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Megállapodás született az Akri-Bijeel blokk mezőfejlesztési tervével kapcsolatban 

 

A MOL Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a kurdisztáni Akri-Bijeel blokk 

mezőfejlesztési tervével kapcsolatban megállapodás született a Természeti Erőforrások Miniszterével, 

a terv végső formája a soron következő vezetői ülésen kerül véglegesítésre. 

A MOL Kalegran, amely a MOL 100%-os leányvállalata 2007 óta működik Kurdisztánban az Akri-Bijeel 

blokk Operátoraként. Az Operátor két kereskedelmi értékű találatot jelentett be a blokkban. A 

mezőfejlesztési terv a két találat (Bijell, Bakrman) körüli területre vonatkozik. A fejlesztési program két 

fázisból áll. Az első fázisban az Operátor célja az olyan fontos tényezők pontosabb meghatározása, mint 

a készletállomány minimális mérete, a kitermelhető szénhidrogén aránya, a felszíni létesítmények 

optimális kialakítási módja és a mezőfejlesztési költségek meghatározása a blokk teljes életciklusára 

vonatkoztatva. Az első fázis azonnal kezdetét veszi, négy fúróberendezés és egy kútmegmunkáló 

fúróberendezés használatával, ezzel is felgyorsítva a megvalósítást, és ahol lehetséges egyben 

előkészítve már a második fázis megindítását is. 

A próbatermeltetéshez szükséges felszíni létesítmény napi 10 ezer hordó kapacitással jelenleg is 

zavartalanul üzemel a Bijell területen. Az Operátor szándékában áll további bérelt, átmeneti felszíni 

létesítmények üzembe állítása annak érdekében, hogy a termelés 2015-ben elérje a napi 35 ezer hordós 

szintet a két területről összesen. Azt követően, hogy meghatározásra kerül a szükséges kutak száma és a 

megfelelő infrastruktúra, melynek része egy export csővezeték és egy központi termeltető üzem is, az 

Operátor szándéka a termelés legalább napi 50 ezer hordós szintre való növelése 2017-18-ra. 

Alexander Dodds, a MOL-Csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója elmondta: 

„Nagy örömünkre szolgál, hogy az Akri-Bijeel blokk mezőfejlesztési tervéről megállapodás született, 

melynek kidolgozását személyesen követtem annak kezdetétől. A mai nap egy jelentős lépés a Csoport 

számára ebben a kiemelt fontosságú régióban, mely nem történhetett volna meg a Természeti 

Erőforrások Minisztériumának támogatása nélkül. Továbbra is együttműködünk partnereinkkel annak 

érdekében, hogy elérjük ambiciózus kitermelési céljainkat. Megerősíteném továbbá a MOL-Csoport azon 

szándékát is, mely szerint a jövőben tovább növeljük befektetéseinket a kurdisztáni régióban, különösen 

figyelembe véve azt is, hogy a természeti erőforrások minisztere a befektetők számára vonzó gazdasági 

környezetet alakított ki.” 

Dr Ashti Hawrami, a Kurdisztáni Regionális Kormány Nemzeti Erőforrások Minisztere elmondta: 

“A projekt nagyban hozzájárul majd a minisztérium által célként kitűzött egymillió hordós napi kőolaj 

termelési szint eléréséhez, és nagy mértékben támogatja költségvetésünket.” 
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