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gazdasági És 
iparági mÛKödÉsi 

Környezet

viláGGazdasáG

a globális növekedés továbbra is a 2008-9-es válság előtti 
szint alatt van, és várhatóan ott is fog maradni. az összes 
nagy fejlődő országban csökkent a növekedés 2014-ben 
(india kivételével).
kínában a reálgazdasági mutatók lényegesen rosszabb 
képet mutatnak a gdP-számoknál, ráadásul az ország 
teljes hitelállománya óriási, különösen egy fejlődő 
országhoz képest. kínában a hitel és beruházás vezette 
növekedés a végéhez közeledik, ami lassabb növekedést 
jelez előre a következő évtizedre.
az oeCd-országok jól teljesítettek 2014-ben, az összes 
nagy gazdaság növelte gdP-növekedését (japán kivé-
telével). a nagy gazdaságok közül az egyesült államok 
teljesített a legjobban, köszönhetően az olcsó ener-
giának, a jobb állapotban lévő pénzügyi szektornak, 
illetve annak is, hogy a piaci intézmények viszonylag jól 
működnek.
az eurozóna sincs már recesszióban, azonban a növekedés 
továbbra is gyenge és az új monetáris lazítás program 
egyedül nem tűnik elégnek a növekedés jelentős felgyor-
sításához. ezzel párhuzamosan a növekedés fellendü-
lése, illetve a pénzügyi lazítás csökkentette a strukturális 
reformok iránti hajlandóságot. továbbra is megoldatlan 
a hitelválság a periférián lévő országokban (görögor-
szágban újra kiéleződött a gazdaságpolitikai helyzet), 
ráadásul az európai uniónak foglalkoznia kell még a 
keleti határainál kialakult új kihívásokkal is. az oroszor-
szággal szembeni szankciók és a növekvő bizonytalanság 
egyelőre csak korlátozott hatással volt az európai gazda-
ságokra, azonban egy elhúzódó nyílt konfliktus csökken-
tené a növekedési kilátásokat a régióban. az eurozóna 
kilátásait így továbbra is beárnyékolja a bizonytalanság, a 
lassú növekedés és a politikai megosztottság.

nemzetközi olaj- és Gázpiac

2014 legfontosabb eseménye minden bizonnyal a kőolaj 
árának esése volt, amely júniusban kezdődött és még 
2015 elején is folytatódott. az áresés legfontosabb okai a 
gyenge globális olajkereslet, a termeléskiesések növeke-
désének megállása és legfőképpen az amerikai palaolaj-
forradalom voltak. mivel a kőolaj kereslete és a kínálata is 
rugalmatlan rövid távon, akár a piaci egyensúly kis válto-
zásai is óriási árkilengésekhez vezethetnek. a palaolaj 
technológiája más, mint a konvencionális kőolaj kiterme-
lésé, gyorsabban reagál az árváltozásokra. ennek köszön-
hetően az amerikai palaolaj-kitermelés növekedése már 
az év végén elkezdett csökkenni, illetve az új kiterme-
lésbe való beruházások is erősen visszaestek.
2014-ben a brent-típusú kőolaj ára átlagosan 99 dollár 
volt. ahogy korábban említettük, a kereslet növekedése 
a vártnál kisebb volt: a globális olajkereslet a nemzet-
közi energiaügynökség szerint 0.7 millió hordó/nappal 
növekedett elérve a 92.5 millió hordó/napot. a kereslet 
növekedése teljesen a fejlődő országokból jött, az oeCd-
országok kereslete kis mértékben csökkent 2014-ben is.
a oPeC-en kívüli kőolaj-kitermelés 2 millió hordó/nappal 
nőtt, amiből 1.6 milliót az usa adott. 2014-ben tehát 
az usa termelésnövekedése egyedül több mint kétszer 
akkora volt, mint a globális keresletnövekedés. ráadásul 
az oPeC tagországok nem döntöttek a termelésük vissza-
fogása mellett.

Finomítás

a finomítói (downstream) üzletág is jelentős átalaku-
láson megy keresztül. egyre több feldolgozatlan folyé-
kony szénhidrogén kerüli el a finomítókat, és továbbra is 
hatalmas kapacitások állnak kihasználatlanul, főként az 

oeCd-országokban. az európai finomítás különösen 
szorult helyzetben van. egyfelől nincsenek ázsiához 
hasonló dinamikusan bővülő helyi piacai, másfelől 
viszont – az egyesült államokkal ellentétben – nincs 
hozzáférése olcsó szénhidrogénekhez. 
2014-ben a finomítói árrések javultak az alacsony 
2013-as szinthez képest. Folytatódtak a finomítóbe-
zárások annak ellenére, hogy 2008 és 2012 között az 
európai kapacitások közel 10%-át már leépítették. 
a nemzetközi energiaügynökség szerint az európai 
finomítói kapacitások további negyede kerülhet 
veszélybe 2035-re.

kelet-közép-európa

a legtöbb kelet-közép-európai (kke) ország mérsékelt 
gazdasági növekedést tapasztalt 2014-ben. továbbra 
is markáns régión belüli különbségek vannak az utóbbi 
pár évben egyes dinamikus piacok (pl. lengyelország) 
és a gyengébben teljesítő gazdaságok (pl. Horvátor-
szág) között. az eurozóna recessziójának vége pozi-
tívan hatott a kke-régióra is.
a relatíve jó gazdasági növekedésnek köszönhetően 
a régiós üzemanyag-kereslet növekedett 2014-ben. 
az alacsony árak miatt 2015-ben is az üzemanyag-
kereslet növekedését várjuk.

maGyarorszáG

magyarország gdP-je 3,6%-kal nőtt 2014-ben. 
ennek ellenére a gdP szintje továbbra is elmarad 
a 2008-as csúcstól, és a növekedés részben olyan 
egyszeri intézkedéseknek volt köszönhető 2014-
ben, mint a ciklus végi eu-s kifizetések. a középtávú 
gazdasági kilátások alacsonyabbak a 2014-es növe-

kedésnél: az államadósság és az állami kiadások 
továbbra is magasak, és nyomott a banki hitelezés. 
a dízel-kereslet 9%-kal, a benzinfogyasztás pedig 
3,4%-kal nőtt 2014-ben, köszönhetően feltehetően 
az építőiparnak és az infrastrukturális beruházá-
soknak, valamint az alacsony áraknak az év második 
felében.

horVátország

a horvát gazdaság teljesítménye gyenge maradt, 2014 
már egymás után a hatodik év volt növekedés nélkül. 
a gyenge hazai kereslet és a beruházások alacsony 
szintje miatt rövid távon fellendülés nem valószínű. 
a munkanélküliség továbbra is magasan, 17% körül 
alakul, míg a csökkenő infláció a gyenge belföldi 
keresletet és hitelezést tükrözi. ennek megfelelően a 
horvát benzinkereslet 5%-kal esett vissza 2014-ben, 
míg a dízelfogyasztás nagyjából stagnált. az eu-csat-
lakozás viszont hosszabb távon fellendítheti az ipari 
termelést, illetve az export is növekedhet, amelyek 
alátámaszthatják a gazdaság teljesítményének növe-
kedését.

szlovákia

szlovákia a megszorító intézkedések és nagysza-
bású reformok mellett egyensúlyba hozta az állami 
költségvetést is. ezeknek köszönhetően 2014-
ben 2,3%-os gdP-növekedést ért el. azonban a 
munkanélküliség továbbra is magas, 14% maradt. 
2014-ben a szlovák benzinfogyasztás 2,5%-kal, a 
dízelfogyasztás pedig 5,7%-kal nőtt, főként a kedvező 
gazdasági környezetnek, illetve az olajárak csökkené-
sének köszönhetően.

Horvátország magyarország szlovákia

regionális gdP-növekedés, 2011–2014
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upstream
a mol-csoport több mint 75 év upstream 
tapasztalattal rendelkezik, elsősorban a 
szárazföldi kitermelés területén, aktívan 
dolgozik portfóliójának további bővítésén 
tengeri kitermelési tevékenységgel. Portfó-
liónk 13 országra kiterjedő kőolaj és földgáz 
kutatási-termelési projektekből áll, ebből 8 
országban folyik kitermelési tevékenység. 
a mol-csoport továbbra is elkötelezett a 
biztonságos működés biztosítása mellett, 
amely során a fenntartható fejlődés alapelve-
ivel összhangban gondoskodik az emberek és 
a környezet védelméről. a mol-csoport célja 
az organikus készletpótlási arány 100 százalék 
felett tartása 3 éves átlagban, miközben az 
egy hordóra jutó kitermelési költség szinten 
tartja vagy csökkenti azokban az országokban, 
amelyekben jelen van. 10-15 százalékos éves 
átlagos kitermelés növekedés elérése a cél. 
2014-ben sikeresen megfordítottuk a kiter-
melés csökkenő trendjét és növekedési 
pályára állítottuk. 2015-ben 105-110 mboepd 

organikus kitermelés elérése a cél, amely 10 
százalékkal haladja meg a 2014-es szintet.  
a növekedést az új eszközökből származó 
szénhidrogén-termelés támogatja:

(1) Északi-tengeri régió: a Cladhan mező-
fejlesztés a terveknek megfelelően halad, 
2015 második felében indulhat meg a kiter-
melés, amely növeli a közelmúltban vásárolt 
termelő eszközökből származó hozzájárulást.

(2) Irak Kurdisztáni Régiója: a mezőfejlesz-
tési terv elfogadását követően, 2014-ben 
elindult a kereskedelmi kitermelés az akri-
bijeel blokkban. a második termelőlétesít-
mény is üzembe állt a shaikan blokkban, 
ezzel a blokk termelési kapacitása 40 
mboepd-re növekedett. a felszíni létesít-
mények szűk keresztmetszetének feloldá-
sától és az új kutak bekötésétől fokozatos 
növekedést várunk az akri-bijeel és a 
shaikan blokk termelésében egyaránt.

Fontos lépéseket 
tettünk a mol-csoport 

upstream portFóliójának 
optimalizálásáért  

és bőVítéséért azzal  
a céllal, hogy a teljes 

kitermelés növekedjen,  
a tudásbázis bőVüljön és 

az upstream kockázatokat 
megfelelően KezeljüK.

Alexander Dodds – ügyvezető igazgató,  
Csoportszintű Kutatás-Termelés

főbb 
eredmények 
2014-ben
teljesítmény

   A termelés 2014 közepe  
óta növekszik, a 2014-es,  
98 mboepd mértékű átlagos 
kitermelés túlszárnyalta  
az eredeti célokat.

  555 MMboe 2P készlet  
2014 végén.

  Az organikus készletpótlási 
arány 103 százalék, 15 év  
egy hordóra jutó készlet 
élettartammal.

  A kutatási ráfordítások  
60 százalékkal növekedtek 
2013-hoz képest.

  A kitermelési költség 8.4 
USD/boe szinten továbbra is 
versenyképes szinten maradt.

  A MOL-csoport Upstream 
szervezetének átalakítása 
sikeresen lezárult.

portFólió
  Az érett kelet-közép-
európai mezők termelés-
csökkenésének mérséklése 
és a cash flow termelő 
képességének növelése.

  A diverzifikált portfólió 
biztosítja a jelenlétet a világ 
kulcsfontosságú kőolaj- és 
gázlelőhelyein, mint az 
Északi-tenger, Irak Kurdisztáni 
Régiója, a FÁK-országok  
és Pakisztán. 

  Két sikeresen lezárult 
tranzakció az Északi-tengeren.

  Elkezdődött a kereskedelmi 
kitermelés az Akri-Bijeel 
blokkban, Irak Kurdisztáni 
Régiójában.

  A portfólió kockázatának 
mérséklése és a jelenlegi 
olajár környezetből adódó új 
kutatási és mezőfejlesztési 
lehetőségek kihasználása.

m
 
 
elyek voltak a MOL-csoport 
legfontosabb feladatai 
2014-ben?

„a mol-csoport nagyszabású tervet tűzütt ki 
maga elé, amely során megútítja a csoport-
szintű kutatás és termelés üzletágát, amely 
három fő pillére támaszkodik: munkatár-
sainkra, folyamatainkra és portfóliónkra.  
az elmúlt másfél év egyik legjelentősebb ered-
ménye a kutatás és termelés átszervezése volt, 
mely során sikeresen kiegészítettük a felső 
vezetői csapatunkat tapasztalt külföldi mene-

dzserekkel, továbbá kulcsfontosságú szenior 
szakembereket is toboroztunk. az eszköz alapú 
szervezetről régió alapú felépítésre váltottunk, 
amely lehetővé teszi az emberi erőforrásaink 
és üzleti folyamataink hatékonyabb menedzse-
lését. Fontos lépéseket tettünk a mol-csoport 
upstream portfóliójának optimalizálásáért és 
bővítéséért azzal a céllal, hogy a teljes kiter-
melés növekedjen, a tudásbázis bővüljön, és az 
upstream kockázatokat megfelelően kezeljük.”

Alexander Dodds – ügyvezető Igazgató, 
Csoportszintű Kutatás-Termelés

Upstream
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(3) KKE régió: a kelet-közép-európai régió, azon 
belül is magyarország és Horvátország marad 
továbbra is az alapja a mol-csoport kitermelé-
sének a következő 5–10 évben. Célunk a kiter-
melés csökkenésének mérséklése és a cash flow 
maximalizálása, a termelés hatékonyságának javí-
tásával és az egy hordóra jutó kitermelési költség
csökkentésével. magyarországon a kitermelés 
csökkenésének 5 százalék alatti tartása a cél. 
ugyanakkor Horvátországban a főbb fejlesztési 
projektek lehetővé teszik a termelés növelését.

a tervezett növekedési célok elérését támo-
gatja képességeink további fejlesztése és port-
fóliónk organikus és inorganikus optimalizálása. 
az ina-ban szerzett tapasztalatokból adódóan 
16 év sekélyvízi tengeri kitermelési tapasztalattal 
rendelkezünk és célunk további tudás megszer-
zése más régiókban is. gyümölcsöző kapcsolatot 
építettünk ki az iparági szereplőkkel, a helyi közös-
ségekkel és a helyi kormányzatokkal, amely lehe-
tővé teszi a biztonságos és hatékony munkát, 
amely különösen fontos olyan területeken, ahol 
kevésbé stabil a politikai környezet.

(2) Pakisztánban folytatódik a kutatás a tal- 
és a karak-blokkban. a ghauri blokk első 
kutatófúrása 2014-ben olajtalálatot ered-
ményezett, a korai kitermelés fázis 2015-
ben kezdődik. a margala észak blokkban az 
első kutató kút mélyítésre került a margala 
hegy alatti új zónában. (3) kazahsztánban a 
Fedorovsky blokk sikeres lehatárolását köve-
tően 2P készletek 60 mmboe-re növekedtek. 
ezenfelül olajtalálatot értünk el a rozh-
kovsky-mező bashkirian rezervoárjában, 
a kazah állami hatóságokkal folyamatban 
vannak a tárgyalások a kutatási engedély 
kiterjesztéséről. (4) magyarországon a mol 
három kutatási blokkot nyert el két koncesz-
sziós pályázat során. (5) Horvátországban 
az első tengeri koncessziós pályázaton az 
ina két blokkot nyert, és az első szárazföldi 
koncessziós pályázaton is részt vesz az ina.

az északi-tenger továbbra is a mol-csoport 
üzletfejlesztésének fókuszában marad, 
azzal a céllal, hogy tovább növelje a jelen-
létét a régióban. emellett továbbra is kere-
sünk kutatási és fejlesztési lehetőségeket 
a kke-régióban, a közel-keleten és a Fák-
térségben. a mol-csoport megfelelően 
pozicionált az alacsonyabb olajár környe-
zetből származó lehetőségek kihasználására, 
mely lehetővé teszi a kockázatok csökken-
tését, valamint újabb kutatás-fejlesztési 
lehetőségek keresését.erős jelenléttel és partneri kapcsolattal 

bírunk a közel-keleten, Pakisztánban és a 
Fák-országokban. az oroszországi eszközök 
2013/14-es értékesítését követően továbbra 
is aktív portfóliómenedzsment szemléletet 
folytatunk. Fontos inorganikus lépésként a 
mol-csoport belépett az északi-tengerre és 
sikeresen zárt le két tranzakciót is 2014 során. 
ez a stratégiai lépés nemcsak a termelés és az 
offshore tapasztalat növelését teszi lehetővé 
a mol-csoport számára, hanem az upstream 
portfólió átlagos kockázatának mértékét is 
csökkenti. az északi-tengeri régió egy új tech-
nológiai tudásbázisként szolgál, amelyből 
az egész mol-csoport profitálhat. a mol-
csoport továbbra is elkötelezett a kutatási 
stratégiájának megvalósítása mellett, amely a 
hosszú távú, fenntartható növekedés alapja.

aktívan keresünk lehetőségeket a nemzetközi 
kutatási portfóliónk további bővítésére orga-
nikus és inorganikus lépések megtéte lével 
egyaránt. (1) a 28. brit koncessziós pályá-
zatban a mol 4 kutatási blokkot nyert el.  

az északi-tenGeri 
terjeszKedést KöVetően  

a mol-csoport  
felKerült az offshore 

kutatás és termelés 
viláGtérképére, eGy  

stabil, alacsony  
kockázatú térséGben.  

a második eszközvásárlás 
lezárásával további 

műKödési szinergiáKat 
realizálunk az északi-

tenGeri portFólión.

Alexander Dodds – ügyvezető igazgató,  
Csoportszintű Kutatás-Termelés

Upstream
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KÖZEL-KELET, ÁZSIA ÉS AFRIKA
A MOL-csoport megerősítette jelenlétét 
ezekben a térségekben portfóliójának kiter-
jesztésével és a gyorsított munkaprogramok 
végrehajtásával. Irak Kurdisztáni Régiójában 
az Akri-Bijeel blokk mezőfejlesztési tervét 
hivatalosan is jóváhagyták, így megkez-
dődhetett a kereskedelmi célú kitermelés. 
A MOL-csoport szoros, hosszú távú együtt-
működéssel rendelkezik a kurdisztáni régió 
kormányával és elkötelezett a jelenlétének 
megerősítésében és további befektetésekben 
Irak Kurdisztáni Régiójában.
 
Fontos mérföldkövet értünk el az akri-bijeel 
blokk mezőfejlesztési tervének (FdP) elfo-
gadásával a természet erőforrások minisz-

tériuma által, amelyet a kereskedelmi célú 
kitermelés elindítása követett a bijeel-1 eWt 
(kiterjesztett kút tesztelési) létesítményben. 
emellett párhuzamosan a tovább mélyített 
fúrásokkal és kúttesztekkel a bijeel mező 
rezervoár jobb megismeréséhez is közelebb 
kerültünk. a bakrman térségben a 3d szeiz-
mikus vizsgálatok véget értek, bakrman-2 
lehatároló kút elérte a tervezett mélységét 
a triász rétegben, a vártnál jobb eredmé-
nyeket mutatva. a shaikan blokkon a második 
kitermelő egységet (PF-2) üzembe állították. 
a blokk hét kútból termel két kitermelő 
egységbe, a teljes termelési kapacitás 40 
mboepd.
a tal-blokkban 1999 óta hat találatot értünk 
el. a felszíni létesítmények – beleértve a 2014-
ben üzembe állított makori gázfeldolgozó 
üzemet – elérték a bruttó 77 mboepd kiterme-
lést. mamikhel- és maramzai-mezőket 2014-
ben kereskedelmi értékűnek minősítették, a 
mezőfejlesztési tervet benyújtották a pakisz-
táni kormányhoz. kettőről négyre növeltük 
fúróberendezéseink számát az operált blok-
kokban, amelyből három a tal blokkban van. 
négy kút fúrása kezdődött meg, amelyek befe-
jezése 2015-ben várható, amelyből 2 kutató és 
2 termelő kút. Három új kút került termelésbe 
állításra. a karak blokkban a Halini-1 kutató 
kúton a meghosszabbított teszt termelés foly-
tatódott. 2015-ben két kutatófúrás helye 
került kijelölésre. az első kutatófúrás a ghauri 
blokkban 2014-ben volt, amely találatot ered-
ményezett. a margala észak blokkban elkezdő-
dött az első kutatófúrás. ez az első kút, amelyet 
a Potwar-medence északi részében fúrnak, 
ezért kiemelkedő jelentőséggel bír a terület jó 
kutatási potenciáljának feltérképe zésében.
a mol-csoport tovább folytatja kutatási pozí-
ciójának növelését a Pakisztánban.
ománban a mol-csoport folytatta a fúrás 
előtti kutatási tevékenységét geológiai és 
geofizikai tanulmányok készítésével, 2d/3d 
szeizmikus kutatással, szeizmikus adatfeldol-
gozással és részleges értelmezéssel, valamint 
megkezdte az előkészületeket az első tervezett 
kutatófúráshoz, amely 2015 negyedik negyed-
évében várható.

FÁK-RÉGIÓ
Intenzív mezőfejlesztés folyik a Baitugan 
blokkban, Oroszországban. Kazahsztánban, 
a Fedorovsky blokkban már a mezőfejlesztési 
fázis zajlik, miután további készleteket köny-
veltünk 2014-ben.

oroszországban a mol-csoport 2014 áprili-
sában értékesítette a baitex llC-részvények 
49 százalékát a turkish Petroleum Corpo-
ration (tPao) részére. annak érdekében, 
hogy optimalizálja a tevékenységét, stra-
tégiai partnerséget alakított ki és a mol-
csoport maradt a blokk operátora. a baitu-
gan blokkban a mezőfejlesztési program 4-6 
fúróberendezéssel folytatódott. az infrast-
ruktúra létesítése befejeződött, 52 terme-
lő és besajtoló kutat fúrtak, így a tava-
lyi év termelési növekedése folytatódott.  
a yerilkinsky-blokkban a 3d szeizmikus 
eredmények értelmezése 2014-ben igazolta 
a blokk kutatási potenciálját, az első kutató-
fúrás 2015 harmadik negyedévében várha-
tó. a matjushkinsky blokkban a középpont-

leGFontosabb eredmények

2015-ben célunk  
a termelés további 

növelése és a Földtani 
potenciál Feltárásának 

Folytatása, amely 
értékes adatokat 

nyújt majd az akri-
bijeel blokk további 

lehatárolásához iraK 
kurdisztáni réGiójában.

Carl Grenz – ügyvezető igazgatóhelyettes, 
Csoportszintű Kutatás-Termelés

ban továbbra is a kutatási tevékenység áll, 
beleértve a 2d szeizmikus adatok értelme-
zését, amely várhatóan pontosítja a blokk-
potenciált.
a Fedorovsky-blokkban, kazahsztánban, 
2014 májusában sikeresen befejeződött 
a lehatároló program. az u-24 lehatároló 
fúrás teszteredményei alapján új találatot 
jelentettünk be a rozhkovsky mező bash-
kirian rezervoárjában. a független készlet-
audit után a mol további 24 mmboe kész-
letet könyvel, így 60 mmboe-re nőtt a 
blokk készletállománya. a kazah állami 
hatóság jóváhagyta a mező kereskedelmi 
értékűvé nyilvánítását. 2015-ben a mol 
megkezdi a mezőfejlesztés első fázisának 
előkészületeit.
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KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓ
A KKE régióban a MOL-csoport több mint 
75 év tapasztalattal rendelkezik a kutatás-
termelés területén. A régió továbbra is 
központi szerepet tölt be a Csoport Upst-
ream portfóliójában. Stratégiai célunk 
az érett mezők szénhidrogén kihozata-
lának maximalizálása és a kitermelés 
csökkenésének mérséklése a cash flow 
maximalizálása mellett, miközben meglévő 
tudásbázisunkra alapozva optimalizáljuk 
portfóliónkat és növeljük a költséghaté-
konyságot.

az északi-tenGer  
kiemelt terület marad  

a mol-csoport 
üzletFejlesztési 

politikájában. a mol-
csoport jó pozícióban van, 

hogy a jelenlegi alacsony 
olajár Környezetből 

származó lehetőségeKet 
Kihasználhassa,  

mely lehetőVé teszi 
számunkra a kockázatok 

csökkentését, valamint 
újabb kutatás és 
mezőfejlesztési 

lehetőségeK Keresését.
Brian Glover – igazgató, Csoportszintű  

Kutatás és Üzletfejlesztés

a kke réGióban a mol 
hatéKonyan alKalmazza 
techniKai tapasztalatát  
és tudásbázisát az érett 

mezőK termeléséneK 
csökkentésének 

eGyensúlyozására.
Mike Pausche – igazgató, Csoportszintű KTD  

Mezőbeni Operáció

sziós szerződést kötött a szeged-nyugat 
blokkra és a jászberény geotermális blokkra 
az első pályázati fordulóban. 2014 júniu-
sában, a második koncessziós pályázaton a 
vállalat elnyerte az okány-kelet blokkot.
az ina célja nemcsak a kitermelés csökkené-
sének megállítása Horvátországban, hanem 
annak növelése is 2015-ben. az ina erőfe-
szítései már most is pozitív eredményeket 
mutatnak, mivel a horvát kőolajtermelés 
először növekedett több mint egy évtizede, 
köszönhetően az átfogó kút optimalizációs 
programnak.
a felgyorsított szárazföldi kutatási és fejlesz-
tési tevékenységek hatására 5%-ra mérsék-
lődött a kitermelés csökkenés mértéke 
2014-ben. Fontos mérföldkövet ért el ivanić-
Žutica eor-projekt, a minisztérium enge-
délyt adott a Co2-besajtolás tesztelésére az 
ivanić mezőn. 2015-ben véget ér az eor-
program első fázisa – amely majd pozitív 
hatással lesz az ivanić-mező termelésére 
– és elkezdődik a Co2-besajtolás a Žutica-
mezőn. a tengeri termelő kutak fúrása 
2014-ben is folytatódott, amely során öt új 
kút összesen 1,6 mboepd-vel járul hozzá az 
ina gáztermeléséhez. elkezdődött a gázter-
melés az izabela mezőn 2014 júliusában 
és az ika jz-mezőn 2014 novemberében. a 
kutatási portfólió további bővítése érde-
kében az ina indult az első tengeri koncesz-
sziós pályázaton és két blokkot (dél-adria 
25 és dél-adria 26) nyert el. az ina tárgya-
lásokat folytat a termelés megosztási szer-
ződésről (Pro duction sharing agreement). 
az ina továbbá érdeklődik az első száraz-
földi koncessziós pályázaton meghirdetett 
blokkok iránt is, amelyben 2015 első negyed-
évében hirdetnek eredményt.

ÉSZAKI-TENGER
2014-ben a MOL sikeresen lezárta az üzleti 
tranzakciót a Wintershall és Premier Oil 
cégekkel, valamint bővítette portfólióját a 28. 
egyesült-királyságbeli koncessziós pályázat 
keretében elnyert 4 kutatási blokkal.

a mol-csoport belépett az egyesült királyság 
északi-tengeri régiójába 14 nem operátori off- 
shore-eszköz megvásárlásával a Winter shalltól 
(amely tagja a német basF-csoportnak). 
ekkor a Cladhan mezőfejlesztési projektje 
már folyamatban volt, a Catcher mezőfejlesz-
tése pedig jóváhagyásra várt. a Cladhan mező-
fejlesztési fázison hamarosan befejeződik, az 
első olaj 2015 második félévében várható.  

a Catcher-mező munkaprogramja jóváha-
gyásra került, az első kutak fúrása 2015 második 
negyedévében kezdődik, és a FPso építésének 
munkálatai is zajlanak japánban. 2014 decem-
berében lezárult a Premier oil részesedésének 
megvásárlása a scott, a telford és a rochelle 
mezőkön. 2014-ben a mol-csoport 4 kutatási 
blokkot nyert el a 28. egyesült-királyságbeli 
szénhidrogén koncessziós pályázaton.
az északi-tengerre való belépés stratégiai 
jelentőségű, amely lehetővé teszi a készletek 

és az össztermelés növelését, ráadásul a mol-
csoport upstream portfóliójának átlagos 
politikai kockázatát is csökkenti. az északi-
tengeri belépés lehetővé teszi a sekélyvízi 
tengeri tapasztalatunk bővítését is, illetve 
egy újabb termelési központ létrehozását. 
lehetőséget látunk a költséghatékonyság 
előmozdítására az értéklánc mentén, illetve 
proaktív együttműködést alakítottunk ki a 
többi operátorral a költségek csökkentése 
érdekében az alacsony olajárkörnyezetben.

különböző projekteken keresztül a mol-
csoport stratégiai célja a termelés csök-
kenésének 5 százalékra mérséklése. a 
konvencionális kutatóprogram gáz és 
gázkondenzátum találatokat eredményezett.  
a derecskei medencében folytatódott a nem 
konvencionális szénhidrogén kutatás. emel-
lett 11 mezőfejlesztési program fejeződött 
be és 5 kút fúrása ért véget. az egységnyi 
termelési költség csökkentése érdekében 
egy átfogó költséghatékonysági programot 
indít a vállalat. a kutatásba vont terület 
növelése érdekében a mol-csoport koncesz-
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éghajlatVáltozás

környezet

eGészséG és biztonsáG

közösséGek

humán tőKe

gazdasági fenntarthatóság

környezet

2010 2011 2012 2013 2014

veszélyes hulladék (t) 22.587 25.240 21.281 9.374 9.135 
veszélyes hulladék (kg/olaj egyenérték tonna) 5,1   5,5   4,9   2,2   2,3   

nem veszélyes hulladék (t) 37.092 27.761 43.079 68.640 73.560 
nem veszélyes huladék (kg/olaj egyenérték tonna) 8,3   6,1   9,9   16,3   18,5   

Újrafelhasznált vagy újrahasznosított hulladék (t) 33.501 24.339 28.451 34.669 33.976 
Újrafelhasznált vagy újrahasznosított hulladék aránya (%)  56     46     44     44     41    

2010 2011 2012 2013 2014

Halálesetek száma 
(saját munka-
vállalók)

0 0 1 0 0 

Halálesetek száma 
(beszállítók) 1 5* 0 2 3 

*  Öt beszállító és egy harmadik fél halála nem ebk-jellegű esemény eredményeképpen 
(tűzharc Pakisztánban)

2010 2011 2012 2013 2014

közösségi befektetések kutatás-termelés üzletágban (millió Ft)  
(teljes mol-csoport ina-csoport nélkül) 92 163 191 354 234 

2011 2012 2013 2014
létszám 6,760 6,946 6,432 3,863

nők (%) 14 13 14 17
Fluktuáció (%) 9.7 10.6 5.3 7.0
egy főre jutó képzési költség (ezer Ft) 78 72 84 111
egy főre jutó képzési óraszám 28 20 28 31

* 2014-től a Crosco d.o.o. adatait nem tartalmazza

2010 2011 2012 2013 2014
készlettartam index (reserve life index) (év)* 88 13 15 15 16
organikus készletpótlási ráta (organic reserve replacement rate) (%)* 84 217 19 18 103
kutatás-Fejlesztés célú kiadások (millió Ft) 90 715 730 486 286

* az ina készleteivel együtt. a termelési adatok az egész mol-csoportra vonatkoznak, beleértve az ina-csoportot is. sPe 2P metodológia szerint számítva.

fenntarthatósági átteKintés

  a fokozott olajkinyerési eljárást alkalmazó projekt Horvátországban 
megkapta a működési engedélyt. a projekt célja az olajkinyerés 
növelése és a szén-dioxid- (Co2) kibocsátás alapvető csökkentése. 
miután a szükséges vizsgálatok megtörténtek mind a Co2-vissza-
sajtoló kutakon, mind a vízvisszasajtoló egységeken, próbain-
jektálás történt 12 darab ivanićban található kúton. 2014 végére 
összesen 27.045.379 m3 Co2 került injektálásra, ami 50 ezer tonna 
Co2-kibocsátás csökkentést eredményezett. 

  2013-ban megkezdődött egy átfogó vízgazdálkodási tanulmány elké-
szítése 2 kutatás-termelési blokkra vonatkozóan: az egyik Pakisz-
tánban, a másik irak kurdisztán régiójában található, mindkettő 
vízszegény területen. a tanulmány 2014-ben került véglegesítésre. 
a további fejlesztéseket figyelembe véve mindkét területen – főleg 
a vízigényes fúrási tevékenység miatt – további javaslatok születtek a 
fenntartható vízellátás és a vízkészletek megóvása érdekében.

  a kutatási és termelési tevékenység gyakran természeti szem-
pontból védett területen vagy ahhoz közel történik. 2014-ben a 
mol-csoport átfogó felmérést végzett a biodiverzitás szempont-
jából kritikus területek azonosítása érdekében. ez alapján a mol-
csoport kitettsége általában alacsony, azonban magyarországon és 
Horvátországban néhány telephely natura 2000 területen helyez-
kedik el, és Horvátországban 3 fő telephely biodiverzitás szem-
pontjából kritikus (védett természeti vagy vízérzékeny) területen 
fekszik. a biodiverzitás szempontjából kritikus telephelyekre 2015-
ben biodiverzitás akciótervek készülnek majd. Pakisztánban elké-

szült az akcióterv mind a három kritikus telephelyre 2014–2016-ra 
vonatkozóan és ennek első része véglegesítésre került. 
  az európán kívüli kutatási és termelési tevékenység során nagy-
mennyiségű nyersolajat szállítanak rendszeresen közúton. annak 
érdekében, hogy saját munkavállalóink és beszállítóink jobban 
átlássák és kezeljék a felmerülő veszélyeket, a mol Pakistan egy 
átfogó közúti kockázatkezelési elemzést készített a kondenzátum/
nyersolaj szállításáról a telephelyektől a gyűjtőlétesítményekig. 
ezentúl új ebk vizsgálati és értékelési szempontokat vezettünk be a 
beszállítóink számára a közúti közlekedésről. ezáltal tudjuk azonosí-
tani a legjobb biztonsági teljesítménnyel rendelkező beszállítókat.

  irak kurdisztán régiójában a kalegran b.v. felmérést készített a 
működése által érintett felek számára leglényegesebb társadalmi 
kérdésekről, az érintettek igényeiről és a működéshez kapcsolódó 
társadalmi hatásokról. a folyamat eredményeként érintettek bevoná-
sáról és a társadalmi befektetésről szóló stratégia készült. ennek kere-
tében 6 területet azonosítottak, amelyek kritikusak a helyi közösségek 
számára. a főbb területekre: vízgazdálkodás, mezőgazdaság, oktatás, 
fiatalok bevonása és turizmus, válaszként több kezdeményezés is indul 
a későbbiekben. a javaslatok értékelése és megtervezése a közeljö-
vőben történik majd, megvalósításukra pedig 2015-ben kerül sor. 

  2014-ben a mol-csoport egy új nemzetközi tehetségkutató prog-
ramot indított el uPPP néven. 972 csapat nevezett a versenyre, 
legtöbbjük Pakisztánból, irak kurdisztán régiójából, az egyesült 
királyságból, magyarországról és Horvátországból. Három pakisztáni 
csapat került be a 10 legjobb közé, és néhányuk a nagy értékű díj 
mellett lehetőséget nyert arra, hogy csatlakozzon a mol-csoporthoz.

Fajlagos energiafelhasználás

energiafelhasználás / termelés – kutatás-termelés ina nélkül
energiafelhasználás / termelés – kutatás-termelés
energiafelhasználás / termelés – 2013 ogP-átlag
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ÜHg-kibocsátás / termelés – teljes kutatás-termelés
energiafelhasználás / termelés – 2013 ogP-átlag
ÜHg-kibocsátás / termelés – kutatás-termelés – ina nélkül
ÜHg-kibocsátás – ina kutatás & termelés üzletága
ÜHg-kibocsátás – kutatás & termelés ina nélkül

ÜHg-kibocsátás 

elfolyások száma és mennyisége (>1m3)

munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága (ltiF)

2,0

1,5

1,0

0,5

0

eset/millió 
munkaóra

munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága – kutatás & termelés ina nélkül
munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek gyakorisága – teljes kutatás & termelés

általános megjegyzés a lap aljára: az adatok a teljes mol-csoport, de csak azon vállalatok tekintetében, melyek felett kontrollt gyakorol, ennek megfelelően az adatok a 
vegyesvállalatok (ina offshore, szíria, egyiptom és angola) nélkül értendőek; és a teljes termelés 82%-át fedik le. kivéve a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó adatok, melyek a 
teljes mol-csoportra vonatkoznak.

vízkivétel / termelés – teljes kutatás-termelés
vízkivétel / termelés – kutatás-termelés ina nélkül
teljes vízkivétel – ina kutatás-termelés üzletága
teljes vízkivétel – kutatás-termelés ina nélkül

elfolyások mennyisége – kutatás & termelés ina nélkül
elfolyások mennyisége – teljes kutatás & termelés
elfolyások száma – ina kutatás & termelés üzletága
elfolyások száma – kutatás & termelés ina nélkül
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mol-CsoPort

kutatás

termelés

*a mol értékesítette a baitex llC részesedésnek 49%-át (a baituganskoye mező tulajdonosa), az ügylet 2014 elején lezárult.

spe 2p készletek (2014)
555 mmboe

termelés (2014)
97,5 mmboe

Portfólió

kke réGió irak kurdisztáni réGiója

pakisztán

termelés: 76,8 mboepd
készletek (2P): 318,4 mmboe

termelés: 1,9 mboepd
készletek (2P) :15,4 mmboe*

* a shaikan blokk készletei

shaikan
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baitugan

yerilkinsky

matjushkinsky

termelés: 7,7 mboepd
készletek (2P): 74,5 mmboe

Fedorovsky
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készletek (2P): 60,4 mmboe

eGyiptom

tal
karak

margala north 
margala 
ghauri 

termelés: 6,6 mboepd
készletek (2P): 13,4 mmboe

kelet-yidma &  
sidi rahman and  
rizk development leases
ras Qattara
észak-bahariya
nyugat-abu gharadig

termelés: 2 mboepd
készletek (2P): 2,5 mmboe

ro

ro

Hu

H
Hr

Hr

oroszország

kazahsztán

Pakisztán

omán

irak

szíria

egyiptom

angola

kamerun

uk

45%
gáz

46%
olaj

56%
gáz

36%
olaj

khor mor 
Chemchemal

KazahsztánoroszorszáG**

Hu

9%
kondenzátum

8%
kondenzátum

Upstream

35



doWnstream

2014-ben nemcsak  
a csoportszintű downstream 

teljesítmény, de a doWnstreamen 
belüli valamennyi üzletáG  

is növekedést mutatott.  
biztos vaGyok benne,  

hogy jó úton járunK,  
és tudom, hogy KollégáinK 
képesek lesznek teljesíteni  

a 2017-ig meghatározott 
valamennyi célunkat.

Horváth Ferenc – ügyvezető Igazgató,  
Csoportszintű Downstream

áttekintés
  A MOL-csoport Downstream 
divíziója egy igen válto-
zatos üzleti terület, mely-
nek globális portfóliója a 
finomítói és a petrolkémiai 
létesít ményekből, valamint 
nagykereskedelmi és kiske-
reskedelmi tevékenységekből 
áll, beleértve az optimalizált 
és integrált ellátási lánc által 
támogatott logisztikai tevé-
kenységet is
  Hat termelőegység összesen 
20,9 millió tonna/év finomítói 
és 2,1 millió tonna/év 
petrolkémiai kapacitással 

  Globális szinten 16,7 millió 
tonna/év finomítói és  
1,1 millió tonna/év 
petrolkémiai termék 
nagykereskedelmi 
értékesítése

  Kiskereskedelmi jelenlét 11 
országban, 1734 benzinkúttal

  Mindegyik főbb Downstream 
szegmens javított a 
teljesítményén 2014-ben, 
aminek eredményeképpen 
a tisztított CCS EBITDA 
összességében 32%-os 
javulást mutatott az előző 
évhez képest

  A MOL-csoport petrolkémia 
tisztított EBITDA eredménye 
megháromszorozódott a 
2013. évi eredményhez 
képest

  Az elmúlt 5 év legmagasabb 
organikus tőkeberuházása 
valósult meg 2014-ben 

  A jó Downstream 
eredmények egyértelműen 
mutatják az Új Downstream 
Program sikeres lezárását: 
500-550 millió dollár értékű 
hatékonyságnövelést 
realizáltunk 2014-ig bezárólag

A Downstream kimagasló eredményt ért el 
2014-ben. Hogyan látja Ön ezt a javuló telje-
sítményt?

„különösen az év második fele meglehetősen 
erős volt a mol-csoport downstream divízió 
számára. nagy örömömre szolgál, hogy kije-
lenthetem: mind a Finomítás és marketing, a 
kiskereskedelem és a Petrolkémia üzletág is 
javuló teljesítményt mutatott a tavalyi évben. 
870 millió dolláros tisztított ebitda-eredményt 
értünk el tavaly az Új downstream Program 500 
millió dolláros hatékonyságnövelő hatásának 

támogatásával, ami több mint 30%-os javu-
lást jelent. Örömmel számolhatok be a mai nap 
arról, hogy a tavalyi eredmények alapján elértük 
azokat a célokat, amelyeket 2012-ben tűztünk ki 
magunk elé, és jelentettünk be részvényeseink 
számára. jelenlegi célunk, hogy fenntartsuk, és 
tovább építsük a regionális piaci modellünket, 
ami három fő pilléren alapul. az első pillér arról 
szól, hogy hogyan kezeljük és mit kezdünk az 
eszközeinkkel, a másodikba a piacaink, a harma-
dikba pedig kollégáink tartoznak.”

Horváth Ferenc – ügyvezető Igazgató,  
Downstream

VersenyelőnyünK
a mol-csoport downstream divíziója külön-
böző üzletági tevékenységekből áll, amelyek 
egy integrált értéklánc részeit alkotják. ez 
az értéklánc a nyersolajat egy sor finomí-
tott termékké alakítja át, amelyeket a hazai 
igények kielégítésére, ipari felhasználásra, 
valamint üzemanyagként szállítanak tovább, 
és értékesítenek. a termékek között találjuk 
többek között a gázolajat, a dízelt, a fűtőolajat, 
a repülő-üzemanyagot, a kenőanyagokat, a 
bitument, a ként és a folyékony szénhidrogén-
gázt (lPg). továbbá a vállalat petrolkémiai 
termékeket is gyárt és értékesít világszerte, 
valamint vezető pozíciót tölt be a kelet-közép-
európai régió petrolkémiai szektorában.  

az ellátási lánc menedzsment révén optima-
lizált „hat termelőegységből álló modellünk” 
számára előnyt jelentenek a komplex eszköz-
parkunkból eredő szinergiahatások. a magas 
nettó készpénztermelő képességgel rendelkező 
finomítóink magyarországon és szlovákiában 
a legtöbbet hozzák ki mind a földrajzi fekvé-
sükből adódó lehetőségekből, mind a kiegyen-
lített termékstruktúrájukból és fogyasztói 

körükből. a mol-csoport Petrolkémia üzletága 
jelentős előnyt biztosít a cégcsoport finomítói 
számára, s emellett magas minőségű termé-
keket juttat el fogyasztóinkhoz. 

a mol-csoport azon finomítói számára, 
amelyeket a tengerről is ki lehet szolgálni, 
alapanyag-optimalizálásunk biztosítja, hogy 
a kőolaj típusok széles palettájából a legmeg-
felelőbb nyersanyagot válasszuk ki. az aktu-
ális kőolajpiaci trendek alapján és az ellátási 
lánc optimalizálásának köszönhetően 2012 
és 2014 között folyamatosan növelni tudtuk 
finomítóinkban az alternatív nyersolaj-
feldolgozást az urál típusú kőolajjal szemben. 
kőolaj- és alapanyag-ellátásunkat, valamint 
az alacsony költségek melletti termékszállí-
tást kiterjedt vezetékrendszerünk és megnö-
velt tárolókapacitásunk révén biztosítjuk.  
a változatos, megfelelően pozicionált keres-
kedelmi tevékenységekkel támogatott logisz-
tikai hálózatunk továbbra is kulcsfontosságú 
versenyelőnyt biztosít számunkra árbevéte-
lünk maximalizálásához és a végfelhasználó-
ikhoz történő eljutáshoz.

Downstream

37



LEZÁRÁSRA KERÜLT AZ „ÚJ DOWNSTREAM 
PROGRAM 2012–2014”

a mol-csoport downstream divíziója sikeresen zárta 
le a 2012 és 2014 között megvalósított Új down stream 
Programját: jelentős hatékonyságnövelést sikerült 
elérni valamennyi működési területünkön. teljes 
szemléletváltásra került sor, azáltal, hogy radikális 
változtatásokat vezettünk be az integrált down stream 

értéklánc valamennyi eleménél, kezdve a kőolaj kivá-
lasztásától, a finomítói és petrolkémiai termékek 
gyártásának folyamatán át egészen a nagy- és kiske-
reskedelmi tevékenységig. a több mint 300 megva-
lósított hatékonyságjavító akció révén a divíziónak 
sikerült növelni a hatékonyságát, még rugalmasabb 
üzletmenetet biztosítani, és szigorú költségellenőrzés 
mellett maximalizálni az árbevételeit. 

az eredeti tervekkel összhangban 150 millió dolláros 
javulást sikerült elérni 2012-ben (ami a teljes 
időszakra kitűzött cél majdnem 30%-a). 2013-ban, 
azaz a program második évében 400 millió dolláros 
CCs ebitda, 2014-ben pedig, az „Új downstream 
Program” harmadik és egyben utolsó évében a mol-
csoport leányvállalatainak arányos hozzájárulásával 
500-550 millió dolláros CCs ebitda javulást értünk 
el 2011-hez képest. kiemelkedő eredményekről 
számolhatunk be az energiagazdálkodás területén, 
amivel közel 100 millió dolláros megtakarítást reali-
záltunk a volumencsökkentés, az energiaforrások 
optimalizálása és a hatékonyabb szerződésmenedzs-
ment révén. a termelés rugalmasságának javulása és 
a hozamnövekedés további 100 millió dollárt jelen-
tett, amit alternatív nyersanyagok használata és a 
gyártóegységek termelékenységének javítása révén 
értünk el valamennyi telephelyen. 
ezzel egy időben optimalizáltuk a termék- és piac-
portfóliónkat is: egyre több nagyobb értéket 
képviselő terméket állítunk elő, melyeket a legjö-
vedelmezőbb piacokon történő értékesítésre össz-
pontosítunk. szintén jelentős javulást értünk el a 
kiskereskedelmi árrések területén is.

az Új downstream Program sikeres modelljére építve 
a downstream divízió most már készen áll arra, hogy 
a továbbra is bizonytalan gazdasági környezet által 
jelentett kihívásokkal is szembenézzen: ehhez egy 
új eszköz- és piachatékonysági növelést megcélzó 
programot indítunk, amellyel a mol-csoport down-
stream divízió által meghatározott stratégiai célok 
elérését kívánjuk elősegíteni. 

MEGLÉVŐ TERMELŐESZKÖZ-PORTFÓLIÓNK 
MEGERŐSÍTÉSE ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

az összes termeléssel kapcsolatos és 2014-re megha-
tározott egészségvédelmi, biztonságtechnikai és 
környezetvédelmi (ebk) célt teljesítettük. a 2014-es 
Fenntartható fejlődés (FF) és ebk akcióterv 92%-ban 
teljesült, mivel néhány intézkedés átütemezésre 
került 2015-re. az összesített ltiF (munkanapki-
eséssel járó balesetek gyakorisága) érték rendkí-
vüli mértékben, 68%-kal csökkent a 2010-es 3,5-ös 
értékről 1,12-re 2014-ben. 

a lean program továbbra is sikeresen működik a 
Pozsonyi és dunai Finomítóinkban, valamint ered-
ményesen bevezetésre került a tvk-ban is. 2013 óta 
a finomítói hozamok és energiafelhasználás terü-
letén valamivel több mint 17 millió eurós megtaka-
rítást azonosítottunk.

az elmúlt 5 év viszonylatában rekordszintű orga-
nikus tőkeberuházást értünk el 2014-ben, melyet 
főként a kulcsfontosságú stratégiai projektjeinkre és 
a Pozsonyi Finomító nagyleállására fordítottunk. a 
racionalizált tőkeberuházásokkal nemcsak fenntar-
tani tudtuk eszközeink működőképességét, de bizto-
sítottuk azt is, hogy további hatékonyságnövelést 
célzó projekteket lehessen megvalósítani. 

a 2014-es tőkeberuházásoknál elsősorban a növeke-
désre összpontosítottunk. Petrolkémiai üzleti stra-
tégiánk részeként egy szélesebb és jobb minőségű 
termékportfólióval, valamint a legfőbb piacainkon 
meglévő részesedésünk növelése révén javítottunk 
a versenyképességünkön. így az új 220 kt/év kapa-
citású ldPe üzem megépítése Pozsonyban a tervek 
szerint folytatódott 2014-ben, melynek teljes beru-
házási értéke meghaladja a 340 millió dollárt. az új 
üzem által növekedni fog a termelési rugalmasság, 

javulni fog a termékminőség és 2015 végétől 
kezdődően lehetővé válik a nafta kihozatal növe-
lése a Pozsonyi Finomítóban. 2014 végén jelentős 
mérföldkőhöz érkeztünk a projekt során, amikor 1 
millió munkaórát teljesítettünk munkaidő-kiesést 
okozó sérülés nélkül. a tvk-nál (azaz a magyaror-
szági petrolkémiai vállalatunknál) a 130 kt/év kapa-
citású, összesen 150 millió dollár értékű beruházást 
jelentő butadién kinyerő üzem építési munkálatai 
jól haladnak. a projekt több jelentős szakasza is 
lezárult 2014-ben: augusztusban elkészült az első 
tárolótartály, decemberben pedig a tervek szerint 
befejeződött a csővezetékek és egyéb berende-
zések telepítése. az új üzem gumiabroncsokhoz 
használt szintetikus gumihoz fog alapanyagot gyár-
tani és ezáltal tovább javítja majd a petrolkémiai 
üzletág nyereségességét. az üzembe helyezést 2015 
második negyedévére, míg a termelési tevékenység 
beindulását 2015 harmadik negyedévére várjuk. 

termelési szempontból 
célunK, hogy hatéKony és 

KiVáló minőségű finomítóKat 
üzemeltessünk, valamint több 

mint 1%-kal növeljük azok 
rendelkezésre állását, és  

2,5%-Kal jaVítsuK a fehér 
terméKeK Kihozatalát.  

a petrolkémiai üzletáGon 
belül növelni FoGjuk, és 

továbbFejlesztjük az értéklánc 
valamennyi elemét.

Miika Eerola – Csoportszintű Downstream  
Termelés, igazgató

legfőbb eredményeinK

a doWnstream  
divízió új pénzüGyi 

céloKat tűzött Ki, és 
bejelenthetem, hogy az 

elKöVetKező három éVen 
belül a next doWnstream 
proGramunk révén 1,3-1,4 
milliárd dolláros ebitda 
eredményt FoGunk elérni 

2017 véGére, miközben  
a normalizált szabad 
cash flow nagyjából 

900 millió dollár körül 
alakul majd.

Horváth Ferenc – ügyvezető Igazgató,  
Csoportszintű Downstream
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a mol-csoport teljes kőolaj- és petrolkémiai termék-
értékesítése a fő piacokon és a szélesebb értelemben 
vett kke régióban (kivéve olaszország) is csökkent, 
elsősorban a második negyedéves slovnaft nagyleállás 
következményeként, illetve a 0,1 kéntartalmú import 
gázolaj korlátozott rendelkezésre állása miatt.

a mol-csoport dowstream stratégiájának részeként 
az ellátás és értékesítés üzletág „országok szerinti 
koncepciókat” dolgozott ki minden egyes piac vonat-
kozásában, ahol jelen vagyunk vagy tervezzük a 
megjelenést, s ezzel meghatározta az elkövetkező 
három év ütemtervét. az akciótervek mögött meghú-
zódó legfontosabb mozgatórugó a növekedési poten-
ciál maximalizálása minden egyes piacon, akár a 
volumen, akár az árbevétel vonatkozásában. a mol-
csoport értékesítési és marketing stratégiája a kelet-
közép-európai régió növekvő értékesítési volumenére 
összpontosít, mivel a kontinentális piacokon jelentős 
előnyt élvezünk a cégcsoport központi pozíciója, vala-
mint a vevői igények magas szintű ismerete miatt. 

a mantovai Finomító logisztikai központtá való átalakítá-
sával összhangban a mol-csoport rendkívül elkötelezett 
az olasz piacon végzett nagykereskedői tevékenysé-
gének folytatása mellett, és mindent megtesz a piaci 
pozíciójának javítása érdekében. 2014 januárjában a 
mol-csoport downstream elindította a mantovai Fino-
mító átalakítását, és harmadik fél részére történő ellá-
tási tevékenységbe kezdett. októberben megérkezett 
az első tengeri szállítmány velence kikötőjébe az átala-
kított mantovai központ kiszolgálása céljából. 

2014 májusában a mol-csoport bejelentette az eni 
jelentős nagykereskedelmi pozíciókkal rendelkező 
cseh, szlovák és román üzleti egységeire vonatkozó 
értékesítési megállapodás aláírását. 2014 júniu-
sában pedig megérkezett az első tengeri szállítmány 
Constanta kikötőjébe, ezzel biztosítva, hogy a romá-
niai nagykereskedelmi tevékenységet még több 
forrásból lehessen kiszolgálni.

a mol-csoport növekedési stratégiájának megfelelően 
folytatjuk a romániai logisztikai hálózatunk optimalizá-
lását is. kibővítettük a tileagdban található raktárkapa-
citásunkat, és megkezdődött a magyarországról történő 
országok közötti szállítás. 2013-ban befejeződött a 60 
kt/év kapacitású üzemanyag-terminál építésének első 
fázisa giurgiuban a duna partján, 2014 októberében 
pedig lezárásra került a harmadik bővítési fázis is. 

2014-ben tovább nőtt a kiskereskedelem down-
stream eredményekhez való hozzájárulása, ami az 
előző évhez képest 35%-kal magasabb ebitda-ered-
ményt jelentett, mely elsősorban az üzemanyag-árrés 
növekedésének köszönhető. az kiskereskedelmi érté-

kesítés összesített volumene (beleértve a Pb-gáz- és 
kenőanyag-értékesítést is) 1%-kal nőtt éves alapon a 
csehországi töltőállomás-hálózat bővülésének, vala-
mint a magyarországon és szlovákiában fokozódó 
keresletnek köszönhetően. 
a javuló magyarországi és szlovákiai értékesítési 
eredmények kiegyenlítették a romániában emel-
kedő jövedéki adó, illetve a horvátországi csökkenő 
üzemanyag-kereslet csoportszintű negatív hatásait.
a prémium kategóriás üzemanyagok piacán növeltük 
részesedésünket kiskereskedelmi hálózatunk nagy 
részében, ami jelentősen hozzájárult a két szám-
jegyű üzemanyagárrés növekedéséhez.

regionális piaci részesedésünk és vevőbázisunk tovább 
bővült az akvizíciók révén: (1) adásvételi szerződést 
írtunk alá az eni-vel a downstream üzletáguk átvéte-
léről Csehországban, szlovákiában és romániában, 
beleértve a kiskereskedelmi hálózatot is, valamint (2) 
megszereztük a lukoil csehországi kiskereskedelmi 

összhangban  
az új kiskereskedelmi 

stratéGiánkkal célunk 
az, hogy benzinKútjainKat 

értékesítési pontokká 
alakítsuk át. üGyFeleink 

nagyobb mértéKű ismerete 
által relevánsabb és 

diFFerenciáltabb üzemanyaG 
és nem üzemanyag jellegű 

termékeket, valamint 
szolGáltatásokat FoGunk 

tudni kínálni. ezenFelül 
további kelet-közép-európai 

Felvásárlásokon keresztül 
méG inkább növelni kívánjuk 

piaci részesedésünket.
Lars Höglund – Csoportszintű  

Kiskereskedelem, igazgató

hálózatát. 2015-ben a megvásárolt hálózatok integrá-
lásának eredményeképpen a mol Ceska a cseh piac 
harmadik legnagyobb szereplőjévé fog válni. 

Új kiskereskedelmi stratégiát dolgoztunk ki a 2015 és 
2017 közötti időszakra a downstream stratégiánkkal 
összhangban. Célunk, hogy legfőbb piacainkon a 
fogyasztók elsőként minket válasszanak mind az 
üzemanyagok, mind pedig a kényelmi cikkek értéke-
sítési területén, és a mol-csoport kiskereskedelmi 
hálózata egy erőteljes márkává váljon. a stratégi-
ában vázolt kezdeményezések a 2015–2017-es üzleti 
tervben is szerepelnek, a tőkeberuházásra vonat-
kozó terveink pedig alapvető változásokat jelentenek 
a kínálatunkban, a kialakításban, a működésünkben 
és a marketingkommunikációnkban egyaránt. kiske-
reskedelmi szervezetünk számos kulcsfontosságú 
munkaerő toborzás által megerősítésre került 2014 
során, s ezzel további lépéseket tettünk a stratégiai 
céljaink és prioritásaink megvalósítása felé.

befejeződött a barátság i. kőolajvezeték rekonstruk-
ciója, amit az üzembe helyezés és próbaüzem követ 
majd 2015 első negyedévében. a Pozsonyi Fino-
mítóba várhatóan 2015 során érkezik meg az első 
kőolaj-szállítmány az adriai-tenger felől. 

2013. október 4-én az olaszországban tapasztalt negatív 
gazdasági környezet következményeként a mol-csoport 
bejelentette döntését a mantovai Finomító terméklo-
gisztikai központtá történő átalakítását illetően, a haté-
kony és nyereséges olaszországi üzletmenet biztosítása 
érdekében. a mantovai Finomító fokozatos átalakítása 
2013. harmadik negyedévében fejeződött be, és 2014 
negyedik negyedévében az új üzleti modellnek megfele-
lően kezdte meg tevékenységét.

REGIONÁLIS NAGYKERESKEDELMI, KISKERES-
KEDELMI ÉS LOGISZTIKAI HÁLÓZATUNK KIAK-
NÁZÁSA ÉS TOVÁBBI BŐVÍTÉSE

2014-ben 4%-os összesített növekedést tapasztaltunk 
a hazai piacokon (magyarország, szlovákia, Horvát-
ország) motorüzemanyag-fogyasztás tekintetében, 
a tágabb kelet-közép-európai üzemanyagpiac pedig 
nagyjából a tavalyi szinten alakult. a növekményt legin-
kább az élénkülő magyarországi kereslet magyarázza. 

a naGykereskedelem  
területén növelni  

FoGjuk piaci részesedésünket 
a legfőbb piacoKon, 

értékesítésünk pediG 150%-ra 
fog nöVeKedni a saját termelésű 

gépjármű-üzemanyagoK 
Volumenéhez Képest.

Galácz Ábel – Csoportszintű Ellátás  
és Értékesítés, igazgató
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környezet eGészséG és biztonsáG

éghajlatVáltozás környezet

környezet

eGészséG és biztonsáG

humán tőKe

gazdasági fenntarthatóság

Finomítás 2010 2011 2012 2013 2014
veszélyes hulladék (t) 42.142 43.163 45.036 42.215 50.075

veszélyes hulladék/termelés (kg/olaj egyenérték tonna) 1,9 2,0 2,2 2,1 2,9
nem veszélyes hulladék (t) 25.862 27.184 19.547 92.639 56.649

nem veszélyes hulladék/termelés (kg/olaj egyenérték tonna) 1,2 1,2 1,0 4,5 3,2
Újrafelhasznált vagy újrahasznosított hulladék (t) 41.846 45.730 42.222 114.403 85.346

Újrafelhasznált vagy újrahasznosított hulladék aránya (%) 62 65 65 85 80

Finomítás 2010 2011 2012 2013 2014
Halálesetek száma (saját munkavállalók) 1 0 0 0 0
Halálesetek száma (beszállítók) 0 0 0 0 1

2010 2011 2012 2013 2014
nagykereskedelmi vevői elégedettség (mol) (%) 88 86 88 86 86
nagykereskedelmi vevői elégedettség szintje (ina)* (%) 84 84 83 82 80
nagykereskedelmi vevői elégedettség szintje (slovnaft)** (%) 90 90 82 82 82

* ina 2013. évi értéke újraközölve.
** a slovnaft esetében 2014-ben új felmérés nem történt, a 2013-as értékek szerepelnek.

2010 2011 2012 2013 2014
downstream kutatás-Fejleszés célú ráfordítás (millió Ft) 1.626,2 1.467,7 1.380,0 1.604,5 1.306,0
megújulókra fordított kutatás-Fejleszés célú kiadás (millió Ft) 572,5    622,8    515,4 656,7    267,9

downstream (Petrolkémiával 
és  

kiskereskedelemmel) 
2010* 2011 2012 2013 2014

létszám 9.055 15.785 15.398 15.027 15.292
Férfiak (%) 75,8 79,2 79,7 79,6 79,9
nők (%) 23,4 20,8 20,3 20,4 20,1
Fluktuáció (%) 7,3 6,0 8,8 7,0 6,5

Petrolk. Finomítás Petrolk. Finomítás Petrolk. Finomítás Petrolk. + Finomítás Petrolk. + Finomítás

egy főre jutó képzési  
költség (ezer Ft) n.a 68 56 54 44 63 44 42 

egy főre jutó képzési óraszám n.a 25 36 22 40 26 21 27 

* ina nélkül 2010-ben.

fenntarthatósági átteKintés

  az energiahatékonyság javítása kulcsfontosságú az üzleti eredmé-
nyek elérése és a működés ökológiai lábnyomának csökkentése 
érdekében egyaránt. az Új downstream Program energiahatékony-
sági projektjeinek köszönhetően jelentős eredmények születtek ezen 
a területen. a 35 legnagyobb projekt révén közel 230 ezer tonnával 
csökkent a Co2-kibocsátás a 2014. év végére a 2011. évi kibocsá-
táshoz képest. a projektek által generált megtakarítás értéke több 
mint 10 milliárd Ft, ami jelentős előrelépés a 2013-as adatokhoz 
képest. Csoportszintű teljes ÜHg-kibocsátást egyéb tényezők is 
befolyásolják, például a termelés vagy a portfólió változása.

  a technológiai fejlesztéseknek és a működésben bekövetkezett válto-
zásoknak köszönhetően a légszennyező anyagok kibocsátása tovább 
csökkent a finomítás területén. a nitrogén-oxidok (nox) kibocsátása a 
mol-csoport finomítás üzletágában 3,4 ezer tonna volt 2014-ben, míg 
2013 előtt ez az érték 5,3 ezer tonna volt évente. a csökkenéshez hozzá-
járuló projektek között vannak technológiai fejlesztések és olyanok is, 
amelyek célja a monitoring- és az ellenőrzési rendszer megerősítése. 

  nem történt lti (munkaidő-kieséssel járó baleset) az elmúlt évben 
a downstream üzletág két nagy beruházása során (polietiléngyártó 
üzemegység beruházása a slovnaftban és a tvk területén épülő 
butadiénüzem). mindazonáltal sajnos történt egy beszállítói halál-
eset a dunai Finomítóban, emelési művelet közben.

  a mol downstream üzletág egyik fő célja a pozitív munkabiztonsági 
kultúra kiépítése és megtartása. ennek érdekében több program 
bevezetésére is sor került 2014-ben. az egyik kezdeményezés a 
tökéletes nap Program, amit a finomítói és petrolkémiai üzletágban 
vezettünk be. ennek keretében előre meghatározott cél nélkül 
követik nyomon a biztonsági teljesítményt, elsősorban a telephe-
lyek között is versenyre és az elért eredmények díjazására helyezve 
a hangsúlyt. egy másik példa a logisztika üzletágban bevezetett visel-
kedésalapú biztonsági program, a Program zer0. ennek keretében 
2014-ben 5 leányvállalatban készült biztonsági kultúraelemzés.
  a Petroskills kompetenciafejlesztési program folytatódott 2014. 
évben is. több mint 950 ember vett részt a programban a termelés, 
a petrolkémia és logisztika területeiről. a kompetenciaalapú 
fejlesztés eredményeként célzottan lehet a munkavállalók képzé-
sébe és fejlesztésébe beruházni. a végső cél a működési kiválóság 
és biztonságos működés elősegítése.

  a slovnaft pozsonyi finomítója egy új programot indított el a helyi 
közösségekkel való jó kapcsolat megtartása érdekében „Felelős szom-
széd” címmel. a program célja olyan kiadványok készítése, amelyek a 
finomító közelében élőknek szólnak. a tájékoztatók a finomítási tevé-
kenység olyan folyamatait és hatásait mutatják be, amelyek zavar-
hatják a közelben élőket, mint például a fáklyázás, vízszennyezés, 
szagok, füst- vagy zajszennyezés. a tájékoztatókat a helyi hatóságok 
és civil szervezetek is megkapták, és a vállalat honlapján is elérhetőek.
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Downstream

 KAPACITÁS (millió tonna/év)  NCI-index

dunai Finomító  8,1  10,6
Pozsonyi Finomító 6,1  11,5
rijekai Finomító  4,5  9,1
sisaki Finomító  2,2 6,1

Finomítók

loGisztika

KŐOLAJVEZETÉK KAPACITÁS (millió tonna/év)

barátság (szlovák rész, transpetrol tulajdona)  22,0
barátság i. (kétirányú – total 129 km)   3,5
barátság ii.   7,9
adria (magyarországi szakasz)  10,0
algyő   2,0
Porto marghera – mantova   2,6
adria – janaF (ina részesedése 12%)  20,0
termékdepó (darab)     36
termékvezetékek:
mol – 1.356 km    8,2
sn – 484 km    2,5

TÖLTŐÁLLOMÁSOK SZÁMA

magyarország 364
Horvátország  434
olaszország 129
szlovákia 214
románia 159
bosznia-Hercegovina 102
ausztria 57
szerbia 42
Csehország 192
szlovénia 40
montenegró 1
Összesen 1734

KisKeresKedelmi hálózat

petrolkémia

TERMELÉS  KAPACITÁS (kilotonna/év)

tvk - etilén  660
tvk - Polyolefin  765
sPC- etilén  220
sPC - Polyolefin  435
vezetékek  kapacitás (kilotonna/év)
alapanyag- és termékvezetékek  2700
etilén (kazincbarcika)  160
etilén (kalush)  100

Hazai és főbb piacok

Finomító

Petrolkémiai üzem

olajvezeték

Petrolkémiai vezeték

etilénvezeték

termékdepó

lengyelország

Csehország

szlovákia

románia

magyarország

Horvátország

szerbia

bosznia- 
Hercegovina

szlovénia
olaszország

ausztria

POZSONYI FINOMÍTÓ

DUNAI FINOMÍTÓ

SPC

TVK

SISAKI FINOMÍTÓ

RIJEKAI FINOMÍTÓ

töltöállomásaink
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földgáz-
szállítás

– fgsz zrt.

m
agyarországon jelenleg 
kizárólag az FGSZ Zrt. 
rendelkezik földgázszállí-
tási rendszer-üzemeltetői 
működési engedéllyel. A 

hazai földgázszállítási tevékenység mellett 
az FGSZ tranzit tevékenységet folytat Szerbia 
és Bosznia-Hercegovina részére, vala-
mint átszállítási tevékenységet Románia, 
Horvátország és Ukrajna irányába.

magyarországon jelenleg kizárólag az Fgsz 
Földgázszállító zrt. (a továbbiakban Fgsz) 
rendelkezik szállítási rendszerüzemeltetői 
engedéllyel. tevékenysége törvényileg szabá-
lyozott piaci környezetben zajlik. a hazai 
földgázszállítás mellett az Fgsz tranzit tevé-
kenységet is folytat szerbia és bosznia-
Hercegovina részére, átszállítást románia, 
Horvátország és ukrajna irányába. nemzetközi 
összehasonlításban a társaság vezetékrend-

szerének műszaki színvonala a csúcstechnoló-
giák közé tartozik. az Fgsz a térség stratégiai 
szerepben lévő vállalatai közé tartozik. dina-
mizmusa és hatékonysága európa egyik 
kiemelkedő földgázszállítójává teszi.
az Fgsz által az elmúlt években végrehaj-
tott stratégiai fontosságú vezetékfejlesztések 
alapozzák meg a társaság jövőjét, a regionális 
elosztó szerep kiteljesítését, és hazánk bizton-
ságos, környezetbarát és versenyképes áron 
történő gázellátását. az Fgsz felkészülten néz 
szembe azokkal a kihívásokkal, feladatokkal és 
követelményekkel, amelyek az európai unió 
által is támogatott, integrált, forráslehetősé-
geit tekintve diverzifikált és likvid piac kialakí-
tásából következnek. a stratégiai célkitűzések 
további hatékony és átgondolt infrastruktúra-
fejlesztést tesznek szükségessé.
2014 év végén elindult az Fgsz regionális 
booking Platformja (rbP), amely a földgáz-
szállító rendszerekben alkalmazott kapaci-

áttekintés
  5784 km hosszú 
távvezetékrendszer
  18 hazai, 4 import 
betáplálási pont, közel  
400 gázkiadási pont
  6 regionális központ,  
6 kompresszorállomás
  Világszínvonalú 
irányítóközpont Siófokon

Földgázszállítás – FGSZ Zrt.
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likvid gázpiac kialakulását. a gázpiac átformálása 
lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók elérhessék a 
régió egymással versenyző gázforrásait, és lehetősé-
geik szerint optimalizálják beszerzési portfóliójukat.
az Fgsz a stratégiai beruházások első lépcsőfo-
kaként 2006 és 2010 között jelentősen növelte a 
keleti importkapacitást, összhangban a stratégiai 
tároló fejlesztésével. megépült a magyar-horvát és 
a magyar-román összekötő vezeték.
a stratégiai beruházások második, 2011-2020-as 
időszakra tervezett üteme az északnyugati és észak-
keleti fejlesztéseket foglalja magában. az Fgsz 
tervezi a létező nyugati importkapacitások bővítését, 
valamint a dunántúl ellátásbiztonságát a Hag-veze-
téktől függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket.
a társaság 2012-ben együttműködési megállapo-
dást kötött az ukrtransgaz-zal a magyarországról 
ukrajnába történő földgázszállításról, amelynek 

eredményeként 2013 tavaszától biztosítja a föld-
gázszállítás lehetőségét ukrajna felé megszakítható 
üzemmódban.
az Fgsz célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében 
minden irányból biztosítsa a földgáz beszállítha-
tóságát és a létrejött határkeresztező összekötte-
tések kétirányúvá tételével szerves részévé váljon az 
őt körülvevő régiónak. ebben a sorban fontos lépés 
volt a románia felől érkező földgáz betáplálási lehe-
tőségének kialakítása. az első lépcsőben megnyitott 
kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállí-
tását teszi lehetővé, de az Fgsz és román partnere 
közösen dolgozik ennek szignifikáns bővítésén. a déli 
és délkeleti, majd a keleti, végül az északi és nyugati 
gázforrások becsatornázásával magyarország gázel-
látása biztosabb alapokon fog nyugodni. 
az Fgsz hosszú távú stratégiájában lefektetett beru-
házások lehetővé teszik, hogy a jelenlegi periféri-
ális gázszállítási szerepkörből kilépve magyarország 
az elkövetkező évtizedben regionális gázelosztó 
központtá fejlődjön.

a szabályozott 
szállítási tariFák 
változásai

2014-ben a szállítási tarifák tartalmilag és nagysá-
gukat tekintve lényegében változatlanok maradtak. 
azonban a vonatkozó eu-s rendszerhasználati szabá-
lyok (kapacitásallokációs mechanizmusokat szabá-
lyozó üzemi és kereskedelmi szabályzat) 2015. évi 
hatálybalépése és a tarifarendszer eu-szintű harmo-
nizációjára való felkészülés jegyében az alkalmazás 
szabályrendszerében történtek változások. ennek 
keretében az ármegállapító hatóság, a magyar ener-
getikai és közmű-szabályozási Hivatal a belépési 
és kilépési díjak között átcsoportosításokat hajtott 
végre, amelyek összességükben nem növelték az 
Fgsz bevételeit, de a rendszerhasználók szem-
pontjából elősegíthetik a hatékonyabb költség-
gazdálkodást. emellett új termék (negyedéves 
kapacitáslekötés) és a rövid távú kapacitáslekötések 
új árazása is megjelent a szabályozásban. további 
szabályozási változás volt 2014-ben, hogy a földgáz-
tárolás mennyiségi ösztönzése érdekében a tárolói 
feltöltésekkel kapcsolatos rendszerhasználatra új 
alkalmazási szabályt (megszakítható díjazás) írtak 
elő, amelynek az Fgsz-re gyakorolt pénzügyi hatása 
főként 2015-ben lesz jelentős.

2014-ben sem fejeződött be a 2013-ban megkezdett 
hivatalos költség-felülvizsgálat, ezért szabályozási 
értelemben továbbra sem zárult le a 2010. január 
1-jén indult szabályozási ciklus.

tásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi 
és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 
715/2009/ek európai parlamenti és tanácsi rendelet 
kiegészítéséről szóló 984/2013/eu rendelet előírása-
inak megfelelően egy európai uniós, magyar–román 
pilotprojekt keretében fejlesztett kapacitásalloká-
ciós informatikai alkalmazás. az alkalmazás nemcsak 
az Fgsz rendszerén található határkeresztező vagy 
belföldi pontokon, hanem bármilyen más, akár az 
együttműködő hazai földgázszállító-rendszertől 
független hálózati ponton is alkalmas a Cam nC 
szerinti kapacitásallokációs eljárások lebonyolítására.

VersenyelőnyeinK
  FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK: az Fgsz fontos 
szereplője a regionális tranzit célú szállításoknak is. 

  MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS: az Fgsz zrt.-nél 1997-től 
auditált és tanúsított minőségirányítási rendszerek 
működnek. ezek 2014-től egyetlen integrált rend-
szert képeznek, melynek részei: minőségirányí-
tási rendszer (mir), műszaki-biztonsági irányítási 
rendszer (mbir), információbiztonsági irányítási 
rendszer (ibir), kalibráló laboratórium irányítási 
rendszer (klir) és Hegesztési tevékenység irányí-
tási rendszer (Hir).

   az Fgsz 2014-ben megfelelt az iso 9001:2008, 
valamint iso/ieC 27001:2005 szabvány szerinti, az 
sgs Hungária kft. által végrehajtott két integrált 
felügyeleti látogatáson. 

   Folyamatban van a kalibráló laboratóriumi tevé-
kenység akkreditálása az msz en iso/ieC 17025:2005 
szabványban foglaltak szerint. a nemzeti akkredi-
táló testülethez 2013 júniusában benyújtott doku-
mentációt a testület 2014-ben felülvizsgálta és 
elfogadta. az akkreditáció megszerzésére várha-
tóan a 2015. év folyamán kerül sor.

   az Fgsz zrt. 2014-ben megkezdte az energiairá-
nyítási rendszer (eir) iso 50001 szabvány szerinti 
kialakítását és bevezetését, melynek várható befe-
jezési időpontja 2015. december 5.
  STABIL CASH FLOW: az Fgsz közel 5800 km 
hosszú, magyarországot behálózó nagynyomású 
földgázszállító távvezetékrendszerének működte-
tése, a hálózat kapacitásainak és a kiegészítő szol-
gáltatásoknak diszkriminációmentesen történő 
értékesítése stabil pénzáramlást biztosít a mol-
csoport részére.

eredményeink 
Ötszörös Legjobb Munkahely
az Fgsz 2009 óta méretteti meg magát az aon 
Hewitt legjobb munkahely Felmérésén. magyar-
ország ötszörös, kelet-közép-európa háromszoros 
legjobb munkahelye.

kitekintés
Európai dimenziók
az Fgsz egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac 
létrejöttében érdekelt. ezért a 2015-től 2024-ig 
terjedő 10 éves időszakban mind a magyar, mind 
pedig nemzetközi színtéren átfogó infrastruktúrafej-
lesztésekben kíván részt venni, ezzel segítve a hazai 
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KaPacitásoK

(a térfogatadatok 15 °C-on értendők) 2014 (köbméter)
A betáplálási és kiadási pontokon mért  
földgázforgalom összesen: 20,9 milliárd
Határkeresztező vezetékeken betáplálás: 10,5 milliárd
beregszász:  6,4 milliárd
Hag: 4,1 milliárd
Csanádpalota: 0,1 millió
rendszerösszekötő vezeték vecsés 4 (mgt>Fgsz)* 2,4 millió
Tárolói átadás átvételi pontokon: 4,9 milliárd
betárolás: 3,2 milliárd
kitárolás: 1,7 milliárd
upstream vezetékrendszeri kapcsolatokon: 3,2 milliárd
betáplálás: 2,5 milliárd
keverőköri kiadás: 0,7 milliárd
Határkeresztező vezetékeken kiadás: 2,3 milliárd
tranzit és export: 2,3 milliárd
rendszerösszekötő vezeték vecsés 4 (Fgsz>mgt)* 4,5 millió

2014-ES ÖSSZTELJESÍTMÉNY

(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 millió
kiadási pont  
éves megszakítható kapacitás  6,1 milliárd
napi megszakítható kapacitás  16,8 millió

UKRÁN/MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  1,7 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás  4,8 millió
betáplálási pont
éves nem megszakítható kapacitás  0,1 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 0,24 millió
éves megszakítható kapacitás  1,7 milliárd
napi megszakítható kapacitás  4,8 milliárd

MAGYAR/ROMÁN ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  2,6 milliárd
éves megszakítható kapacitás  4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás  7,2 millió
napi megszakítható kapacitás  12,0 millió
betáplálási pont  
éves nem megszakítható kapacitás 0 milliárd
éves megszakítható kapacitás 7 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 0 millió
napi megszakítható kapacitás  19,2 millió

MAGYAR/HORVÁT ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

 2014 (köbméter)
Összesen stratégiai kitárolás nélkül  177,8 millió
ebből megszakítható  47,8 millió
import   98,6 millió
ebből megszakítható  41,3 millió
tranzit  11,3 millió
kereskedelmi célú tárolás  59,6 millió
ebből megszakítható  6,5 millió
stratégiai célú tárolás 20,0 millió
Hazai termelés  8,3 millió

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER BETÁPLÁLÁSI NAPI 
CSÚCSKAPACITÁSA

 

1 betáplálási pont  (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  1,2 milliárd
napi csúcskapacitás 20 millió

STRATÉGIAI CÉLÚ FÖLD ALATTI  
GÁZTÁROLÓ KAPACITÁSADATAI

5 betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  5,1 milliárd
napi csúcskapacitás  59,6 millió
ebből megszakítható  6,5 millió

KERESKEDELMI CÉLÚ FÖLD ALATTI  
GÁZTÁROLÓK KAPACITÁSADATAI

(Hag vezeték felöl)  
betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás  12,1 millió
éves megszakítható kapacitás  0,8 milliárd
napi megszakítható kapacitás  2,3 millió

OSZTRÁK/MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  4,8 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás  13,2 millió

MAGYAR/SZERB ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

* Próbaüzemi gázmennyiség

FÖldgázszállító Üzem

komPresszorállomás

imPort betáPlálási Pont

termelés

tárolás

stratégiai CélÚ tárolás

gázátadó állomás

 gázvezeték Ø ≥ 1000 mm

 gázvezeték Ø ≥ 600 mm

 gázvezeték Ø ≥ 300 mm

 gázvezeték Ø < 300 mm

14 betáplálási pont  (köbméter)  
 éves nem megszakítható kapacítás  1,7 milliárd  
 napi nem megszakítható kapacítás  8,3 millió  

HAZAI NETTÓ TERMELÉS    

románia

szerbia

Horvátország

szlovénia

ausztria

szlovákia
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