kiegészülő
aktív pihenés) programot a kisebb egészségügyi problémákkal küzdő, de aktív munkavállalók részére, a program célja a fizikai és
mentális relaxáció elsajátítása és a megfelelő egészségi állapot megőrzése.
A MOL Nyrt. foglalkozás-egészségügyi irányítási rendszer fejlesztése érdekében új folyamatot alakítottunk ki az új belépők egészségügyi alkalmasságának vizsgálatára. A MOL a petrolkémia területén újraindította a pulzusmérést.
MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
Helyi egészségfejlesztési programokat szervezünk a munkavállalók egészségének fejlesztése és közérzetének javítása érdekében.
Az alábbiakban mutatunk be néhány legjobb gyakorlatot:
Az INA az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (OSHA) által a HEALTH+ program alapján meghirdetett „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” kampány tematikus területeivel összhangban a 2016/2017 időszakban egy olyan
egészségvédelmi és -fejlesztési programot valósított meg, mely hozzájárult a munkavállalók általános egészségi állapotának és
közérzetének javulásához. A Slovnaft munkavállalói az orvosi alapellátás mellett magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat,
így többek között pszichológiai tanácsadást és mammográfiás szűrést is igénybe vehetnek. A Slovnaft az egészséges életmódot
népszerűsítő Egészség Napot is tartott 2017-ben.
2017-ben a MOL Magyarország lebonyolította a STEP egészségfejlesztési program második fázisát. 6.786 munkavállaló vett részt
összesen mintegy 23.555 alkalommal különböző munkahelyi egészségfejlesztési programokon az év során, elsősorban orvosi vizsgálatok, mozgás-orientált tevékenységek és védőoltás kampányok keretében. A munkavállalói visszajelzések alapján kiemelt
figyelmet fordítunk tömegsport rendezvények szervezésére és az ezeken való részvételre, különös tekintettel a műszakos kollégák
egészségi állapotának és életmódjának javítására (az egyedi igényeikhez igazított speciális programok biztosításával).

3.3. FOLYAMATBIZTONSÁG ÉS KOCKÁZATKEZELÉS
FOLYAMATBIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER
Kapcsolódó célkitűzések: „Technológiai biztonság erősítése, benchmark pozíció javítása”
A folyamatbiztonság irányítás (PSM) elsődleges célja egy olyan hatékony irányítási keretrendszer kialakítása és működtetése, mely
biztosítja a technológia üzemeltetéséből eredő események megelőzését, valamint az emberek, eszközök és környezet védelmét a
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balesetek következményeivel szemben. A MOL-csoport 2006-ban kezdte meg a folyamatbiztonság irányítási rendszer megvalósítását. A PSM-szemlélet meghonosításával a MOL-csoport arra törekszik, hogy folyamatosan csökkentse a folyamatbiztonsági
események számát és azok súlyosságát, valamint teljesítménye alapján a CONCAWE és az IOGP benchmark felső kvartilisába
kerüljön.
2017-ben 22 TIER1-2 szintű folyamatbiztonsági eseményt regisztráltunk a MOL-csoporton belül, míg 2016-ban ennél többet regisztráltunk (24). Öt TIER-1 szintű eseményt regisztráltunk, azaz számuk jelentős mértékben csökkent 2016-hoz képest (10).
A TIER-1 folyamatbiztonsági események alakulásának köszönhetően szintén kedvező tendenciát figyelhetünk meg a teljes
(közvetlen és közvetett veszteség) költség tekintetében (8,3 millió dollár a 2016. évi 8,8 millió dollárhoz képest). Folyamatbiztonsági eseménnyel kapcsolatos halálos kimenetelű baleset nem történt, ugyanakkor egy súlyos munkavégzéssel kapcsolatos személyi
sérülést, egy vállalkozó által foglalkoztatott munkavállaló által elszenvedett égési sérülést regisztráltunk.
A TIER 1-2 Folyamatbiztonsági események (PSE) száma a MOL-csoport vállalataiban 2017-ben
[GRI Szabvány 414-1]
2017 Folyamatbiztonsági események (PSE)

MOL Group

MOL

SLOVNAFT

INA

IES

Nemzetközi
Kutatás és
Termelés

PSE TIER 1

5

3

0

2

0

0

PSE TIER 2

17

7

1

9

0

0

PSE TIER 1+2

22

10

1

11

0

0

Megjegyzés: A TIER 1 besorolású események következményeiket tekintve súlyosabbak a TIER 2 eseményeknél. A besorolás alapja a 2010-es API RP 754 szabvány.

2017-től a MOL-csoport egy aktualizált és a korábbinál szigorúbb szabványelőírásokat (API RP 754) alkalmaz, a korábbi verziónál a
mutatók kedvezőtlen alakulásának nem volt negatív következménye. Javult a belső jelentési rendszer, segítségével nyomon követhetőek a MOL-csoporton belül bekövetkezett események.
2017-ben 15 PSM keresztfelülvizsgálatot végeztünk annak ellenőrzésére, hogy milyen szinten valósult meg a PSM az egyes üzletágaknál és telephelyeken. A PSM megvalósítás átfogó értékelése egyértelműen jelzi a folyamatos fejlődést a MOL Magyarország,
MOL Petrolkémia és Slovnaft esetében, és a vezetés és munkavállalók elkötelezettségének és kiemelt figyelmének jelenlétét.
2017-ben egy külső cég, az AON Risk Solutions három független felmérést készített a megvalósult folyamatbiztonsági eljárásokra és
műszaki megoldásokra vonatkozóan, visszaigazolva a PSM nyomán jelentkező jelentős javulást. A MOL Termelésre vonatkozóan
az AON szakértői hangsúlyozták, hogy a folyamat- és személyi biztonsággal foglalkozó szervezetek iparági összehasonlításban az
átlagnál jobban teljesítenek. Emellett elkészült az INAgip és az INA Rijekai Finomító (Horvátország) felmérése is.
A DS Termelés új projektet indított a kockázattudatosság elmélyítése és a működési kockázat menedzsment fejlesztése érdekében.
Ennek elsődleges célja egy olyan rendszer megvalósítása, mely segítségével rögzíthetőek a jelentősebb működési kockázatok és a
további fejlesztésekre vonatkozó vezetői költségallokációs döntések az azonosított és priorizált kockázatok alapján születnek.
Néhány fontosabb helyi kezdeményezés: új PSM programterv, valamint a folyamatbiztonsági (PS) teljesítmény hatékonyabb figyelemmel kíséréséhez szükséges folyamatbiztonsági KPI-ok (MOL Magyarország); eseménykezelési és -utasítási rendszer a telephelyi
vészhelyzetek, valamint Vészhelyzeti Operatív Központ a terepi vészhelyzetek kezelésére (Slovnaft); valamint az energia kiszakaszolási (LOTO) eljárás teljes körű megvalósítása (INA).

4. HUMÁN TŐKE
Általános cél: „A munkavállalói élmény fokozása a további szakmai kompetenciák és a szervezeti teljesítmények fejlesztésével, a
vállalati kultúra erősítésével a MOL-csoport 2030 Enter Tomorrow stratégiájával összhangban”
A MOL-csoport 2030 stratégiával összhangban a Csoportszintű HR-stratégia megvalósítása változatlanul kiemelt feladatot jelent.
A 2017. évi eredmények érdemben hozzájárultak a munkavállalói élmény, a digitális átalakulás, az innováció és vevőközpontú
kultúra, a tehetségek bevonzása és toborzása, a változáskezelés- és kultúrafejlesztés, valamint a központosított HR szolgáltatások
fejlesztéséhez.

EREDMÉNYEK:
 2015-höz képest MOL-csoport szinten 5 százalékkal javult a munkavállalói elkötelezettség
 A 2030 stratégiával összhangban négy szervezeti egységgel létrejött az Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások szervezet,
hogy az innovatív erőfeszítések élére álljon és támogassa új üzletágak MOL-csoporton belüli megjelenését.
 A KT és Downstream üzletágaknál folytatódott a szakmai kompetenciák fejlesztése, ez összesen mintegy 1000 olajipari szakembert érint; három funkcionális területen bővült a vezetői karrierút mellett alternatívaként megjelenő szakértői karrierút
koncepció: Csoportszintű Stratégia és Üzletfejlesztés, HR és Csoportszintű Pénzügy.

KIHÍVÁSOK:
 Az álláskeresők által vezérelt piac a toborzástól a megtartásig bezárólag kihívásokat jelent a munkavállalói életciklus tekintetében.
 A kelet-közép-európai régióban egyre nagyobb kihívást jelent a kék galléros munkavállalók bevonzása és megtartása.
 Az üzleti átalakulás és a változások gyorsuló üteme személyre szabott és azonnali megoldásokat követel a munkavállaló életciklus terén.

4.1. MUNKAVÁLLALÓK BEVONZÁSA
Kapcsolódó célkitűzések:
 „A MOL-csoport lesz a munkavállalók elsődleges választása”
 „A tehetségek szélesebb körének megszólítása és bevonása a MOL-csoport üzleti átalakításába, szolgáltatás-orientált társasággá alakításába”
A HR átalakulóban van. Globálisan, de az olaj- és gáziparon belül is teljesen új kihívásokkal szembesül a humán erőforrás terület a
szakmai pályafutásuk közepén lévő szakemberek korlátozott munkaerőpiaci rendelkezésre állása, a nyugdíjba vonuló szakemberek
jelentős aránya és az Y generáció által támasztott újszerű elvárások miatt. A munkáltatónak egyre több munkavállaló számára kell a
hagyományostól eltérő foglalkoztatási feltételeket kínálnia; az iparág átalakulása folytán a leginnovatívabb tehetségeket kell megszólítanunk, miközben folyamatosan szűkül a felvételre alkalmas szakemberek köre.
A Kultúra 2030 programmal összhangban négy társasági alapértéket azonosítottunk és bontottunk le az Executive Board szintjéről
a MOL-csoport jövőbeni kultúrájának meghatározása során. A négy alapérték (emberközpontúság, ügyfélközpontúság, tulajdonosi
szemlélet és tettvágy) az értékalapú interjúztatás szerves része a tehetségek bevonzása és kiválasztása során. 2017-ben a MOL-csoport
három ország vállalataira terjesztette ki a TALEO toborzási platformot, ezzel egyszerűsítve, felgyorsítva és megkönnyítve a belső és
külső jelöltek toborzásának folyamatát.
2017-ben a MOL-csoport egy belső keresési funkciót alakított ki a potenciális jelöltek beazonosítására és toborzására. Az új funkció
beveztésének célja, a külső féltől igénybe vett fejvadász szolgáltatások csökkentése volt, ez mintegy 50.000 dollár megtakarítást eredményezett a működés első hét hónapjában.
EGYETEMEKKEL KIALAKÍTOTT STRATÉGIAI PARTNERSÉG
A munkáltatói márkaépítési stratégia részeként öt magyarországi egyetem hat mérnöki karával hosszabbítottuk meg az együttműködést újabb három évre. Két szakképzési centrumot hoztunk létre a petrolkémiai operáció, valamint a villanyszerelői és vegyésztechnikusi duális képzés támogatására. Az INA folytatta a diákszövetségekkel korábban kialakított együttműködést és több
oktatási intézménnyel szerződött a tehetségek vonzása érdekében. Az „Iskolapadból a Slovnaftba” koncepció jegyében lépéseket
tettünk annak érdekében, hogy a gyakorlati jellegű vetélkedőkön keresztül megszólítsuk a potenciális jövőbeni munkavállalókat,
bevonzzuk az egyetemi hallgatókat és általános iskolai tanulókat. A legjobb szakdolgozatokra kiírt pályázatnak köszönhetően Szlovákiában a Slovnaft a legvonzóbb munkáltató. 2017-ben folytatódott az ösztöndíjprogram és két szakközépiskolai program bővítése.
TEHETSÉGEK BEVONZÁSA ÉS MUNKÁLTATÓI MÁRKAÉPÍTÉS
A MOL-csoport tehetségkutatási stratégia két alappillére a középiskolákkal és felsőoktatási intézményekkel kialakított kapcsolat.
A középiskolai koncepció célja, hogy partnerséget alakítsunk ki a szakközépiskolákkal és gimnáziumokkal, népszerűsítsük a
természettudományokat, és megismertessük a tanulókkal az olaj- és gázipar által kínált sokrétű lehetőségeket, valamint az új üzleti
területeket.
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A középiskolai diákok természettudományok iránti érdeklődésének felkeltése, a természettudományos oktatás színvonalának javítása és a megfelelő egyetemi utánpótlás biztosítása érdekében három flagship vállalatunkban (INA, MOL és Slovnaft) 2017-ben is
meghirdettük a sikeres Junior Freshhh, MOL-Csoport szintű online vetékedőt. 2017-ben a MOL-ban kicsit átalakítottuk a programot. Az INA-hoz több mint 590, a Slovnafthoz több mint 440 csapat jelentkezett a versenyre. A MOL Magyarország általános
iskolai felsős osztályoknak tudományos versenyeket rendez.
A MOL-csoport az egyetemi együttműködési rendszer keretein belül folytatta a sikeres és kölcsönös előnyökön nyugvó partneri
együttműködést és díjnyertes tehetségkutató programjait. 2017-ben is sikerrel folytatódott a Junior Freshhh és a Freshhh nemzetközi vetélkedő, valamint a Growww frissdiplomás toborzási- és fejlesztési program. Ismét meghirdettük a FEMMe (női mérnökök
a MOL-ban) programot, hogy bevonzzuk a természettudományi, műszaki, mérnöki tanulmányokat folytató női hallgatókat is. A
Freshhh, az egyetemi hallgatók számára meghirdetett innovatív online nemzetközi verseny lehetőséget nyújt arra, hogy a legtehetségesebb hallgatók bekerüljenek Growww frissdiplomás programba. 2017-ben 60 országból összesen 1450 három fős csapat regisztrált a versenyre. 2017-ben 13 országból 188 Growww résztvevő csatlakozott a MOL-csoporthoz. A női frissdiplomások aránya már
második éve csaknem 50 százalék. 2007 óta a Growww programban résztvevők általános megtartási aránya 80%.
2016-ban indítottuk útjára a FEMMe programot, azokban az országokban ahol jelen vagyunk. A célunk, hogy biztosítsuk a
szakmai utánpótlás sokszínűségét, tovább építve a munkáltatói márkát. A hat ország huszonhat egyeteméről érkező 69 pályázóból
három hallgató kapott fejenként 5000 EUR ösztöndíjat, valamint lehetőséget arra, hogy 2017-ben egy nemzetközi olaj- és gázipari
konferencián és szakmai gyakorlaton vegyenek részt, tanulmányaik befejezését követően a MOL-csoportnál kapjanak munkát. Az
egyik győztes már 2017-ben csatlakozott a MOL-csoporthoz a Growww programon keresztül.
Azért, hogy a MOL-csoport a munkavállalók elsődleges választása legyen, összhangban az Enter Tomorrow 2030 stratégiával,
tovább folytattuk a Munkáltatói márkaépítést. A lehető legtöbb diák elérése és a vállalati értékek hatékony kommunikációja érdekében a MOL-csoport jelentős összeget fordít közösségi média stratégiájára és megjelenésre.

A vállalati minimálbér és a helyi minimálbér aránya a jelentősebb (100-nál több munkavállalót foglalkoztató) működési helyszíneken (%) [GRI Szabvány 202-1]
ORSZÁG (FŐ VÁLLALAT)

2017

Ausztria (Roth Heizöle GmbH)

100%

Bosznia-Hercegovina (Energopetrol d.d.)

100%

Cseh Köztársaság (MOL Česká republika, s.r.o.)

219%

Horvátország (INA d.d.)

132%

Magyarország (MOL Nyrt.)

148%

Olaszország (IES S.p.A.)**

131%

*

Pakisztán (MOL Pakistan Ltd.)

323%

Románia (MOL Romania PP s.r.l.)

158%

Oroszország (BaiTex LLC)

221%

Szlovákia (Slovnaft a.s.)

161%

*   Az iparági (kereskedelmi) kollektív szerződes alapján, az ausztriai béradatok nélkül kalkulált ráta.
** Az iparági (olaj) kollektív szerződes alapján, az olasz béradatok nélkül kalkulált ráta.

A MOL-csoport szigorú elvek érvényesítésével biztosítja a munkavállalók egyenlő, nemtől, kortól és nemzetiségtől független javadalmazását. Az átlátható javadalmazási irányelvek megjelennek a csoportszintű és a helyi szabályzatokban. A flagship vállalatok
társasági szintű szabályait a kollektív szerződések is rögzítik.

KÉK GALLÉROS MUNKAVÁLLALÓK BEVONZÁSA

RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ ÖSZTÖNZŐK, PÉNZJUTALMAK

A kék galléros munkavállalók bevonzása és megtartása további lépéseket igényel, csak így biztosítható megfelelően képzett és
kellő számú munkaerő a fokozódó munkaerőpiaci versenyben. 2017-ben beazonosítottuk a Kék Galléros 2020 Stratégia három
alappillérét: kompetencia-alapú javadalmazás, juttatások felülvizsgálata és hatékony kommunikáció. A flagship szervezetekben
akicóterveket dolgoztunk ki a három legkritikusabb terület kezelésére (fizikai állományú munkavállalók toborzása, fejlesztése és
megtartása). A projekttervben 25 utánpótlással, benvozással és megtartással kapcsolatos akciót határoztunk meg, ezeket havonta
monitorozzuk és előrehaladásukról státuszjelentést készítünk. 2017-ben több szakközépiskolai együttműködési programot indítottunk, oktatási központot nyitottunk, ösztöndíjakat és szakmai gyakorlati lehetőségeket biztosítottunk, és megkezdtük a Kék
Galléros Stratégia megvalósítását Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban.

A MOL-csoport javadalmazási stratégia rövid- és hosszú távú ösztönzők együttesén alapul. A MOL rövid távú ösztönzési rendszer célja, hogy a stratégiai célcsoportokat a hosszú távú vállalati stratégia keretein belül meghatározott főbb éves üzleti prioritások
megvalósítására irányuló, igazi kihívást jelentő pénzügyi-, működési- és egyéni teljesítménycélok teljesítésére ösztönözze. A hosszú
távú ösztönzési rendszer célja a fenntartható értékteremtés ösztönzése és jutalmazása, valamint a MOL-csoport felsővezetés és a
részvényesek stratégiai érdekeinek teljes körű összehangolása. A MOL-csoport az üzleti eredményeknek megfelelő pénzügyi elismerést biztosító rövid távú ösztönzőkön keresztül támogatja a teljesítményalapú kultúra fejlődését. A versenyképes és differenciált teljes javadalmazási csomagok kiemelkedő eredmények elérésére ösztönöznek, míg a személyre szabott rövid távú ösztönzők
(például az értékesítési- és kereskedői ösztönzők) a stratégiai célcsoportokat célozzák meg.
Számos MOL-csoport vállalat külön jutalmazási keretet és projektprémium keretprogramot hoz létre a kiemelkedő teljesítmények
egyösszegű anyagi elismerésére.

4.2. MUNKAVÁLLALÓK MEGTARTÁSA ÉS ÖSZTÖNZÉSE
Kapcsolódó célkitűzések:
 „A MOL-csoport teljesítményalapú javadalmazási kultúrájának erősítése a kiemelkedő üzleti eredmények elérésére
ösztönző és versenyképes jutalmazási megoldások alkalmazásával”
 „A teljesítmény- és karrier menedzsmentet magában foglaló integrált Éves Humán Ciklus, ami támogatja a fejlesztést és
utódlás tervezést”
VERSENYKÉPES JAVADALMAZÁS
A MOL-csoport olyan javadalmazási konstrukciókat alkalmaz, melyek erősítik az érdemeken alapuló kultúrát a jobb teljesítmény
és eredmények érdekében. A MOL- csoport a hasonló üzleti profillal rendelkező vállalatok mentén egységesíti és konszolidálja a
javadalmazási rendszert, a helyi vállalatok benchmark adatainak és piaci pozíciójának megfelelő javadalmazási stratégiák alkalmazásával. A MOL-csoport javadalmazási stratégiájának alapja a főbb javadalmazási elemek – így többek között a MOL-csoport javadalmazási stratégiájának alapjául szolgáló éves alapbér, a rövid- és hosszú távú ösztönzők és juttatások -, strukturálására szolgáló
nemzetközi Teljes Javadalmazás megközelítés.

JUTTATÁSOK, MUNKAVÁLLALÓK JÓLÉTE, RUGALMAS MUNKAVÉGZÉS
A MOL-csoport hisz abban, hogy a munkavállalók jólétét támogató kezdeményezések hozzájárulnak a munkavállalói elkötelezettség
növekedéséhez, teljes potenciáljuk eléréséhez, az innovatív munkavégzéshez. A nagyobb MOL-csoport vállalatok számos, a munkavállalók egészségének megőrzését, pénzügyi tervezését, munkakörnyezetének fejlesztését, valamint az érintett közösségeket és a
minden életszakaszra kiterjedő munkáltatói gondoskodást támogató kezdeményezést hívtak életre. A MOL-csoport kiemelt figyelmet
fordít a folyamatosan változó és rendkívül sokszínű, több generációt felölelő munkaerő-állományra számos programon, juttatáson és
kezdeményezésen, valamint jóléti programokon keresztül, melyek a munkavállalók teljes javadalmazásának lényegi elemei.
Az olaj- és gáziparban a juttatások egyik alapvető eleme a biztosítás, így a MOL-csoport is különös figyelmet fordít a tevékenységeiket változatos munkakörülmények között végző munkavállalók egészségének védelemére és biztonságára. A MOL-csoport
személybiztosítást köt minden munkavállalójára. A MOL-csoport gondoskodik arról, hogy munkavállalói társadalombiztosításiés nyugdíjellátásban is részesüljenek. A munkavállalók maguk választhatnak önkéntes nyugdíjpénztárat és a béren kívüli juttatásokat részben vagy teljes egészében erre fordíthatják.
A MOL-csoport rendkívül vonzó juttatási konstrukciókat biztosít minden területen, ezzel biztosítva a munkáltatói ajánlat versenyképességét a helyi piaci viszonyok között és a javadalmazási elemek megfelelő összetételét. A flagship vállalatoknál olyan rugalmas
juttatási konstrukciók állnak rendelkezésre, melyek segítségével a munkavállalók egyéni elképzeléseiknek megfelelően állíthatják
össze az igényelt juttatásokat. A juttatási alapelemek meghatározása során a helyi jogszabályokban foglaltakat, az adózási környezetet és a helyi piacok versenyképességét veszi figyelembe a vállalat a csoportszintű konzisztencia biztosítása érdekében.
A MOL-csoport számos vállalata kínál rugalmas munkavégzési lehetőségeket, hogy ezek segítségével hatékonyan hasznosítsa a
munkavállalók kreativitását és produktivitását, elősegítse a sokszínűség érvényesülését, valamint a munka és magánélet közötti
fenntartható egyensúly megteremtését. Ennek két alapvető formája a FlexiPlace (otthoni munkavégzés) és a FlexiTime (rugalmas
munkaidő).
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ELISMERÉS
A MOL 2030 stratégiával összhangban és a munkavállalói felmérések eredményei alapján 2018-ban továbbfejlesztjük az elismerési keretrendszert. Számos program támogatja a munkatársak megbecsülésének és a munkavállalói élmény fejlesztését célzó
kiemelkedő erőfeszítések és teljesítmények elismerését. A Csoportszintű EBK Elnöki Díj az egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó projektek és eredmények elismerésére szolgál. 2017-ben ismét meghirdettük a
Csoportszintű Golden Barrel pályázatot, melynek célja a különböző kategóriákban leginnovatívabbnak talált stratégiai projektek
elismerése. 2017-ben összesen 528 dolgozó jelentkezett a pályázatra, a négy meghirdetett kategóriában több mint 22 vállalattól 105
jelölés érkezett. A MOL-csoporton belül számos hivatalos elismerési program működik, így többek között a munkavállalói hűség
elismerésére szolgáló Életpálya díj, mely a hosszabb munkaviszony során elért kiemelkedő teljesítmények és az eredményekhez
való hozzájárulás elismerésére szolgál. A MOL Nyrt.-nél folytatódott a Wellbeing platform fejlesztése, melynek célja, hogy a fizikaiés szellemi foglalkozású munkavállalók megfelelő mélységben ismerjék a rendelkezésükre álló alanyi jogon járó és választható
juttatások széles körét. Az INA-csoport beneFIT néven egy olyan belső használatra szánt weboldalt dolgozott ki, mely egyetlen
felületen teszi elérhetővé az összes juttatást. A Slovnaft nyugdíjkiegészítő biztosítást is tartalmazó befektetési egységekhez kötött
életbiztosítást köt minden munkavállalójára, a nyugdíj-előtakarékosság alternatívájaként. Nyugdíjazás esetén a végkielégítést a
vállalatnál ledolgozott szolgálati idő és a fenti jogszabályi követelmények alapján folyósítjuk.
ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV
A MOL-csoport vállalatai valamennyi munkavállalóra vonatkozóan alkalmazzák és érvényesítik az egyenlő bánásmód elvét, elkötelezettek a munkahelyi sokszínűség iránt és a támogatják az esélyegyenlőséget. Ennek megfelelően a MOL Nyrt. esélyegyenlőségi
tervet készített és életre hívta az Esélyegyenlőségi Bizottságot. A terv célja az esélyegyenlőség általános alapelveinek, követelményeinek és gyakorlatának meghatározása.
FIZIKAI ÁLLOMÁNY 2020 STRATÉGIA
A MOL-csoport komoly kihívásokkal szembesül az operatív területen dolgozó munkavállalók megszólítása és megtartása terén a
kelet-közép-európai régió munkaerőpiaci- és demográfiai változásai következtében. A fizikai munkát végző munkavállalók teszik
ki a teljes állomány jelentős részét és rendkívül fontos szerepet játszanak a MOL-csoport fenntartható működésének biztosítása és
stratégia projektjeinek megvalósítása terén. A fizikai állományú munkavállalók Horvátországban és Szlovákiában számos üzletágnál bevezetett kompetencia- és képesítés-alapú javadalmazása támogatja a szakmai előmenetelt, több mint 1000 dolgozó számára
nyújt átlátható karrier utat és képzési rendszert. Folyamatban van a bérsávok, besorolások és javadalmazási csomag elemek külső
versenyképesség javítására irányuló felülvizsgálata, melynek célja egy hatékonyabb ösztönzést biztosító, de egyszerűbb mozgó bér
rendszer kialakítása. Kiemelt feladatot jelent a munkavállalói jólétet szolgáló programok megerősítése, valamint az alapbért kiegészítő további juttatások, a teljes javadalmazási csomag részletesebb megismertetése. A MOL-csoporton belül telephelyek közötti
munkaerő mobilitás támogatásával vonzóbbá tesszük a munkavégzést, ezzel is csökkentve a szállás- és munkába járási költségeket.

Az előre meghatározott és standardizált teljesítményértékelési folyamatban részt vevő munkavállalók
aránya (%) [GRI Szabvány 404-3]
Munkavállalói besorolás

2013

2014

2015

2016

2017

Felsővezetők

100%

100%

100%

100%

100%

Középvezetők

100%

100%

100%

100%

100%

Közvetlen vezetők

100%

100%

100%

100%

100%

Szakértők

64%

70%

72%

73%

95%

Munkavállalók (HAY 18 és ez alatt)

42%

51%

54%

55%

90%

Az APC folyamatos fejlesztésének keretében 2017-ben további 8.000 dolgozóra terjesztettük ki a SuccessFactors (felhő-alapú tehetséggondozó) eszköztár használatát. A kiterjesztést követően egyetlen közös platformon keresztül elérhetővé vált a MOL-csoport
munkavállalóinak 40 százalékára vonatkozó összes teljesítmény- és tehetségfejlesztési adat, biztosítja a hatékony HR működés
támogatást és átfogó képet ad a folyamatokról, támogatja a jutalmazással és tehetségfejlesztési tevékenységeket érintő HR döntések
átláthatóságát, méltányosságát és konzisztenciáját.
A Karrier Menedzsment Rendszer (CMS) és Fejlesztés folyamatai lehetővé teszik az azonosított tehetségek fejlesztését és megtartását. A kalibrációs megbeszélések (PRM) keretében kezeljük a beazonosított tehetségeket, végezzük el a vonatkozó fejlesztési- és
karriertervek egyeztetését és utókövetését.
A MOL-csoport CMS (karrier menedzsment rendszer) és Fejlesztés folyamataiban résztvevők száma
[GRI Szabvány 404-3]
APC-folyamat
CMS & Fejlesztés

Résztvevők száma (évente)
2013

2014

2015

2016

2017

2000

2100

2100

2100

6600*

915

725

1573**

Szakmai Karrierút (Technical Career Ladder)
Összesen

8173

* a növekedés arra vezethető vissza, hogy az INA minden HAY17 és e feletti besorolású munkavállalóra kiterjesztette a CMS rendszert használatát
** a növekedés a Downstream TCL indulására vezethető vissza

A szakmai karrierút (TCL) program célja a tehetségek megtartása és a hatékonyabb ösztönzés, lehetőséget teremt arra, hogy a
munkavállalók megismerjék és nyomon kövessék karrierútjuk technikai vonatkozásait és a további szakmai előmenetel objektív
feltételeit.
Felmérjük az egyes olajipari-műszaki szakemberek (PTP-k) ismereteit és szakmai kompetenciáit, majd ezt követően készülnek el a
fejlesztési tervek. A felmérés során azonosítjuk az egyes olajipari-műszaki szakemberek szakmai hiányterületeit és szakmai előmeneteléhez szükséges kompetenciáit. Az Upstream 2015 óta, a Downstream 2017 óta alkalmazza ezt a megoldást.

ÉVES HUMÁN CIKLUS (APC)

MUNKAVÁLLALÓI ELKÖTELEZETTSÉG

Az Éves Humán Ciklus (APC) keretrendszer a folyamatok, módszertani megoldások és eszközök folyamatosan fejlődő keretrendszere, mely segítségével összehangolhatóak az egyéni- és csoportcélok a MOL 2030 stratégia céljaival, azonosíthatóak, mérhetőek
és fejleszthetőek a munkavállalói teljesítmények és karrierlehetőségek. 2017-ben folytattuk a nyílt visszajelzés kultúra fejlesztésére,
az egyéni- és csapat teljesítmények és ráfordítások elismerésére irányuló erőfeszítéseket, hogy a MOL-csoport ezzel elérje kitűzött
célját és a munkavállalók elsődleges választása legyen. A kampány célja, hogy ösztönözze a munkavállalókat arra, hogy adjanak és
kérjenek visszajelzéseket, ennek nyomán egyre több visszajelzésre irányuló megbeszélésre kerül sor az év során. Emellett a társasági alapértékek megjelennek a teljesítményértékelésben és célmeghatározásban is. A 2017. évi APC fejlesztés egyik kézzelfogható
eredménye, hogy a rövid távú ösztönzők már közvetlenül kapcsolódnak az általános üzlet teljesítményhez és minden munkavállaló
hatással van ennek alakulására.

Kapcsolódó célkitűzések: „2020-ra 55 százalékra növeljük a munkavállalói elkötelezettség szintjét”
A 2017-es felmérés eredményei alapján 5 százalékponttal javult a munkavállalói elköteleződés, a legjelentősebb fejlődést a munkabiztonság, a szerepvállalás erősítése, valamint a szakmai vezetés terén értük el. A részvételi arány ismét 80 százalék körül alakult,
majdnem minden második munkavállaló élt a nyitott válaszadás lehetőségével.
Csoportszinten 2017 végén ezen intézkedések 80 százaléka folyamatban volt vagy már befejeződött.
Munkavállalói Elkötelezettség Felmérés eredményei (%)
2010

2012/13

2015

2017

Lefedettség

90

Válaszadási ráta

64

96

85

100

62

80

80

Munkavállalói elkötelezettség szintje

70

47*

45

73**

* 	2012-ben szolgáltató váltás miatt változott az elkötelezettség felmérés módszertana. Az új számítási módszertan miatt a táblázatban szereplő elkötelezettségi adatok a 2010-2012 időszakra vonatkozóan nem tükrözik az elkötelezettség alakulását. A 2010. évi eredményekhez viszonyítva 2 százalékpontos csökkenés figyelhető meg.
** 2017-ben szolgáltató váltás miatt változott az elkötelezettség felmérés módszertana.
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4.3. A HUMÁN TŐKE FEJLESZTÉSE

SZAKMAI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

Kapcsolódó célkitűzések: „A vezetői kompetenciák fejlesztése és a szakmai kompetenciafejlesztési hiányterületek kezelése, egy
globális vezetői kompetencia keretprogram kialakítása”

Kapcsolódó célkitűzések: „A szakmai karrierút (TCL) fenntartása az Upstream és a Downstream területén; a szakmai karrierút kiterjesztése az érintett funkcionális szervezetekre”

A MOL-csoport képzés-fejlesztési adatai [GRI Szabvány 404-1]

2017-ben a rendszeres felmérési ciklusokkal, az érintett kollégák szakmai mentorálási és egyéni fejlesztési feladataival folytatódott a
TCL munka a KT és Downstream üzletágaknál.

MOL-csoport képzési adatok
2014

2015

2016

Átlagos egy főre eső tréningóra (óra)

24

34

28

29

Átlagos egy főre eső tréning költség (ezer Ft)

76

114

97

106

52

53

57

56

Átlagos egy főre eső képzési óraszám (óra)
Felsővezetők (HAY 24 és felette)
Középvezetők (HAY 21 – 23)

53

77

83

79

52

69

81

76

Szakértők (HAY 14 – 17)

38

61

42

46

Egyéb munkavállalók (HAY 13 és alatta)

21

19

25

16

Átlagos egy főre eső képzési költségek (Ft)
1.107

1.433

2111

840

Középvezetők (HAY 21 – 23)

854

1.426

1818

1259

Közvetlen vezetők (HAY 18 – 20)

368

483

569

510

Szakértők (HAY 14 – 17)

200

161

152

157

61

42

34

36

Egyéb munkavállalók (HAY 13 és alatta)

KÉPZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK
2017-ben kiemelt figyelmet fordítottunk a vezetőképzésre, a MOL-csoport 2030 stratégiában foglaltakkal összhangban aktualizáltuk a vezetőképzési tantervet. Emellett a TCL program keretében továbbfejlesztettük a szakmai kompetencia-fejlesztést, több
ezer műszaki területen dolgozó munkavállaló számára készítettünk egyéni fejlesztési tervet. A belső tudásbázis megőrzése és hasznosítása, valamint a különböző mentorálási igények hatékony kezelése érdekében létrehoztuk a Mentorálási keretrendszert.
A vezetői jelenlét és részvétel fejlesztése érdekében az első három flagship vállalatnál bevezettük az „Intensity” moduláris vezetésfejlesztési programot, így helyi beszállítók szigorú minőségbiztosítás mellett történő közreműködésével váltak elérhetővé helyi
nyelven az egyes vezetői szintekre készült tananyagok. A program 325 résztvevőjének kurzusokkal kapcsolatos általános elégedettségi szintje elérte a 90 százalékot, ami 2016-hoz képest 4 százalékos javulást jelent.
2017-ben harmadik alkalommal hirdettük meg a Cotrugli School of Business, a Thunderbird Global School of Management és a
SEED Vezetőképzési és Vezetésfejlesztési Iskola intézményekkel együttműködésben a feltörekvő és új globális vezetők részére létrehozott LEAD programot. A tantervet összehangoltuk az új stratégiai célkitűzésekkel. Az 500 vezetői ajánlás és önkéntes jelentkezés
alapján 48 résztvevővel indítottuk a LEAD programot.
Az ismeretátadási kezdeményezés keretében 2017-ben 650 résztvevővel megtartott öt előadással folytattuk a Belső Akadémia sorozatot, mely az élő közvetítésnek köszönhetően a helyi vállalatoknál is követhető volt.
Az INA vállalatnál 2017-ben folytatódott az INA-csoport III. és IV. szintű vezetőinek FF képzése, melyen az érintett vezetők 83
százaléka vett részt. Az INA 2017-ben elkezdett fokozatosan áttérni a belső trénerek által tartott kurzusokra, így a külső tréningek
kiváltásával 172.000 dolláros megtakarítást ért el és a kurzusokkal való munkavállalói elégedettség (az 1-től 5-ig terjedő skálán)
elérte a 4,9 pontot. A Slovnaft 24 tehetség részvételével folytatta a jövőbeni vezetők számára létrehozott kétéves SMART tehetségfejlesztő programját.

2014

2015

2016

2017

Kutatás-termelés

750

850

1.100

1.165

1.846

Downstream

750

950

950

1.846

2.738

EBK

Közvetlen vezetők (HAY 18 – 20)

Felsővezetők (HAY 24 és felette)

2013

2017

Összesen

30

300

300

300

300

1.530

2.100

2.350

3.311

4.884

UPSTREAM-SPECIFIKUS PROGRAMOK
2017-ben 6 KT országban, 16 munkakörcsalád mentén 681 olajipari-műszaki szakember értékelésére került sor. Ennek eredményeként hat alap munkakörcsalád finomhangolását végeztük el, az olajipari-műszaki szakemberek 9 százaléka magasabb pozícióba
került és mindenki megkapta az egyéni fejlesztési tervet. Elvégeztük a KT mentorálási program finomhangolását és kiterjesztettük
a DS TCL-re.
DOWNSTREAM ÜZLETÁG-SPECIFIKUS PROGRAMOK
Szakmai karrierút (Technical Career Ladder)

A Downstream TCL projekt folytatta munkáját, melynek elsődleges célja a szakmai készségek erősítése és fejlesztése a munkavállalói stratégiai pillérrel összhangban a Downstream üzletágon belül. 2017-ben befejeződött a felmérés második ciklusa, 4 új
munkakörcsaládot dolgoztunk ki és további 287 olajipari-műszaki szakembert rendeltünk a munkakörcsaládokhoz. Elindult a
Downstream mentorálási programja, megkezdődött a munka az egyéni hiányterületek kezelésére szolgáló fejlesztési tervek alapján.
A karrierút kiterjesztése

2017-ben a Csoportszintű Stratégia és Üzletfejlesztés, a Csoportszintű HR és a Csoportszintű Pénzügy szervezetekre is kiterjesztettük a TCL megvalósítását. Megtartottuk a felülvizsgálatokat, a kompetenciák ön- és keresztértékelését, elkészült a 2018-as
kompetenciatérkép terv.
A DS Termelésen belüli szakmai utánpótlás biztosítása érdekében 2016 végén indult a NEXT DS Termelés Vezetőképző Program.
Az első csoport 2017 decemberében sikeresen befejezte a 15 hónapos programot, a résztvevők 75 százaléka léphetett feljebb a ranglétrán és három LEAD 2017 pályázat bizonyult sikeresnek.
Az ötödik alkalommal meghirdetett PIMS Akadémia akkreditált posztgraduális programot az átalakítást követően 2017-ben Értéklánc Akadémia néven folytattuk a Pannon Egyetem közreműködésével. A programot az új üzleti környezettel kapcsolatos és az új
szervezeti felépítésből fakadó szükségletekhez igazítottuk. 5 MOL-csoport DS ország 12 résztvevője vesz részt az első programban.
A Csoportszintű Kiskereskedelem jövőképével összhangban arra törekszik, hogy főbb piacain vezető márkává váljon, valamint a
„vevők első számú választása legyen”. Ennek megfelelően a MOL-csoport kidolgozta a „HOST” komplex vevőszolgálati programot,
melynek célja, hogy fenntartható versenyelőnyre tegyünk szert a töltőállomási kiszolgálás szintjén. Több mint 2.500 töltőállomás
vezető és házigazda képzését követően az iparágon belüli legjobb szolgáltatást kell nyújtaniuk.
Kultúra 2030

A MOL DS kultúra felmérésével indult a Kultúra 2030 program, melynek célja a célkultúra meghatározása az aktuális hiányterületek és az ezek hatékony kezeléséhez szükséges kezdeményezések azonosításán keresztül. A Munkavállalói Elkötelezettség
Felmérés megállapításait is figyelembe véve meghatároztuk a legfontosabb fejlesztendő területeket. A kultúraváltás felgyorsítása
érdekében a kultúrafejlesztés megjelent minden MOL-csoport vezető teljesítménycéljai között. A változások befogadását és sikeres
kezelését támogató csapatfejlesztési műhelyfoglalkozásokat a kísérleti munkamegbeszéléseket követően beütemeztük, a teljes körű
bevezetésre tervek szerint 2018-ban kerül sor. A változáskezelés a belső vezetőképző programok szerves része.
A visszajelzés kultúra elmélyítése érdekében a Csoportszintű HR és a kulturális nagykövetek műhelyfoglalkozásokat és képzéseket
szerveztek.
Az informális beszélgetés, egyeztetések megjelenésével javult a vezetők általános láthatósága és elérhetősége, a vezetők teljes
munkanapokat töltenek a töltőállomásokon, gyakrabban keresik fel a telephelyeket és a különböző helyszíneket. Emellett a megbeszélésekre és levelezésre vonatkozó új szabályok nyomán javult a belső egyeztetések és a munkatársak közötti kommunikáció hatékonysága.
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4.4. TISZTESSÉGES FOGLALKOZTATOTTSÁG IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG

Részmunkaidős foglalkoztatás a MOL-csoporton belül

Kapcsolódó stratégiai célkitűzés: „A felelős munkáltatói gyakorlatok biztosítása a sokszínű és elkötelezett munkaerőért”

Részmunkaidőben dolgozó munkavállalók (fő)
A részmunkaidőben dolgozók aránya a teljes munkaerőn
belül (%)

MUNKAVÁLLALÓI KAPCSOLATOK

2013

2014

2015

2016

2017

263

282

380

409

410

0.91%

1.03%

1.46%

1.63%

1.60%

A MOL-csoport támogatja a gyülekezés szabadságának és a kollektív tárgyalásokhoz való jogok biztosítását, elkötelezett a társadalmi párbeszéd folyamatos javítása iránt. Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) súlyozott átlag-alapú számításai szerint 2017-ben az
érdekképviselettel rendelkező munkavállalók több mint fele (a teljes munkavállalói állomány 94 százaléka) tagja valamelyik szakszervezetnek, ahol erre lehetőség van.

Meghirdettük a „Nők a MOL-ban” kezdeményezést, melynek javaslatai között megtaláljuk a női mentorálási programot, az
óvodai elhelyezési-, további rugalmas munkavégzési- és támogatási lehetőségeket. 2018-ban is folytatjuk a nemek szerinti arányok
státuszát megjelenítő műszerfal használatát, hogy felhívjuk a felső vezetés figyelmét a MOL-ban dolgozó nők arányának és karrierlehetőségeinek alakulására.

Érdekképviseletek és kollektív szerződések (%) [GRI Szabvány 102-41]

A női és férfi vezetők aránya a felső vezetés és a vezetői munkakörök tekintetében*

2013

2014

2015

2016

2017

Munkavállalók aránya, akik számára elérhető
az érdekvédelmi képviseleti tagság

96

94

95

96

94

Kollektív Szerződés hatálya alá besorolható
munkavállalók

90

Felső vezetés és menedzsment

Nő

Férfi

26%

74%

* HAY 18 és e felett
89

92

89

88

Az Új Európa Programot 2015-ben újítottuk meg a 2016-2020 közötti időszakra. Ez az EÜT és a MOL-csoport között 2006-ban
létrejött megállapodás rögzíti a MOL-csoport fenntartható és felelős működésének kereteit.
A program hat területre fókuszál (társadalmi párbeszéd, tehetségkutatás és menedzsment, kompetenciafejlesztés, javadalmazás és
elismerés, sokszínűség és esélyegyenlőség, egészségvédelem és -fejlesztés, munkavédelem- és folyamatbiztonság), ezekhez rendel a
munkavállalók érdekeit szolgáló, 2016-2020 között megvalósítandó intézkedéseket.
Az EÜT látja el a munkavállalók csoportszintű érdekképviseletét, tagjai között minden nagyobb leányvállalat (MOL, INA és Slovnaft flagship) képviselteti magát. A 25 tagú EÜT évente két alkalommal ülésezik, a felső vezetéssel egyeztet üzletviteli és személyzeti
kérdésekben.
A munkavállalói érdekképviseletek a MOL Magyarország vállalatok működésének szerves részét képezik. Rendszeres egyeztetésekre és konzultációkra kerül sor, ahol nem csak a jelentősebb változásokat, hanem a napi üzletvitellel és stratégiai célkitűzésekkel
kapcsolatos kérdések is szerepelnek a napirenden. A gyakori egyeztetéseknek köszönhetően nyílt és élő együttműködés jött létre a
szakszervezetekkel és az üzemi tanácsokkal. Egy fókusz terület a MOL-on belüli duális képzés lehetőségének elősegítése volt. Az
Üzemi Tanáccsal és a szakszervezetekkel kialakított együttműködésnek és rendszeres egyeztetéseknek köszönhetően az INA-csoporton belül folyamatosan javul a társadalmi párbeszéd színvonala. 2017-ben 21 rendszeres megbeszélést folytattunk a szociális
partnerekkel és 5 ülésre került sor az INA Igazgatóság tagjainak és a Szakszervezet képviselőinek részvételével. A Kollektív Szerződésben foglaltakkal összhangban a Munkáltató negyedévenként számol be a szakszervezeti képviselőknek a munkaidőn kívüli
munkavégzésről, a munkavállalói létszámról és kategóriákról, valamint a foglalkoztatás szerkezetéről. A Slovnaftnál rendszeres
havi megbeszéléseket folytattunk a felsővezetőkkel, emellett további harminc egyeztetésre került sor konkrét kérdések tisztázására.
ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS SOKSZÍNŰSÉG
A Sokszínűség és Esélyegyenlőség (D&I) a nemzetközi növekedés egyik sarokköve, mely elősegíti a versenyelőnyt jelentő befogadó és a sokszínűséget előtérbe helyező munkakultúra megteremtését. A MOL-csoport támogatja a sokszínűség kultúráját és egy
olyan munkakörnyezet megteremtésére törekszik, amely a különböző hátterű, tapasztalatú és elképzelésű munkavállalók számára
lehetősévé teszi, hogy korlátozásoktól mentesen, egymással együttműködésben érjenek el eredményeket. A MOL-csoport egyenlő
esélyeket biztosít minden munkavállalónak és jelentkezőnek a faji, bőrszínbeli, vallási, nemi, nemzeti hovatartozásbeli különbségektől függetlenül.
A 2014/2016 közötti időszakban a D&I keretrendszer fókuszterületei: a nemzetközi munkakörnyezet kialakítása, a fiatal tehetségek megtartása és a csoportszintű tudásmegosztás. 2017-ben a Growww program női résztvevőinek aránya elére a 43 százalékot,
a csoportszintű megtartási ráta nem változott, a tudástranszfer a Growww és a Mentorálási program keretében biztosított. 2017ben elkészült a 2017/2019 D&I keretrendszer, melynek három alappillére a női tehetségek karrierlehetőségeinek támogatása, a generációk közötti együttműködés elmélyítése és a munka és magánélet közötti tartós egyensúly megteremtése. A nemi arányokkal
kapcsolatos alappillér tekintetében több kezdeményezést is indítottunk: többek között meghirdettük a FEMMe (női mérnökök a
MOL-ban) programot, toborzási KPI-okat határoztunk meg, szülés előtti és utáni támogatást biztosítunk és a nemek arányával
foglalkozó negyedéves jelentést készítünk a vezetés részére. Az életkorral kapcsolatos alappillér tekintetében célunk, hogy különböző tanulási stílusok és ismeretek hasznosításával enyhítsük az állományon belüli generációs különbségeket. Bevezettük és
továbbfejlesztettük a részidős foglalkoztatás, a rugalmas munkavégzés és az új családtaggal bővülő családok anyagi támogatásának
lehetőségeit, a személyre szabott juttatások rendszerét.

Csoport szinten a női country CEO-k aránya huszonkét százalék. A MOL Romania vállalatnál az országos koordinációs csapat 44
százaléka női munkavállaló.
MOL Nyrt. A 2017 szeptemberétől 2019-ig hatályos Esélyegyenlőségi terv fókuszterületei: jólét, munka és magánélet közötti egyensúly, nemek közötti egyenlőség és életkor szerinti sokszínűség, családi állapot, fizikai képességek és etnikai hovatartozás. 2017-ben
Sokszínűségi Hetet tartottunk Magyarországon a munkahelyi esélyegyenlőség és nyitottság népszerűsítésére, a fogyatékkal élő és
megváltozott munkaképességű egyetemi hallgatók részére szakmai gyakorlatot és diákmunkát biztosító MOL Esélyegyenlőségi
Program keretében két látássérült egyetemi hallgatót vettünk fel. Az INA megkapta a „Grow Standard/Advanced Mamforce” tanúsítványt, mely egyértelműen jelzi, hogy a társaság „családbarát” HR politikája érdemben hozzájárul a munka és magánélet közötti
egyensúly megteremtéséhez. A MOL-csoporton belül számos ország csatlakozott az EU Sokszínűségi Kartához a sokszínűségi stratégia előkészítése és 2017. évi megvalósítása érdekében. A Slovnaft 2017-ben új részidős foglalkoztatási-, flexitime- és flexiplace
konstrukciókat vezetett be, továbbra is elérhetővé teszi az óvodai szolgáltatásokat, megnyitotta az első Slovnaft munkavállalók
gyermekei számára épült általános iskolát.

5. KÖZÖSSÉGEK
Általános cél: „Bizalom és hitelesség erősítése az érintett felekkel”

EREDMÉNYEK:
 2017-ben a MOL-csoport EBITDA eredményének 0,27 százalékát, azaz 1,5 milliárd Ft-ot fordított a társadalmi befektetésnek
minősülő projektek támogatására (az adóalap optimalizálására szolgáló, leírható mecenatúra tevékenységek nélkül).
 Elkészült egy új, az alapelveket és folyamatokat egyértelműen rögzítő közösségi szerepvállalásra vonatkozó csoportszintű
alapelv, mely rögzíti az érintett felekkel kapcsolatos intézkedések és reakciók azonosítását, tervezését és hatásaik lehetőség
szerinti ellenőrzését.
 A csoportszintű vállalati önkéntességi keretrendszer első évében 6 országból 97 projektpályázat érkezett, ezek közül 27
megvalósult. Ezek megvalósításában 468 munkavállaló vett részt.

KIHÍVÁSOK:
 A közösségi és helyi panaszok kezelésére szolgáló rendszer megvalósítása egyre több telephelyen.
 Hosszú távú stratégia kialakítása a helyi közösségekkel és civil szervezetekkel az európai működési területen kívül.
 Közösségi szerepvállalási tervek készítése minden releváns telephelyre.
 A vállalati önkéntesség keretrendszer kiterjesztése 12 országra.
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5.1. KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK

A jelentős operációk során kezelt környezetvédelmi panaszok száma [GRI Szabvány 103-2]

Kapcsolódó célkitűzések:
 „Csoportszintű társadalmi szerepvállalási terv kidolgozása és fejlesztése”
 „Minden országnak legyen évente aktualizált társadalmi szerepvállalási terve, amely révén alapvető céljait tekintve megvalósulhat az aktív szerepvállalás”

Hivatalos közösségi környezetvédelmi
panaszok bejelentésének száma 2017-ben

A kezelt (vagy megvizsgált) panaszok
száma a jelentéstételi időszak alatt

A megoldott
panaszok
száma a
jelentéstételi
időszak alatt

A kármentesítéssel megoldott
panaszok száma
a jelentéstételi
időszak alatt

KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS
Minden MOL-csoport vállalat olyan környezetben és helyszínen működik, ahol hatást gyakorol az adott közösség különböző
tagjaira és érintett félként ők is hatással vannak a MOL-csoportra. A közösségekre gyakorolt hatás lehet pozitív (tisztességes
foglalkoztatás és bérezés, adófizetési kötelezettségek teljesítése, közösségi beruházások stb.) vagy negatív (károsanyag kibocsátás,
környezeti kár, emberi jogi vétségek, etikátlan, nem biztonságos munkakörnyezet stb.). Az üzleti tevékenység jellegéből, a helyi
működéssel kapcsolatos egészségügyi-, munka- és környezetvédelmi kockázatokból fakadóan az olaj- és gázipari vállalatok tevékenységét mindenhol kiemelt figyelem kíséri. Ennek következtében a MOL-csoport azzal a kihívással és – a megfelelő megközelítés
alkalmazása esetén -, hálás feladattal szembesül, hogy a működése által érintett közösségektől megszerezze a „legitim működéshez
szükséges támogatást."
2017-ben elkészült az alapelveket és folyamatokat egyértelműen rögzítő közösségi szerepvállalásra vonatkozó csoportszintű alapelv,
mely rögzíti az érintettekkel kapcsolatos intézkedések és reakciók azonosítását, tervezését és hatásaik lehetőség szerinti ellenőrzését. A kísérleti projekttel való együttes bevezetés 2018-ban várható. Az aktualizált közösségi szerepvállalási módszertan lehetővé
teszi az érintettekkel kapcsolatos kockázatok mérséklését és kontrollját, a társaság és a közösségek számára potenciálisan kölcsönösen előnyös lehetőségek lehető legkorábbi kiaknázását.
A kézikönyvben ismertetett elköteleződési ciklus és eszköztár nemzetközi szabványokon és a legjobb gyakorlatokon alapul.
A közösségi kapcsolatokra vonatkozó csoportszintű alapelv, a csoportszintű fenntartható fejlődés biztosítását szolgáló folyamat és
a kézikönyv elsődleges forrása az érintettek iránti elköteleződésre vonatkozó AA1000SES:2015 Stakeholder Engagement Standard
szabvány. A kézikönyv mellékleteiben találhatóak a tendenciák és a legjobb gyakorlati megoldások, valamint a releváns elköteleződési eszköztár.
A projekt első fázisában a MOL, a Slovnaft és az INA 26 közösségi szerepvállalási megbízottja és felelőse részesült képzésben. 2018ban ez a szabályzat minden érintett országban kiadásra kerül, az érintett helyi vezérigazgatók, telephelyi vezetők és projektirányítók is megkapják az érintettekkel való kapcsolattartás gyakorlatára vonatkozó képzést.
A MOL-csoport és tagvállalatai számos különböző módon lépnek kapcsolatba a helyi közösségekkel. Ezek leggyakoribb formája a
telephely-szintű kapcsolattartás, a közmeghallgatás és a közös intézkedés. Az általános működéssel kapcsolatos aggodalmak általában az üzemeltetési technológiákkal (például a környezeti hatásokkal, többek között zajjal vagy kibocsátással járó szeizmikus
mérésekkel, beruházási projektekkel) kapcsolatban merülnek fel.
A MOL-csoport rendszeres egyeztetést folytat a hatóságokkal és hivatalos szervekkel a szabályozási környezetet és a legitim működést érintő kérdésekben. A közvéleményt formáló személyekkel és az érdekérvényesítő csoportok képviselőivel folytatott egyeztetések és párbeszéd során érkező reakciókat, észrevételeket és felvetéseket értékes információforrásként kezeljük a tevékenységek
tervezése során.
A MOL-csoport emellett egyedi megoldásokat is alkalmaz az emberek fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletének és gondolkodásának formálására.
A közösséggel kialakított együttműködés részeként a MOL-csoport külön figyelmet fordít a felmerülő panaszok kezelésére.
A MOL-csoport minden, a helyi közösségek által megfogalmazott panasszal érdemben foglalkozik. A belső és külső érintettekől
érkező panaszok megfelelő fogadására és kezelésére kialakítottunk egy online panaszkezelési rendszert, melyen keresztül bárki
etikai bejelentést tehet. A helyi panaszok egyik leggyakoribb forrása a helyi közösségek környezetvédelemmel kapcsolatos aggodalmaiból fakad.
2017-ben egységeink 39 környezetvédelmi kérdést érintő bejelentést kaptak.
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EURÓPÁN KÍVÜLI TELEPHELYEK
A nemzetközi upstream működés területén alapvető fontosságú az iparági szereplőkkel, helyi közösségekkel, önkormányzatokkal
és partnerekkel ápolt kapcsolatok minősége a MOL-csoport küldetésének, céljainak teljesülése szempontjából. A folyamatos információáramlás minden vállalat és helyi közösségek között létrejött együttműködés alapköve, melyről szükség szerint a kijelölt
közösségi kapcsolatokért felelős megbízott gondoskodik.
A MOL-csoport közösségi kapcsolatokért felelős megbízottjai a helyi közösségek tagjai. Ők a helyi közösségekkel kialakított együttműködés elsődleges kapcsolattartói. Bárki megkeresheti őket üzleti tevékenységeinkkel kapcsolatban, ők mérik fel a társadalmi
befektetési tevékenységekkel kapcsolatos igényeket is. A közösségi kapcsolatokért felelős megbízott rendkívül fontos szerepet
játszik a helyi közösségtől érkező támogatási igények központi vállalati célokkal összhangban történő kiválasztásában.
EURÓPAI TELEPHELYEK
A közép-kelet-európai régióban az önkormányzatokkal és kormányzati szervekkel kialakított kapcsolatainkra támaszkodunk.
A MOL-csoport legfontosabb európai működési területei a már több mint 50 éve működő létesítmények. A társaság létesítményeinek környezetében élő közösségekkel kialakított kapcsolat a MOL-csoport napi működésének szerves része.
A MOL Magyarország finomítóiban tartott fórumokat és nyílt napokat a helyi közösségek számára. A MOL rendszeresen tájékoztatja az önkormányzatokat környezetvédelmi mutatóinak alakulásáról. 2017-ben a MOL Kutatás Termelés Szeghalmon nyilvánosan
fórumot tartott a Szeghalom-Okány-Nyugat koncessziós területen végzett 3D mérések bemutatására.
A Slovnaftnál a panaszok jelentős része (például az üzemleállás és -újraindítás során) tapasztalt zaj- és szagkibocsátással, fáklyázással kapcsolatban merült fel. A harminc beérkezett panaszból három vonatkozott működésre (AVD6, hőtermelő létesítmény).
Az érintett területek időben történő értesítése (push SMS) bizonyította létjogosultságát.
Az INA rendszerszemléletű megközelítést alkalmazva azonosítja a helyi közösségek sajátos igényeit és ezek ismeretében, a
kölcsönös megértés és támogatás jegyében fejleszti tovább, bővíti partnerkapcsolatait. A közösségek tájékoztatása a környezeti hatásvizsgálatok és környezetvédelmi engedélyek beszerzése a rendszeresen megtartott nyilvános meghallgatások keretében
valósul meg.

5.2. TÁRSADALMI CÉLÚ BEFEKTETÉSEK
Kapcsolódó célkitűzések: „Mérhető célokkal rendelkező helyi társadalmi beruházási terveket is tartalmazó, átfogó, hatékony társadalmi befektetés koordinációs rendszer kidolgozása minden MOL-csoport működése által érintett országban”
2017-ben a MOL-csoport EBITDA eredményének 0,241 százalékát (1,5 milliárd forint) fordította társadalmi befektetésnek minősülő
projektek megvalósítására.
1 Társasági adókedvezmények nélkül megjelölt tőkeáttétel, az LBG modell szerint
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Adományok, természetbeni juttatások és önkéntes munka a MOL-csoporton belül [GRI Szabvány 203-2]
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Beleértve a jóváhagyott társasági adományozási tervvel rendelkező vállalatokat
Az önkéntességi akciók értéke nélkül

A közösségi beruházások egyszerű finanszírozása helyett a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos célkitűzések megvalósításával kívánjuk fejleszteni a szociális és környezeti feltételeket, előmozdítani a közösségek hosszú távú gazdasági-társadalmi fejlődését.
A MOL-csoport társadalmi befektetéseinek prioritást élvező területei:
 Oktatás: a MOL-csoport törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetben lévő területeken is mindenki számára hozzáférhető
legyen az alap- és középfokú oktatás. A helyi humán tőke fejlesztésére irányuló befektetések hasznot termelnek mind az
üzlet, mind a társadalom számára.
 Egészségügy: célunk, hogy az adott helyi közösség konkrét szükségleteivel összhangban az egészségügyi szolgáltatásokhoz
és ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, vagy a sporttevékenységek és egészséges életmód népszerűsítésével teremtsünk
értéket.
 Környezetvédelem: a természetes környezet megőrzését támogató belső szabályokat és projekteket dolgozunk ki.
A MOL-csoport előnyben részesíti az olyan diverzifikált kezdeményezéseket és projekteket, melyek a kezdeti támogatást követően
idővel önfenntartóvá válnak, valamint globális problémákra keresik a megfelelő választ.
A MOL Magyarország jó gyakorlata alapján, 2017-ben a Csoportszintű Társasági Kommunikáció kialakított egy csoportszintű
regisztrációs rendszer a társasági adományozásokhoz. A rendszer segítségével minden lényeges információ tárolható a MOL-csoport társasági adományozásairól, egy követhető, jelentések készítésére is alkalmas adatbázisban. Az LBG-hez kapcsolódó társadalmi beruházások jelentései is automatikusan ennek az adatbázisnak a segítségével készülnek.
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EURÓPAI TELEPHELYEK
A MOL-csoport vállalatok elismert márkák a kelet-közép-európai régióban. Ennek megfelelően a MOL-csoport figyelemmel kíséri
a társasági adományozások hatékonyságát és ismertségét, vizsgálja a vevői szokásokat, a programok ismertségét és a társadalmi
elvárásokat a működése által érintett országokban. Csoportszinten több mint 5.000 érintett fél vett részt a felmérésben 2017-ben.
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A MOL-csoport a kelet-közép-európai régióban a helyi közösségek szintjén adományozással, elsősorban alapítványokon keresztül
támogatja a társadalmi és gazdasági fejlődést, a természetes környezet megőrzését. Az LBG adatgyűjtő eszköztár segítségével kezelt
támogatások 31 százaléka az oktatásra és a fiatalokra fókuszál, 11 százaléka a környezetvédelem, 9 százaléka az egészségfejlesztés
területén hasznosul. A MOL-csoport társasági adományozása az üzleti érdekekhez is kapcsolódik, így többek között a nemzetközi kutatás-termelés fentebb már említett Európán kívüli projektjeihez, melyek a teljes társadalmi befektetési keret 25 százalékát
teszik ki. Az ilyen jellegű egyéb kezdeményezések közül megemlítendő a kiemelt ügyfelekkel és szakmai szervezetekkel kialakított
együttműködés. Az LBG vonatkozású adatok nem tartalmazzák a társasági adókedvezményeket.
A MOL-csoport vállalatok társadalmi befektetéseiket elsősorban alapítványokon keresztül valósítják meg, céljaik között szerepel
a tehetséges fiatalok, a gyermekek egészségügyi ellátásának, a krónikus betegségben szenvedő vagy fogyatékkal élő gyermekek
támogatása, a környezetvédelem támogatása Magyarországon, Horvátországban, Szlovákiában, Cseh Köztársaságban és Romániában a Zöldövezet kezdeményezéseken keresztül.
ÖNKÉNTESSÉG
Vállalati önkéntesség munkavállalók/ország szerint*

EURÓPÁN KÍVÜLI TELEPHELYEK
A MOL-csoport céljainak teljesítése szempontjából alapvető fontosságú az iparági szereplőkkel, helyi közösségekkel, önkormányzatokkal és partnerekkel kialakított kapcsolat minősége. A nemzetközi kutatás-termelési működés területén a közösségi kapcsolatokért felelős megbízottak a központi célkitűzések mentén szelektálják a helyi közösségtől érkező támogatási igényeket. A
MOL-csoport folyamatosan arra törekszik, hogy megértse a helyi közösség igényeit és a helyi sajátosságokkal összhangban alakítsa
ki társadalmi befektetési akciótervét az adott területre. E társadalmi befektetések egyik közös jellemzője, hogy a MOL-csoport
hozzájárul a megfelelő hatékonysággal működő helyi közszolgáltatások fenntartásához és infrastruktúra fejlesztéséhez, melyek
jelentős hatással vannak az érintett közösségek életminőségére.
Pakisztánban a helyi vállalat (MOL Pakistan) rendkívül fontos szerepet játszik a helyi közösségek életminőségének javításában.
Ingyenes orvosi- és időszakos szemészeti ellátás biztosítása Kohatban a TAL blokk környékén élő szegénységtől sújtott és hátrányos helyzetű közösségek számára, valamint egy háromnapos sportrendezvény Karakban a hátrányos helyzetű közösségek
gyakran elhanyagolt szükségeteinek kielégítésére.
A MOL-csoport Kazahsztánban a magyar kultúrát népszerűsítő, az üzleti- és diplomáciai kapcsolatok építését szolgáló rendezvényeket szponzorál és szervez (Asztanában és Almatiban).

Kultúra

Munkatársi önkéntes munkavégzés (óra)

Magyarország

Románia

56

–

Szlovákia

Horvátország

Csehország

Nemzetközi
Upstream

Olaszország

Összesen

1.110

6.332

21

–

–

7.519

*A 100 munkavállalót meghaladó vállalatokat körében.

2017-ben a MOL-csoport Központ a csoportszintű vállalati önkéntességi rendszer keretében indított útjára egy önkéntességi ötletpályázatot, melynek célja a munkatársak bevonása és a legjobb helyi kezdeményezések megosztása a tagvállalatok között.
A MOL-csoport lehetőséget biztosít arra, hogy munkavállalói tevőlegesen is részt vegyenek a változások megvalósításában és létrejöjjön a produktivitás növeléséhez és a MOL-csoport vállalatok közötti szinergiák kiaknázásához szükséges elköteleződés.
A MOL-csoport jelenleg a hagyományos önkéntességi kezdeményezéseket részesíti előnyben, de fokozatosan áttér a kompetenciaalapú önkéntesség kezdeményezések megvalósítására. Tekintettel a MOL-csoport kiterjedt nemzetközi kapcsolataira, ennek célja,
hogy a külső érintettek a társaságra a közösség tagjaként tekintsenek, ezzel javítva a vállalat megítélését és a márkatudatosságot,
növelve a társasággal szembeni bizalmat és vásárlói hűséget.
2017-ben rendkívül sikeres volt a Csoportszintű Önkéntességi Ötletpályázat, a vállalatcsoport működése által érintett 6 országból
több mint 90 ötlet érkezett. A kiválasztási folyamatot követően 27 ötletet valósítottunk meg. Az önkéntességi bizottság elsősorban a
MOL-csoport működése által érintett helyi közösségek igényeivel foglalkozó ötleteket díjazták.
A Slovnaft munkavállalói számos önkéntességen alapuló tevékenységet végeztek 2017-ben, így többek között fákat ültettek, részt
vettek a nevelőotthonban és a szociálisan hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyermekek számára rendezett olimpia megrendezésében, valamint segítették a Szlovák Ornitológiai Társaság munkáját a madarak élőhelyének téliesítésésével, különböző
madárfajok fészkeinek gondozásával. 2017-ben az INA Önkéntesek Klubja 867 tag részvételével 50 kezdeményezést valósított meg,
összesen 6.936 órányi önkéntes munkát végzett a környezetvédelem, humanitárius segítség, gyermekvédelem és a fiatalok támogatása terén. A Klub taglétszáma éves viszonylatban 26 százalékkal nőtt, jelenleg 1.316 tagot számlál.
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5.3. HELYI BESZÁLLÍTÓK ÉS MUNKAERŐ

Helyi vezetők a jelentősebb nemzetközi kutatás-termelési helyszíneken [GRI Szabvány 202-2]
Ország

HELYI BESZÁLLÍTÓK
Oroszország

A helyi lakosok foglalkoztatása, valamint a helyi vállalkozók lehetőség szerinti alkalmazása jótékony hatással van a helyi gazdaságra, mivel az így megtermelt jövedelmek növelik a MOL-csopoert működése által érintett területeken élő emberek vásárlóerejét.
A MOL-csoport felismerte, hogy a helyi beszállítókkal való együttműködés számos előnnyel jár, kiváló lehetőséget teremt a helyi
közösségekkel való építő jellegű kapcsolat kialakítására. Ezért törekszünk arra, hogy lehetőség szerint helyi beszállítókkal szerződjünk, ha ez üzletileg is előnyös – figyelembe véve a helyi önkormányzati elvárásokat is.
Azon országokban, ahol a MOL-csoport nemzetközi kutatás-termelési tevékenységet folytat, különösen fontos a helyi beszerzés,
mivel a telephelyek gyakran alacsony jövedelmű közösségek által lakott területeken helyezkednek el. A helyi vállalkozások és
munkavállalók foglalkoztatásával ezért a MOL-csoport tovább erősíti az összes érintettel, többek között a helyi önkormányzatokkal
és közösségekkel ápolt kapcsolatát.
Azokban az országokban, ahol a MOL-csoport kizárólag kutatási tevékenységet végez, korlátozottak lehetnek a helyi beszállítók foglalkoztatási lehetőségei a speciális szakismereti és technológiai követelmények miatt. Ahol a MOL-csoport termelési tevékenység is végez, már magasabb lehet a helyi beszállítók aránya, különösen Oroszországban, ahol a helyi vállalkozások részvételi
aránya megközelíti a 100 százalékot.
Helyi beszállítók száma és aránya * [GRI Szabvány 204-1]
2015

2016

2017

Helyi beszállítók száma (db)

18274

24643

23830

Magyarország

14383

11930

9483

Szlovákia

1950

10850

10402

Horvátország

1086

1179

2616

Pakisztán

Összesen

Indicator

1

1

Helyi menedzserek száma

6

7

Helyi felsővezetők száma
Helyi menedzserek száma
Helyi felsővezetők száma
Helyi menedzserek száma

2

4

16

26

3

5

22

33

KÖZVETETT GAZDASÁGI HATÁSOK
Az energiaellátáson keresztül a MOL-csoportnak jelentős közvetett hatása van az upstream és midstream tevékenységei által
érintett országok gazdaságára. Emellett az infrastruktúrához és az energiához való jobb hozzáférés biztosításán keresztül is
jelentős pozitív hatást gyakorolhat a MOL-csoport a működése által érintett ország társadalmára. Az infrastruktúrához és energiához való hozzáférés fejlesztése közvetlenül kapcsolódhat a működéshez, de szerződéses alapon vagy egyéb kötelezettségvállalás
keretében is történhet.
Pakisztánban számos közösség tekintetében a mai napig problémát jelent a tiszta ivóvízhez való hozzáférés. Az elmúlt években
megvalósított társadalmi befektetések keretében a MOL Pakistan több mint 800.000 dollárt (90 millió rúpiát) fordított a vízellátás
fejlesztésére Kiber Paktunkva legelmaradottabb negyedeiben (Karak, Hangu, Bannu és Kohat).
A MOL-csoport gazdaságra gyakorolt közvetett hatásaira jellemző korábbi példák közül megemlítendő a MOL Pakistan által nem
önkéntes alapon nyújtott pénzügyi támogatás, melyből megépülhetett az új Khushal Garh-híd, mely biztonságosabb és hatékonyabb kapcsolatot biztosít a két legnagyobb pakisztáni tartomány, Kiber Paktunkva és Pandzsáb között.

Pakisztán

513

472

523

242

183

391

Egyéb

100

29

415

Helyi beszállítók aránya: beszállítók száma (%) / szerződéses érték (%)
szerint

88% / 64%

88% / 65%

85% / 78%

Általános cél: „A felelős működés és a hosszú távú gazdasági fejlődés biztosítása”

Magyarország

91% / 64%

92% / 57%

84% / 60%

EREDMÉNYEK:

Szlovákia

78% / 44%

86% / 63%

87% / 82%

Horvátország

85% / 78%

85% / 82%

90% / 92%

Pakisztán

74% / 79%

65% / 52%

58% / 76%

Oroszország

98% / 98%

100% / 100%

98% / 100%

Egyéb

51% / 65%

100% / 100%

76% / 85%

A helyi ellátási lánc fenntartása jelentős előnyt jelent a társadalomra és helyi gazdaságra nézve, mivel így a helyi tulajdonban lévő
kisvállalkozások is megjelenhetnek a vállalkozói állományban. A MOL-csoport és a nemzetközi kutatás-termelési működése által
érintett országokban működő helyi vállalkozások között létrejött szerződések értéke 2017-ben 45,1 milliárd forint (146 millió euró)
volt, többségük Pakisztánban és Oroszországban jött létre.

Összesen

Helyi felsővezetők száma

Oroszország

* Helyben regisztrált beszállítók; a beszállítók megnövekedett száma Szlovákiában 2015 és 2016 között az SMAO-val (karbantartó egyedi beszállító) kiterjesztett riportálási körnek köszönhető.

Helyi vezetők

6. ETIKA ÉS FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

 Az etika menedzsment rendszer 2016-oskülső auditja alapján megjelent a frissített MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexe, amelyet átfogó kommunikációs és képzési kampány kísért.
 A MOL-csoporton belül összesen 14.691 becsült óra etikai oktatást és eLearning tréninget tartottunk meg sikerrel
 Megjelent a MOL Üzleti Partneri Etikai Kódex frissített változata
 ’Minta Kódexet’ jelentettünk meg üzleti partnerek részére, melyet a saját kódexeik kidolgozása során használhatnak
 Megkezdődött az etikai és compliance kockázatértékelést is magában foglaló beszállítói előszűrés és -előminősítés éles használata
 A korábbi csoportszintű emberi jogi kockázatelemzés és a sérülékeny csoportok azonosítása alapján a Nemzetközi KT üzletágnál megkezdődött az emberi jogi „kellő körültekintés” folyamat megvalósíthatósági vizsgálata
 A MOL-csoport honlapján közzétette a kormányok felé teljesített kifizetésekkel kapcsolatos jelentését azon országokra
vonatkozóan, ahol kutatás-termelési tevékenységet folytat

KIHÍVÁSOK:

BESZÁLLÍTÓ MENEDZSMENT
2017-ban folytattuk a Beszállító Minősítési Rendszer (BMR) megvalósítását és bevezetését. Ez egy vállalatcsoport szinten integrált rendszer, mely kezeli az összes beszállítókkal kapcsolatos információt az előszűréstől az utóértékelési fázisig. A BMR része a
beszállítókkal kapcsolatos kockázatok jogi-, etikai-, pénzügyi- és EBK adatok és dokumentációk alapján végzett automatikus értékelése. A rendszer megkönnyíti a beszállító előminősítési folyamat végrehajtását is.
HELYI FOGLALKOZTATÁS
A KT nemzetközi irányított vállalatok tekintetében a MOL-csoport a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően és (ahol alkalmazható) a termelésmegosztási szerződésekben foglalt követelmények mentén biztosítja a helyi tartalmat és az expatrióta kvóták teljesülését. Ennek megfelelően, a KT nemzetközi irányított vállalatainál foglalkoztatott munkavállalók többsége helyi munkavállaló. A MOL
arra törekszik, hogy helyi műszaki és irodai állományt hozzon létre, valamint biztosítsa az expatrióta tudástranszfert (pl. mentorálás,
konzultációk, belső képzések stb.). 2017-ben az előző évhez képest emelkedett a helyi felsővezetők és helyi vezetők száma.

 Az emberi jogokkal kapcsolatos kockázatelemzést integrálni szükséges az üzleti folyamatokba, különös tekintettel a nemzetközi működésre
 Az etikai megfelelés és a vállalati kultúra fejlesztése az egyes érintetti csoportok igényeihez igazított programokon keresztül
 A megfelelőségi program és a csalás elleni tevékenységek fejlesztése
A MOL-csoport működésének egyik legfontosabb eleme az etikus és megfelelő üzleti- és személyes magatartás iránti elkötelezettség. A versenypiac kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk sikeresen megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is alávetjük
magunkat a morális felelősségvállalásból fakadó követelményeknek. Az etika a felelős vállalatirányítás központi eleme, mely a
MOL-csoport vállalati stratégia és működés szerves része. A MOL-csoport fenntarthatósági stratégiája ezt a megközelítést tükrözi,
összekapcsolva az etikai és felelős vállalatirányítással kapcsolatos kérdéseket.
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6.1. ETIKA ÉS MEGFELELÉS
Kapcsolódó célkitűzés: „Az etika menedzsment rendszer pilléreinek (etikai kódex, e-learning, vezetői prezentáció, üzleti partneri
etikai kódex) megvalósítása minden vállalatnál, és 100%-os lefedettség elérése”
A MOL-csoport elkötelezett a jóhiszemű, jogszabályi keretek között zajló működés, a vonatkozó törvényi előírások és szabályok
betartása mellett. A MOL-csoport a jogszabályi megfelelést alapkövetelménynek tekinti, ugyanakkor az érintettek elvárásaival
összhangban, etikai keretrendszere túlmutat a jogszabályi előírások támasztotta követelményeken.
A tisztességes és átlátható piaci magatartás erősítése, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a korrupció elleni küzdelem,
etikai értékeink megőrzése és fejlesztése érdekében a MOL-csoport átfogó etika menedzsment rendszert és megfelelőségi programot működtet. 2017-ben a MOL-csoport 97 pontot ért el a Dow Jones Fenntarthatósági Index „Magatartási Kódex/Megfelelés/
Korrupció és Vesztegetés” kategóriában (ez az iparági legjobb eredménynek, százalékos rangsorban pedig 100%-nak felel meg).
A MOL-csoport Etikai Tanács a munkaszervezettől független testületként az üzleti- és funkcionális területek csoport II. szintű
vezetőiből, a MOL-csoport Európai Üzemi Tanácsa által delegált, a munkavállalók képviseletét biztosító tagból áll, elnöki feladatait
egy üzleti etikai területen jártas külsős egyetemi docens látja el. A MOL-csoport Etikai Tanács hatáskörébe tartoznak a mátrixműködésbe bevont összes irányított és flagship vállalat, valamint ezek belső és külső érintettjei. Az INA d.d. és leányvállalatai az
INA-csoport Etikai Tanács hatáskörébe tartoznak, melynek elnöki teendőit is külsős szakértő etikai és munkaügyi kérdésekben
jártas jogi egyetemi oktató látja el.
A MOL-csoport etika menedzsment rendszerének alapja Etikai és Üzleti Magatartási Kódex mely a 2016-ban végzett etika
menedzsment rendszer külső audit megállapításai, ajánlásai, külső benchmark- és réselemzései alapján frossítve, 2017 március
1-jén lépett hatályba.– Ezt egy átfogó kampány keretében adtik ki és vezettük be, melynek részeként a MOL-csoport munkavállalói
12 nyelven nomtatásban is kézhez kapták a Kódexet (környezetbarát FSC ’zöld’ papíron), ésszéles körű kommunikációs és vezetői
tájékoztató kampánnyal, valamint kötelező munkavállalói tréninggel egészült ki.
Az új Kódex többek között foglalkozik emberi jogi kérdésekkel, beleértve az EBK védelem, a tisztességes foglalkoztatás, a
sokszínűség, az emberi méltóság és magánszféra védelmét, az átláthatósággal, korrupcióellenességgel, a becsületes és tisztességes
piaci magatartással, az összeférhetetlenség és a munkavállalói lojalitásszabályaival, valamint a vállalat társadalmi felelősségvállalásra, a közösségi és politikai kapcsolataival. Az INA d.d. és leányvállalatai a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben
foglaltakkal összehangolt, de azzal nem teljesen azonos, 2010 végén hatályba lépett INA-csoport Etikai Kódex (INA EK) hatálya alá
tartoznak. A teljes harmonizációra tervek szerint 2018-ban kerül sor. A MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódex és INA
Etikai Kódex 14 nyelven érhető el. 24.865 MOL-csoport munkavállaló (95%1) kapta meg a Kódexet és fogadta el az abban foglaltakat.
Általános gyakorlat szerint minden új munkavállaló tájékoztatást kap a Kódexről és kötelező oktatáson kell részt vennie.
A MOL-csoportÜzleti Partneri Etikai Kódex, mely az ellátási lánc szempontjából legfontosabb etikai értékeket – többek között
az emberi jogokat, a tisztességes foglalkoztatást, a megkülönböztetésmentességet, a korrupcióellenességet, a tisztességes piaci
magatartást és megfelelést – emeli ki, a beszállítói szerződések 95 százalékának, a töltőállomás üzemeltető partneri szerződések
99,8 százalékának és a szponzorációs és társasági adományozási szerződések 60 százalékának részét képezi. Azon közös vállalatok közül, amehol aMOL-csoportnak kisebbségi részesedése van (<51%) vagy nem a MOL-csoport irányítása alatt működnek, 80
százalék vezetett be Etikai Kódexet.
Az etika menedzsment rendszerben a MOL-csoport különös hangsúlyt fektet az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben foglalt
normák és értékek tudatosítására, többek között etikai oktatások biztosításával.
 A MOL Nyrt.-nél és 48 MOL-csoport vállalatnál a munkavállalók – legtöbben az eLearning felületen keresztül, a rendszer
hozzáféréssel nem rendelkező munkatársak pedig tantermi oktatás és vizsga keretében – elvégeztékaz új Kódex egyes témaköreivel foglalkozó etikai oktatást.
 Minden I-III. szintű vezető feladata volt, hogy prezentáció keretében bemutassa az új Kódexet, etikai esettanulmányokat
és az etika menedzsment rendszer mutatóit saját csapatának, valamint ezt a feladatot az irányítása alá tartozó vezetőknek
lemenő rebndszerben is el kellett végezni, hogy minden munkavállaló megkapja a megfelelő tájékoztatást.
 Az eLearning és tantermi tréningekre, a vezetői prezentációkra, töltőállomási munkavállalói és egyéb etikai tréningekre
fordított idő 2017-ben összesen 14.535 becsült órát tett ki.
 A vezetőknek az éves prezentációt követően nyilvános nyilatkozatot kell tenniük annak megtartásáról.
 Speciális fókuszcsoport képzés keretében az INA-csoport Etikai Tanács Elnöke etikai képzést tartott az INA-csoport
Growww program résztvevői (frissdiplomás új belépők) részére.
2011 óta az etikai kockázatértékelés az etika menedzsment rendszer egyik alappillére. A 2017. évi adatok alapján a MOL-csoport
tekintetében a legmagasabb etikai kockázatot (kockázati pontszám szerint csökkenő sorrendben): az EBK és a vagyonvédelmi
(biztonsági, leggyakrabban a vállalati eszközök magáncélú használatára vonatkozó) szabályok megszegése, a korrupció (beleértve:
1 Nem 100% a tényleges és a teljes létszám közötti eltérés miatt (pl. tartós távolléten, szülési szabadságon, jogi állományban stb. lévő munkavállalók)

üzleti partnereknek adott ajándékok, összeférhetetlenség), a tisztességes kereskedelem és verseny, a csalás, az információbiztonsági
szabályok megsértése, a személyes adatok védelme, a zaklatás és a megfélemlítés. Külső benchmark adatok alapján a MOL-csoport
működése által érintett országok közül (a korrupció és az emberi jogok szempontjából) Kazahsztán, Irak, Pakisztán, Oroszország és
Ukrajna a legkockázatosabbak. Emellett az INA angolai, kameruni és egyiptomi upstream projektjei igényelnek külön figyelmet. A
kockázatok csökkentése érdekében számos kezdeményezést valósítottunk meg:
 Az etikai megfelelési kérdőív integrálása a beszállítói előszűrési- és előminősítési rendszerbe
 A frissített Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben foglaltakkal összhangban lévő és célirányosabb eLearning anyag
 Emberi jogi képzés a pakisztáni biztonsági személyzet számára
 Folyamatos a biztonsági képzések a MOL-csoport vállalatoknál, amely a csalásmegelőzés, az összeférhetetlenség elkerülése,
a belső biztonsági szabályok betartásának kérdéseivel foglalkozik.
 Április 1-től új tematikus egység jött létre a Csoportszintű Biztonság alatt: Anti-Fraud és Vizsgálat Csoport
 A 2016-ban jóváhagyott és bevezetett módszertan szerint 2017 első félévében a teljes magyarországi kiskereskedelmi hálózatra elkészült az üzemanyagveszteség kockázatértékelés
 A Csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettes és a MOL Flagship pénzügyi vezérigazgató-helyettes által támogatott
„Digitális Audit” kísérleti projekt keretében pénzügyi visszaélés kockázatértékelést végezett az Anti-Fraud és Vizsgálat
Csoport egy MOL leányvállalat vonatkozásában
 A MOL Pakistan vállalatnál a szénhidrogén-veszteség kockázatértékelési programot egy kihelyezett munkatárs megkezdte,
a Csoportszintű Biztonság (Anti-Fraud és Vizsgálati csapat) szakmai felügyeletet biztosít.
Csoportszintű Compliance és Etika szervezet és a helyi Compliance egységek feladatkörét rendszeresen aktualizáljuk a változó
szabályozói- és üzleti környezeti elvárásoknak megfelelően (Csoportszintű Megfelelőségi Program). Megfelelési programunk
a napi működés során az egyes szervezetek által alkalmazott jogszabályok, szabályzatok, vagy szabványok helyett, a teljes szervezetre kiterjedő elköteleződést igénylő megfelelési kockázatokra irányulÍgy többek között a versenyjogi- és korrupcióellenes jogszabályoknak, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak, a nemzetközi kereskedelemi korlátozásoknak, valamint
a bennfentes kereskedelem megelőzésére vonatkozó előírásoknak való megfelelést tűzi ki célul. Csoportszintű Megfelelőségi Programunk fenti célját compliance auditok lefolytatásával, nyilvántartások vezetésével és folyamat-menedzsment révén biztosítja.
A compliance tevékenységnek a MOL-csoport Megfelelőségi Program sikeres megvalósítása szempontjából az alábbi jellemzők
bírnak kritikus fontossággal:
 Függetlenség: A megfelelési feladatokkal külön szervezet és szakértők foglalkoznak, saját költségkerettel rendelkezünk
a MOL-csoporton belül
 Hitelesség: külső és belső megfelelés biztosítása érdekében compliance auditokat tartunk és nyilvántartások vezetünk
a hatóságok és befektetők felé
 Felhatalmazás: minden munkavállaló köteles támogatni a Megfelelőségi Program megvalósítását és a compliance szervezet
tevékenységeit
 Csoportszintű minőségbiztosítás: a kockázatok csökkentése érdekében folyamatosan elemezzük és fejlesztjük a csoportszintű üzleti kockázat kezelési és ellenőrzési folyamatainkat
 Beszámolás: A Compliance üzemelteti a visszaélés-bejelentő rendszert , továbbá közvetlenül a Felügyelő Bizottságnak
számol be tevékenységéről
A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet csoportszintű bejelentő rendszert (’SpeakUp!’) működtet, a Csoportszintű Etikai
Tanács megbízásából belső vizsgálatokat végez és koordinál, kockázatelemzéseket készít és biztosítja a munkavállalók képzését,
folyamatfelülvizsgálatot tart, továbbá ajánlásokat fogalmaz meg és tanácsadást biztosít a megfelelés érdekében.
A 2017/2018-as időszakban a főbb megfelelőségi területek a GDPR elvárásokra való felkészülés, valamint a korrupciómegelőzési
területek fejlesztése voltak.
CSALÁS- ÉS KORRUPCIÓELLENES TEVÉKENYSÉGEK
A MOL-csoport a csalás és korrupció minden formáját elítéli, megelőzéssel, felderítéssel és vizsgálatokkal küzd ezek ellen.
2015 végén a Csoportszintű Biztonság keretében jött létre az első Csaláselleni Csoport (Anti-Fraud Team (AFT)). Vizsgálati szerepkörökkel kiegészülve, 2017 április 1-vel létrejött a Csoportszintű Anti-Fraud és Vizsgálatok tematikus szervezeti egység. 2017-ben a
fontosabb feladatok között szerepelt a funkcionális anti-fraud képességek fejlesztése, a pénzügyi visszaélések felderítéséhez szükséges célzott erőfeszítések megtétele, valamint a kiemelt jelentőségű és rendkívül bizalmas jellegű vizsgálatokhoz szükséges kvázi
„szövetségi” jellegű, csoportszintű vizsgálati csoport létrehozása, a flagship szintű vizsgálati egységek koordinálása és ellenőrzése. 2017-ben összesen 37 csoportszintű vizsgálatot folytattunk. További kiemelt feladatot jelent a veszteség-megelőzési képességek
fejlesztése a teljes magyarországi kiskereskedelmi hálózatra (444 töltőállomásra) kiterjedő üzemanyagveszteség kockázatértékelés
lebonyolításásával és a módszertan Belső Audit általi ellenőrzésésével. A döntéshozatali folyamatok támogatása és az üzemanyagveszteségek minimalizálása érdekében aktualizáltuk a módszertant, valamint megosztottuk az adatbázist és a megállapításokat az
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érintett egységekkel. Miután az Executive Board (Ügyvezető Testület) megbízta az IT és Csoportszintű Biztonság szervezeteket a
„MOL Kiskereskedelem felülvizsgált üzemanyagveszteség-kezelési megoldásai” kidolgozásával, az átalakított folyamatot bemutató
előterjesztés 2017 utolsó negyedévére készült el. A folyamatokban megjelenik az adatbányászati és big data elemzési képességekkel
kiegészülő üzemanyagveszteség kockázatértékelés, ezzel javítva a veszteségek megakadályozásának, felderítésének és javító intézkedéseinek hatékonyságát.
Az új szervezeti felépítéssel átalakított csaláselleni keretrendszerben megjelenik majd a havonta megjelenő (a tudatosság elmélyítésére és oktatási célú) anti-fraud hírlevél, a felső vezetés által jegyzett anti-fraud nyilatkozat (top-down elkötelezettség) és a releváns folyamatleírásokat tartalmazó Anti-Fraud és Vizsgálat Csoportszintű Alapelv szabályzat (ennek megvalósítása 2018 elején
várható). A szabályzat úgy került megalkotásra, hogy megfeleljen az Egyesült Királyság vesztegetés elleni törvény és az Amerikai
Egyesült Államok külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló törvény elvárásainak .
A MOL-csoport rendkívül szigorú szabályozások mentén működteti az összeférhetetlenségek elkerülésére szolgáló folyamatait.
Minden munkavállalónak ki kell töltenie az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a Csoportszintű Biztonság végzi az időszakos vizsgálatokat.
A csalás elleni (belső vizsgálatokkal és összeférhetetlenséggel kapcsolatos ismereteket tárgyaló) tréningen való részvétel kötelező minden munkavállaló és új belépő részére. A 2014-2015 közötti időszakban indított képzéseket frissítést követően kétévenként
bonyolítjuk le.
A MOL-csoport a szponzorációs tevékenységeit szigorú etikai normák alapján végzi. Nem támogatunk vallási szervezeteket,
politikai célokat és pártokat, az emberi jogokat, a közjót, a közerkölcsöt sértő vagy hátrányos megkülönböztetést alkalmazó
szervezeteket és rendezvényeket. További információk: www.molgroup.info/en/about-mol-group/sponsorship/corporate-giving-principles

6.2. ETIKAI ÜGYEK

Etikai bejelentések
2013

2014

2015

2016

2017

2017
KISKERESKEDELMI VEVŐK
NÉLKÜL

Etikai bejelentések

81

88

90

93***

137

110

Belső

56

51

42

66

65

65

Külső

25

37

48

27

72

35

Vizsgálatok

45

61

58

63

85

66

Vétségek

25

22

27

26*

47**

33

*
Újraközölt adatok: A 2016-ban indított és 2017-ben lezárt etikai vizsgálatok további 2 szabálytalanságot azonosítottak, így a 2016. évi vétségek száma összesen 26.
** 2017 végén két vizsgálat (mindkettő az INA vállalatnál) volt folyamatban, egy vizsgálatot a bírósági eljárás befejezéséig felfüggesztettek.
*** 2016-ban az Etikai vétségek száma 8 kiskereskedelmi vevői panaszt tartalmazott.

A külső féltől érkező bejelentések megoszlása a következő: vevők (53%), töltőállomás üzemeltető partnerek, beszállítók és alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalók (12,5%), kilépett munkavállalók és állásra jelentkezők (12,5%), szerződéses partnerek
és töltőállomás üzemeltető partnerek (8%), aggodalmakat megfogalmazó helyi lakosok, telektulajdonosok (4%). Mivel a bejelentő
esetenként nem minden részletet oszt meg, a külső bejelentések 8 százalékánál a bejelentő nem adta meg MOL-csoporttal való
kapcsolatának jellegét.
Az etikai bejelentések 7 országból érkeztek. A bejelentések számát tekintve az első három helyen a bejelentések 69 százalékával
Magyarország (ennek negyede kiskereskedelmi vevői reklamáció), Horvátország (13 %) és Pakisztán (6 %) szerepel.
Az alábbi táblázat tartalmazza az etikai bejelentések leggyakoribb témaköreit.

Az Etikai Tanács megbízásából a Csoportszintű Etikai Megbízott (a Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tagja) koordinálja a
panaszok és visszaélés-bejelentések vizsgálatát, ellátja a bejelentővédelmi feladatokat, etikai tanácsadást biztosít és támogatja az általános megfelelőséggel kapcsolatos döntéshozatalt. Az INA-csoport Etikai Tanács operatív támogatását a HR biztosítja, működését
közvetlenül az INA-csoport Etikai Tanács Elnöke irányítja.
A szabálytalanságokat a szubszidiaritás elve alapján, különböző mechanizmusok segítségével azonosítjuk és vizsgáljuk a vállalatcsoporton belül. Az Etikai Tanács abban az esetben vizsgálja az esetet , ha a bejelentő azt az Etikai Tanácsnak címezte (vagy azt az
érintett szervezet továbbítja kivizsgálásra), így az Etikai Tanács statisztikáiban nem jelenik meg valamennyi – jellemzően csekélyebb
súlyú, általános, vagy egyértelmű – megfelelőségi vagy biztonsági belső vizsgálat. A MOL-csoport és az INA-csoport Etikai Tanácsai
által kezelt ügyek konszolidált adatait az alábbiakban adjuk közre. Az egyes problémákkal kapcsolatos adatokat a jelentés vonatkozó
fejezeteiben tárgyaljuk. Azok egyszerűbb megítélése miatt etikai eljárás keretében nem vizsgált csalással, lopással, jogtalan eltulajdonítással és egyéb potenciálisan bűncselekménynek minősülő szabálytalanságokkalkapcsolatos ügyeket közvetlenül a Biztonság
kezeli, ezeket jelen fejezet végén ismertetjük.
A panaszokat és etikai bejelentéseket bizalmasan kezeljük, a nyilvánosan (weben) angol és magyar nyelven elérhető online bejelentő
felületen fogadjuk, ahol névtelen bejelentés is tehető. Ezen kívül az Etikai Tanács egy 24 órás üzenetrögzítős telefonszámon keresztül
is elérhető.
Az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedik a ‘Speak Up!’ csatornán keresztül érkező és az INA Etikai Tanács felé megküldött bejelentések és az etikai vizsgálatok száma. A 2016-ban érkezett 93 etikai vonatkozású panaszhoz/bejelentéshez képest 2017-ben a
MOL-csoport és az INA-csoport Etikai Tanácsai több (a kiskereskedelmi vevői reklamációkkal együtt összesen 137, ezek nélkül 110)
bejelentést kaptak. Ez a láthatósági és tudatosság-növelő stratégiával összhangban lévő növekedés egyértelműen jelzi az etikai és
megfelelőségi tudatosság belső és külső érintettek körében megfigyelhető javulását. Növekedett a külső érintettektől (nem MOL-csoporton belüli munkavállalóktól) érkező etikai vonatkozású bejelentések aránya (2016-ban az összes bejelentés 30, 2017-ben 52 százaléka), mivel a SpeakUp! internetes felület jobb láthatósága arra ösztönözte a magyarországi vevőket, hogy inkább ide küldjék
töltőállomási kiszolgálással és szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszaikat. Ezekkel a bejelentésekkel a Kiskereskedelem Ügyfélszolgálat foglalkozik és csupán a fogyasztóvédelmi megfelelés felügyelete marad etikai és megfelelőségi hatáskörben. A kiskereskedelmi
vevői panaszok nélkül a 2017-ben külső érintettőll érkező etikai bejelentések aránya 25,5 százalék volt, mely az előző évhez képest
csekély mértékű csökkenést jelent.

Az etikai panaszok/bejelentések témakörei – 2017
Tisztességtelen foglalkoztatás / elbocsátás
Zaklatás / nem megfelelő kommunikáció
Elégtelen szolgáltatás / udvariatlanság

2016

2017

6

22

24

16

5

15

14

12

Megkárosított vevő

–

10

EBK szabálysértés

2

8

14

7

0

5

Korrupció / megvesztegetés

3

4

Félrevezető vevőtájékoztatás

2

4

27

29

Diszkrimináció / etikátlan teljesítményértékelés

Lopás / csalás
A MOL gazdasági erőfölényével való visszaélés

Egyéb (többek között: rágalmazás, bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályok megsértése stb.)

2017-ben 66 esetben volt indokoltnak vizsgálat lefolytatása (a kiskereskedelmi vevői reklamációk nélkül, melyeket a Kiskereskedelem Ügyfélszolgálat kivétel nélkül kivizsgált) és a vizsgálat 33 esetben igazolta etikai vétség elkövetését. 2017 végén a MOL-nál
12, az INA-nál 2 vizsgálat volt még folyamatban. A vizsgálatok során igazolt vétségek következményei: 8 munkaviszony, 2 partneri
szerződés felmondása, 11 írásbeli és 3 szóbeli figyelmeztetés, pénzügy bírság, a jutalom összegének csökkentése, számos javító intézkedés, többek között utóellenőrzés és személyzeti képzés.
2017-ben az érintettek 7 esetben keresték meg az Etikai Tanácsot etikai kérdésekkel. Az Etikai Tanács minden évben beszámol az
etikai vonatkozású ügyekről az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottsága és a Felügyelő Bizottság felé, valamint anonimizált
formában belső kiadványokban és a weben közzé teszi a vizsgálatok által igazolt etikai vétségeket az etikai normák tudatosítása
érdekében. Honlapunkon további információk találhatóak a különböző etikai vétségekről (https://molgroup.info/en/sustainability/
ethics-and-governance/ethics-and-compliance/ethics-cases ).
TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLATOK
2017-ben az éves terv alapján 28 compliance auditot végeztünk el elsősorban versenyjogi,adatvédelemi és a nemzetközi kereskedelemi korlátozásoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében.Irodai munkát végző kollégáink számára megújítottuk a kötelezően
elvégzendő Compliancee-oktatási anyagunkat. 400 munkavállaló vett részt speciális képzéseken versenyjogi ésnemzetközi kereskedelemi korlátozások témában, valamint az új belépők számára készült oktatásokon. Ezen kívül EU általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos képzésünkön 150 adatvédelemért felelős munkavállaló kapott célzott oktatást.
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BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK
2017-ben összesen 1358 biztonsági vizsgálatot végeztünk, és a MOL-csoport biztonsági szervezetei összesen 632 vétséget azonosítottak (47%). A szabálytalanságok 83 százalékát töltőállomáson követték el, 12 százaléka vállalati eszközökkel való visszaélés,
biztonsági szabályok megsértése, vagy a MOL-csoport vállalatainál elkövetett csalás, 2 százaléka összeférhetetlenség, 3 százaléka
üzleti partnerekkel kapcsolatos biztonsági kockázat volt.
Biztonsági vizsgálatok – 2017
Biztonsági vizsgálatok

ÖSSZESEN

GROUP

MOL

SLOVNAFT

INA

1358

37

600

435

286

Szabálytalanságok

632

8

239

294

91

ebből töltőállomáson elkövetett szabálytalanság

524

0

203

271

50

ebből vállalati eszközökkel való visszaélés, biztonsági
szabályok megsértése vagy a MOL-csoport vállalatainál
elkövetett csalás

75

3

21

11

40

ebből összeférhetetlenség

14

1

13

0

0

ebből az üzleti partnereket érintő biztonsági kockázat

19

4

2

12

1

MOL: Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovénia.
INA: Bosznia és Horvátország.
Slovnaft: Szlovákia, Cseh Köztársaság, Ausztria és Lengyelország

6.3. EMBERI JOGOK
Kapcsolódó stratégiai célkitűzés: „2020-ra minden biztonságiőr (saját munkavállalók és vagyonvédelmi feladatokat ellátó vállalkozó) elvégzi az emberi jogi képzést”
A MOL-csoport elkötelezett az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása iránt, amint ezt a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódex is rögzíti, és amely az Üzleti Partneri Etikai Kódex révén az ellátási lánc mentén is érvényesül. Emellett a MOL-csoport
kellő körültekintéssel jár el és kezeli működésének emberi jogi hatásait is. A MOL-csoport 2017-ben folytatta az üzleti szféra és az
emberi jogok kapcsolatára vonatkozó ENSZ irányelv (Ruggie keretprogram) megvalósítását.
2017-ben az MOL Nyrt. és 48 MOL-csoport vállalat munkavállalói végezték el sikeresen az etikai – intranetes hozzáféréssel rendelkezőesetén – eLearning és tantermi képzést.
2015 óta a kockázatfelmérés során külső viszonyítási alapként figyelembe vesszük a Human Rights Watch és a Freedom House
országértékeléseit. Ezek alapján a MOL-csoport működése és a nem irányított érintettségek tekintetében az emberi jogok érvényesülése szempontjából legkockázatosabbnak ítélt országok: Angola, Kamerun, Egyiptom, Irak, Kazahsztán, Omán, Pakisztán,
Oroszország és Ukrajna. 22 ország 53 MOL-csoport által irányított vállalatánál és INA d.d. konszolidált leányvállalatánál végeztünk emberi jogokkal kapcsolatos belső kockázatértékelést. 2016-ban a MOL-csoport emberi jogi szempontból sérülékeny csoportként azonosította a dolgozókat, az üzleti partnerek/vállalkozók dolgozóit és a helyi közösségeket, míg különösen sérülékeny
csoportként többek között a nők és a kisebbségek csoportjait és 2017-ben is ennek megfelelően kezeltük ezeket. További információkat a honlapunkon: (www.molgroup.info/en/sustainability/ethics-and-governance/ethics-and-compliance/humanrights)
2017-ben folytattuk a 2016-ban jóváhagyott Emberi Jogi Programterv megvalósítását, mely magában foglalja a kapcsolódó folyamatok megvalósítására kidolgozott ötéves akciótervet, valamint az emberi jogi kellő körültekintés KT döntéshozatali folyamatokba
való beépítésének megvalósíthatósági vizsgálatát is.
2017-ben a belső és külső érintettek számos konkrét emberi jogi kérdést és aggodalmat fogalmaztak meg az etikai bejelentésekben,
többek között az alapvető munkavállalói (pihenőidőhöz és fizetett rendes szabadsághoz való) jogokkal, a hátrányos megkülönböztetéssel, az adatvédelmi szabályok megsértésével, a zaklatással és az emberi méltóság megsértésével kapcsolatban. Több panasz érkezett helyi lakosoktól a vélhetően a MOL-csoport finomítóiból származó szagokkal kapcsolatban. Ezeket a bejelentéseket minden
esetben kivizsgáltuk és indokolt esetben a vizsgálatok eredményéről a közvéleményt is tájékoztattuk.
Az emberi jogok ellátási láncon belüli védelmének biztosítása érdekében a MOL-csoport folyamatos erőfeszítéseket tesz saját
Felelős Ellátási Lánc Menedzsment rendszerének fejlesztésére, etikai értékeinek és normáinak egyre bővebb körben történő érvényesítésére, az emberi jogokkal kapcsolatos ismeretek átadására, valamint előminősítéseket, auditokat és átvilágításokat végez. Az
ellátási lánc szempontjából legfontosabb etikai értékeket, ezen belül az emberi jogokat és megfelelőségi előírásokat bemutató Üzleti
Partneri Etikai Kódex a beszállítói szerződések 95 százalékának, a töltőállomás üzemeltető partneri szerződések 99,8 százalékának
és a szponzorációs és társasági adományozási szerződések 60 százalékának részét képezi. A MOL-csoport kisebbségi tulajdonában
(<51%) lévő vagy nem a MOL-csoport irányítása alatt működő közös vállalatok 80 százaléka rendelkezik az emberi jogok védelmével
is foglalkozó Etikai Kódexszel.

Bevezettük a kockázatalapú beszállítói előminősítési rendszert, valamint ennek részeként a szokásos magatartási kódexszel és
belső szabályozással kapcsolatos kérdések mellett tartalmaz etikai és megfelelési kérdőívet. Ezen keresztül a tisztességes foglalkoztatási gyakorlattal és egyéb emberi jogokkal kapcsolatos faktorokra vonatkozó adatokat is kérünk a potenciális beszállítóktól és
vállalkozóktól.
2017-ben a pakisztáni kutatási-termelés területén a civil biztonsági szolgáltatók és fegyveres őrzési feladatokat ellátók 92 százaléka
vett részt belső emberi jogi képzésen.
A MOL-csoport nem folytat őslakos populációt érintő tevékenységet. A MOL működési rendje biztosítja a törzsi lakosság és őslakos
népcsoportok jogainak megfelelő védelmét. Ennek szellemében csak szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulás birtokában kezdhető meg bármilyen őslakos populáció áttelepítése a működés által érintett területről. Eddig a MOL-csoport egyetlen
nemzetközi működési területén sem fordult elő áttelepítés.

6.4. ÁTLÁTHATÓSÁG
A MOL-csoport legfontosabb fenntarthatósággal kapcsolatos éves beszámolója az integrált Éves Jelentés. A MOL-csoport számos
egyéb kommunikációs lehetőséget és csatornát is igénybe vesz annak érdekében, hogy fenntarthatósági teljesítményéről tájékoztassa a belső és külső érintetteket. Több mint három éve, negyedéves gyorsjelentésekben és befektetői prezentációkban mutatjuk be
a kulcs fenntarthatósági teljesítménymutatókat és tevékenységeket a kulcsfontosságú pénzügyi mutatók mellett.
A MOL-csoport honlapján (www.molgroup.info/en/sustainability) találhatóak további részletek a jelentésben tárgyalt témakörökkel kapcsolatban, melyeket itt egy szélesebb, de nem feltétlenül szakértői közönség számára megfelelő formában mutatunk be.
A MOL-csoport nagyobb leányvállalatai eltérő formában adják közre fenntarthatósági adataikat:
 Horvátországban az INA-csoport saját integrált pénzügyi- és nem pénzügyi éves jelentést készít, saját fenntartható fejlődési
honlapja van. 2017-ben az INA elnyerte a Deloitte-féle Közép-Európai Fenntarthatósági Jelentés Díjat a 2015. évi Éves Jelentésért.
 Magyarországon a MOL Downstream üzletág (termelés, logisztika és kiskereskedelem) egy vagy kétévente hozza nyilvánosságra jelentését.
 Szlovákiában a Slovnaft az éves jelentés részeként publikálja kulcs fenntarthatósági teljesítmény mutatóit, és szintén saját
fenntartható fejlődési, emellett EBK honlapot is üzemeltet.
A helyi jelentések a MOL-csoport honlapján keresztül elérhetőek (www.molgroup.info/en/sustainability/report-and-data/
local-reporting).
Számos érintetti csoporttal folytatunk egyeztetéseket a fenntarthatósági teljesítményekkel és ezek jelentésével kapcsolatban társasági és helyi szinten. A 2017. évi egyéb kezdeményezések közül az alábbiakat érdemes kiemelni:
 A MOL általános magyarországi gyakorlatának megfelelően az Európai Üzemi Tanács (EÜT) ügyvezető testülete értékeli a
MOL-csoport éves jelentésében megjelenő munkavállalókkal kapcsolatos információkat.
 Szlovákiában a Slovnaft 2016 óta üzemeltet a nyilvánosság finomítók tervezett leállásaival kapcsolatos tájékoztatására szolgáló SMS-alapú információs platformot. A víz napja és föld napja alkalmából meghirdetett nyílt napokon, a helyi és központi
hatóságok részvételével megtartott „Zöld Nap” belső egyeztetésen adtuk tájékoztatást a társaság tevékenységeiről.
 Horvátországban 2017-ben a Rijekai Finomítóban tartottunk nyitott ajtók napot mintegy 400 érdeklődő részvételével. A
Sisaki Finomítóban két közmeghallgatásra került sor a tervezett projektekkel kapcsolatban.
 A MOL Magyarország a Dunai és Zalai Finomítókban szervezett nyílt napokat, melyek keretében az érintettek meglátogathatták a létesítményeket. Az EBK Hét keretében a belső érintettekkel folytattunk egyeztéseket és tájékoztattuk a tanácsokat.
Azon országokban, ahol a MOL-csoport kizárólag kutatás-termelési tevékenységet végez, jellemzően az energiaipar termeli a
nemzeti jövedelem jelentős részét (a rendszerhasználati díjakon és termelésmegosztási szerződéseken keresztül). A MOL-csoport
tisztában van a nyersanyag-kitermelő iparágak pénzügyi átláthatóságára irányuló jogszabályi előírások fontosságával, tiszteletben
tart minden ezzel kapcsolatos jogszabályi előírást és kezdeményezést. A 2013-2016 közötti időszakban a MOL-csoport támogatta a
nyersanyag-kitermelő iparágak nemzetközi szintű átláthatóságára irányuló EITI kezdeményezést. A vonatkozó EU előírásoknak
való megfelelés jegyében a MOL-csoport honlapján első alkalommal tette közzé a kormányok felé teljesített kifizetésekkel kapcsolatos jelentését azon országokra vonatkozóan, ahol kutatás-termelési tevékenységet folytat (www.molgroup.info/en/investor-relations/download-centre).

6.5. ÜGYFELEK
A MOL-csoportnak mintegy 30.000 nagykereskedelmi- és 1.600 petrolkémiai vevője van. A MOL-csoport egyik kiemelt célja, hogy
vevőit a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki, így folyamatosan figyelemmel kíséri elégedettségük alakulását. A MOL-csoport hisz abban, hogy a siker és folyamatos fejlődés alapja a MOL-csoport és nagy- és kiskereskedelmi vevői között létrejövő partneri együttműködés és hosszú távú együttműködés. Kiemelt figyelmet fordítunk igényeik megértésére és a maga nemében legjobb
megoldásokat biztosítjuk számukra az üzleti tevékenységek és a napi működés áramvonalasabbá tétele érdekében.
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Minden üzletághoz egy vagy több vevőkör tartozik, attól függően, hogy az adott terméket nagykereskedelmi, vagy kiskereskedelmi vevők felé értékesítik. A nagykereskedelmi területen belül a MOL-csoport megkülönbözteti a nagykereskedelmi üzemanyag vevőket (kevesen, de jelentős mennyiségben vásárolnak) és az üzemanyagkártyás vevőket (sokan, de kisebb mennyiségben
vásárolnak a kiskereskedelmi hálózaton keresztül). Vevői elégedettség tekintetében a MOL-csoport egy csoportszinten egységes,
minden termékre, piacra és vevőtípusra kiterjedő felmérés kidolgozásán munkálkodik. Az új módszer segítségével az egyes piacok
és az aggregált eredmények is követhetővé válnak, alaposabb feltérképezhetjük a vevői igényeket, hasznos visszajelzést kapunk, így
a MOL-csoport egyértelműen azonosítani tudja a további intézkedést igénylő területeket.

A kenőanyagpiacon megfigyelhető fokozódó verseny miatt az új vevők megszerzése mellett a MOL-csoport különös figyelmet fordít
a már meglévő üzleti kapcsolatok megszilárdítására és fejlesztésére. A kiemelkedő minőségű termékek, megbízható logisztikai
megoldások és rugalmas termelési kapacitások mellett a MOL-csoport vevőorientált megközelítést alkalmaz az üzleti partnerek
által támasztott egyedi igények kezelése során. A MOL-csoport a kenéstechnikai szolgáltatások széles skáláját nyújtja, így többek
között segít a konkrét problémák megoldásában, a vállalati sajátosságoknak megfelellő szakértői tanácsadást, helyszíni kenőanyag
karbantartási-, valamint LubCheck olaj- és gépdiagnosztikai szolgáltatást nyújt, ezzel vevői részére potenciális költségcsökkenési
lehetőségeket kínálva. 2017-ben a MOL-csoport regionális Kenéstechnikai Ügyfélszolgálata (LubTechDesk) 19 ország 1350 megkeresésére válaszolt. Az egyedi igényekhez igazítható kenőanyag menedzsment képzéssel a MOL-csoport lehetővé teszi, hogy vevői
(akár saját telephelyen is) javítani tudják egyes tevékenységeik hatékonyságát.

KERESKEDELEM
A MOL-csoport főbb piacain 2002 óta végez ügyfélelégedettségi felméréseket nagykereskedelmi vevőire a társasággal szemben
támasztott vevői elvárások alaposabb megismerése végett. A felmérés terjedelmét a MOL-csoport kereskedelmi- és üzleti stratégiája határozza meg, a főbb piacokra fókuszálva. A kenőanyag termékcsoport eredményei megjelennek a MOL és a Slovnaft konszolidált nagykereskedelmi elégedettségi mutatóiban. A felméréseket általában független piackutató cégek végzik. A törzsvásárlói
szegmensek és az elégedettségi mátrix alapján számszerűsítjük a fejlesztési terveket és valósítjuk meg a vállalat minőségi célkitűzéseit. A felmérés eredményein alapuló fejlesztési tevékenységeket negyedévente auditáljuk és korrigáljuk az éves kérdőíves adatgyűjtés eredmény alapján. 2017-ben az INA, a MOL Romania és a petrolkémiai üzletág saját ügyfélelégedettségi felmérést készített.
2018-tól a B2B ügyfélelégedettséget az új, a szegmensre vonatkozó részletes információkon alapuló egységes módszertan szerint
mérjük, ezzel létrehozva a MOL-csoport történetének legnagyobb vevői elégedettségi adatbázisát.

FELELŐSSÉGTELJES HIRDETÉSEK
A megtévesztő reklámok elkerülése érdekében a MOL-csoport alaposan ellenőrzi a közvetítendő üzenetek érthetőségét. Ezt
leggyakrabban a fókuszcsoportokra koncentrált kutatások elvégzésével valósítjuk meg, melyek keretében a résztvevők megfogalmazhatják az egyes üzenetekkel, megjelenítési formákkal kapcsolatos véleményüket és benyomásaikat. E módszer alkalmazásával szerzünk folyamatos visszajelzést a MOL-csoport által közvetítendő üzenetek érthetőségére és egyértelmű megfogalmazására
vonatkozóan a hirdetési tevékenység kezdeti és középső szakaszában.
Emellett a Jogi szervezet csoport szinten és a MOL-csoport működése által érintett adott országokban még a megjelenés előtt
helyileg is ellenőrzi a MOL-csoport kommunikációs anyagait. A folyamat célja a felelős reklámtevékenység biztosítása és megfelelő
támogatása.

Kereskedelmi ügyfélelégedettségi teljesítmény [GRI Szabvány 102-43]
A legutóbbi vevőelégedettségi felmérés eredményei*
Üzemanyag nagykereskedés
Üzemanyagkártyás

MAGYARORSZÁG

SZLOVÁKIA

HORVÁTORSZÁG**

4,38

4,4

5,25

4,12

4,3

4,3

5,28

4,25

ROMÁNIA

* Horvátországban és Romániában 2017-ben végeztük el a felmérést. Szlovákia (2015), Magyarország (2016) – mind más módszertan alapján készült.
** 2017-ben Horvátország áttért egy 1-től 6-ig terjedő skála használatára. A többi ország továbbra is 1-től 5-ig terjedő skálát használ.

KISKERESKEDELEM
A Fogyasztói Szolgáltatások (és ezen belül a Kiskereskedelem) a MOL-csoport 2030-ig megvalósítandó átalakításának egyik
alappillére. A sikeres átalakulás egyik kulcsa, hogy a vásárlók első számú választása legyünk. A MOL Kiskereskedelem a 2016ban „Ismerd meg ügyfeled” néven végzett átfogó vevőkutatási/szegmentációs felmérés eredményei alapján folytatta az üzemanyag és nem-üzemanyag stratégia kidolgozását. A Fresh Corner márka folyamatos bevezetése mellett a MOL Kiskereskedelem új
csoportszintű üzemanyag stratégiát dolgozott ki, folytatta az alapválaszték optimalizálását, az új ajánlatok és termékek töltőállomási bevezetését. Az év során tett ügyfélorientált erőfeszítések, többek között a SMILE program eredményeként, a MOL Kiskereskedelem 2017-ben a vevői elfogadottság terén a szektor legfelső szegmensébe került és elérte az eddigi legmagasabb magyarországi
valós ügyféltámogatottsági (NPS) értéket. Emellett a MOL Kiskereskedelem optimalizált és célirányosabb vevőhűség stratégiájának köszönhetően az előző évhez képest 12 százalékkal növelte aktív törzsvásárlóinak számát. 2017-ben a Fresh Corner egységek
átalakítása során a MOL Kiskereskedelem egyetlen munkaidő-kieséssel járó sérülést sem regisztrált. Emellett az során összesen
mintegy 400 területi- és töltőállomás vezető, több mint 2000 házigazda és több mint 100 kiskereskedelmi menedzsment munkatárs
vett részt a SMILE képzésen. Ezzel párhuzamosan folytatódott a hálózat korszerűsítése többek között a digitális ügyfeleket célzó
legújabb fejlesztések terén; átadtuk az első kávé- és élelmiszertermékeket értékesítő töltőállomási drive through egységet és megújítottuk üzemanyag kínálatunkat.
PETROLKÉMIA
A MOL-csoport rendszeresen (évente) végez vevői elégedettségi kutatást egy 550-600 vevőre kiterjedő minta alapján, melyet a
MOL-csoport belföldi (magyarországi és szlovákiai) és európai polimer partnereiből állítanak össze. Az elemzés célkitűzései között
szerepel a partnerek elégedettségi szintjének figyelemmel kísérése, a vállalat erősségeinek azonosítása, a fejlesztendő területek meghatározása, valamint a teljesítmények alakulásának nyomon követése. 2017 őszén a MOL-csoport egy 565 vevős mintával, ebből 436
sikeres interjúval végezte el az elégedettség felmérés. Az átlagos elégedettség pozitív tendenciát mutat. A vevőhűségi mutató 2017-ben
tovább javult, vevőink 45 százaléka teljes mértékben, 90 százaléka határozottan elégedett. A tavalyi évhez hasonlóan a MOL-csoport
kiemelkedően jól teljesített a vevői kapcsolattartás (az értékesítési szakértők rendelkezésre állása és felkészültsége) terén. A válaszadók 78 százaléka szerint a MOL-csoport versenytársainál megbízhatóbb, mely a 2016. évi adatokhoz képest (71%) további javulást
jelent. A válaszadók a MOL-csoportot megbízható és elkötelezett értékesítési munkatársakat foglalkoztató partnernek tekintik.

TERMÉKBIZTONSÁG
A MOL-csoport a REACH (vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) rendelet keretében folyamatosan vizsgálja a vevők által használt, emberi egészségre, a környezetre potenciálisan ártalmas (rákkeltő, mutagén és reprotoxikus,
ún. CMR; a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező, ún. PBT; valamint az erősen perzisztens és erősen bioakkumulatív, ún. vPvB
besorolású), vagy fizikai veszélyt jelentő (gyúlékony, robbanásveszélyes stb.) anyagokat. A REACH megfelelőségi nyilatkozatok és
az érintett anyagok biztonsági adatlapjai az alábbi weboldalalakon találhatóak:
 MOL Magyarország: www.reach.mol.hu/
 MOL-LUB: www.mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas
 Slovnaft: www.slovnaft.sk/en/products/material-safety-data-sheets
 INA:www.ina.hr/customers/products-and-services/safe-management-of-product/safety-datasheets-10027/10027
 INA (Maziva): www.ina-maziva.hr/hr/podrska/sigurnosno-tehnicki-list/45?teh_kar=2
 IES: www.molgroupitaly.it/it/prodotti-e-servizi/prodotti-petroliferi/benzine-e-gasoli
Minden a CONCAWE hatálya alá tartozó anyaggal kapcsolatos dokumentációt aktualizáltunk. A benyújtott és aktualizált információk tájékoztatják vevőinket a termékről és azok emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásairól.
Az egyik SLOVNAFT, MOL és MPK válllalatoknál használt oldószert, az úgynevezett NMP-t (1-metil-2-pirrolidon), hozzáadták
a korlátozás alatt álló anyagok jegyzékéhez, új, a munkások belégzés útján történő 14.4 mg/m 3-os kitettségéhez és 4.8 mg/kg/nap
dermális expozícióhoz kapcsolódó származtatott hatásmentes szinteket (DNEL) – kellett azonosítani.
ÜGYFÉLBIZTONSÁG
A Fogyasztói Szolgáltatások (ezen belül a Kiskereskedelem) célja, hogy vevői körében is tudatosítsa a biztonságos magatartásmintákat nem csak a MOL-csoport töltőállomásaira vonatkozó, hanem napi tevékenységeik során is hasznosítható információkkal szolgálva. Jövőképünk: a vevők első számú választása legyünk az üzemanyag- és kiskereskedelmi fogyasztói szolgáltatások terén, főbb
piacainkon erős márkává váljunk, miközben gondoskodunk vevőink, munkatársaink és vállalkozóink biztonságáról! E kezdeményezés támogatásának jegyében indítottuk útjára a “Megcsúszás és botlás” kampányt a kiskereskedelmi hálózaton belül a nem
biztonságos műveletek bekövetkezési valószínűségének csökkentése érdekében. Emellett számos, az autópálya-hálózat mentén
működő és az átlagos vevőszám alapján nagyobb forgalmat bonyolító töltőállomáson defibrillátorokat helyeztünk el.
A MOL Magyarország „Biztonság a gyakorlatban” napot tartott munkavállaló számára, ahol megismerkedhettek a veszélyes helyzetek különböző típusainak kezelésével és felszámolásával és megtanulták, hogy nem csak a töltőállomással kapcsolatos, hanem a
vevők biztonságát érintő vészhelyzetekkel is foglalkozni kell.
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7. A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSRŐL
7.1. A JELENTÉS HATÓKÖRE
A MOL a fenntarthatósági információkat az „ellenőrzési megközelítés” alapján konszolidálja. A felhasznált fenntarthatósági adatok
szinte kivétel nélkül a vállalat irányítása alatt végzett tevékenységekre vonatkoznak, beleértve azokat is, ahol a MOL vagy valamelyik leányvállalata látja el az üzemeltetői feladatokat.
2017-ben két jelentős vállalattal bővült az adatgyűjtés köre, megjelent a CMEPS (a pozsonyi finomítót ellátó szlovákiai erőmű) és az
EPC generálkivitelezőket tömörítő magyarországi OTI-csoport.
Az EBK adatokat kizárólag potenciálisan jelentős egészségvédelmi-, biztonságtechnikai- és/vagy környezetvédelmi hatással
járó tevékenységekre vonatkozóan gyűjtöttük a MOL-csoport erre a célra kialakított Enablon-alapú jelentéskészítési rendszerén
keresztül. A bevételarányos EBK adatlefedettség 94%, az adatok magukban foglalják az EBK szempontból releváns portfólión belüli
vállalatok környezetvédelmi-, biztonsági- and energiaadatait.
Az emberi erőforrásokkal kapcsolatos adatokat, többek között a fenntarthatósági jelentés szempontjából releváns adatok gyűjtését a MOL-csoport SAP vállalatirányítási rendszerén keresztül végezzük. A HR adatgyűjtés (a nem irányított vegyesvállalatokkal
együtt) teljes egészében lefedi a létszám-, árbevételi- és képzési adatokat. Az egyéb fenntarthatósági adatokat a 100 főnél nagyobb
állománnyal rendelkező leányvállalatokra gyűjtjük, így a bevételarányos adatlefedettség 87 %.
A társadalmi befektetések adatait a társasági adományozási tervvel lefedett tevékenységekre, valamint az ilyen tervvel rendelkező
leányvállalatokra vonatkozóan gyűjtjük. Ennek megfelelően a gyűjtött adatok között megtalálható szinte kivétel nélkül az összes
mecenatúra tevékenység, bár ezek működésünknek csak 94 százalékát fedik le, mivel nem minden gazdálkodó egység végez ilyen
jellegű tevékenységet.
Az etikai vonatkozású jelentési kötelezettséget kiterjesztettük az összes legalább egy főt foglalkoztató konszolidált vállalatra, ez
98 % bevételarányos lefedettséget jelent. Az INA d.d. adatai magukban foglalják az összes leányvállalati adatsort, melyet az INA
csoportszintű konszolidált adatként továbbít a Csoportszintű Compliance és Etika szervezet felé.
Az ellátási lánc a lényegességi elemzés szempontjából kevésbé lényegesnek minősül, mivel a MOL legjelentősebb potenciális
hatással járó tevékenységeit a vállalat fentiekben ismertetett működési határain belül végzi. Ennélfogva a MOL-csoport beszállítóinak teljesítménye kizárólag az alábbi mutatókban jelenik meg:
 Közvetett (Scope 2) és egyéb közvetett (Scope 3) ÜHG kibocsátások
 Vállalkozói biztonsági események, beleértve a halálos kimenetelű baleseteket
 Helyi beszállítókkal kapcsolatos kiadások

7.2. VEGYESVÁLLALATI BESZÁMOLÁS
Az irányított vegyesvállalatok a jelentés adatszolgáltatási körébe tartoznak.
A nem MOL-csoport irányítása alatt működő vegyesvállalatoknál nem készül jelentés a fenntarthatósági adatokról tulajdoni
hányad szerinti bontásban. A kivételek közé tartoznak az ÜHG-kibocsátások és az EBK bírságok, ahol a teljesítménytáblázatokban
ismertetjük a vegyesvállalatok hatását is a MOL-csoport tulajdoni hányadának arányában.
A fenntarthatósági fejezet a nem irányított vegyesvállalatok teljesítményadatait, ezekre vonatkozó számszerűsített információkat
nem tartalmazza, mivel a MOL-csoport ezekben operatív irányítási feladatokat nem lát el (kivéve a pénzügyileg konszolidált társaságok létszámadatait). Mindazonáltal a MOL-csoport kijelenti, hogy a jelentés e társaságok 2017. évi fenntarthatósági teljesítményével kapcsolatban minden lényeges információt tartalmaz.

Az FGSZ Zrt. kijelölt teljesítménymutatói 2015-2017
Indikátor

EGYSÉG

2015

2016

2017

millió t

107.632

135.481

163.211

m3

12.097

8.724

6.932

Elfolyások száma (>1m )

0

0

0

Halálesetek száma – saját munkavállalók

0

0

0

3,7

0

0,82

760

746

685

348

0

24,7

Teljes közvetlen ÜHG (Scope 1) kibocsátás
Teljes vízfelhasználás
3

Munkaidő kieséssel járó sérülések gyakorisága (LTIF) –
munkavállalók
Teljes munkaerő-állomány
Mecenatúra

millió Ft

Downstream vegyesvállalatok és nem irányított vállalatok:

 Magyarország (JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.): A JSR vállalattal alapított vegyesvállalaton keresztül Tiszaújvárosban
megkezdtük egy (60 kt/év kapacitású) szintetikus gumi gyártóüzem építését. A projekt korai szakaszában a biztonságos
kivitelezés a legfontosabb fenntarthatósági feladat. Kulcs teljesítményjelzőként a munkaidő-kieséssel járó sérülés (LTI)
nélküli működést határozták meg. Minden munkahelyen a meglévő létesítményekre vonatkozó EBK szabályokat alkalmazzák, rendszeresen egyeztetik az EBK teljesítményt. 2017-ben több mint 1.284.684 ledolgozott munkaóra mellett 3 munkaidőkieséssel járó sérülést regisztráltunk.
 Ausztria (Danuoil): A Danuoil a Heizöle Roth (50%) és a Genol (50%) által alapított vegyesvállalat. A MOL Austria/
Roth vállalatnak nincs irányítási kötelezettsége, a munkáltatói feladatokat a Genol látja el. A MOL Austria csoportszintű
LOG EBK irányítási rendszert implementálták a DANUOIL vállalatnál, a MOL Austria EBK vezetője felügyeli a támogatási- és tanácsadási szolgáltatásokat, így többek között az üzemeltető személyzet számára biztosított éves EBK oktatásokat, a SEVESO helyszíni ellenőrzések, valamint az egyéb jogszabályi megfelelési követelmények teljes körű támogatását.
A Danuoil 2012 óta egyetlen munkaidő-kieséssel járó sérülést sem regisztrált.
Upstream vegyesvállalatok és nem irányított vállalatok:

 Európa (Egyesült Királyság): Az EBK teljesítményt vezetői megbeszélések keretében egyeztetjük a vegyesvállalati partnerekkel. A felmerült problémákat, eseményeket és tanulságokat a szükséges kármentési/elhárítási intézkedésekkel együtt
tárgyaljuk. A MOL-csoport vezetését nem tájékoztatták 2017-ben bekövetkezett jelentős rendkívüli eseményről.
 Európa (Norvégia): Folyamatban lévő „farm-in/out” egyeztetések. Az EBK szervezet elvégezte a felméréseket és biztosította a
szükséges adatokat. A MOL-csoport vezetését nem tájékoztatták 2017-ben bekövetkezett jelentős rendkívüli eseményről.
 Volt Szovjetunió utódállamai (Kazahsztán): A partnerekkel tárgyalásokat folytatunk a teljes körű EBBK támogatás mellett
történő korábbi termelésbe állításának lehetőségeiről. A MOL-csoport vezetését nem tájékoztatták 2017-ben bekövetkezett
jelentős rendkívüli eseményről.
Közel-keleti vegyesvállalatok és nem irányított vállalatok:

 KRI (Shaikan mező): Irak Kurdisztán Régiójában a Gulf Keystone (GKP) üzemelteti a Shaikan mezőt. A partner rendszeresen megküldi az EBK teljesítményre vonatkozó adatokat. A MOL-csoport vezetését nem tájékoztatták 2017-ben bekövetkezett jelentős rendkívüli eseményről.
 Pakisztánban a MOL-nak két nem irányított blokkban vannak érintettségei (Karak, Ghuri). A MOL operatív teamek (fúrás,
projekt stb.) a projekt szankcionálási és engedélyezési eljárás keretében vizsgálták a partnerek által vállalt projektek EBK
aspektusait. A MOL-csoport vezetését nem tájékoztatták 2017-ben bekövetkezett jelentős rendkívüli eseményről.

Midstream vegyesvállalatok és nem irányított vállalatok:

 Magyarország (FGSZ): a földgázszállító vállalat teljesen konszolidált, de az Európai Unió vonatkozó tevékenységleválasztási rendeletéivel összhangban nem MOL által irányított leányvállalatként működik. Az alábbi táblázat tartalmazza az FGSZ
főbb fenntarthatósági teljesítményadatait.

7.3. MEGJEGYZÉSEK A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSHEZ
A jelen beszámolóban bemutatott fenntarthatósági teljesítménymutatók lehetőség szerint méréseken és számításokon alapulnak, ám
szükség szerint a rendelkezésre álló legjobb becsléseket is felhasználjuk. Az adatok előállítása és összegyűjtése helyi szinten történik, a
számításokat a helyi jogszabályok figyelembe vételével végezzük. Az összesítéseket a vonatkozó társasági irányelvekben és szabályzatokban foglaltak szerint végezzük.
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Környezeti adatokkal kapcsolatos megjegyzések:

 A MOL-csoport a szennyvizet a felszíni vizekbe vagy a települési csatornarendszerbe bocsátja, de a telephely adottságaitól függően és a helyi szabályokkal összhangban kezeli. A MOL-csoport megítélése szerint a befogadó közeg és a kezelési
módszer szerinti alábontás nem lényeges, így nem jelennek meg a jelentésben.
 A hulladékkezelési kategóriák meghatározása az Európai Unió által előírt módszertan alapján történik, az információkat a
beszállítóktól kapjuk.
 A kommunális hulladék nem jelenik meg a MOL-csoport hulladékadatai között, mivel a hulladékgyűjtők jogszabályban
előírt feladata, hogy beszámoljanak az összegyűjtött, elszállított és visszanyert hulladék mennyiségéről.

Vizsgálatunk tárgya a Társaság által, a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített Fenntarthatósági Jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtása az alábbiak szerint:
 korlátozott bizonyosság szerzése arról, hogy a Fenntarthatósági Jelentés a GRI sztenderdeknek megfelelően készült
 kellő bizonyosság szerzése arról, hogy a Fenntarthatósági Jelentésben szereplő két kiválasztott teljesítménymutató megfelel a
GRI sztenderdek követelményeinek:
• az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere alá tartozó széndioxid-kibocsátás (a továbbiakban: „ETS alá tartozó CO2 kibocsátás”) és
• az összes jelentésköteles sérülés gyakorisága a saját munkavállalók esetében (a továbbiakban: „TRIR”).

Megjegyzések a kivezetett Upstream tevékenységekkel kapcsolatban:

 A nemzetközi upstream operációkból a jelentési év során kivezetett telephelyek fenntartható fejlődés teljesítményét nem
tartalmazza a jelentés.
Újraközölt adatok:

 Teljes közvetlen energiafelhasználás: egy számítási hiba miatt nem volt megfelelő a 2016. évre megadott érték. Ezt a jelentésben feltüntetett 99,8 millió GJ helyett 101,7 millió GJ volt. A 2016. évi jelentésben a megfelelő „közvetlen gáz” és a közvetlen
egyéb szénhidrogén” energiafelhasználási adatok szerepelnek.
 Összes alifás szénhidrogén (TPH): 2016-ban a Tifon d.d. tévesen tüntetett fel 18,25 tonnát. Ezt teljes egészében levontuk a
2016-os mennyiségből, 2017-re már a megfelelő értéket, 0,9 tonnát tüntetett fel a vállalat.
 A 2016. évi EBK beruházásokat is újrakalkuláltuk, mivel kizárólag tőkeberuházásokat hajtottak végre, a működési jellegű
kiadások itt már nem jelennek meg.
 A 2016. évi EBK működési költségeket is újrakalkuláltuk a hibás számítás miatt.
 A 2015. és 2016. évi Elfolyások száma (>hordó) és az Elfolyások mennyisége (>1hordó) (szénhidrogén tartalom) újraközlésre
került hibás számítás miatt.
 A 2016. évi Etikai vétségek száma újraközlésre került két további vétség miatt.

A JELENTÉS CÉLJA
Jelentésünk kizárólag az első bekezdésben meghatározott célokra és a Társaság számára nyújtott információátadásra szolgál, és
nem használható más célokra. Jelentésünk kizárólag a Fenntarthatósági Jelentésre vonatkozik, és semmiképpen nem vonatkozik
vagy vonatkoztatható a Társaság pénzügyi kimutatásainak egészére.
A VEZETÉS FELELŐSSÉGE
A Társaság vezetése felelős a Fenntarthatósági Jelentés elkészítéséért a GRI sztenderdeknek megfelelően. A vezetés felelős különösen olyan belső ellenőrzés megtervezéséért és működtetéséért, amely megakadályozza, hogy a vizsgálat tárgyát érintő Fenntarthatósági Jelentésben jelentős hibás állítások forduljanak elő.
A Társaság vezetése felelős továbbá a szakértő részére átadott dokumentumok teljességének és pontosságának biztosításáért, valamint olyan belső ellenőrzési rendszer fenntartásáért, amely kellően biztosítja, hogy a fent leírt Fenntarthatósági Jelentés – akár
csalásból, akár hibából eredően – lényeges hibás állításoktól mentes.
A SZAKÉRTŐ FELELŐSSÉGE

7.4. AUDITOK
Számos belső és külső felmérést végzünk a belső szabályzatok megfelelőségének felülvizsgálata, a fejlesztendő területek és lehetőségek azonosítása, a tudatosság elmélyítése érdekében.
 Belső bizonyosság: A Csoportszintű Belső Audit szervezet feladata a belső szabályzatoknak való megfelelés jóváhagyott
auditterv szerinti felülvizsgálata. Emellett más bizonyossági folyamatok és szervezetek is támogatják a folyamatok irányítását és fejlesztését, többek között a teljesítményjelentések készítését.
 Külső megfelelőségi felülvizsgálat: a Nemzetközi Könyvvizsgálói Szövetség (IFAC) által jegyzett ISAE3000 Felülvizsgált
szabvány előírásaival összhangban tervezzük meg és bonyolítjuk a minőségbiztosítási folyamatokat. Az EY korlátozott
terjedelmű ellenőrzés keretében vizsgálja az összes adatot, és az elvárható bizonyosság (reasonable assurance) szabályainak megfelelő terjedelemben vizsgálja a széndioxid kereskedelem (ETS) hatálya alá tartozó CO2-kibocsátást és a munkavállalóink esetében az összes jelentésköteles sérülés gyakoriságát. 2014 óta az AA1000AS szabvány szerint is auditáljuk
a fenntarthatósági teljesítményt úgy, hogy a szabványban meghatározott Befogadóképesség, Lényegesség és Érzékenység
(Inclusivity, Materiality and Responsiveness) elveknek megfelelően készült-e.

8. BIZONYOSSÁGOT NYÚJTÓ FÜGGETLEN JELENTÉS
A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT. VEZETŐSÉGE RÉSZÉRE:
Ez a jelentés kizárólag a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság", „MOL-csoport" vagy „MOL”) vezetősége
számára készült, célja a MOL-csoport Éves jelentésének Fenntarthatósági Információk fejezetéről (a továbbiakban: „Fenntarthatósági Jelentés”) történő beszámolás, melyet a Társaság a 2017. december 31-ével végződő évre készített a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés sztenderdek („GRI sztenderdek") alapján.
A MEGBÍZÁS TÁRGYA ÉS ANNAK KRITÉRIUMAI
A bizonyosságot nyújtó megbízást az alábbi tárgy vonatkozásában és az alább ismertetett követelményrendszer alapján hajtottuk
végre:

A megbízást a bizonyosságot nyújtó megbízásokra vonatkozó nemzetközi standardoknak, különösen az ISAE 3000 (átdolgozott)
„Múltbeli időszakra vonatkozó pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások” megfelelően hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint
hogy a munkánkat úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy korlátozott bizonyosságot szerezzünk a Fenntarthatósági jelentésről
és kellő bizonyosságot szerezzünk a fent említett két kiválasztott teljesítménymutató tekintetében (ETS alá tartozó CO2 kibocsátás
és TRIR).
Alkalmazzuk a nemzetközi minőségellenőrzési standard (ISQC 1) – „Minőség-ellenőrzés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó
társaságok esetében” előírásait és ennek megfelelően átfogó minőségellenőrzési rendszert tartunk fenn, beleértve az etikai követelményeknek, szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozási előírásoknak való megfelelést dokumentáló politikákat és
eljárásokat.
Megfelelünk a tisztesség, objektivitás, szakmai hozzáértés és megfelelő gondosság, titoktartás és hivatáshoz méltó magatartás alapelvein nyugvó, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Könyvvizsgálók Etikai Kódexében foglalt
függetlenségi és egyéb etikai követelményeinek.
A kiválasztott eljárások a szakértő megítélésétől függenek. Ezek az eljárások magukban foglalják többek között a beszámolásért és
kockázatkezelésért felelős személyek megkérdezését, valamint olyan egyéb eljárásokat, amelyek célja a Fenntarthatósági Jelentésre
vonatkozó bizonyítékok megszerzése. Az ETS alá tartozó CO2 kibocsátás és az TRIR teljesítménymutatók kivételével – amelyek
vonatkozásában kellő bizonyosságot nyújtó eljárásokat végeztünk – olyan eljárásokat hajtottunk végre, amelyek korlátozott bizonyosságot nyújtanak. Az elvégzett eljárások típusa, időzítése és mélysége egy korlátozott bizonyosságot nyújtó megbízás esetén
korlátozottabb, mint egy kellő bizonyosságot nyújtó megbízás esetén. Ennek eredményeként a megszerzett bizonyosság a korlátozott bizonyosságot nyújtó megbízások esetén alacsonyabb.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a következtetésünk megadásához.
A megbízás fenti tárgyával kapcsolatban főként az alábbi eljárásokat végeztük el:
1. A
 Fenntarthatósági Jelentés elkészítésével összefüggésben a Társaság belső kontrolljainak, folyamatainak és rendszereinek
megértése és felülvizsgálata.
2. Interjúkat végeztünk a Társaság kiválasztott felső- és középvezetőivel, hogy megértsük a MOL jelenlegi, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tevékenységeit, illetve a tárgyévben (2017. január 1. és december 31. között) történt előrelépéseket.
3. Á
 ttekintettünk kiválasztott, a Társaság fenntartható fejlődéssel összefüggő teljesítményéhez kapcsolódó dokumentumokat,
hogy megértsük a MOL Csoporton belüli előrelépéseket, és hogy teszteljük a GRI sztenderdeken alapuló teljesítménymutatók
lefedettségét a Fenntarthatósági Jelentésben.
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4. Áttekintettük a Társaság Fenntarthatósági Jelentésben bemutatandó lényeges területeket beazonosító folyamatát.
5. M
 egvizsgáltuk a kiválasztott adatok összesítését csoportszinten:
• Interjúkat készítettünk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos adatok gyűjtéséért, összegzéséért és ellenőrzéséért csoportszinten felelős munkavállalókkal.
• Elvégeztük a riportkészítési folyamat végigkövetését mintákon keresztül annak érdekében, hogy értékeljük a kalkulációk és feltételezések pontosságát, illetve a MOL belső ellenőrzési folyamatainak hatékonyságát.
• Az ETS alá tartozó CO2 kibocsátás, valamint a TRIR indikátorok esetében további teszteléseket végeztünk el (külső szakértők által készített tanúsító jelentések áttekintése, illetve az adatok alátámasztó dokumentumokhoz való egyeztetése mind
csoportszinten, mind telephelyi szinten, az indikátorok újraszámítása), hogy kellő bizonyosságot szerezzünk ezen indikátorokról.
6. H
 elyszíni vizsgálatokat végeztünk a Társaság négy telephelyén (MOLTRANS, MOL Petrolkémia, Slovnaft Logisztika, MOL
Szlovénia Kiskereskedelem), hogy teszteljük a MOL riportálási folyamatainak alkalmazását, illetve a forrásdokumentáció
vizsgálatával teszteltük mintavételben kiválasztott teljesítménymutatók vonatkozásában a riportált adatok pontosságát
és teljességét. Helyszíni látogatásaink a Fenntarthatósági Jelentésben bemutatott kiválasztott mutatókra összpontosultak,
amelyek a MOL nem pénzügyi teljesítményének lényeges elemeit tartalmazzák: energiafogyasztás, kibocsátás, környezeti
mutatók, folyamatbiztonság, egészség és biztonság, társadalmi mutatók.
7. Áttekintettük a Jelentés szöveges tartalmát és a kiválasztott teljesítménymutatók bemutatásának módját, hogy értékeljük az
alábbiakat:
• A Fenntarthatósági Jelentésben bemutatott lényeges kérdések köre összhangban áll-e a MOL lényegesség megállapítási
folyamatának eredményével, és hogy a Fenntarthatósági Jelentésben leírt lényegesség megállapítási folyamat összhangban
áll-e az általunk tapasztalt folyamattal.
• A Fenntarthatósági Jelentésben bemutatott kiválasztott adatok összhangban állnak-e a munkánk során megszerzett
információkkal.
• A Fenntarthatósági Jelentés megfelel-e a GRI Sztenderdek „átfogó” megfelelési szintjének.
• A Fenntarthatósági Jelentésben kockázati alapon kiválasztott 25 szöveges állítás bizonyítékkal alátámasztott-e.
8. Felmértük a MOL-csoport menedzsmentjének teljesítményét az Érintetti bevonás, a Lényegesség és a Társadalmi fogékonyság elveihez elveinek vonatkozásában az AA1000AS (2008) nemzetközi sztenderd előírásai szerint.

EURÓPAI ÜZEMI TANÁCS FELÜLVIZSGÁLAT
A MOL-csoport Európai Üzemi Tanácsa (EÜT) 2018-ban felkérést kapott az Éves Jelentés 2017 „Megjegyzések a fenntarthatósági
jelentéshez” fejezetének, valamint a társaság honlapján található fenntarthatósági információk véleményezésére.
Az EÜT a véleményezést három lépésben végezte el:
 A tanácsnak lehetősége nyílt a fejezet felépítésének és tervezett tartalmának véleményezésére a jelentéskészítés kezdeti fázisában.
 Az EÜT-nek az előkészítés során lehetősége volt a „Humán tőke” és a „Munkavállalói kapcsolatok” fejezetek áttekintésére
és arra, hogy megfogalmazza véleményét a tartalom teljeskörűségére és kiegyensúlyozottságára vonatkozóan. Javaslataikat
tartalmazzák az érintett fejezetek.
 A véleményezés utolsó fázisában az EÜT rendelkezésére bocsátották a jelentés teljes szövegét és az EÜT tagjai ezt kerekasztal-megbeszélés keretében egyeztették a társaság HR és FF vezetőkkel.
A fenti események alapján az EÜT a következő véleményt fogalmazza meg:
 Az EÜT meglátása szerint a közzétett információk teljeskörűek, egy csoportszintű jelentés szempontjából minden lényeges
témakört lefednek.
 Az EÜT egyetért az Üzemi Tanácsról közölt információkkal.
 A közzétett információk hitelesek, az ott közölt állítások az EÜT szerint megalapozottak.

A SZAKÉRTŐ KÖVETKEZTETÉSE
Az elvégzett eljárások és a megszerzett bizonyítékok alapján nem azonosítottunk olyan tényt, ami miatt arra a következtetésre
jutnánk, hogy a Fenntarthatósági Jelentés minden lényeges szempontból nem a GRI sztenderdekkel összhangban készült volna.
Véleményünk szerint a 2017. december 31-i fordulónapra készített Fenntarthatósági Jelentésben az ETS alá tartozó CO2 kibocsátás
és a saját munkavállalókra vonatkozó TRIR minden lényeges szempontból a GRI sztenderdek előírásaival összhangban készült.
MEGFIGYELÉSEINK ÉS LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
Megfigyeléseinket és a jelentési folyamathoz kapcsolódó lehetséges fejlesztési területeket a MOL vezetősége számára készítendő
külön jelentésben foglaljuk össze. A kiemelt megállapításokat a lentiekben mutatjuk be. Ezen megállapításaink nem befolyásolják a
Fenntarthatósági Jelentéssel kapcsolatban levont következtetéseinket.
 A 2015-ös év folyamán a MOL bevezetett egy új adatgyűjtési és jelentési rendszert (MARK HSE). Noha a vizsgálatunk
alapján a váltás nyomán megfigyelhető egy általános javulás az adatok minőségében, továbbra is azonosítottunk olyan
hibákat, amelyek a definíciók félreértéséből származtathatóak, főként környezeti teljesítménymutatók vonatkozásában.
Ezért javasoljuk, hogy a MOL folytassa a közös munkát a helyi kollégákkal minden üzletágban, emellett pontosítsa az útmutatóját, hogy a rendszer és jelentési követelmények megértése javuljon.
 Eljárásaink során azt tapasztaltuk, hogy a sérülések leírásai bizonyos esetekben nem kellően egyértelműek ahhoz, hogy meg
lehessen határozni a sérülés kategóriáját. Az eljárásaink nyomán több esetben azonosítottunk olyan sérüléseket, amelyeket
át kellett kategorizálni a sérülés típusa vagy a munkavégzéssel kapcsolatos jellege vonatkozásában. Noha ez nem érintette
lényeges módon a TRIR teljesítménymutatót, azt javasoljuk, hogy a MOL használjon minden esetben egyértelmű leírásokat.

Szabó Gergely
Ernst & Young Kft.
Budapest, 2018. április 6.
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ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI
ADATOK (IFRS)
EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

2013

2013

2014

2014

2015
mód.

2015
mód.

2016

2016

2017

2017

millió forint

millió USD*

millió forint

millió USD**

millió forint

millió USD**

millió forint

millió USD**

millió forint

millió USD**

Árbevétel és egyéb működési bevétel

5.476.113

24.480

4.893.205

21.082

4.177.650

14.951

3.578.321

12.714

4.155.863

15.207

Összes működési költség

5.494.741

24.563

4.853.125

20.859

4.394.881

15.689

3.270.416

11.615

3.801.496

13.931

Üzleti tevékenység eredménye

–18.628

–83

40.080

223

–217.231

–738

307.905

1.099

354.367

1.278

Anyavállalati részvényesek részesedése
az eredményből

21.442

96

4.078

47

–260.999

–903

263.497

941

306.952

1.112

2013

2013

2014
mód.

2014
mód.

2015
mód.

2015
mód.

2016

2016

2017

2017

millió forint

millió USD***

millió forint

millió USD***

millió forint

millió USD***

millió forint

millió USD***

millió forint

millió USD***

MÉRLEG A DECEMBER 31-VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

Befektetett eszközök

2.802.642

12.993

3.242.487

12.513

2.858.226

9.972

2.867.180

9.763

2.891.579

11.172

Forgóeszközök

1.838.246

8.522

1.399.535

5.401

1.056.657

3.686

1.236.606

4.210

1.340.121

5.178

Összes eszköz

4.640.888

21.515

4.642.022

17.914

3.914.883

13.658

4.103.786

13.973

4.231.700

16.350

1.687.739

7.824

1.749.745

6.752

1.452.219

5.067

1.492.072

5.081

1.740.954

6.727

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tőke
Külső tulajdonosok részesedése

473.517

2.195

445.993

1.721

364.349

1.271

309.554

1.053

314.817

1.216

Hosszú lejáratú kötelezettségek

1.078.925

5.002

922.396

3.560

971.404

3.389

918.681

3.128

1.006.147

3.887

Rövid lejáratú kötelezettségek

1.400.707

6.494

1.523.888

5.881

1.126.911

3.931

1.383.479

4.711

1.169.782

4.520

4.640.888

21.515

4.642.022

17.914

3.914.883

13.658

4.103.786

13.973

4.231.700

16.350

2013

2013

2014

2014

2015
mód.

2015
mód.

2016

2016

2017

2017

millió forint

millió USD*

millió forint

millió USD**

millió forint

millió USD**

millió forint

millió USD**

millió forint

millió USD**

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás

614.685

2.748

434.528

1.863

586.803

2.088

519.385

1.843

559.696

2.070

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása

–124.994

–559

–558.459

–2.400

–213.253

–781

–306.968

–1.086

–255.220

–947

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása

–239.251

–1.070

–257.036

–1.146

–444.688

–1.565

–125.881

–439

–320.179

–1133

Pénzeszközök csökkenése (–) / növekedése

250.440

1.120

–380.967

–1.572

–71.214

–259

85.090

312

–20.735

–29

Összes saját tőke és kötelezettségek

CASH-FLOW A DECEMBER 31-VEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

*
**
***
2013
2014
2015
2016
2017

Éves átlag HUF/USD árfolyammal átváltva: 223,7
2014, 2015, 2016 és 2017 minden hónapja adott havi átlagos MNB devizaárfolyamon került átváltásra
Év végei HUF/USD árfolyammal váltva:
215,7
259,1
286,6
293,7
258,8
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UPSTREAM

Bizonyított készlet (1P)

Az alábbi táblázatok kiegészítő információkat tartalmaznak a Csoport upstream tevékenységéről. A mellékletek nem auditáltak.

Oroszország

BRUTTÓ SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEK ALAKULÁSA (SPE SZERINT)*

Bizonyított készlet (1P)

Földgáz
millió m3

Kőolaj és kondenzátum

MMboe

kt

millió hordó

Kombinált
millió boe

Magyarország

Földgáz
millió m

3

Kőolaj és kondenzátum

MMboe

kt

millió hordó

Kombinált
millió boe

Oroszországi készlet 2013. december 31-én

0,0

0,0

11.390,4

80,0

80,0

Oroszországi készlet 2014. december 31-én

0,0

0,0

6.466,5

45,5

45,5

Oroszországi készlet 2015. december 31-én

0,0

0,0

6.153,1

43,2

43,2

Oroszországi készlet 2016. december 31-én (mód.)

0,0

0,0

5.463,0

38,2

38,2

Termelés

0,0

0,0

–326,5

–2,3

–2,3

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Készletátértékelés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Magyarországi készlet 2013. december 31-én

8.306,7

43,5

3.930,3

29,7

73,2

Magyarországi készlet 2014. december 31-én

8.268,5

43,3

3.781,9

28,6

71,9

Oroszországi készlet 2017. december 31-én

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.136,5

36,0

36,0

647,9

4,4

281,0

2,1

6,5

Magyarországi készlet 2015. december 31-én

7.688,6

41,8

3.268,6

25,1

67,0

Pakisztán

Magyarországi készlet 2016. december 31-én (mód.)

6.600,6

36,4

2.635,7

19,9

56,3

Pakisztáni készlet 2013. december 31-én

–1.660,6

–9,7

–795,2

–6,0

–15,7

Pakisztáni készlet 2014. december 31-én

390,1

2,6

180,7

1,4

4,0

0,6

0,0

13,5

0,1

0,1

Pakisztáni készlet 2015. december 31-én

292,7

2,0

96,9

0,7

2,8

Készletátértékelés

623,7

2,8

823,3

6,2

9,1

Pakisztáni készlet 2016. december 31-én (mód.)

Készletvásárlás vagy értékesítés

144,0

1,0

18,9

0,1

1,1

5.708,2

30,5

2.696,3

20,4

50,9

Termelés
Új felfedezés, feltárás

Magyarországi készlet 2017. december 31-én
Horvátország

Termelés

1,1

21,2

0,2

1,2

1,7

85,9

0,6

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

522,3

3,7

117,1

0,9

4,6

75,7

158,9

Horvátországi készlet 2014. december 31-én

11.841,7

77,2

9.721,9

72,3

149,5

Pakisztáni készlet 2017. december 31-én

Horvátországi készlet 2015. december 31-én

10.233,5

67,5

9.199,9

68,5

136,0

Kazahsztán

Készletvásárlás vagy értékesítés
Horvátországi készlet 2017. december 31-én

Készletvásárlás vagy értékesítés

9.022,8

60,0

8.470,0

63,0

123,0

Kazahsztáni készlet 2013. december 31-én

2.301,5

13,5

1.232,6

9,8

23,4

–1.155,8

–7,3

–683,4

–5,1

–12,4

Kazahsztáni készlet 2014. december 31-én

4.962,0

29,2

1.973,1

15,7

44,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kazahsztáni készlet 2015. december 31-én

4.962,0

29,2

1.973,1

15,7

44,9

366,8

1,2

180,5

1,3

2,5

Kazahsztáni készlet 2016. december 31-én (mód.)

4.909,0

28,8

1.833,0

16,1

44,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Termelés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.233,8

53,9

7.967,0

59,2

113,1

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–4.457,4

–26,1

–1.474,4

–13,0

–39,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

451,6

2,7

358,6

3,2

5,8

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2013. december 31-én

2.750,1

16,2

1.290,8

10,6

26,8

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2014. december 31-én

2.750,1

16,2

1.123,3

9,3

25,5

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2015. december 31-én

2.750,1

16,2

1.053,0

8,8

25,0

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2016. december 31-én (mód.)

2.750,1

16,2

1.089,9

9,1

25,3

0,0

0,0

–114,8

–0,9

–0,9

Egyesült Királyság (Északi-tenger)

Készletátértékelés

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet
2014. december 31-én

Készletvásárlás vagy értékesítés

113,3

0,7

1.920,7

15,5

16,2

Kazahsztáni készlet 2017. december 31-én

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet 2015.
december 31-én

82,4

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet 2016.
december 31-én (mód.)

11,2

0,1

1.670,8

12,0

12,1

–36,2

–0,2

–276,7

–2,0

–2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,7

0,2

61,3

0,4

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,7

0,1

1.455,4

10,5

10,6

Termelés
Új felfedezés, feltárás
Készletátértékelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet
2017. december 31-én

0,5

1.951,2

14,1

14,6

Szíria, Egyiptom és Angola

Termelés

KRI**

Új felfedezés, feltárás

KRI-beli készlet 2013. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KRI-beli készlet 2014. december 31-én

0,0

0,0

1.791,4

12,0

12,0

KRI-beli készlet 2015. december 31-én

0,0

0,0

1.617,8

10,8

10,8

KRI-beli készlet 2016. december 31-én (mód.)

0,0

0,0

1.421,4

9,5

9,5

Termelés

0,0

0,0

–199,1

–1,3

–1,3

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Készletátértékelés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.222,3

8,2

8,2

KRI-beli készlet 2017. december 31-én

4,2
–3,1

239,8

10.163,1

Új felfedezés, feltárás

1,1
–1,0

154,9

83,2

Készletátértékelés

146,5
–136,4

Készletátértékelés
12.774,9

Termelés

3,1
–2,1

Új felfedezés, feltárás

Horvátországi készlet 2013. december 31-én

Horvátországi készlet 2016. december 31-én (mód.)

423,1
–295,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–2.750,1

–16,2

–604,2

–5,5

–21,6

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2017. december 31-én

0,0

0,0

370,9

2,8

2,8

Készletátértékelés
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Bizonyított készlet (1P)

Földgáz
millió m

3

Kőolaj és kondenzátum

MMboe

kt

millió hordó

Kombinált
millió boe

MOL-csoport összesen

Bizonyított és valószínű készletek (2P)

26.781,0

160,8

28.288,2

207,9

368,7

MOL-csoport készlet 2014. december 31-én

28.325,5

169,2

26.959,6

200,4

369,5

MOL-csoport készlet 2015. december 31-én

26.009,2

157,2

25.313,7

187,0

344,3

MOL-csoport készlet 2016. december 31-én (mód.)

23.716,7

144,5

22.730,3

169,0

313,5

–3.148,0

–19,3

–2.532,2

–18,6

–37,9

155,4

1,1

34,7

0,3

1,3

–5.938,5

–36,3

–927,6

–9,8

–46,2

144,0

1,0

18,9

0,1

1,1

14.929,6

90,9

19.324,1

141,0

231,9

INA készlet 2013. december 31-én

15.524,9

99,4

11.453,9

86,2

185,6

INA készlet 2014. december 31-én

14.591,7

93,4

10.845,2

81,7

175,1

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet
2017. december 31-én

INA készlet 2015. december 31-én

12.983,6

83,7

10.252,9

77,3

161,0

KRI**

INA készlet 2016. december 31-én (mód.)

11.772,8

76,1

9.559,8

72,1

148,3

–1.155,8

–7,3

–798,2

–6,0

–13,2

Új felfedezés, feltárás
Készletátértékelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
MOL-csoport készlet 2017. december 31-én
INA

Termelés
Új felfedezés, feltárás
Készletátértékelés

millió m

Kőolaj és kondenzátum
MMboe

kt

millió hordó

Kombinált
millió boe

Egyesült Királyság (Északi-tenger)

MOL-csoport készlet 2013. december 31-én

Termelés

Földgáz
3

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet
2014. december 31-én

188,9

1,1

3.602,5

29,3

30,4

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet
2015. december 31-én

179,6

1,1

3.409,9

24,6

25,7

Egyesült Királyságbeli (Északi-tenger) készlet
2016. december 31-én (mód.)

50,3

0,3

3.161,4

22,8

23,2

–36,8

–0,2

–289,1

–2,1

–2,3

Termelés
Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,6

0,2

168,8

1,2

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,2

0,3

3.041,0

21,9

22,2

KRI-beli készlet 2013. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KRI-beli készlet 2014. december 31-én

0,0

0,0

2.298,6

15,4

15,4

KRI-beli készlet 2015. december 31-én

0,0

0,0

2.125,0

14,2

14,2

KRI-beli készlet 2016. december 31-én (mód.)

0,0

0,0

1.939,6

13,0

13,0

0,0

0,0

–199,1

–1,3

–1,3

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Készletátértékelés

0,0

0,0

35,6

0,2

0,2

Készletátértékelés
Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–2.383,3

–14,9

–423,7

–4,2

–19,1

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

INA készlet 2017. december 31-én

8.233,8

53,9

8.337,9

62,0

115,9

*	Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF készleteit. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált,
Irak Kurdisztáni Régiójában lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával kapcsolatos információkat.
** KRI - Irak Kurdisztáni Régiója

Termelés

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.776,1

11,9

11,9

Oroszországi készlet 2013. december 31-én

0,0

0,0

18.398,9

129,9

129,9

Oroszországi készlet 2014. december 31-én

0,0

0,0

10.371,6

74,5

74,5

Oroszországi készlet 2015. december 31-én

0,0

0,0

10.006,4

71,9

71,9

Oroszországi készlet 2016. december 31-én (mód.)

0,0

0,0

7.114,3

49,8

49,8

0,0

0,0

–326,5

–2,3

–2,3

KRI-beli készlet 2017. december 31-én
Oroszország

BRUTTÓ SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEK ALAKULÁSA (SPE SZERINT)*
Bizonyított és valószínű készletek (2P)

Földgáz
millió m3

Kőolaj és kondenzátum
MMboe

kt

millió hordó

Kombinált
millió boe

Termelés

Magyarország
Magyarországi készlet 2013. december 31-én

16.804,4

82,2

7.696,1

58,1

140,3

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–42,5

–0,3

–0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.745,3

47,2

47,2

Magyarországi készlet 2014. december 31-én

14.261,4

75,2

6.388,1

48,3

123,5

Készletátértékelés

Magyarországi készlet 2015. december 31-én

13.546,2

74,2

5.554,5

42,8

116,9

Készletvásárlás vagy értékesítés

Magyarországi készlet 2016. december 31-én (mód.)

12.393,4

68,6

4.858,0

36,7

105,2

Oroszországi készlet 2017. december 31-én
Pakisztán

Termelés
Új felfedezés, feltárás

–1.660,6

–9,7

–794,2

–6,0

–15,7

2,7

0,0

100,5

0,8

0,8

Pakisztáni készlet 2013. december 31-én

1.909,9

13,1

613,3

4,6

17,7

1.455,7

10,0

451,5

3,4

13,4

1.222,2

8,4

365,3

2,7

11,1

989,8

7,1

354,6

2,7

9,8

Készletátértékelés

650,7

–1,2

150,4

1,1

–0,1

Pakisztáni készlet 2014. december 31-én

Készletvásárlás vagy értékesítés

186,6

1,3

24,8

0,2

1,4

Pakisztáni készlet 2015. december 31-én

Magyarországi készlet 2017. december 31-én

11.572,8

58,9

4.339,5

32,8

91,7

Pakisztáni készlet 2016. december 31-én (mód.)

Horvátország

Termelés

–295,4

–2,1

–136,4

–1,0

–3,1

Horvátországi készlet 2013. december 31-én

17.666,1

115,6

12.447,8

92,5

208,1

Új felfedezés, feltárás

174,1

1,2

22,1

0,2

1,4

Horvátországi készlet 2014. december 31-én

15.258,1

99,5

12.846,5

95,4

194,9

Készletátértékelés

117,0

0,9

67,4

0,5

1,4

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

985,5

7,1

307,7

2,3

9,4

Horvátországi készlet 2015. december 31-én

12.264,7

81,2

12.163,7

90,3

171,5

Horvátországi készlet 2016. december 31-én (mód.)

10.888,1

72,8

11.244,3

83,5

156,3

–1.155,8

–7,3

–683,4

–5,1

–12,4

Termelés
Új felfedezés, feltárás
Készletátértékelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
Horvátországi készlet 2017. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

438,7

1,7

–38,4

–0,3

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.171,1

67,3

10.522,4

78,1

145,3

Pakisztáni készlet 2017. december 31-én
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Bizonyított és valószínű készletek (2P)

Földgáz
millió m

3

Kőolaj és kondenzátum
MMboe

kt

millió hordó

Kombinált
millió boe

Kazahsztán

SZÉNHIDROGÉN-TERMELÉS

2013

2014
mód.

2015
mód.

2016
mód.

2017

Magyarország

43,2

41,6

41,0

44,4

42,8

37,2

35,2

37,6

36,3

35,2

–

1,3

4,9

8,3

6,2

Kazahsztáni készlet 2013. december 31-én

3.667,4

21,6

1.900,8

15,1

36,7

Napi szénhidrogén-termelés országonként
(ezer boepd)

Kazahsztáni készlet 2014. december 31-én

6.670,6

39,3

2.651,7

21,1

60,4

Kazahsztáni készlet 2015. december 31-én

6.670,6

39,3

2.651,7

21,1

60,4

Horvátország

Kazahsztáni készlet 2016. december 31-én (mód.)

5.464,9

39,8

2.585,1

20,6

60,4

Egyesült Királyság (Északi-tenger)

Termelés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oroszország

7,6

2,9

1,9

1,3

–

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pakisztán

5,8

6,6

6,8

7,5

8,5

–3.353,6

–27,4

–1.332,7

–9,6

–36,9

Irak Kurdisztáni Régiója

0,2

1,9

3,6

3,6

3,7

–

–

–

–

–

Egyiptom

1,9

2,0

2,1

2,1

1,5

Angola

1,1

1,2

1,2

1,1

0,8

97,0

92,7

99,1

104,5

98,8

6,6

4,8

4,8

5,8

6,2

–

–

–

2,3

2,4

6,6

4,8

4,8

8,1

8,6

103,7

97,5

103,9

112,6

107,4

2013

2014
mód.

Kőolaj

31,6

Földgáz

Készletátértékelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
Kazahsztáni készlet 2017. december 31-én

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.111,3

12,4

1.252,4

11,0

23,5

Szíria, Egyiptom és Angola
Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2013. december 31-én

4.357,9

25,7

2.118,3

17,3

43,0

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2014. december 31-én

4.357,9

25,7

2.042,6

16,8

42,5

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2015. december 31-én

4.357,9

25,7

1.976,0

16,3

42,0

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2016. december 31-én (mód.)

4.357,9

25,7

1.933,0

16,0

41,6

Termelés

0,0

0,0

–114,8

–0,9

–0,9

Új felfedezés, feltárás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–4.357,9

–25,7

–1.210,7

–10,5

–36,2

Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Szíriai, egyiptomi és angolai készlet
2017. december 31-én

0,0

0,0

607,5

4,6

4,6

Készletátértékelés

44.405,7

258,1

43.175,1

317,6

575,7

MOL-csoport készlet 2014. december 31-én

42.192,6

250,7

40.653,1

304,3

554,9

MOL-csoport készlet 2015. december 31-én

38.241,2

229,7

38.252,6

284,0

513,7

MOL-csoport készlet 2016. december 31-én (mód.)

34.144,4

214,2

33.190,2

245,0

459,4

–3.148,5

–19,3

–2.543,7

–18,7

–38,0

176,8

1,2

122,7

0,9

2,1

–6.475,5

–51,5

–2.202,1

–17,7

–69,2

186,6

1,3

24,8

0,2

1,4

24.883,9

145,9

28.591,8

209,8

355,7

INA készlet 2013. december 31-én

22.024,0

141,2

14.566,0

109,8

251,1

INA készlet 2014. december 31-én

19.616,0

125,1

14.889,2

112,2

237,4

INA készlet 2015. december 31-én

16.622,6

106,9

14.139,7

106,6

213,5

INA készlet 2016. december 31-én (mód.)

15.246,0

98,5

13.177,3

99,5

197,9

–1.155,8

–7,3

–798,2

–6,0

–13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–3.919,2

–23,9

–1.249,1

–10,9

–34,8

Készletátértékelés
Készletvásárlás vagy értékesítés
MOL-csoport készlet 2017. december 31-én

Oroszország (Baitex)
Irak Kurdisztáni Régiója (Pearl Petroleum)

*

Átlagos napi szénhidrogén-termelés társult vállalatokban

* A Pearl Petroleum termelését 2016-tól jeletjük.

Napi szénhidrogén-termelés termékenként
(ezer boepd)

Kondenzátum
Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos napi
szénhidrogén-termelése

MOL-csoport készlet 2013. december 31-én

Új felfedezés, feltárás

Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos napi
szénhidrogén-termelése

Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén-termelés

MOL-csoport összesen

Termelés

Szíria

Kőolaj

2015
mód.

2016
mód.

29,7

35,2

40,9

37,6

57,8

54,9

56,9

56,0

54,2

7,6

8,1

7,1

7,5

7,1

97,0

92,7

99,1

104,5

98,8

2017

6,6

4,8

4,8

5,8

6,2

Földgáz

–

–

–

–

–

Kondenzátum

–

–

–

2,3

2,4

6,6

4,8

4,8

8,1

8,6

103,7

97,5

103,9

112,6

107,4

2013

2014
mód.

Teljeskörűen konszolidált vállalatok szénhidrogén-termelésének
fajlagos költsége

–

Társult és közös vezetésű vállaltok szénhidrogén-termelésének
fajlagos költsége

Társult és közös vezetésű vállalatok átlagos napi
szénhidrogén-termelése
Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén-termelés

KÖLTSÉGEK

INA

Termelés
Új felfedezés, feltárás
Készletátértékelés
Készletvásárlás vagy értékesítés

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

INA készlet 2017. december 31-én

10.171,1

67,3

11.129,9

82,6

149,9

Fajlagos termelési költségek (USD/boe)

Csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos költsége

2015
mód.

2016
mód.

8,0

7,6

6,3

6,7

–

5,5

2,4

1,3

1,7

8,3

7,8

7,3

5,7

6,1

2017

*	Az adatok 100%-ban tartalmazzák az MMBF készleteit. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált,
Irak kurdisztáni régiójában lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával kapcsolatos információkat.
** KRI - Irak Kurdisztáni Régiója
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FELMERÜLT KÖLTSÉGEK (MFT)*

Konszolidált vállalatok
**

NYE***

FÁK****

Egyéb*****

Öszesen

Társult
vállalatok

Öszesen

279.647

30.838

0

46.300

356.785

0

356.785

33.699

30.838

0

46.300

110.838

0

110.838

KKE
Konszolidált vállalatok
KKE**

NYE***

FÁK****

Egyéb*****

Összesen

Társult
vállalatok

Öszesen

Bevételek
Értékesítés

2016. december 31-én végződő évre
Készlet megszerzése

2017. december 31-én végződő évre

0

0

0

0

0

–

0

Belső átadások

245.948

0

0

0

245.948

0

245.948

–47.385

–16.628

0

–8.930

–72.943

0

–72.943

Bizonyított készlet

0

0

0

0

0

–

0

Termelési költségek

Nem bizonyított készlet

0

0

0

0

0

–

0

Kutatási költségek

Kutatási tevékenység

7.113

5.438

120

10.106

22.777

–

22.777

229

2.903

3

1.117

4.251

–

4.251

Kútfúrás

5.523

1.273

0

7.065

13.861

–

Bérleti díjak, egyéb

1.362

1.262

117

1.924

4.665

42.893

46.083

234

6.986

50.006

51.521

353

 Geológiai és geofizikai
mérések

Mezőfejlesztés
ÖSSZES FELMERÜLT KÖLTSÉG

–679

–5.856

0

–5.856

–19

–15.552

–139.445

0

–139.445

Egyéb eredményre ható tételek

–8.374

–818

1.436

–49.956

0

–49.956

73.481

–6.633

–838

22.575

88.585

0

88.585

13.861

Társasági adó ráfordítás

–16.514

3.547

–13

–4.436

–17.416

0

–17.416

–

4.665

56.967

–3.086

–850

18.138

71.169

0

71.169

96.195

–

96.195

TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE

17.092

118.972

–

118.972

0

0

0

0

0

0

0

Bizonyított készlet

0

0

0

0

0

0

0

Nem bizonyított készlet

0

0

0

0

0

0

0

10.942

4.539

58

2.612

18.152

0

18.152

1.561

2.950

0

182

4.693

0

4.693

*	Kőolaj- és földgáztermelési tevékenység csoport szintű eredménye, figyelmen kívül hagyva a finanszírozási költségeket és az ehhez kapcsolódó
adóhatást. Az egyéb eredményre ható tételek nem tartalmazzák a MOL-on és az INA-n belül átvett belső szolgáltatási költségeket. Ezen kiegészítő
olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált, Irak Kurdisztáni Régiójában lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával
kapcsolatos információkat.
**
KKE: Magyarország, Horvátország, Románia
*** NYE: Egyesült Királyság, Norvégia
**** FÁK: Oroszország, Kazahsztán
***** Egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, Szíria, Omán, Pakisztán, Egyiptom, Angola

KUTATÁSI ÉS TERMELÉSI KUTAK
ORSZÁGOK

Kútfúrás

6.967

722

0

1.227

8.916

0

8.916

Bérleti díjak, egyéb

2.414

867

58

1.203

4.542

0

4.542

37.381

24.763

0

2.550

64.694

0

64.694

48.323

29.302

58

5.162

82.846

0

82.846

Mezőfejlesztés
ÖSSZES FELMERÜLT KÖLTSÉG

0

–8.663

–42.200

Készlet megszerzése

 Geológiai és geofizikai
mérések

–3.806

–115.210

Adózás előtti eredmény

2017. december 31-én végződő évre

Kutatási tevékenység

–1.371

Értékcsökkenés, értékvesztés

KKE*

NYE**

FÁK***

Egyéb****

Összesen

6

11

66

8

91

ebből kutató/lehatároló

3

1

1

6

11

olaj- és földgáztermelő

0

0

0

3

3

2016. december 31-én végződő évre
Tesztelt kutak

*	Az év során kőolaj- és földgázvagyon megszerzésére, kutatásra és mezőfejlesztésre fordított összeg, függetlenül attól, hogy aktiválásra kerül vagy
költségként kerül elszámolásra. Ezen kiegészítő olaj- és gázipari információk nem tartalmazzák az equity alapon konszolidált, Irak Kurdisztáni
Régiójában lévő Pearl projekt MOL-ra jutó hányadával kapcsolatos információkat.
**
KKE: Magyarország, Horvátország, Románia
***
NYE: Egyesült Királyság, Norvégia
****
FÁK: Oroszország, Kazahsztán
***** Egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, Szíria, Omán, Pakisztán, Egyiptom, Angola

olajtermelő

1

0

0

0

1

földgáztermelő

1

0

0

0

1

meddő kút

1

1

0

3

5

felfüggesztetett

0

0

1

0

1

ebből termelő kutak

3

10

65

2

80

kőolajtermelő

2

9

65

0

76

földgáztermelő

1

0

0

2

3

meddő kút

0

1

0

0

1

besajtoló

0

0

0

0

0

Tesztelt kutak

6

8

53

3

70

ebből kutató/lehatároló

4

1

0

2

7

olaj- és földgáztermelő

0

0

0

0

0

EREDMÉNY (MFT)

*

Konszolidált vállalatok
KKE**

NYE***

FÁK****

Egyéb*****

Öszesen

Társult
vállalatok

221.991

30.276

1.540

40.806

294.613

–

294.613

1.365

30.276

1.540

40.806

73.987

–

73.987

0

220.626

–

220.626

Öszesen

2017. december 31-én végződő évre

2016. december 31-én végződő évre
Bevételek
Értékesítés
Belső átadások

220.626

Termelési költségek

–43.097

–17.196

–1.801

–11.127

–73.220

–

–73.220

–548

–2.903

–3

–1.117

–4.570

–

–4.570

–110.710

–15.530

–2.251

–18.673

–147.164

–

–147.164

Egyéb eredményre ható
tételek

–11.551

27.459

–5.387

–28.874

–18.352

–

–18.352

Adózás előtti eredmény

56.087

22.106

–7.902

–18.985

51.306

–

51.306

Társasági adó ráfordítás

–42.551

4.013

–6

–2.199

–40.743

–

–40.743

Kutatási költségek
Értékcsökkenés, értékvesztés

TERMELÉSI TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE

13.536

26.119

–7.907

–21.184

10.563

–

olajtermelő

1

0

0

1

2

földgáztermelő

0

0

0

1

1

meddő kút

3

1

0

0

4

felfüggesztetett

0

0

0

0

0

ebből termelő kutak

2

7

53

1

63

10.563
*
**
***
****

kőolajtermelő

2

4

53

0

59

földgáztermelő

0

0

0

1

1

meddő kút

0

0

0

0

0

besajtoló

0

3

0

0

3

KKE: Magyarország, Horvátország
NYE: Egyesült Királyság
FÁK: Oroszország, Kazahsztán
Egyéb: Irak Kurdisztáni Régiója, Szíria, Omán, Pakisztán, Egyiptom, Angola
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DOWNSTREAM

KŐOLAJ TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK (KT)*

FINOMÍTÁS ÉS KERESKEDELEM

2013

2014

2015

2016

2017

Magyarországi termék-értékesítés

3.908

3.937

3.972

4.036

4.160

Gáz- és tüzelőolajok

2.393

2.417

2.381

2.448

2.533

Motorbenzinek

A CSOPORT FINOMÍTÓINAK ALAPANYAG FELHASZNÁLÁSA
2013

2014

2015

2016

2017

954

927

921

958

1 004

Fűtőolajok

13

9

4

0

3

Bitumenek

91

126

141

115

102

Kenőanyagok (bázisolaj nélkül)

15

16

18

27

18

Dunai Finomító

8.107

8.413

7.925

7.981

8.293

Egyéb termékek

Pozsonyi Finomító

6.828

6.146

6.905

6.761

6.711

Szlovákiai termék-értékesítés

Mantovai Finomító

2.445

337

1.176

1.082

1.025

INA finomítók

3.587

3.159

3.543

3.851

4.048

20.507

17.541

19.039

19.229

19.542

MOL-csoport teljes

442

442

507

488

500

1.501

1.515

1.586

1.695

1.624

Gáz- és tüzelőolajok

976

1.016

1.068

1.096

1.111

Motorbenzinek

368

356

365

374

365

8

9

10

10

9

Kenőanyagok (bázisolaj nélkül)
Bitumenek
Egyéb termékek

KÜLSŐ KŐOLAJTERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK (KT)

LPG
Vegyipari benzin
Motorbenzin
Gázolaj

Horvátországi termék-értékesítés

2013

2014

2015

2016

2017

606

476

492

521

508

46

0

14

67

40

3.987

3.614

3.826

3.816

3.820

Gáz- és tüzelőolajok
Motorbenzinek
Kenőanyagok (bázisolaj nélkül)
Bitumenek
Egyéb termékek

15

30

28

20

27

134

104

115

195

112

1.796

1.666

1.687

1.808

1.849

1.133

1.090

1.110

1.135

1.151

470

405

397

391

382

10

9

0

0

0

80

65

58

59

53

103

97

122

223

263

10.294

9.133

9.528

9.750

9.898

9.363

9.133

9.402

9.724

10.044

Tüzelő olaj

780

721

702

645

622

Export értékesítés

Kerozin

419

384

396

438

472

Gáz- és tüzelőolajok

5.641

5.332

5.557

5.688

5.872

Motorbenzinek

2.194

1.926

2.143

2.092

2.069

Fűtő olaj

677

554

470

508

581

Bitumen

1.026

629

553

541

468

Egyéb termékek
Összesen
Petrolkémiai alapanyag átadás

1.188

1.216

1.380

1.552

1.484

18.092

16.725

17.234

17.811

18.040

1.994

1.991

2.285

1.994

2.222

Kenőanyagok (bázisolaj nélkül)
Bitumenek
Egyéb termékek
Összes termék-értékesítés

27

28

29

34

39

840

408

328

347

286

1.592

1.439

1.471

1.589

1.632

17.499

16.251

16.773

17.289

17.531

* PB és gáztermékek nélkül

A CSOPORT FINOMÍTÓINAK KŐOLAJ FELDOLGOZÁSI ADATAI ALAPANYAGONKÉNT 2017-BEN
Dunai
Finomító

Pozsonyi
Finomító

INAfinómítók

MOL-csoport
összesen

625

0

587

1.212

Import kőolaj

5.884

5.557

2.803

14.245

Kondenzátum

99

2

80

181

Saját termelésű kőolaj

Egyéb alapanyag

1.685

1 152

578

3.905

Teljes feldolgozott mennyiség

8.293

6.711

4.048

19.542

Vásárolt és értékesített termékek

1.159

66

480

1.673
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A CSOPORT TERMÉKKIHOZATALA TERMÉKENKÉNT 2017-BEN

FOGYASZTÓI SZOLGÁLTATÁSOK

Dunai
Finomító

Pozsonyi
Finomító

INAfinomítók

MOL-csoport
összesen

92

207

242

532

940

507

52

1.499

Motorbenzin

1.048

1.463

1.006

3.673

Gázolaj és tüzelőolaj

3.547

3.017

1.494

8.909

235

75

133

443

Fűtőolaj

1

323

509

770

Bitumen

437

0

0

444

LPG
Vegyipari benzin

Kerozin

Egyéb termék
Saját felhasználás és veszteség

1.275

515

154

1.492

717

605

458

1.781

KISKERESKEDELMI KŐOLAJTERMÉK-ÉRTÉKESÍTÉS
Kiskereskedelmi termék-értékesítés (kt)*

2013

2014

2015

2016

2017

Motorbenzin

1.105

1.073

1.143

1.237

1.263

Gáz- és tüzelőolaj

2.289

2.347

2.615

2.909

3.133

Egyéb termék
Összesen

86

93

98

100

103

3.480

3.513

3.856

4.246

4.499

2015

2016

2016

* A vállalat saját töltőállomásain értékesített mennyiség

KŐOLAJTERMÉK-ÉRTÉKESÍTÉS (BENZIN ÉS GÁZOLAJ) (KT)
2013

PETROLKÉMIA
PETROLKÉMIAI TERMELÉS (KT)

Etilén

Horvátország

941

1.044

1.045

1.028

1.037

Románia

498

492

571

643

693

737

678

767

Csehország

134

145

350

455

472

Egyéb

632

449

349

367

356

3.394

3.420

3.758

4.146

4.396

2013

2014

2015

2016

2016

Magyarország

366

364

364

479

465

Horvátország

435

434

431

430

428

Olaszország

138

116

107

83

0

Szlovákia

212

214

253

252

253

Románia

147

159

202

206

213

Bosznia-Hercegovina

104

102

100

101

103

623

555

615

629

759

1.655

1.538

1.730

1.654

1.919

Butadién

16

52

82

Raffinate

23

80

126

39

132

207

LDPE

Összes BDEU termelés
158

151

177

193

220

HDPE

351

349

390

323

386

472
981
2.636

443
943
2.480

534
1.101
2.870

500
1.016
2.802

530
1.136
3.262

PETROLKÉMIAI ÉRTÉKESÍTÉS RÉGIÓNKÉNT (KT)

Összesen

655

656

Egyéb termékek

Egyéb piacok

1.183

610

684

393

Szlovákia

1.043

526

2017

347

Magyarország

917

444

2016

378

Összesen

846

413

2015

327

Összes polimer

776

2014

348

PP

Magyarország
Szlovákia

2013

Propilén

Összes olefin

2014

2013

2014

2015

2016

2017

444

390

428

403

429

60

75

109

106

103

798

661

761

735

881

1.302

1.126

1.298

1.245

1.413

Összesen

TÖLTŐÁLLOMÁSOK
A MOL-csoport töltőállomásainak száma

*

Ausztria*

0

0

0

0

0

Szerbia

38

42

47

53

60

149

192

316

306

306

38

40

40

56

52

1

1

1

1

1

1.628

1.664

1.861

1.967

1.881

Csehország
Szlovénia
Egyéb
Összesen

*módszervaltás miatt Olaszország és Ausztria módosításra került
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FOGALOMTÁR

OLAJIPARI ÉS GÁZIPARI
KIFEJEZÉSEK FOGALOMTÁRA

FPSO (Floating Production, Storage and Offloading)

Nettó termelés

Felszíni termelő-tároló egység.

A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz
mennyisége a bányajáradék levonása után.

Harmadlagos termelési technológia (EOR-Enhanced
Oil Recovery)

A növelt hatékonyságú, fejlett olajtermelési módszerek összefoglaló megnevezése.
ALS (Artificial Lifting System)

minőséghez hasonlóan, az ún. WTI minőség az irányadó kereskedelmi szempontból.

HDPE

Mechanikus termeltetési eljárás
Átlagos realizált szénhidrogén ár

Brent-Ural különbség

Készlet

A szénhidrogén értékesítésből származó hordónkénti bevétel

A Brent és az Ural típusú kőolaj nemzetközi áraiban jelentkező
különbséget hívják Brent-Ural spreadnek. Az Ural típusú kőolaj
árát a rotterdami és a mediterrán térségben jegyzik.

Az aktuális ipari kőolaj- és földgázvagyonnak az a részmen�nyisége, amely gazdaságosan kitermelhető a vonatkozási
időpontban érvényes gazdasági, működési és szabályozási feltételek mellett.

Barrel (hordó)

A kőolajiparban használt angolszász mértékegység, egy tonna
kőolaj hozzávetőleg egyenlő 7-7,5 barrellel. (A magyarországi
kőolajokra alkalmazott átváltási arány 7,55 bbl/tonna). Egy
köbméter olaj 6,29 barrelnek felel meg.

A szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz
mennyisége a bányajáradék levonása előtt.
Butadién (1,3-butadién)

A biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú,
a közlekedésben használt üzemanyagok. „Biomassza” alatt a
mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek
között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai
eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag
lebontható részét, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható részét értjük.

Négy szén- és hat hidrogénatomból álló szerves vegyület. Főként
kőolajban található szénhidrogéneket felhasználó etiléngyártás
során keletkező, úgynevezett C4 frakciókból állítják elő krakkolással és desztillációval. Színtelen, gyúlékony és mérgező gáz.
Könnyen polimerizálódik. A korszerű műgumi gyártás fontos
alapanyaga, de előállítanak belőle kloroprént és ABS műanyagot is.

A bizonyított készletek olyan szénhidrogén mennyiségek,
melyekről nagy biztossággal állítható (általában 90% feletti
valószínűséggel), hogy kitermelhető az aktuális gazdasági és
politikai környezetben, az elérhető technológiával.

Olyan nyílt szénláncú szénhidrogén-vegyületek gyűjtőneve,
amelyek szénláncukban telítetlen szén-szén kettőskötést tartalmaznak. Legegyszerűbb szerkezetű képviselőik, az etilén és
propilén, a petrolkémiai ipar alapvegyületei. Az olefinek előállításának legfontosabb eszköze az olefinmű, ahol vegyipari benzin
és gázolaj, illetve egyéb könnyű szénhidrogének krakkolásával,
dehidrogénezésével fő termékként etilén és propilén keletkezik.
Polimer

Komplex, végtelen sok ismétlődő egységből álló szerves és szervetlen makromolekulák.

Bruttó termelés

Bioüzemanyagok

Bizonyított készletek (Proved reserves – SPE 1P)

Magas sűrűségű polietilén

Olefin

Kondenzátumok

Polipropilén (PP)

A folyékony fázisú szénhidrogének azon csoportjának általánosító elnevezése, amelyben dominálnak a könnyű alkotók, és
amelyek a földgázból vagy a kőolaj kísérőgázából a felszínen
kerülnek leválasztásra.

Cseppfolyósított propán (gáz)

A propilén polimerizálásával előállítható, hőre lágyuló polimer.
A tömegműanyagok között jelentős – és egyre növekvő – részesedéssel bír. A gyártására kidolgozott ipari eljárások paraméterei
(pl. nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segédanyagok, katalizátorok) jelentősen különböznek, így egymástól eltérő tulajdonságú termékek széles skálája állítható elő. Etilénnel együtt
történő polimerizálásával PP-kopolimerhez jutunk. Széleskörűen alkalmazható, jó ütőszilárdságú és kiválóan színezhető
anyag. A PP jó hőálló tulajdonsággal és alacsony vízfelvételi
képességgel rendelkezik.

Mezőfejlesztés

ppm

A szénhidrogén készletek kitermeléséhez szükséges felszíni és
földalatti eszközök telepítésének folyamata.

Millió hordó kőolaj-egyenérték

Kis koncentrációk jellemzésére használt mérőszám, milliomodrészt jelöl (parts per million = ppm). A könnyű megjegyezhetőség
kedvéért: 0,1% = 1000 ppm. A motorhajtó anyagok adalékainak
és szennyezéseinek koncentrációját általában ebben a mértékegységben fejezik ki.

mboepd

Propilén

Millió hordó kőolaj-egyenérték per nap

Három szén- és hat hidrogénatomból álló, telítetlen szénhidrogén. A petrolkémia fontos vegyülete, a polipropilének alapanyaga.

LDPE

Alacsony sűrűségű polietilén
LPG (Liquified Propane Gas)

Crack Spread

Egy adott termék és a kőolaj jegyzésára közötti számtani
különbség. A Crack Spread-ek a globális olajpiaci folyamatok
(fogyasztási szezonalitás, finomítói kínálat, készletek alakulása)
hatására változnak, alakulásukat még a legnagyobb olajtársaságok sem befolyásolhatják.

MMboe

Downstream
Bizonyított és feltételezett készletek (Proved + probable reserves – SPE 2P)

Feldolgozás és Kereskedelem, Kiskereskedelem és Petrolkémia

Tartalmazza a bizonyított készleteket és a feltételezett készleteket (olyan ismert felhalmozódások, amelyek 50%-os valószínűséggel kitermelhetők).

Egységnyi termelési költség

Magába foglalja a kőolaj és földgáz kitermelésének, gyűjtésének
és előkészítésének költségeit egy hordóra vetítve.

MCM

boe (hordó kőolaj-egyenérték)

Finomítói árrés

Monomerek

A földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőértékének figyelembe
vételével) kőolajra történő átszámítása után kapott egyenértéke
(1 boe általában kb. 160-170 normál m3 gázzal egyenlő).

A nemzetközi termékjegyzésár és a kőolaj tényleges beszerzési
ára közötti különbség. Másképpen: Meghatározott nyersolaj,
illetve finomítói költségekkel rendelkező (teoretikus, vagy tényleges) finomító egységnyi haszna.

A monomerek a polimerek (műanyagok, gumik) alapvegyületei,
a nagy molekulatömegű anyagokat alkotó polimer láncok alapegységei (láncszemei). Napjainkban a legfontosabb monomerek,
a petrolkémiai ipar alapvegyületei a rövid szénláncú olefinek
(etilén, propilén, butadién), illetve ezek egyszerű származékai,
valamint a legegyszerűbb aromás vegyület a benzol. A felsorolt
monomerek elsődleges forrásai az olefinművek.

Millió köbméter
SCM (Supply Chain Management)

boepd

Hordó kőolaj-egyenérték per nap
Brent típusú kőolaj

Az Északi-tengerben kitermelt könnyű, kis kéntartalmú
olaj, melynek sűrűsége 833 kg/m 3 . Ez a minőség az, amelyet
a kőolaj-kereskedelemben alapnak tekintenek, más minőségek kereskedelmében az árat erre vonatkozóan adják
meg, és a minőségtől, illetve a szállítási feltételektől függően
kedvezményt vagy felárat alkalmaznak. Amerikában, a Brent

Finomítói komplexitás

A finomítói komplexitás megmutatja, hogy 1 hordó kőolajból
mekkora fehéráru-hozam érhető el. Minél komplexebb a finomító, annál magasabb a fehéráru-hozama ugyanolyan minőségű
kőolajból, így annál alacsonyabb a fűtőolaj-termelése. A komplexitás egyik legjobb mutatója a Nelson index, ami a különböző
típusú finomítói üzemekből, illetve ezen üzemek kapacitásainak
a finomító desztillációs kapacitásához viszonyított arányából
vezeti le a komplexitás mértékét.

Az ellátási lánc menedzsment, mely koordinálja a kőolaj-, más
finomítói alapanyag- és késztermék-beszerzési tevékenységeket,
a kőolaj-finomítást, az ellátáshoz valamint az értékesítéshez
kapcsolódó logisztikai tevékenységet, továbbá a kőolajtermékek
nagykereskedelmi forgalmazását. Feladata, hogy a teljes értéklánc optimalizálásával a MOL Csoport a lehető legjobb eredményt érje el.
SPE-alapú készletértékelés

NCI (Nelson komplexitás index)

Nelson komplexitás index, amit Wilbur Nelson fejlesztett ki
1960-ban. A finomító komplexitását – kiépítettségét – jelző mérőszám, ami a konverziós kapacitásokat hasonlítja a lepárló kapacitásokhoz.

A Society of Petroleum Engineers, azaz az Olajmérnökök Társasága által alkalmazott módszer.
Száraz kút (dry well)

Olyan fúrás, amely nem igazolja szénhidrogéntelep meglétét, vagy
nem képes kőolajat, illetve földgázt gazdaságosan kitermelni.
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Szállítóvezeték

EBITDA

Az a csővezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen
keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja az
országhatár, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és
kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások kilépőpontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja.

Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege
EPS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

ETS (Emission Trading Scheme)

APC

Az Európai Unió piaci eszközökön alapuló kereskedelmi rendszere, melynek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátások
költség hatékony csökkentése.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Eladósodottság

A nettó hitel és a nettó hitel plusz összes saját tőke hányadosa

Az Éves Humán Ciklus (Annual People Cycle) célja a fenntartható és integrált emberi erőforrás menedzsment folyamat megteremtése a MOL-csoportban. Az évente ismétlődő vizsgálati
folyamat biztosítja a rendszeres visszajelzést a munkavállalók
teljesítményéről, karrier és képzési lehetőségekről és megteremti az aktuális teljesítményértékelés és a hosszú távú karriertervezés közötti kapcsolatot.

Termelésbe állítás

IFRS

BOI (Biológiai Oxigén Igény mg/l)

Szénhidrogénkészletek letermeléséhez szükséges földalatti és
felszíni létesítmények megvalósításának folyamata.

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek, korábban
Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS)

A BOI értékből a szennyvízben jelenlévő biodegradálható
szerves anyag és annak mikrobiális lebontásához szükséges
oxigén mennyiségére lehet következtetni.

Termelésmegosztási egyezmény (PSA)

Nettó hitelállomány

A kitermelt szénhidrogén megosztását célzó egyezmény az adott
állam és a kőolaj vagy földgázmező termelési licenszének tulajdonosa(i) között.

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része + rövid lejáratú hitelek
+ hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része – értékpapírok –
pénzeszközök

Tranzit

Pénzügyi kovenáns

A szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az
Európai Gazdasági Térség legalább egy tagállamának határát
átlépi, és kezdő- vagy végpontja az Európai Gazdasági Térség
határain kívül van.

Specifikus eredménykimutatás, mérleg, valamint cash-flowbeli tételek hányadosa. (pl.: Net Debt/EBITDA, EBITDA/Összes
Kamatráfordítás). A pénzügyi kovenánsokat elsősorban hitelszerződésekben alkalmazzák, a finanszírozók hitelkockázatának limitálása érdekében.

Egy részvényre eső hozam. Csoport nettó eredménye/a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett átlagos részvény darabszám

Társaság

Upstream

2010-től kezdődően folyamatosan figyelemmel kísérjük a finomítás üzletág ÜHG teljesítményét a CONCAWE-Solomon CO2
intenzitás mutató (CWT – Complexity Weighted Tonnes) segítségével. Ez a termelési vonatkozású mutató figyelembe veszi a létesítmények komplexitását. A különböző pontforrások különböző
kibocsátási faktorral rendelkeznek és a metodólógia ezeket veszi
alapul. Mértékegysége az egy kilotonna előállított termékre jutó
egy tonna CO2 kibocsátás (t CO2/kt).

Piaci Kapitalizáció

Ural Blend

A társaság tőkepiaci értéke, az alaptőkét alkotó részvények
darabszáma (a sajátrészvényeket nem számítva) szorozva a részvények aktuális piaci árával
Részvényesi hozam

A petrolkémiai üzletágnál a HVC (magas értékű vegyipari
termékek) mutatót alkalmazzuk az ÜHG kibocsátás intenzitásának megállapítására. Így a mutató nemzetközi szinten is
összehasonlíthatóvá teszi a MOL Petrolkémia teljesítményét.
Mértékegysége az egy kilotonna előállított termékre jutó egy
tonna CO2 kibocsátás (t CO2/kt).

A részvények árfolyamváltozásának és a fizetett osztalékból
adódó összes hozam

EBK

PÉNZÜGYI KIFEJEZÉSEK

Egészségvédelem-, Biztonságtechnika és Környezetvédelem
Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)

ADR (American Depositary Receipt)

A letétkezelő által letétben tartott részvényekről kiállított letéti
igazolások, amelyek külföldön kerültek forgalombahozatalra.

A társaság részvénytőkéjére eső megtérülést mutatja meg; a
nettó eredmény osztva a társaság saját tőkéjével.
Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA

Anyavállalati részvényesek részesedése az
eredményből

Adózás utáni eredmény csökkentve a külső tulajdonosok eredményből való részesedésének összegével
Átlagos lekötött tőkearányos megtérülés (ROACE)

Adózott üzleti eredmény/átlagos lekötött tőke
Adózott üzleti eredmény=üzleti eredmény x (100% – kalkulált
társasági adókulcs)
Átlagos lekötött tőke=nyitó lekötött tőke/2 + záró lekötött tőke/2
Lekötött tőke=összes eszköz – befektetett pénzügyi eszközök –
befejezetlen beruházás állománya – pénzeszközök és értékpapírok + rövid lejáratú kötelezettségek + rövid lejáratú hitelek

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 vevőés szállítóállomány pénzügyi eredményétől; illetve módosítja az
EBITDA-t/üzleti eredményt a fedezeti ügyletek eredményével. A
bázisidőszak tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült eredményei az új metodika szerint átdolgozásra kerültek.
Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás

Üzleti tevékenység eredménye módosítva a pénzmozgással nem
járó tételekkel, a nettó forgótőke-változásból eredő pénzárammal
és a fizetett társasági adó összegével.

Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik. Ezeken keresztül tájékoztatja a vezetőség a
munkavállalókat, és konzultál velük transznacionális szinten a
gazdálkodásban bekövetkezett változásokról és bármely jelentős
döntésről, amely hatással lehet rájuk.
Az Európai Üzemi Tanácsok létrehozására a 94/45/EK irányelv
teremtette meg a jogalapot az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térség más országaiban (Izland, Liechtenstein és
Norvégia) legalább 1000 alkalmazottat, és egyidejűleg két tagállamban egyenként legalább 150 főt foglalkoztató vállalkozások
és vállalkozáscsoportok számára. Forrás: http://ec.europa.eu/
social/BlobServlet?docId=6647&langId=hu
FF (Fenntartható fejlődés)

„Olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációkat saját szükségleteik kielégítésében.” (Forrás: ENSZ/Brundtland-jelentés,
1987)
Forrás bevonás (társdalmi befektetések témakör)

CO2 intenzitás – HVC

Kutatás–termelés szegmens

Az Ural Blend az orosz exportminőségű kőolaj elnevezése.
Nehéz, savanyú (magas kéntartalmú) kőolaj, ezért az Ural Blend
ára alacsonyabb, mint a könnyű, kis kéntartalmú Brent típusú
kőolajé.

CO2 intenzitás – CWT

Európai Üzemi Tanács

Elfolyások:

Az 1 m 3-nél nagyobb, nem szándékos, kontrollálatlan veszélyes
anyag külső környezetbe (talajvíz, felszíni víz vagy talaj) történő
elfolyása.
Üzletvitel és emberi jogok

Ez a terület a vállalat üzletszerű tevékenységének hatását
vizsgálja az általános emberi jogokra nézve és iránymutatást
fogalmaz meg azok kezelésére. 2011-ben a John Ruggie profes�szor (Harvard Kennedy School of Government) vezette ENSZ
bizottság nemzetközi iránymutatást fogalmazott meg, hogy a
vállalatok és az államok hogyan vizsgálják és irányítsák emberi
jogi hatásaikat. Az ún. „Az üzleti szféra és az emberi jogok közötti
kapcsolat vezérelvei” a „Védelem, tisztelet, jogorvoslat’ elnevezésű keretrendszer végrehajtásáról” (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights) iránymutatást és az GRI G4 vonatkozó áltatlános és ágazati indikátorát követi a MOL-csoport is,
hogy meghatározza a legfőbb cselekvési területeit.

A vállalkozás által a helyi közösség részére juttatott társadalmi
befektetés eredményeképpen a vállalkozás munkavállalója,
partnere, vagy egyéb harmadik fél által adott támogatást kiegészítő összeg, vagy befektetett munkaóra ellenértéke.
GRI (Global Reporting Initiative)

Olyan, az érintettek bevonását szorgalmazó folyamat és független
intézmény, amelynek küldetése egy nemzetközi szinten használható útmutató kidolgozása és elterjesztése a fenntarthatósági
jelentésekre vonatkozóan. A jelenleg negyedik generációs szabvány a legtöbbet használt nem pénzügyi jelentéstételi útmutató
a világon.
Growww program

A 2007-ben útjára indított Growww frissdiplomás toborzási- és
fejlesztési program egyedülálló lehetőséget nyújt a frissdiplomások számára abban, hogy szakmai karrierjüket egy globális
vállalatnál kezdjék meg, hasznos tapasztalatra tegyenek szert
különböző tréningeken, szakmai feladatokon keresztül, az olajés gázipar különböző területeit legjobban ismerő szakemberek
és vezetők által nyújtott mentori támogatással, interkulturális
munkakörnyezetben.
HAY

A MOL-csoport munkakör-besorolási rendszere a nemzetközileg ismert és elismert HAY módszertanra épül. A HAY
rendszer lehetővé teszi egy átfogó, logikus, transzparens és
konzisztens rendszer kialakítását, mely garantálja a munkavállalók megfelelő besorolását munkájuk és pozíciójuk alapján.

CAPEX

Beruházások és befektetések
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Kármentesítés

Pénzbeli adomány

A szennyező hatások megelőzése, minimalizálása, kármentesítése vagy enyhítése szennyezett talaj vagy víz esetében, illetve
ezen területek eredeti állapotának helyreállítása.

Ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli juttatás, amely
szorosan összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség
vállalásával, valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének pozitív megerősítéséhez.

KOI (Kémiai Oxigén Igény mg/l)

A vízben levő anyagok, elsősorban a szerves anyagok redukáló
képessége, amelyet az oxigénfogyasztás mérésével állapítanak
meg. Az elfogyasztott oxigént a víz térfogategységre vonatkoztatják.

PM (Particulate Matter)

Közúti balesetek aránya (RAR)

Társadalmi befektetések

Közúton bekövetkezett balesetek száma, 1 millió levezetett km-re
vonatkoztatva.

A vízben nem oldódó részecskék tömege.

A vállalatok részéről adott önkéntes hozzájárulás a működésük
helye szerinti közösségek és a szélesebb értelemben vett társadalom részére azzal a céllal, hogy valamilyen előnyhöz juttassa a
külső érintetteket, tipikusan tudás, ismeretek vagy erőforrások
átadása révén.

Lényegesség-vizsgálat

Műszaki szakmai karrierút

A lényegességvizsgálat a vállalat számára a fenntarthatóság stratégiai szempontból legfontosabb területeket hivatott kiemelni,
amelyek fejlesztésére a legtöbb erőforrást, és amelyek átláthatóságára a legtöbb figyelmet kell a vállalatnak fordítania. A
lényegességvizsgálat a GRI G4-es jelentéstételi szabvány fontos
alappillére.

Az emberi erőforrásmenedzsment területén a szakmai karrierút egy olyan rendszer, amelyben egyértelműen körvonalazódnak a szakmai tudásszintek és tapasztalati követelmények,
és így átláthatóbbak az előrelépés, előléptetés feltételei. 2015-ben
a MOL-csoport kulcsfontosságú kutatás-termelési szakterületek teljes diplomás szakértői állományára kiterjedően bevezette a Szakmai Karrierutat (Technical Career Ladder, TCL)
és összesen 940 olajipari-műszaki szakembert (Petro-technical
professional, PTP) rendelt hozzá a 7 TCL szinthez 14 munkakörcsalád mentén.

Lebegő szilárdanyag tartalom

London Benchmarking Group adomány mérési
módszertan

A London Benchmarking Group módszertana egy nemzetközileg elismert eljárás a társaság társadalmi befektetésenek mérésére. A világon több mint 300 vállalat használja az LBG módszert
az érték és az elért eredmények és ezek hozzájárulásának mérésére, kezelésére és a beszámolásra.

Szilárd Részecske. Égés vagy más technológiai eljárás során
keletkezett, a levegőben található szálló por. A legveszélyesebbek a 10 μm-nél finomabb frakciók (PM10).

VOC (Volatile Organic Compounds)

Szilárd vagy folyékony közegekből felszabaduló illékony szerves
vegyületek összefoglaló neve. Több különböző vegyi anyagot
takarhat, melyek közül egyesek rövid vagy hosszú távon károsak
lehetnek az emberi egészségre illetve a légkörben fotokémiai
reakcióba léphetnek. Mindazon szerves vegyületek, amelyek
gőznyomása 293,15°K (20 °C) hőmérsékleten legalább 0,01 kPa,
vagy amelyek a tényleges felhasználás körülményei között
hasonló illékonyságúak (kivéve a metán). A legtöbb talaj menti
ózon (szmog) a NOX és a VOC-k reakciója során keletkezik.
VRU

Gőzvisszanyerő rendszer – egy viszonylag egyszerű rendszer,
mely lehetővé teszi az egyébként a légkörbe kerülő gázok összegyűjtését és elvezetését
EBK indikátorok

Az EBK típusú teljesítményjelzők pontos definíciójáért kérjük,
látogasson el a MOL Fenntartható Fejlődés honlapjára.
www.molgroup.info/en/sustainability

Természetbeni juttatás

LTIF (baleseti frekvencia)

Ellenszolgáltatás nélkül nyújtott nem-pénzbeli juttatás, amely
szorosan összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség
vállalásával, valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének pozitív megerősítéséhez.

Egymillió ledolgozott órára jutó, munkaidőkieséssel járó
munkabalesetek (LTI) száma.

TPH (Total Petroleum Hydrocarbons)

Munkaidőben végzett önkéntes munka

Összes alifás szénhidrogének. A felszíni víz vagy talaj szerves
olajszármazékokkal való szennyezettségét kifejező paraméter.

A munkavállaló fizetett munkaidejében történő, közérdekből
vagy jótékony célokhoz kapcsolódóan, ellenszolgáltatás nélkül
végzett munka.

 Scope 2 kibocsátások (közvetett kibocsátások) – ide
tartoznak az elhasznált áram fejlesztése, a hűtés, a fűtés,
vagy a gőzfejlesztés során létrejövő ÜHG kibocsátások,
amelyeket a MOL-csoport szolgáltatóktól vásárol.
– Közvetett módon kibocsátott üvegházhatású gázok – Helyi
alapú: tükrözi az olyan hálózatok átlagos kibocsátását,
amelyeken az energiafogyasztás történik (hálózati átlag
kibocsátási tényező alkalmazásával);
– Közvetett módon kibocsátott üvegházhatású gázok –
Piaci alapú: tükrözi a villamosenergia-keverék megfelelő közzétételét, a vállalatok figyelembe veszik az általuk
megvásárolt zöld villamos energia részesedését és/vagy a
„maradék mixet” a villamos energia többi részére.
 Scope 3 kibocsátások (közvetett kibocsátások) – olyan ÜHG
kibocsátások, amelyek olyan forrásokból származnak,
amelyek nem a MOL-csoport tulajdonába tartoznak, vagy
amelyeket nem a vállalat üzemeltet, mégis a vállalat tevékenységéhez kapcsolódnak. Ilyenek például az eladott
termékekből (üzemanyag, stb), az üzleti utazások, vagy
kiszállítások során keletkezett kibocsátások.

TRIR (Összes Jelentésköteles Sérülés Gyakorisága)

Egymillió ledolgozott órára jutó munkaidő kieséssel járó, ápolást
igénylő és munkavégzést korlátozó balesetek száma.

Munkavállalói Elkötelezettség Felmérés

A munkavállalói elkötelezettség a MOL-csoportban az egészséges és produktív munkahely stratégiai eleme, a humán tőke és
üzleti stratégia egyik kiemelt prioritása. Kétévenként készítjük
el a 'Kerekasztal felmérés' néven ismert munkavállalói elkötelezettség felmérést a legtöbb MOL-csoport vállalatnál. 2012 óta
az Aon Hewitt-féle „Say, Stay, Strive” modellt alkalmazzuk. Az
elkötelezettséget az egyes munkavállalók hat elkötelezettségi
kérdésre adott válaszának átlaga alapján határozzuk meg az Aon
Hewitt-féle hatpontos válaszadási skála mentén: Ha a munkavállaló átlagpontszáma eléri vagy meghaladja a 4,5 pontot,
„elkötelezettnek” tekintjük. Az elkötelezettségi pontszám az
elkötelezett munkavállalók arányát jelzi.

ÜHG (üvegházhatású gázok)

Olyan gázok, amelyek az infravörös sugárzás egy részét elnyelik,
és ezzel hozzájárulnak a Föld körüli szigetelő takaró kialakulásához (CO2 , CH4, N2O, HFC, PFC, SF6).
A közvetlen és közvetett ÜHG kibocsátások adatait a MOL-csoport a nemzetközi szabványok (pl. GHG-protocol) által elismert
formában ún. „scope”-ok alapján gyűjti és jelenti:
 Scope 1 kibocsátások (közvetlen kibocsátások) – a MOL-csoport tulajdonát képező és általa üzemeltetett forrásokból
származó ÜHG kibocsátások. Ide tartoznak pl. a telephelyen
elégetett fosszilis üzemanyagok, vagy a saját üzemeltetésű
gépjárművek által elhasznált üzemanyagok.
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A társaság székhelye
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1502 Budapest, Pf. 22
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1074 Budapest, Rákóczi u. 70-72.
Telefon: 06 1 483-6251, 06 1 483-6289
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09.00-15.00 óráig
Részvények kereskedelméről információ
kérhető
Budapesti Értéktőzsde
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Telefon: 06 1 429-6857
Fax: 06 1 429-6899
E-mail: info@bse.hu

Befektetői kapcsolatok
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: 06 1 464-1395
Fax: 06 1 464-1335
E-mail: investorrelations@mol.hu
Befektetői kapcsolatok vezető
Réthy Róbert
E-mail: rrethy@mol.hu
Elemzői és részvényesi kapcsolatok
Pandi Zoltán
E-mail: zpandi@mol.hu
Nagy Zsuzsanna
E-mail: zsuzsannanagy@mol.hu
Kisrészvényesi és letétkezelői kapcsolatok
Fogarasi Zoltán
E-mail: zfogarasi@mol.hu

Varsói Értéktőzsde
Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
4 Ksiazeca Street 00-498, Warsaw Poland
Telefon: (+4822) 628-32-32
Fax: (+4822) 628-17-54
E-mail: gpw@gpw.pl

Fenntartható fejlődés
Jancsár Gergely
E-mail: sd@mol.hu

DR-információ
The Bank of New York Mellon
Slawek Soltowski
101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286 USA
Telefon: 00-1-212-815-3503
Fax: 00-1-212-571-3050
Email: slawek.soltowski@bnymellon.com
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Hirdetmények közzétételének helye
A társaság közleményeit közzé teszi:
• a MOL honlapján: http://molgroup.info/hu/, közvetlen
link: www.molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/szabalyozott-informaciok
• a Budapesti Értéktőzsdei honlapján: www.bet.hu/ és
• a Varsói Értéktőzsde honlapján.
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