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  Friss lendület
az „új Európából”
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MOL-stratégia 2006–2010

A MOL 2006 és 2010 közötti stratégiájának célja, hogy maximalizálja

az „Új Európában” rejlô növekedési lehetôségeket.

Hatékonyság Növekedés Kockázatkezelés Képességek

MOL-csoport

Jelentôs hatékonyságjavulás 

az üzletekben, az integrációból 

adódó lehetôségek maxima-

lizálása

A szénhidrogéntermelés meg-

háromszorozása, a finomított

termékek eladásának megkét-

szerezése

A társasági portfólió egyensú-

lyának megteremtése

A mûködés optimalizálása  

a Csoporton belül

  Adózott üzleti eredménnyel 

számolt 15%-os ROACE 

célkitûzés 2010-re

  285 millió dolláros haté-

konyságjavulás 2010-re

  3,5 Mrd dollárt meghaladó 

EBITDA célkitûzés 2010-re

  Akvizíciókból eredô növeke-

dési lehetôségek megraga-

dása

  A befektetési kategóriájú 

hitelminôsítés megtartása

  30% alatti eladósodottsági 

mutató

  Befektetési fegyelem 

folytatása

  A portfólió-egyensúly fenn-

tartása

  A transzformációs és 

integrációs tapasztalatok 

kihasználása

Kutatás-termelés és Földgáz

  20%-os ROACE célkitûzés 

2010-re

  50 millió dolláros hatékony-

ságjavulás 2010-re 

  A szénhidrogéntermelés 

megháromszorozása  

300 ezer boe/napra

  Erôteljes, fókuszált portfólió 

kialakítása

  Terjeszkedés a régióban az 

INA-val és társasági akvizíció-

kon keresztül

  Harmadik gázimport  útvonal 

kialakítása

  Gáztranzit meglévô és új 

piacokra, beleértve Romániát 

és Horvátországot

  A Nabucco-projekt támogatása

  A társaság kockázatvállalási 

képességével összhangban 

lévô kutatási költségek 

  Egyensúly fenntartása a ku-

tatási valamint a fejlesztési 

és termelési projektek közt

  Kontroll pozíció az alacsony 

kockázattal járó gázszállí-

tásban

  A partneri kapcsolat 

széleskörû kihasználása

  A meglévô speciális, niche 

képességek használata

  Alacsony költségû on-shore 

termelési tapasztalat

  Pénzügyi fegyelem

Feldolgozás és Kereskedelem

  16%-os ROACE célkitûzés 

2010-re

  75 millió dolláros hatékony-

ságjavulás 2010-re

  Finomítói termékek értékesí-

tésének megkétszerezése

  Értéknövelô beruházások: 

1500 töltôállomás 2010-re

  Nem organikus növekedési 

lehetôségek  körültekintô 

megragadása

  A kôolajellátás biztonságának 

növelése

  Megfelelés a környezetvédel-

mi elôírásoknak

  Minôségvezetô szerep

  Korszerû finomítók és logisz-

tikai eszközök

  Megfelelô tapasztalat a 

piacok, az eszközök és a 

mûködés optimalizációjában

Petrolkémia

  14%-os ROACE célkitûzés 

2010-re

  60 millió dolláros hatékony-

ságjavulás 2010-re

  A „niche” piaci pozíció 

megerôsítése a nyugati 

piacokon

  Jelenlét erôsítése  a gyorsan 

növekvô keleti piacokon

  Az üzemek rendelkezésre 

állásának maximalizálása

  Közös MOL-csoport opti-

malizálás a teljes értéklánc 

mentén 

  Rugalmasság a finomítók

számára a petrolkémiai alap-

anyagok tekintetében

  Szilárd pozíció a hazai és a 

közép-kelet-európai piacokon

  Bizonyított képességek a 

termékmarketingben

  Versenyképes termékstruk-

túra és vevôi kör

  Modern, új üzemek
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A MOL Közép-Európa vezetô integrált olaj- és gázipari 

csoportja, egyúttal nettó árbevétele alapján a térség 

egyik legnagyobb vállalata. A Csoport fô tevékenysége  

a következô területeket foglalja magába:
   kôolaj-, földgáz- és gáztermékek kutatása és termelése;
   kôolaj-feldolgozás, -szállítás és -tárolás, kôolajtermé-

kek szállítása, tárolása, disztribúciója, kis- és nagyke-

reskedelme;
   földgáz és egyéb gáztermékek importja, szállítása, 

tárolása és nagykereskedelme;
   olefinek és poliolefinek gyártása és értékesítése.

A MOL-csoport valamennyi alaptevékenységét illetôen 

piacvezetô Magyarországon. Fô célkitûzése a részvé-

nyek értékének és hozamának folyamatos növelése 

a meglévô és új piaci lehetôségek minél teljesebb 

kihasználásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési 

stratégia követésével, valamint a belsô hatékonysági 

tartalékok feltárásával, versenyképességük továb-

bi növelésével. A MOL Rt. részvényeit a Budapesti 

Értéktôzsdén, a Luxemburgi Értéktôzsdén, valamint a 

Varsói Tôzsdén is jegyzik. Az értékpapírokkal keresked-

nek a Londoni International Order Book rendszerben.

A MOL-csoportról röviden
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Gáz- és tüzelôanyagok 

* MOL-csoport vegyipari alapanyagok nélkül
** MOL-csoport vegyipari alapanyagok nélkül Slovnafttal (SN 2003. április 1-tôl)

 2004 2005 ’05/’04 % 2005
    millió USD

Kiemelt pézügyi adatok IFRS (Mrd Ft)

Értékesítés nettó árbevétele 1 955,8  2 455,2  25,5  12 297,5 

EBITDA 357,3  427,9  19,8  2 143,3 

Üzleti eredmény 248,8  304,4  22,3  1 524,7 

Adózás elôtti eredmény 261,9  277,2  5,8  1 388,4 

Nettó eredmény 208,6  244,9  17,4  1 226,6 

Mûködési cash flow 324,4  282,2  -13,0 1 413,5

Beruházások és befektetések        

Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft 2 022    2 401    18,7  12,0 

Sajáttôke-arányos eredmény (ROE), % 28,4  24,9  -12,3 -

Átlagos lekötött tôkére esô megtérülés (ROACE), %* 27,9  27,6  -0,9 -

Kiemelt üzleti adatok

Bizonyított készlet   

kôolaj (millió hordó) 104,1 100,9 -3,1

földgáz (millió kôolaj hordó-egyenértékes) 206,5 189,1 -8,4

Összes bizonyított készlet (millió boe) 310,6 290,0 -6,6

Napi átlagos termelés  

kôolaj és kondenzátum (ezer hordó/nap)** 54,4 55,1 1,3

földgáz (ezer kôolaj hordó-egyenértékes/nap)** 46,9 45,5 -3,0

Összesen (ezer kôolaj hordó-egyenértékes/nap)** 101,3 100,6 -0,7

Földgáz-értékesítés (millió m3) 13 291 13 493 1,5

PB- és gáztermék értékesítés (kt) – vegyipari alapanyagok nélkül 357 307 -14

Kôolajtermék-értékesítés – Pb- és gáztermékek nélkül   

magyar piaci értékesítés (kt) 3 892 4 065 4,4

szlovák piaci értékesítés (kt) 1 408 1 378 -2,1

értékesítés más piacokon (kt) 5 836 6 004 2,9

Kôolajtermék-értékesítés összesen (kt) 11 136 11 447 2,8

Töltôállomások száma   

Töltôállomások összesen 812 834 2,7

Petrolkémiai értékesítés   

Magyarország 430 468 8,8

Szlovákia 77 69 -10,4

Export értékesítés 550 757 37,6

Összes petrolkémiai értékesítés  1 057 1 294 22,4

* Üzleti eredménnyel számolva.

** A számítási módszer 2005-ben megváltozott. A napi termelés 2004. évi adatai átsorolásra kerültek ennek megfelelôen.

 Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok

* A definíciók a 131. oldalon találhatók.



Tisztelt Részvényeseink!
A 2005-ös év stratégiai fontosságú volt a MOL számára. 

Teljesítményünket összemértük a 2002-ben kitûzött stra-

tégiai célokkal, amelyek magukba foglalták a mûködési 

hatékonyság javítását, a Kutatás-termelés és Feldolgozás 

és Kereskedelem üzletek fókuszált terjeszkedését, és a 

gázkereskedelem és -tárolás értékesítését. Ugyanakkor 

újraértékeltük az iparági környezetet, és 2010-re a 

minôségi növekedést és a kiemelkedô részvényesi 

értékteremtést középpontba állító új stratégiai célokat 

tûztünk ki.

Teljesítettük a kulcsfontosságú 
stratégiai céljainkat
Kihasználva fô piacainkon elért vezetô pozíciónkat, 

vállalatcsoportunk a 2002–2005 közötti idôszakban 

mind globális, mind regionális szinten az egyik legjobban 

teljesítô integrált olajipari társaság volt. Megvalósítottuk 

2005-re kitûzött fôbb stratégiai és pénzügyi céljainkat, 

számos esetben meg is haladva azokat. Az EBITDA 2,1 

milliárd dollár volt, jóval a kitûzött 1 milliárd dollár fölött, 

míg az adózás elôtti eredmény alapján számított ROACE 

27,6%-os értéke is jelentôsen meghaladta a megcél-

zott 17%-ot. Az elmúlt három évben 305 millió dollár 

kombinált hatékonyságjavulást értünk el, amely szintén 

meghaladta a kitûzött 260 millió dolláros célt. E célok el-

érése igazolja fókuszált növekedési stratégiánkat mind a 

kutatás-termelés, mind a finomítás-kereskedelem terüle-

tén, tovább javuló hatékonyságunkat, valamint a finomítói

és petrolkémiai leányvállalataink sikeres integrációját.

Kedvezô iparági környezet 2005-ben
A korábban végzett finomítói és kitermelési beruházása-

inknak köszönhetôen ki tudtuk használni a folyamatosan 

kedvezô iparági környezetet: a rekordszintû, hordónként 

átlagosan 54,5 dolláros Brent kôolajárat és a magas 

finomítói árréseket. Ezenkívül az édes kôolaj iránti

megnövekedett kereslet és a korlátozott másodlagos 

feldolgozókapacitások miatt a Brent-Ural különbözet 

jelentôsen meghaladta a korábbi években megszokott 

szintet. A régió jó gazdasági növekedése és a növekvô 

határokon átívelô kereskedelem több mint 10%-kal 

emelte a gázolaj iránti keresletet meghatározó piacainkon.

Az E.ON Ruhrgasnak történô részleges 
eladás fordulópontot jelent a gázüzletben
Az Európai Bizottság jóváhagyását követôen megálla-

podtunk az E.ON Ruhrgas társasággal, hogy a MOL 

gázüzletének részleges értékesítése 2006. március 

31-én zárul. A tranzakció által felszabadított tôkét a 

Elnöki és vezérigazgatói levél

1. Hernádi Zsolt

2. Mosonyi György

meghatározó Kutatás-termelés és Feldolgozás és Ke-

reskedelem üzleteinkben értéknövelô befektetésekbe 

kívánjuk felhasználni, amelyek támogatják a MOL-cso-

port további növekedését. A gázüzletben meg kívánjuk 

tartani a kontrollt a stratégiailag fontos gázszállítás 

fölött, amely nemcsak egy stabil készpénztermelô ké-

pességgel rendelkezô üzlet, hanem a nemzetközi tranzit 

révén jó növekedési lehetôségeket is biztosít.

 

A nemzetközi kutatás-termelés 
sikeres fejlesztése
Sikeres nemzetközi tevékenységünknek és a kedvezô 

kôolajáraknak köszönhetôen Kutatás-termelés szeg-

mensünk kiemelkedô eredményt ért el. Oroszországban 

tovább fejlesztettük a ZMB-mezôt új partnerünkkel,  

a Russnefttel. Ennek a mezônek a kôolajtermelése már 

meghaladta a teljes hazai kitermelt mennyiséget. Pakisz-

tánban a Manzalai mezôn az év elején megkezdôdött  

a próbatermelés, és további kutatási sikert értünk el. 

Kazahsztánban 27,5%-ra növeltük részesedésünket 

a Federovszkij projektben és átvettük az operátori 

feladatokat a kutatási fázisban. Az elkövetkezô években 

a kutatás-termelés területén célunk, hogy meghatározó 

piacainkon, néhány fô termelési központra támaszkodva, 

egy erôs és fókuszált portfóliót alakítsunk ki. 

Folyamatos befektetéseink a Feldolgozás 
és Kereskedelem üzletbe erôsítik vezetô 
pozíciónkat
Feldolgozás és Kereskedelem üzletünk kiugró üzleti 

eredményt ért el 2005-ben. Ez igazolja korábbi beruhá-

zási döntéseinket, melynek célja a magas kéntartalmú 

orosz kôolaj feldolgozásán alapuló kedvezôbb termék-

struktúra elérése. 2005-ben befejeztük nagyszabású 

EU 2005 projektünket, melynek fô eleme a benzin- és 

gázolaj-kénmentesítô üzemek megépítése volt. Ennek 

eredményeképp a MOL és a Slovnaft finomítói kén-

mentes üzemanyagot állítanak elô, amellyel már most 

megfelelnek az EU 2009-ben bevezetendô legszigorúbb 

minôségi elôírásainak. Ezeknek a jelentôs befektetések-

nek köszönhetôen élvonalbeli finomítóink Európa egyik

legerôsebb jövedelemtermelô képességgel rendelkezô 

egységei. A kiskereskedelmi üzletbe 2005-ben sikere-

sen integráltuk a megvásárolt Shell Románia mûködését. 

A Feldolgozás és Kereskedelem szegmensben célunk, 

hogy erôs vezetô pozíciónkat megtartsuk és kiterjesszük 

új, gyorsan növekvô piacokra. 

Megnövekedett kapacitás
a Petrolkémia üzletben
A több mint 500 millió eurót meghaladó befektetés-

nek köszönhetôen a Csoport etiléngyártása 42%-kal 

növekedett, míg a teljes polimer kapacitás 41%-kal 

nôtt. A mûködési eredményt kedvezôen befolyásolta 

az új kapacitások révén növekvô termelési képesség 

és a javuló belsô hatékonyság. A petrolkémiai üzlet 

megnövekedett feldolgozóképessége nagyobb rugal-

masságot biztosít finomítóinknak, és így biztos piacot

jelent a finomított termékek számára.

 

Új célok 2010-re
Jelenlegi képességeinkre és bizonyított tapasztalata-

inkra alapozva 2006 és 2010 közötti stratégiánk célja, 

hogy maximalizálja az „Új Európában” rejlô növekedési 

lehetôségeket, tovább folytassa a Csoport fejleszté-

sét a növekedésre és a hatékonyságra koncentrálva. 

Kulcs pénzügyi céljaink 3,5 milliárd dolláros EBITDA, 

15%-os adózás utáni Csoport-ROACE és 285 millió 

dollár hatékonyságjavulás elérését foglalják magukba. 

Célkitûzéseink megvalósítása érdekében meg kívánjuk 

háromszorozni szénhidrogén-termelésünket és megkét-

szerezni a finomított termékek eladását.

További jó teljesítmény
és növekvô osztalék
Arra számítunk, hogy a kedvezô iparági környezet 

2006-ban is fennmarad, magas kôolajárakkal, kedvezô 

üzemanyag és Brent-Ural árréssel. Bízunk benne, hogy 

befektetéseink a finomítói eszközökbe lehetôvé teszik,

hogy továbbra is kihasználjuk a kedvezô finomítói

környezetet. Tovább vizsgáljuk az akvizíciós növeke-

dési lehetôségeket mind a Kutatás-termelés, mind a 

Feldolgozás és Kereskedelem üzleteinkben, figyelembe

véve szigorú befektetési kritériumainkat. Mindeközben 

tovább kívánjuk javítani a Csoport hatékonyságát, és 

elkötelezettek vagyunk, hogy értéket teremtünk rész-

vényeseinknek, vevôinknek, partnereinknek és a helyi 

közösségeknek, amelyekben mûködünk. 

Bejelentett ötéves stratégiánkkal összhangban a MOL Igaz-

gatósága elkötelezett abban, hogy fokozatosan a verseny-

társainkéhoz hasonló mértékre emelje az osztalék értékét. 

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy ôszinte kö-

szönetünket fejezzük ki munkavállalóinknak és partne-

reinknek, akik hozzájárultak ehhez az eredményhez, és 

továbbra is számítunk támogatásukra. 

Hernádi Zsolt  Mosonyi György
elnök-vezérigazgató  vezérigazgató 
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bázisidôszakhoz képest. Úgy tûnik ugyanakkor, hogy 

a 3. negyedéves árcsúcsok számottevô változásokat  

indítottak el a fogyasztói viselkedésben az autópiacon:  

meredeken esett a nagy fogyasztású, ún. SUV-k  

kereslete, míg a gazdaságos hibridek nagyon népsze-

rûvé váltak. Ha ez a változás tartósnak bizonyul, az 

jelentôs hatással lesz a világ olajkeresletére is.

Mivel a világgazdaság energiahatékonysága sokkal jobb, 

mint a hetvenes években, és a kôolaj mint elsôdleges 

energiaforrás felhasználásának aránya alacsonyabb, 

a magas olajár negatív gazdasági hatása enyhe, bár 

érzékelhetô. Ugyanakkor, mivel a magas olajár és az el-

látási zavaroktól való félelem 

már megrendítette az üzleti 

bizalmat, annak hosszú távú 

hatása még bizonytalan. 

Miután a nyersolajkeresletet 

az üzemanyag-kereslet növe-

kedése generálja, a finomítói

kapacitás iránti kereslet is 

gyakorlatilag elérte korlátait. 

Ennek következtében a fino-

mítói árrések olyan sávban 

ingadoznak, amely jóval a 

történelmi átlag felett van. 

Csaknem valamennyi OPEC 

szabad kapacitás (valójában csaknem valamennyi globá-

lis szabad kapacitás) szaúd-arábiai nehéz savanyú olaj, 

ami iránt a keresletet a finomítói kapacitásszûkösség

limitálja. A finomítói beruházások terén bizonyos reakció

mutatkozik, mégis – a legtöbb megfigyelô szerint – a

jelenlegi finomítói kapacitásszûkösség középtávon is

fennmarad.

Az OPEC március közepén félmillió hordóval napi 27,5 

millió hordóra, júniusban pedig 28 millió hordóra emelte 

kitermelési kvótáját. A legtöbb OPEC-tagállam közel 

teljes kapacitáson termel. Az elemzôk többsége 

kételkedik abban, hogy komoly beruházások és 

érzékelhetô késlekedés nélkül az OPEC növelni tudja 

majd a kínálatát. Az OPEC-en kívüli kínálat szintén a 

kapacitási korlát közelében van, miközben az amerikai 

és kínai kereslet növekedése várhatóan fellendül 2006-

ban. Az olajpiac megfigyelôi ennek következtében

tartósan magas árra számítanak.

Magyarországon a növekedés valamelyest lelassult, de 

szerkezete továbbra is egészséges. Az exportnöveke-

dés kismértékû visszaesése ellenére a gazdaságot az 

export és a beruházások hajtják. A fogyasztás növeke-

dési üteme fenntartható szintre süllyedt. Az inflációs

konvergencia, úgy tûnik, megfelelô ütemben halad,  

ami lehetôvé tette az irányadó kamat több lépcsôben 

történô csökkentését. Ugyanakkor az erôs beruházási 

kereslet, a csökkenô lakossági megtakarítások és  

a rendkívül nagy költségvetési deficit következtében

magas a folyó fizetési mérleg hiánya. Az államháztartás

helyzetének romlása a hitelek leminôsítéséhez, és az 

euróbevezetés idôpontja körüli aggodalmakhoz vezetett. 

Az elvárt magas kockázati prémium megköti a Nemzeti 

Bank kezét a további kamatcsökkentések terén, a ked-

vezô inflációs pálya ellenére. A forint a jelentôs kamat-

felár következtében erôs maradt. A hazai üzemanyag-

árak a nemzetközi piacok mozgását követték. Az erôs 

forint következtében az üzemanyag reálértéken jóval 

olcsóbb a 2001-es csúcsnál. Emiatt a közelmúlt áremel-

kedéseinek keresleti hatása 

korlátozott. Ezzel együtt az 

üzemanyag keresletemel-

kedése nagyon lassú, a ben-

zin esetében pedig negatív.

2005 Szlovákia legsike-

resebb éve volt 12 éves 

történelme során.  

A gazdaság teljesítménye 

megközelítette a 90-es 

évek közepén tapasztal-

tat, de szemben az akkori 

idôszakkal, a 2005-ös 

GDP-növekedés szerkezete 

egészséges és kiegyensúlyozott. Az erôteljes háztar-

tási fogyasztásnak, a befektetéseknek és a külföldi 

keresletnek köszönhetôen Szlovákia immár negyedik 

éve Közép-Európa leggyorsabban növekvô gazdasága. 

Az infláció és a kamatok alacsonyabbak, mint valaha.

Ehhez társult az erôs korona, az alacsony államháztar-

tási hiány, és alacsony kamatfelár az EU-benchmarkhoz 

képest. A kedvezô üzleti környezet következtében 

erôteljes volt a külföldi mûködô tôke beáramlása.  

Az üzleti szektor kedvezô változásai a munkanélküliség 

csökkenésében és az erôs reálbér-emelkedésben is 

megmutatkoztak.

A béremelkedés részben kompenzálta a nominálisan 

rekordszinten lévô üzemanyagárakat, de a fogyasztás 

növekedési üteme így is alacsony maradt, fôként a 

benzinpiacon. Az üzemanyag összkereslete nôtt; az 

ipari termelés és a kereskedelem hirtelen növekedése, 

valamint a személyautók dízelizációja következtében a 

dízelkereslet gyorsabban nôtt a benzinénél.

A gazdasági reformok elôrehaladását és a szlovák 

hatóságok világos elkötelezettségét az euró 2009-es 

bevezetése mellett a Standard and Poor’s hitelminôsítô 

azzal ismerte el, hogy „A” osztályzatúra minôsítette fel  

a szlovák hosszú lejáratú devizaadósságot. 

A finomítói kapacitás egyre inkább szûk keresztmet-
szet, ami kedvez a komplex finomítóknak, és növeli
korábbi finomítófejlesztési beruházásaink megtérülését
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A világgazdaság növekedése lassult 2005-ben, miután 

történetének egyik legjobb idôszakát zárta 2004-ben.  

A lassulás leginkább az ipari termelés és a világkereske-

delmi forgalom növekedése esetében érezhetô, ugyan-

akkor a globális GDP növekedése történelmi léptékkel 

mérve meglehetôsen magas, 3,5%-os szinten maradt. 

A növekedés földrajzi eloszlása egyre egyenleteseb-

bé vált. 2005 közepéig a világgazdaságnak egyetlen 

motorja volt: az amerikai gazdaság a belsô kereslet-

nek köszönhetôen jóval gyorsabban nôtt, mint a többi 

fejlett gazdaság. Az év közepétôl viszont az USA-ban 

észrevehetô lassulással párhuzamosan Japán és kisebb 

mértékben Nyugat-Európa gazdasága is megélénkült. 

Kínában folytatódik a beruházási fellendülés, a gazdaság 

növekedése továbbra is közel kétszámjegyû.

Ugyanakkor érzékelhetô kockázatok vannak a világgaz-

daságban. A fizetésimérleg-egyensúlytalanságok rekord

szinten vannak. Az amerikai lakossági megtakarítás 

– történetében elôször – negatívvá vált, az amerikai 

deficitet az ázsiai és a közel-keleti országok többletei

finanszírozzák. Ennek ellenére a dollár érezhetôen erô-

södött az euróval és a jennel szemben. A növekedés 

törékenységével kapcsolatos aggodalmak a pénzügyi 

piacokon megfigyelhetô kockázati prémium emelkedé-

sében is tükrözôdnek. 

A magas energiaárak kezdtek begyûrûzni a maginfláci-

óba mind az Egyesült Államokban, mind Európában. Az 

amerikai jegybank kamatemelési sorozattal reagált, és 

az Európai Központi Bank is emelt sokáig változatlanul 

hagyott kamatszintjén. Mindent összevetve, az inflációs

nyomás enyhe maradt a korábbi olajárrobbanásokhoz 

képest. A hosszú lejáratú kamatok alacsonyak marad-

tak, tükrözve az antiinflációs politika hitelességét.

Az olajpiacon árrobbanás figyelhetô meg. A Brent típusú

kôolaj ára átlagosan 54,5 dollár/hordó szinten alakult. 

Ez nagyrészt a 2004-es keresleti sokk folytatódó hatá-

sának tudható be. Részben a kiugróan magas árak miatt 

a nyersolajkereslet növekedése jelentôsen visszaesett 

2005-ben. Az olajfogyasztás éves növekedési üteme 

1,3% volt, szemben a 2004-es 3,8%-kal. A lassú beru-

házási reakció és a szûk keresztmetszetek következ-

tében a kínálati oldal nem tudott teljesen alkalmazkodni 

a 2004-es keresleti sokkhoz, így a kereslet-kínálat 

egyensúlya ingatag maradt.

Az olajpiacon komoly kilengéseket okoztak az egyesült 

államokbeli hurrikánok a harmadik negyedévben. A tö-

rékeny kereslet-kínálati egyensúlyt tovább gyengítve a 

hurrikánok olyan idôpontban érték az olajipart, amikor 

nagyon kevés tartalékkapacitás volt, különösen az olaj-

finomítói területen. A Mexikói-öböl partvidéke az olajipa-

ri létesítmények egyik legfontosabb koncentrációja a 

világgazdaságban. A katasztrófa legsúlyosabb pontján  

a világ nyersolajtermelésének 1,5%-a, finomítói kapaci-

tásának pedig 3%-a került üzemen kívül, amely tûszerûen 

felszökô árakat és ideiglenes ellátási zavarokat generált. 

A nyersolajpiacra gyakorolt hatást a stratégiai készletek 

felszabadítása mérsékelte, emellett a finomítói kapaci-

tások szûkössége is csökkentette a keresletet. A 70 

dollár/hordó feletti csúcs után a nyersolaj ára gyorsan 

visszaesett a hurrikánok elôtti szintre. Az olajfinomítókat

sokkal kiterjedtebb kár érte, ennek következtében a 

finomítói árrések soha nem látott magasságba emelked-

tek. A katasztrófa utáni újjáépítés a vártnál gyorsabban 

halad, mindazonáltal a finomítói kapacitás egyensúlya

várhatóan belátható ideig ingatag marad.

Az év második felében a figyelem egyre inkább a kínálati

oldalt befolyásoló eseményekre irányult. A globális 

kereslet növekedése tovább lassult. Ráadásul a közel-

múlt beruházásainak következtében jelentôs új OPEC 

és OPEC-en kívüli kapacitás került a piacra. Ennek 

köszönhetôen az olajkeresleti, és -kínálati viszonyok 

egyre kiegyensúlyozottabbá váltak, ami a készletek 

növekedésében is tükrözôdött. Az árak mégis magasak 

maradtak a kockázati prémium emelkedése miatt. A pi-

aci szereplôk két ország fejleményeit kísérték növekvô 

figyelemmel: Nigéria romló belpolitikai helyzetét, és az

iráni nukleáris kérdést. Mindkét ország termelése meg-

haladja a világ összes rendelkezésre álló tartalékkapaci-

tását, így bármilyen komoly kínálati zavar szélsôségesen 

magas árcsúcsot eredményezne.

Az olajkereslet lassúbb növekedésének hátterében két 

egyszeri hatás is érvényesült:

   Kína úrrá lett a 2004-es áramellátási zavarokon. 

Újonnan elkészült erômûvek helyettesítik a dízelgene-

rátorokat, ami a kínai olajfogyasztás növekedésében 

jelentôs lassulást okozott.
   Az Egyesült Államokban a hurrikánok rombolása 

és az ahhoz kapcsolódó benzinárcsúcs átmeneti-

leg jelentôsen csökkentette a keresletet. A 4. ne-

gyedév kereslete viszont megugrott az alacsony 

Trendek a nemzetközi kôolaj- 
és földgázpiacon



  Társasági
 dinamika

A MOL 2004-ben is sikeres lépése-
ket tett stratégiai célja megvalósítása 
érdekében, hogy Közép-Európa legte-
kintélyesebb, integrált multinacionális 
olajvállalatává váljon a Baltikumtól az 
Adriáig. A közép-európai térségben a 
jelentôsebb vállalatfelvásárlások kora 

Üzletágak

Ü
zl

e
te

in
k

M
O

L
 

É
V

E
S

 
J

E
L

E
N

T
É

S
 

2
0

0
5

8

9

  Társasági
 dinamika

A MOL 2005-re sikeresen megvalósította  
azon stratégiai célját, hogy Közép-Európa  
legtekintélyesebb, integrált nemzetközi olaj-
vállalatává váljon.

Élen az Új Európában 



projektjeinket, eltérve a korábbi 100%-os projektrészese-

dési gyakorlattól. Az elsô ilyen projekt a magyar–horvát 

határnál indult, partner cégünkkel, a horvát INA-val, 

amelyet további projektek követnek majd. 

Markánsabb nemzetközi tevékenység
2005-ben a MOL-nak sikerült jelentôsen erôsítenie 

nemzetközi portfólióját a nyugat-szibériai helyzete meg-

szilárdításával, egy újabb pakisztáni gáz- és kondenzá- 

tumtalálat révén, valamint egy ígéretes kazah onshore 

kutatási projektben való részesedésének növelésével. 

Szándékunkban áll további mezôfejlesztési és kutatási 

projektek indítása célrégiónk újabb országokkal történô 

kibôvítése révén (Közép-Európa, Oroszország és Kö-

zép-Ázsia, Közel-Kelet és Észak-Afrika), a portfólió 

fókuszált jellegének fenntartása mellett, ez szerintünk a 

tudás, a pénzügyi források és a vezetési fókusz optimá-

lis kihasználásával komoly elônyt jelent.

Nyugat-szibériai olajtermelés
A MOL sikeresen fejlesztette oroszországi jelenlétét. 

Kôolajtermelésünk a ZMB vegyesvállalat tevékenységé-

nek köszönhetôen már jelentôs mértékben meghaladta 

a hazai olajtermelést. 2005-ben lehetôségünk nyílt a 

vegyesvállalat mûködésének megszilárdítására egy új 

partnerrel, a Russnefttel, melynek 50%-os részesedése 

van, továbbá biztosítja a projekt mûködéséhez szüksé-

ges hátteret.

Az Észak-Kaszpi-medence lehetôségei
2005-ben operátorságot szereztünk a kazahsztáni Fedorov-

szkij blokkban, és részesedésünk 27,5%-ra növekedett a 

projektben. A kutatást folytattuk, és a júliusban megkezdett 

elsô kút fúrása és tesztelése ígéretes eredményeket hozott, 

ami utat nyithat a MOL további portfóliónövelése elôtt az or-

szágban. A második kút lefúrását december elején kezdtük el.

Próbatermelés és újabb kutatási siker 
Pakisztánban
A pakisztáni Manzalai mezôben a gáztermelés 2005 janu-

árjában kezdôdött meg, a növekvô helyi igényeknek 

megfelelôen gyors felfutással. Az év végi átlagos terme-

lés 50 millió köbláb/nap (1,4 millió m3/nap) gáz és 

450-500 hordó/nap kondenzátum. A mezôben további 

négy kút lemélyítését tervezzük, amely lehetôvé teszi 

számunkra, hogy a termelést 2007 végéig körülbelül  

250 millió köbláb/napra (7 millió m3/nap) növeljük.  

A Manzalai-2 fúrás próbatermeltetése során a kút 

jelentôs mennyiségû gázt és kondenzátumot termelt.  

A mezôfejlesztési tervet 2006-ban véglegesítjük.

A Makori-1 olajtalálatot 2006 elején termelôvé tettük.  

Sikeres kutatási, lehatárolási és termelési eredményeinkkel 

nemzetközi operátorként növeltük tekintélyünket Pakisztán-

ban és új lehetôségeket keresünk jelenlétünk növelésére.

Új geológiai szerkezetek Jemenben
Jemenben új, ígéretes földtani szerkezeteket azonosítot-

tunk kutatási területünkön, és új szeizmikus mérések 

elvégzése után 2006 folyamán további kutatófúrásokat 

végzünk. A 49-es blokkban a további kutatási kockázat 

megosztására partnert vontunk be.

Kitekintés 
2006-ban célunk a MOL számára az elvárt megtérü-

lés alatti szénhidrogén-termelô mezôk értékesítése, 

továbbá költség-, kockázat- és nyereségmegosztáson 

alapuló partnerbevonás az arra alkalmas termelô mezôk 

mûvelésébe. A kockázat megosztása érdekében part-

nerek bevonását tervezzük hazai és külföldi szénhid-

rogén-kutatási projektjeinkbe, valamint lehetôségeket 

keresünk  új kutatási projektekbe történô belépésre a 

célrégiókban.

Stabil termelési szint
2005-ben szénhidrogén-termelésünk 101 000 boe/nap 

volt, hasonlóan a megelôzô évhez. Új magyarországi és 

pakisztáni gázmezôk léptek termelésbe, szibériai 

vegyesvállalatunk termelése elérte a várható csúcster-

melés szintjét. Ugyanakkor a hazai termelés egyenletes 

csökkenése is folytatódott.

Versenyképes termelési költségeink fenntartásával 

megôriztük költségelônyünket.

A hároméves átlagban számított 90% feletti készletpót-

lási ráta az orosz ZMB-mezô pozitív újraértékelését, a 

termelési tapasztalatok eredményeként egyes magyar-

országi mezôk negatív újraértékelését tükrözi; csak 

szerény hozzájárulás tudható be a magyarországi 

kutatásnak. A pakisztáni Tal-blokk találatai 2005. 

december 31-ével még nem kerültek be a készletnyilván-

tartásba, mivel az ipari értékû felfedezésre vonatkozó 

hivatalos bejelentés csak 2006 márciusában történt.

Új gázmezôk és további magyarországi 
kutatások
Magyarországon termelésbe állítottuk a hosszúpályi gáz-

mezôt, melynek jelenlegi termelése napi 35 millió köbláb  

(napi 1 millió m3) felett van. Befejeztük a mórahalmi 

gázmezô termelésbe állítását, és megkezdtük a soltvadkerti 

gázmezô termelésbe állításának munkálatait, illetve további 

kôolajkészleteket találtunk Gomba térségében. Az algyôi 

mezôben tovább folytatjuk a kôolaj- és földgáztermelés 

intenzifikálását, melynek keretében az algyôi vízszintes

kôolajkutak projektjének újabb ütemét, illetve a gázsapkák 

letermelési projektjét indítottuk el.

Vonzó kutatási lehetôségekkel rendelkezünk a geológiai 

szempontból összetettnek, ugyanakkor ígéretesnek 

tartott Pannon-medencében, melynek kiváló a fizikai és

piaci infrastruktúrája, és új projektek esetében kedvezô 

állami elvonási mérték jellemez. Értékmaximalizálás 

céljából a tudás, a tapasztalat és az új ötletek megosztá-

sával új módon közelítjük meg magyarországi kutatási 

Kutatás-termelés

A Kutatás-termelés Divízió fô célja, hogy koncentrált és jövedelmezô szénhidrogén-kutatási és -termelési lehetôségekkel, 

valamint a kiválasztott célrégiókban a szénhidrogénkészletek növelésével fokozódó mértékben járuljon hozzá a Csoport 

jövedelmezôségéhez és a középtávú értékteremtéshez. Ezt a meglévô portfólió aktív kezelésén kívül új kutatási, mezôfejlesztési 

és külföldi termelô projektek – helyi és nemzetközi partnerségi alapon történô – azonosításával és megvalósításával kívánjuk  

elérni. A Divízió büszke hat évtizedes geomûszaki hagyományaira és tudására. Eredményeinket elsôsorban ezeknek a kompetitív 

elônyöknek köszönhetjük.
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túlmenôen marketingelônyökhöz jutottunk  

a gyengébb üzemanyag-minôségekkel szemben. 

Bioüzemanyagok
Az EU-direktívának és a belföldi elôírásoknak meg-

felelôen tervezzük a bioüzemanyagok termelésének  

és bekeverésének megvalósítását, a kiváló termék-

minôség megôrzése mellett. 

A motorbenzin területén megkezdôdött a bioüzemanyag-

program megvalósítása a MOL Rt. Dunai Finomító 

MTBE üzemének ETBE üzemmé való átalakításával.  

Az MTBE ETBE-re való felváltása elsôdlegesen a 

környezetre van kedvezô hatással, mivel az ETBE 

bioetanolból készíthetô. A megújuló energiaforrásból 

eredô bioetanol használata csökkentheti az üvegházha-

tású CO2-kibocsátást. 

Romániai akvizíció
A romániai Shell-akvizíció 2005 áprilisában zajlott le, 

magába foglalva az 59 töltôállomásból álló hálózat in-

tegrálását, valamint a kenôanyag, repülôgép-hajtóanyag 

és nagykereskedelmi részlegeket. Így 2005 végén 137 

töltôállomással rendelkeztünk Romániában, és becslé-

sek szerint piaci részesedésünk elérte a 13%-ot. 

Mivel az üzemanyagkártyák terén a két cég vevôbázisa 

jól kiegészíti egymást, romániai népszerûségük miatt 

elsôként a kártyarészleget szerveztük át. Az EuroShell 

kártyákat felváltották a MOL Gold és Silver üzemanyag-

kártyák, és 2005 szeptemberében az összes Shell töltô-

állomás beolvadt a MOL romániai hálózatába. 

Ezzel párhuzamosan saját hûségprogramot hoztunk 

létre MultiBonus néven, amely október elsején indult be 

Romániában. Az „EVO” névvel megkülönböztetett pré-

mium üzemanyagok forgalmazása ezt követôen, 2005 

novemberében kezdôdött meg.

 

Kártyafejlesztések és elfogadás  
a MOL-csoportban  
A MOL-csoport üzemanyagkártya-rendszere folyamato-

san fejlôdik. Az elfogadóhálózat 2005 júniusában átlépte 

a határokat Szlovénia és Horvátország felé, hozzáférést 

biztosítva kereskedelmi partnereinknek a fô tranzitútvo-

nalak mentén.

Kitekintés
Új stratégiánkkal összhangban tovább kívánjuk erôsíteni 

piaci pozíciónkat a térségben. Ennek fô eszközei piaci 

részesedésünk növelése a végfelhasználóknak történô 

közvetlen értékesítés területén, valamint a megfelelô 

akvizíciós lehetôségek kihasználása. Korábbi felvásárlá-

saink kedvezô logisztikai feltételeket szolgáltatnak 

ahhoz, hogy partnereinknek magasabb hozzáadott 

értékû szolgáltatást nyújthassunk. Célunk, hogy horvát 

stratégiai partnerünkkel, az INA-val való szorosabb 

együttmûködésünk révén, valamint az értékláncme-

nedzsment-filozófiánk kiterjesztése segítségével a 

MOL-csoportban további szinergiákat aknázzunk ki.

2006-ban folytatódik a magyar hálózat hatékonyságá-

nak fejlesztése, melynek egyik fontos része a fennálló 

hálózat optimalizálása. Szeretnénk megerôsíteni piaci 

jelenlétünket a szerbia-montenegrói, valamint a bosznia-

hercegovinai kiskereskedelmi piacokon.
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Tartós, nagymértékû Brent-Ural  
jegyzésárkülönbség
A Brent-Ural jegyzésárkülönbség 2004-ben elért igen 

magas szintje fennmaradt. Az elmúlt években megvaló-

sított jelentôs finomítói fejlesztéseknek köszönhetôen

a MOL kedvezô, magas hozzáadott értékû termékstruk-

túra kialakítására volt képes az alacsony árú Ural-kôolaj 

feldolgozásával. Ennek eredményeképpen a nagymérté-

kû Brent-Ural jegyzésárkülönbség jelentôsen hozzájárult 

a területen elért rekordnyereséghez. 

A végfelhasználóknak történô közvetlen 
eladások arányának növekedése  
a térségben
Az osztrák olajkereskedô társaság, a Roth korábbi ak-

vizíciója és az Avanti cég tulajdonában lévô korneuburgi 

tároló megvásárlása lehetôvé tette számunkra, hogy 

növeljük a végfelhasználóknak történô eladások arányát.  

A nagy tételekben történô exportnak a végfelhasználók 

közvetlen ellátására történô felváltása mind a vevô, 

mind a szállító számára elônyt jelent. Ezáltal vevôinknek 

hozzáadott értékû szolgáltatást biztosítunk, továbbá a 

partnerekkel való közvetlen kapcsolat által a piaci igé-

nyeket magasabb szinten tudjuk kielégíteni. Másrészt 

az erôsebb partneri kapcsolatnak köszönhetôen a MOL 

csökkentheti a piacnak való kitettségét. 

A kénmentes üzemanyagok bevezetése 
2005 júniusában a MOL befejezte nagyszabású EU 2005 

beruházását, melynek elemei egy benzin- és egy gázolaj-

kénmentesítô üzem, valamint egy gázolajkeverô üzem, 

illetve egy hidrogéngyár megépítése voltak. Ennek 

eredményeképpen az EU 2009-ben bevezetendô minô-

ségi elôírásainak megfelelô kénmentes üzemanyagok 

(maximum 10 ppm kéntartalom) teljes körû gyártásával 

és forgalmazásával sikeresen megerôsítettük minôség-

vezetô szerepünket belföldön és az üzleti eredmény 

növelése szempontjából jelentôs exportpiacokon. Ezen 

Feldolgozás és Kereskedelem

Az üzleti terület a kôolaj és egyéb finomítói alapanyagok, továbbá az olajtermékek beszerzését, finomítását, szállítását, nagyke-

reskedelmét és az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmazását végzi. Az üzleti szegmens fô célja a hatékonyság növelése az 

integrált piaci portfólión, valamint a finomítói és logisztikai eszközparkon és az ellátásilánc-menedzsment rendszerén keresztül.

Célja továbbá az értékesítés növelése a magas termékminôség, a kiváló eszközpark és a régióbeli piacok földrajzi helyzetének 

kihasználása révén. A Lakossági Szolgáltatások üzletág a termékek és szolgáltatások kiskereskedelmi értékesítését végzi a 

hazai és nemzetközi töltôállomás-hálózat mûködtetésével. A kiskereskedelmi üzlet célja a hálózat hatékonyságának javítása,  

a vevôkre irányuló figyelem és a vásárlói lojalitás növelése, valamint a hálózat szelektív bôvítése a régióban.
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Beruházásaink tovább erôsítik kiskereskedelmi piaci  
jelenlétünket a régióban (Belgrád, Szerbia és Montenegró)

Az új benzin- és gázolaj-kénmentesítô üzemek elkészültével 
kizárólag kénmentes üzemanyagokat gyártunk és forgalmazunk



Eredmények
Az elôzô évhez képest 2005-ben az elsô féléves 

eredményre a külsô tényezôk kedvezôen hatottak,  

majd a további negyedévekben folyamatosan romló 

petrolkémiai árrés volt jellemzô. Eredménytermelô 

képességünket a tartós alapanyagár-emelkedés 

kedvezôtlenül befolyásolta. Mindemellett az új kapaci-

tások termelésének felfutása és a belsô hatékonyság 

javulása révén a szegmensnek sikerült magasabb 

eredményt elérnie 2005-ben. A korábbi évekhez 

hasonlóan a szegmens árbevétel-arányos üzleti ered-

ménye megegyezik, illetve magasabb a benchmark 

csoport átlagánál. 

Válasz a magas alapanyagárakra
A bevételi oldalt erôsítve sikeresen bevezettük új ke-

reskedelmi stratégiánkat, amellyel a kedvezôbb árrésû 

végfelhasználókat célozzuk meg.  2005-ben a polimer- 

termékek értékesítési mennyiségét és értékesítési 

árbevételét is sikerült növelni.  Eredményes volt az új, 

bimodális HDPE-termékek piaci bevezetése mind  

a hazai, mind a külföldi mûanyagfeldolgozók körében.  

Az egycsatornás kereskedelmi értékesítés növelte 

kereskedelmi hatékonyságunkat, fôként a német, a len-

gyel és az olasz piacokon.

Sikeresen javítottuk a költséghatékonyságunkat is, 

elsôsorban az új termelôüzemek révén. A létszámot 

jelentôsen csökkentettük a belépô új kapacitások 

ellenére, ami nagyobb munkaerô-hatékonyságot  

eredményezett. Elavult üzemeinket bezártuk.

Kitekintés
A 2006. évet már a megnövekedett termelôkapacitással 

kezdjük, és ebben a megerôsödött pozícióban aknázzuk 

ki a regionális polimerfelhasználás ígéretes növekedésé-

ben rejlô lehetôségeket.

A várhatóan javuló piaci feltételek lehetôvé teszik, hogy 

rekord termelési és értékesítési mennyiségeinkkel jó 

eredményeket érjünk el az elkövetkezendô években.  

Folytatjuk a kereskedelmi és mûködési kiválóságra való 

összpontosítást, és kiemelt figyelmet fordítunk
   az árbevétel növelésére az új termékek körében, aktív 

vevô- és termékportfólió-menedzsment segítségével,
   az üzemek rendelkezésre állásának maximalizálására 

és az EBK-kitettség minimalizálására a termelés 

területén elindított modernizációs és hatékonyság-

növelô projektek folytatásával,
   a nem alaptevékenységhez tartozó területek kiszerve-

zésével.

Mindeközben folytatjuk a szinergiák kiaknázását a teljes 

értéklánc mentén.
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Kapacitásbôvítés és a termékválaszték 
modernizálása
A fejlesztési projektek révén, új termelôüzemek léte-

sítésével a MOL-csoport Kelet-Közép-Európa egyik 

legnagyobb integrált olefin- és poliolefin-gyártó és  

-forgalmazó vállalatává vált. 

Tiszaújvárosban a 430 millió euró értékû Petrolkémiai 

Fejlesztési Projekt világviszonylatban is rekordidô alatt, 

az ütemterv szerint, és a tervezett költségkerethez ké-

pest megtakarítással valósult meg. 2002–2005 között 

három jelentôs termelôkapacitás-bôvítést hajtottunk 

végre. A Csoport etiléntermelô kapacitása egy új 

olefingyár létesítésével csaknem 50%-kal nôtt, a

nagysûrûségû polietilén kapacitás kétszeresére bôvült, 

valamint intenzifikálás következtében nôtt a PP-4 üzem

polipropiléngyártó kapacitása is.

A 143 millió euró értékû pozsonyi fejlesztési projektet 

ugyancsak költségkereten belül valósítottuk meg.  

A beruházás célkitûzése volt, hogy egy világszínvona- 

lú technológiájú új üzem felépítésével megteremtsük  

a méretgazdaságos és versenyképes polipropilén 

termelôkapacitást. A kibôvült termékválaszték révén 

elôkelô helyzetben vagyunk a regionális kereslet 

növekedésének kiaknázására. 

A petrolkémiai fejlesztési projektek összhangban  

állnak a csoporton belüli fejlesztésekkel. Középpontba 

helyeztük a marketing- és értékesítési szempontokat, 

versenyképes termékportfóliót alakítottunk ki, és idôben 

megelôztük egyes versenytársainkat regionális fejleszté-

sekben.

Petrolkémia

A MOL-csoport Petrolkémia Divíziója a nyolcadik legnagyobb szereplô az európai poliolefin piacon. Szegmensünk látja el

alapanyaggal Közép-Európa, Nyugat-Európa és Kelet-Európa számos mûanyagfeldolgozó vállalatát. Termékeinkkel több mint  

negyven országban vagyunk jelen.
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MOL Földgázszállító Rt. 
A MOL Földgázszállító Rt. egy teljesen integrált gázszál-

lító rendszert mûködtet, amely betáplálási pontokból, 

kompresszorállomásokból, vezetéki csomópontokból, 

nagynyomású vezetékrendszerbôl és gázátadó állomá-

sokból áll, ezeken keresztül látva el a 10 gázszolgáltató 

társaságot, az erômûveket és a nagyipari fogyasztókat. 

A MOL Földgázszállító Rt. nagynyomású vezetékrend-

szerébe a gáz az importforrásokból, a hazai termelésbôl 

és a hazai földalatti gáztározókból kerül be, s jut el 

onnan a vevôkhöz. A kompresszorállomások gázturbi-

nával meghajtott centrifugális kompresszorokkal növelik 

a rendszer kapacitását. Jelenleg öt ilyen kompresszor-

állomás mûködik. Ezen túlmenôen 17 olyan vezetéki 

csomópont van, amelyek a gázt elosztják a különbözô 

vezetékekre. A MOL Földgázszállító Rt. 393 gázátadó 

állomást mûködtet, amelyek a fentieknek megfelelôen 

biztosítják a gáz eljuttatását a vevôinkhez.

Kitekintés
A partnerségi tranzakció lezárása után a gáz portfólió 

megmaradt része, vagyis a MOL Földgázszállító Rt. 

a MOL kutatás-termelés eszközeihez tartozik majd. 

A MOL a gázszállítási üzlet fejlesztésére koncentrál. 

A hazai szállítási üzlet fejlesztése mellett a regioná-

lis lehetôségek is elôtérbe kerülnek. Magyarország 

kedvezô földrajzi adottsága lehetôséget teremt, hogy 

tranzit tevékenységünket tovább bôvítsük a gyorsan 

növekvô dél-kelet-európai régióban. Emellett az európai 

távlati projektek is kiemelt szerephez jutnak, így a 

Nabucco-projekt is.
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Földgáz értékesítés források szerint Import forrás 
 Hazai forrás

Gázüzleti partnerség
A MOL döntése, amely alapján 2004 novemberében 

stratégiai partnerségi megállapodást írtunk alá az E.ON 

Ruhrgas Internationallel (ERI), jelentôs mértékben be-

folyásolta a gáztársaságok 2005-ös mûködését. A napi 

ügymenet mellett a MOL Földgáztároló Rt. és a MOL 

Földgázellátó Rt. szoros együttmûködést alakított ki az 

E.ON Ruhrgas Internationallel, hogy felkészüljenek a 

tranzakció zárását követô ügymenetre. 

A MOL gázüzletágát az EU versenyhatósága által indított 

eljárás során alaposan átvilágították. A versenyhatósági 

jóváhagyás egy jelentôs vállalati összeolvadáshoz adott 

zöld utat az európai energetikai piacon. A tranzakció 

2006. március 31-ével zárult. Az EU versenyhatóságá-

nak döntése értelmében az E.ON Ruhrgas International 

mind a MOL Földgáztároló Rt-ben, mind a MOL Föld-

gázellátó Rt.-ben 100%-os tulajdont szerez. 

A gázinfrastruktúra fejlesztése
A tárolói és a szállítási infrastruktúrát a gazdasági és 

mûszaki igényeknek megfelelôen fejlesztettük.

A szükséges fejlesztéseken túl a MOL Földgáztároló Rt. 

befejezte az új technológiai rendszer kiépítését a Zsanai 

Földalatti Gáztározónál. Ezzel a teljes magyarországi 

kitárolási kapacitás 6%-kal nôtt: napi 44,5 millió m3-rôl 

47,5 millió m3-re. Az új napi kitárolási kapacitás és a 

teljes mobilgáz (3,4 milliárd m3) aránya európai összeha-

sonlításban is kiemelkedôen magas.

Biztonságos gázellátás
A MOL gázüzletága sikeresen kezelte a 2006 január-

jában fellépô nehézségeket, biztosítva ezzel az ország 

folyamatos gázellátását. A MOL Földgázszállító Rt. sike-

re, hogy sem az Ukrajna és Oroszország között lezajlott 

gázárvita, sem a különösen hideg idôjárás nem okozott 

fennakadást a gázellátásban.

Földgáz

A Földgáz Divízió felel a földgáz importjáért, szállításáért, tárolásáért, a magyar piacra történô nagykereskedelmért és a stra-

tégiailag fontos külpiacokra történô szállításért. A piacnyitást követô második évben a teljes gázpiac 9 %-át (1,35 milliárd m3) 

a szabadpiac tette ki, ezen a piacon a MOL Földgázellátó Rt. csaknem 50%-os részesedést ért el. 2006. januártól új ár- és 

tarifarendelet látott napvilágot, ezeket a tarifákat a 2005-ben lefolytatott költségfelülvizsgálat, és az ennek során meghatáro-

zott megtérülési ráták alapján vezették be.
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A beregdaróci kompresszorállomás is 
jól vizsgázott a téli nehézségek során

A régióban jelenleg is mûködô nagynyomású gázvezeték-
hálózat, valamint a tervezett Nabucco-vezeték nyomvonala



vékenységeket a finomítás és kereskedelem mûködési

hatékonyságának javítása érdekében. 

A dél-kelet-európai régióban a konszolidált marketing-

stratégia részeként az INA és a MOL közös partnerségi 

pályázaton indult a Bosznia-Hercegovina Föderáció 

vezetô nagykereskedelmi és kiskereskedelmi pozícióját 

birtokló Energopetrol d.d. Sarajevo cégért. A két vállalat 

továbbra is vizsgálja a potenciális régiós akvizíciós 

lehetôségeket.  

Kiskereskedelmi együttmûködésünk keretében az INA 

és a MOL 2005-ben befejezte az üzemanyagkártyák 

kölcsönös elfogadási programját. 

A horvát–magyar határ menti közös mezômûvelésen túl 

a nemzetközi kutatási-termelési üzletek terén is együtt 

keressük a lehetôségeket, ezzel megosztva a kockáza-

tokat és egyesítve pénzügyi és emberi erôforrásainkat.

A MOL támogatást nyújt az INA részére az integrált 

SAP-alapú „Enterprise management system” beveze-

téséhez és alkalmazásához, amely bizonyítottan értéket 

jelentett a MOL-csoport számára annak bevezetése óta. 

Az üzleti folyamatokban kezdeményezett változások, 

mint az INA-ban újonnan bevezetett költségcsökkentési 

projekt és az integrált beszerzési rendszer, hozzájárul-

nak a mûködési hatékonyság javításához. 

Az INA, partneri kapcsolatban a MOL-lal javítja stra-

tégiai pozícióit a gyorsan növekvô dél-kelet-európai 

kôolajtermék-piacon. Továbbfejlôdô kapcsolataink 

lehetôvé teszik számunkra a régiós kihívásokkal 

szembeni hatékonyabb fellépést, és a felmerülô szi-

nergiák hatékonyabb kiaknázását üzleti tevékenysé-

günk során.
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A horvát kormánnyal kötött megállapodás értelmé- 

ben a MOL két fôt delegált az INA felügyelôbizott- 

ságába valamint igazgatóságába, amely a pénzügyi 

igazgatói és társasági szolgáltatások igazgatói funk-

ciót jelenti. A MOL saját transzformációs tapasztalatai 

alapján szakértôi támogatást nyújt az INA részére, ezzel 

is segítve megfelelését az iparág közeljövôben várható 

kihívásainak.

Ezzel a stratégiával összhangban a MOL üzletileg és 

szakmailag támogatja az INA-finomítók modernizációs

programját. Az EU-szabványoknak megfelelô szintû 

termékek gyártásán túl a finomítókban környezetba-

rát technológiát fognak alkalmazni. Az összességé-

ben 800-900 millió USD értékû beruházási projekt 

több fázisban kerül megvalósításra, és kiterjed a 

maradékfeldolgozásra is. A projekt a sisaki finomító

kénkinyerô üzemére kötött szerzôdéssel kezdôdött meg 

2005-ben.  

A MOL tapasztalataira és know-how-jára támaszkodva 

az INA 2004-ben bevezette a „ellátási lánc” koncepciót 

és irányítási rendszert. Ezen filozófia bevezetésének

elsô eredményei 2005-ben már megjelentek a teljes 

ellátási lánc mentén bevezetett költségkontroll segítsé-

gével a kôolajbeszerzéstôl a termékértékesítéseken át 

egészen a javuló vevôi kapcsolatokig. Az INA és a MOL 

célja, hogy tovább javítsa és harmonizálja ezeket a te-

MOL–INA partnerség

A MOL jelenlegi részesedése az INA horvát nemzeti olajvállalatban 25% plusz 1 részvény. Erre a részesedésre a MOL Rt. 

2003. novemberben tett szert, és vált az INA stratégiai partnerévé. 

Az INA és a MOL együtt egy jelentôs nö-
vekedési potenciállal rendelkezô fókuszált 
kutatás-termelés portfoliót tudnak kialakítani

A finomítói fejlesztések befejezését kö-
vetôen az INA termékei a legmagasabb EU 
minôségi követelményeknek is megfelelnek
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Az INA és a MOL kiskereskedelmi háló-
zata lefedi a közép-kelet-európai régiót 

az Adriai-tengertôl a Fekete-tengerig

Finomítói kapacitás

Töltôállomások száma (INA)

Töltôállomások száma (MOL-csoport
Lengyelországgal együtt)



sokért, termékei és szolgáltatásai minôségéért, munkavál-

lalóiért, valamint a közvetlen környezetében élôkért, most 

és a jövôben egyaránt. Tiszteletben tartjuk a helyi és nem-

zeti kultúrákat és értékeket, szorgalmazzuk az együttmû-

ködést, valamint az ismeretek és tapasztalatok megosztá-

sát minden szervezeti szinten. A közösségek tekintetében 

minden tôlünk telhetôt megteszünk, hogy megbízható 

partnerré váljunk a társadalmi események, programok, a 

gyermekek és a tehetségek támogatásában.

Társadalmi Szerepvállalásunk
   Segíthetek? – Tehetségtámogató Program
   Guruló Színház Program
   Katasztrófasújtott területek rehabilitációja  

(Pakisztán, Erdély, Sri Lanka, Magyarország)

Teljesítményjelzôk
A mutatók segítenek feltérképezni számunkra hol  

tartunk, milyen irányban haladunk, és milyen stratégiát 

kell követnünk céljaink megvalósítása érdekében. 

A MOL-csoport körültekintôen gyûjti és ellenôrzi az 

adatokat, felméréseket végez, valamint folyamatosan 

felülvizsgálja adatgyûjtési és -kezelési módszereit, 

amely elengedhetetlen a szennyezésmegelôzés és  

a hosszú távú fenntartható mûködés biztosításához.

Integrált párbeszéd
A többoldalú párbeszéd kialakítása elengedhetetlen ah-

hoz, hogy a fenntartható fejlôdés alapelveit a mindenna-

pi gyakorlatban alkalmazzuk amihez valamennyi érintett 

fél bevonása és együttmûködése szükséges. Ezen felül, 

lehetôséget nyújtunk a résztvevôknek saját elgondolá-

saik és érdekeik megfogalmazására és képviseletére is. 

Következésképpen, a megfelelô teljesítményen túl,  

a MOL-csoport támogatja a rendszeres párbeszéd kiala-

kulását, a fogyasztók és az egész társadalom növekvô 

igényeinek kielégítésére.

Munkavállalóinkat érintô változások
   Új, csoportszintû üzleti angol nyelvoktatási program 
   A végkielégítési rendszer módosítása

Kiterjesztett termékfelelôsség
A kiterjesztett termékfelelôsség folyamatos kihívás 

mindazok számára, akik érintettek a termékek életciklu-

sa során, a termékek környezetre gyakorolt hatásának 

csökkentése érdekében. Ezért a MOL-csoport elkötele-

zett az irányban, hogy lehetôségeihez mérten integrálja 

a termékfelelôsség koncepcióját irányítási és termelési 

folyamataiba egyaránt. Termékeink tulajdonságainak és 

folyamataink átgondolásával, valamint az ellátási láncban 

elfoglalt helyünk és a végfelhasználókkal fenntartott 

kapcsolataink vizsgálatával képesek vagyunk folyamato-

san javítani termékeink és szolgáltatásaink minôségén, 

költségcsökkentô intézkedéseket foganatosítani, vala-

mint vásárlóink számára nagyobb értékeket közvetíteni, 

kisebb környezeti hatások mellett.

Kommunikáció
Tisztában vagyunk azzal, hogy felelôsek vagyunk mind-

azért az információért, amit közreadunk. Folyamatosan 

törekszünk tehát a mindennapi és rendkívüli események 

kapcsán felmerülô tájékoztatási igények kielégítésére, 

az elvárható legnagyobb átláthatóság biztosítása érdeké-

ben. Minden évben jelentést készítünk, mely tagvállalata-

ink teljesítményét, fejlôdését és eredményeit mutatja be 

a fenntartható fejlôdés kérdéskörét illetôen. Ezen felül, a 

nemrégiben elindított új, csoportszintû honlapunk részle-

tes és friss információval szolgál mindezen témákban.

A tettek mezején
A fenntartható fejlôdés célja a jobb életminôség biztosí-

tása mind a jelen, mind a jövô generációi számára.  

Ez egy olyan komplex, folyamatosan fejlôdô koncepció, 

mely kiterjed a társadalom, a gazdaság és a környezet-

védelem minden területére. A vállalatok szempontjából 

vizsgálva, a rájuk háruló szerep a vállalatok társadalmi 

felelôsségvállalása (Corporate Social Responsibility) 

alapelvei keretében körvonalazódik.

Elkötelezettségünk
Vállalatunk elkötelezett a fenntartható fejlôdés irányá-

ban. Támogatjuk a kutatásokat és a legjobb gyakorlatok 

elterjesztését. A fenntartható fejlôdés hosszú távú üzleti 

sikerünk szerves része. Elkötelezettségünkhöz híven 

törekszünk a folyamatos fejlôdés megvalósítására, vala-

mint hogy a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 

kérdések hangsúlyos megítélésben részesüljenek folya-

mataink során. Minden területen kiemelkedô mûködésre 

törekszünk, és célunk, hogy az érintett felek termékeink 

és szolgáltatásaink kiváló minôségén, és az általunk becs-

ben tartott értékeken keresztül ítéljenek meg bennünket. 

Környezetünk védelmében
     Új integrált szennyvízkezelô rendszer létesítése  

a Dunai Finomítóban
   Bioüzemanyag-gyártás megkezdése
   Kizárólag kénmentes üzemanyagok forgalmazása

Integrált felelôsség
Az egyenlô esélyek megteremtése a jelen és jövô 

generációi számára akkor valósulhat meg, ha tetteinkért 

minden területen felelôsséget vállalunk. A MOL regionális 

nagyvállalatként évek óta nemzetközi, multikulturális 

környezetben tevékenykedik, ezáltal megfelelô tapaszta-

lattal és mozgástérrel rendelkezik ahhoz, hogy hatékony 

intézkedéseket hozzon, és valódi felelôsséget tudjon vál-

lalni a mûködésébôl adódó környezeti és társadalmi hatá-

Társasági értékek

A 2005-ös év a MOL-csoport számára a vállalatok társadalmi felelôsségvállalását érintô tevékenységek fejlôdése, valamint a 

környezeti, gazdasági és társadalmi kérdések integrálása terén kiemelkedô idôszaknak tekinthetô. A nemzetközi gyakorlattal 

összevetve és saját tapasztalataink alapján meggyôzôdésünk, hogy a fenntartható fejlôdés irányába tett erôfeszítéseink nem 

voltak hiábavalóak, és hosszú távon mindenképpen megtérülnek. 
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Természetes eredetû alapanyagokat hasz- 
nálunk bioüzemanyagaink gyártása során

Kiemelt figyelmet fordítunk
társadalmi szerepvállalásunkra



  Kiugró
 eredmények

2005-ben a MOL eredményei jelentôsen  
meghaladták 2002-ben kitûzött pénzügyi  
céljait: az EBITDA értéke 2,1 milliárd dollárra,  
az átlagos lekötött tôkearányos megtérülés  
27,6%-ra nôtt. 2010-re az EBITDA tervezett  
értéke eléri a 3,5 milliárd dollárt.

Kitûnô teljesítmény – Nagyívû tervek
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2005-ben a Brent kôolaj dollárban számolt átlagos árszintje 42,5%-kal növekedett. A fô olajtermékek jegyzésárai 

(a vegyipari benzin és a fûtôolajok kivételével) 2005-ben a kôolajár-növekedésnél nagyobb mértékben emelkedtek, 

ennek következtében a kôolaj-feldolgozás eredményességét alapvetôen meghatározó crack spreadek (az adott 

kôolajtermék és a Brent kôolaj jegyzésára közötti különbség) is jelentôsen növekedtek az elôzô évihez képest. Az 

átlagos Brent kôolajár 54,5 USD/hordó volt, szemben az elôzô évi 38,3 USD/hordó átlagárral. Az orosz Ural Blend 

– a MOL Rt. kôolajvásárlásában meghatározó kôolajtípus – átlagos mediterrán tôzsdei jegyzésára 50,9 USD/hordó 

volt, ami 47,5%-os növekedés a 2004. évi 34,5 USD/hordó árhoz képest. Az átlagos FOB Rotterdam benzinár 

34%-kal, a gázolajár 41%-kal, a vegyipari benzinár pedig 26%-kal emelkedett. A MOL fô termékeinek crack spread-

jei jelentôsen nôttek. A benzin FOB Rotterdam átlagos crack spreadje 10%-kal, a gázolajé 34%-kal emelkedett, míg 

a vegyipari benziné 29%-kal csökkent. 

Az új EU-konform földgázár-szabályozási rendelet 2004. január 1-jétôl lépett életbe (69/2003. GKM). 2004-ben 

megvalósult a magyarországi földgázpiac liberalizációja. Annak ellenére, hogy minden nem lakossági fogyasztónak 

biztosított a közüzemi piacról történô kilépés lehetôsége, eddig még kevés számú ipari nagyfogyasztó döntött a 

szabadpiacról való vásárlás mellett. A versenypiac forgalmának részaránya elérte a teljes fogyasztás 9%-át. A köz-

szolgáltatás valamennyi szegmensében továbbra is hatósági árszabályozás érvényesül, míg a szabadpiacon csak a 

szállítóvezeték-hálózatokhoz való hozzáférés szabályozott. A lakossági gázáremelések hatásának enyhítése érdeké-

ben egy kompenzációs alap került létrehozásra. Az alap forrását az 1998 elôtt termelésbe állított hazai szénhidrogén-

mezôkbôl kitermelt földgáz után fizetendô extra bányajáradék és – a szabályozás módosítását követôen – a

közüzemi nagykereskedô által elért, a szabályozás által biztosítottnál magasabb bevétel képezi. Kompenzációban 

részesülnek a közvetlen lakossági földgázfogyasztók, a földgázbázison elôállított távhôvel ellátott háztartások, vala-

mint a vezetékes propán-bután lakossági fogyasztók.

A földgáz és egyes finomított termékek értékesítését nagymértékben befolyásolják éven belül az idôjárási viszo-

nyokban bekövetkezô változások. A MOL-csoport mûködési eredményeiben ugyan tükrözôdnek ezeknek a szezo-

nális keresleti ingadozásoknak a hatásai, de a társaság integrált jellege következtében ezek a hatások mérsékelteb-

bek. A földgáz és a tüzelôanyagként felhasznált kôolajtermékek iránti kereslet általában a harmadik negyedévben a 

legalacsonyabb, október és március között pedig a legmagasabb. A motorikus üzemanyagok iránti kereslet általában 

a második és harmadik negyedévben a legmagasabb, és az elsô negyedévben a legalacsonyabb.

A Társaság a Magyarországon termelt földgáz és kôolaj után a magyar államnak 12% bányajáradékot fizet. A 2003-

ban elfogadott gáztörvény (GET) és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján a MOL Rt. 1998 elôtt termelésbe 

állított mezôibôl származó földgáztermelést terhelô bányajáradék mértéke a 2004. évi 57%-ról 2005-ben 64%-ra 

növekedett az import gázár emelkedése miatt. A többletbányajáradék-befizetési kötelezettség 50,4 Mrd Ft-tal

rontotta a Kutatás-termelés szegmens 2005. évi eredményét. Az elkövetkezô években a bányajáradék százalékos 

mértéke – feltételezve, hogy a gázár növekedése alatta marad az elismert költség növekedésének – egy meghatá-

rozott formula szerint fokozatosan csökken egészen addig, amíg el nem éri a – MOL és a gazdasági és közlekedési 

miniszter közötti megállapodás értelmében egy 1,02-1,05 értékû szorzótényezôvel módosított – 12%-os szintet. Ez 

a megállapodás határozza meg a MOL által fizetendô bányajáradék mértékét a meglévô hazai mezôkbôl kitermelt

szénhidrogénekre vonatkozóan 2020-ig.

A vezetés beszámolója és elemzése

a pénzügyi helyzetrôl, valamint

a mûködés eredményeirôl

Kiemelt pénzügyi eredmények
2005-ben az EBITDA értéke 427,9 Mrd Ft (2,1 milliárd USD) volt, amely több mint kétszerese a 2002-ben kitûzött  

1 Mrd USD stratégiai célnak. Az üzleti eredmény 55,7 Mrd Ft-tal 304,4 Mrd Ft-ra emelkedett, melyhez hozzájárultak 

a korábbi években tett, a termékstruktúra javulását és növekvô értékesítési volumeneket eredményezô finomítói

technológiai fejlesztések, kedvezô termékárak és a növekvô nemzetközi kôolajtermelés. Az üzleti eredmény alapján 

számított ROACE értéke 27,6% volt, amely szintén jelentôsen meghaladja a 17%-os stratégiai célkitûzést. A rész-

vényesek részesedése az eredménybôl 36,3 Mrd Ft-tal 244,9 Mrd Ft-ra nôtt, amely elsôsorban a kiemelkedô üzleti 

teljesítményt tükrözi, amelyet mérsékeltek a magasabb pénzügyi ráfordítások, elsôsorban a devizaalapú hiteleken 

keletkezett árfolyamveszteség hatása 2005-ben, szemben a 2004. évi árfolyamnyereséggel. 
   A Kutatás-termelés éves üzleti eredménye 51,2 Mrd Ft-tal, 105,4 Mrd Ft-ra növekedett, mivel a nemzetközi kôolaj- 

termelés erôteljes növekedése és a magasabb transzferárak ellensúlyozták az alacsonyabb hazai szénhidrogén 

termelést, a növekvô bányajáradék-fizetést Magyarországon és Oroszországban, valamint a bizonyos hazai

mezôkön elszámolt értékvesztést. 
   A Feldolgozás és Kereskedelem szegmens üzleti eredménye 177,0 Mrd Ft-ot tett ki, ami 11,4%-kal magasabb 

2004-hez képest. Ezt a magasabb üzemanyag-értékesítési mennyiségek, magasabb finomítói crack spreadek és

az integrált csoportszintû mûködésbôl származó hatékonyságjavulás eredményezte.
   A Földgáz szegmens eredménye 14,4 Mrd Ft-tal, 50,4 Mrd Ft-ra csökkent, miután a hatósági áremelések nem 

tudták kompenzálni az import gázár jelentôs növekedését. 
   A Petrolkémia szegmens üzleti eredménye 19,1 Mrd Ft-ra növekedett 2005-ben, szemben a 2004. évi 

18,8 Mrd Ft-os eredménnyel. Az üzleti eredményt kedvezôen befolyásolták az új kapacitások következté-

ben megnövekedett eladások és a hatékonyságjavító intézkedések, azonban mérsékelte az üzleti környezet 

kedvezôtlen változása 2005. II. félévben.
   Tovább folytattuk hatékonyságjavító programjainkat, és 2005 végéig 305 millió USD hatékonyságjavulást értünk 

el, amely meghaladja a 2005 végére kitûzött 260 millió USD célt. A hatékonyságjavító intézkedések eredménye-

ként a csoport zárólétszáma 5,2%-kal csökkent, 14 660 fôre a 2004. évi 15 465 fôrôl.
   A beruházások és befektetések értéke 236,7 Mrd Ft-ra csökkent 2005-ben a 2004. évi 254,5 Mrd Ft-os értéké-

hez képest. A csökkenéshez hozzájárultak az alacsonyabb akvizíciós ráfordítások és a petrolkémiai szegmens ala-

csonyabb szintû beruházásai. A 2005-ös év beruházásai között szerepel a Shell romániai leányvállalatának megvá-

sárlása és a tárolói párnagáz tulajdonjogának megszerzése. Az eladósodottság 2005. december 31-én 23,4%-ra 

csökkent (a 2004 végi 24,4%-hoz képest), a nettó hitelállomány 2005. december 31-én 322,4 Mrd Ft volt.
   A mûködési cash flow a forgótôkeigény változása nélkül 3%-kal növekedve 397,2 Mrd Ft-ot ért el. Forgótôkeigény-

változásokkal és a fizetett adóval együtt a mûködési cash flow 13%-kal, 282,2 Mrd Ft-ra csökkent, fôként a 

növekvô termékárak és vegyipari termékek magasabb készletszintje miatt.

Mûködési környezet áttekintése
A nemzetközi, a regionális és a hazai gazdasági környezet alakulása jelentôs hatással volt a MOL 2005. évi pénzügyi 

és mûködési teljesítményére. Az eredményt különösen pozitívan befolyásolta a magasabb finomítói crack spread, de

a második félévben fellépô kedvezôtlen petrolkémiai tendenciák negatív hatással voltak a szegmens eredményére. 

A magyarországi fogyasztói inflációs ráta 2005-ben 3,6% volt szemben a 2004. évi 6,8%-kal. Szlovákiában a fo-

gyasztói inflációs ráta 2005-ben tovább csökkent, s értéke 2,7% volt a 2004. évi 7,5%-kal szemben. A forint 2005-

ben tovább erôsödött az USA-dollárral szemben: az éves átlagos árfolyam 2005-ben 199,7 Ft/USD, míg 2004-ben 

202,6 Ft/USD volt. 2004-ben a forint az euróval szemben 1,4%-kal erôsödött. A szlovák korona 2005-ben 3,6%-kal 

erôsödött az euróval szemben, míg 2004-ben ez az érték 3,5% volt. A magyar GDP növekedési üteme 2005-ben 

4,1%, 2004-ben 4,6% volt. Szlovákiában a GDP növekedési üteme 6,0% volt 2005-ben (2004-ben 5,5%). A közép-

európai térségben 2005-ben a motorbenzin-felhasználás megközelítôleg 1%-kal csökkent, míg a motorikus gázolaj 

iránti kereslet 6-7%-kal nôtt.
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Fontosabb pénzügyi adatok szegmensenként

1 A külsô értékesítés nettó árbevétele csak a csoporton kívüli harmadik felek részére történô értékesítéseket tartalmazza. Az egyes szegmensek 

teljes nettó árbevétele 2005-ben a következô volt: Kutatás-termelés 289 497 millió Ft, Feldolgozás és Kereskedelem 1 767 374 millió Ft, Földgáz 

661 761 millió Ft, Petrolkémia 355 697 millió Ft valamint Központ és egyéb szegmens 97 258 millió Ft, míg az egyes szegmensek teljes nettó árbe-

vétele 2004-ben a következô volt: Kutatás-termelés 208 521 millió Ft, Feldolgozás és Kereskedelem 1 347 458 millió Ft, Földgáz 541 279 millió Ft, 

Petrolkémia 246 309 millió Ft, valamint Központ és egyéb szegmens 93 006 millió Ft.

2 Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történô értékesítésekbôl származó eredményt foglalja magában. A Kutatás-

termelés kôolajat, kondenzátumokat és PB-gázt ad át a Feldolgozás és Kereskedelemnek, valamint földgázt a Földgáz szegmensnek. A Feldolgozás 

és Kereskedelem vegyipari alapanyagot, propilént és izobutánt ad át a Petrolkémiának, a Petrolkémia szegmens különbözô melléktermékeket a 

Feldolgozás és Kereskedelemnek. A belsô transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak. A földgáz transzferára megegyezik az átlagos importárral. 

A szegmenseredmények az adott szegmenshez tartozó, teljes körûen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák. 

3 A szegmensek közötti átadás soron az ezen tranzakciókból származó nem realizált eredmény változását mutatjuk ki. Nem realizált eredmény akkor 

keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadó szegmensnél készleten van az idôszak végén, és csak a késôbbi idôszakban kerül értékesítésre harmadik 

fél felé. A szegmensszintû kimutatásokban az átadó szegmens az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkezô nyereséget. Társasági szintû 

eredmény szempontjából azonban a nyereség csak a harmadik félnek történô értékesítéskor kerül elszámolásra. Szegmensek közötti átadáson nem 

realizált profit elsôsorban a Kutatás-termelésbôl a Földgáz szegmensbe, illetve a Feldolgozás és Kereskedelembôl a Petrolkémia szegmensbe történô

átadásnál keletkezik.

Értékesítés árbevétele, mûködési költségek és üzleti eredmény
A Csoport nettó árbevétele 2005-ben 26%-kal nôtt, és 2455,2 Mrd Ft-ot tett ki, fôként a finomítói termékek és a

földgáz magasabb átlagos értékesítési árát és a magasabb értékesített mennyiséget tükrözi. A Magyarországon 

kívüli értékesítésbôl származó árbevétel 1175,9 Mrd Ft volt, amely az összes értékesítés 48%-át jelentette. 

 

Az anyag jellegû ráfordítások 34%-kal növekedtek, ami meghaladta az értékesítési bevételek növekedésének szint-

jét. Ezen belül az anyagköltség 43%-kal növekedett, fôként az importkôolaj árának meredek emelkedése és a feldol-

gozott kôolaj mennyiségének növekedése következtében. Az eladott áruk beszerzési értéke 27%-kal növekedett, 

javarészt az importgázár növekedésének 109,6 Mrd Ft-os és a nagyobb mennyiségû import gáz értékesítés 7,1 Mrd 

Ft-os együttes hatása következtében. Az igénybe vett anyag jellegû szolgáltatások és alvállalkozói teljesítmények 

értéke 4%-kal nôtt, és 111,3 Mrd Ft-ot tett ki. 
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Az egyéb költségek és ráfordítások 13%-kal, 217,3 Mrd Ft-ra emelkedtek, fôként a 2005. III. negyedévi 8,6 Mrd Ft-

os szlovákiai Slovnaft-bírság és a magasabb magyarországi bányajáradék következtében.

A személyi jellegû ráfordítások 12%-kal csökkentek, ami tükrözi a végkielégítés megváltásra 2004. IV. negyedévben 

képzett 25,0 Mrd Ft céltartalék, valamint a több mint 5%-os, MOL-csoportszintû átlagos létszámcsökkentés hatá-

sát, melyet mérsékelt a végkielégítés megváltására 2005-ben (a MOL Rt-nél) fordított 2,2 Mrd Ft többletköltség és 

a 8%-ot meghaladó átlagos bérnövekedés. 

Az idôszak során felmerült termelési költségbôl 55,7 Mrd Ft a félkész- és késztermékek készletszintjének növeke-

déséhez kapcsolódik, szemben a 2004. évi 19,0 Mrd Ft értékkel. 

A saját elôállítású eszközök aktivált értéke 8%-kal, 24,9 Mrd Ft-ra csökkent, ami még mindig jelentôs, összehason-

lítva a 2004. évi 27,3 Mrd Ft értékkel.

Kutatás-termelés áttekintése
A Kutatás-termelés szegmens üzleti eredménye 105,4 Mrd Ft volt, ami 94,5%-kal magasabb a 2004. évi szintnél.  

Az eredmény alakulásában meghatározó szerepe volt a kedvezô iparági környezet mellett a nemzetközi kôolaj-

termelés erôteljes növekedésének. A kôolaj-átadási átlagár 40,5%-kal, míg a hazai termelésû gáz transzferára 

42,8%-kal növekedett 2004-hez képest.

A szegmens mûködési bevételei összességében 84,5 Mrd Ft-tal növekedtek a nemzetközi kôolajtermelés meny-

nyiségének, valamint az értékesítési árak emelkedésének következtében. A mûködési költségek – elsôsorban a 

ZMB-projektnél jelentkezô többlettermelés, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség növekedése következ-

tében – 33,3 Mrd Ft-tal alakultak magasabban a 2004. évi szinthez képest. A hazai termelés után a MOL Rt. által 

fizetett bányajáradék a 2004-es 59,3 Mrd Ft-ról 12,5 Mrd Ft-tal, 71,8 Mrd Ft-ra nôtt. Ebbôl a földgáztermelés után

fizetett többlet bányajáradék összege 50,4 Mrd Ft volt 2005-ben, ami 8,6 Mrd Ft növekedés 2004-hez képest. A

mezôfelhagyási céltartalék felülvizsgálatával összefüggésben a Csoport megvizsgálta a kutatás-termelési eszközök 

megtérülését, aminek eredményeképpen 2005. IV. negyedévében 7,5 Mrd Ft értékvesztés került elszámolásra a 

néhány szüneteltetett és kimerülôben lévô mezô esetében.

A ZMB üzleti eredményhez való hozzájárulása – a magasabb kôolajárak és az elôzô évet 19,2%-kal meghaladó 

termelési volumen kedvezô hatása következtében – 21,4 Mrd Ft-tal nôtt a 2004. évhez képest.

2005 végén a MOL-csoport 32 magyarországi kutatási blokkal rendelkezett, amelyek összterülete 36 279 km2-t tett 

ki. A 33. kutatási blokkunk engedélyének meghosszabbítása az év végén folyamatban volt. 2005-ben 10 kutatási 

területi engedély járt le, melybôl kilencet meghosszabbítottunk, egy eljárás folyamatban van. 

A 2005. december 31-i fordulónapra vonatkozó készletértékelés szerint a MOL-csoport összes nettó bizonyított 

(termelésbe állított és nem termelésbe állított) szénhidrogénkészlete 213,8 millió hordóegyenérték (Mboe) volt, 

amely 19,2 Mrd m3 (133,7 Mboe) – kondenzátummal és folyékony gáztermékekkel együtt értelmezett – földgázból 

és 10,8 Mt (80,1 Mboe) kôolajból állt. A 2004. december 31-i nettó bizonyított (termelésbe állított és nem termelés-

be állított) szénhidrogénkészlet 240,2 Mboe volt, ami 21,5 Mrd m3 (152,9 Mboe) földgáz és 11,7 Mt (87,3 Mboe) 

kôolaj. A készletpótlási arány 91,4% volt az elmúlt három év átlagában.

A magyarországi új találatok és mezôkiterjesztések 2,8 Mboe-kel növelték a bruttó bizonyított készleteket, míg 

további 11,1 Mboe növekedés a fokozott olajkinyerési eljárásnak köszönhetô; mindezek a többlet-bányajáradék 

hatására a nettó készletben 2,2, illetve 7,7 Mboe növekedést jelentenek. A 2005. évi kitermelés 17,2 Mboe-kel,  

a készletátértékelés további 26,5 Mboe-kel csökkentette a nettó készletet. 

2005 folyamán egy új, független készletaudit készült a DeGolyer és MacNaughton által 2004. december 31-ei 

dátumra vonatkozóan a ZMB-mezô kitermelhetô készleteinek meghatározására. Ezen audit értelmében a ZMB-mezô 

2004. év végi bruttó bizonyított készlete 48,2 Mbbl-lel 125,4 Mbbl-re növekedett. A fent említettek következtében 

a MOL részesedése a bruttó bizonyított készletbôl – a 2005. évi 10 Mbbl-es termelést is figyelembe véve – 52,8

Mbbl volt 2005. december 31-én.

2005-ben folytattuk az ígéretesnek látszó külföldi kutatási projektjeinket Kazahsztánban, Pakisztánban és Jemenben. 

 
 2005. év 2004. év
 millió forint millió forint

Kutatás-termelés  30 650 40 328 

Feldolgozás és Kereskedelem 1 499 912 1 183 106 

Földgáz 641 331 530 344 

Petrolkémia 275 961 197 539 

Központ és egyéb  7 310 4 513 

Összesen 2 455 164  1 955 830 

 Külsô értékesítés nettó árbevétele1

 
 2005. év 2004. év
 millió forint millió forint

Kutatás-termelés 105 374  54 167 

Feldolgozás és Kereskedelem 176 987  158 902 

Földgáz  50 415  64 841 

Petrolkémia  19 114  18 801 

Központ és egyéb  -41 788 -51 977

Szegmensek közötti átadás3  -5 666 4 037

Összesen 304 436  248 771 

 Üzleti eredmény2



A MOL Rt. – 100%-os leányvállalatán, a MOL Caspian Ltd.-n keresztül – 2004. július 1-jétôl 22,5%-os részese-

dés vásárlása révén részt vesz a kazahsztáni Fedorovszkij blokk kutatásában. Jelenleg a második kutatási fázis 

mûveletei folynak, ennek keretében két kutatófúrás mélyítése és szeizmikus mérés képezi a kötelezô munkaprog-

ramot. A szeizmikus mérés és az elsô kutatófúrás mélyítése 2005-ben befejezôdött. A Zhaik 1 fúrásnál 5600 m 

mélység alatt olaj és gáz jelentkezett, amelynél azonban a szokásos vizsgálatokat technikai okok miatt nem lehetett 

elvégezni. Ezt követôen 3D-s szeizmikus mérést végeztünk, és 2006. év végén egy feltáró fúrást mélyítünk. A 

második kötelezô fúrás, a Zharsuat 5 mélyítése jelenleg folyamatban van. A konzorcium 2008. május 11-ig további 

két év kutatásiengedély-hosszabbítást kapott, amely alatt 100 km2 3D-s szeizmikus mérést kell megvalósítania. 

Belépéskor a MOL (22,5%) partnerei a kutatásban az Avery Worldwide Ltd. (operátor, 55%) és a FIOC (22,5%) 

voltak. 2005. februárban a MOL – az Avery Worldwide Ltd. részesedésének az EVL felé történô eladását követôen 

– további 5% megszerzésével 27,5%-ra növelte érdekeltségét, és a kutatás operátora lett.

A pakisztáni Tal blokkban, amelyben a MOL 10%-kal részesedik és egyben ellátja az operátori szerepet, a Manzalai-1 

fúrás próbatermeltetése 2005. év elején beindult, napi 9700 boe gáz és 600 hordó kondenzátum kerül kitermelésre, 

amelyek értékesítése a helyi piacon történik. A második feltáró fúrás lemélyítése megtörtént a Manzalai szerkezetre 

(Manzalai-2 fúrás), amely négy szintbôl jelentôs gáz- és kondenzátumtalálatot eredményezett. A két eredményes 

fúrás alapján 2006- ban várhatóan termelési koncessziót kérünk a Manzalai mezôre. A 2005. év januárjában felfe-

dezett Makori olaj-/kondenzátum-/gáztelep kútjának próbatermeltetése is megkezdôdött, tervezett napi kapacitása 

2500 hordó olaj és 3000 boe gáz. 2005-ben 3D-s szeizmikus mérést végeztünk a mezôn. Kiterjedt kutatási straté-

giánk folytatásával 2006-ban három további kutatófúrás mélyítését tervezzük. A MOL továbbra is aktívan keres 

további kutatási lehetôségeket a térségben, és egy új kutatási blokk megszerzésére nyújtottunk be ajánlatot.

 

A jemeni projekt 49-es blokkjában a MOL 2006-ban – további kötelezettségvállalás nélkül – egy többségi partner-

bevonást hajtott végre, melynek keretében 75%-os részesedést értékesítettünk a CCC-nek cserébe egy további 

kutatófúráshoz kapcsolódó költségeink átvállalásáért. A Jemen 48-as blokkban a geológiai kockázat csökkentése 

végett további szeizmikus mérésekkel bôvítettük a munkaprogramot. A tevékenység elhúzódása miatt kértük a 

kutatási jogosultság meghosszabbítását, amelyet megkaptunk a jemeni hatóságtól. 2006 közepén két kutatófúrást 

magába foglaló kutatási programot kezdeményezünk.

A napi belföldi kôolaj- és földgáztermelés átlagosan 73,3 ezer boe volt 2005-ben a 2004. évi 78,4 ezer boe-kel 

szemben. A kôolaj-egyenértékben kifejezett termelés 73,3%-át a földgáztermelés adta 2005-ben (73,5% 2004-ben). 

A kondenzátumtermelés mennyisége közel 10%-kal csökkent, 229 kt-ról 206 kt-ra. Hét mezôben alkalmaztunk foko-

zott olajkinyerési (EOR) eljárást, amely a teljes hazai kôolajtermelés 13,8%-át, azaz 0,1 Mt-t tett ki.

2005-ben a hazai bruttó kôolajtermelés 0,9 Mt volt, amely 12,0%-os csökkenést mutat az elôzô évhez viszonyítva.  

A földgáztermelés (nettó szárazgáz) 2,8 Mrd m3 volt 2005-ben, mely 2,9%-os csökkenést mutatott 2004-hez képest 

a kitermelés következtében fellépô rétegnyomás-csökkenésbôl és a mezôk vizesedésébôl adódóan. Azonban ezt a 

negatív hatást mérsékelte a hosszúpályi gázmezô termelésbe állításából származó többlettermelés. 

2005-ben folytatódott a ZMB-mezô közös termeltetése. Elôzô kilépett partnerünk helyét a Russneft integrált kôolaj-

társaság vette át. A mezô kôolajtermelésébôl a MOL részesedése 2005-ben 1,369 Mt (27 300 hordó/nap) volt, ami 

19,2%-os növekedést jelent az elôzô évhez viszonyítva. 

A nemzetközi kôolajtermelés kedvezô hatása ellenére a folyó fajlagos szénhidrogén-kitermelési költség (beleértve a 

gazolintermelést is) a 2004. évi 3,1 USD/hordóegyenértékrôl 2005-ben 3,4 USD/hordóegyenértékre, míg a földgáz- 

kitermelés folyó fajlagos költsége 17,9 USD/Em3-rôl 19,2 USD/Em3-re emelkedett. A fajlagos költségek növekedé-

sében alapvetôen a csökkenô hazai termelés és az USA-dollár forinttal szembeni gyengülése játszott szerepet.
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Feldolgozás és Kereskedelem áttekintése
A szegmens üzleti eredménye 177,0 Mrd Ft volt 2005-ben, ami 11,4%-kal haladta meg a 2004. évi szintet, fôként a 

magasabb értékesítési volumenek és a kedvezô finomítói crack spreadek hatására.

Versenyelônyeink, a MOL és a Slovnaft közötti szinergiák kihasználása, az üzletek integrációja, az erôs Brent-Urál 

különbözet és az aktív ellátásilánc-menedzsment szintén hozzájárultak a kedvezô eredményekhez. A fenti kedvezô 

tényezôk hatását viszont némiképp mérsékelte a helyi valuták dollárral szembeni erôsödése. 

Az összes feldolgozott kôolaj mennyisége 12,0 Mt-ról 12,4 Mt-ra növekedett (3,1%-os növekedés). A magyaror-

szági feldolgozás (7,0 Mt) 10,3%-kal volt több, mint a 2004. évi szint. Ezen belül a hazai kôolaj részaránya tovább 

csökkent, a Dunai Finomítóban feldolgozott mennyiség már csak 13,0%-ot tett ki (2004-ben 15,5%), míg a feldolgo-

zott importkôolaj 13,6%-kal növekedett. A Slovnaft 5,4 Mt importkôolajat dolgozott fel. 

A finomítói termékek összes értékesítése – beleértve a PB- és gáztermékvolumeneket, de figyelmen kívül hagyva

a Petrolkémia szegmensnek értékesített vegyipari alapanyagokat – 11,8 Mt-t ért el 2005-ben az elôzô évi 11,5 

Mt-val szemben. A javulás (0,3 Mt) fôként a magasabb magyarországi értékesítésnek köszönhetô, de exportunk is 

növekedett. 

A magyar piacon összes eladásunk a fûtôolaj-értékesítés 27%-os csökkenése ellenére 0,2 Mt-val emelkedett, 

alapvetôen a magasabb értékû dízel- és kerozintermékek értékesítés növekedése következtében. 

A Csoport Magyarországon kívüli eladásai 7,4 Mt-ról 7,5 Mt-ra növekedtek. Ezen belül a szlovák piacon kismérték-

ben elmaradtunk az elôzô évi értékesítésünktôl. A Magyarországon és Szlovákián kívüli piacokra irányuló export 

bôvülése 0,1 Mt (2%) volt, amiben továbbra is kedvezô szerepet játszott a finomítói termelés és a csoportszintû

ellátásilánc optimalizációja, amely a regionális versenyképességünk növekedését eredményezte.

 

A magyarországi üzemanyag-kereslet 7,1%-kal bôvült, a MOL üzemanyag-eladása ennél valamivel kisebb mérték-

ben, 6%-kal emelkedett. A motorbenzinek iránti kereslet változatlan maradt a magas árak és a dízelüzemû autók 

használatára való áttérés hatására. Értékesítésünk kismértékben, 1,0%-kal csökkent, melynek hatására motorbenzin-

piaci részesedésünk is enyhén mérséklôdött, de még így is jelentôs maradt. Ugyanakkor a motorikus gázolaj hazai 

fogyasztása, amely sokkal inkább a gazdasági fejlôdésre, mint az árakra érzékeny, jelentôsen, 12%-kal emelkedett 

a fuvarozási ágazat növekvô felhasználásának hatására, többek között az intenzív magyarországi beruházásoknak 

köszönhetôen. A magas crack spreadek következtében erôsödött az importverseny, ennek ellenére gázolaj értéke-

sítésünk közel 11%-kal növekedett.

Magyarországi finomítói lefedettségünk így a motorbenzineknél 81%-ot, míg a motorikus gázolajnál 82%-ot tett ki.

A szlovák üzemanyagpiacon hasonló tendencia érvényesült, mint Magyarországon. A motorbenzin-fogyasztás 

kismértékû növekedése mellett a dízel iránti kereslet több mint 11%-kal bôvült. Az erôsödô importnyomás követ-

keztében benzineladásunk csökkent, dízelértékesítésünkben pedig nem tudtuk a piac növekedését teljes mértékben 

kihasználni. Így piaci részesedésünk mindkét termék esetében elmaradt az elôzô évitôl, és 64%-ot, ill. 65%-ot tett ki. 

Ugyanakkor a végfelhasználók tekintetében Magyarországon megtartottuk, Szlovákiában pedig kismértékben növel-

tük üzemanyag-piaci részesedésünket. 

Motorikus üzemanyag-exportunk mennyisége a régióban1 2%-kal csökkent, ugyanakkor teljes regionális üzemanyag-

értékesítésünk2 1%-kal növekedett a magasabb magyarországi és szlovákiai dízel eladások következtében.

 

2005-ben jelentôsen nôtt a Petrolkémia szegmensnek átadott alapanyag-mennyiség, összhangban a krakkoló 

kapacitás növekedésével, amelynek építése az elmúlt évben fejezôdött be a csoportszintû optimalizáció részeként. 

Az átadott mennyiség 2515 kt-t tett ki, ami 32%-kal több, mint az elôzô évben. Ebbôl a vegyipari benzin 1746 kt, a 

vegyipari gázolaj 365 kt volt (ugyanezen termékek 2004-ben 1427 kt, illetve 120 kt).

A Petrolkémia szegmens 2005-ben 708 kt különbözô mellékterméket adott át továbbfeldolgozásra a Feldolgozás és 

Kereskedelem szegmensnek (556 kt 2004-ben).

1  Értékesítés Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Szerbia-

Montenegróban.

2 Értékesítés a felsorolt országokban, valamint Magyarországon és Szlovákiában.



Az infrastrukturális beruházások növekedésének következtében a bitumen iránti kereslet mind Magyarországon, 

mind Szlovákiában jelentôsen megnôtt. Ennek köszönhetôen hazai bitumenértékesítésünk mindkét országban 

jelentôsen emelkedett (48%, ill. 65%).

2005-ben a PB- és gáztermékek magyarországi piaca szûkült. 76%-os piaci részesedéssel megôriztük piacvezetô 

pozíciónkat a nagykereskedelemben, kiskereskedelmi részesedésünk pedig 2005-ben változatlanul 22%-ot tett ki.

Az EU 2005 finomítói fejlesztési projekt lezárultával, 2005. júliustól teljes benzin- és gázolajtermelésünk 10 ppm

alatti kéntartalmú üzemanyag, amely tovább erôsíti vezetô pozíciónkat a minôség területén. Szintén júliustól a régió 

különbözô jogi szabályozásaival összhangban teljesítjük a bioüzemanyag-tartalomra vonatkozó elôírásokat. 

Autógáz-értékesítésünk, azaz autózási célú PB-értékesítésünk 30,9%-kal nôtt az elôzô évhez képest. A MOL autó-

gáz-eladási helyeinek száma 159 volt. Ez az értékesítési helyek 6-tal történô bôvülését jelentette.

 

A hazai üzemanyag-kiskereskedelmi értékesítésünk a 2005. évben 3,8%-kal csökkent 2004-hez képest. A csök-

kenés legfôbb oka a jelentôs áremelkedés miatt árérzékenyebbé váló motorbenzin-kereslet volt, amely miatt a 

fogyasztók egy része a diszkontkutakat választotta. A motorbenzineknél jelentkezô mintegy 9,7%-os csökkenést 

mérsékelte a motorikusgázolaj-eladásunknál tapasztalható 3,2%-os emelkedés, elsôsorban a kártyás értékesítés 

erôsödése miatt. A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) adatai alapján kiskereskedelmi piaci részesedésünk a 

motorbenzineknél 37,4%, a gázolajoknál 44,6% volt. Magyarországi shopértékesítésünk a 2005. évben az elôzô 

évhez hasonlóan alakult, míg az egy liter üzemanyagra jutó shopeladások értéke 3,3%-kal nôtt. Kártyás üzemanyag-

értékesítésünk tovább erôsödött, és 6,2%-kal nôtt a 2004. évhez képest.

Tovább folytattuk 2005-ben a töltôállomás-hálózat hatékonyságát növelô programunkat Szlovákiában, melynek 

eredményeként 31 alacsony forgalmú töltôállomást zártunk be – így az egy töltôállomásra jutó üzemanyag-érté-

kesítés Szlovákiában 8,3%-kal nôtt 2004-hez képest. A Slovnaft szlovákiai kiskereskedelmi piaci részesedése a 

SAPPO adatai alapján a benzin esetében 40,8%, míg a gázolajnál 42,6% volt. A szlovák piacon 22,9%-kal bôvítettük 

shopértékesítésünket – nagyrészt a magasabb dohányáru- és autópályamatrica-eladások és két töltôállomásnál lévô 

étterem megnyitásának következtében –, így az egy liter üzemanyagra jutó shopértékesítés 24,1%-kal emelkedett.

Romániában (MOL Románia és MOL RoComert együtt) üzemanyag-értékesítésünk 2005-ben több mint kétszeresé-

re (104,3%-kal) nôtt a töltôállomás-hálózat növekedése (fôként a Shell Romania akvizíció keretében 59 töltôállomás 

megvásárlása miatt) és az egy töltôállomásra jutó magasabb értékesítés következtében. A MOL romániai kiskeres-

kedelmi részesedése jelentôsen, 13%-ra növekedett. A román piacon a shopértékesítésünket 45,1%-kal növeltük. 

Ebben a hálózatnövekedés játszott szerepet, valamint az, hogy 2005. január 1-jétôl a kormány kötelezôvé tette 

Romániában az autópályamatrica használatát.

Kiskereskedelmi hatékonyságnövelô programunk keretében 2005-ben 11 kutat értékesítettünk Csehországban.

Év végén 834 töltôállomással rendelkeztünk (beleértve a nem teljes körûen konszolidált leányvállalatokat is), ebbôl 

fô piacainkon, Magyarországon 355, Szlovákiában 253, Csehországban 30, Romániában 137 töltôállomás üzemelt. 

Petrolkémia áttekintése
A petrolkémiai szegmens üzleti eredménye 2005-ben 19,1 Mrd Ft volt, ami kismértékû növekedést mutat az elmúlt 

évhez képest (2004-ben 18,8 Mrd Ft). Az eredmény alakulását kedvezôen befolyásolta az új kapacitások belé-

pésével megnövekedett értékesítés, illetve a javuló belsô mûködési hatékonyság, míg a II. félévben jelentkezô 

kedvezôtlen piaci tendenciák negatívan hatottak az üzleti eredményre. A vegyipari integrált margin éves szin-

ten ugyan kismértékben növekedett, 2005. II. félévben azonban 14,7%-os csökkenést mutatott 2004 hasonló 

idôszakához képest. 

2005-ben a polietilén (PE) árak 11-14%-kal növekedtek, míg a polipropilén (PP) árak 16-17%-kal alakultak magasab-

ban az elmúlt évinél. Az alapanyaghoz számított PE árrések 3-5%-kal emelkedtek, míg a PP árrés 7%-kal csökkent.

A polimereladások volumene 1065 kt volt 2005-ben, ami 22,2%-os növekedést jelent az elôzô évhez képest.  

A növekedés jelentôs része a HDPE (+68%), illetve PP (+17%) termékkörben jelentkezett, fôként a TVK új HDPE-, 
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illetve a Slovnaft új PP-üzemének beindulása következtében. A polimerértékesítés összetétele az alábbiak szerint 

alakult: az LDPE részaránya 26%, a HDPE részaránya 33%, valamint a PP részaránya 41% volt. Az összértékesítés 

22,5%-kal, 1294 kt-ra emelkedett a TVK új Olefin és HDPE-üzeme, valamint a Slovnaft új PP-üzeme beindulásának

eredményeként.

A magyarországi polimerértékesítés 4 kt-val csökkent az elôzô évhez képest, míg Szlovákiában az értékesítés  

9 kt-val esett vissza 2004-hez képest. Az exportértékesítés súlya nôtt a belépô új kapacitások, illetve az egycsator-

nás értékesítés eredményeként javuló kereskedelmi hatékonyság következtében, így fôként az olasz, francia, illetve 

német piacokon sikerült jelentôsen növelni az értékesítésünket.

A MOL-csoport piaci részesedése Magyarországon az LDPE-termékek esetében 58%, a HDPE-termékek esetében 

41%, míg a PP-termékek esetében 56% volt, s ez 7 és 12 százalékpontos csökkenést jelent az LDPE- és a PP-termé-

kek körében. A HDPE-termékek piaci részesedése kismértékben növekedett a mennyiségi növekedés következtében. 

Más európai piacokon – Magyarországon és Szlovákián kívül – polimerértékesítésünk 206 kt-val növekedett. A 

teljes értékesítés viszont 209 kt-val növekedett 2004-hez képest a fent említett termékportfólió-átcsoportosítások 

következtében. Fô exportpiacainkon, Németországban, Franciaországban és Olaszországban a TVK és a Slovnaft 

egycsatornás értékesítést valósított meg a magasabb megtérülést biztosító végfelhasználói piacokra fókuszálva, 

melynek következtében az e piacokra irányuló polimerértékesítést növelni tudtuk az elôzô évhez képest.

Földgáz szegmens áttekintése
A Földgáz szegmens konszolidált üzleti eredménye 50,4 Mrd Ft volt 2005-ben, szemben a 2004. évi 64,8 Mrd Ft-tal. 

A szegmenseredmény alakulását 2005-ben is három gáztársaság (MOL Földgázellátó Rt., MOL Földgáztároló Rt., 

MOL Földgázszállító Rt.) eredményének hozzájárulása határozta meg.

Az Európai Bizottság engedélyének megadását követôen 2006. január 12-én a MOL és az E.ON-Ruhrgas Inter-

national (ERI) megállapodtak, hogy a gáztranzakció zárása 2006. március 31-én történt meg. A 2006. március 31-i 

várható mérleg alapján a Kereskedelem és a Tárolás 100%-os tulajdonjogának vételára módosítva a MOL lehetsé-

ges összes jövôbeni, ezen tranzakcióval kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeinek maximális összegével 300 millió 

euró. Emellett az ERI átvállalja a MOL-nak a Tárolással és a Kereskedelemmel szemben fennálló, 600 millió euró 

értékû teljes tulajdonosi hitelét (szintén a 2006. március 31-i várható mérleg alapján). Az ármódosító tételek hatásá-

ra a vételár maximum 290 millió euróval növekedhet. Az ármódosítások elszámolása félévente történik 2009 végéig.  

Tekintettel a MOL három földgáz leányvállalata közül a MOL Földgázellátó Rt. és a MOL Földgáztároló Rt. eladá-

sáról kötött ERI-megállapodásra, a szegmens eredményét befolyásoló mûködési és eredményadatokat az eddigi 

gyakorlattól eltérôen társaságonként mutatjuk be.

A MOL Földgázellátó Rt. nem konszolidált üzleti vesztesége 4,7 Mrd Ft volt 2005-ben, szemben a 2004. évi  

15,9 Mrd Ft nyereséggel. A veszteség alapvetô oka, hogy a szabályozott ár 2004-hez képesti növekedése nem tud-

ta ellensúlyozni az importbeszerzési ár erôteljes növekedésének mértékét. 2004-ben 22,2 Mrd Ft került befizetésre

a kompenzációs alapba, amely a lakossági gázár kompenzációs rendszerének forrása, mivel a tényleges importár 

alacsonyabb volt a szabályozásban elismert importárnál. 

2005-ben a forintban kifejezett importbeszerzési ár 40,9%-kal emelkedett, ezen belül a dolláralapú importárak 

40,5%-kal növekedtek. A közüzemi értékesítési ár átlagosan 19,2%-kal nôtt 2004-hez képest a hatósági áremelé-

sek következményeként. 2005. január 15-tôl 13%-os, augusztus 1-jétôl 8%-os földgáz nagykereskedelmi áreme-

lés lépett életbe. 2005. november 1-jétôl 19%-os áremelésre került sor a nem lakossági fogyasztók körében. A 

versenykereskedelmi árak a szabadpiacon 22,4%-kal emelkedtek 2004-hez képest. Az áremelések és az 1,5%-kal 

magasabb értékesítési volumen hatására a csoporton kívüli nagykereskedelmi földgáz-értékesítésbôl származó 

árbevétel a 2004. évi 519,6 Mrd Ft-ról 628,0 Mrd Ft-ra emelkedett.

Az összes értékesítés 1,5%-kal nôtt, döntôen a gázszolgáltatók 2,4%-kal magasabb földgázigénye következtében. 

Ugyanakkor az erômûvi értékesítés 7,1%-kal csökkent, egyrészt a hazai erômûveknek az olcsóbb villamosenergia-

import következményeként lecsökkent villamosenergia-termelése, másrészt a TVK Erômû fogyasztásának a saját 

felhasználás kategóriába való átkerülése miatt. Az ipari és egyéb gázértékesítés 21,3%-kal emelkedett sikeres 

versenypiaci marketingtevékenységünk következtében. 



Adózás
A társasági adófizetési kötelezettség 2005-ben 18,7 Mrd Ft-tal, 29,2 Mrd Ft-ra csökkent, elsôsorban a MOL Rt.

és a TVK Rt. 2005-ös 100%-os adókedvezménye miatt. Az adófizetési kötelezettség tükrözi a Slovnaft (19%) 12,6

Mrd Ft-os és a gázleányvállalatok (16%) 2,5 Mrd Ft-os tárgyidôszaki adó hatását, valamint a ZMB közös vállalat által 

fizetendô 5,1 Mrd Ft-os társasági adót.

Cash flow

A mûködési cash flow 2005-ben 282,2 Mrd Ft volt, ami 13% csökkenés 2004-hez képest. A forgótôkeigény vál-

tozásának hatását kiszûrve a mûködési cash flow 3%-kal emelkedett. A forgótôke változása a forrásokat 81,9 Mrd

Ft-tal csökkentette, a készletek 94,4 Mrd Ft-os (fôként a kôolaj magasabb beszerzési ára következtében), a vevô-

követelések 62,4 Mrd Ft-os, az egyéb követelések 1,3 Mrd Ft-os és a szállítói kötelezettségek 79,0 Mrd Ft-os 

növekedésének és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2,8 Mrd Ft-os csökkenésének hatására. A társasági 

adóbefizetés 33,1 Mrd Ft volt, ami tükrözi a Slovnaft 2004-ben felmerült társasági adókötelezettségéhez és a 2005.

évi elôlegfizetéshez kapcsolódó pénzkiáramlást.

A beruházásokra és befektetésre fordított nettó készpénz 259,5 Mrd Ft-ot tett ki, szemben a 2004. évi 224,8 Mrd Ft- 

os összeggel. Az organikus beruházások növekedtek 2004-hez képest a 3,1 Mrd m3 párnagáz tulajdonjogának 

megszerzése miatt. A 2005. évi befektetések értéke a Shell Romania ellenértékét, míg a 2004. évi érték a Slovnaft- 

és TVK-részvények akvizícióját tartalmazza. Az Egyéb befektetések megvásárlása magában foglalja 12 bányatelek 

termelésbe állítási jogának meghosszabbítására és a jövôbeni bányajáradék-fizetési kötelezettségekrôl való megálla-

podásra 2005. IV. negyedévben történt kifizetést. A finanszírozási mûveletek nettó készpénzkiáramlása 49,5 Mrd Ft

volt, fôként a rövid lejáratú hitelek nettó visszafizetése és 21,9 Mrd Ft értékû sajátrészvény-vásárlás, valamint az

eurókötvény-kibocsátás miatt. A Slovintegra-Slovbena csoporttól történô részvény-visszavásárlás a Leányvállalatok 

megvásárlása soron jelenik meg.

Finanszírozás
A teljes csoportszintû adósságállomány a 2004. év végi 347,3 Mrd Ft-ról 2005. december 31-re 387,1 Mrd Ft-ra 

nôtt. 2005. december 31-én a teljes adósságállomány deviza-összetételében 78,0% volt az euró-, 20,1% a dollár-, 

1,8% a forintalapú hitelek részesedése. A nettó eladósodottság mértéke 23,4% volt.

A banki finanszírozás fô pillérei a 600 millió euró keretösszegû, valamint a 2005 májusában megkötött 700 millió

euró keretösszegû szindikált hitelek voltak. A 700 millió euró keretösszegû szindikált hitel a valaha felvett legmaga-

sabb összegû magyarországi vállalati bankhitel, továbbá a közép-kelet-európai olaj- és gázszektorban a legnagyobb, 

biztosíték nyújtása nélkül felvett hitel. Az erôsen javuló profitabilitás lehetôvé tette a három EIB-hitel teljes mértékû

elôtörlesztését a 2005-ös év folyamán. 

2005 szeptemberében kibocsátottuk a társaság elsô eurókötvényét, amely BBB– befektetési fokozatú 

hitelminôsítést kapott a Standard & Poor’s Rating Servicestôl. A fix kamatozású, tízéves lejáratú, 750 millió euró

össznévértékû eurókötvény a Luxemburgi Értéktôzsdére került bevezetésre. Az eurókötvény-kibocsátás a legna-

gyobb nem állami kötvénytranzakciót jelentette Közép-Európában, valamint ez volt az elsô, BBB– hitelminôsítésû 

kibocsátó által végrehajtott, 10 éves lejáratú bemutatkozó kibocsátás. A tranzakció beleilleszkedik a MOL-csoport 

finanszírozási stratégiájába, amelynek fô célja az adósságportfólió diverzifikálása és racionalizálása.

2005-ben az értékesített földgáz 80,5%-a (10,9 Mrd m3) származott importból, míg 2004-ben az importforrásból 

történô értékesítés aránya 80,0% volt (10,6 Mrd m3). A hazai termelésû földgáz értékesítése 2005-ben az elôzô évi 

szinthez hasonlóan 2,6 Mrd m3 volt.

A 2004. január 1-jei új gázüzleti szabályozás szerint valamennyi nem lakossági fogyasztó jogosult elhagyni a közüze-

mi ellátást. Több fogyasztó élt ezzel a lehetôséggel, és kilépett a versenypiacra. A versenykereskedelmi értékesítés 

2005-ben 3,1%-ot képviselt a MOL-csoporton kívül értékesített összes földgázból, szemben a 2004. évi 2,2%-kal. 

A MOL Földgázszállító Rt. nem konszolidált (felértékelt eszközök alapján számított) üzleti eredménye 2005. évben 

27,3 Mrd Ft-ra nôtt a 2004. évi 24,3 Mrd Ft-ról. A mûködési bevételek 63,0 Mrd Ft-ról 67,2 Mrd Ft-ra emelked-

tek. A mûködési bevételek jelentôs növekedésében szerepet játszott a földgázszállítási tarifaemelkedés mellett a 

lekötött (értékesített) kapacitás mennyiségi növekedése is. A nem szabályozott tranzit-földgázszállítás árbevétele 

17%-kal (11,7 Mrd Ft-ra) emelkedett 2004-hez képest a tranzitdíjak és a szállított földgázmennyiség (1,7%) növe-

kedése következtében. A bevételek eredményjavító hatását némiképp mérsékelte a mûködési költségek 1,2%-os 

emelkedése.

A MOL Földgáztároló Rt. nem konszolidált (felértékelt eszközök alapján számított) üzleti eredménye a 2004. évi 

14,8 Mrd Ft-ról 16,2 Mrd Ft-ra nôtt 2005-ben. Az eredménynövekedés döntôen a zsanai tárolóhoz tartozó Zsana-

Észak földgázkitermelés növekedésének a következménye. A bevételek 2,6 Mrd Ft-os többletén belül a tárolás 

díjbevétele 0,8 Mrd Ft-tal (a 2004. évi 26,1 Mrd Ft-ról 26,9 Mrd Ft-ra) emelkedett 2005-ben. A mobil zárókészlet 

2,46 Mrd m3 volt 2005 végén, 2,0%-kal magasabb a 2004. évi zárómennyiséghez képest az enyhébb téli idôjárás 

következtében. A MOL Földgázellátó Rt. mobil készletén kívül más kereskedôk részére is történt 2005-ben mobil-

gáz tárolás.

Központ és egyéb szegmens áttekintése
2005-ben a Központ és egyéb szegmens negatív eredmény-hozzájárulása 10,2 Mrd Ft-tal alacsonyabb a 2004. évi 

szintnél, fôként az olajipari végkielégítés megváltásának fedezetére 2004-ben képzett 22,0 Mrd Ft-os céltartalék 

következtében. 

A fent említett céltartalékképzés egyszeri kedvezô hatását azonban mérsékelte a végkielégítés megváltására 2005- 

ben fordított 2,2 Mrd Ft többletköltség (a MOL Rt-nél) és a természeti katasztrófák növekvô kockázata miatti maga-

sabb biztosítási díj.

Pénzügyi eredmények
A pénzügyi mûveletek nettó eredménye 2005-ben 32,2 Mrd Ft ráfordítás volt (szemben a 2004. évi 5,2 Mrd Ft 

nyereséggel) az idôszak során elszenvedett 22,0 Mrd Ft árfolyamveszteség és a 12,8 Mrd Ft összegû kamatráfor-

dítás együttes hatása következtében (szemben a 2004. évi 16,8 Mrd Ft-os kamatráfordítással és a 28,8 Mrd Ft-os 

árfolyamnyereséggel). 

Részesedés társult vállalkozások eredményébôl
A társult vállalkozásoktól származó eredmény 4,9 Mrd Ft volt, amely tartalmazza az INA 2005. évi 4,4 Mrd Ft-os 

hozzájárulását is (csökkentve az eszközök tényleges piaci értékére való átértékelés miatti többlet amortizációval). 

Adózás elôtti eredmény
A fent említett tényezôk hatásaként a csoport adózás elôtti eredménye 2005. évben 277,2 Mrd Ft nyereség volt, 

szemben a 2004. évi 261,9 Mrd Ft nyereséggel.

 
 2005 2004
 millió forint millió forint

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzeszköz 282 159 324 381

ebbôl: forgótôke változása -81 914 -43 016

Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzeszköz -259 461 -224 811

Finanszírozási tevékenységre felhasznált nettó pénzeszköz -49 472 -75 657

Pénzeszközök nettó változása -26 774 23 913

 Konszolidált cash flow
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Kockázatkezelés
A pénzügyi kockázatkezelési funkció a MOL-csoporton belül központosított. Minden egyes kockázati tényezô 

csoportszintû, integrált kockázatkezelési modellben kerül meghatározásra és mérésre Monte Carlo szimuláció 

segítségével. A Csoport üzleti és finanszírozási tevékenységébôl eredô tömegáru-, árfolyam- és kamatkockázatok

kezelésének eszközei a társaság által kötött határidôs, swap és opciós ügyletek. 
   Magas eladósodottság mellett a kockázatkezelés fô célja a pénzügyi kovenánsok megsértési valószínûségének 

csökkentése, tekintettel arra, hogy ez jelentôsen rontaná a vállalat forrásszerzô képességét. E cél elérése 

érdekében a kockázatkezelés fókuszában 1) a csoportszintû EBITDA volatilitásának derivatív ügyletekkel történô 

csökkentése, valamint 2) az adósságállomány optimális devizamixének kialakítása áll.
   Alacsony eladósodottság mellett a kockázatkezelés elsôdleges célja a beruházási fegyelem fenntartása. Emellett 

alternatív megoldásokat dolgozzunk ki a szabad saját forrás felhasználására a pénzügyi flexibilitás növelése céljá-

ból. E cél elérését szolgálja a kedvezôbb hitelminôsítés megszerzése vagy a finanszírozási költség csökkentése.

Általános megközelítésben a kockázatkezelés az üzleti tevékenységet kiegyensúlyozott, integrált portfólióként 

kezeli, azaz a termékár kitettség egyes elemeit nem fedezi. Tömegáru-kockázatkezelés területén kisebb volumenû 

tömegáru-csereügyletek kerültek megkötésre a finomítói karbantartásból eredô pénzügyi kockázatok fedezésére

(készletfedezeti ügyletek) 2005 folyamán. A gázellátásról szóló, 2004-ben hatályba lépett törvény egy kvázi árkocká-

zat áthárító mechanizmust biztosít a vállalat számára.

Az árfolyamkockázat minimalizálása érdekében a vállalat azt az alapvetô pénzügyi kockázatkezelési alapelvet követi, 

hogy a csoportszintû adósságállomány devizaösszetételét a csoportszintû nettó mûködési cash flow devizaszerke-

zetéhez igazítja. Emellett a vállalat devizacsere-ügyleteket is alkalmaz az adósságportfólió optimális devizaszerkeze-

tének kialakításához. 

A 750 millió euró összegû kötvénytranzakció sikeres lezárásának eredményeképpen az adósságportfólió fix kamato-

zású része jelentôsen megnôtt. A 2005-ös kamatkörnyezetben a fix kamatozású adósság relatíve magas arányának

fenntartása volt célszerû, mivel mind a dollár változó-fix swap, mind az euró kötvény fix kamatszintek megközelítet-

ték történelmi mélypontjaikat. Figyelembe véve a csoportszintû adósságállomány jövôbeni emelkedését, a MOL 

számára kedvezô volt a magasabb fix arány fenntartása, azaz a kamatok történelmi mélyponton történt rögzítése.

2005-ben új országkockázati limitrendszer került bevezetésre annak érdekében, hogy a kutatás-fejlesztési befekte-

tések túlzott koncentrációjának elkerülése révén biztosítsuk a stratégiai célok elérését.

A MOL-csoport kockázatkezelési elveivel összhangban spekulációs célból nem történhet ügyletkötés. A Társaság 

csak az ISDA-szerzôdés rendelkezéseinek megfelelôen köthet származékos ügyletet.

Beruházások és befektetések 

A MOL-csoport 2005. évi beruházásainak és befektetéseinek értéke (a kutatási projektekkel együtt) 236,7 Mrd 

Ft volt, szemben a 2004. évi 254,5 Mrd Ft-tal, fôként a kisebb mértékû akvizíciós kifizetéseknek és a nagyobb

volumenû finomítói és petrolkémiai beruházások 2004. évi befejezésének köszönhetôen.

A Kutatás-termelés szegmens az elôzô évihez képest 1,0 Mrd Ft-tal többet, 10,2 Mrd Ft-ot fordított hazai szénhid-

rogénkészlet-kutatási projektekre. A korábban felfedezett szénhidrogénkészleteink kitermelését célzó projektekre 
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a 2004. évi 13,8 Mrd Ft-tal szemben 11,5 Mrd Ft használt fel. Ezen projektek keretében folytattuk a már megtalált 

készletek termelésbe állítását, termelô mezôk kihozatalának növelését, illetve a bányászati létesítményeink mûszaki 

színvonalának fenntartásához szükséges beruházások megvalósítását. 

A külföldi projektek esetében a 2004. évi 8,2 Mrd Ft-hoz képest 4,4 Mrd Ft-tal magasabb 2005. évi teljesítés mö-

gött elsôsorban a kazahsztáni és orosz akvizíciós és kutatási költség növekedése állt.

A Feldolgozás és Kereskedelem üzlet beruházásainak értéke 5,0 Mrd Ft-tal elmaradt az elôzô évi teljesítéstôl. Ennek 

hátterében a MOL – Slovnaft finomítóinak EU-2005 gázolaj-kénmentesítô projektjeinek 2004. évi befejezése áll.  

A finomítás idei nagy projektjei – szennyvízkezelô projekt, EU-2005 benzinminôség javítása – alacsonyabb CAPEX-fel-

használást eredményeztek. A MOL-Slovnaft Logisztika területén a 2005-ben végrehajtott beruházások által (9,0 Mrd 

Ft az elôzô évi 5,1 Mrd Ft-hoz képest) biztosították a vezetékrendszerek és logisztikai telepek mûködôképességét 

oly módon, hogy megfeleljünk a szigorodó hatósági elôírásoknak és környezetvédelmi rendelkezéseknek. 

A Lakossági Szolgáltatások üzlet CAPEX-felhasználása 34,2 Mrd Ft volt, melybôl 3,2 Mrd Ft-ot az Északi Régió 

használt fel. Szegmens szinten a CAPEX-felhasználás 18,2 Mrd Ft-tal haladja meg a 2004-es szintet a Shell Romá-

nia megvásárlásának köszönhetôen. 

A Kenôanyag szegmens beruházásai azonos nagyságrendûek voltak mindkét évben ( 0,4 Mrd Ft 2005-ben és  

0,3 Mrd Ft 2004-ben). 2005-ben megvalósult a fagyállók és hûtôfolyadékok termelésének korszerûsítése. 

A Gázüzlet esetében 2005-ben 71,1 Mrd Ft-tal volt magasabb a beruházások értéke a 2004. évhez viszonyítva. 

A 2005. évi 85,8 Mrd Ft-os beruházási érték összetevôi között szereplô jelentôsebb tételek, melyek a magas 

CAPEX-felhasználást eredményezik, a Tárolásnál jelentkezô párnagáz-felhasználás számviteli elszámolásának válto-

zása (5,0 Mrd Ft), illetve a tárolói párnagáz tulajdonjogának megszerzése (60,0 Mrd Ft). Ezeken a tételeken felül a 

2005. évi tényleges teljesítések is meghaladják az elôzô évi felhasználásokat. A Szállítás projektjei közül kiemelésre 

méltó a gázturbinák emissziócsökkentése és a kompresszorállomások kapacitásbôvítése projektek, a Tárolásnál 

pedig a Zsana földgáztároló csúcskapacitás-bôvítése projekt.

A Petrolkémia szegmens beruházásainak értéke 46,4 Mrd Ft-tal csökkent 2005-ben, elsôdlegesen a TVK stratégiai 

projektjének, illetve a Slovnaft polipropilén üzemének 2004. évi befejezése miatt. 

A TVK HDPE 2 üzem 2004 végén aktiválásra került, az Olefin 2 üzemet a próbaüzemet követôen 2005. szeptem-

ber 30-án aktiváltuk. A Slovnaft új PP-üzemének építési munkálatai az elsô negyedévben befejezôdtek. Az említett 

megvalósult beruházások révén a MOL-csoport etilénkapacitása 250 kt-val, míg teljes polimerkapacitása 455 kt-val 

növekedett. 

A Központ és egyéb szegmens CAPEX-felhasználása 2005-ben 59,1 Mrd Ft-tal, 13,1 Mrd Ft-ra csökkent. 2004-ben 

a Slovnaft és TVK részesedés vásárlások a szegmens projektjei között voltak elszámolva. Ugyanakkor informatikai 

rendszerünk fejlesztésére 9,3 Mrd Ft-ot költöttünk a 2004. évi 5,8 Mrd Ft felhasználással szemben. 

MOL-csoport CAPEX
 2005 2004
 millió forint millió forint

Kutatás-termelés 34 418 31 137

Feldolgozás és Kereskedelem* 92 199 78 961

Gázüzlet 85 844 14 648

Vegyipar 11 105 57 543

Központ és egyéb  13 137 72 185

Összesen 236 703 254 474

* A Feldolgozás-Kereskedelem, Lakossági Szolgáltatás és Kenôanyag üzleteket tartalmazza
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Független Könyvvizsgálói Jelentés

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. tulajdonosainak:

Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 2005. december 31-i konszolidált mérlegének, 

konszolidált eredménykimutatásának, saját tôke változásának és cash flow kimutatásának, valamint a vonatkozó

jegyzeteknek a vizsgálatát, amely a 38-98. oldalakon kerülnek bemutatásra. A pénzügyi kimutatások összeállítása  

az ügyvezetés felelôssége. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatások hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján. 

A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében 

a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatá-

sok nem tartalmaznak jelentôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások 

tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli 

alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. 

Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához.

Véleményünk szerint a fentiekben hivatkozott pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standar-

dokkal összhangban készültek, és azok a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. és leányvállalatai 2005. december 31-én 

fennálló pénzügyi helyzetérôl és az ezzel az idôponttal végzôdô évben folytatott tevékenységének eredményérôl és 

cash flow-járól hû és valós képet adnak.

Ernst & Young Kft.

Budapest, Magyarország 

2006. március 24.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 

és Leányvállalatai

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok szerint készített 

Konszolidált pénzügyi kimutatások 

a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 

2005. december 31.
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Konszolidált mérleg

2005. december 31.

 Saját tôke és kötelezettségek   
   2004  
  2005 millió forint
 Jegyzet millió forint módosított

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tôke    

Jegyzett tôke 13 94 020 94 634

Tartalékok 14 644 340 430 966

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredménybôl  244 919 208 570

Anyavállalati részvényesekre jutó saját tôke  983 279 734 170

Külsô tulajdonosok részesedése  70 359 67 955

Összes saját tôke  1 053 638 802 125

Hosszú lejáratú kötelezettségek   

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 15 296 844 199 893

Céltartalékok várható kötelezettségekre 16 108 045 53 647

Halasztott adókötelezettségek 25 17 704 12 995

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 17 5 386 53 181

Összes hosszú lejáratú kötelezettség  427 979 319 716

Rövid lejáratú kötelezettségek   

Szállítók és egyéb kötelezettségek 18 444 683 319.630

Céltartalékok várható kötelezettségekre 16 12 256 46 038

Rövid lejáratú hitelek  19 2 485 54 384

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 15 87 794 92 987

Összes rövid lejáratú kötelezettség  547 218 513 039

ÖSSZES SAJÁT TÔKE ÉS KÖTELEZETTSÉG  2 028 835 1 634 880

 A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

   2004  
  2005 millió forint
 Jegyzet millió forint módosított

Befektetett eszközök   

Immateriális javak 3 40 740 5 401

Tárgyi eszközök 4 1 112 753 925 069

Befektetések társult vállalkozásokban 6 i) 126 354 115 105

Egyéb befektetések 6 ii) 486 3 062

Halasztott adóeszközök 25 33 480 36 210

Egyéb befektetett eszközök 7 30 363 16 538

Összes befektetett eszköz  1 344 176 1 101 385

Forgóeszközök   

Készletek 8 264 985 172 450

Vevôkövetelések, nettó 9 289 348 218 950

Befektetések 10 519 -

Egyéb forgóeszközök 11 65 637 53 969

Pénzeszközök 12 64 170 88 126

Összes forgóeszköz  684 659 533 495

ÖSSZES ESZKÖZ  2 028 835 1 634 880

 Eszközök

Konszolidált eredménykimutatás

2005. december 31.

   2004  
  2005 millió forint
 Jegyzet millió forint módosított

Árbevétel 20 2 455 164 1 955 830

Egyéb mûködési bevétel 21 18 450 16 126

Összes mûködési bevétel  2 473 614 1 971 956

Anyag jellegû ráfordítások  1 801 177 1 345 931

Személyi jellegû ráfordítások 22 107 874 123 224

Értékcsökkenés és értékvesztés  123 500 108 559

Egyéb mûködési költségek és ráfordítások 23 217 322 191 748

Saját termelésû készletek állományváltozása  -55 722 -18 994

Aktivált saját teljesítmények értéke  -24 973 -27 283

Összes mûködési költség  2 169 178 1 723 185

Üzleti tevékenység eredménye  304 436 248 771

Pénzügyi mûveletek bevételei  24 8 434 36 485

Pénzügyi mûveletek ráfordításai 24 40 592 31 330

Pénzügyi mûveletek vesztesége / nyeresége (-) 24 32 158 -5 155

Részesedés a társult vállalkozások eredményébôl   4 879 7 985

Adózás elôtti eredmény  277 157 261 911

Társasági adó 25 29 158 47 817

Idôszak eredménye  247 999 214 094

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredménybôl  244 919 208 570

Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl  3 080 5 524

Anyavállalati részvényeseket megilletô, 

egy részvényre jutó eredmény (forint) 26 2 401 2 022

Anyavállalati részvényeseket megilletô, 

egy részvényre jutó hígított eredmény (forint) 26 2 377 1 998

 A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

 

Hernádi Zsolt Molnár József
elnök-vezérigazgató, pénzügyi igazgató

az Igazgatóság elnöke

Budapest, 2006. március 24.
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Konszolidált kimutatás a saját tôke változásáról

2005. december 31.

   Valós     Anyavállalati Anyavállalati  
   értékelés  Összetett   részvényesek részvénye- Külsô Összes
   értékelési Átvállalási instrumentumok Eredmény- Tartalékok részesedése az sekre jutó tulajdonosok saját
 Jegyzett tôke Tôketartalék tartalék tartalék tôkerésze tartalék összesen  eredménybôl saját tôke részesedése tôke
 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Nyitóegyenleg 2004. január 1. 93 128 145 157 7 832 8 606 2 857 166 308 330 760 99 981 523 869 155 752 679 621

IFRS 2 hatása – részvényalapú juttatások - - - - - 452 452 -1 642 -1 190 - -1 190

Módosított nyitóegyenleg 2004. január 1. 93 128 145 157 7 832 8 606 2 857 166 760 331 212 98.339 522 679 155 752 678 431

Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt - - 555 - - - 555 - 555 - 555

Átváltási tartalék - - - -11 790 - - -11 790 - -11 790 -155 -11 945

Közvetlenül a tôkében elszámolt tárgyévi eredményhatás - - 555 -11 790 - - -11 235 - -11 235 -155 -11 390

2004. évi eredmény - - - - - - - 208 570 208 570 5 524 214 094

2004. évi eredményhatás összesen - - 555 -11 790 - - -11 235 208 570 197 335 5 369 202 704

2003. évi eredmény átvezetése - - - - - 98 339 98 339 -98 339 - - -

Osztalék - - - - - -5 952 -5 952 - -5 952 -787 -6 739

Saját részvény ügyletek nettó hatása 131 674 - - - - 674 - 805 - 805

Részvényalapú juttatások - - - - - 1 298 1 298 - 1 298 - 1 298

Slovnaft-akvizíció (13. jegyzet) 984 4 124 - - 10 137 - 14 261 - 15 245 - 15 245

Átváltoztatható kötvények kibocsátása - - - - 560 - 560 - 560 - 560

Átváltoztatható kötvények beváltása 391 1 809 - - - - 1 809 - 2 200 - 2 200

További részesedés megszerzése kisebbségi tulajdonostól - - - - - - - - - -92 379 -92 379

Záróegyenleg 2004. december 31. 94 634 151 764 8 387 -3 184 13 554 260 445 430 966 208 570 734 170 67 955 802 125

IFRS 3 hatása – korábbi negatív goodwill átsorolása az eredménytartalékba - - - - - 27 633 27 633 - 27 633 - 27 633  

IFRS 3 hatása – társult vállalkozások negatív goodwillja - - - - - 353 353 - 353 - 353

Módosított nyitóegyenleg 2005. január 1. 94 634 151 764 8 387 -3 184 13 554 288 431 458 952 208 570 762 156 67 955 830 111

Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt - - -4 709 - - - -4 709 - -4 709 - -4 709

Pénzügyi instrumentumok valós érték változása – társult vállalkozások - - -2 016 - - - -2 016 - -2 016 - -2 016

Átváltási tartalék - - - 34 888 - - 34 888 - 34 888 362 35 250

Közvetlenül a tôkében elszámolt tárgyévi eredményhatás - - -6 725 34 888 - - 28 163 - 28 163 362 28 525

2005. évi eredmény - - - - - - - 244 919 244 919 3 080 247 999

Tárgyévi eredményhatás összesen - - -6 725 34 888 - - 28 163 244 919 273 082 3 442 276 524

2004. évi eredmény átvezetése  - - - - - 208 570 208 570 -208 570 - - -

Osztalék - - - - - -16 998 -16 998 - -16 998 -1 038 -18 036

Saját részvény ügyletek nettó hatása -1 318 -19 538 - - - - -19 538 - -20 856 - -20 856

Részvényalapú juttatások - - - - - 1 577 1 577 - 1 577 - 1 577

Slovnaft akvizíció (13. jegyzet) 338 1 622 - - -7 134 - -5 512 - -5 174 - -5 174

Átváltoztatható kötvények beváltása 366 1 694 - - - - 1 694 - 2 060 - 2 060

Vételi opcióval rendelkezô saját részvények - -692 - - - - -692 - -692 - -692

Visszavásárlási kötelezettséggel terhelt részvények, halasztott adó nélkül - - - - -11 876 - -11 876 - -11 876 - -11 876

Záróegyenleg 2005. december 31. 94 020 134 850 1 662 31 704 -5 456 481 580 644 340 244 919 983 279 70 359 1 053 638

 A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.
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Konszolidált cash flow kimutatás

2005. december 31.

Konszolidált cash flow kimutatás (folytatás)

2005. december 31.

    2004
  2005 millió forint
 Jegyzet millió forint módosított

Üzleti tevékenység nyeresége  304 436 248 771

Üzleti eredmény kiigazítása az üzleti tevékenységbôl  

származó nettó pénzáramhoz

Értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés  123 500 107 244

Pénzügyi eszközök nem realizált nettó vesztesége  1 435 400

Készletek értékvesztése és visszaírása  886 1 062

Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása  -2 105 139

Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése  -39 781 12 445

Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó veszteség / nyereség (-)  315 -875

Leányvállalatok értékesítésébôl származó nyereség  -  -

Követelések leírása / visszaírása (-)  -3 734 10 118

Követeléseken és kötelezettségeken keletkezett, nem realizált árfolyamnyereség  -94 -2 289

Tárgyévben felmerült kutatási és feltárási költségek  11 493 8 547

Részvényalapú juttatások  1 577 681

Egyéb, pénzmozgással nem járó tételek  -752 -559

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás 

a mûködô tôke változása elôtt  397 176 385 684

Készletek növekedése  -94 417 -16 281

Vevôkövetelések növekedése  -62 354 -57 758

Egyéb követelések növekedése  -1 305 -5 284

Szállítói tartozások növekedése  78 992 21 735

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése  -2 830 14 572

Fizetett társasági adó  -33 103 -18 287

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás  282 159 324 381

Beruházások, szénhidrogén-kutatási és fejlesztési költségek   -214 586 -185 336

Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó pénzeszköz  4 565 2 947

Leányvállalatok megvásárlása, nettó pénzáramlás 30 a -31 430 -71 701

Közös vezetésû vállalkozások megvásárlása, nettó pénzáramlás 30 a -712 -507

Társult vállalkozások és egyéb befektetett eszközök megvásárlása (lásd 7. jegyzet)  -20 000 -1 987

Befektetések értékesítésébôl származó készpénz  86 13 956

Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változása  -3 961 586

Rövid lejáratú befektetések állományváltozása  - 9 111

Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek  5 749 6 283

Kapott osztalék  828 1 837

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása  -259 461 -224 811

 A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

 
    2004
  2005 millió forint
 Jegyzet millió forint módosított

Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása  185 933 2 600

Hosszú lejáratú kötvények törlesztése  -360 -800

Diszkontkötvények törlesztése  -15 000 -33 000

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 30 b 450 278 195 476

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  -556 063 -238 272

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása  -1 469 71

Rövid lejáratú hitelek állományváltozása  -55 925 23 845

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások  -16 807 -19 577

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok  -16 991 -5 954

Külsô tulajdonosoknak fizetett osztalékok  -1 245 -814

Saját részvény értékesítése  29 936

Visszavásárolt saját részvény  -21 852 -168

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása  -49 472 -75 657

Pénzeszközök csökkenése (-) / növekedése   -26 774 23 913

Pénzeszközállomány az év elején  88 126 62 841

Korábban egyéb részesedésként kimutatott leányvállalatok 

bevonásának hatása a pénzeszközökre  1 131 1 185

Árfolyam-különbözet külföldi leányvállalatok konszolidálása miatt  1 687 187

Pénzeszközállomány az év végén  64 170 88 126

 A mellékelt jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik.

 



1 Általános

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (a továbbiakban MOL Rt. vagy a Társaság) 1991. október 1-jén alakult meg  

a jogelôd Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) átalakulásával. Az állami vállalatok átalakulási törvénye 

értelmében az OKGT eszközei és kötelezettségei a fordulónappal átértékelésre kerültek. A MOL Rt. és leányvállala-

tai (a továbbiakban MOL-csoport vagy a Csoport) kôolaj, földgáz és gáztermék kutatásával és termelésével, 

szállításával és tárolásával, kôolaj finomításával, finomítói termékek és földgáz kis- és nagykereskedelmével,

valamint olefinek és poliolefinek gyártásával, értékesítésével foglalkozik. A Csoport dolgozóinak létszáma 2005.

december 31-én 14 660 fô, míg 2004. december 31-én 15 465 fô volt. A Társaság székhelye Magyarországon,  

a Budapest XI.ker. Október huszonharmadika u. 18. címen található. 

A Társaság részvényeit a Budapesti Értéktôzsdén és 2004. december 22-tôl a Varsói Értéktôzsdén jegyzik.  

A nemzetközi tôkepiacokon a Luxemburgi Értéktôzsde, a londoni elektronikus tôzsde és az International Order Book 

forgalmazza a Társaság GDR-jait, valamint New Yorkban, Berlinben és Münchenben tôzsdén kívüli kereskedelem-

ben is forgalmazzák.

2.1 A beszámoló összeállításának alapja

A MOL Rt. nem konszolidált éves beszámolóját a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény szerint (a továbbiakban 

MSZSZ) készíti. E törvény egyes elôírásai eltérnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) 

foglaltaktól. 

A bekerülési érték elvének alkalmazása érdekében a konszolidált éves beszámoló úgy tekinti a MOL Rt.-t, mintha  

az 1991. október 1-jén jött volna létre az eszközök és források aznapi értékével, figyelembe véve az IFRS miatt

szükséges módosításokat. 

A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság 2006. március 24-én fogadta el.

A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.

i) Nyilatkozat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak való 
megfelelôségrôl
A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint, az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetettek alapján beiktatott standardok alapján készültek. Az IFRS-t a 

Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottság (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmezô Bizottság 

(IFRIC) által megfogalmazott, 2005. december 31-én érvényben lévô standardok és értelmezések alkotják.

2005. január 1-jétôl a magyar számviteli törvény változása lehetôvé teszi, hogy a Csoport konszolidált beszámolóját 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett IFRS alapján készítse el. Jelenleg az EU beiktatási 

folyamatai és a Csoport tevékenysége alapján nincs különbség a Csoport-IFRS és EU által elfogadott IFRS-politikák 

között.

ii) Konszolidációs elvek
A konszolidált éves beszámoló a MOL Rt.-t, illetve az ellenôrzése alatt álló leányvállalatokat foglalja magában. 

Ellenôrzésrôl általában akkor beszélünk, ha a Csoport közvetve vagy közvetlenül birtokolja az adott társaság 

szavazati jogainak több mint 50%-át, és a társaság pénzügyi és operatív tevékenységébe történô befolyás révén 
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elônyöket élvez annak tevékenységébôl. A külsô tulajdonosokra esô tôke- és eredményrész a mérlegben és az 

eredménykimutatásban külön soron jelenik meg. 

Amint azt az IAS 27 elôírja, az aktuálisan lehívható szavazati jogok is figyelembevételre kerülnek az ellenôrzés

meghatározásához.

A konszolidáció a megszerzéskori értékviszonyok alapján történik az eszközök és források megszerzéskori, a telje- 

sítés napjára vonatkozó piaci értékének alapulvételével. A külsô tulajdonosok részesedése a nettó eszközök piaci ér-

tékének külsô tulajdonosokra jutó hányadaként jelenik meg. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok  

a tranzakció idôpontjától kezdôdôen, illetve a tranzakció idôpontjáig szerepelnek a konszolidált éves beszámolóban. 

A Társaság közös vezetésû vállalkozásokban lévô részesedései arányos konszolidációval kerülnek bevonásra, azaz 

a közös vezetésû vállalkozások eszközeinek, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak arányos része összevo-

násra kerül a konszolidált éves beszámoló megfelelô soraival. 

A társult vállalkozásokban lévô befektetések (általában 20-50% üzletrész birtoklása esetén), ahol a Társaság jelen-

tôs befolyást gyakorol, az „equity” módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. A társult vállalkozásokban lévô 

befektetések értékének módosítása az esetlegesen értékvesztésre utaló jelek észlelésekor történik, illetve abban 

az esetben, ha a korábbi értékvesztést elôidézô körülmények már nem állnak fenn. 

A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a nem realizált 

eredmények kiszûrésre kerülnek. A konszolidált éves beszámoló készítése során a hasonló tranzakciókat és 

eseményeket egységes számviteli elveket követve rögzítik. 

2.2 A számviteli politika változásai 

A Csoport számviteli politikája összhangban áll az elôzô években alkalmazottakkal, kivéve azt, hogy a 2005. január 

1-jén vagy ezt követôen kezdôdô üzleti évekre kötelezô érvényûnek szánt „állandó platform” részét képezô 

standardok alkalmazásra kerültek. A döntés fôbb hatásai az alábbiak:

IFRS 2 – Részvényalapú kifizetések
Az IFRS 2 – Részvényalapú kifizetések standard ráfordítás elszámolását követeli meg akkor, amikor a Csoport

részvényekért, részvényre vonatkozó jogokért vagy részvényekkel, illetve részvényekre vonatkozó jogokkal 

egyenértékû eszközökért cserében vásárol meg valamilyen árut vagy szolgáltatást. Az IFRS 2 hatása fôként a felsô- 

és középvezetés hosszú távú ösztönzésében alkalmazott átváltoztatható kötvényekhez kapcsolódó konverziós 

jogainak, valamint a felsô- és középvezetôk részvényalapú juttatásának a várakozási idôszak alatt ráfordításként 

történô elszámolásaként jelentkezik, mivel mindkettô „részvényalapú tranzakciónak” minôsül. A Csoport az IFRS  

2-t visszamenôlegesen alkalmazta, élve a standard átmeneti rendelkezéseiben biztosított, részvényalapú tranzakci-

ókra vonatkozó lehetôséggel. Ennek eredményeként a Csoport csak azon, 2002. november 7. után juttatott 

részvényalapú tranzakcióira alkalmazta az IFRS 2-t, amelyek várakozási ideje még nem telt le 2005. január 1-jén.  

Az IFRS 2 a Csoport 2005. évi eredményét 1577 millió Ft-tal csökkentette (2004-ben 1298 millió forinttal) az 

eredménytartalékkal szemben elszámolt személyi jellegû ráfordításokon keresztül. 

Az IFRS 2 bevezetésével összefüggésben a Csoport megváltoztatta a készpénzalapú, rövid távú vezetôi ösztönzôk 

elszámolására vonatkozó számviteli politikáját. 2005-tôl a juttatás a megszolgálás évében kerül elszámolásra, szemben 

a korábbi gyakorlat szerint alkalmazott jóváhagyás évével. A változás 1673 millió forinttal növelte a Csoport 2005. évi 

eredményét, valamint 227 millió forint halasztott adóeszköz került elszámolásra a kapcsolódó levonható ráfordítás 

idôbeli eltérésének eredményeként. Az összehasonlító idôszak adatai módosításra kerültek, ennek következtében a 

nyitó eredménytartalék 1408 millió forinttal csökkent, az éves eredmény pedig 616 millió forinttal nôtt 2004-ben.

Az IFRS 2 visszamenôleges alkalmazása, valamint a rövid távú vezetôi ösztönzôkre vonatkozó számviteli politika 

változása növelte a Csoport egy részvényre jutó alap- és hígított hozamát. Az egy részvényre jutó hozam 2398 

forintról 2401 forintra, a hígított hozam pedig 2375 forintról 2377 forintra emelkedett 2005 vonatkozásában. 

A 2004-es egy részvényre jutó hozam 8 forinttal (2022 forintra), az egy részvényre jutó hígított hozam pedig 7 fo- 

rinttal (1998 forintra) csökkent.

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok szerint készített 

konszolidált pézügyi kimutatásokhoz

2005. december 31.
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   IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek
   IFRIC 4 Annak meghatározása, hogy egy megállapodás tartalmaz-e lízinget
     IFRIC 5 A leállítási, helyreállítási, valamint környezetvédelmi alapokból fakadó részesedésre való jogosultság
   IFRIC 6 Bizonyos piacon való részvételbôl eredô kötelezettségek – hulladék elektromos és elektronikus berendezések 
   IFRIC 7 A módosító megközelítés (’restatement approach’) alkalmazása az IAS 29 – Pénzügyi beszámolás 

hiperinflációs gazdaságokban standard esetében
   IFRIC 8 Az IFRS 2 hatóköre
   IFRIC 9 Beágyazott származékos ügyletek újraértékelése

2.3 A számviteli politika lényeges elemei

i) Beszámolási pénznem
Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az anyavállalat funkcionális, 

valamint a Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.

ii) Goodwill
Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszközöknek, kötelezettsé-

geknek és függô kötelezettségeknek a megszerzés napján érvényes valós értéke közötti különbözet az eszközök 

között, goodwillként kerül kimutatásra a konszolidált éves beszámolóban. A külföldi leányvállalatok megszerzése 

során keletkezô goodwill az adott társaság eszközének minôsül, és ennek megfelelôen kerül átváltásra. 

A goodwill értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken van nyilvántartva. A goodwill értékvesztés-vizsgálatára 

évente (illetve amennyiben a körülmények indokolják, gyakrabban) kerül sor. Megszerzéskor a keletkezô goodwill  

a kombináció szinergiáiból részesülô jövedelemtermelô egységekhez kerül hozzárendelésre. Az értékvesztés azon 

jövedelemtermelô egységek realizálható értékének meghatározásával kerül megállapításra, amelyekhez a goodwill 

hozzá lett rendelve. Ha a jövedelemtermelô egység realizálható értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, 

értékvesztés kerül elszámolásra. Ha a goodwill egy olyan jövedelemtermelô egység vagy tevékenység részét 

képezi, amely értékesítésre kerül, a hozzárendelt goodwill figyelembevételre kerül a tevékenység könyv szerinti

értékében az értékesítés nyereségének vagy veszteségének megállapításakor. Ilyen esetekben a kivezetett goodwill 

értéke az értékesített tevékenység és a megmaradó jövedelemtermelô egységek relatív értékeinek alapján kerül 

meghatározásra. A goodwill értékvesztése nem visszaírható a késôbbi idôszakokban. 

iii) Pénzeszközök és pénzegyenértékesek
A pénzeszközök a készpénzt és bankbetéteket foglalják magukban. A pénzegyenértékesek olyan rövid távú,  

a beszerzéstôl számított három hónapnál nem hosszabb lejáratú, magas likviditású befektetési formák, amelyek 

minimális értékváltozási kockázatot hordoznak, és azonnal pénzeszközökre konvertálhatók.

iv) Vevôkövetelések
A vevôkövetelések a kétes követelésekre képzett értékvesztéssel csökkentett névértéken kerülnek kimutatásra.

v) Befektetések
A befektetések a következô három kategóriába kerülnek besorolásra: lejáratig tartandó, kereskedési céllal tartott és 

értékesíthetô befektetések. A lejáratig tartott értékpapírok olyan befektetések, amelyekbôl fix vagy meghatározható

pénzáramok származnak, és a Csoport szándékozik és képes azokat lejáratig megtartani. A kereskedési célú 

értékpapírok közé azok a befektetések tartoznak, amelyeket elsôsorban a rövid távú árfolyammozgásokból várható 

nyereség miatt vásárolt a Csoport. Minden más befektetés – kivéve a nyújtott kölcsönöket és a vevôköveteléseket 

– az értékesíthetô befektetések kategóriába tartozik.

A lejáratig tartandó befektetések a befektetett eszközök között kerülnek kimutatásra, kivéve, ha lejáratuk a mérleg 

fordulónapját követô 12 hónapon belül esedékes. Ezen befektetések az effektív kamatláb módszerrel számított 

amortizált bekerülési értéken jelennek meg a mérlegben.

Az értékesíthetô befektetések a forgóeszközök részét képezik, ha a vezetôség a mérleg fordulónapját követô 12 

hónapon belül értékesíteni kívánja azokat. Ezen befektetések bekerülési értéke a fizetett ellenérték valós értéke,

IFRS 3 – Üzleti kombinációk, IAS 36 – Eszközök értékvesztése és IAS 38 –  
Immateriális javak
A 2004. március 31-ét követô akvizíciók elszámolása során az üzleti kombinációkról szóló IFRS 3 került alkalmazás-

ra. Üzletrész vásárlásakor a Csoport a megszerzett azonosítható eszközöket, kötelezettségeket és függô kötele-

zettségeket azok megszerzés idôpontjában fennálló valós értékén értékeli, ezáltal a megszerzett társaság külsô 

tulajdonosaira jutó része is ezen tételek nettó valós értékén kerül felvételre. Továbbá, a Csoport csak a megszerzett 

társaság pénzügyi kimutatásaiban szereplô kötelezettségeket veheti fel. Korábban az ilyen típusú átszervezési cél-

tartalék elismerhetô volt, függetlenül attól, hogy a megszerzett társaság könyveiben szerepelt-e ilyen kötelezettség. 

Az IFRS 3 és a módosított IAS 36 alkalmazása következtében ezen üzleti kombinációk vonatkozásában a goodwill 

értékcsökkentése megszûnik, és évente jövedelemtermelô egységenként értékvesztés-vizsgálatra kerül sor 

(amennyiben a körülmények indokolják, az értékvesztés gyakrabban is felülvizsgálatra kerülhet). Az IFRS 3 átmeneti 

rendelkezéseinek megfelelôen a Társaság kivezette a 2005. január 1-jén fennálló 2024 millió forint halmozott 

értékcsökkenést a goodwill-lel szemben.

A 2004. március 31-ét követô üzleti kombinációk esetében az akvizíció ellenértékét meghaladó, a Társaságra jutó 

megszerzett eszközök, kötelezettségek és függô kötelezettségek valós értéke közvetlenül az eredménykimu-

tatásban kerül elszámolásra. A 2004. március 31-ét megelôzô üzleti kombinációk esetében keletkezett negatív 

goodwill nem került módosításra. Az ilyen tranzakciókon keletkezett negatív goodwill értéke (27 633 millió forint)  

a nyitó eredménytartalékba került átsorolásra 2005. január 1-jén.

Továbbá, a módosított IAS 38 értelmében az üzleti kombinációk során megszerzett immateriális javak esetében 

egyedi eszközönként mérlegelésre kerül, hogy annak élettartama véges vagy végtelen. Ha egy immateriális esz-

köz élettartama véges, akkor ezen idôszak alatt kerül amortizálásra. A véges élettartamú eszközök amortizációjá-

nak hossza és módszere évente felülvizsgálatra kerül, illetve akkor, ha értékvesztésre utaló jelek merülnek fel. A 

végtelen élettartamúnak minôsülô eszközök nem amortizálódnak, mivel nem határozható meg elôre azon idôszak, 

amely során ezen eszközök várhatóan nettó pénzbeáramlást generálnak a Csoport számára. Függetlenül azonban 

az értékvesztésre utaló jelek felmerülésétôl, ezen eszközök évente felülvizsgálatra kerülnek, biztosítva, hogy könyv 

szerinti értékük ne haladja meg a realizálható értéket. 

Egyéb Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
A fentebb hivatkozott standardokon túlmenôen a Csoport elôremutatóan alkalmazza valamennyi új és módosított,  

a Társaság mûködése szempontjából alkalmazandó standardot és értelmezést, melyek a Nemzetközi Számviteli 

Standardok Bizottság (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmezô Bizottság (IFRIC) által kibocsátásra 

kerültek, és hatályosak 2005. január 1-jével, kivéve az „IAS 21 – Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai” 

standardot, amely korai alkalmazásra került 2004. január 1-jétôl.

Azok a standardok, melyek alkalmazása nem kötelezô a mérleg fordulónapján, nem kerültek korai alkalmazásra  

a Csoport által. Azon standardok esetében, melyeknél azok átmeneti rendelkezései választási lehetôséget biztosíta-

nak az új standard visszamenôleges vagy jövôbeli alkalmazására vonatkozóan (például IFRS 5), a Csoport az 

átmeneti rendelkezés hatálybalépésének idôpontjától alkalmazza a standardot.

Kibocsátott, de nem hatályos Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
A konszolidált éves beszámoló elfogadásáig az alábbi standardok és értelmezések kerültek kibocsátásra, amelyek 

még nem léptek hatályba: 
   IAS 1 (módosítva 2005-ben) Pénzügyi kimutatások prezentálása
   IAS 19 (módosítva 2004-ben) Munkavállalói juttatások
   IAS 21 (módosítva 2005-ben) Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai
   IAS 39 (módosítva 2005-ben) Pénzügyi instrumentumok: elszámolás és értékelés – valós érték opciók
   IAS 39 (módosítva 2005-ben) Pénzügyi instrumentumok: elszámolás és értékelés – Cash flow fedezeti ügyletek

kapcsolt felekkel
   IFRS 4 Biztosítási szerzôdések
   IFRS 6 Ásványi anyagok feltárása és felmérése



beleértve a tranzakciós költségeket is. Az amortizált bekerülési érték meghatározása a lejárat évéig terjedô 

idôszakra a megszerzéskori diszkontok, illetve prémiumok figyelembevételével történik. Az amortizált bekerülési

értéken nyilvántartott befektetésekkel kapcsolatos bevételek és ráfordítások a konszolidált eredménykimutatásban 

jelennek meg a befektetések kivezetésekor vagy értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során. 

A megszerzést követôen a kereskedési célú és értékesíthetô befektetések valós értéken kerülnek kimutatásra.  

A kereskedési célú befektetésekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások elszámolása az eredménykimutatással 

szemben történik. Az értékesíthetô befektetésekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások a saját tôke külön elemé-

ben jelennek meg a befektetés értékesítéséig, rendezéséig vagy egyéb módon történô kivezetéséig, illetve érték-

vesztésének megállapításáig, amikor a saját tôkében felhalmozott nyereség vagy veszteség elszámolásra kerül az 

eredménykimutatásban.

Azon befektetések valós értékének meghatározása, amelyekkel aktív kereskedés folyik szervezett pénzügyi 

piacokon, a mérleg fordulónapján érvényes záró piaci jegyzésár alapul vételével történik. A piaci jegyzési árral nem 

rendelkezô befektetések valós értékének meghatározása más, lényegében azonos jellemzôkkel rendelkezô 

instumentumok érvényes piaci értékének vagy a befektetések alapját képezô nettó eszközöktôl elvárt pénzáramok-

nak az alapján történik.

A befektetések vásárlásának és eladásának elszámolása a teljesítés idôpontjában történik, amely az eszköz másik 

fél részére történô átadásának napja.

vi) Pénzügyi instrumentumok és fedezeti ügyletek
Pénzügyi instrumentumnak minôsülnek a konszolidált mérlegben a pénzeszközök, értékpapírok, vevô- és egyéb 

követelések, szállító- és egyéb kötelezettségek, hosszú lejáratú követelések, adott és kapott hitelek és kölcsönök, 

befektetések, kötvénykövetelések és kötelezettségek. Ezen tételek értékelése során alkalmazott elveket jelen 

számviteli politika vonatkozó jegyzetei tartalmazzák. 

A pénzügyi instrumentumok (beleértve az összetett pénzügyi instrumentumokat) az alapul szolgáló szerzôdéses 

kötelezettségek valós tartalma alapján válnak eszköz-, forrás- vagy tôkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt 

pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó kamatok, osztalékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor az 

eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. A saját tôkében megjelenô pénzügyi instrumentumok tulajdonosainak 

nyújtott juttatások a saját tôkével szemben kerülnek elszámolásra. Az összetett pénzügyi instrumentumok esetében 

elôször azok kötelezettség része kerül értékelésre, a tôkerész maradványértékként kerül meghatározásra. A pénz-

ügyi instrumentumok csak abban az esetben kerülnek elszámolásra egymással szemben (nettósítás), ha a Társaság-

nak ahhoz törvényes joga van, továbbá ha feltett szándéka, hogy az érintett eszközt és forrást nettó módon vagy 

egyidejûleg rendezi.

A pénzügyi instrumentumok kivezetése akkor történik meg, amikor a Csoport már nem rendelkezik a pénzügyi 

instrumentumban foglalt jogokkal, amely rendszerint az instrumentum eladásának, vagy az instrumentumból 

származó valamennyi pénzáramlás független harmadik fél részére történô átadásának idôpontja.

vii) Származékos pénzügyi instrumentumok 
A Csoport származékos pénzügyi instrumentumokat, például forward devizaszerzôdéseket vagy kamatláb swap-

okat használ a kamatlábak és az árfolyamok változásából eredô kockázatok kezelésére. Ezen származékos pénzügyi 

instrumentumok a szerzôdéskötés napján fennálló valós értéken kerülnek felvételre, és a következô idôszakokban 

átértékelésre kerülnek. A származékos ügyletek eszközként kerülnek elszámolásra, ha valós értékük pozitív, illetve 

kötelezettségként, amennyiben valós értékük negatív. 

A fedezeti ügyletnek nem minôsülô származékos ügyletek való értékének változásából eredô bevételek és ráfordítá-

sok a tárgyévi eredményben kerülnek elszámolásra a pénzügyi mûveletek bevételei vagy ráfordításai között.

A forward devizaszerzôdések valós értéke a hasonló lejáratú forward devizaárfolyamok alapján, a kamat swapok 

valós értéke pedig a hasonló instrumentumok piaci értéke alapján kerül meghatározásra.

A beágyazott származékos ügyletek az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén elkülönítésre kerülnek  

az alapul szolgáló szerzôdéstôl, és különálló származékos ügyletként kerülnek kimutatásra:
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   a beágyazott származékos ügylet gazdasági jellemzôi és kockázatai nem mutatnak szoros kapcsolatot az alapul 

szolgáló szerzôdés gazdasági jellemzôivel,
   egy a beágyazott származékos ügylet jellemzôivel rendelkezô különálló ügylet megfelelne a származékos ügylet 

definíciójának, és
   a hibrid (beágyazott származékos ügyletet tartalmazó) ügylet nem valós értéken kerül kimutatásra, értékének 

változásai nem jelennek meg az eredményben.

viii) Fedezeti ügyletek
A fedezeti elszámolás szempontjából az ügyletek a következô kategóriákba sorolhatók: 
   valós érték fedezeti ügyletek, amelyek a mérlegben szereplô eszközök vagy kötelezettségek valós értékében 

bekövetkezô változásoknak való kitettséget fedezik;
   cash flow fedezeti ügyletek, amelyek egy mérlegben szereplô eszköz vagy forrás, illetve egy elôre jelzett ügylet

pénzáramában bekövetkezô változásoknak való kitettség bizonyos kockázatait fedezik; vagy
   egy külföldi egységben lévô nettó befektetésre vonatkozó fedezeti ügylet.

Egy biztos elkötelezettség devizakockázatának fedezete cash flow fedezeti ügyletként kerül elszámolásra.  

A fedezeti ügylet megkötésekor a Csoport formálisan megjelöli és dokumentálja a fedezeti kapcsolatot, amelyre  

a Csoport a fedezeti elszámolást alkalmazni kívánja, valamint az ügylet megkötésének kockázatkezelési céljait és 

stratégiáját. 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 létrejövô, a fedezett kockázatnak tulajdonítható változásoknak 

való kitettség ellentételezésében. Ezen fedezeti ügyletek várhatóan nagyon hatékonyak lesznek a valós érték vagy  

a pénzáram változások ellentételezésének elérésében, és folyamatosan értékelésre kerülnek annak megállapítása 

érdekében, hogy a beszámolási idôszak egész ideje alatt ténylegesen nagyon hatékonyak voltak.

A fedezeti elszámolás szigorú követelményeinek megfelelô fedezeti ügyletek elszámolása az alábbiak szerint 

történik:

Valós érték fedezeti ügyletek
A valós érték fedezeti ügyletek egy mérlegben kimutatott eszköz vagy kötelezettség, vagy egy ki nem mutatott 

biztos elkötelezettség, vagy egy ilyen eszköz, kötelezettség vagy biztos elkötelezettség beazonosítható részének 

valós értékében bekövetkezô 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 mindkettô 

nyeresége vagy vesztesége az eredményben jelenik meg. Az amortizált bekerülési értéken szereplô tételekhez 

kapcsolódó valós érték fedezeti ügyletek esetében a könyv szerinti érték módosítása a lejáratig hátralévô idôszak 

alatt kerül amortizálásra az eredménnyel szemben. Egy fedezett, effektív kamatláb módszerrel értékelt pénzügyi 

instrumentum könyv szerinti értékének módosítását az eredménnyel szemben kell amortizálni. Az amortizáció 

elszámolása akkor kezdôdhet, amikor a módosítás megjelenik, és nem kezdôdhet késôbb, mint amikor a fedezett 

tételnek a fedezett kockázatnak tulajdonítható valós érték változások miatti módosítása megszûnik.

Ha egy mérlegben nem szereplô biztos elkötelezettség kerül fedezett tételként megjelölésre, az ezt követôen 

elszámolt, a biztos elkötelezettség valós értékében a fedezett kockázatnak tulajdonítható kumulatív változás 

eszközként vagy kötelezettségként kerül elszámolásra az eredménnyel szemben. A fedezeti ügylet valós értékének 

változása szintén az eredményben kerül elszámolásra.

A Csoport akkor szünteti meg a valós érték fedezeti elszámolást, ha a fedezeti instrumentum lejár, eladásra kerül, 

megszûnik vagy lehívják, 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 eredô olyan kitettségnek a fedezése, amely egy

mérlegben szereplô eszközzel vagy kötelezettséggel, vagy egy valószínû elôre jelzett ügylettel kapcsolatos bizonyos 

kockázatnak tulajdonítható, és amely érintheti az eredményt. A fedezeti ügylet nyereségének vagy veszteségének 

hatékony része közvetlenül a saját tôkével, míg a nem hatékony része az eredménnyel szemben kerül elszámolásra.

 

A saját tôkében elszámolt összegeket akkor kell az eredményben figyelembe venni, amikor a fedezett tranzakció  

az eredményre hatást gyakorol, például amikor a fedezett pénzügyi bevétel vagy ráfordítás elszámolásra kerül, vagy 

az elôre jelzett eladás vagy vásárlás megtörténik. Ha a fedezett ügylet egy nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség 

megszerzése, a saját tôkében elszámolt összeget a nem pénzügyi eszköz vagy kötelezettség bekerülési értékében 

kell figyelembe venni.

Ha az elôre jelzett ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, a korábban a saját tôkével szemben elszámolt 

összegeket át kell sorolni az eredménybe. Ha a fedezeti ügylet lejár, eladásra kerül, megszûnik, lecserélés vagy 

átforgatás nélkül lehívásra kerül, vagy a fedezeti megjelölés visszavonásra kerül, a korábban a saját tôkével szem-

ben elszámolt összegek a saját tôkében maradnak, amíg az elôre jelzett ügylet bekövetkezik. Ha az elôre jelzett 

ügylet várhatóan már nem fog bekövetkezni, ezeket az összegeket át kell sorolni az eredménybe.

Nettó befektetés fedezete
Egy külföldi egységben levô 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 a saját tôkével, míg 

a nem hatékony része az eredménnyel szemben kerül elszámolásra. A külföldi egység kivezetésekor a saját tôkében 

így elszámolt nyereség vagy veszteség átsorolásra kerül az eredménybe.

ix) Készletek
A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és a realizálható érték közül az alacsonyabbikon 

vannak kimutatva, figyelembe véve a lassan mozgó és felesleges tételek leírását. A realizálható érték megegyezik  

a befejezési, értékesítési és marketingköltségekkel csökkentett piaci értékkel. A vásárolt áruk értéke, beleértve  

a vásárolt kôolajat és földgázt, elsôsorban súlyozott átlagár alapján kerül meghatározásra. A saját elôállítású 

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. 

x) Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök a halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési (vagy az 1991. október 

1-jén megállapított könyv szerinti) értéken kerülnek kimutatásra. Értékesítéskor és felszámoláskor az eszközök 

bruttó értéke és halmozott értékcsökkenése kivezetésre kerül a könyvekbôl, a felmerülô nyereség vagy veszteség 

az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 

A bekerülési érték az eszköz árán túlmenôen az importvámokat, vissza nem igényelhetô adókat és az eszköz üzembe 

helyezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, például hitelfelvételi költségeket tartalmaz. Az eszközök felszámolá-

sának és az eredeti állapot helyreállításának becsült költségei aktiválásra kerülnek az eszköz bekerülésekor vagy ab- 

ban az idôpontban, amikor a felszámolásról szóló döntés megszületik. A becslések változása módosítja a tárgyi eszkö- 

zök könyv szerinti értékét. Az üzembe helyezést követôen felmerülô költségek, mint például karbantartás vagy javítás 

(leszámítva a periodikus karbantartási költségeket), általában az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a felmerülé-

sükkel egyidôben. A periodikus karbantartási költségek az eszközök külön komponenseként kerülnek aktiválásra.

A beruházások között a folyamatban lévô beszerzések és elôállítások szerepelnek bekerülési értéken, ami a 

beszerzési költségeket és a közvetlen önköltségeket foglalja magában. A beruházásokra értékcsökkenést csak  

az eszköz üzembe helyezését követôen számolnak el. 

Az olaj- és gázkutatási és -feltárási költségek elszámolása alább, a xiv) bekezdésben található.
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xi) Immateriális javak
Az egyedileg beszerzett immateriális javak beszerzési áron, az üzleti kombináció során megszerzett immateriális 

javak pedig valós értéken kerülnek felvételre a megszerzés idôpontjában. A könyvekben való felvételre abban az 

esetben kerül sor, ha az eszköz használata bizonyíthatóan jövôbeli gazdasági javak beáramlását eredményezi, és 

annak költsége egyértelmûen meghatározható. 

A bekerülést követôen az immateriális javak vonatkozásában a bekerülési érték modell irányadó. Ezen javak 

élettartama véges vagy nem meghatározható. A véges élettartamú eszközök amortizációja lineáris módszerrel 

történik az élettartamra vonatkozó legjobb becslés alapján. Az amortizációs idôszak és az amortizáció módszere 

évente felülvizsgálatra kerül a pénzügyi év végén. A saját elôállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek 

kivételével nem kerülnek aktiválásra, hanem felmerülésük évében elszámolásra kerülnek az eredménnyel szemben. 

Az immateriális javak évente felülvizsgálatra kerülnek értékvesztés szempontjából egyedileg vagy a jövedelem-

termelô egység szintjén. A hasznos élettartamok szintén évente kerülnek értékelésre, a szükséges módosítások  

a jövôre vonatkozóan történnek meg.

A kutatási költségek felmerüléskor ráfordításként kerülnek elszámolásra. Az egyedi projekteken felmerülô fejlesztési 

költségek akkor vihetôk tovább, ha azok jövôbeli megtérülése megfelelôen bizonyítottnak tekinthetô. A kezdeti 

elszámolást követôen a fejlesztési költségekre a bekerülési érték modell alkalmazandó, amely szerint az eszköz 

értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerül kimutatásra. Amortizáció nem került elszámolásra a kutatási 

szakaszban felmerült költségekre. A fejlesztési költségek könyv szerinti értéke évente felülvizsgálatra kerül érték-

vesztés szempontjából, amikor az eszköz használatbavétele még nem történt meg, vagy gyakrabban, ha a beszámo-

lási év során arra utaló jel merült fel, hogy a könyv szerinti érték nem térül meg.

Az olaj- és gázkutatási és -feltárási költségek elszámolása alább, a xiv) bekezdésben található.

xii) Értékcsökkenés
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris, az alábbi kulcsok alapján:
   Szoftverek 20–33%
   Épületek 2–10% 
   Finomítói berendezések 8–25%
   Gáz- és olajszállító és -tároló berendezések 2–14,5%
   Töltôállomások és felszereléseik 4–20%
   Egyéb gépek és berendezések 10–33% 

Az egyes szénhidrogénmezôkhöz vagy a hozzájuk tartozó szállítási rendszerhez kapcsolódó olaj- és gáztermelô és  

-gyûjtô berendezések értékcsökkenése a bizonyított és kifejlesztett, gazdaságosan kitermelhetô szénhidrogénkész-

letek alapján, a termelés arányában kerül elszámolásra. A készletek felülvizsgálata évente történik. A több szénhid-

rogén-termelô mezôhöz kapcsolódó szállítóberendezések értékcsökkenése egyedileg, lineárisan, a várható hasznos 

élettartam alapján történik. A bérelt berendezéseken végzett felújítások aktivált értékének az értékcsökkenése a 

várható hasznos élettartam és a bérleti idôszak közül a rövidebbik alapján történik. A párnagázra, amelyet a folyama-

tos mûködés során a tárolókban kell tartani, illetve nem lehetséges annak kitermelése, nem kerül értékcsökkenés 

elszámolásra, mert értéke a tárolók hasznos élettartamának végén realizálható. A periodikus karbantartási költségek 

a következô hasonló karbantartásig hátralévô idôszak alatt kerülnek elszámolásra. 

A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz 

által nyújtott tényleges gazdasági haszon megfelelô tükröztetése érdekében. 

xiii) Eszközök értékvesztése
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 az eredmény terhére 

kell 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 használatából és hasznos élettartamának végén történô értékesítésébôl származó cash flow-k

nettó jelenértéke. A realizálható érték meghatározása eszközönként egyedileg, illetve amennyiben ez nem lehetsé-

ges, jövedelemtermelô egységenként történik. Az elszámolt értékvesztések évente felülvizsgálatra kerülnek,  



és amennyiben a realizálható érték emelkedik, úgy a korábban elszámolt értékvesztés részben vagy teljesen 

visszaírásra kerül. 

xiv) Olaj- és gázkutatási és -feltárási költségek elszámolása
A kutatási és feltárási költségek elszámolásának az alapja a Successful Efforts módszer. A kutatófúrás költségei azok 

felmerülésekor aktiválásra kerülnek az immateriális javak között. Amennyiben bizonyított készleteket azonosítanak be 

és a feltárásról döntés születik, a vonatkozó aktivált költségek átsorolásra kerülnek az ingatlanok közé. A nem 

bizonyított mezôk eszközértéke rendszeresen felülvizsgálatra kerül, és amennyiben szükséges, értékvesztés kerül 

elszámolásra. A kutatás egyéb költségei, a kutatófúrások költségének kivételével, azok felmerülésekor az eredmény 

terhére kerülnek elszámolásra. A sikertelen kutatófúrások a sikertelenné minôsítést követôen költségként kerülnek 

elszámolásra. A geológiai és geofizikai kutatási költségek felmerüléskor az eredmény terhére kerülnek elszámolásra.

xv) Kamatozó kölcsönök és hitelek
Valamennyi kölcsön és hitel bekerülési értéken kerül felvételre, amely a kapott ellenérték kibocsátási költségekkel 

csökkentett valós értéke. A kezdeti megjelenítést követôen a kamatozó kölcsönök és hitelek az effektív kamatláb 

módszerével számított amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre. Az amortizált bekerülési értékben a kibo-

csátás költségei, valamint a teljesítéskor felmerült diszkontok vagy prémiumok figyelembevételre kerülnek.  

A bevételek és ráfordítások a konszolidált eredménykimutatásban jelennek meg a befektetések kivezetésekor vagy 

értékvesztésekor, valamint az amortizációs folyamat során, az aktivált finanszírozási költségek kivételével.

xvi) Céltartalékok
Céltartalékképzésre abban az esetben kerül sor, ha a Csoportnak jelenbeli – jogilag elôírt vagy vélelmezett – 

kötelezettsége keletkezik egy múltbeli esemény következtében, és valószínû, hogy gazdasági javak átadásával kell 

majd a kötelezettséget rendezni, továbbá a kötelezettség összege jól becsülhetô. A céltartalékok mérlegkészítéskor 

felülvizsgálatra, a becslések pontosításra kerülnek. A céltartalék értéke a kötelezettség rendezésére vonatkozó 

kiadások jelenértéke, melynek meghatározásánál diszkontrátaként a becsült kockázatmentes kamatláb szolgál.  

Az idô múlását jelentô diszkontfeloldás alkalmazásakor a céltartalék mérlegértéke évrôl évre nô a diszkonthatással. 

A növekmény kamatköltségként kerül elszámolásra. 

Szervezetátalakításra képzett céltartalék
A Csoport munkavállalói a munkáltató részérôl történô felmondás esetén a vonatkozó magyar törvények, valamint 

a MOL és az alkalmazottak közötti Kollektív Szerzôdés értelmében végkielégítésre jogosultak. A konszolidált éves 

beszámolóban az ilyen jellegû céltartalék akkor kerül elismerésre, ha a szervezetátalakítási program meghatározásra 

és kihirdetésre került, és a végrehajtás feltételei teljesültek. 

Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék
A jelen és jövôbeni bevételekhez kapcsolódó környezetvédelmi kiadások felmerüléskor jellegüknek megfelelôen 

költségként kerülnek elszámolásra, vagy aktiválják ôket. Az azonosítás évében céltartalékképzés történik a jelenben 

fennálló, a múltbeli mûködés eredményeképpen bekövetkezett azon környezetszennyezések elhárítási kiadásaira, 

amelyek nem járulnak hozzá a jelen és jövôbeli bevételek keletkezéséhez. A céltartalék mértékének megállapítása 

az érvényes jogszabályok és rendeletek, illetve az ismert technológiák alapján történik. Céltartalék akkor kerül 

megképzésre, ha a kötelezettség megléte valószínûsíthetô, és annak mértéke megfelelôen becsülhetô.

Mezôfelhagyási kötelezettségek
A Társaság a kôolaj- és földgáztermelô mezôkön a termelés felhagyását követôen jelentkezô jövôbeni költségeinek 

jelenértékére céltartalékot képez. A céltartalék értékére vonatkozó becslés a jelenleg ismert szabályozás, technoló-

gia és árszint alapján történik. 

Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék
A Csoport három meghatározott, hosszú távú nyugdíjjuttatási rendszert mûködtet, melyek nem igényelnek külön 

alapba történô hozzájárulást. A rendszerek által biztosított juttatások költsége rendszerenként külön kerül meghatá-

rozásra a kivetített jóváírási egység módszerrel, aktuáriusi értékelés alapján. Az aktuáriusi nyereségek és vesztesé-

gek bevételként vagy ráfordításként azonnal elszámolásra kerülnek. A rendszer bevezetése vagy a rendszerben 

történô változás következtében keletkezô múltbeli szolgálat költsége lineáris módszerrel kerül ráfordításként 

elszámolásra a juttatás megszolgálásáig hátralévô átlagos idôtartam alatt. 
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xvii) Részvényalapú juttatások
A Csoport bizonyos munkavállalói (a felsô- és középvezetés tagjai) részvényalapú juttatásokban részesülnek, illetve 

egyes munkavállalók részvényekért, részvényre vonatkozó jogokért cserében végeznek szolgáltatásokat (részvény-

elszámolású tranzakciók).

A munkavállalóknak juttatott részvényalapú kompenzációk költsége a juttatás idôpontjában fennálló valós érték 

alapján kerül meghatározásra. A valós érték megállapítása általánosan elfogadott opcióárazási modellek (rendszerint 

a Black–Scholes-formula) alkalmazásával történik. A részvényelszámolású tranzakciók értékelése során nem 

kerülnek figyelembevételre a teljesítménytôl függô feltételek, leszámítva azokat, amelyek az anyavállalat részvényei-

nek árfolyamához kötôdnek („piaci feltételek”).

A részvényelszámolású tranzakciók (a saját tôke egyidejû növekedésével együtt) azon idôszak alatt kerülnek 

elismerésre, amelyben a teljesítménytôl függô feltételek teljesülnek, addig az idôpontig, amikor az érintett munkavál-

lalók teljes mértékben jogosulttá válnak a juttatásra („megszolgálás idôpontja”). A részvényelszámolású tranzakciók 

halmozott költsége a beszámolás idôpontjában tükrözi a megszolgálási idôszakból eltelt idôt, valamint azon juttatá-

sok mennyiségét, amelyek a Csoport vezetésének véleménye szerint a tôkeinstrumentumok darabszámára 

vonatkozó, rendelkezésre álló legjobb becslés alapján végül megszolgálásra kerültek.

Nem kerülnek költségként elszámolásra azon juttatások, amelyek nem válnak megszolgálttá, kivéve azokat, ahol a 

megszolgálás piaci feltételtôl függ, amelyeket megszolgáltnak kell tekinteni a piaci feltétel teljesülésétôl függetlenül, 

feltéve, hogy minden egyéb, teljesítménytôl függô feltétel teljesült.

Ha egy részvényelszámolású tranzakció feltételei módosításra kerülnek, minimálisan annyi ráfordítás kerül elszámo-

lásra, mintha a feltételek nem változtak volna. További költség kerül leszámolásra akkor, ha a tranzakció értéke 

növekszik a módosítás eredményeként, a módosítás idôpontjában fennálló értékelés alapján.

Ha egy részvényalapú tranzakció megszûnik, úgy kell tekinteni, mintha a megszûnés napján megszolgálttá válna, és 

minden el nem számolt ráfordítást azonnal el kell számolni. Ha egy új juttatás lép a korábbi helyére, és helyettesítô 

juttatásként kerül megjelölésre a juttatás napján, a megszûnt és az új juttatásokat úgy kell kezelni, mintha az eredeti 

juttatás módosításai lennének, az elôzô bekezdésben foglaltak szerint.

A le nem hívott opciókat az egy részvényre jutó hozam megállapításánál további hígító hatású részvénynek kell tekinteni.

xviii) Lízing
A pénzügyi lízing, melynek révén a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és haszon döntô többsége  

a Csoport részére átadásra kerül, a lízing kezdetekor a lízingelt eszköz valós értékén vagy – amennyiben az alacso-

nyabb – a minimális lízingfizetések jelenértékeként kerül aktiválásra. A lízingfizetések megosztásra kerülnek  

a pénzügyi költség és a fennálló kötelezettség csökkenése között úgy, hogy az a kötelezettség fennálló állomá-

nyára vonatkozó állandó kamatlábat eredményezzen. A pénzügyi költségek közvetlenül az eredménnyel szemben 

kerülnek elszámolásra. Az aktivált lízingelt eszköz amortizációja a becsült hasznos élettartam vagy a lízingidôszak 

közül a rövidebb idôszak alatt történik. A pénzügyi lízingszerzôdés megkötésekor felmerült kezdeti költségek a 

lízingelt eszköz bekerülési értékét növelik, és a lízing idôtartama alatt kerülnek figyelembevételre a lízingbevételek-

hez hasonlóan. Az a lízing, melynek során a lízingbe adó a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és haszon 

döntô többségét megtartja, operatív lízingként kerül kimutatásra. Az operatív lízing alapján történô lízingfizetések az

eredménykimutatásban ráfordításként, lineárisan a lízing idôtartama során kerülnek elszámolásra.

xix) Állami támogatások
Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha megfelelôen bizonyított, hogy a Társaság megkapja 

a támogatást, és valamennyi kapcsolódó követelménynek megfelel. A ráfordításhoz kapcsolódó állami támogatást 

azokra az idôszakokra kell szisztematikusan elszámolni, amelyekben azok a költségek felmerültek, amelyeket az 

kompenzálni hivatott. Az eszközhöz kapcsolódó állami támogatást halasztott bevételeként kell kimutatni, és az 

eszköz élettartama alatt egyenlô részletekben kell az eredménnyel szemben feloldani. 



xx) Tartalékok
A konszolidált éves beszámolóban szereplô tartalékok értéke nem azonos a tulajdonosoknak kifizethetô tartalékok

összegével. Az osztalék mértékének meghatározására a MOL Rt. egyedi, a magyar számviteli törvény szerint 

készített éves beszámolója szolgál.

 

Átváltási tartalék
Az átváltási tartalék a külföldi társaságok konszolidációja során keletkezô átváltási különbözeteket tartalmazza.  

Az olyan monetáris eszköz kapcsán keletkezô átváltási különbözet, amely tartalmilag a Csoport külföldi társaságba 

történô befektetésének részét képezi, a konszolidált éves beszámolóban a befektetés megszüntetéséig a saját tôke 

elemeként kerül kimutatásra. Amikor a kapcsolódó eszközök kivezetésre kerülnek, a felhalmozott átváltási tartalék 

ugyanabban az idôszakban kerül elszámolásra bevételként vagy költségként, amikor az értékesített eszközökbôl 

származó nyereség vagy veszteség.

Fedezeti tartalék
A fedezeti tartalék a hatékony pénzáram fedezeti ügyletek valós értékének halmozott nettó változását tartalmazza.

Az összetett instrumentumok tôkerésze
Az összetett instrumentumok tôkerésze tartalmazza az instrumentum kibocsátásából származó bevételnek a köte-

lezettség részén felüli értéket. A kötelezettségrész az instrumentumhoz kapcsolódó jövôbeni kifizetések jelenérté-

keként kerül meghatározásra. Az összetett instrumentumok tôkerésze akkor kerül kimutatásra, amikor a Csoport 

érdekeltté válik instrumentumban.

xxi) Visszavásárolt saját részvények 
A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tôkébôl kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték 

közötti különbözet, valamint a saját részvény tranzakciók során képzôdô nyereségek és veszteségek közvetlenül  

a tôketartalékban kerülnek elszámolásra.

xxii) Osztalék 
Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják. 

 

xxiii) Árbevétel-elismerés
Árbevétel abban az esetben kerül elismerésre, ha valószínûsíthetô a tranzakcióval összefüggô gazdasági elônynek  

a Társasághoz érkezése, valamint annak összege megfelelôen mérhetô. 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. Az értékesített földgáz a szállított gáz mennyi-

sége alapján kerül elszámolásra, az átadás idôpontjában rögzített hatósági áron. A hatósági árak meghatározása 

részben a tervezett értékesítési volumenek és költségek alapján történik, amit a követô szabályozási idôszakban 

utólagosan módosítanak a terv- és tényszámok közötti eltérésekkel. Továbbá az árszabályozás során a költségek 

elismerésének idôszaka és mértéke nem feltétlenül azonos a Társaság MSZSZ és IFRS szerinti beszámolójában.  

A konszolidált éves beszámoló nem tartalmaz semmiféle bevétel- vagy költségelhatárolást ezen különbséggel 

kapcsolatosan.

A kamatbevételek elismerése idôarányosan történik, tükrözve a kapcsolódó eszköz tényleges hozamát.

Az osztalékbevételek a tulajdonosoknak az osztalékra való jogosultsága kezdetével kerülnek elszámolásra.

Azon származékos eszközök valós értékében bekövetkezô változások, amelyek nem felelnek meg a fedezeti 

ügyletként történô elszámolás követelményeinek, azon idôszak eredményében kerülnek elismerésre, amikor a 

változás végbement.

xxiv) Hitelfelvételi költségek
Azon hitelfelvételi költségek, melyek az eszközök elôállításához és beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódnak, 

aktiválásra kerülnek. A hitelfelvételi költségek aktiválásának kezdô idôpontja az eszköz elôállításának kezdô pontja 

és amikor a finanszírozási és egyéb költségek felmerülnek. A hitelfelvételi költségek aktiválási idôszaka az eszköz

üzembe helyezésének idôpontjáig tart. A hitelfelvételi költségek a kamatokat, valamint a finanszírozáshoz kapcsoló-
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dó egyéb költségeket foglalják magukban, beleértve a beruházás finanszírozásához felvett devizahiteleken keletke-

zett árfolyam-különbözetnek a kamatköltségeket helyettesítô részét is.

xxv) Társasági adó
A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz. A halasztott adó számítása  

a kötelezettség módszer szerint kerül kiszámításra. Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy 

tételnek az éves beszámolóban történô, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában idôbeli különbség adódik.  

A halasztott adókövetelés és -kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok 

felhasználásával történik, amikor az idôbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott adókötelezett-

ség és -követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a mérleg fordulónapján fennálló, az adóeszközök és kötelezettsé-

gek realizálódásának módjára vonatkozó becslését. 

Halasztott adókövetelés csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínûsíthetô, hogy a Csoport a jövôbeni tevékeny-

sége során adóalapot képzô nyereséget realizál, amellyel szemben a halasztott adóeszköz érvényesíthetô. Minden 

mérlegfordulónapon a Társaság számba veszi a mérlegben el nem ismert halasztott adóeszközöket, valamint az 

elismert adóeszközök könyv szerinti értékét. A korábban a mérlegbe fel nem vett követelések azon részét állomány-

ba veszi, amely várhatóan megtérülhet a jövôbeni nyereségadójának csökkenéseként. Ezzel ellentétesen olyan 

mértékben csökkenti halasztott adókövetelését, amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózott 

nyereség nem fog rendelkezésre állni.

A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tôkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre 

vonatkozik, amelyeket ugyanabban vagy egy másik idôszakban szintén a saját tôkével szemben számoltak el, 

beleértve a tartalékok nyitóértékének a számviteli politika visszamenôleges hatályú változása miatt bekövetkezô 

módosításait is.

xxvi) Külföldi pénznemben történô tranzakciók
A külföldi pénznemben történô tranzakciók a beszámolási és a külföldi pénznem adott tranzakció napján érvényes 

árfolyamán átváltott értéken kerülnek kimutatásra. A tranzakciók pénzügyi rendezésekor érvényben lévô árfolyam-

nak az eredeti bekerülési árfolyamtól való eltérése esetén a különbözet az adott idôszakra szóló konszolidált ered-

ménykimutatásban kerül elszámolásra. A külföldi devizában fennálló pénzügyi eszközök és kötelezettségek a mér-

leg fordulónapjára vonatkozó árfolyamon kerülnek a funkcionális pénznemre átváltásra. A valós értéken kimutatott, 

külföldi devizában meghatározott tételek arra a napra vonatkozó árfolyamon kerülnek átváltásra, amelyre a valós 

értékelés vonatkozik. A vevôköveteléseken és szállítói tartozásokon keletkezett árfolyam-különbözetek az üzleti 

tevékenység eredményében, a hiteleken és kölcsönökön felmerült árfolyam-különbözetek a pénzügyi mûveletek 

eredményében kerülnek elszámolásra.

A Csoport külföldi leányvállalataink pénzügyi kimutatásai a mérlegtételek esetében év végi árfolyamon, az ered-

ménykimutatás tételeinek esetében súlyozott éves átlagárfolyamon kerülnek átváltásra. Minden átváltási különböze-

tet a saját tôke „Átváltási tartalék” sora tartalmaz. A leányvállalat kivezetése esetén a hozzá tartozó, saját tôkében 

elszámolt kumulatív különbözet az adott idôszak eredménykimutatásában elismerésre kerül.

xxvii) Egy részvényre jutó hozam 
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját 

részvények idôszaki átlagos állományával csökkentett állományának a figyelembevételével történik.

Az egy részvényre jutó higított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre jutó eredmény.  

A számításnál azonban figyelembe veszik az összes, hígításra alkalmas, forgalomban lévô részvényt a következô-

képpen:
   a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott idôszakban figyelembe vehetô átváltoztatható

részvények osztalékával és hozamával, módosítva az átváltásból eredô további bevételekkel és ráfordításokkal,
   a forgalomban lévô részvények súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további részvények súlyozott 

átlagos darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha az összes átváltoztatható részvény átváltásra kerülne.

xxviii) Szegmensinformációk
Üzleti szempontból a Csoport négy fô szegmensre osztható: Kutatás-termelés, Feldolgozás és Kereskedelem, 

Földgáz és Vegyipar. Ezen szegmensek alapján kerülnek bemutatásra az elsôdleges szegmensinformációk.  



A Csoport másodlagos szegmensinformációkat nem mutat be, mivel eszközeinek nagy része egyetlen földrajzi 

területen, Közép-Európában helyezkedik el.

xxix) Mérlegen kívüli tételek
A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képzô mérlegben és 

eredménykimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték. A jegyzetekben kerülnek bemutatásra, 

kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítô források kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli 

követelések nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képzô mérlegben és erdménykimutatásban,  

de amennyiben gazdasági hasznok beáramlása valószínûsíthetô, a jegyzetekben kimutatásra kerülnek.

2.4 Lényeges számviteli feltételezések és becslések

A számviteli politika alkalmazása során használt lényeges feltételezések
A 2.3 pontban leírt számviteli politika alkalmazása során a Társaság vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, melyek 

befolyásolhatják a konszolidált éves beszámolóban szereplô összegeket (eltekintve a becslések hatásától, amely  

a következô pontban szerepel). Ezen feltételezések a megfelelô jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, de  

a leglényegesebbek az alábbiakra vonatkoznak: 
   A környezetvédelmi és mezôfelhagyási kötelezettségek tartalma
   Adókedvezmények a jövôben, illetve megfelelô mértékû adóalapot képzô nyereség realizálása, amellyel szemben 

a halasztott adóeszköz érvényesíthetô 
   Bizonyos peres ügyek kimenetele
   Aktuáriusi feltételezések alkalmazása a nyugdíjjuttatási kötelezettség számszerûsítésében 
   A Successful Efforts módszer alkalmazása a kutatási projektek esetében

Bizonytalanságok a becslésekben
Az IFRS követelményeinek megfelelô konszolidált éves beszámoló készítése megköveteli becslések alkalmazását, 

melyek befolyásolják a konszolidált éves beszámolóban és a jegyzetekben szereplô összegeket. Ezen becslések a 

vezetôség jelenlegi eseményekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények 

eltérhetnek azoktól. Ezen becslések a megfelelô jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegeseb-

bek az alábbiak:
   Pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása 
   Tárgyi eszközök hasznos élettartamának megállapítása 
   A környezetvédelmi és mezôfelhagyási kötelezettségek számszerûsítése és idôbeli felmerülése 
   A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása

J
e
g

y
ze

te
k
 a

 k
o

n
sz

o
li

d
á
lt

 p
é
n

zü
g

y
i 

k
im

u
ta

tá
so

k
h

o
z

M
O

L
 

É
V

E
S

 
J

E
L

E
N

T
É

S
 

2
0

0
5

56

57

3 Immateriális javak

 
   Kutatási
   költségek
 Vagyoni Szellemi aktivált  Negatív 
 értékû jogok termékek  értéke Goodwill  goodwill Összesen
 millió  millió millió millió millió millió
 forint forint forint forint forint forint

Nyitó egyenleg 2004. január 1.      

Bruttó érték 143 39 391 13 473 4 995 -490 57 512

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés -107 -22 580 -4 939 -1 123 397 -28 352

Nettó érték 36 16 811 8 534 3 872 -93 29 160

2004. évi változások      

    növekedések 76 3 803 5 436 - - 9 315

   leányvállalat és kisebbségi részesedés megvásárlása 10 11 1 888 3 509 -29 509 -24 091

   értékcsökkenés -44 -6 099 -175 -901 1 315 -5 904

   értékvesztés - -66 -2 225 - - -2 291

   értékvesztés visszaírása - 9 - - - 9

   csökkenések  - - -126 - - -126

   árfolyam különbözetek -2 1 -396 -26 654 231

   átsorolások 731 -1 345 -288 - - -902

Záró nettó érték 807 13 125 12 648 6 454 -27 633 5 401

Záró egyenleg 2004. december 31.      

Bruttó érték 3 238 37 950 19 866 8 478 -29 362 40 170

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés -2 431 -24 825 -7 218 -2 024 1 729 -34 769

Nettó érték 807 13 125 12 648 6 454 -27 633 5 401

2005. évi változások      

   IFRS 3 hatása – negatív goodwill

    átsorolása eredménytartalékba - - - - 27 633 27 633

Módosított nyitó nettó érték 807 13 125 12 648 6 454 - 33 034

   növekedések 3 331 6 807 4 187 - - 14 325

   leányvállalat és kisebbségi részesedés megvásárlása - - 551 4 638 - 5 189

   értékcsökkenés -257 -2 864 - - - -3 121

   értékvesztés - -14 -4 913 - - -4 927

   értékvesztés visszaírása - 12 - - - 12

   csökkenések  - -24 - - - -24

   árfolyam különbözetek 82 114 382 12 - 590

   átsorolások -85 242 -4 495 - - -4 338

Záró nettó érték 3 878 17 398 8 360 11 104 - 40 740

Záró egyenleg 2005. december 31.      

Bruttó érték 6 698 49 155 10 898 11 104 - 77 855

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés -2 820 -31 757 -2 538 - - -37 115

Nettó érték 3 878 17 398 8 360 11 104 - 40 740



Goodwill
Az üzleti kombináció révén keletkezett goodwillt az akvizíció idôpontjában azon jövedelemtermelô egységekhez kell 

rendelni, melyek az üzleti kombináció hasznait várhatóan élvezni fogják. Az értékvesztés elszámolása elôtt a 

goodwill könyv szerinti értéke az alábbiak szerint került felosztásra: 

A Csoport évente legalább egyszer megvizsgálja, hogy a goodwill esetében kell-e értékvesztést elszámolni. Ennek 

értelmében meg kell becsülni azon jövedelemtermelô egységek használati értékét, melyekhez goodwill kapcsolódik. 

A használati érték megállapításához a Csoport meghatározza a jövedelemtermelô egység jövôbeni várható pénzára-

mait, illetve kiválasztja a megfelelô diszkontrátát a pénzáramok jelenértékének kiszámítása céljából. 

A jövedelemtermelô egységek realizálható értéke a használatiérték-kalkuláció alapján kerül meghatározásra.  

A használatiérték-kalkuláció során alkalmazott fôbb feltételezések a diszkontráta, növekedési ütem, valamint  

az értékesítési árak és közvetlen költségek idôszaki várható változásaira vonatkoznak. A vezetôség olyan adózás 

elôtti diszkontrátákat határoz meg, amelyek tükrözik a pénz idôértékére vonatkozó jelenlegi piaci értékeléseket és  

a jövedelemtermelô egységre jellemzô kockázatokat. A növekedési ütem az iparági növekedési elôrejelzések alap-

ján kerül meghatározásra. Az értékesítési árak és közvetlen költségek változása a múlt tapasztalatain és a várható 

jövôbeni piaci változásokon alapszik. 

2005. december 31-én 6024 millió forint goodwill kapcsolódik a fôként ausztriai nagykereskedelmi piacon mûködô 

Roth csoport nagykereskedelmi tevékenységéhez, amely a Feldolgozás és Kereskedelem szegmensen belül önálló 

jövedelemtermelô egységet képez. A Csoport a pénzáramok elôrejelzését a vezetôség által elfogadott, elkövetkezô 

három évre vonatkozó aktuális üzleti tervei alapján készíti el, majd az azt követô évekre, 3%-os növekedési ütemet 

feltételezve kivetíti a pénzáramokat. Ez a ráta nem haladja meg az osztrák piacok átlagos hosszú távú növekedési 

ütemét. A becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták tükrözik a Feldolgozás és Kereskedelem szegmensre 

jellemzô kockázatokat, és a vonatkozó években 9% és 10% között változnak. 

2005. december 31-én 4514 millió forint goodwill kapcsolódik a román kis- és nagykereskedelmi, valamint 

kenôanyagpiacon mûködô MOL RoComert (korábban Shell Romania, 2005 áprilisában vásárolva, lásd 5. jegyzet) 

kiskereskedelmi tevékenységéhez. A goodwill felosztása szempontjából a jövedelemtermelô egységet a vállalat 

tulajdonában lévô 59 benzinkút alkotja. A csoport a pénzáramok elôrejelzését a vezetôség által elfogadott, 

elkövetkezô három évre vonatkozó, benzinkutanként készülô aktuális üzleti tervek alapján készíti el, majd a benzin-

kutak hátralévô élettartamára kivetíti a pénzáramokat. A becsült pénzáramok diszkontálására használt ráták tükrözik 

a kiskereskedelmi tevékenységre jellemzô kockázatokat, és a vonatkozó évek esetében 7,8% és 9,5% között 

változnak. 

Kutatási költségek
A fenti táblázatban szereplô aktivált kutatási költségeken túlmenôen 2005. és 2004. folyamán további 11 493 millió, 

illetve 8547 millió forint összegû kutatási költség merült fel, amelyek a konszolidált eredménykimutatás mûködési 

költség elemei között kerültek elszámolásra.
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Végtelen élettartammal rendelkezô immateriális javak
A MOL-csoportnak a goodwillen kívül nincs más, végtelen élettartammal rendelkezô eszköze az immateriális javak 

között.

4 Tárgyi eszközök

A beruházás befejezésekor a könyv szerinti érték átvezetésre kerül a beruházásokról az érintett tárgyi eszköz 

kategóriába, ahol az a „Növekedések és üzembehelyezés” soron jelenik meg. 

 

 
   2005   2004
 Nettó   Nettó  
  könyv sze-    könyv sze-  
 rinti érték  Nettó rinti érték  Nettó
 érték- Érték-  könyv sze- értékvesz- Érték-  könyv sze-
 vesztés elôtt vesztés rinti érték tés elôtt vesztés rinti érték
 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Feldolgozás és Kereskedelem 10 538 - 10 538 5 887 - 5 887

   Roth Heizöle GmbH 6 024 - 6 024 5 887 - 5 887

   MOL RoComert s.r.l. 4 514 - 4 514 - - -

Vegyipar 566 - 566 567 - 567

   TVK Rt. 477 - 477 477 - 477

   TVK Polska Sp.Zoo. 89 - 89 90 - 90

Összes goodwill 11 104 - 11 104 6 454 - 6 454

 
   
  Mûszaki gépek, 
  berendezések, Egyéb Befejezetlen 
 Ingatlanok  jármûvek berendezések  beruházás Összesen
 millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint

Nyitó egyenleg 2004. január 1.     

Bruttó érték 715 402 640 166 66 767 137 367 1 559 702

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés -263 645 -392 251 -47 855 - -703 751

Nettó érték 451 757 247 915 18 912 137 367 855 951

2004. évi változások     

   növekedések és üzembehelyezés 60 932 92 830 6 975 166 717 327 454

   értékcsökkenés -31 968 -55 710 -5 192 - -92 870

   értékvesztés -4 567 -918 -68 -626 -6 179

   értékvesztés visszaírása 236 45 - 73 354

   leányvállalat megvásárlása 2 825 2 129 51 2 812 7 817

   csökkenések  -2 711 -247 -124 -748 -3 830

   árfolyam különbözetek -2 639 -696 -48 -255 -3 638

   átsorolások és üzembehelyezés 1 704 866 -1 552 -161 008 -159 990

Záró nettó érték 475 569 286 214 18 954 144 332 925 069

Záró egyenleg 2004. december 31.     

Bruttó érték 773 223 727 107 62 844 144 332 1 707 506

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés -297 654 -440 893 -43 890 - -782 437

Nettó érték 475 569 286 214 18 954 144 332 925 069

2005. évi változások     

   növekedések és üzembehelyezés 184 894 171 631 7 297 194 879 558 701

   értékcsökkenés -32 525 -61 155 -5 638 - -99 318

   értékvesztés -13 638 -1 128 -702 -666 -16 134

   értékvesztés visszaírása 2 033 43 1 16 2 093

   leányvállalat megvásárlása 11 991 1 375 866 10 083 24 315

   csökkenések -4 337 -324 -55 -150 -4 866

   árfolyam különbözetek 11 925 8 500 184 595 21 204

   átsorolások és üzembehelyezés 2 139 1 904 -31 -302 323 -298 311

Záró nettó érték 638 051 407 060 20 876 46 766 1 112 753

Záró egyenleg 2005. december 31.     

Bruttó érték 961 488 904 308 72 244 46 991 1 985 031

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés -323 437 -497 248 -51 368 -225 -872 278

Nettó érték 638 051 407 060 20 876 46 766 1 112 753



Számviteli politikában bekövetkezett változások
Az IAS 16 – Ingatlanok, gépek és berendezések standard követelményeinek megfelelôen a termelô berendezések 

rendszeresen ismétlôdô, idôszakos karbantartási költségei aktiválásra kerülnek 2005. január 1-jétôl. Ezen költségek 

a korábbi idôszakokban ráfordításként kerültek elszámolásra. A bevezetés hatására a konszolidált tárgyidôszaki 

eredmény 5865 millió forinttal növekedett.

Becslésekben bekövetkezett változások
Ugyanezen standard követelményeként a Csoport felülvizsgálta az immateriális javak, ingatlanok, gépek és berende-

zések várható hasznos élettartamát, ami a halasztott adó hatást is figyelembe véve 8777 millió forinttal növelte a

tárgyidôszaki konszolidált eredményt.

Értékvesztés
2005-ben az elszámolt értékvesztésbôl 7519 millió forint a kimerülô és szünetelô mezôkre képzett mezôfelhagyási 

céltartalék felülvizsgálata kapcsán (lásd 16. jegyzet), valamint 3558 millió forint egyes lebontandó vagy átlagon alul 

teljesítô magyar, szlovák illetve román töltôállomások vonatkozásában merült fel. 2004-ben 2721 millió forint volt az 

elszámolt értékvesztés melynek jelentôs része a szlovákiai töltôállomások miatt merült fel.

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

Finanszírozási költségek 
A tárgyi eszközök bruttó értéke magában foglalja az eszközök beruházása során felmerült finanszírozási költségeket

is. A bruttó érték növeléseként 2005 során 4074 millió forint, 2004 során 0 forint finanszírozási költség került aktivá-

lásra a tárgyi eszközökre. Az átlagos aktiválási kulcs 2005-ben 8,4% volt, amíg 2004-ben 0% volt, mivel a hiteleken 

elért árfolyamnyereség meghaladta a kamat és a hiteleken realizált árfolyamveszteség összegét. 

Párnagáz tranzakció
A MOL Földgáztároló Rt. („Földgáztároló”) 2005. december 22-én szerzôdést írt alá a Gazdasági és Közlekedési 

Minisztériummal mintegy három milliárd köbméter párnagáz tulajdonjogának megszerzésére vonatkozóan 60 Mrd Ft 

bányajáradék megfizetése mellett. A föld alatti gáztárolási tevékenység üzemszerû mûködtetéséhez elengedhetetle-

nül szükséges tárolói párnagáz jelentôs része korábban a Magyar Állam tulajdonában volt. Ezen tranzakció lezárását 

követôen a Földgáztároló lett a négy legjelentôsebb föld alatti gáztároló létesítmény mûködtetéséhez szükséges 

párnagáz tulajdonosa. A Földgáztároló garantálja a Magyar Állam felé, hogy a tranzakció ideje alatt, 16 évig a tulaj-

donába került párnagázt nem termeli ki. A fenti kötelezettség vállalásával párhuzamosan a Magyar Állam a Földgáz-

tárolónak a MOL-csoport megtérülési céljainak megfelelô hozamot biztosít. A megvásárolt párnagáz a konszolidált 

mérlegben tárgyi eszköz, azon belül az ingatlanok soron került kimutatásra.

Zálogjoggal terhelt eszközök
A Csoportnak 2005. december 31-én 12 901 millió forint értékben voltak zálogjoggal terhelt eszközei, amelyek a 

TVK Erômû által felvett hitelek biztosítékául szolgáltak. 2004. december 31-én a Csoportnak nem voltak zálogjoggal 

terhelt eszközei.
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5 Befektetések konszolidált leányvállalatokban és közös
vezetésû vállalkozásokban

 
 2005 2004
 millió forint  millió forint

Bruttó érték 687 788

Halmozott értékcsökkenés -370 -362

Nettó érték 317 426

    Tulajdoni Tulajdoni
    hányad   hányad 
Társaság Ország Tevékenységi kör 2005  2004

Kutatás-termelés    

BHM OIL-Invest Ltd Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

Surgut Trading Ltd Oroszország Ásványolaj termékek kereskedelme 50% -

GES Kft. Magyarország Geofizikai mérések végzése,

  mérési adatok feldolgozása 100% 100% 

Geoinform Kft. Magyarország Szénhidrogén kutatás 100% 100%

MOL CIS Ltd Ciprus Külföldi kutatás menedzsment 100% 100%

ZMB Ltd  Oroszország Külföldi kôolaj- és földgázkészletek 

(közös vezetésû vállalkozás)  felkutatása, kitermelése 50% 50%

SHM Seven Ltd  Ciprus Külföldi kôolaj- és földgázkészletek 

(korábban MOL Greece Ltd)  felkutatása, kitermelése 100% 100%

RUSI Ltd Ciprus Kutatások finanszírozása 100% 100%

MOL Caspian Ciprus Külföldi kôolaj- és földgázkészletek 

  felkutatása, kitermelése 100% 100%

Ural Group Ltd  Brit Virgin-szigetek Külföldi kôolaj- és földgázkészletek 

(közös vezetésû vállalkozás)  felkutatása, kitermelése 28% 23%

Ural Oil Group Ltd  Kazahsztán Külföldi kôolaj- és földgázkészletek 

(közös vezetésû vállalkozás)  felkutatása, kitermelése 28% 23%

MOL Pakistan Ltd Hollandia Külföldi kôolaj- és földgázkészletek

  felkutatása, kitermelése 100% 100%

MOL Syria Ltd Hollandia Külföldi kôolaj- és földgázkészletek 

  felkutatása, kitermelése 100% 100%

MOL Tunisia Ltd Ciprus Külföldi kôolaj- és földgázkészletek

  felkutatása, kitermelése 100% 100%

MOL Yemen Ltd Ciprus Külföldi kôolaj- és földgázkészletek 

  felkutatása, kitermelése 100% 100%

UBA Services Ltd Ciprus Külföldi kutatásmenedzsment 100% 100%

    

Földgáz    

MOL Földgázellátó Rt. Magyarország Földgázellátás és kereskedelem 100% 100%

MOL Földgázszállító Rt. Magyarország Földgázszállítás 100% 100%

MOL Földgáztároló Rt. Magyarország Földgáztárolás 100% 100%

Balatongáz Kft. Magyarország Gázközmûfejlesztés és vagyonkezelés 77% 77%

    

Feldolgozás és Kereskedelem    

Intermol d.o.o. Szerbia Üzem- és kenôanyag-kiskereskedelem 100% a)

Mineralkontor GmbH Németország Ásványolajtermékek kereskedelme 74% 74%

MOL-LUB Kft. Magyarország Kenôanyagok gyártása és kereskedelme 100% 100%

MOL Austria GmbH Ausztria Kenôanyagok és kôolajszármazékok 

  nagykereskedelme 100% 100%

MOL Romania PP s.r.l. Románia Üzem- és kenôanyag-kiskereskedelem  100% 100%

MOL RoComert s.r.l. Románia Üzem- és kenôanyag-kiskereskedelem 100% -

MOL Slovenija d.o.o. Szlovénia Üzem- és kenôanyag-kiskereskedelem  100% 100%

Moltrans Kft. Magyarország Ásványolajtermékek szállítása  100% 100%

MOLTRADE Mineralimpex Rt. Magyarország Energetikai termékek importálása, exportálása 100% 100%

Terméktároló Rt. Magyarország Ásványolajtermékek tárolása 74% 74%



Földgázüzletág értékesítése
2004. november 4-én a MOL és az E.ON Ruhrgas International (ERI) szerzôdéseket írt alá a Csoport gázüzletágá-

nak részleges értékesítésérôl. Az Európai Unió versenyhivatala decemberi jóváhagyását követôen a MOL és az ERI 

2006. január 12-én megállapodtak a szerzôdés végleges feltételeiben. Az adásvételi szerzôdés feltételei alapján a 

MOL Földgázellátó Rt. (földgázellátás és kereskedelem), valamint a MOL Földgáztároló Rt. (földgáztárolás) meg-

szûnô tevékenységnek minôsül, (lásd 32. jegyzet).
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TVK-csoport
2005. január 1-jétôl a TVK-csoport teljes körûen konszolidálta a TVK Erômû Kft.-t, mely a TVK Rt. gôz- és villamos-

energia ellátása céljából került megalapításra. A TVK Rt. 26%-os tulajdoni részesedése és a többségi tulajdonossal 

kötött szindikátusi szerzôdés alapján a TVK Rt. végzi a társaság operatív és pénzügyi irányítását, és ellenôrzést 

gyakorol a TVK Erômû Kft. felett. Az IAS 27 rendelkezései alapján a TVK Erômû Kft. speciális célú gazdálkodó szer-

vezetnek minôsül, és teljes körû konszolidálásra került 2005-ben.

2004-ben a TVK Rt. 26%-os részesedésének megfelelô arányban bevonásra került a TVK-csoport beszámolójában. 

A TVK Erômû Kft. eltérô konszolidációjából eredôen a 2004. évi adatok nem kerültek módosításra.

ZMB közös vezetésû vállalkozás
2005. szeptember 14-én az OAO RussNeft, integrált orosz olajvállalat lett a MOL új partnere a ZMB közös veze-

tésû vállalkozásban azt követôen, hogy a korábbi partner kilépett, és az OAO RussNeft megkapta az orosz Ver-

senyhivatal jóváhagyását a részesedések 50%-ának megvásárlását illetôen. A vegyes vállalathoz kapcsolódó összes 

szerzôdéses feltétel változatlan maradt. 2005 során a MOL hozzávetôlegesen 19,1 millió dollárt fektetett be a 

beruházási tervnek megfelelôen. A projekt hozzájárulása a Csoport 2005. évi eredményéhez 11 668 millió forint.

A közös vezetésû vállalkozás eszközeinek, forrásainak, valamint a 2005. december 31-én és a 2004. december 31-

én végzôdô évekre vonatkozó bevételeinek és ráfordításainak Csoportra jutó része a következôk szerint szerepel a 

konszolidált éves beszámolóban:

Fedorovszkoje kutatási projekt
A MOL egy 100%-os leányvállalatán keresztül (MOL Caspian) 2004. június 30-án 22,5%-os részesedést szerzett 

a Kazahsztán észak-nyugati részén, az orosz határnál fekvô Fedorovszkoje blokkban. A háromtagú konzorciumot a 

MOL, az amerikai First International Oil Company (mindketten 22,5%-os részesedéssel rendelkeznek), valamint az 

Avery Worldwide Limited alkotja. A konzorcium felszíni kutatásokat végez, melynek a kutatási szakaszában a MOL 

tölti be az operátori szerepet 2005. februártól. Ezzel egy idôben az Avery értékesítette a projektben lévô részese-

dését az Exploration Venture Limited társaságnak, melytôl a MOL további 5%-os tulajdoni részesedést vásárolt 

729 millió forintért. A blokkban két kutatófúrás, a Zhaik és a Zharsuat található, melyek közül a Zhaik 1 kutatófúrás 

mélyítését a MOL Rt. 2005. szeptember 30-ával felfüggesztette, mivel mûszaki korlátok miatt nincs lehetôség ke-

reskedelmi mennyiség felhozatalára. Ennek következtében a korábban aktivált kutatási költségek 2107 millió forint 

értékben leírásra kerültek.

 2005 2004
 millió forint millió forint

Forgóeszközök (2004-ben 8033 millió forint értékvesztéssel csökkentve) 24 733 7 387

Befektetett eszközök 26 096 24 051

 50 829 31 438

Rövid lejáratú kötelezettségek 5 056 4 307

Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 009 2 332

 8 065 6 639

Nettó eszközérték 42 764 24 799

Nettó árbevétel 27 645 38 192

Értékesítés költségei -3 044 -9 334

Egyéb ráfordítások -9 283 -23 284

Pénzügyi eredmény -17 -1

Adózás elôtti eredmény 15 301 5 573

Fizetendô adó -3 633 -3 064

Mérleg szerinti eredmény 11 668 2 509

 

 
   Tulajdoni Tulajdoni
    hányad   hányad 
Társaság Ország Tevékenységi kör 2005  2004

Feldolgozás és Kereskedelem (folytatás)    

Roth Heizöle GmbH Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 75% 75%

Alpenkohle Mineralölhandels GmbH Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 75% 75%

Egon von Lenz GmbH Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 75% 75%

Heizöl Blitz Stadler GmbH  Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 15% 15%

(közös vezetésû vállalkozás)

Rumpold Energie &  Ausztria Ásványolajtermékek kereskedelme 75% 75%

Brennstoffhandels GmbH

Slovnaft a.s. Szlovákia Kôolaj- és vegyipari termékek 

  feldolgozása és értékesítése 98% 98%

Apollo Oil and Rohstoffhandels GmbH Ausztria Kôolaj-kereskedelem 66% 66%

MOL Slovensko s.r.o Szlovákia Nagykereskedelem 98% 98%

Slovnaft Ceska Republika s.r.o Csehország Nagy- és kiskereskedelem 98% 98%

Slovnaft Montáže a opravy a.s. Szlovákia Javítási, karbantartási munkák 98% 98%

Slovnaft Polska S.A. Lengyelország Nagy- és kiskereskedelem 98% 98%

Slovnaft Trans a.s. Szlovákia Szállítás 98% 98%

Slovnaft VÚRUP a.s. Szlovákia Kutatás, fejlesztés 98% 98%

Slovnaft Ukrajina s.r.o. Ukrajna Nagykereskedelem 88% 88%

Ukrslovnaft Ukrajna Kiskereskedelem 83% 83%

SWS s.r.o. Szlovákia Szállítást támogató szolgáltatások 50% 50%

Vegyipar    

TVK Rt.  Magyarország Vegyipari termelés és kereskedelem 52% 52%

TVK Austria GmbH Ausztria Nagy- és kiskereskedelem 27% 27%

TVK Erômû Kft. Magyarország Erômû 14% 14%

TVK Inter-Chemol GmbH Németország Nagy- és kiskereskedelem 52% 52%

TVK Italia Srl. Olaszország Nagy- és kiskereskedelem 52% 52%

TVK France S.a.r.l. Franciaország Nagy- és kiskereskedelem 52% 52%

(korábban TVK-MOL-Chem S.a.r.l.) 

TVK Polska Sp.Zoo. Lengyelország Nagy- és kiskereskedelem 52% a)

TVK UK Ltd. Nagy-Britannia Nagy- és kiskereskedelem 52% 52%

Slovnaft Petrochemicals s.r.o. Szlovákia Jelenleg nem végez tevékenységet 98% -

Központ és egyéb    

EMS Management Services Ltd Ciprus Managementszolgáltatások 100% a)

Explant Kft. Magyarország Karbantartási munkák 100% 100%

Hermész Kft. Magyarország Tanácsadás 100% 100%

MOL Reinsurance Ltd Ciprus Biztosítási tevékenység végzése 

  a MOL-csoport számára 100% 100% 

Petrolszolg Kft. Magyarország Karbantartási munkák 100% 100%

Slovnaft Rekreacentrum a.s. Szlovákia Szálloda, gyógyüdülés, vendéglátás 98% 98%

TVK Ingatlankezelô Kft. Magyarország Ingatlankezelés 52% 52%

a) 2004-ben a konszolidációs körbe be nem vont vállalkozás.



A közös vezetésû vállalkozás eszközeinek, forrásainak, valamint 2005. december 31-ével és 2004. december 31-

ével végzôdô évekre vonatkozó bevételeinek és ráfordításainak Csoportra jutó 27,5% (2005) és 22,5% (2004) 

arányú része a következôk szerint szerepel a konszolidált éves beszámolóban:

Roth-csoport

A MOL-csoport 2004. szeptember 27-én megvásárolta a Roth Heizöle GmbH 74,99%-os tulajdoni hányadát a Roth 

és Rossi Alapítványoktól, és egyben opciót kötött a fennmaradó tulajdoni hányad megvásárlására. 

A megszerzett eszközök, kötelezettségek és függô kötelezettségek 2004. december 31-én folyamatban levô azo-

nosítása és azok valós értékének meghatározása befejezôdött, azok nem térnek el jelentôsen a Roth-csoport által 

nyilvántartott könyv szerinti értéktôl. A Roth-csoport eszközeinek és kötelezettségeinek valós értéke a tulajdonrész 

megszerzésekor az alábbiak szerint alakult: J
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Az akvizícióhoz kapcsolódóan kifizetett ellenérték az alábbiak szerint alakult:

Az akvizícióhoz kapcsolódó nettó pénzáramlás az alábbiak szerint alakult:

Kiskereskedelmi hálózatfejlesztés Romániában
A MOL-csoport 2004. november 23-án szerzôdést írt alá a Shell Romania s.r.l. részvényei 100%-ának a Shell-

csoporttól történô megvásárlásáról. A tranzakció magába foglalja egy 59 töltôállomásból álló, országos kiterjedésû 

hálózat, továbbá a kenôanyag-, repülô-üzemanyag és nagykereskedelmi üzletek megvásárlását. A tranzakció 

zárása a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését követôen, 2005. április 1-jén történt. A cég új neve MOL 

RoComert s.r.l. lett.

A Shell Romania SRL megszerzett eszközeinek és kötelezettségeinek valós értéke 2005. április 1-jén az alábbiak 

szerint alakult:

Az akvizícióhoz kapcsolódóan kifizetett ellenérték az alábbiak szerint alakult:

Az akvizícióhoz kapcsolódó nettó pénzáramlás az alábbiak szerint alakult:

 

 2005 2004
 millió forint millió forint

Forgóeszközök 701 140 

Befektetett eszközök 1537 1848 

 2238 1988 

Rövid lejáratú kötelezettségek 834 53 

Hosszú lejáratú kötelezettségek (beleértve a jövôben esedékes fizetési kötelezettségek jelenértékét) 11 1375

 845 1428 

Nettó eszközök értéke 1393 560

Árbevétel 192 -

Anyag jellegû ráfordítások -276 -4

Személyi jellegû ráfordítások -82 -

Értékcsökkenés -2111 -174

Egyéb mûködési költségek -277 -152

Pénzügyi mûveletek eredménye -636 43

Adózás elôtti eredmény -3190 -287

Társasági adó  - -

Mérleg szerinti eredmény -3190 -287

 Valós érték 
 millió forint 

Immateriális javak 11   

Tárgyi eszközök 1229   

Befektetések 54   

Készletek 684   

Vevôkövetelések 5612   

Egyéb forgóeszközök 761   

Pénzeszközök 1612   

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része -24   

Szállítók -4165   

Céltartalékok várható kötelezettségekre -141   

Egyéb kötelezettségek -3168   

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része -2882   

Nettó eszközök valós értéke -417

Az akvizícióhoz kapcsolódó jelenleg azonosított goodwill 5962

 millió forint 

Megszerzésért fizetett összeg 5545

Összes ellenérték 5545

 millió forint 

Akvizíció során megszerzett pénzeszközök 1612

Kifizetett készpénz -5545

Nettó pénzáramlás -3933

   
 Valós érték Könyv szerinti érték
 millió forint millió forint

Immateriális javak 134 134

Tárgyi eszközök 12 110 10 881

Befektetések 1 1

Készletek 2 246 2 017

Vevôkövetelések 2 339 2 757

Egyéb forgóeszközök 72 72

Pénzeszközök 2 485 2 485

Szállítók -1 355 -1 136

Céltartalékok -126 -118

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek -25 -25

Nettó eszközök valós értéke 17 881 

Akvizíción keletkezô goodwill 4 638 

 millió forint 

Megszerzésért fizetett összeg 22 519

Összes ellenérték 22 519

 millió forint 

Akvizíció során megszerzett pénzeszközök 2 485

Kifizetett készpénz -22 519

Nettó pénzáramlás -20 034



A keletkezô goodwill a Shell-csoport által létrehozott országos hálózatért fizetett felárat, valamint az integrált

romániai mûködésbôl várható szinergiákat tükrözi. A megszerzés dátumától a MOL RoComert 846 millió forinttal 

növelte a Csoport mérleg szerinti eredményét.

Egyéb kiskereskedelmi hálózatfejlesztés Közép-Európában
2005. december 14-én az Intermol, a MOL-csoport 100%-os szerbiai leányvállalata megnyitotta elsô töltôállomását 

Belgrádban. Ez az elsô lépése a 2006–2010-re tervezett kiskereskedelmi fejlesztési stratégiának ebben az ország-

ban. A stratégia célkitûzése a helyi kiskereskedelmi hálózat jelentôs növelése, valamint a 15%-os piaci részesedés 

elérése Szerbia és Montenegróban, valamint Bosznia-Hercegovinában 2010-ig. Ennek következtében a korábban 

egyéb befektetések között nyilvántartott Intermol 2005. január 1-je óta teljes körûen konszolidált leányvállalat.

6 Egyéb befektetetések

i) Befektetések társult vállalkozásokban   

A legjelentôsebb társult vállalkozásnak a MOL-csoport részesedésére jutó pénzügyi adatai a következôk:
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ii) Befektetések egyéb társaságokban

7 Egyéb befektetett eszközök
   

A Csoport 20 000 millió forint térítést fizetett a Magyar Állam részére a bányajáradék jövôbeni szintjének a 2006.

januártól kezdôdô 15 éves idôszakra történô rögzítésére és egyes hazai mezôk termelési jogának meghosszabbítá-

sára. Az összeg szerzôdéssel lefedett 15 éves idôszak alatt kerül elszámolásra az eredménykimutatással szemben 

2006. januárjától.

8 Készletek

 
     Anyavállalati
       részvényesek 
      részesedése
    Mûködési a tárgyévi
 Funkcionális Eszközök Kötelezettségek bevételek eredménybôl
 pénznem millió forint millió forint millió forint millió forint 

2005     

INA-csoport HRK  199 584 75 336 181 123 4 393

2004     

INA-csoport HRK  167 881 55 010 154 918 7 601

 2005 2004
 millió forint millió forint

Bányajáradék 20 000 -

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletbôl származó nettó követelés [lásd 27. (iv) jegyzet]  4 380 10 029

Beruházásokra adott elôlegek 1 288 3 935

Adott kölcsönök 4 695 2 574

Összesen 30 363 16 538

 
  2005  2004
 2005 Nettó 2004 Nettó
 Bekerülési realizálható  Bekerülési realizálható
 érték  érték érték érték
 millió forint millió forint millió forint millió forint

Vásárolt földgáz 81 774 81 774 58 675 58 675

Félkész és késztermékek 129 448 129 223 71 735 71 657

Egyéb alapanyagok 24 610 23 484 23 971 23 054

Vásárolt kôolaj 20 748 20 748 12 322 12 322

Egyéb áruk 10 298 9 756 6 742 6 742

Összesen 266 869 264 985 173 445 172 450

 
   Befektetés nettó Befektetés nettó
 Tulajdoni hányad Tulajdoni hányad  értéke értéke
 2005  2004 2005 2004
Társaság % % millió forint millió forint

Intermol d.o.o. a) 100,0% a) 2028

AKA Holding Rt. b) 1,5% b) 360

MOL Agram (c) 100,0% 100,0% 170 257

AGIP Hungária Rt. 0,6% 0,6% 56 54

Danuoil 37,5% 37,5% 55 54

Egyéb (egyedileg 50 millió forint 

alatti könyv szerinti befektetések)   205 309

Összesen   486 3062

a) 2005-ben a konszolidációs körbe bevont vállalkozás

b) Értékesítésre szánt befektetés

c) Konszolidáció szempontjából nem jelentôs 
       Befektetés Befektetés 
      nettó nettó
     értéke értéke
   Tulajdoni Tulajdoni 2005 2004
   hányad hányad millió millió 
Társaság Ország Tevékenység 2005 2004 forint forint

INA-csoport Horvátország Integrált olaj- és  25% 25% 124 207 112 827

  gázipari tevékenység

Panrusgáz Rt. Magyarország Földgáz-kereskedelem 50% 50% 742 626

Messer Slovnaft s.r.o Szlovákia Technológiai gáz termelése 48% 48% 660 617

Villas Hungária Kft. Magyarország Bitumengyártás 40% 40% 254 254

IN-ER Erômû Kft. Magyarország Erômûtervezés 30% 30% 159 156

Tûzoltó és Mûszaki Mentô Kft.  Magyarország Tûzoltás és mûszaki mentés 46% 46% 114 113

Messer MOL Gáz Kft. Magyarország Technikai gázok elôállítása 25% 25% 108 92

VIBA-TVK Kft. Magyarország Vegyipari termékek 

  elôállítása 21% 21% 73 73

Chémia Bratislava a.s. Szlovákia Szolgáltatásnyújtás 49% 49% 29 337

Egyéb társult vállalkozások     8 10

Összesen      126 354 115 105



9 Vevôkövetelések, nettó 

A kétes követelésekre képzett értékvesztés összege tartalmazza a ZMB közös vezetésû vállalkozás Jukosz felé 

történt kôolaj-értékesítéseibôl származó lejárt követelésére elszámolt 5231 millió és 8033 millió forint összegû 

értékvesztés összegét 2005. és 2004. években. 

10 Befektetések

11 Egyéb forgóeszközök

 2005 2004
 millió forint millió forint

Vevôkövetelések 298 779 233 040

Kétes követelésekre képzett értékvesztés -9 431 -14 090

Összesen 289 348 218 950

 2005 2004
 millió forint millió forint

Lejáratig tartott értékpapírok (diszkont kincstárjegyek) 159  -

Értékesítésre szánt befektetések 360  -

Összesen 519  -

 2005 2004
 millió forint millió forint

Elôre fizetett és visszaigényelhetô adók és vámok 40 157 32 705

Elôre fizetett jövedéki adók 6 652 7 811

Váltókövetelések 4 433 -

Egyéb elôre fizetett költségek és elhatárolt bevételek 2 951 2 557

Kutatási partnerekkel szembeni követelések 2 042 1 184

Elôre fizetett bérleti díjak 1 898 1 513

Szállítóknak fizetett elôlegek 1 795 1 153

Önkormányzatokkal szembeni követelések 1 305 100

Munkavállalókkal szembeni követelések 635 349

Kölcsönkövetelések 405 429

Kamatkövetelések 118 879

Árfolyam fedezeti ügyletbôl származó nettó követelés  93 145

Készletekre adott elôlegek  75 -

Keresztárfolyam fedezeti ügyletbôl származó nettó követelés [lásd 27. jegyzet (ii)] 74 -

Zárolt bankbetétek - 2 251

Egyéb 3 004 2 893

Összesen 65 637 53 969

12 Pénzeszközök

13 Jegyzett tôke

A MOL Rt. jegyzett tôkéje 2005. december 31-én 108 985 millió forint volt, amely 108 984 671 darab „A” sorozatú, 

névre szóló törzsrészvénybôl, egy darab „B” sorozatú, elsôbbségi jogokat biztosító részvénybôl és 578 darab „C” 

sorozatú részvénybôl állt. A MOL Rt. jegyzett tôkéje 2004. december 31-én 108 619 millió forint, amely 108 618 197 

darab „A” sorozatú, egy darab „B” sorozatú és 578 darab „C” sorozatú részvénybôl állt.

A kinnlévô jegyzett tôke összege 2005. december 31-én 94 020 millió forint, míg 2004. december 31-én 94 634 

millió forint volt.

Az „A” sorozatú törzsrészvények 1000 forint névértékûek, a „C” sorozatú törzsrészvények 1001 forint névér-

tékûek. Minden 1000 forint, azaz egyezer forint névértékû, „A” sorozatú részvény egy szavazatra, illetve 1001 

forint, azaz egyezeregy forint névértékû, „C” sorozatú részvény egy egész egy ezred szavazatra jogosít, kivéve az 

alábbiakat: egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd alább) sem gyakorolhatja a szavazati 

jogok több mint 10%-át, kivéve a Magyar Államot, az ÁPV Rt.-t, annak bármely jogutódját, a Magyar Állam nevében 

tulajdonosi jogokat gyakorló más magyar szervet és a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat 

megtestesítô értékpapírokat kezelô letéteményest és értékpapír-kezelôt.

A „B” sorozatú részvény névre szóló, 1000 forint névértékû, alapszabályban meghatározott szavazatelsôbbségi jo-

gokat biztosító részvény. A „B” sorozatú részvény tulajdonosa a magyar állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló 

ÁPV Rt. A „B” sorozatú részvény névértékének megfelelôen egy szavazatra jogosít, az alábbi ügyek kivételével:

Az Igazgatóság 1 nevesített tagjának és a Felügyelôbizottság 1 nevesített tagjának megválasztása és visszahívása 

kérdésében a „B” sorozatú részvény tulajdonosa a közgyûlésen képviselt, szavazásra jogosító részvények számára 

tekintet nélkül a szavazatok 50%-át +1 szavazatot gyakorolja.

A „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az alábbi kérdésekben való döntéshez:
   a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszûnésének elhatározása, valamint a részvénytársaság mûködési 

formájának megváltoztatása;
   egyes részvényfajtákhoz fûzôdô jogok megváltoztatása vagy új részvényfajta kibocsátásának elhatározása, ha az  

a „B” sorozatú részvényhez kapcsolódó jogokat érintheti;
   az Alapszabály bizonyos pontjainak módosítása;
   a Társaság százhalombattai és tiszaújvárosi kôolajfinomítói feletti ellenôrzési jog átengedése;
   a Társaság földgázszállítási és rendszerirányítási tevékenységet végzô leányvállalatában meglévô tulajdonosi 

részesedésének értékesítése vagy a leányvállalat alaptôke-emelésének a jóváhagyása, amennyiben az értékesítés 

vagy az alaptôke-emelés eredményeként a Társaság tulajdonosi aránya a leányvállalatban 25% plusz 1 szavazatot 

biztosító tulajdonosi részesedés alá csökkenne.

 2005 2004
 millió forint millió forint

Bankbetétek forintban 20 323 21 878

Bankbetétek EUR-ban 15 897 14 798

Bankbetétek USD-ban 11 191 4 244

Bankbetétek SKK-ban 6 683 24 961

Bankbetétek CZK-ban 973 5 001

Bankbetétek PLN-ban 756 10 600

Bankbetétek egyéb devizában 4 900 5 473

Készpénz egyenértékesek  874 -

Készpénz forintban 1 604 1 001

Készpénz egyéb valutában 969 170

Összesen 64 170 88 126
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Az Igazgatóság az alapítói okirat felhatalmazása alapján 2010. április 27-ig jogosult az alaptôkét legfeljebb a felhatal-

mazás megadásakor hatályos alaptôkének a 15%-val, egy vagy több részletben felemelni, de az alaptôke felemelé-

sének mértéke összesen nem haladhatja meg a 16 292 816 486 forintot. Az alaptôkét az Igazgatóság új részvények 

zártkörû forgalomba hozatalával a jelen felhatalmazásban szereplô idô- és összeghatáron belül kizárólag stratégiai 

céljai végrehajtására, más vállalkozások részvényei és/vagy eszközei megvásárlása során történô részvénycsere 

vagy részvényekkel történô fizetés céljából és az ahhoz szükséges mértékben jogosult felemelni.

Továbbá a Társaság hosszú távú ösztönzési rendszerének bevezetésével összhangban az Igazgatóság a jegyzett 

tôkét legkésôbb 2008. szeptember 1-ig, annak nem több mint 2%-os mértékével, azaz 2 164 548 000 forinttal 

emelheti fel „A” sorozatú (vagy azt helyettesítô) részvényekre átváltoztatható, zárt kibocsátású kötvényekkel.  

2005. december 31-ig ilyen címen 757 854 000 forint névértékû részvényt, 2004. december 31-ig ilyen címen  

391 380 000 forint névértékû részvényt bocsátott ki a Társaság. 

2004 márciusában a MOL visszavásárolt 1 180 548 db „A” típusú törzsrészvényt a Slovintegra Slovbenától aktuális 

tôzsdei árfolyamon. 2005. december 23-án megállapodás született a Slovintegra-Slovbena (SISB) részvényesi 

csoport, a BNP Paribas SA (BNP), valamint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság között.  

A megállapodás értelmében a MOL Rt. a SISB-vel szemben fennálló vételi jogának gyakorlására a BNP-t jelölte ki,  

a BNP ezt a jogot gyakorolva megvásárolta a SISB 7 552 874 darab „A” sorozatú MOL-részvényét. Az adásvétel 

zárását követôen a MOL Rt. 7 552 874 darab „A” sorozatú MOL-részvényre amerikai típusú vételi jogot szerzett  

a BNP-tôl, és egyúttal a BNP ugyanennyi részvényre európai típusú eladási jogot szerzett a MOL Rt.-tôl. Mindkét 

opció esetében az opció lejárata 2006. december 18., az opciós vételi, illetve eladási ár 7645 forint részvényenként, 

mely a MOL és a SISB között 2002 novemberében létrejött opciós megállapodások szerinti ár alapulvételével lett 

megállapítva. A kapcsolódó 11 876 millió forint kötelezettség növekmény a saját tôkével szemben került elszámolásra.

A 2005. december 27-én „C” sorozatú MOL-részvényekre tett nyilvános vételi ajánlat 2005. december 28-i zárását 

követôen 209 darab „C” sorozatú részvény tulajdonjogát szerezte meg a MOL, részvényenként 20 000 forintos 

árfolyamon. Ennek eredményeképpen az összes kibocsátott „C” sorozatú MOL-részvény, azaz 578 darab „C” 

sorozatú MOL-részvény a MOL tulajdonában van.

A MOL 2005. december 1-jén vételi jogról szóló szerzôdést írt alá az ÁPV Rt.-vel. A szerzôdés alapján a MOL Rt. 

az ÁPV Rt. tulajdonában lévô 10 898 525 darab „A” sorozatú MOL-részvény (a MOL jegyzett tôkéjének 10%-a) 

megvásárlására jogosult két opciós idôszak alatt, 2005. december 10-e és 30-a, illetve 2006. május 1-je és október 

27-e között. Az elsô lehívási idôszakban a MOL legfeljebb 3 269 558 db „A” sorozatú részvény (a MOL jegyzett 

tôkéjének 3%-a) tekintetében gyakorolhatta a vételi jogot, mellyel nem élt, míg a második opciós idôszakban a vételi 

jog valamennyi részvény vonatkozásában gyakorolható. A vételi jog gyakorlása esetén a részvényekért fizetendô

vételár a Budapesti Értéktôzsdén az aláírást, illetve a lehívást megelôzô 90 kereskedési nap súlyozott átlagára közül 

a magasabb. Amennyiben a MOL él vételi jogával, az általa megvásárolt részvényekre vonatkozóan átruházási 

korlátozásokat vállal 2015. december 31-ig. A tranzakcióval kapcsolatos 692 millió forint költség a saját tôkével 

szemben került elszámolásra.

 
   Vissza-
  Vissza- vásárlási  Kibocsát-
 Összes vásárolt kötelezett-  ható
 kibocsátott saját  séggel  Kintlévô  maximális
 részvény  részvények rendelkezô részvények részvény
 darabszáma darabszáma részvények darabszáma darabszám

„A” és „B” sorozatú részvények

2003. december 31. 98 400 001 -3 107 558 -2 164 548 93 127 895 125 164 549

Munkavállalói és menedzsmentjuttatások - 130 846 - 130 846 -

Értékesítések - 24 591 - 24 591 -

„A” és „C” részvények cseréje 9 826 817 -1 180 179 -8 646 638 - -

Visszavásárlás a Slovnaft korábbi tulajdonosaitól - -1 180 548 1 180 548 - -

Harmadik fél felé történô értékesítés 

a Slovnaft korábbi tulajdonosai által - - 983 998 983 998 -

Vásárlások - -24 591 - -24 591 -

Átváltoztatható kötvények beváltása 

„A” sorozatú részvényekre 391 380 - - 391 380 -

2004. december 31. 108 618 198 -5 337 439 -8 646 640 94 634 119 125 164 549

Munkavállalói és menedzsment juttatások - 80 358 - 80 358 -

Értékesítések - 5 500 - 5 500 -

Visszavásárlás a Slovnaft korábbi tulajdonosaitól - -756 000 756 000 - -

Harmadik fél felé történô értékesítés 

a Slovnaft korábbi tulajdonosai által - - 337 766 337 766 -

Vásárlások - -1 404 115 - -1 404 115 -

Átváltoztatható kötvények beváltása 

„A” sorozatú részvényekre 366 474 - - 366 474 -

2005. december 31. 108 984 672 -7 411 696 -7 552 874 94 020 102 125 164 549

   Vissza-
  Vissza- vásárlási 
 Összes vásárolt kötelezett- 
 kibocsátott saját  séggel  Kintlévô
 részvény  részvények rendelkezô részvények
 darabszáma darabszáma részvények darabszáma

„C” sorozatú részvények

2003. december 31. 9 817 578 -1 179 369 -8 638 209 -

Új kibocsátás  - - - -

Értékesítések - - - -

„A” és „C” részvények cseréje  -9 817 000 1 179 000 8 638 000 -

Vásárlások - - - -

2004. december 31. 578 -369 -209 -

Új kibocsátás  - - - -

Értékesítések - - - -

„A” és „C” részvények cseréje  - -209 209 -

Vásárlások - - - -

2005. december 31. 578 -578 - -
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14 Tartalékok

A 2004-es üzleti év eredményébôl a 2005 áprilisában tartott éves rendes közgyûlésen a tulajdonosok 16 998 millió 

forint osztalék kifizetését hagyták jóvá, ami részvényenként 167 forintnak felelt meg. Az osztalékfizetésre jogilag

felhasználható tartalékok összege a Társaság egyedi beszámolója alapján 2005. december 31-én 730 904 millió 

forint, 2004. december 31-én pedig 503 842 millió forint volt.

15 Hosszú lejáratú kötelezettségek

A biztosítékkal fedezett hiteleket meghatározott beruházási projektekhez vették igénybe, melyekre a biztosítékot  

a finanszírozott eszközök jelentik.

A pénzügyi lízingbôl eredô kötelezettségek nettó jelenértéke 2005. és 2004. december 31-én a következô módon 

alakult:

A pénzügyi lízinggel kapcsolatos minimális lízingfizetések:

16 Céltartalékok várható kötelezettségekre

Környezetvédelmi céltartalék
2005. december 31-én 27 539 millió forint céltartalék szerepel a mérlegben a múltban keletkezett, elsôsorban ma-

gyarországi és szlovákiai talaj-, talajvíz-szennyezôdésekkel és veszélyes hulladékokkal (pl. savgyanta) kapcsolatos 

kötelezettségekre. A céltartalék összegének meghatározására a MOL belsô környezetvédelmi audit csoportja által 

készített felmérés szolgált. Az érték becslése a jelenleg ismert technológiák és mai árak alapján, kockázattal súlyo-

zott cash flow meghatározásával történt, becsült kockázatmentes kamatlábbal diszkontálva.

Létszám-leépítési és végkielégítés-megváltási céltartalék
A hatékonyság növelése érdekében 2002 utolsó negyedévében a MOL Rt. és a Slovnaft a.s. hozzávetôleg 4360 mun-

kavállaló elbocsátása mellett döntött. Mivel a vezetôség elkötelezte magát a változások mellett, és a szervezetáta- 

lakítási tervet az érintetteknek kellôen részletezett formában kommunikálta, 2002-ben a Csoport céltartalékot képzett 

ezen költségek fedezetére, amely a jövôbeli fizetési kötelezettségek adott idôpontra vonatkozó jelenértékének felel meg. 

A program a meghatározott menetrend szerint halad, és várhatóan 2006-ban az elôre tervezett határidôre befejezôdik.

 
 Súlyozott Súlyozott  
 átlagos átlagos  
 kamatláb kamatláb   
 2005  2004 2005 2004
 % % millió forint millió forint

Biztosíték nélküli bankhitelek EUR-ban 2,46 2,45 97 340 186 457

Biztosíték nélküli bankhitelek USD-ban 3,86 2,82 77 279 77 116

 Biztosíték nélküli kötvények forintban - 8,66 - 15 041

 Biztosíték nélküli kötvények EUR-ban 3,93 - 189 981 -

 Biztosíték nélküli bankhitelek forintban  6,55 12,01 28 69

 Átváltoztatható kötvények (lásd 33. jegyzet) 8,41 - 5 820 8 191

 Biztosítékkal fedezett bankhitelek EUR-ban 3,05 2,95 9 778 2 471

Pénzügyi lízingkötelezettség - - 246 352

Egyéb - - 4 166 3 183

Összesen   384 638 292 280

Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része   87 794 92 987

Összesen hosszú lejáratú kötelezettségek 

rövid lejáratú rész nélkül   296 844 199 893

 2005 2004
 millió forint millió forint

2–5 éven belül esedékes kötelezettségek 97 183 130 836

5 éven túl esedékes kötelezettségek 199 661 69 057

Összesen 296 844 199 893

 2005 2004
 millió forint millió forint

1 éven belül esedékes 97 108

2–5 éven belül esedékes 149 244

Összesen 246 352

   Végkie- Nyugdíj-
 Környezet- Létszám- légítés- jutta- Mezôfel- Peres 
 védelem leépítés  megváltás tások  hagyás ügyek Egyéb Összesen
 millió  millió millió millió millió millió millió millió
 forint forint forint forint forint forint forint forint

Egyenleg 2003. 

december 31. 30 287 13 258 -  2 297 26 434 6 006 3 671 81 953

Új leányvállalat bevonása - -  - 109 - - 32 141

Képzés és korábbi 

becslések felülvizsgálata 5 183 1 169 24 966 442 -1 679 -580 398 29 899

Kamathatás 1 989 624 - 178 2 197 - - 4 988

Árfolyam különbözet -6 15 - -5 - -60 - -56

Felhasználás -6 293 -6 169 - -15 -175 -1 921 -2 667 -17 240

Egyenleg 2004. 

december 31. 31 160 8 897 24 966 3 006 26 777 3 445 1 434 99 685

Új leányvállalat bevonása 64  -  - - - - 116  180 

Képzés és korábbi  923 2 189 - 500 52 910 -1 862 1 551 56 211

becslések felülvizsgálata

Kamathatás 1 971 422 - 216 2 193 - - 4 802

Árfolyam különbözet 290 94 - -57 21 46 14 408

Felhasználás -6 869 -6 792 -24 966 - -236 -863 -1 259 -40 958

Egyenleg 2005. 

december 31. 27 539 4 810 - 3 665 81 665 766 1 856 120 301 

Rövid lejáratú rész 2004 8 379 8 880 24 966 - 434 2 732 647 46 038

Hosszú lejáratú rész 2004 22 781 17 - 3 006 26 343 713 787 53 647

Rövid lejáratú rész 2005 8 724 1 774 - 44 205 735 774 12 256

Hosszú lejáratú rész 2005 18 815 3 036 - 3 621 81 460 31 1 082 108 045

 2005 2004
 millió forint millió forint

1 éven belül esedékes 97 121

2–5 éven belül esedékes 149 252

5 éven túl esedékes - -

Összesen 246 373
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A MOL-csoportba tartozó társaságok kollektív szerzôdése a törvény által elôírt szintnél magasabb végkielégítést bizto-

sított. A kollektív szerzôdésnek a jelenlegi munkaerô-piaci gyakorlattal történô összehangolása érdekében a MOL-cso-

port 2004 decemberében megkezdte a végkielégítésnek a törvényben elôírt szintre történô csökkentését azzal, hogy 

felajánlotta a jelenlegi munkavállalóknak a többlet-végkielégítés diszkontált értéken történô megváltását. A megváltást a 

Csoport munkavállalóinak több mint 80%-a elfogadta. Ezen elfogadó nyilatkozatok alapján végkielégítés-megváltás címén 

2004. december 31-én 24 966 millió forint céltartalék került elszámolásra a konszolidált éves beszámolóban. 2005 folya-

mán azon munkavállalók számára került kifizetésre a végkielégítésmegváltás, akik nyilatkoztak annak elfogadásáról.

A létszámleépítésre képzett céltartalék záróegyenlege 2005., illetve 2004. év végén 4810 millió, illetve 8897 millió 

forint volt.

Mezôfelhagyási kötelezettség
2005. december 31-én 81 665 millió forint a megképzett céltartalék a termelés befejezését követô mezô- és kútfel-

hagyási költségekkel kapcsolatosan. Ennek a költségnek körülbelül 27%-a várhatóan 2006 és 2010 között merül fel, 

a fennmaradó 73% pedig a 2011 és 2037 közötti idôszakban. A céltartalék mértéke a vezetôségnek 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 felmerülô kútlezárás-

sal és felszámolással kapcsolatos mezôfelhagyási tevékenység 2008 végéig külsô erôforrások igénybevételével, 

azt követôen a Csoporton belüli funkciók megteremtésével kerül végrehajtásra. A vezetôség megítélése alapján a 

területen végrehajtandó feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitások rendelkezésre állnak. A várhatóan felmerülô 

költségeket és az elvégzendô feladatok terjedelmét a jelenleg rendelkezésre álló árak és piaci körülmények isme-

retében felülvizsgálta a MOL-csoport, aminek következtében 47 503 millió forint céltartalék került elszámolásra. Az 

IAS 16 – Ingatlanok, gépek és berendezések standard alapján a megképzett céltartalék megfelelô része a vonatkozó 

mezôk értékére került aktiválásra. A Csoport elvégezte az eszközök magasabb értékének felülvizsgálatát realizálha-

tóság szempontjából, és 7519 millió forint értékvesztést számolt el.

Nyugdíjjuttatásokra képzett céltartalék
2005. december 31-én a Csoport 3665 millió forint céltartalékot képzett a jelenlegi munkavállalók jövôbeni nyugdíja-

zásakor fizetendô juttatások becsült értékének fedezetére. A MOL, a Slovnaft és a TVK nyugdíjazáskor egy összeg-

ben járó juttatást fizet minden munkavállalójának. A MOL-munkavállalók a szolgálati idejüktôl függetlenül 3 havi

juttatásban részesülnek a nyugdíjazáskori fizetésük alapján, a TVK és a Slovnaft munkavállalói azonban a szolgálati

idô függvényében, a nyugdíjazáskori fizetésük alapján legfeljebb 2, illetve 11 havi juttatásban részesülnek nyugdíja-

záskor. Külön kezelésû alap egyik esetben sem került kialakításra. A céltartalék mértékének meghatározása hiva-

talos statisztikai adatokat tükrözô aktuáriusi és pénzügyi feltételezések figyelembevételével történt, melyek a

csoport üzleti tervében szereplô feltételezésekkel összhangban állnak. Alapvetô aktuáriusi feltételezések szerint  

a diszkontráta és a bérszínvonal emelkedése között 2%-os különbség van.

Peres ügyek és egyéb céltartalékok
A peres ügyekre képzett céltartalék összege tartalmazza a MOL Földgázellátó és az Eurobridge Kft. között létrejött 

földgázbeszerzési szerzôdés felmondásából fakadó és a jövôben esetlegesen felmerülô kártérítési kötelezettségek 

egymással szembeni kiegyenítésének nettó értékét, amely 520 millió forint. A MOL Földgázellátó keresetet adott be 

a döntés ellen, és kéri a végrehajtás elhalasztását, mivel álláspontja szerint az eljárás során elmulasztották figyelem-

be venni az okozott károk ellenértékének meghatározásakor a partnerek által biztosított részt. További tételek a 

töltôállomások bezárásakor felmerülô költségekre, a peres ügyekre és az egyéb jövôbeni pénzügyi kötelezettségek-

re képzett céltartalékok. 

17 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18 Szállítók és egyéb kötelezettségek

19 Rövid lejáratú hitelek

 

 2005 2004
 millió forint millió forint

Kapott költségvetési támogatás 4 930 5 121

Eladási és vételi opcióval rendelkezô „A” részvény átadás (lásd 13. jegyzet) - 47 577

Hosszú távú ösztönzôk 196 149

Egyéb 260 334

Összesen 5 386 53 181

 2005 2004
 millió forint millió forint

Biztosíték nélküli hitelek EUR-ban 1 800 2 504

Biztosíték nélküli hitelek egyéb devizában 6 360

Biztosíték nélküli hitelek forintban 5 -

Biztosíték nélküli hitelek USD-ban - 51 393

Biztosítékkal fedezett hitelek EUR-ban - 93

Egyéb 674 34

Összesen 2 485 54 384

 2005 2004
 millió forint millió forint

Szállítók 274 422 191 391

Fizetendô adók és hozzájárulások 76 473 87 445

Vételi és eladási opcióval átadott „A” részvények (lásd 13. jegyzet) 54 207 -

Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 9 090 8 302

Kapott támogatások 6 707 6 288

Elhatárolt költségek 5 089 3 064

KKKSZ-szel szembeni kötelezettség 2 854 1 741

Vevôknek fizetendô engedmény 2 521 1 687

Fizetendô vámok 2 460 6 249

Vevôktôl kapott elôlegek 1 926 2 050

Fizetendô banki kamatok 306 2 808

Devizafedezeti ügylet [lásd 27 jegyzet (iv)] - 2 812

Devizacserés kamat swap ügyletekbôl származó kötelezettség [lásd 27. jegyzet (ii)] - 177

Kamat swap ügyletbôl származó kötelezettség [lásd 27. jegyzet (ii)] - 76

Egyéb 8 628 5 540

Összesen 444 683 319 630
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 2005 2004
 millió forint millió forint

Egyenleg év elején 3006 2297

Akvizíciók hatása - 109 

Múltbeli szolgálat elszámolt költsége 101  402 

Tárgyévre jutó szolgálat költsége 429  300 

Kamathatás 216  178 

Felhasználás - -15 

Becslés-felülvizsgálat -88  -205 

Aktuáriusi veszteségek 58  -55 

Árfolyam-különbözet -57  -5 

Egyenleg év végén 3665 3006

El nem számolt múltbéli szolgálat költségei 1811 1687

A meghatározott juttatási kötelezettség nettó jelenértéke idôszak végén 5476 4693



20 Árbevétel földrajzi régiók szerinti megoszlása

21 Egyéb mûködési bevételek

22 Személyi jellegû ráfordítások

Az egyéb személyi jellegû kifizetések összege 2004-ben tartalmazza a 24 966 millió forint végkielégítés megváltásra

képzett céltartalékot (lásd 16. jegyzet).

23 Egyéb mûködési költségek

A Szlovák Pénzügyminisztérium a Slovnaft üzemanyagár-képzése ügyében 2004-ben folytatott vizsgálat másodfokú 

ítéletének értelmében a Slovnaft 8590 millió forint bírságot fizetett 2005 októberében. Figyelembe véve az eljárás

szabálytalanságait és hiányosságait, fôleg a minisztériumi utasítások hiányát az elismert költségek, valamint a profit

mértékére vonatkozóan, csakúgy, mint a minisztérium önkényes és gazdaságilag megalapozatlan számításait a 

„megfelelô profit” mértékére, a Csoport továbbra is fellebbez minden lehetséges fórumon.

A földgázár-kiegyenlítési hozzájárulás befizetése a 2004 decemberében módosított, gázellátásról szóló törvény alap-

ján az Energiagazdálkodási Célelôirányzat javára történt a szabályozó által tervezettnél alacsonyabb importgázárak 

miatt keletkezett többletnyereség elvonásaként. 2005-ben nem keletkezett többletnyereség.

A követelések értékvesztése 2004-ben tartalmazta a ZMB közös vezetésû vállalkozás Jukosz felé történt értékesí-

téseire elszámolt 8033 millió forint értékvesztés összegét. 

 2005 2004
 millió forint millió forint

Magyarország 1 279 304 1 067 875

Ausztria 255 395 182 745

Szlovákia 194 419 156 564

Csehország 167 059 135 137

Lengyelország 105 450 83 843

Románia 75 024 28 509

Horvátország 31 848 36 106

Egyéb kelet-közép-európai országok 62 774 39 092

Egyéb európai országok 263 117 213 098

Európán kívüli országok 20 774 12 861

Összesen 2 455 164 1 955 830

 2005 2004
 millió forint millió forint

Követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírása 3 469 -

Kapott bírságok 3 076 1 329

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének nyeresége 2 452 908

Céltartalék feloldása 2 433 14

Immateriális javak és tárgyi eszközökre elszámolt értékvesztés visszaírása 2 111 369

Készletek értékvesztésének visszaírása 1 250 1 857

Kapott támogatások 883 224

Térítés nélkül átvett eszközök 244 48

Kapott engedmények 136 175

Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 103 1 312

Követelések és kötelezettségek árfolyamnyeresége - 5 087

Negatív goodwill amortizációja - 1 438

Egyéb 2 293 3 365

Összesen 18 450 16 126

 2005 2004
 millió forint millió forint

Bérköltség 67 658 64 158

Társadalombiztosítási járulék 23 617 23 649

Egyéb személyi jellegû kifizetések 16 599 35 417

Összesen 107 874 123 224

 2005 2004
 millió forint millió forint

Bányajáradék 90 650 67 578

Adók és hozzájárulások 34 344 22 008

Stratégiai készletek tárolásáért fizetett díj (KKKSZ díj) 14 438 13 096

Bérleti díjak 12 348 11 605

Egyéb külsô szolgáltatások 9 171 7 760

Slovnaft bírság 8 590 -

Követelések és kötelezettségek árfolyamvesztesége 8 546 -

Biztosítási díjak 7 852 3 981

Tanácsadási díjak 6 250 6 215

Reklámköltségek 4 117 4 063

Bankköltségek 3 941 1 966

Vagyonvédelemmel kapcsolatos költségek 3 697 2 965

Külsô könyvviteli szolgáltatás díja 3 562 4 758

Takarítási díjak 3 111 2 976

Környezetvédelmi termékdíj 957 1 394

Környezetvédelmi céltartalék tárgyévi képzése 923 5 183

Környezetvédelmi költségek, nettó 743 666

Káresemények 382 508

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének vesztesége 315 -

Peres és egyéb ügyekre képzett céltartalékok képzése és felülvizsgálata 127 -182

Földgázár-kiegyenlítési hozzájárulás - 22 200

Követelések értékvesztése - 10 118

Egyéb 3 258 2 890

Összesen 217 322 191 748
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24 Pénzügyi mûveletek eredménye

25 Társasági adó

A konszolidált éves beszámolóban szereplô adófizetési kötelezettség a 2005. és 2004. december 31-én végzôdô

évekre az alábbi elemekbôl áll:

Az alkalmazandó társasági nyereségadó kulcs a Csoport Magyarországon mûködô vállalatai esetében 2005-ben  

és 2004-ben 16%, Szlovákiában 2005-ben és 2004-ben 19%.

A Csoport tárgyévi társasági adófizetési kötelezettsége a Csoporthoz tartozó társaságok egyedi, a mûködésük

szerinti országban hatályos törvények szerinti adózás alá esô nyeresége alapján kerül meghatározásra.

A MOL Rt. és a TVK Rt. 2005-ben 100%-os társasági adókedvezményre jogosult bizonyos termék elôállítást 

szolgáló 2004. évi beruházásoknak köszönhetôen. A TVK Rt. estében a társaság vezetésének megítélése szerint 

2006-ban is 100%-os adókedvezmény igénybevétele várható.

A külföldi jogi személyeknek kifizetett osztalék esetén az osztalékra jogosultat 20%-os osztalékadó terheli, amit az

illetôség szerinti országgal fennálló, kettôs adóztatás elkerülésérôl szóló egyezmények módosíthatnak. Amennyiben 

az osztalékot belföldi vagy külföldi természetes személy kapja, 20%-os személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség 

keletkezik. Az adót mindkét esetben a kifizetô vonja le.

A konszolidált mérlegekben szereplô halasztott adó egyenlege 2005. és 2004. december 31-én az alábbi tételekbôl áll:

A csoporton belüli tranzakciókból eredô nem realizált nyereséget elsôsorban a gázüzletág kiszervezésébôl származó 

nyereség eredményezi. Annak következtében, hogy a kiszervezésbôl származó nyereség az eszközök adóértékét 

növelô tétel, de a konszolidáció során kiszûrésre került, ez a jövendôbeli értékcsökkenésben jelentkezô tétel halasztott 

adóeszközt keletkeztetett.

A Csoport rendelkezik 2410 millió forint – a TVK Rt. és a TVK Erômû Kft. által keletkeztetett – elhatárolt negatív 

adóalappal, mely a következô évek pozitív adóalapjának ellentételezéseként használható azon cégek esetében,  

ahol a negatív adóalap felmerült. A Csoport tagjainál keletkezett elhatárolt negatív adóalapból származó halasztott 

adóeszköz nem kerül elszámolásra abban az esetben, ha valószínûsíthetô, hogy a jövôben nem lesz elegendô 

adózás elôtti eredmény, mellyel szemben érvényesíthetô a levonás.

 2005 2004
 millió forint millió forint

Devizahitelek árfolyamnyeresége - 28 819

Kapott kamatok 4 221 4 147

Befektetések értékesítésébôl származó nettó nyereség - 1 536

Kapott osztalékok 28 260

Egyéb pénzügyi bevételek 4 185 1 723

Pénzügyi mûveletek bevételei összesen 8 434 36 485

Fizetett kamatok 12 849 16 784

Céltartalékok kamata 4 802 4 988

Pénzügyi befektetések leírása -17 403

Devizahitelek árfolyamvesztesége 22 041 -

Egyéb pénzügyi ráfordítások 917 9 155

Pénzügyi mûveletek ráfordításai összesen 40 592 31 330

Pénzügyi mûveletek ráfordításai / bevételei (-), nettó 32 158 -5 155

 2005 2004
 millió forint millió forint

Tárgyévi társasági adó 22 440 32 252

Halasztott társasági adó 6 718 15 565

Társasági adó ráfordítás 29 158 47 817

 
 Mérleg Eredménykimutatás Saját tôke
 2005 2004  2005 2004  2005 2004
 millió  millió millió millió millió millió
 forint forint forint forint forint forint

Nettó halasztott adóeszközök levezetése      

Csoporton belüli tranzakciók nem realizált eredménye 34 802 35 674 872 2 814 - -

Céltartalékok 3 795 3 665 -130 1 568 - -

Értékcsökkenés és amortizáció -801 875 1 676 2 025 - -

Elôzô évek elhatárolt vesztesége 7 25 19 9 956 -1 -

Árfolyam-különbözetek -54 84 138 -109 - -

Pénzügyi instrumentumok átértékelése -912 -218 14 -500 680 515

Periodikus karbantartási költségek aktiválása -358 - 358 - - -

Finanszírozási költségek aktiválása -1 214 -529 685 -355 - -

Részvényalapú juttatás 227 - -227 - - -

Beágyazott származékos ügyletek -701 -1 605 - - -904 113

Hazai kôolaj- és földgázkutatási és

-feltárási költségek elszámolásából származó eltérések -2 264 -2 363 -99 231 - -

Vásárolt földgázkészlet értékvesztése - - - 572 - -

Egyéb 953 602 -351 -145 - -

Halasztott adóeszközök, nettó 33 480 36 210    

      

Nettó halasztott adókötelezettségek levezetése      

Üzleti kombináció során megszerzett eszközök valós értéke 11 258 11 698 -1 401 -2 310 842 -670

Értékcsökkenés és amortizáció 9 280 4 355 4 817 2 058 108 -58

Finanszírozási költségek aktiválása - 44 -44 20 - -

Céltartalékok -2 136 -1 877 -179 -407 -80 -3

Csoporton belüli tranzakciók kiszûrése -85 -185 117 -171 -17 -14

Elôzô évek elhatárolt vesztesége -386 - -386 - - -

Elhatárolt utólag adott engedmények - - - 283 - -

Egyéb -227 -1 040 839 35 -26 19

Halasztott adókötelezettségek, nettó 17 704 12 995    

Halasztott társasági adóráfordítás / bevétel (-)   6 718 15 565  

Saját tôkére gyakorolt hatás     602 -98
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A számviteli nyereség alapján elvárt és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbség számszerû levezeté-

sét az alábbi táblázat mutatja be:

 

A meg nem térülô idôbeli eltérések 2005-ös összege elsôsorban a sajátrészvény-tranzakciókon (lásd 13. jegyzet) a 

magyar számviteli törvény alapján realizált és a tárgyévi adóalapban elismert eredmény adóhatását tartalmazza, 

amely az IFRS szerint sem a tárgyévben, sem azt követôen nem jelenik meg a konszolidált eredménykimutatásban.

 

26 Egy részvényre jutó hozam

Az egy részvényre jutó alaphozam számítása (az adózott eredménybôl az elsôbbségi részvények tulajdonosaira esô 

osztalék levonását követôen) a forgalomban lévô részvények súlyozott átlagos darabszáma alapján történik, mely 

magában foglalja az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott részvényeket, amelyekhez opciós 

megállapodások kapcsolódnak. A hígított egy részvényre jutó hozam a törzsrészvények tulajdonosai felé kiosztható 

hozam (az átváltoztatható pénzügyi instrumentumok kamatainak levonása után) és az év során forgalomban lévô 

törzsrészvények súlyozott átlagos darabszámának (módosítva a hígító opciós és átváltoztatható instrumentumok 

hatásával) hányadosa. 

27 Pénzügyi instrumentumok

Pénzügyi instrumentumok valós értéke 
Pénzügyi instrumentumnak minôsülnek a mérlegben a befektetések, az egyéb befektetett eszközök, a 

vevôkövetelések, az egyéb forgóeszközök, a pénzeszközök, a rövid és hosszú lejáratú hitelek, az egyéb hosszú 

lejáratú kötelezettségek, a szállítói és az egyéb kötelezettségek. A származékos ügyletek az „Egyéb befektetett 

eszközök”, az „Egyéb forgóeszközök”, illetve a „Szállítók és egyéb kötelezettségek” mérlegsorokon kerülnek 

bemutatásra. Ezen eszközök becsült valós értéke megközelítôleg megegyezik a könyv szerinti értékkel.

A pénzügyi instrumentumok könyv szerinti és valós értéke a következô:

Pénzügyi kockázatkezelés
A pénzügyi kockázatkezelési feladatok a MOL-csoporton belül központosításra kerültek. Minden kockázati tényezô 

csoportszinten kerül meghatározásra és mérésre. A Csoport üzleti tevékenységébôl és a hitelszerzôdésekbôl eredô 

pénzáramok változékonyságából származó kockázatok kezelésének eszközei a Társaság által kötött határidôs, swap 

és opciós ügyletek. A MOL-csoport kockázatkezelési elveivel összhangban, spekulációs célból nem történhet 

ügyletkötés. A Társaság csak az ISDA-megegyezés elôírásait szem elôtt tartva köthet származékos ügyletet.

i) Hitelkockázat
A Társaság számos ügyfélnek szállít termékeket vagy nyújt szolgáltatásokat. Figyelembe véve a szerzôdési volume-

neket és a vevôk hitelképességét, nem áll fent jelentôs hitelkockázat. A Társaság által mûködtetett ellenôrzési 

folyamat biztosítja, hogy csak megfelelô pénzügyi háttérrel rendelkezô ügyfelek részére történik értékesítés, és a 

hitelkockázat nem halad meg egy elfogadható szintet.

A hitelkockázat által érintett lehetséges legnagyobb összeg a pénzügyi eszközök mérlegértéke, beleértve a 

mérlegben szereplô, értékvesztéssel csökkentett származékos ügyleteket.

 2005 2004
 millió forint millió forint

Adózás elôtti eredmény a konszolidált eredménykimutatás szerint 277 157 261 911

Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség (16%) 44 345 41 906

Meg nem forduló idôbeli eltérések 25 703 -45

Eltérô adókulcsok hatása 5 514 2 057

Leányvállalatok el nem ismert vesztesége 2 271 3 571

Megtérülési idôszak változása miatti korrekció 452 814

Beruházási adókedvezmény -48 423 -

Nem adózó bevételek -1 009 -1 145

Halasztott adóeszközök és -kötelezettségek átértékelése  - 1 198

Magyar adójogszabályok változásának hatása - -188

Egyéb 305 -351

Társasági adóráfordítás összesen 29 158 47 817

  Forgalomban lévô Egy rész-
  részvények vényre jutó
 Eredmény darabszámának  nyereség
 millió forint súlyozott átlaga (forint)

Egy részvényre jutó alaphozam 2004 208 570 103 138 968 2 022

Egy részvényre jutó hígított hozam 2004 209 488 104 849 277 1 998

Egy részvényre jutó alaphozam 2005 244 919 101 992 778 2 401

Egy részvényre jutó hígított hozam 2005 245 651 103 328 831 2 377

 2005 2004
 millió forint millió forint

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható eredmény az egy részvényre jutó alaphozamhoz 244 919 208 570

Átváltoztatható kötvények kamata 732 918

Törzsrészvények tulajdonosainak kiosztható módosított eredmény az egy részvényre jutó hígított hozamhoz 245 651 209 488

 2005 2004

Törzsrészvények darabszámának súlyozott átlaga az egy részvényre jutó alaphozamhoz 101 992 778 103 138 968

Átváltoztatható kötvények hígító hatása 1 336 053 1 710 309

Törzsrészvények darabszámának módosított súlyozott átlaga az egy részvényre jutó hígított hozamhoz 103 328 831 104 849 277
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 Könyv szerinti érték Valós érték
 2005 2004  2005 2004
 millió  millió millió millió
 forint forint forint forint

Pénzügyi eszközök    

Árfolyamkockázat fedezeti ügyletbôl származó nettó követelés (lásd 7. jegyzet) 4 380 10 029 4 380 10 029

Adott kölcsönök (lásd 7. és 11. jegyzet) 5 100 3 003 5 100 3 003

Pénzeszközök (lásd 12. jegyzet) 64 170 88 126 64 170 88 126

Zárolt bankbetétek (lásd 11. jegyzet) - 2 251 - 2 251

Deviza forward ügyletbôl származó nettó követelés (lásd 11. jegyzet) 93 - 93 -

Devizacsere kamat swap ügyletekbôl származó követelés (lásd 11. jegyzet) 74 - 74 -

Pénzügyi kötelezettségek    

Kamattal terhelt hitelek és kölcsönök:    

Pénzügyi lízingbôl származó kötelezettség 246 352 246 352

Változó kamatozású hosszú lejáratú banki hitelek 184 425 266 113 184 425 266 113

Változó kamatozású rövid lejáratú banki hitelek 1 811 54 350 1 811 54 350

Átváltoztatható kötvény 5 820 8 191 5 820 8 191

Fix kamatozású kötvény 189 981 15 041 183 899 14 937

Egyéb 4 840 3 217 4 840 3 217

Árfolyam fedezeti ügyletbôl származó nettó kötelezettség (lásd 18. jegyzet) - 2 812 - 2 812

Devizacsere kamat swap ügyletekbôl származó kötelezettség (lásd 18. jegyzet) - 177 - 177

Kamat swap ügyletekbôl származó kötelezettség (lásd 18. jegyzet) - 76 - 76



 ii) Kamatkockázat
A 750 millió EUR névértékû kötvénykibocsátási program sikeres lezárásának köszönhetôen a fix kamattal terhelt

kötelezettségek aránya jelentôsen megnôtt a teljes adósságállományon belül. 2005. december 31-én a Társaság 

hosszú lejáratú hiteleinek 50%-a volt fix kamatozású.

A Társaság a változó kamatozású hitelek kamatkockázatát kamat swap ügyletekkel fedezi. Ezen fedezeti ügyletek 

kamatfizetési periódusa összhangban áll a fedezett hitelek kamatfizetési idôszakaival.

2005. december 31-én a Társaságnak nem volt nyitott kamat swap ügylete.

2004. december 31-én a Társaságnak négy kamat swap megállapodása volt érvényben, 200 millió USD alapösszeg-

ben. A kamat swap megállapodások valós értéke 76 millió forint nettó kötelezettség volt (lásd 18. jegyzet).

A következô táblázat a kamatkockázatnak kitett pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értékének lejárat szerinti 

megbontását tartalmazza:

 

iii) Likviditáskockázat
A Társaság likviditási politikája elôírja, hogy biztosítani kell a Pénzügyi Stratégia megvalósításához elegendô 

pénzeszköz, lehívható hitelkeret rendelkezésre állását. A lehívható, fel nem használt hitelkeret összege 2005. 

december 31-én a következô:

2005 elsô félévében a MOL Rt. 700 millió EUR összegû, 5 éves futamidejû szindikált hitel felvételérôl szóló 

megállapodást írt alá. A Standard & Poor’s Rating ügynökségtôl kapott BBB- befektetési fokozatú hitelminôsítést 

követôen a MOL Rt. 10 éves futamidejû, 750 millió EUR névértékû kötvényt bocsátott ki 2005 októberében.  

A jelenlegi tôkepiaci feltételek és a Csoport számára rendelkezésre álló hitellehetôségek megfelelô fizetôképes-

séget és pénzügyi rugalmasságot biztosítanak a MOL-csoport stratégiai céljai megvalósításához.

 millió forint

Hosszú lejáratú lehívható hitelkeret (általános mûködési célokra lehívható hitelkeret) 194 349

Rövid lejáratú lehívható hitelkeret 59 626

Összes lehívható hitelkeret 253 975

  1-2 éven 2-3 éven 3-4 éven 4-5 éven  
 Éven belül belül  belül belül  belül 5 éven túl 
 esedékes  esedékes esedékes esedékes esedékes esedékes Összesen
2005. december 31. millió  millió  millió  millió  millió  millió  millió 
 forint forint forint forint forint forint forint

Fix kamatozású       

Adott kölcsönök 405 622 2 893 230 109 841 5 100

Fix kamatozású kötvények - - - - - -189 981 -189 981

Változó kamatozású       

Pénzeszközök 64 170 - - - - - 64 170

Devizacserés kamat swap 

ügyletekbôl származó követelés 74 - - - - - 74

Pénzügyi lízingbôl származó 

kötelezettségek -97 -149 - - - - -246

Hosszú lejáratú hitelek -87 404 -590 -10 733 -664 -78 383 -6 651 -184 425

400 millió Ft bilaterális hitel -28 - - - - - -28

700 millió EUR szindikált hitel -68 129 - - - -77 678 - -145 807

40 millió EUR bilaterális hitel -8 083 - - - - - -8 083

40 millió EUR bilaterális hitel - - -10 109 - - - -10 109

150 millió EUR bilaterális hitel -10 620 - - - - - -10 620

TVK Erômû Kft. EUR-alapú projekthitele -544 -590 -624 -664 -705 -6 651 -9 778

Átváltoztatható kötvény - - -5 820 - - - -5 820

Rövid lejáratú banki hitelek -1 811 - - - - - -1 811

Roth-csoport EUR alapú megújuló hitele -1 800 - - - - - -1 800

Egyéb rövid lejáratú banki hitelek -11 - - - - - -11
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  1-2 éven 2-3 éven 3-4 éven 4-5 éven  
 Éven belül belül  belül belül  belül 5 éven túl 
 esedékes  esedékes esedékes esedékes esedékes esedékes Összesen
2004. december 31. millió  millió  millió  millió  millió  millió  millió 
 forint forint forint forint forint forint forint

Fix kamatozású       

Adott kölcsönök 429 1 243 461 278 91 501 3 003

Fix kamatozású kötvények -15 041 - - - - - -15 041

Változó kamatozású       

Pénzeszközök 88 126 - - - - - 88 126

Zárolt bankbetétek 2 251 - - - - - 2 251

Pénzügyi lízingbôl származó kötelezettségek -108 -99 -97 -48 - - -352

Hosszú lejáratú hitelek -76 814 -24 039 -5 338 -86 825 -5 360 -67 737 -266 113

400 millió Ft bilaterális hitel -31 -28 - - - - -59

150 millió Ft bilaterális hitel -10 - - - - - -10

32,5 millió EUR bilaterális hitel -5 669 - - - - - -5 669

125 millió EUR bilaterális hitel -1 839 -1 838 -1 838 -1 838 -1 838 -5 514 -14 705

50 millió EUR bilaterális hitel - -10 816 - - - - -10 816

600 millió EUR szindikált hitel -63 204 - - -81 475 - - -144 679

350 millió USD szindikált hitel -6 061 - - - - - -6 061

50 millió EUR bilaterális hitel - -1 118 -1 118 -1 118 -1 118 -7 825 -12 297

100 millió EUR bilaterális hitel - -2 236 -2 236 -2 236 -2 236 -15 650 -24 594

40 millió USD bilaterális hitel - -7 865 - - - - -7 865

150 millió EUR bilaterális hitel - - - - - -36 887 -36 887

TVK Erômû Kft. EUR-alapú projekthitele - -138 -146 -158 -168 -1 861 -2 471

Átváltoztatható kötvény - - - -8 191 - - -8 191

Rövid lejáratú banki hitelek -54 350 - - - - - -54 350

400 millió EUR szindikált hitel -51 393 - - - - - -51 393

Roth-csoport EUR-alapú megújuló hitele -2 504 - - - - - -2 504

Egyéb rövid lejáratú banki hitelek -453 - - - - - -453

Devizacserés kamat swap ügyletekbôl 

származó kötelezettség -177 - - - - - -177

Kamat swap ügyletekbôl 

származó kötelezettség -76 - - - - - -76



iv) Árfolyamkockázat
A Társaság árfolyamkitettségét az USD-alapú kôolajbeszerzés és a vegyipari tevékenység EUR-alapú árbevétele 

eredményezi. A gázüzletág nem keletkeztet árfolyamkockázatot azáltal, hogy a gázárszabályozás lehetôvé teszi a 

gázbeszerzés költségeinek gázárban való elismerését. Mindezeket együttvéve a Társaságnál nettó „hosszú” dollár 

és „hosszú” euró cash flow kitettség jelentkezik.

A Társaság azon árfolyamkockázat-kezelési alapelvet alkalmazza, mely szerint az adósságállomány deviza-összeté-

tele a Csoport mûködési cash flow pozícióját tükrözze. A Társaság devizacserés kamat swap ügyleteket alkalmaz  

az adósságállomány deviza-összetételének befolyásolására.

2005. december 31-én a Társaság egy 2006-ban lejáró devizacserés kamat swap ügylettel rendelkezett, melynek 

alapösszege 40 millió EUR. A kapcsolódó követelés összege 74 millió forint (lásd 11. jegyzet).

2004. december 31-én a Társaság négy, egy 2006-ban és három 2005-ben lejáró devizacserés kamat swap ügylet-

tel rendelkezett, amelyek alapösszege 60 millió EUR. A kapcsolódó kötelezettség 2004. december 31-én 177 millió 

forint (lásd 18. jegyzet).

A Társaság két hosszú távú (2018-ban lejáró) nemzetközi földgázszállítási szerzôdéssel rendelkezik, melyek 

esetében az elszámolás SDR-alapon történik. A szerzôdésben foglalt SDR-alapú árkalkuláció az IAS 39 szerint  

egy SDR/USD swap beágyazott származékos ügyletnek minôsül, mivel a Társaság szerint az USD-alapú árképzés 

szorosan kapcsolódik az alapszerzôdéshez. Ez az ügylet az alapul szolgáló szerzôdéstôl elkülönítésre került, és a 

gázszállítási szerzôdés cash flow fedezeti ügyleteként kerül kimutatásra. A beágyazott SDR cash flow fedezeti

ügylet valós értéke 2005. december 31-én 4380 millió forint (3679 millió forint halasztott adóval) nettó követelés 

(lásd 7. jegyzet). Ugyanezen érték 2004. december 31-én 10 029 millió forint (8424 millió forint halasztott adóval) 

nettó követelés volt. Az instrumentum valós értékének csökkenése a saját tôkében került elszámolásra.

A Társaság az árfolyamkockázat lefedését szolgáló származékos ügyleteit a hitelek esetében valós érték fedezeti 

ügyletként, egyébként különálló származékos ügyletként számolja el, és valós értéken mutatja ki.

2005. december 31-én a Társaság két nyitott árfolyam fedezeti ügylettel rendelkezett, melyek valós értéke 93 millió 

forint követelés (lásd 11. jegyzet).

2004. december 31-én a Társaság több elszámolási deviza forward ügylettel rendelkezett, melyek valós értéke 

2812 millió forint nettó kötelezettség volt (lásd 18. jegyzet).

v) Tömegáru-árkockázat
A MOL-csoport, mint integrált olaj- és gázipari vállalkozás, mind eladóként, mind vásárlóként tömegáru-árkockázat-

nak van kitéve. A fôbb tömegáru-kockázatok: kôolajár-kockázat a külföldi termelés mennyiségében, finomítói árrés-

kockázat a feldolgozott termékek mennyiségében mind a MOL, mind a Slovnaft esetében, vegyipari marginkockázat 

a Slovnaft és a TVK esetében.

A 2004. januártól életbe lépett gázárszabályozás a gázbeszerzés költségeinek gázárban való elismerésével a föld-

gázimportból eredô tömegáru-kockázatot megszüntette. 2005-ben a Társaság kis mennyiségben határidôs elszámo-

lási termékfedezeti ügyleteket kötött a tömegáru-kockázat kezelése érdekében. 2005. és 2004. december 31-én a 

Társaság nem rendelkezett nyitott pozícióval a tömegáru ügyletek tekintetében.

28 Mérlegen kívüli kötelezettségek

Adott garanciák
A MOL-csoporton kívüli felek részére vállalt garanciák összege 450 millió forint.

Szerzôdéses beruházási kötelezettségek
A szerzôdéses beruházási kötelezettségek értéke 2005. december 31-én 32 009 millió forint, amelybôl 4863 millió 

forint a Slovnaft beruházási kötelezettsége, 1036 millió forint a TVK kötelezettsége, 7242 millió forint a MOL 

Földgázszállító Rt. kötelezettsége, 7167 millió forint pedig a Dunai Finomítóban megvalósuló Claus-4 és Claus-6 

kénkinyerô hatásfokának növelését biztosító fejlesztési projektéhez kapcsolódik. A Claus-4 és Claus-6 projekthez 

kapcsolódó beruházási kötelezettség a 2006. és 2007. évben fog felmerülni. A további szerzôdéses beruházási 

kötelezettség tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére vonatkozik. 

Földgázvásárlási kötelezettség, Take or Pay (TOP) és Ship or Pay (SOP) szerzôdések
A Csoport több beszerzési forrásával – Panrusgáz Rt., Ruhrgas, Gas de France és egyéb kisebb társaságok – hosz-

szú távú földgázvásárlási szerzôdéseket kötött a múltban, hogy fogyasztói számára megbízható szolgáltatást nyújt-

hasson. 2005. december 31-tôl ezen szerzôdések 126,8 milliárd m3 földgáz (20 ˚C-on) beszerzésére vonatkoznak 

(amelybôl 107,2 milliárd m3 take-or-pay kötelezettség mellett érvényes), megközelítôleg 5056 Mrd Ft értékben 

(amelybôl 4286 Mrd Ft take-or-pay kötelezettség mellett érvényes) a 2015-ig fennmaradó idôszakban. 

A Csoport hosszú távú ship-or-pay alapú földgázszállítási szerzôdést kötött az ÖMV AG-vel, melynek köszönhetôen 

2016-ig földgázszállítási joggal rendelkezik a HAG vezetéken. 2005. december 31-én a hátralévô 11 évre vonatkozó 

összesített fizetési kötelezettség ezen szerzôdésbôl adódóan 30,4 Mrd Ft.

Az EU-irányelvvel összhangban a hazai gázpiac is liberalizálásra kerül. A 2004. januártól életbe lépett Gáztörvény 

és hozzá kapcsolódó jogszabályok alapján minden nem lakossági fogyasztó jogosult az általa választott szállítótól 

piaci áron földgázt vásárolni. A lakosság és a közüzemben maradó egyéb felhasználók számára azonban a gázárak 

várhatóan legalább 2007 júliusáig továbbra is szabályozottak maradnak. Az új árszabályozás, amely 2004. január 

1-jén lépett életbe, a gázbeszerzés költségét – beleértve a hazai termelésû földgáz importszinten való elismerését is 

– elvben a fogyasztókra hárítja, a lakossági fogyasztóknak nyújtott sávos árkiegészítés mellett. Az árkiegészítés fe-

dezete a MOL Rt. által befizetett megemelt bányajáradék, melyet az 1998 elôtt termelésbe állított mezôkbôl szárma-

zó földgáz után kell a Társaságnak fizetni, illetve az értékesítési árakban elismert többletnyereség összege, amelyet

a rendelet által biztosított lehetôséggel élve 2004 decemberében befizetett a lakossági támogatások finanszírozását

ellátó kompenzációs alapba (lásd 23. jegyzet). 2005 II. negyedévétôl a földgáz nagykereskedelmi árában elismert 

importár elmaradt a tényleges import-átlagártól, ami a közüzemi nagykereskedôt a késôbbi idôszakok ármegállapítá-

sában érvényesítendô árkorrekciós igényre jogosítja.

A versenypiacra lépés lehetôsége ellenére, amíg a közüzemi gázárak a világgazdasági trendektôl függetlenül, 

azoktól elmaradva alakulnak, a felhasználók jelentôs hányada költség- és ellátásbiztonsági szempontból egyaránt  

a közüzemet részesíti elônyben. Az elmúlt 2 év során a feljogosított fogyasztók kis hányada élt a földgáz szabad 

piacról való beszerzésének lehetôségével. A két piaci szegmens közötti átjárást – határidôk szabta korlátok között –

továbbra is jogszabály szabályozza.

A versenypiacon az esetlegesen olcsóbb importbeszerzési forrással rendelkezô piaci szereplôk megjelenése 

következtében lehetséges, hogy a MOL meglevô hosszú távú gázbeszerzési szerzôdései az azokban foglalt take- 

or-pay típusú kötelezettségek miatt potenciálisan veszteségessé válnak. (Potenciálisan veszteségesnek azon 

szerzôdést nevezzük, amelyben a kötelezettség szerzôdés szerinti teljesítésének elkerülhetetlen költsége megha-

ladja annak elvárt gazdasági hasznait a hátralévô futamidô alatt.) A Gáztörvény (GET) a TOP-szerzôdések kezelésé-

re alternatívákat kínál, csökkentve azok esetleges kockázatait. A Magyar Energia Hivatal végsô esetben a GET 

alapján létesítendô pénzügyi alapból pótolhatja a veszteséget, vagy korlátozhatja a földgázimportot, amennyiben 

bizonyítani lehet, hogy az ilyen import jelentôs gazdasági hátrányokat és pénzügyi nehézségeket okozhat a hosszú 

távú gázbeszerzési szerzôdés kötelezettje vagy jogosultja számára. Ilyen alap létrehozására eddig nem került sor.  

Földgáz-értékesítési kötelezettség
A Társaság 2020-ig 3995 Mrd Ft értékben (80,2 milliárd m3 15 ˚C-on) földgáz értékesítésére vállalt szerzôdéses 

kötelezettséget, fôként a helyi lakosságot és a közületeket kiszolgáló gázszolgáltatók igényeinek fedezésére. 
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Operatív lízing
Az operatív lízingkötelezettség összegét az alábbi táblázat mutatja be:

A 2005. december 31-én fennálló operatív lízingügyletek értékébôl 1252 millió forint összegû kötelezettség a 

Slovnaft, 1272 millió forint a Roth szerzôdéses kötelezettsége. 

Hatósági eljárások, peres ügyek
A korábbi évek során indult azon eljárások közül, melyek jelentôsebb hatással lehetnek a MOL-csoport pénzügyi 

helyzetére vagy üzletmenetére, folyamatban van még a MOL Rt. alkotmányjogi panaszának elbírálása. A társaság 

2001 decemberében kérte a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságát, állapítsa meg a viszonteladói gázárat 2000-

ben megállapító gazdasági minisztériumi rendelet és vonatkozó kormányhatározat egyes rendelkezéseinek alkot-

mányellenességét, és mondja ki, hogy azok a MOL kártérítési igényét jogerôsen elutasító polgári peres eljárásban 

nem alkalmazhatóak. 

A Magyar Autóklub elállt keresetétôl, amelyet a Gazdasági Versenyhivatalnak a MOL üzemanyagáraira vonatkozó ha-

tározata bírósági felülvizsgálata iránt kezdeményezett, így a 2000-ben kezdeményezett versenyhivatali vizsgálat jog-

erôsen lezárult, megállapítva, hogy a MOL kis- és nagykereskedelmi árainak megállapítása során jogszerûen járt el. 

A mintegy 23%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezô kisebbségi tulajdonosok által a MOL, mint a Balatongáz Kft. 

közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezô tulajdonosa ellen üzletrész-adásvételi szerzôdések létrehozása 

és 83 millió forint vételár megfizetése, továbbá 3 Mrd Ft összegû kártérítés megfizetése iránt kezdeményezett per

továbbra is folyamatban van az ügyben született részítéletet követôen, amely a felperesek másodlagos kereseti 

kérelmének helyt adva megállapította, hogy a felperesek és az MOL között elôszerzôdés jött létre a kisebbségi tulaj-

donosok üzletrészeinek megvásárlása iránt.

A MOL többségi tulajdonában álló Slovnaft a.s. ellen a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma eljárást kezde-

ményezett a társaság 2002 és 2003 során keletkezett költségei és 2004 folyamán az üzemanyag áraiban érvényesí-

tett nyereség felülvizsgálatára vonatkozóan. A Pénzügyminisztérium eljárását a szlovák ártörvényre alapozza, amely 

alapján véleménye szerint a Pénzügyminisztérium jogosult utólag felülvizsgálni a társaság költségeit, illetve azt, hogy 

milyen mértékû nyereséget érvényesített termékáraiban. A szlovák Pénzügyminisztérium másodfokú határozata 

alapján a Slovnaft 2005 októberében 8590 millió forint bíróságot volt köteles megfizetni. Mindazonáltal, mivel a

Slovnaft véleménye szerint a minisztérium határozata az „arányos nyereség” mértékére vonatkozóan önkényes és 

közgazdaságilag megalapozatlan számításokon alapul, a Slovnaft a minisztérium határozatának érvénytelenítése és 

végrehajtásának felfüggesztése iránt pert indított. Annak ellenére, hogy az elsôfokú bíróság elrendelte a minisztériu-

mi határozat végrehajtásának felülvizsgálatát, a minisztérium elutasította a bírság Slovnaft részére történô visszafize-

tését. 2005. január 24-én a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma újabb ár-felülvizsgálati eljárást kezdeménye-

zett a szlovák ártörvényre alapozva a 2004. január 1-jét követô idôszakra vonatkozóan. A felülvizsgálat a beszámoló 

készítésének idôpontjáig még nem zárult le.

A Slovnaft a.s. mint alperes ellen a Mende-Rossi, Mendelejevsk, Tatár Köztársaságban lévô cég mint alperes által 

az Orosz Föderáció Kereskedelmi és Ipari Kamaránál mûködô Nemzetközi Kereskedelmi Döntôbíróságnál kezdemé-

nyezett eljárás során az orosz választott bíróság 1996 áprilisában kelt határozatában 15 689 041 USD, ezenfelül  

az 1994. június 24-tôl a pénzügyi teljesítés napjáig terjedô idôszakra jutó évi 16%-os, 9 144 095 USD összegû 

késedelmi kamat és 68 160 USD perköltség fizetésére kötelezte a Slovnaftot állítólagos kôolajszállítások ellenérté-

kének elmaradása miatt. Tekintettel arra, hogy az orosz választott bírósági eljárás súlyosan sértette a Slovnaft a.s. 

mint peres fél pártatlan eljáráshoz és képviselethez való jogát, illetve a határozat nem volt megfelelô bizonyítékokkal 

alátámasztva, a Szlovák Köztársaság Legfelsôbb Bírósága jogerôsen elutasította az orosz választott bírósági 

határozat végrehajtását. A szlovákiai végrehajtás megkísérlésével egyidejûleg a Mende-Rossi cég 1997-ben 

Ausztriában is kérte a választott bírósági határozat végrehajtását, majd a Szlovák Legfelsôbb Bíróság jogerôs 

elutasító határozata után 2005-ben a Cseh Köztársaságban is. A Slovnaft a.s. mindkét esetben fellebbezéssel élt. 

Az osztrák és cseh eljárások jelenleg is folyamatban vannak, de tekintettel a Szlovák Köztársaság 2002 és 2004 

között mûködô Legfelsôbb Bíróságának határozatában foglaltakra, melyek szerint a választott bírósági határozat 

súlyosan jogsértô, és mint ilyen, nem végrehajtható, a Slovnaft nem tartja valószínûnek az osztrák és cseh bírósá-

gok elôtti perveszteségét.

A Szlovák Köztársaság Monopólium Ellenes Hivatalának Piaci erôfölénnyel való visszaélés osztálya 2005. november 

21-i dátummal kelt levélben értesítette a Slovnaftot, hogy hivatali eljárást kezdeményez a társasággal szemben a 

136/2001. számú versenytörvény elôírásainak megsértése miatt. Az eljárás magában foglalja a Slovnaft árképzési 

politikájának áttekintését a benzin- és gázolaj-értékesítések vonatkozásában. Az eljárás jelenleg folyamatban van. A 

beszámolóban nem került céltartalék megképzésre, mivel a Társaság vezetése nem tudja valószínûsíteni az eljárás 

kedvezôtlen lezárását.

Az Orosz Szövetségi Hivatal által 2005 januárjában a ZMB közös vezetésû vállalkozás 2003. és 2004. évi árpoliti-

kájával kapcsolatban kezdeményezett adóvizsgálat az év során kisebb jelentôségû megállapításokkal lezárult.  

Az orosz Belügyminisztérium által az elôzetes hosszú távú és éves mûvelési tervet meghaladó olajkitermeléssel 

kapcsolatosan kezdeményezett eljárás szintén lezárult az új mûvelési tervek visszamenôleges jóváhagyását 

követôen.

A Csoport tagjai szokásos mûködésük során több peres ügyben is érintetté váltak. Jelenleg nincs folyamatban 

olyan – az elôzôekben nem említett – peres ügy, melynek kimenetele jelentôs negatív hatással lehet a Csoport 

pénzügyi helyzetére, eszközeire, eredményére vagy üzleti tevékenységére. 

Azon peres ügyek összesített perértéke, melyekben a Csoport tagjai mint alperesek szerepelnek, 11 268 millió 

forint, melyekre 766 millió forint összegben céltartalék képzésére került sor. 

A Csoport ugyancsak indított pereket mások ellen, ezek összértéke 2392 millió forint. 2005-ben a választott bíróság 

elfogadta a MOL által az MB Kôolajkutató Rt. ellen benyújtott keresetet a pusztaszôlôsi földalatti gáztároló 2000-

ben történt robbanása miatt. A Csoport nem mutat ki követelést ezen indított perek vonatkozásában.

Környezetvédelmi kötelezettségek
A Csoport tevékenységéhez kapcsolódóan környezetkárosításból vagy szennyezésbôl fakadó kötelezettségek, 

valamint az ezekhez kapcsolódó helyreállítás miatt felmerülô ráfordítások keletkezhetnek. A Csoportot a tevékeny-

ségével kapcsolatosan korábban felmerült környezetkárosításért felelôsség terheli. Ennek megfelelôen a MOL a 

múltban okozott környezeti károk helyreállításának, továbbá a jelenleg hatályban lévô környezetvédelmi szabályozá-

soknak való megfeleléshez szükséges intézkedéseknek a 2005. december 31-ével becsült költségeire 27 539 millió 

forint céltartalékot képzett (lásd 16. jegyzet). Bár a menedzsment megítélése szerint e céltartalékok összege az 

észszerûen lehetséges becslések alapján elegendô fedezetet nyújt a követelményeknek való megfelelésre, az e 

követelményekkel kapcsolatos jövôbeni szabályozási fejlemények és változások, valamint az ismert és tényleges 

környezeti állapot között fennálló eltérések e becslések átértékeléséhez vezethetnek. 

Továbbá, a Csoport egyes telephelyei szennyezettségének felszámolása jelenleg nem becsülhetô mértékû költség-

gel járhatnak. A tiszaújvárosi telephelyen a Csoport potenciálisan jelentôs talaj- és talajvíz-szennyezettséget 

állapított meg. A regionális környezetvédelmi hatóság határozatának megfelelôen a TVK-nak el kell végeznie a 

szennyezés vizsgálatát, és annak eredményét be kell nyújtania a hatósághoz. A felmérés eredményének alapján a 

hatóság elôírja az elvégzendô környezetrehabilitációs feladatokat, és várhatóan határozatban fogja a TVK-t kötelezni 

ezek elvégzésére. Továbbá, a környezetvédelmi hatóság megerôsítette korábbi határozatát, amelyben kötelezi a 

TVK-t a felszíni talajszennyezés felszámolására. Ez a projekt 2004. februárban megkezdôdött. A környezeti károk 

elhárítási költségeinek egy része számszerûsítésre került, ami a céltartalék-állomány 1300 millió forint összegû 

növekedését eredményezte (lásd 16. jegyzet). Bizonyos feladatok meghatározása további vizsgálatokat igényel, 

melyek költségei jelenleg nem számszerûsíthetôk, de jelentôsek lehetnek.

 2005 2004
 millió forint millió forint

1 éven belül esedékes kötelezettségek 1248 1548

2–5 éven belül esedékes kötelezettségek 1388 1667

5 éven túl esedékes kötelezettségek 660 -

Összesen 3296 3215
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29 A mérleg fordulónapját követô események

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2006. március 13-án részvény-adásvételi szerzôdést írt alá a 

tulajdonában lévô 6 007 479 darab „A” sorozatú MOL-törzsrészvény 20 515 Ft/részvény áron történô 

értékesítésérôl a Magnolia Finance Limited (Magnolia), Jerseyben bejegyzett társaság részére, amely így 5,58%-os 

befolyást szerez a MOL-ban. 

A Magnolia bejelentette 610 millió euró értékû, lejárat nélküli, átváltható értékpapír („Átváltható Értékpapírok”) 

értékesítését az Amerikai Egyesült Államokon, Japánon, Jerseyn, Kanadán, Magyarországon és Lengyelországon 

kívüli nemzetközi pénzügyi befektetôk részére, amelyek 2011. március 20-a és 2016. március 12-e között („Átváltá-

si Idôszak”) „A” sorozatú MOL-törzsrészvényekre válthatók át. Az Átváltható Értékpapírok kibocsátása névértéken 

történt, az elsô tíz évben utánuk fizetendô éves kamat mértéke 4,00 %, értékesítésükre 26 670 Ft/ MOL részvény

átváltási árfolyam figyelembevételével került sor.

A MOL a saját részvények értékesítésével egyidejûleg megállapodott swap szerzôdés aláírásában a Magnoliával, 

amely alapján a MOL-t az opciós jog gyakorlását megelôzô meghatározott idôszak forgalommal súlyozott átlagárán 

vételi jog illeti meg az összes vagy egyes MOL-törzsrészvényekre bizonyos korlátozott esetekben. Továbbá, ameny-

nyiben az Átváltható Értékpapírok tulajdonosai a fenti idôszak alatt nem, vagy nem teljes mértékben élnek átváltási 

jogukkal, az Átváltási Idôszak végén, majd ezt követôen negyedévenként a MOL jogosult vételi joga gyakorlásával 

az átváltásra nem kerülô törzsrészvények megvásárlására. Amennyiben a Magnolia 2016 után az Átváltható Értékpa-

pírok bevonásáról dönt, és a MOL-törzsrészvények bevonáskori piaci ára 101,54 euró / MOL-részvénynél alacso-

nyabb, a MOL megtéríti a két ár különbözetét. 

A MOL nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel vagy kontrollal a Magnoliában, de az 

IFRS szerinti beszámolójában konszolidálni fogja a Magnoliát.

30 A konszolidált cash flow kimutatással
kapcsolatos információk

a) Leányvállalatok és közös vezetésû vállalkozások megszerzésére fordított nettó 
pénzáramlás elemzése

b) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

31 Szegmensinformációk

 2005 2004
 millió forint millió forint

Fizetett ellenérték -34 638 -73 922

Megszerzett pénzeszközök 2 496 1 714

Leányvállalatok és közös vezetésû vállalkozások 

megszerzésével kapcsolatos nettó pénzáramlás -32 142 -72 208

 2005 2004
 millió forint millió forint

Hosszú lejáratú hitelek állományának növekedése 452 233 179 267

Ebbôl nem pénzmozgás: devizahitelek nem realizált árfolyamnyeresége / vesztesége (-) -1 955 16 209

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 450 278 195 476

  Feldolgo-    Szegmensek 
 Kutatás- zás és Ke-     Központ közötti 
 termelés  reskedelem Földgáz Vegyipar és egyéb átadás Összesen
 millió  millió  millió  millió  millió  millió  millió 
2005 forint forint forint forint forint forint forint

Értékesítés nettó árbevétele       

Értékesítés Csoporton kívüli vevôknek 30 650 1 499 912 641 331 275 961 7 310 - 2 455 164

Szegmensek közötti értékesítés 258 847 267 462 20 430 79 736 89 948 -716 423 -

Értékesítés nettó  

árbevétele összesen 289 497 1 767 374 661 761 355 697 97 258 -716 423 2 455 164

Eredmények       

Üzleti eredmény 105 374 176 987 50 415 19 114 -41 788 -5 666 304 436

Pénzügyi mûveletek vesztesége       32 158

Részesedés a társult vállalkozások 

eredményébôl 25 33 268 - 4 553 - 4 879

Adózás elôtti eredmény       277 157

Társasági adó       29 158

Részvényesek részesedése 

az eredménybôl       247 999

  Feldolgo-    Szegmensek 
 Kutatás- zás és Ke-     Központ közötti 
 termelés  reskedelem Földgáz Vegyipar és egyéb átadás Összesen
 millió  millió  millió  millió  millió  millió  millió 
2004 forint forint forint forint forint forint forint

Értékesítés nettó árbevétele       

Értékesítés Csoporton kívüli vevôknek 40 328 1 183 106 530 344 197 539 4 513 - 1 955 830

Szegmensek közötti értékesítés 168 193 164 352 10 935 48 770 88 493 -480 743 -

Értékesítés nettó  

árbevétele összesen 208 521 1 347 458 541 279 246 309 93 006 -480 743 1 955 830

Eredmények       

Üzleti eredmény 54 167 158 902 64 841 18 801 -51 977 4 037 248 771

Pénzügyi mûveletek 

vesztesége/nyeresége (-)       -5 155

Részesedés a társult vállalkozások 

eredményébôl - - 262 - 7 723 - 7 985

Adózás elôtti eredmény       261 911

Társasági adó       47 817

Részvényesek részesedése 

az eredménybôl       214 094
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Az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történô értékesítésekbôl származó eredményt foglalja 

magában. A Kutatás-termelés belföldön kitermelt kôolajat, kondenzátumokat és PB-gázt ad át a Feldolgozás és Kereske-

delemnek, valamint földgázt a Földgáz szegmensnek. A Feldolgozás és Kereskedelem vegyipari alapanyagot, propilént és 

izobutánt ad át a Petrolkémiának, a Petrolkémia szegmens különbözô melléktermékeket a Feldolgozás és Kereskedelem-

nek. A Központ szegmens leányvállalatai karbantartási szolgáltatást nyújtanak az üzleti szegmensek számára. A belsô 

transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak, a földgáz transzferára megegyezik az átlagos importárral. A szegmens-

eredmények az adott divízióhoz tartozó, teljes körûen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák. 

32 Megszûnô tevékenység 

Az Európai Bizottság engedélyének megadását követôen 2006. január 12-én a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 

(MOL) és az E.ON Ruhrgas International AG (ERI) megállapodtak, hogy a tranzakció zárása 2006. március 31-én 

történik meg. A MOL és az ERI 2004. novemberben kötött megállapodást a MOL Földgázellátó Rt.-ben („Kereske-

delem”) és a MOL Földgáztároló Rt.-ben („Tárolás”) lévô 75% mínusz egy részvény részesedések, valamint a 

Panrusgáz Magyar–Orosz Gázipari Rt.-ben („Panrusgáz”) meglévô 50%-os részesedés eladásáról. Ez utóbbi 

értékesítéshez még szükséges a Panrusgáz többi részvényesének hozzájárulása.

 

Az Európai Bizottság által támasztott követelmények alapján – melyek szerint a Kereskedelem és Tárolás társasá-

gokat teljes mértékben értékesíteni kell – a MOL eladja az ezekben a társaságokban lévô 100%-os részesedését 

az ERI részére. Az eredeti megállapodáson felüli 25% plusz egy részvény részesedés értékesítéshez a Társaság a 

Magyar Energia Hivatal engedélyét megkapta.

Az Európai Bizottság követelményei, a szabályozás és az iparági környezetben bekövetkezett változások követ-

keztében a felek további módosításokat is végrehajtottak az eredeti adásvételi szerzôdéseken. A végleges vételár 

a tranzakció zárásakor fennálló tényleges hitel és forgótôke mértékének, valamint néhány ármódosító tételnek 

figyelembevételével alakul ki. A 2006. március 31-i várható mérleg alapján a Kereskedelem és a Tárolás 100%-os

tulajdonjogának vételára, módosítva a MOL lehetséges összes jövôbeni, ezen tranzakcióval kapcsolatos pénzügyi 

kötelezettségeinek maximális összegével, 300 millió euró. Emellett az ERI átvállalja a MOL-nak a Tárolással és a 

Kereskedelemmel szemben fennálló 600 millió euró értékû teljes tulajdonosi hitelét (szintén a 2006. március 31-i 

várható mérleg alapján). Az ármódosító tételek hatására a vételár maximum 290 millió euróval növekedhet. Az ármó-

dosítások elszámolása félévente történik 2009. év végéig. 

A kötelezô érvényû adásvételi szerzôdés következtében a Kereskedelem és a Tárolás megszûnô tevékenységnek minôsül.

A Kereskedelem és Tárolás bevételei, ráfordításai, eredménye, valamint nettó eszközállománya 2005. és 2004. 

december 31-én, valamint az akkor végzôdô években az alábbiak szerint alakult:

 2005 2004
 millió forint millió forint

Árbevétel 516 994 414 421

Egyéb mûködési bevétel 355 1 288

Összes mûködési bevétel 517 349 415 709

Anyag jellegû ráfordítások 497 798 354 869

Személyi jellegû ráfordítások 1 391 1 439

Értékcsökkenés és értékvesztés 2 268 1 772

Egyéb mûködési költségek 10 314 30 564

Saját termelésû készletek állományváltozása - -

Aktivált saját teljesítmények értéke -8 645 -6 347

Összes mûködési költség 503 126 382 297

Üzleti tevékenység eredménye 14 223 33 412

Pénzügyi mûveletek bevételei (-) / ráfordításai, nettó -1 337 -514

Részesedés a társult vállalkozások eredményébôl - -

Adózás elôtti eredmény 15 560 33 926

Társasági adó 1 512 4 978

Adózott eredmény 14 048 28 948

Külsô tulajdonosok részesedése az eredménybôl - -

Mérleg szerinti eredmény 14 048 28 948

  Feldolgo-    Szegmensek 
 Kutatás- zás és Ke-     Központ közötti 
 termelés  reskedelem Földgáz Vegyipar és egyéb átadás Összesen
 millió  millió  millió  millió  millió  millió  millió 
 forint forint forint forint forint forint forint

2005 Eszközökés kötelezettségek

Tárgyi eszközök 147 126 517 741 201 456 202 152 57 067 -12 789 1 112 753

Immateriális javak 8 636 12 847 1 665 7 036 10 556 - 40 740

Készletek 5 840 143 418 104 986 14 396 10 028 -13 683 264 985

Vevôkövetelések, nettó 22 981 168 168 87 856 54 343 22 839 -66 839 289 348

Befektetések társult vállalkozásokban 108 660 901 73 124 612 - 126 354

Szegmenshez nem allokált eszközök       194 655

Összes eszköz       2 028 835  

Szállítói kötelezettségek 8 879 171 477 96 794 30 465 33 558 -66 751 274 422

Szegmenshez nem allokált kötelezettségek       700 775

Összes kötelezettség       975 197

2005 Egyéb szegmensinformációk       

Immateriális javak és tárgyi eszközök 

beszerzése 20 493 76 703 86 817 11 439 13 752 - 209 204

Tárgyi eszközök beszerzése 16 100 75 657 85 683 9 225 8 214 - 194 879

Immateriális javak beszerzése 4 393 1 046 1 134 2 214 5 538 - 14 325

Értékcsökkenés és értékvesztés 31 859 61 695 6 850 14 027 9 618 -549 123 500

Ebbôl: az eredmény terhére elszámolt 

értékvesztés 12 785 5 017 463 799 1 997 - 21 061

  Feldolgo-    Szegmensek 
 Kutatás- zás és Ke-     Központ közötti 
 termelés  reskedelem Földgáz Vegyipar és egyéb átadás Összesen
 millió  millió  millió  millió  millió  millió  millió 
 forint forint forint forint forint forint forint

2004 Eszközök és kötelezettségek

Tárgyi eszközök 94 321 466 998 121 279 193 646 61 386 -12 561 925 069

Immateriális javak 12 864 -4 117 624 -2 454 -1 516 - 5 401

Készletek 4 526 82 333 75 901 9 119 9 748 -9 177 172 450

Vevôkövetelések nettó 5 898 125 936 65 721 35 542 22 991 -37 138 218 950

Befektetések társult vállalkozásokban 92 617 782 73 113 541 - 115 105

Szegmenshez nem allokált eszközök       197 905

Összes eszköz       1 634 880

Szállítói kötelezettségek 8 655 121 181 54 438 24 816 26 391 -44 090 191 391

Szegmenshez nem allokált kötelezettségek       641 364

Összes kötelezettség       832 755

2004 Egyéb szegmensinformációk

Immateriális javak és tárgyi eszközök 

beszerzése 22 820 71 729 13 982 57 834 9 676 - 176 041

Tárgyi eszközök beszerzése 17 313 70 989 13 427 57 796 7 203 - 166 728

Immateriális javak beszerzése 5 507 740 555 38 2 473 - 9 313

Értékcsökkenés és értékvesztés 22 813 56 487 6 598 12 297 10 918 -554 108 559

Ebbôl: az eredmény terhére 

elszámolt értékvesztés 3 028 3 782 882 - 778 - 8 470
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A Kereskedelem és Tárolás cash flow-ja a 2005. és 2004. december 31-én végzôdô években az alábbiak szerint

alakult:

A befektetési tevékenység nettó pénzáramlása 2005-ben tartalmazza a megszûnô tevékenységhez közvetlenül 

tartozó párnagázbeszerzést.

33 Tranzakciók kapcsolt felekkel

Társult vállalkozásokkal folytatott üzleti tranzakciók

A Társaság 2005-ben és 2004-ban egyaránt vásárolt, illetve értékesített különbözô termékeket és szolgáltatásokat 

kapcsolt vállalkozásoktól, illetve kapcsolt vállalkozások részére a normális üzletmenet keretein belül. Valamennyi 

tranzakció piaci viszonyok mellett került lebonyolításra.

A tulajdonosokkal történt tranzakciók 
A Szlovák Slovintegra a.s. és a Slovbena a.s., mint a MOL-részvények 8%-ának tulajdonosa, eladási opciós joggal 

rendelkezett ezen részvények vonatkozásában. Az 5. jegyzetben bemutatott kapcsolódó opciós struktúrák követ-

keztében ezen részvények összetett pénzügyi instrumentumnak minôsülnek, amelynek kötelezettség része egyéb 

rövid lejáratú kötelezettségként jelenik meg a konszolidált pénzügyi kimutatásokban (lásd 17. jegyzet). Amint az a 

13. jegyzetben részletezésre került, a MOL a BNP Paribast jelölte ki vételi jogának gyakorlására, megszüntetve 

ezzel a korábbi megállapodást a Slovintegra a.s. és a Slovbena a.s.-sel.

Juttatások az Igazgatóság és a Felügyelôbizottság számára
Az Igazgatóság külsô tagjainak díjazása 2005 és 2004 során 286 millió, illetve 101 millió forint volt. Emellett az 

Igazgatóság külsô tagjai egy hosszú távú ösztönzési rendszerben vesznek részt, melynek részletei alább kerülnek 

bemutatásra. A MOL által alkalmazott Igazgatósági tagok a felsôvezetôi juttatásokon felül igazgatósági tagságukért 

nem részesülnek külön juttatásban. A Felügyelôbizottság tagjai együttesen 76 millió forint juttatásban részesültek 

2005-ben, illetve 54 millió forint juttatásban részesültek 2004-ben.

Az Igazgatóság, a Felügyelôbizottság és a felsô- és középvezetés 
tagjai által birtokolt részvények

A Társaság vezetésének tagjaival történt tranzakciók 
Az Igazgatóság egyik tagja, dr. Horváth Gábor egy ügyvédi iroda tulajdonosa, amely 2005. évben 5 millió forint 

értékben, míg 2004-ben 13 millió forint értékben jogi szolgáltatást nyújtott a MOL-csoport részére.

Kamarás Miklósnak, az Igazgatóság tagjának egy közeli hozzátartozója közvetlen irányítást biztosító befolyással 

rendelkezik a Roff-Petrol Bt.-ben, amely partnerként üzemeltet három töltôállomást. 

Az Igazgatóság egyik tagja, dr. Dobák Miklós az IFUA Horváth & Partners tanácsadó cég egyik partnere, amely a 

2005. évben 48 millió forint értékben, míg 2004. évben 110 millió forint értékben nyújtott a MOL Rt. részére 

tervezési és kontrollingszoftver-karbantartási szolgáltatást, valamint üzleti esettanulmányokat készített az integrált 

irányítási és információs rendszerekre vonatkozóan.

A Felügyelôbizottság két tagja, Bognár Piroska és Major János a szakszervezetek által alapított Fókusz Kom Kht. 

vezetô tisztségviselôi, amely 2004 során 330 millió forint kölcsönt kapott a MOL Rt.-tôl. 2005. december 31-én a 

kölcsön összege 235 millió forint volt.

A Felügyelôbizottság egyik tagja, Slavomir Hatina tulajdonos a szlovák Slovbena a.s. és Slovintegra a.s. társaságok-

ban, mely társaságokkal 2002 novemberében a MOL Rt. megállapodást kötött a Slovnaft a.s.-ben meglévô teljes 

31,6%-os részesedésük megvásárlásáról, illetve zártkörû MOL részvénykibocsátásról (lásd 17. jegyzet). Hatina úr 

továbbá a Slovintegra a.s. társaságon keresztül a szlovák Granitol társaságban rendelkezik közvetett részesedés-

sel, amely társaságnak a Csoport 2005. év folyamán szokásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett 

polietilént értékesített 3205 millió forint értékben.

A Termékelôállítás és Kereskedelem Divízió ügyvezetô igazgatója, Horváth Ferenc testvére tölti be a Vértes Volán 

Rt. vezérigazgatói pozícióját, amely társaság (a közbeszerzésekre vonatkozó elôírásoknak megfelelôen) rendszere-

sen vásárol üzemanyagot a MOL-csoporttól. A tranzakciók szokásos kereskedelmi feltételek mellett, piaci árakon 

történtek, összértékük 2005 során 1700 millió forint, míg 2004-ben 1500 millió forint volt.

A Slovnaft Igazgatóság egyik tagja, dr. Világi Oszkár az egészségbiztosítással foglalkozó Apollo zdravotná poist’ovňa, 

a.s Igazgatóságának elnöke és a Csekes, Világi, Drgonec & Partners, spol. s r.o. ügyvédi iroda partnere, amely a 

2005. évben 113 millió forint értékben, míg 2004. évben 19 millió forint értékben nyújtott a Csoport részére jogi 

szolgáltatást. Világi úr továbbá a Železnice Slovenskej Republiky (Szlovák vasutak) Igazgatóságának elnöke, amely 

társaságnak a Slovnaft 2005. év folyamán 180 millió forint értékben, míg 2004-ben 179 millió forint értékben a szo-

kásos kereskedelmi feltételek és piaci árak mellett termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást végzett.

 2005 2004
 millió forint millió forint

Befektetett eszközök 130 744 57 549

Forgóeszközök 194 994 144 217

 325 738 201 766

Rövid lejáratú kötelezettségek 76 513 45 803

Hosszú lejáratú kötelezettségek - -

 76 513 45 803

Nettó eszközök 249 225 155 963

 2005 2004
 millió forint millió forint

Üzleti tevékenységbôl származó nettó pénzáramlás -2 574 21 330

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása -75 128 -8 978

Pénzáramlás összesen -77 702 12 352

 2005 2004
 millió forint millió forint

Vevôkövetelések kapcsolt vállalkozásoktól 1 979 4 980

Szállítókötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 50 454 29 295

Értékesítés nettó árbevétele kapcsolt vállalkozások felé 14 793 31 520

 2005 2004
 Részvények darabszáma Részvények darabszáma

Igazgatóság 195 786 113 059

Felügyelôbizottság 1 925 1 408

Felsô- és középvezetés 50 642 17 348

Összesen 248 353 131 815
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Hosszú távú ösztönzési rendszer az Igazgatóság külsô tagjai számára
A külsô igazgatósági tagok a kötvényprogramon túlmenôen az alábbiakban részletezett juttatásban részesülnek:
   Külsô igazgatósági tagok: 25 000 EUR/év
   Igazgatóság elnöke: 41 500 EUR /év

Abban az esetben, ha az Igazgatóság elnöki tisztségére nem külsô igazgatósági tagot választanak, a juttatás 

mértéke az alelnököt illeti meg.

Átváltoztatható kötvényprogram
A kötvényprogramban részt vevô vezetôk zárt körben kibocsátott, „A” sorozatú törzsrészvényre átváltoztatható 

kötvényeket jegyeztek banki hitel felvételével 2003. október 9-én. A programhoz 1200 db 10 millió forint névértékû 

kötvény került kibocsátásra, melyet 5 év alatt, az év elôre meghatározott szakaszában (októberben), egyenlô rész-

letekben válthatnak át a jogosultak kötvényenként 1779 db A típusú MOL-részvényre. Az átváltoztatható kötvények 

összetett pénzügyi instrumentumként kerültek elszámolásra a konszolidált éves beszámolóban (lásd 2. jegyzet).

A jegyezhetô kötvényszám a MOL Rt. igazgatósági tagjai számára 25 db/fô, bizottsági elnökök esetében 30 db/fô, 

az Igazgatóság elnökének (az Igazgatóság elnökhelyettesének, ha az Igazgatóság elnöke ügyvezetô) 35 db volt, a 

többi kötvény lejegyzésére a MOL-csoport kiemelt vezetôi jogosultak. 

Az átváltható kötvényprogram fennmaradó részvényeinek alakulása a következô:

Az év során átváltott kötvények átváltáskori súlyozott átlagos részvényenkénti árfolyama 5942 forint volt. Az év 

végén fennálló átváltási opciók hátralévô súlyozott átlagos szerzôdött futamideje 1,75 év (2004-ben 2,25 év volt). 

2005 során nem került sor átváltható kötvény juttatására. 2004-ben két alkalommal, július 1-jén és október 11-én 

történt átváltható kötvényjuttatás. Ezekben az idôpontokban a juttatások valós értéke 1057 millió forint volt. 

A valós értékek a Black–Scholes opció árazási modell alapján kerültek maghatározásra. A modell alapadatai a kö-

vetkezôk:

Általános ösztönzési rendszer a felsô- és középvezetés tagjai számára
Az ösztönzôkitûzés kiemelt társasági és szervezeti szintû pénzügyi és mûködési mutatókat tartalmaz, valamint  

a Társaság stratégiai céljainak a megvalósításához való hozzájárulás és a Teljesítménymenedzselési Rendszer-

ben (TMR) rögzített egyéni feladatok, kompetenciák is értékelésre kerülnek. A mutatók értékelése és az egyéni 

feladatok, kompetenciák minôsítése alapján megállapított ösztönzôbôl általában 60% az értékelést követôen kerül 

kifizetésre, 40% pedig halasztottan, két év várakozási idô után, mely arány az egyéni szerzôdések alapján változhat.

A 2005. évre megállapított ösztönzô-célkitûzések értékelésére 2006-ban kerül sor, melynek eredménye alapján az 

éven belül esedékes ösztönzô 2006 májusában, a halasztott kifizetésû részvényben megállapított ösztönzô 2008-

ban kerül kifizetésre.

Az IFRS 2-vel összhangban a részvényalapú juttatások részvényelszámolású tranzakcióként kerültek kimutatásra az 

ösztönzô juttatás idôpontjában számított valós értékének az eltelt megszolgálási idôszakra jutó része ráfordításként 

történô elszámolásával. A felmerült költség a személyi jellegû ráfordítások között került elszámolásra a saját tôke 

egyidejû növekedésével, amely 2005-ben 613 millió forint, míg 2004-ben 407 millió forint volt.

Juttatások a kulcspozícióban lévô felsô- és középvezetés részére 

Az Igazgatóság és a Felügyelôbizottság tagjai részére nyújtott kölcsönök
Sem az Igazgatóság, sem a Felügyelôbizottság tagjai részére nem került sor kölcsön nyújtására.

 2005 2004
 millió forint millió forint

Tárgyévben elszámolt költség 964 891

Le nem hívott átváltási opciók valós értéke 2 511 3 277

Átváltható kötvény kötelezettség része 5 820 8 191

Átváltható kötvény tôke része  2 061 2 760

 2005 2004

Súlyozott átlagos részvényárfolyam (forint/részvény) - 5 851

Súlyozott átlagos átváltási ár (forint/részvény) - 8 628

Múltbéli adatokon alapuló várható volatilitás  - 29,9%

Várható élettartam (év) - 2,63

Kockázatmentes kamatláb - 10,2%

 2005 2004
 millió forint millió forint

Bérek és egyéb rövid távú juttatások 1 298 1 057

Végkielégítés - 221

Munkaviszony megszûnése utáni juttatások  7 60

Egyéb hosszú távú juttatások 209 192

Részvényalapú juttatások 1 386 1 008

Összesen 2 900 2 538
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  Súlyozott  Súlyozott
  átlagos  átlagos
 Átváltási opció átváltási ár Átváltási opció átváltási ár
 darabszáma 2005  darabszáma 2004
 2005  forint/ 2004 forint/
 részvény részvény részvény részvény

Tárgyév elején fennálló opciók 1 465 896 5 942 1 636 680 5 621

Tárgyév során juttatott opciók  - -  362 916 7 165

Tárgyév során visszavett opciók 64 044 5 621 142 320 5 621

Tárgyév során lehívott opciók 366 474 5 942 391 380 5 851

Tárgyév során lejárt opciók -  - -  -

Év végén fennálló opciók 1 035 378 5 954 1 465 896 5 942

Lehívható opciók év végén - - - -



34 A magyar számviteli törvény és az IFRS szerinti 
konszolidált pénzügyi kimutatások közötti 
eltérések levezetése

A magyar számviteli törvény (MSZSZ) 1992. január 1-jén lépett hatályba, és azóta többször módosult. Az új, 2000. 

évi C. törvény, amely 2001. január 1-jén lépett életbe, közelebb hozta a magyar számvitelt az IFRS-hez. A számviteli 

alapelvek kialakításában meghatározó volt az EU 4., 7. és 8. direktívája, azonban ezek bizonyos vonatkozásban még 

mindig eltérnek az IFRS-tôl. A következô táblázat mutatja a magyar, nem konszolidált saját tôke egyeztetését az 

IFRS-beszámolóhoz.

i) Céltartalékok
Mivel az MSZSZ nem tette lehetôvé a mezôfelhagyási céltartalék tárgyi eszközökre történô aktiválását, az meg-

képzéskor a tárgyévi eredménnyel szemben került elszámolásra. A számviteli törvény 4.4-es bekezdése alapján 

2005-tôl kezdôdôen a MOL MSZSZ szerinti beszámolása e tekintetben megváltozott, az alkalmazott számviteli 

elszámolás megfelel a törvény 10.5 bekezdése által a Csoport konszolidált beszámolójának alapjául szolgáló IFRS 

követelményeinek. Az MSZSZ továbbra sem rendelkezik a diszkontálásról, az IFRS szerint kamatköltségként elszá-

molt diszkonthatás az MSZSZ szerinti beszámolóban az egyéb ráfordítások között kerül kimutatásra. 

ii) Halasztott adó
Az IFRS elôírja a halasztott adóeszköz vagy -kötelezettség kimutatását minden idôbeli adóeltérésre, ha ezen eszkö-

zök és kötelezettségek elszámolt értéke a jövôbeni adóalapot képezô nyereség meghatározásakor érvényesíthetô 

lesz. A magyar számviteli szabályozás nem teszi lehetôvé ilyen eszköz vagy kötelezettség felvételét az egyedi 

mérlegbe.

iii) Hitelfelvételi költségek aktiválása
Az IFRS megengedi azon finanszírozási költségek aktiválását, amelyek közvetlenül eszközbeszerzéshez vagy esz-

köz-elôállításhoz kapcsolhatóak. A hitelfelvételi költségek mind a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó hitelhez, 

mind az általános vállalatfinanszírozást szolgáló hitelhez tartozhatnak, és magukba foglalhatják az árfolyam-különbö-

zetnek a kamatot helyettesítô részét is. A MSZSZ szerint csak a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó hiteleken 

felmerült kamatot és árfolyam-különbözeteket – függetlenül az utóbbi mértékétôl – kell és lehet aktiválni. 

iv) Devizakonverzió
Az IFRS szerint a külföldi pénzértékre szóló monetáris eszközöket és kötelezettségeket év végi árfolyamon kell 

értékelni. Az MSZSZ szerint ettôl eltérôen, a teljes nettó nem realizált árfolyamnyereséget korábban el kellett 

határolni a késôbbi idôszakok árfolyamveszteségének ellentételezésére. 2003. január 1-jétôl azonban ez a módszer 

 
   Anyavállalati Anyavállalati
   részvényesek részvényesekre
   részesedése az jutó
 Jegyzett tôke Tartalékok  eredménybôl saját tôke
 millió  millió millió millió
 forint forint forint forint

2005. december 31. – MSZSZ MOL Rt. 108 985  746 597  398 807  1 254 389 

IFRS konszolidáció hatása - -68 117 45 384  -22 733

IFRS módosítások:      

   Halasztott adó ii) - 36 209  -2 954 33 255 

   Mezôfelhagyási kötelezettségekre képzett 

    céltartalék  i) - 1 666  -1 666 -

   Saját részvények visszavásárlása  vii) -7 412 -58 706 -81 327 -147 445

   Eladási és vételi opcióval rendelkezô 

    részvények (13. jegyzet) viii) -7 553 -43 950 -96 001 -147 504

   Successful Efforts módszer szerinti 

    elszámolásra történô áttérés hatása   - 17 206  -1 072 16 134 

   Termelôberendezések értékcsökkenése v) - 2 687  -482 2 205 

   Finanszírozási költségek aktiválása iii) - 4 892  2 878  7 770 

   Feldolgozó eszközök értékvesztése  - -480 121  -359

   Projektköltség-aktiválás  - -430 430  - 

   Hiteldíj elhatárolás  - 861  111  972 

   Pénzügyi befektetések átértékelése iv) - 611  -22 225 -21 614

   Származékos ügyletek, halasztott adóval együtt vi) - 4 393  -13 4 380 

   Elhatárolt árfolyamveszteség visszaforgatása iv) - -913 913  - 

   Karbantartási költségek IAS 16 szerinti aktiválása ix) - - 2 103  2 103 

   Részvény alapú kifizetések  - 1 577 29 1 606

   Egyéb  - 237  -117 120 

2005. december 31. – IFRS MOL-csoport  94 020  644 340  244 919  983 279 

 
   Anyavállalati Anyavállalati
   részvényesek részvényesekre
   részesedése az jutó
 Jegyzett tôke Tartalékok  eredménybôl saját tôke
 millió  millió millió millió
 forint forint forint forint

2004. december 31. – MSZSZ MOL Rt. 108 619  627 043  137 082 872 744 

IFRS-konszolidáció hatása - -213 307 83 625  -129 682

IFRS-módosítások:     

   Halasztott adó ii) - 54 379  -15 956 38 423 

   Mezôfelhagyási kötelezettségekre 

    képzett céltartalék  i) - 3 892  -2 226 1 666 

   Saját részvények visszavásárlása  vii) -4 157 -20 862 -33 -25 052

   Eladási és vételi opcióval rendelkezô

    részvények (13. jegyzet) viii) -9 828 -40 691 -3 674 -54 193

   Successful Efforts módszer szerinti

    elszámolásra történô áttérés hatása   - 14 919  2 287  17 206 

   Termelôberendezések értékcsökkenése  v) - 3 347  -660 2 687 

   Finanszírozási költségek aktiválása iii) - 7 762  -2 870 4 892 

   Feldolgozó eszközök értékvesztése  - -601 121  -480

   Külföldi kutatási eszközök értékvesztése  - -631 - -631

   Projektköltség-aktiválás  - -1 224 794  -430

   Hiteldíj elhatárolás  - 1 225  -364 861 

   Pénzügyi eszközök átértékelése iv) - 574  -574 - 

   Származékos ügyletek, halasztott adóval együtt vi) - 7 402  -154 7 248 

   Pénzügyi befektetések átértékelése iv) - -9 792 10 403  611 

   Elhatárolt árfolyamveszteség visszaforgatása iv) - -1 367 454  -913

   Részvény alapú kifizetések  - 108 -755 -647

   Egyéb  - -1 210 1 070  -140

2004. december 31. – IFRS MOL-csoport  94 634  430 966  208 570  734 170 
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megváltozott oly módon, hogy a 2002 végéig elhatárolt, felhalmozott, nem realizált árfolyamnyereséget a következô 

öt év során fel kell oldani. Az MSZSZ lehetôvé teszi a beruházási hiteleken keletkezett, nem realizált árfolyamvesz-

teségek elhatárolását maximálisan az idôszak összes nem realizált nettó veszteségének mértékéig. Továbbá az 

MSZSZ a külföldi pénznemben meghatározott befektetéseket monetáris eszközként kezeli, így ezek a befektetések 

év végén átértékelés tárgyát képezik.

v) Termelôberendezések értékcsökkenése
Az IFRS szerint a termelôeszközökre termelésarányosan kell értékcsökkenést elszámolni, figyelembe véve a becsült

összes bizonyított készletet minden mezônél. A MOL Rt. 1996. december 31. elôtt minden termelôeszközt a várha-

tó hasznos élettartam alapján lineárisan értékcsökkentett.

vi) Származékos ügyletek
Az IAS 39 hatálybalépésével egyidejûleg az MSZSZ ugyancsak hatályba léptetett bizonyos szabályozásokat a szár-

mazékos ügyletek elszámolásával kapcsolatosan. Azonban a beágyazott származékos ügyletek koncepciója nem 

került bevezetésre.

vii) Visszavásárolt saját részvények 
Az IFRS szerint a visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tôkébôl kerül levonásra. A névérték és a 

bekerülési érték közötti különbözet, valamint az esetleges nyereségek és veszteségek közvetlenül a tartalékok-

ban kerülnek elszámolásra. Az MSZSZ a visszavásárolt saját részvényeket az értékesítésre szánt értékpapírokkal 

azonos módon kezeli, és a sajátrészvény-tranzakciókon elért nyereség, illetve veszteség az idôszak eredményében 

kerül elszámolásra.

viii) Eladási és vételi opcióval rendelkezô részvények
Az IFRS szerint a pénzügyi instrumentum kötelezettségnek minôsül, ha a pénzügyi instrumentum kapcsán a kibo-

csátónak pénzeszköz átadására vonatkozó szerzôdéses kötelme áll fenn a kibocsátó szempontjából potenciálisan 

bekövetkezô elônytelen változások esetén. A BNP Paribas által a korábbi tulajdonosoktól megvásárolt részvények, 

melyekhez vételi és eladási opció kapcsolódik (eredetileg a Slovnaft megvásárlása kapcsán kibocsátott részvé-

nyek, lásd 13. jegyzet), megfelelnek a fent említett meghatározásnak. Ennek megfelelôen a részvények összetett 

pénzügyi instrumentumnak minôsülnek, amelyek kötelezettség része a szállítók és egyéb kötelezettségek között 

szerepel (lásd 18. jegyzet). Az MSZSZ szerint készített beszámolóban a részvények a saját tôke részeként kerül-

nek kimutatásra.

ix) Karbantartási költségek
Az IAS 16-nak megfelelôen az ismétlôdô jelentôs karbantartások költségeit aktiválni kell a kapcsolódó tárgyi esz-

közök bekerülési értékébe, mely költséget a következô jelentôs karbantartási munkálatokig terjedô idôszak alatt  

kell értékcsökkenésként elszámolni. Az MSZSZ szerint ezen költségeket továbbra is költségként kell elszámolni.
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Fôbb mûködési adatok
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   Földgáz  Kôolaj  Kombinált
    millió  millió
 millió m3 Bcf kt hordó ktoe boe

Külföldi készlet

2000. december 31-én 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Készletátértékelés

Új felfedezés, feltárás

Termelés

Készletvásárlás vagy értékesítés

2001. december 31-én 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Készletátértékelés

Új felfedezés, feltárás

Termelés

Készletvásárlás vagy értékesítés

2002. december 31-én 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Készletátértékelés

Új felfedezés, feltárás

Termelés   -490,3 -3,6 -490,3 -3,6  

Készletvásárlás vagy értékesítés   2 649,7 19,3 2 649,7 19,3  

2003. december 31-én 0,0 0,0 2 159,4 15,7 2 159,4 15,7  

Készletátértékelés

Új felfedezés, feltárás

Termelés   -877,7 -6,4 -877,7 -6,4 

Készletvásárlás vagy értékesítés   2 778,4 20,2 2 778,4 20,2  

2004. december 31-én 0,0 0,0 4 060,0 29,5 4 060,0 29,5  

Készletátértékelés   2 105,0 15,3 2 105,0 15,3

Új felfedezés, feltárás   0,0 0,0 0,0 0,0

Termelés   -1 004,0 -7,3 -1 004,0 -7,3

Készletvásárlás vagy értékesítés

2005. december 31-én 0,0 0,0 5 161,0 37,5 5 161,0 37,5

 Bizonyított nettó szénhidrogén-
 készletek alakulása

 Bizonyított nettó szénhidrogén-
 készletek alakulása   Földgáz  Kôolaj  Kombinált

    millió  millió
 millió m3 Bcf kt hordó ktoe boe

Összes magyarországi készlet 

2000. december 31-én 32 215,0 1 138,0 9 479,0 71,6 38 333,0 289,4

Készletátértékelés 2 327,9 82,1 454,7 3,4 1 926,3 14,5

Új felfedezés, feltárás 2 828,4 99,8 1714,5 12,9 4 135,9 31,2

Termelés -3 101,3 -109,5 -978,5 -7,4 -3 629,0 -27,4

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2001. december 31-én 34 270,0 1 210,4 10 669,7 80,5 40 766,2 307,7

Készletátértékelés -2 189,0 -77,0 100,0 0,8 -1 864,0 -13,9

Új felfedezés, feltárás 1 016,0 36,0 0,0 0,0 948,0 7,1

Termelés -2 932,0 -104,0 -956,0 -7,2 -3 443,0 -26,0

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2002. december 31-én 30 165,0 1 065,4 9 813,7 74,1 36 408,0 274,9  

Készletátértékelés -1 461,2 -51,6 -744,3 -5,6 -1 605,2 -12,1  

Új felfedezés, feltárás 1 237,9 43,7 634,1 4,7 1 769,8 13,4  

Termelés -2 298,6 -81,2 -1 013,2 -7,6 -3 027,5 -22,9  

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2003. december 31-én 27 643,1 976,3 8 690,3 65,6 33 545,1 253,3  

Készletátértékelés -6 139,5 -216,8 -121,2 -0,9 -4 744,5 -35,8  

Új felfedezés, feltárás 863,6 30,5 64,4 0,5 817,0 6,2  

Termelés -855,0 -30,2 -973,8 -7,4 -1 722,5 -13,0  

Készletvásárlás vagy értékesítés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2004. december 31-én 21 512,2 759,8 7 659,8 57,8 27 895,1 210,6  

Készletátértékelés -1 367,4 -48,3 -1 563,8 -11,8 -3 508,6 -26,5  

Új felfedezés, feltárás 801,6 28,3 397,9 3,0 1299,1 9,8  

Termelés -1 648,3 -58,3 -852,7 -6,4 -2 271,9 -17,2  

Készletvásárlás vagy értékesítés -84,4 -3,0 0,0 0,0 -70,5 -0,5  

2005. december 31-én 19 213,7 678,5 5 641,2 42,6 23 343,2 176,2  

   Földgáz  Kôolaj  Kombinált
     millió  millió
  millió m3 Bcf kt  hordó ktoe boe

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 

2001. december 31-én  34 270,0 1 210,4 10 669,7 80.5 40 766,2 307,7

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 

2002. december 31-én  30 165,0 1 065,0 9 814,0 74.0 36 408,0 274,9

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 

2003. december 31-én  27 643,1 976,3 10 849,7 81.3 35 704,5 269,0  

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 

2004. december 31-én  21 512,2 759,8 11 719,9 87.3 31 955,2 240,2  

Összes szénhidrogénkészlet (hazai és külföldi) 

2005. december 31-én  19 213,7 678,5 10 802,3 80,1 28 504,3 213,8 

 Bizonyított nettó szénhidrogén-
 készletek alakulása
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 Átlagos termelési
 költségek alakulása*  2001 2002 2003 2004 2005

Kôolaj

USD/hordó 5,54 6,44 6,57** 6,11** 6,28**

Földgáz

USD /millió köbláb (MMcf) 400,2 508,5 629,4 858,7 937,7

* beleértve az amortizációt

** ZMB -vel

 Kutatási információk
  2001 2002 2003 2004 2005

Tesztelt kutak* 26 (2) 17 (2) 94 (71) 121 (102) 41 (28)

ebbôl kutatófúrás (ebbôl külföldi) 16 (2) 9 (2) 14 (1) 8 (1) 12 (2)

kôolajtalálat (ebbôl külföldi) 2 0 (0) 2 (0) 0 (0) 1 (0)

földgáztalálat (ebbôl külföldi) 5 (1) 2 (1) 3 (0) 1 (0) 2 (1)

meddô kút (ebbôl külföldi) 9 (1) 7 (1) 9 (1) 7 (1) 9 (1)

ebbôl feltárófúrás 10 8 (0) 80 (70) 43 (31) 29 (26)

kôolajtalálat (ebbôl külföldi) 10 6 (0) 76 (70) 31 (31) 29 (26) 

földgáztalálat (ebbôl külföldi) 0 2 (0) 4 (0) 12 (0) 0

meddô kút (ebbôl külföldi) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0

* 2003-2004-ben ZMB-vel

  2001 2002 2003 2004 2005

Kôolajtermelés (hazai) 1064 1050 1134 1077 947

Kôolajtermelés (külföldi)   621 1148 1369

Kondenzátumtermelés 270 245 219 229 206

PB-termelés 195 192 206 220 206

Egyéb gáztermék 42 42 50 52 51

 Szénhidrogén-termelés
 (bruttó adatok) (kt)

  2001 2002 2003 2004 2005

Hazai termelés nettó száraz 3 226 3 101 2 940 3 015 2 966

Import 9 587 10 700 12 189 10 982 11 515

Tárolói különbözet 544 -411 -541 -10 -164

ebbôl hazai 101 -442 -44 -218 -291

ebbôl import 443 31 -497 208 127

Összes forrás 13 358 13 390 14 588 13 987 14 317

Gázszolgáltatóknak 9 800 9 531 10 645 10 535 10 791

Erômûvi értékesítés 1 880 2 277 2 393 2 256 2 095

Ipari és egyéb fogyasztóknak 1 173 1 074 904 500 607

Veszteség és saját felhasználás* 505 508 646 696 824

Összes értékesítés és felhasználás 13 358 13 390 14 588 13 987 14 317

 * 2003–2004-ben tartalmazza a TVK felé történô értékesítést

 Földgáztermelés és 
 -értékesítés (millió m3)

 Földgázárak (forint/m3)
  2001 2002 2003 2004 2005

Átlagos importár 39,3 28,3 31,8 30,5 42,9

Átlagos nagykereskedelmi gázár

(szállítási díjjal) 25,9 28,0 30,1 39,1 46,5

Nagykereskedelmi ár viszonteladóknak 24,5 26,3 28,9 40,0 47,5

Nagykereskedelmi ár iparnak és erômûnek 30,5 33,0 33,9 35,4 42,5

  2001 2002 2003 2004 2005

Hazai 392,5 348,1 377,9 512,3 506,9

Import 1359,4 1724,0 2112,7 1889,7 1925,7

Import (külsô)    12,4 30,8

Összes 1751,9 2072,1 2490,6 2414,4 2 463,4

 Földgáztárolói záró mobil 
 készlet (millió m3)

  2001 2002 2003 2004 2005

Feldolgozott hazai kôolaj 1 002 1 001 1 092 980 908

Feldolgozott importkôolaj 5 840 4 989 9 396 11 054 11 503

Teljes kôolaj-feldolgozás 6 842 5 990 10 488 12 034 12 411

Gazolinfeldolgozás 259 223 219 231 210

Egyéb alapanyag-feldolgozás 773 1 202 1 247 1 933 2 309

Teljes feldolgozott mennyiség 7 874 7 415 11 954 14 198 14 930

Bér- és közös feldolgozás 0 0 0 0 0

Átlagos desztillációs kihasználtság  

Dunai Finomító (%) 74 85 85 86 91

Átlagos desztillációs kihasználtság 

Bratislava Finomító (%)   97 94 95

 Kôolaj-feldolgozási adatok
 (kt)

 2001** 2002** 2003*** 2004 2005

Belföldi termékértékesítés 4 472 4 061 4 066 3 892 4 065

Gáz- és tüzelôolajok 1 692 1 735 1 766 1 808 1 919

Motorbenzinek 1 130 1 133 1 189 1 159 1 148

Fûtôolajok 1 146 567 478 238 166

Bitumenek 202 234 183 165 244

Kenôanyagok 49 38 32 25 26

Egyéb termékek 253 354 418 497 562

Szlovákiai termékértékesítés  248 1 188 1 408 1 378

Gáz- és tüzelôolajok  47 562 690 719

Motorbenzinek  115 419 467 420

Kenôanyagok  2 18 20 15

Bitumenek  6 60 58 96

Egyéb termékek  78 129 173 128

Export értékesítés 2 258 2 296 4 635 5 836 6 004

Gáz- és tüzelôolajok 995 1 304 2613 3 150 3 264

Motorbenzinek 546 396 1153 1 554 1 534

Kenôanyagok (bázisolajjal) 72 65 80 94 115

Bitumenek 104 105 152 167 191

Egyéb termékek 541 426 637 871 900

Összes termék-értékesítés 6 730 6 605 9 889 11 136 11 447

* MOL-csoport

** MOL-csoport vegyipari alapanyagok nélkül

*** MOL-csoport Slovnafttal (április 1-jétôl)

 Kôolajtermék-értékesítési adatok
 (PB és gáztermékek nélkül) (kt)



  2001 2002 2003* 2004 2005

Etilén 359 365 489 595 796

LDPE 107 113 220 294 284

HDPE 184 194 188 195 353

PP 260 278 330 370 441

* MOL-csoport Slovnafttal (április 1-jétôl)

 Vegyipari termelési adatok (kt)

  2001 2002 2003* 2004 2005

Magyarországi értékesítés 381 397 393 430 468

Szlovákia  10 79 77 69

Export értékesítés 398 412 624 550 757

Összes termékértékesítés 779 819 1096 1057 1294

* MOL-csoport Slovnafttal (április 1-jétôl)

 Vegyipari termék értékesítési adatok (kt)

  2001** 2002 2003*** 2004 2005

Kutatás és termelés 2 203 2 154 2 024 1 682 1 502

Feldolgozás és kereskedelem* 6 077 4 454 3 160 3 045 2 953

Gáz* 672 676 624 10 6

Társasági szolgáltatások 1004 688 531 528 580

Központ és egyéb 526 541 709 578 489

MOL Rt. összesen 10 482 8 513 7 048 5 843 5 530

Leányvállalatok 7 027 6 759 8 884 10 617 10 056

MOL-csoport 17 509 15 272 15 932 16 460 15 586

* 2001-ben a Feldolgozás és Kereskedelem létszámából a földgázszállítás létszáma átkerült a gáz divízióba.

** TVK-val korrigált

*** Slovnafttal (április 1-jétôl)

 Teljes munkaidôs átlagos
 létszám (fô)

  2001** 2002 2003*** 2004 2005

MOL Rt. 9 390 7 296 6 539 5 546 5 348

Leányvállalatok 7 048 5 636 9 327 9 919 9 312

MOL-csoport 16 438 12 932 15 866 15 465 14 660

** TVK-val korrigált

*** Slovnafttal (április 1-jétôl)

 Zárólétszám (fô)
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 2001  2002 2003 2004 2005 2005
 millió  millió  millió  millió  millió  millió 
 forint forint forint forint forint USD

Értékesítések és egyéb, 

a mûködésbôl származó bevételek 1 190 143 1 166 930 1 524 039 1 971 956 2 473 614 12 390

Mûködési költségek 1 193 320 1 109 761 1 440 968 1 723 185 2 169 178 10 865

Üzleti tevékenység eredménye -3 177 57 169 83 071 248 771 304 436 1 525

Nettó eredmény 1 241 65 262 99 981 208 570 244 919 1 227

 Eredménykimutatás a december 31-ével 
 végzôdô évre

 2001  2002 2003 2004 2005 2005
 millió  millió  millió  millió  millió  millió 
 forint forint forint forint forint USD

Befektetett eszközök 635 897 630 721 1 091 774 1 101 385 1 344 176 6 733

Forgóeszközök 372 745 328 763 440 961 533 495 684 659 3 429

Eszközök összesen 1 008 642 959 484 1 532 735 1 634 880 2 028 835 10 162

Saját tôke összesen 367 081 405 441 523 869 734 170 983 279 4 925

Külsô tulajdonosok részesedése 74 063 68 714 155 752 67 955 70 359 352

Hosszú lejáratú kötelezettségek 265 957 195 035 430 995 319 716 427 979 2 144

Rövid lejáratú kötelezettségek 301 541 290 294 422 119 513 039 547 218 2 741

Források összesen 1 008 642 959 484 1 532 735 1 634 880 2 028 835 10 162

 Mérleg a december 31- ével 
 végzôdô évre

 2001  2002 2003 2004 2005 2005
 millió  millió  millió  millió  millió  millió 
 forint forint forint forint forint USD

Üzleti tevékenységbôl származó 

nettó készpénz 71 412 167 845 203 158 324 381 282 159 1 413

Befektetési tevékenységre felhasznált 

nettó készpénz -45 343 -65 213 -298 529 -224 811 -259 461 -1 300

Finanszírozási mûveletekbôl származó 

cash flow -6 292 -118 292 114 639 -75 657 -49 472 -248

Készpénz nettó csökkenése/

növekedése 19 777 -15 660 19 268 23 913 -26 774 -134

 Cash flow a december 31-ével
 végzôdô évre

Összefoglaló pénzügyi adatok (IFRS)



B) Aktivált eszközérték
Kôolaj- és földgázkutató és -termelô tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak összesített bruttó 

értékét, halmozott értékcsökkenését, értékvesztését, valamint nettó könyv szerinti értékét az adott évek fordulónap-

jára vonatkozóan az alábbi tábla mutatja. 

 
 Konszolidált vállalatok Társult
millió forint Hazai Külföldi Összesen vállalatok Összesen

2003 december 31-én         

Bruttó érték 219 024 34 564 253 588 - 253 588

Bizonyított vagyonhoz kapcsolt 219 024 34 564 253 588 - 253 588

Nem bizonyított vagyonhoz kapcsolt - - - - -

Halmozott értékcsökkenés, értékvesztés 134 176 5 240 139 416 - 139.416

Nettó könyv szerinti érték 84 848 29 324 114 172 - 114 172

     

2004. december 31-én         

Bruttó érték 229 066 38 103 267 169 - 267 169

Bizonyított vagyonhoz kapcsolt 229 066 38 103 267 169 - 267 169

Nem bizonyított vagyonhoz kapcsolt - - - - -

Halmozott értékcsökkenés, értékvesztés 146 819 11 377 158 196 - 158 196

Árfolyam-különbözet - 931 931 - 931

Nettó könyv szerinti érték 82 247 27 657 109 904 - 109 904

2005. december 31-én         

Bruttó érték 237 814 46 836 284 650 - 284 650

Bizonyított vagyonhoz kapcsolt 237 814 46 836 284 650 - 284 650

Nem bizonyított vagyonhoz kapcsolt - - - - -

Halmozott értékcsökkenés, értékvesztés 157 603 20 461 178 064 - 178 064

Árfolyam-különbözet - 3 014 3 014 - 3 014

Nettó könyv szerinti érték 80 211 29 390 109 601 - 109 601
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 Kôolaj, kondenzátum és földgáz (kt egyenérték)
 Konszolidált vállalatok Társult
 Hazai Külföldi Összesen vállalatok Összesen

Készlet 2003. december 31-én 33 545  2 160 35 705  - 35 705

Korábbi becslések módosítása -4 745 2 778 -1 966 - -1 966

Mezôkiterjesztés és új találatok 271  - 271  - 271 

Improved recovery alkalmazása 546  - 546  - 546 

Készletek vásárlása - - -  - - 

Készletek értékesítése - -  -  - - 

Termelés -1 722 -878 -2 600 - -2 600

Készlet 2004. december 31-én 27 895  4 060  31 955  - 31 955 

Korábbi becslések módosítása -3 509 2 105 -1 404 - -1 404

Mezôkiterjesztés és új találatok 285  - 285  - 285 

Improved recovery alkalmazása 1 014  - 1 014  - 1 014 

Készletek vásárlása - - -  - - 

Készletek értékesítése -71 -  -71  - -71 

Termelés -2 272 -1 004 -3 276 - -3 276

Készlet 2005. december 31-én 23 343  5 161  28 504  - 28 504 

Bizonyított, termelésbe állított készlet         

2003. december 31-én 15 998   2 159 18 158  - 18 158 

2004. december 31-én 12 873  4 060  16 933  - 16 933 

2005. december 31-én 15 883  5 161  21 044  - 21 044 

Kiegészítô olaj- és gázipari információk 

a US GAAP SFAS 69-nek megfelelôen 

(nem auditált)
 

A) Készletek
A bizonyított készlet olyan kôolaj- és gázkészletre vonatkozó mennyiségi becslés, amely figyelembe véve a jelenlegi

gazdasági és mûködési feltételket, geológiai és mérnöki adatok alapján gazdaságosan kitermelhetô. A bizonyított 

termelésbe állított készlet olyan készlet, amely a meglévô eszközök és technológia alkalmazásával gazdaságosan 

kitermelhetô. A közzétett készletadatok nem tartalmazzák azon felfedezésekhez rendelhetô mennyiségeket, melyek 

jelenleg még nem bizonyítottak, hiszen a technikai, pénzügyi és egyéb feltételek nem teszik lehetôvé azok gazdasá-

gos termelésbe állítását, kitermelhetôségét.

Kôolaj- és gázkészlet mennyiségi értékére egészen pontosan becslést nem lehet adni, hiszen az alkalmazott becslési 

módszer szubjektív döntési elemeket is tartalmaz, ezért a becslés maga idôrôl idôre átvizsgálás tárgyát képezi. 

A MOL bizonyított szénhidrogénkészlete nem tartalmazza az INA bizonyított készleteinek MOL-ra jutó hányadát, mert 

a MOL Éves jelentése elkészítésének idôpontjáig az INA részérôl a FASB 69 elôírásainak megfelelô készletértékelés 

sem a 2005. december 31-i fordulónapra, sem a megelôzô évekre vonatkozóan nem állt rendelkezésre.

Az év végi becsült nettó bizonyított kôolaj- és földgázkészlet-értékeket és az abban történt évközi változásokat az 

alábbi tábla mutatja.

 Kôolaj és kondenzátumok (kt) Földgáz (millió m3)
 Konszolidált vállalatok Társult Konszolidált vállalatok Társult
  Kül- Ösz-  vál- Ösz-  Kül- Ösz-  vál- Ösz-
 Hazai földi szesen lalatok szesen Hazai földi szesen lalatok szesen

Készlet 2003. dec. 31-én 12 655  2 160 14 815  - 14 815  26 199  - 26 199  - 26 199 

Korábbi becslések módosítása -374 2 778 2 405 - 2 405 -6 669 - -6 669 - -6 669

Mezôkiterjesztés és új találatok 31  - 31  - 31  284  - 284  - 284 

Improved recovery alkalmazása 109  - 109  - 109  553  - 553  - 553 

Készletek vásárlása - -  -   -  -  -  -

Készletek értékesítése -  - - - - - - - - -

Termelés -1 321 -878 -2 199 - -2 199 -511 - -511 - -511

Készlet 2004. dec. 31-én 11 100  4 060  15 160  - 15 160  19 856  - 19 856  - 19 856 

Korábbi becslések módosítása -1 991 2 105 114 - 114 -1 903 - -1 903 - -1 903

Mezôkiterjesztés és új találatok 176  - 176  - 176  132  - 132  - 132 

Improved recovery alkalmazása 346  - 346  - 346  591  - 591  - 591 

Készletek vásárlása - -  -   -  -  -  -

Készletek értékesítése -6  - -6 - -6 -83 - -83 - -83

Termelés -1 131 -1 004 -2 135 - -2 135 -1 420 - -1 420 - -1 420

Készlet 2005. dec.31-én 8 495  5 161  13 656  - 13 656  17 172  - 17 172  - 17 172 

Bizonyított, termelésbe állított készlet

2003. december 31-én 6 739   2 160 8 898  - 8 899  12 048  - 12 048  - 12 048 

2004. december 31-én 6 109  4 060  10 169  - 10 169  8 623  - 8 623  - 8 623 

2005. december 31-én 5 869  5 161  11 030  - 11 030  11 733  - 11 733  - 11 733 



D) Eredmény
Kôolaj- és földgáztermelési tevékenység csoportszintû eredménye, figyelmen kívül hagyva a finanszírozási költsége-

ket és az ehhez kapcsolódó adóhatást.
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 Konszolidált vállalatok Társult
millió forint Hazai Hülföldi Összesen vállalatok Összesen

2003. december 31-én végzôdô évre          

Értékesítés 93 879 12 757  106 636 - 106 636

Harmadik félnek történô értékesítés 600  12 757  13 357  - 13 357 

Belsô átadások 93 279  -  93 279  - 93 279 

Termelési költségek -18 647 -1 728  -20 375 - -20 375

Kutatási költségek -6 443 -3 174 -9 617 - -9 617

Értékcsökkenés, értékvesztés -18 028 -2 579 -20 607 - -20 607

Egyéb, eredményre ható tételek -2 207 -2 643 -4 850 - -4 850

Adózás elôtti eredmény 48 555 2 633 51 187 - 51 187

Adó - -546 -546 - -546

Mûködésbôl származó eredmény 48 555 2 087 50 641 - 50 641

     

2004. december 31-én végzôdô évre          

Értékesítés 102 076 30 277  132 353 - 132 353

Harmadik félnek történô értékesítés 1 131  30 277  31 408  - 31 408 

Belsô átadások 100 945  -  100 945  - 100 945 

Termelési költségek -18 476 -795 -19 271 - -19 271

Kutatási költségek -6 160 -1 317 -7 477 - -7 477

Értékcsökkenés, értékvesztés -16 491 -6 114 -22 605 - -22 605

Egyéb, eredményre ható tételek -2 748 -18 091 -20 839 - -20 839

Adózás elôtti eredmény 58 201 3 960  62 162 - 62 162

Adó -8 648 -3 072 -11 720 - -11 720

Mûködésbôl származó eredmény 49 554 888 50 442 - 50 442

     

2005. december 31-én végzôdô évre     

Értékesítés 140 270 51 253  191 523 - 191 523

Harmadik félnek történô értékesítés 101 773 51 253  153 026  - 153 026 

Belsô átadások 38 497 -  38 497  - 38 497 

Termelési költségek -19 970 -1 788 -21 757 - -21 757

Kutatási költségek -8 431 -4 983 -13 413 - -13 413

Értékcsökkenés, értékvesztés -16 268 -9 084 -25 352 - -25 352

Egyéb, eredményre ható tételek -2 751 -13 233 -15 984 - -15 984

Adózás elôtti eredmény 92 850  22 166  115 016 - 115 016

Adó - -6 441 -6 441 - -6 441

Mûködésbôl származó eredmény 92 850 15 725 108 575 - 108 575

1) Az egyéb, eredményre ható tételekbôl minden évben kikorrigálásra kerültek a MOL-on belül átvett adminisztrációs költségek.

C) Felmerült költségek
Az év során kôolaj- és földgázvagyon megszerzésére, kutatásra és mezôfejlesztésre fordított összeg, függetlenül 

attól, hogy aktiválásra kerül, vagy költségként kerül elszámolásra.

 
 Konszolidált vállalatok Társult
millió forint Hazai Külföldi Összesen vállalatok Összesen

2003. december 31-én végzôdô évre          

Készlet megszerzése  212 22 701 22 913 - 22 913

Bizonyított készlet 212 22 701 22 913 - 22 913

Nem bizonyított készlet - - - - -

Kutatási tevékenység 9 628 3 172 12 800 - 12 800

Geológiai és geofizikai mérések 3 485 935 4 420 - 4 420

Kútfúrás 6 101 1 672 7 773 - 7 773

Bérleti díjak, egyéb 42 565 607 - 607

Mezôfejlesztés 9 238 8 603 17 841 - 17 841

Összes felmerült költség 19 078 34 476 53 554 - 53 554

     

2004. december 31-én végzôdô évre          

Készlet megszerzése  4 608 612 - 612

Bizonyított készlet - - - - -

Nem bizonyított készlet 4 608 612 - 612

Kutatási tevékenység 9 295 3 594 12 889 - 12 889

Geológiai és geofizikai mérések 3 283 911 4 194 - 4 194

Kútfúrás 5 976 1 699 7 675 - 7 675

Bérleti díjak, egyéb 37 984 1 021 - 1 021

Mezôfejlesztés 8 548 4 147 12 695 - 12 695

Összes felmerült költség 17 847 8 349 26 196 - 26 196

     

2005. december 31-én végzôdô évre     

Készlet megszerzése  - 3 935 3 935 - 3 935

Bizonyított készlet - - - - -

Nem bizonyított készlet - 3 935 3 935 - 3 935

Kutatási tevékenység 10 207 4 983 15 190 - 15 190

Geológiai és geofizikai mérések 3 437 2 381 5 818 - 5 818

Kútfúrás 6 738 2 042 8 780 - 8 780

Bérleti díjak, egyéb 32 560 592 - 592

Mezôfejlesztés 6 797 3 815 10 612 - 10 612

Összes felmerült költség 17 004 12 733 29 737 - 29 737
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E/2) Jövôbeli diszkontált nettó pénzáramok standardizált értékének változásaE/1) Jövôbeli diszkontált nettó pénzáramok standardizált értéke
A bizonyított készletek kitermelésébôl származó jövôbeli nettó pénzáramok standardizált értéke a következôképpen 

kerül meghatározásra:

1.  Az év végi gazdasági feltételek figyelembevételével meghatározásra kerül a bizonyított készletmennyiség jövôbeli

kitermelésének ütemezése.

2.  A bizonyított készlet értékesítésébôl származó jövôbeli becsült pénzáramok év végi árszinten kerülnek meghatáro-

zásra. 

3.  A jövôbeli pénzáramokat csökkentik a becsült termelési költségek (beleértve a szállítási költséget és a bányajára-

dékot), jövôbeni fejlesztési és egyéb költségek (javarészt mezôfelhagyási és karbantartási költségek). A becslések 

év végi gazdasági feltételeken alapulnak. 

4.  A jövôbeli nyereségadó meghatározása az év végén érvényes törvényi adókulcs és adókedvezmények figyelembe-

vételével történik. Az adóalap számításánál a nettó pénzáramot csökkenti a termelést szolgáló eszközök adótör-

vény szerinti értékcsökkenése

5. A jelenérték meghatározása az SFAS 69 elôírásai szerinti 10%-os diszkontráta alkalmazásával történik. 

A jövôbeli diszkontált nettó pénzáramok standardizált értékét nem lehet úgy értelmezni, hogy az a társaság kôolaj-  

és földgázvagyonának valós értékét mutatja. A valós érték meghatározásánál többek között figyelembe kellene venni

azon készleteket is, melyek jelenleg nem bizonyítottak, az ár- és költségszintek jövôbeli változásait, valamint a jelen-

érték meghatározásához olyan diszkontfaktor alkalmazása szükséges, amely jobban jellemzi az idô múlását és a becs-

lésekben rejlô kockázatokat.

 
 2003 2004 2005
 Konszolidált vállalatok Konszolidált vállalatok Konszolidált vállalatok
millió forint Hazai Külföldi Összesen Hazai Külföldi Összesen Hazai Külföldi Összesen

Jövôbeni bejövô pénzáramok 1 253 316  52 905  1 306 220 1 064 107  74 774  1 138 881  1 647 975  176 514  1 824 489 

Jövôbeni termelési költségek -240 371 -11 462 -251 833 -220 696 -10 814 -231 510 -283 637 -40 502 -324 139

Jövôbeni fejlesztési 

és egyéb költségek -139 799 -  -139 799 -165 725 -  -165 725 -136 617 -9 763  -146 379

Jövôbeni adóráfordítás -106 354 -7 206 -113 560 -98 480 -13 433 -111 913 -197 566 -27 835 -225 401

Jövôbeni nettó pénzáram 766 792  34 237  801 029  579 206  50 527  629 733  1 030 155  98 415  1 128 570 

Diszkonthatás -345 750 -9 316 -355 066 -276 487 -11 354  -287 841 -459 050 -35 067  -494 118

Jövôbeli diszkontált 

nettó pénzáramok 

standardizált értéke 421 042  24 920  445 962  302 719  39 173  341 892  571 104  63 347  634 452 

 
 Konszolidált vállalatok Társult
millió forint Hazai Külföldi Összesen vállalatok Összesen

2003. december 31 421 042  24 920 445 962  - 445 962 

Eladási ár és termelési költség változásának hatása -78 104 -8 809 -86 913 - -86 913

Adott évi kôolaj- és fölgáz-értékesítés, 

csökkentve a termelési költségekkel  -82 469 -11 409 -93 878 - -93 878

Év során felmerült fejlesztési és egyéb költség 14 678  3 304 17 981  - 17 981 

Felfedezésbôl, kiterjesztésbôl, 

IOR-bôl származó nettó pénzáram 9 049  - 9 049  - 9 049 

Jövôbeni fejlesztési és egyéb költségek változása -12 915  -3 304 -16 219  - -16 219 

Készleteladás és készletvásárlás miatti változás - - -  - - 

Készletbecslések felülvizsgálata miatti változás -23 044  36 593 13 549  - 13 549 

Diszkont feloldása 47 783  3 021 50 804  - 50 804 

Nyereségadó nettó változása 6 699  -5 142 1 557  - 1 557 

2004. december 31 302 719  39 173  341 892  - 341 892 

Eladási ár és termelési költség változásának hatása 511 966 33 458 545 424 - 545 424

Adott évi kôolaj és fölgáz értékesítés, 

csökkentve a termelési költségekkel  -120 300 -32 675 -152 975 - -152 975

Év során felmerült fejlesztési és egyéb költség 13 240  3 806 17 046  - 17 046 

Felfedezésbôl, kiterjesztésbôl, 

IOR-bôl származó nettó pénzáram 18 784  - 18 784  - 18 784 

Jövôbeni fejlesztési és egyéb költségek változása 11 013  -10 481 532  - 532 

Készleteladás és készletvásárlás miatti változás -433  - -433 - -433

Készletbecslések felülvizsgálata miatti változás -141 436 33 342 -108 094  - -108 094 

Diszkont feloldása 35 281  4 960 40 241  - 40 241 

Nyereségadó nettó változása -59 730  -8 235 -67 966  - -67 966 

2005. december 31 571 104  63 347  634 452  - 634 452 



  Felelôs
 vállalatirányítás

A MOL a társaságirányítás területén  
a legjobb nemzetközi gyakorlat alkalmazására  
törekszik annak érdekében, hogy részvényesei 
és a társadalom számára kivételes értéket  
teremtsen.

Összhang és kockázatminimalizálás
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Az ügyrend tartalmazza:
   az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
   az Igazgatóság számára szükséges információk körét 

és a jelentések gyakoriságát,
   az elnök és alelnök fôbb feladatait,
    az igazgatósági ülések rendjét és elôkészítését, annak 

állandó napirendjét (keretét),
   a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásá-

nak ellenôrzését.

Az Igazgatóság beszámolója 2005. évi 
tevékenységérôl
2005-ben az Igazgatóság 10 ülést tartott, 85%-os 

átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi 

pontok – mint a bizottsági elnökök beszámolója a leg-

utóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekrôl, 

a tôkepiaci folyamatok áttekintése – mellett az Igazga-

tóság egyedileg értékeli valamennyi üzleti szegmens 

teljesítményét is. 

Összhangban a cég stratégiai céljaival, az Igazgató-

ság döntött a társaság 2006–2010. évi stratégiájáról, 

két gázleányvállalat értékesítésérôl, a Shell romániai 

töltôállomás-hálózatának megvásárlásáról, további  

5%-os részesedés szerzésérôl Kazahsztánban a 

Federovszkoje kutatási blokkban (így a részesedés 

27,5%), valamint az ÁPV Rt.-vel és a BNP Paribas-val 

MOL-törzsrészvényekre kötött opciós megállapodá-

sokról. Az év során az Igazgatóság áttekintette a cég 

üzleteinek területeihez kapcsolódó stratégiai és üzleti 

célkitûzések megvalósítását, valamint az értékteremtô 

növekedési lehetôségeket.

Az Igazgatóság bizottságai

Az Igazgatóság egyes feladatok megoldása céljából bi-

zottságokat hozott létre. A bizottságok elôzetes határo-

zathozatali jogosítvánnyal rendelkeznek az Igazgatóság 

és a menedzsment közti hatásköri megosztást tartalma-

zó Döntési és Hatásköri Listában (DHL) meghatározott 

kérdésekben.

   A bizottságok feladatait az Igazgatóság határozza 

meg.
   Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságo-

kat egyes feladatok ellátására.

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja.

Az Igazgatóság az alábbiakban felsorolt bizottságokat 

mûködteti.

Az Audit Bizottság
5 nem alkalmazotti jogviszonyban álló tag.

Feladatai
   a pénzügyi és ehhez kapcsolódó jelentések 

ellenôrzése,
    a belsô ellenôrzési rendszer hatékonyságának  

figyelése,
   a tervezés, az audit körének és eredményeinek 

ellenôrzése,
   a külsô auditor függetlenségének és objektivitásának 

biztosítása.

A Társaságirányítási és 
Javadalmazási Bizottság
3 nem alkalmazotti jogviszonyban álló, és egy alkalma-

zotti jogviszonyban álló tag.

Feladatai
   a testületi tevékenység elemzése, értékelése,
   az igazgatósági tagsággal kapcsolatos kérdések,
   a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti 

kapcsolattartás támogatása,
   az ügyrendi, szabályozási és etikai kérdések,
    a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldá-

sok, kompenzációs rendszerek áttekintése, javaslatok 

a legjobb gyakorlat megvalósítására.

Az Audit Bizottság beszámolója
2005. évi tevékenységérôl
2005-ben az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 84%-os 

átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi 

pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi 

beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájá-

nak támogatását, valamint a belsô audit rendszeres 

vizsgálatát – a bizottság jelentôs idôt szánt a következô 

témáknak is:
   kockázatkezelés: a bizottság részt vett az átfogó, 

vállalati szintû kockázatkezelési modell kialakításában,
   belsô audit tevékenység: a bizottság értékelte a belsô 

audit jelentéseket,
   pénzügyi helyzet: a bizottság folyamatosan nyomon 

követte a társaság pénzügyi helyzetét.

A Társaságirányítási és Javadalmazási 
Bizottság beszámolója 2005. évi 
tevékenységérôl
2005-ben a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizott-

ság 7 ülést tartott, 93%-os átlagos részvételi arány 

mellett. A társaságirányítási és javadalmazási kérdések 

mellett a bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai, 

és az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát megvi-

tatott, mielôtt azokat az Igazgatóság tárgyalta. 

A MOL Rt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta a 

legmagasabb elvárásoknak megfelelô társaságirányítási 

rendszer fenntartását. A társaság elkötelezettségét 

többek között mutatja a Budapesti Értéktôzsde Felelôs 

Vállalatirányítási Ajánlásairól 2004. márciusban tett ön-

kéntes nyilatkozata. Emellett a társaság 2004. decem-

berben, részvényeinek a Varsói Értéktôzsdére történô 

bevezetését megelôzôen, nyilatkozatot tett a Varsói 

Értéktôzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazá-

sáról. Az eredeti nyilatkozatok benyújtását követôen  

a társaság minden évben nyilatkozik a két tôzsde társa-

ságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról.

A MOL Rt. társaságirányítása összhangban van a Buda-

pesti Értéktôzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szerve-

zetek Állami Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg 

érvényes tôkepiaci szabályozással. Emellett a MOL Rt. 

rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, 

hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan 

fejlôdô legjobb nemzetközi gyakorlatnak.

A Deminor Rating nemzetközi társaságirányítási tanács-

adó és minôsítô cég 2003. december 30-i riportjában 

kiemelkedônek ítélte a MOL társaságirányítási gyakorla-

tát. A korábbi minôsítés 2005-ben felülvizsgálatra került. 

Az új riport figyelembe vette az elmúlt két év társaság-

irányítási fejlesztéseit, és javította a MOL társaságirá-

nyítási minôsítését.

Az Igazgatóság

A MOL Rt. ügyvezetô szerve az Igazgatóság, melynek 

kollektív felelôsségi körébe tartozik valamennyi társa-

sági mûvelet.

Az Igazgatóság – mint a MOL Rt. testületi felelôsséggel 

mûködô ügyvezetô szerve – tevékenységében, célki-

tûzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi 

érték növelése, az eredményesség és hatékonyság 

javítása, a mûködés átláthatóságának biztosítása, a koc-

kázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos 

munkavégzés körülményeinek garantálása.

A MOL Rt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért 

az Igazgatóság a fenti elvek és célok érvényesítését, 

a MOL-kultúra csoportszintû elterjesztését elsôdleges 

feladatának és kötelességének tekinti. 

A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális 

és különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a 

részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a vállalat 

közt képvisel. Ennek a speciális szerepnek felel meg 

az Igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti 

jogviszonyban álló igazgatók számának meghatározó 

többsége (8 tag). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott 

kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján jelenleg  

7 tagja minôsül függetlennek.

Kapcsolat a részvényesekkel
Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület 

felelôs a MOL-csoport eredményeiért és teljesítménye-

iért, teljes mûködéséért, tisztában van a részvényesek 

elvárásaival, és mindent megtesz annak érdekében, 

hogy azoknak a társaság mûködtetése megfeleljen.  

Folyamatosan elemzi és értékeli a mûködési környeze-

tet és a cégcsoport teljesítményét, hogy a részvénye-

sek elvárásai maximálisan teljesüljenek.

A részvényesekkel történô kapcsolattartás hivatalos 

csatornái az éves jelentés és beszámoló, valamint  

a Budapesti Értéktôzsdén és a Varsói Értéktôzsdén 

keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb 

bejelentések. Emellett a részvényesek tájékoztatást 

kapnak az üzletmenetrôl, az eredményekrôl és  

a stratégiáról az éves rendes közgyûlésen, valamint  

a rendkívüli közgyûléseken. Rendszeres befektetôi 

körutakat szervezünk az Egyesült Államok, az Egyesült 

Királyság és Európa nagyvárosaiba a befektetôk –  

a részvénytulajdonosok és a globális letéti igazolások 

(GDR) birtokosainak – tájékoztatására. A befektetôk  

év közben is megkereshetik a MOL Rt.-t kérdéseikkel,  

a közgyûléseken felvethetnek kérdéseket és javaslato-

kat tehetnek.

A MOL Befektetôi Kapcsolatok szervezete felelôs a 

fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesek-

kel történô napi kapcsolattartásért (kontaktinformáció  

a „Részvényesi információk” fejezetben az Éves 

jelentés végén található). További információ a MOL 

honlapján (www.mol.hu) is elérhetô, ahol egy külön 

fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ 

tagjait érintô kérdésekkel.

Az Igazgatóság mûködése
Az Igazgatóság mint testület mûködik és hoz határoza-

tokat.

Az Igazgatóság a társaság megalapításakor, 1991-ben 

ügyrendben határozta meg saját mûködését, amelyet 

rendszeresen aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása 

érdekében.

Társaságirányítás
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Fix összegû juttatás
Az igazgatók az átváltoztatható kötvények jegyzésére 

való jogosultságuk mellett 2003. április 1-tôl kezdôdôen 

az alábbi meghatározott nettó összegû díjazásban 

részesülnek, a mindenkori éves rendes közgyûlést 

követôen:

   igazgatók esetében 25.000 euró/év

   elnök* esetében 41.500 euró/év

*amennyiben az elnöki tisztséget nem külsô igazgató 

tölti be, a díjazás a külsô igazgató alelnököt illeti meg.

Egyéb juttatások
A nem magyar állampolgár és nem magyarországi 

lakhelyû igazgatósági tagok minden igazgatósági ülés 

után (maximum 15 alkalommal), mikor Magyarországra 

utaznak, 1500 euró juttatásban részesülnek. A bizott-

ságokat vezetô igazgatósági tagok havi 1000 euró 

díjazást kapnak. 

A felsôvezetés ösztönzési
rendszere 

A felsôvezetés komplex ösztönzési rendszere 2005-ben 

az alábbi elemekbôl tevôdött össze :
   a társasági és szervezeti szintû kiemelt pénzügyi 

mutatók (pl. ROACE, mûködési cash flow, teljes

munkaidôs zárólétszám, összes mûködési költség, 

fajlagos kitermelési, feldolgozási, üzemeltetési, logisz-

tikai költségek, munkabalesetek száma stb.) kitûzése 

és értékelése,
   az adott vezetô felelôsségi területével kapcsolatos, 

adott évre vonatkozó konkrét egyéni célfeladatok 

kitûzése és értékelése,
   relatív teljesítményösztönzô, melyet a menedzserek 

egyéni teljesítményei alapján képzett rangsor határoz 

meg.

A kifizetés maximális összege az éves alapbér 60–120%-a.

A jogosultak ennek egy részét a közgyûlést követô 

értékelés alapján készpénzben kapják meg, másik része 

halasztottan, két év múlva kerül kifizetésre részvényben 
– így téve érdekeltté a menedzsment tagjait a részvény-

árfolyam folyamatos növelésében.

A komplex ösztönzô rendszer mellett a MOL Rt. Ügyve-

zetô Testületének tagjai, felsôvezetôi és a MOL-csoport 

néhány kiemelt vezetôje részére a 2003. szeptember 

1-jei rendkívüli közgyûlésen az Igazgatóság számára 

jóváhagyott új, hosszú távú ösztönzési program is kiter-

jesztésre került.

E program keretében 2003. októberben 
  az Ügyvezetô Testület tagjai (4 fô) 335 db kötvény,
  a további felsôvezetôk (4 fô) 220 db kötvény,
  a MOL-csoport kiemelt vezetôi (8 fô) 250 db kötvény

jegyzésére voltak jogosultak. A programhoz 2004 júli-

usában további 3 vezetô csatlakozott, akik a lejegyzett 

kötvényállományból összesen 105 db kötvényt vásárol-

hattak meg.

2004 szeptemberében 2 fô felsôvezetôtôl összesen  

80 db kötvény került visszavásárlásra, majd 2004 októ-

berében 2 fô – a kötvényprogramban már részt vevô – 

felsôvezetô számára további összesen 24 db kötvény 

megvásárlását hagyta jóvá a társaság elnök-vezérigaz-

gatója. 

A 2005. évben 1 fô felsôvezetôtôl 36 db kötvényt vásá-

rolt vissza társaságunk.

Egyéb béren kívüli juttatások
Ebbe a körbe tartozik a személyes célra is használható 

vállalati autó, élet-, baleset-, utazási és felelôsségbiz-

tosítás, valamint a kiemelt egészségügyi szûrôvizsgálat.

Felügyelôbizottság

A Felügyelôbizottság a tulajdonosok megbízásából 

ellenôrzi a társaság ügyvezetését. 

A MOL Rt. alapszabálya szerint a társaság Felügyelô-

bizottsága maximum 9 tagból állhat, jelenleg a testület  

9 fôbôl áll. A társasági törvény értelmében a testület-

ben a munkavállalói oldalt a bizottság 1/3-ának kell 

képviselnie, így a MOL Rt. Felügyelôbizottságában  

3 fô képviseli a dolgozókat, míg 6 fô a tulajdonosok  

által megbízott külsô személy. 

A Felügyelôbizottság javadalmazásáról legutóbb a  

2005. április 27-i közgyûlés döntött. Ennek megfelelôen 

a Felügyelôbizottság tagjai havi 3000 euró, elnöke havi 

4000 euró díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl 

a Felügyelôbizottság elnöke évente maximum tizenöt 

alkalommal további 1500 euró díjazásban részesül min-

den olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés 

után, amelyen részt vesz.

Könyvvizsgálók

A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2005-ben és 2004-

ben az Ernst & Young végezte, kivéve az orosz ZMB 

vegyesvállalat, valamint a Fedorovszkij kutatási projekt 

vállalata vonatkozásában, amelyek könyvvizsgálói a 

Deloitte & Touche, illetve a PricewaterhouseCoopers 

voltak.

Az Igazgatóság és az 
ügyvezetés kapcsolata

A Döntési és Hatásköri Lista határozza meg az Igazgatóság 

által az ügyvezetéshez delegált döntési és hatásköri jogo-

sítványokat annak érdekében, hogy az Igazgatóság által 

lefektetett üzleti, EBK, etikai, kockázatkezelési és belsô-

kontroll-politikák a leghatékonyabban érvényesüljenek.

A Döntési és Hatásköri Lista (DHL) alapelvei: 
    a részvényesek érdekének biztosítása az Igazgató-

ságon keresztül,
    a hatékonyabb, gyorsabb, MOL-szinten egységes 

döntéshozatal támogatása és elôsegítése,
   a menedzsment döntési szabadsága és a szigorú 

belsôirányítási és teljesítménymérési rendszer kívá-

nalmai között a megfelelô egyensúly biztosítása,
   a döntési kompetenciák azon a szinten jelentkezze-

nek, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre  

a döntés meghozatalára,
   a megfelelô utóértékelés, kontroll biztosítása,
    a funkcionális és üzleti mátrix irányítás MOL Rt. és 

leányvállalati szinten való biztosítása.

A rendszer, melyet a belsô audit folyamatosan ellenôriz, 

arra hivatott, hogy megelôzze azt, hogy a vállalat hibá-

san hajtsa végre az Igazgatóság által meghatározott 

politikát és stratégiát.

A DHL strukturálása lefedi a társaság vezetési szintjeit, 

azaz az I. vezetôi szint jelenti az elnök-vezérigazgatót és 

a vezérigazgatót. A II., III. és IV. vezetôi szinten helyez-

kednek el az üzleti területek vezetôi és a leányvállalati 

felsôvezetôk.

 

Az Igazgatóság és a fenti vezetési szintek közötti 

szervezeti szintként mûködik az Ügyvezetô Testület 

(Executive Board vagy EB), melynek tagjai:
   elnök-vezérigazgató,
   vezérigazgató,
   pénzügyi igazgató,
   stratégiai igazgató.

Az Ügyvezetô Testület egy döntéselôkészítô fórum, 

ahol minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége 

van, mely alapján a végsô döntést az elnök-vezérigaz-

gató hozza. Amennyiben a vezérigazgatónak, illetve a 

pénzügyi igazgatónak eltérô véleménye van, a döntést 

az Igazgatóság hozza.

2004 második felében kialakításra került a Stratégiai 

Ügyvezetô Testület (Strategic Executive Board), mely-

nek tagjai az EB-tagokon kívül: 
   a Kutatás-termelés Divízió ügyvezetô igazgatója,
    a Termékelôállítás és Kereskedelem Divízió 

ügyvezetô igazgatója. 

A Stratégiai Ügyvezetô Testület mûködési elve meg-

egyezik az Ügyvezetô Testületével. A testület szükség 

szerinti gyakorisággal ülésezik és a kulcsüzleteket érintô 

stratégiai kérdések szerepelnek a napirendjén. 

A külsô (alkalmazásban nem
álló) igazgatósági tagok 
ösztönzése
Társaságunk célja olyan ösztönzési rendszer megte-

remtése az Igazgatóság külsô tagjai számára, mely a 

fix összegû díjazás mellett lehetôvé teszi a résztvevôk

érdekközösségének erôsödését, elôsegíti a hosszú távú 

vállalati teljesítmény és a MOL-részvények értékének 

folyamatos növelését, s biztosítja, hogy az igazgatók 

érdekei egybeessenek a társaság részvényeseinek 

érdekeivel.

A külsô igazgatósági tagok jelenleg hatályos ösztönzési 

rendszerének alapjairól a 2003. szeptember 1-i rend-

kívüli közgyûlés, a rendszer aktualizálásáról és további 

finomításáról pedig a 2004. és 2005. évi közgyûlés

határozott.

Az ösztönzési rendszer elemei

 Átváltoztathatókötvény-program
Az ösztönzési rendszer ezen elemében az elérhetô jöve-

delem mértéke a MOL-részvények tôzsdei árfolyamának 

növekedésétôl függ, ezzel biztosítva a vezetôk és rész-

vényesek érdekeinek minél teljesebb összhangját. 

A programban részt vevô igazgatósági tagok és a jogo-

sult felsôvezetôk zárt körben kibocsátott, „A” soroza- 

tú törzsrészvényre átváltoztatható kötvényeket jegyez-

hettek banki hitel felvételével, 2003. október 9-én.  

A programhoz 1200 db 10 millió Ft névértékû kötvény 

került kibocsátásra, melyet 5 év alatt egyenlô részletek-

ben válthatnak át a jogosultak MOL-részvényre.

A jegyezhetô kötvényszám a MOL Rt. igazgatósági 

tagjai számára 25 db/fô, bizottsági elnökök esetében  

30 db/fô, az igazgatóság elnökének (vagy az igazga-

tóság alelnökének, amennyiben az elnök alkalmazotti 

jogviszonyban áll) 35 db volt. 

A programhoz a 2004. április 30-i közgyûlési határozat 

alapján csatlakozhattak azok az igazgatósági tagok is, 

akik az eredeti jegyzésben a rájuk vonatkozó korlátozó 

rendelkezések alapján még nem vehettek részt. 

A programban jogszabályi korlátozások miatt részt venni 

továbbra sem tudó igazgatót társaságunk készpénzben 

kompenzálja a többi részt vevô igazgató által realizálha-

tó nyereség figyelembevételével.
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A könyvvizsgálati szerzôdés keretében az Ernst & Young 

auditálja a 2000. évi C törvény (számviteli törvény) sze- 

rint készített egyedi és konszolidált éves beszámolókat, 

a MOL Rt. közbensô mérlegeit, valamint a Nemzetközi 

Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS, korábban IAS) 

szerint készült konszolidált éves beszámolót.  

Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizs-

gálati Standardok (ISA), valamint a számviteli törvény 

és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és 

jogszabályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizs-

gálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rend-

szeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL fô 

testületi ülésein történô részvétellel és egyéb konzultá-

ciós formákon keresztül biztosítják. A könyvvizsgálók 

ezenkívül negyedévente áttekintik a tôzsdei gyorsjelen-

tést, bár teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és így 

nem bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést sem ezekrôl.

Az Ernst & Young egyéb szolgáltatásokat is nyújtott  

a MOL Rt.-nek. A könyvvizsgálók részére 2005-ben  

illetve 2004-ben kifizetett díjakat az alábbi táblázat

tartalmazza.

A MOL Rt. könyvvizsgálói díjának növekedését a 2005 

során négy alkalommal elkészített közbensô mérleg au-

ditálása eredményezte. Az egyéb auditori szolgáltatások 

2005-ben a MOL által a Tüpras török finomítói vállalatra

benyújtott pályázathoz, illetve bizonyos upstream átvi-

lágítási projektekhez, 2004-ben pedig a varsói tôzsdei 

bevezetéshez, valamint a gázüzlet értékesítéséhez kap-

csolódó könyvvizsgálói szolgáltatásokat tartalmazzák.

Az Igazgatóság véleménye szerint az Ernst & Young által 

a fenti jogcímeken nyújtott szolgáltatások nem veszé-

lyeztetik a könyvvizsgálói függetlenséget.

 

 2005 2004
 millió Ft millió Ft

MOL Rt. könyvvizsgálatának díja (beleértve a közbensô mérlegek vizsgálatát) 157 98

Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja 278 283

Egyéb auditori szolgáltatások 134 73

Adótanácsadói szolgáltatások 74 108

Összesen 643 562

 Könyvvizsgálók részére kifizetett díjak
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A MOL-csoport 2005-ben meglevô kockázatkezelési 

gyakorlatának nagymértékû kiterjesztése mellett dön-

tött, a kockázattudatos szervezeti kultúra fejlesztése 

érdekében. Egy önálló, központosított, csoportszintû 

kockázatkezelési szervezet jött létre, mely közvetle-

nül a GCFO alá tartozik. 2005 végén az új, egységes, 

vállalati szintû kockázatkezelési koncepció bevezetése 

is elkezdôdött.    

Az egységes vállalati kockázatkezelés 
(ERM) erôteljesen a MOL már meglévô 
és kompetens pénzügyi kockázatkezelési 
funkciójára épül 
Korábban a MOL-csoport kockázatkezelése a Treasury 

szervezeten belül mûködött központosított funkcióként, 

és a pénzügyi kockázatok kezelése mellett a biztosítá-

sokkal is foglalkozott. 

   A pénzügyi (devizapiaci, kamat- és olaj-, illetve fino-

mítói ár-) kockázatok számszerûsítését egy integrált, 

Monte Carlo szimulációra épülô modell végzi, a 

kockázatok csökkentése határidôs, opciós és swap 

ügyletekkel történik, és a beszámolók csoportszinten 

integrált kockázati mutatókat is tartalmaznak. Ezen 

folyamatok során a kockázatkezelés figyelembe veszi

a portfólióhatást és a stratégiai, illetve pénzügyi célok-

hoz kötôdô limiteket. 
   A MOL, a TVK és a Slovnaft biztosítási programja 

központosítottan mûködik, és 2002 óta a Csoport 

tagjai együtt szerzik be a biztosítási termékeket.  

A kockázatkezelés a fontosabb mûködési kockázati 

kitettségeket fedezi a biztosításokkal. A csoport-

szinten közös biztosítási programnak köszönhetôen 

szinergiahatások is érvényesülnek.

Az egységes vállalati kockázatviselés
(Enterprise Risk Management – ERM) 
bevezetése a MOL-csoportnál
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különbözô kockázatcsökkentô módszerek alkalma-

zása.  Az egységes vállalati kockázatkezelés (ERM) 

keretet nyújt az üzleti folytonossági tervek, a krízisme-

nedzsment és egyéb kockázatkezelô tevékenységek 

kialakítása számára is. Emellett – egy jól definiált „koc-

kázatvállalási étvággyal” összhangban – az egységes 

vállalati kockázatkezelés (ERM) segít optimális kockázat-

hozam jellemzôkkel bíró üzleti portfólió felépítésében, a 

kockázatfelmérési eredmények tôkeallokációs dönté-

sekben való figyelembevétele révén.

Az egységes vállalati kockázatkezelés 
(ERM) bevezetése és késôbbi rendszeres 
folyamatai csoportszintû közremûködést 
igényelnek, melyet az új kockázatkezelési 
szervezeti egység koordinál
Az egységes vállalati kockázatkezelés (ERM) a követ-

kezô fôbb lépésekbôl tevôdik össze:
   azon események és fôbb mozgatórugóik azonosítá-

sa, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a Cso-

port eredményeit; valószínûségi- és hatásmutatóik 

számszerûsítése annak érdekében, hogy az esemé-

nyek eredôjeként a MOL-csoport, az egyes üzletágak, 

illetve projektek kockáztatott pénzügyi eredményének 

nagyságrendje meghatározható legyen (CF@R, azaz 

Cash Flow at Risk megközelítést alkalmazva),
   rendszeres beszámolók a fenti eredményekrôl  

(a kockázat mérséklésére tett, az üzletágak bevoná-

sával készített javaslatokkal, illetve azok eredménye-

ivel együtt) az Igazgatóság, az Ügyvezetés, az Audit 

Bizottság és az üzletági vezetôk részére,
   az eredmények integrálása a fôbb döntéshozatali 

folyamatokba (mint például a stratégia rendszeres 

felülvizsgálata, tôkeallokáció, egyes üzleti döntések 

kockázat-hozam hatásai). 

A pénzügyi kockázatkezelés korábbi tapasztalataira  

építve a mûködési és a stratégiakockázatok tekinthetôk 

új, felmérendô területeknek. A stratégiai kockázatfel-

mérés elsô eredményeit a 2005-ös stratégiai tervezési 

folyamat már hasznosította is. Az elsô üzletág, melynek 

mûködési kockázatai is feltérképezésre kerültek  

(2005 decemberében), a Feldolgozás és Kereskedelem 

volt. 2006 során az egységes vállalati kockázatkezelési 

módszertan (ERM) valamennyi üzletágban alkalmazásra 

kerül majd. 
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Kockázatok számszerûsítése és az egységes
vállalati kockázatkezelés bevezetése

  Kockázatok számszerûsítése minden üzletágban
  Az egységes vállalati kockázatkezelés koncepciójának

 bevezetése mindenhol a MOL-ban
  Kockázatkezelési szervezet felállítása és tréningelése

Kockázatfelmérés
bevezetése (2006)

Kockázatok azonosítása
és koncepció kidolgozása

  Fôbb kockázatok és mozgatórugóik azonosítása
  Egységes vállalati kockázatkezelés koncepciójának

 kidolgozása (beszámolók, kapcsolat más
 folyamatokkal, szervezeti támogatás)

Tôkeallokáció

  Kockázatalapú jóváhagyási kritériumok 
 a tôkekeallokáció során

„Kockázati étvágy”

  Stratégiai tervezés a jól definiált „kockázati étvággyal”   
 összhangban
  A kockázatvállalási hajlandóság és a stratégiai

 célok összhangja

Döntéstámogatás

  Kockázatmérséklô tervek kidolgozása a kockázatok
 számszerûsítését követôen
  Kockázati mutatószámok alkalmazása a döntéshozatal

 során a kockázat-hozam optimalizálása érdekében

Portfóliómodell
bevezetése (2006)

Az egységes vállalati kockázatkezelés (ERM) bevezetése a MOL-csoportnál

Eddig elvégzett feladatok 

Egységes vállalati kockázatkezelés  
(ERM) – egy modern kockázatkezelési 
koncepció, mely a vállalati értéknövelé-
séhez is jelentôsen hozzájárul   
A koncepció központi gondolata az, hogy különbözô 

(pénzügyi, mûködési, illetve stratégiai) kockázatok egy 

közös módszertan szerint és konszolidált módon kerül-

jenek számszerûsítésre, legyenek kezelve és szerepel-

jenek a beszámolókban. 

Az egységes vállalati kockázatkezelés (ERM) folyamata 

során, fejlesztve a kockázattudatos szervezeti kultúrát, 

azonosításra kerülnek a lehetséges kockázatok, és az 

egyes üzletágak, projektek, illetve döntések kockázat-

hozam összefüggései összehasonlíthatóvá válnak.  

A kockázatok mérése lehetôvé teszi a kockázati 

tényezôk kiváltó okai és a különbözô típusú kockáza-

tok természete jobban megismerésre kerüljön. Ennek 

eredményeként a felsôvezetés is hatékonyabban tud 

azokra a kockázatokra fókuszálni, amelyek a vállalat 

eredményét szignifikáns mértékben befolyásolják, illet-

ve meg tudja határozni, mely kockázati tényezôk azok, 

amelyeket „megtart”, és melyek esetében szükséges 



jog, a vállalati pénzügyi jog és a vállalatszervezési jog. Az OTP Bank Rt.  
és a CD Hungary Rt. Felügyelôbizottságának tagja. Antenna-Torony Rt. 
igazgatósági tag. 

7. Kamarás Miklós (61)
Az Igazgatóság tagja 2002. október 11-tôl. 
A Gépipari Mûszaki Fôiskolán, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen szerzett diplomát. Okleveles könyvvizsgáló és adótanácsadó. 
1972–1990 között az ÉPGÉP-nél töltött be különbözô vezetô pozíciókat, majd 
a vállalat vezérigazgatója lett. 1995 és 1998 között az ÁPV Rt. vezérigazga-
tó-helyettese. 1998-tól a Deloitte & Touche Magyarország partnereként és 
más könyvvizsgáló cégek vezetôjeként dolgozott. 2002 és 2004 között az 
ÁPV Rt. vezérigazgatója és a társaság igazgatóságának tagja. A Budapest 
Airport Rt. Igazgatóság elnöke 2005. május 30-ig. Jelenleg a BAUGÉP Kft. 
Felügyelôbizottság elnöke.

8. Dr. Kemenes Ernô (66)
Az Igazgatóság tagja 2002. október 11-tôl. 
Diplomáját 1962-ben szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
temen, majd 1965-ben közgazdasági doktori címet szerzett. 1963-tól a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem oktatója, késôbb tanszékvezetô 
tanár. 1968 és 1987 között különbözô vezetô pozíciókat töltött be az Or-
szágos Tervhivatalban, a Mûvelôdési Minisztériumban és a Miniszterelnöki 
Hivatalban, 1987 és 1990 között az Országos Tervhivatal vezetôje, miniszteri 
rangban. 1992 és 2001 között a Deloitte & Touche Magyarország vezetôje, 
a kelet-közép-európai régió egyik irányítója. 1992-tôl 1998-ig a Magyar Nem-
zeti Bank Jegybanktanácsának tagja. 2001-tôl nyugdíjas egyetemi oktató 
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Részt vesz az OECD-, 
EU- és IMF-országjelentések készítésében. A B.I.L. Kft. és a Reneal Hungary 
Projektfejlesztô Kft. Felügyelôbizottság tagja.

9. Mosonyi György (57)
A Társaság vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja 1999. július 19-tôl. 
A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben. 
1974-tôl a Shell International Petroleum Co. magyarországi képviseletének 
munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-köz-
pontban dolgozott. 1992-tôl 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezetô 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 Csehor-
szág vezérigazgatója is. A TVK Rt. és az AEGON Hungary Általános Biztosító 
Rt. Igazgatóságának elnöke. Az INA d.d. Felügyelôbizottság tagja. A Joint 
Venture Szövetség elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

10. Iain Paterson (59)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl.
A Cambridge Egyetemen a természettudományok MA-fokozatát, Durhamben 
a geofizika MSc-fokozatát, emellett a Harvard Business School PMD-fokozatát 
szerezte meg. 1970-tôl a British Petroleum Plc-nél töltött be különbözô 
pozíciókat Nagy-Britanniában, az USA-ban és a Közel-Keleten. 1984 és 1998 
között az Enterprise Oil Plc-nél dolgozott, 1991-tôl a nemzetközi tevékenysé-
gekért felelôs igazgatósági tagként. Jelenleg a Hunting Plc és az ArmorGroup 
International Plc igazgatója, valamint az ITE Group Plc elnöke, a Sondex Plc 
Igazgatóság elnöke. Brit állampolgár.

11. Simóka Kálmánné dr. (60)
Az Igazgatóság tagja 2002. október 11-tôl. 
1973-ban szerezte diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyete-
men, majd 1978-ban közgazdaságtudományi doktori címet szerzett. 1975 
és 1985 között a Pénzügyminisztériumban töltött be különbözô vezetô 
posztokat. 1995-tôl 1998-ig a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatója. 
2000-tôl a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. vezérigazgatója és igazgatósági 
tagja. A Civis Hotels Rt., a Guest Rt. és az  MFB Rt. Felügyelôbizottság tagja. 

Igazgatóság

1. Hernádi Zsolt (46)
Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-tôl, elnök-vezérigazgató 2001. június 
11-tôl, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl. 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ipari tervezô-elemzô szakán 
szerzett diplomát 1986-ban. 1989 és 1994 között számos pozíciót töltött 
be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-tôl 1994-ig a pénzintézet ve-
zérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigaz-
gatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 
1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-
tôl tagja a European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 
A Panrusgáz Rt. igazgatósági tagja.

2. Dr. Csányi Sándor (53)
Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 2001-tôl.
Csányi Sándor közgazdász, egyetemi doktor 1953-ban született Jász-
árokszálláson. A pénzügy szakos közgazda, okleveles árszakértô, bejegy-
zett könyvvizsgáló elsô munkahelye a Pénzügyminisztérium volt. Dolgozott 
a Mezôgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban, valamint a Magyar 
Hitelbanknál. 1989-tôl 1992-ig a Kereskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-
helyettese, 1992-tôl az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank 
Rt. elnök-vezérigazgatója. A 2001. április 25-i közgyûlés újabb öt évre 
megerôsítette az OTP Bank Rt. elnök-vezérigazgatói posztján.
Tagja az egyik legjelentôsebb nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard 
európai igazgatóságának, illetve ugyanezen kártyatársaság közép-kelet-
európai regionális igazgatóságának elnöke, tagja a Magyar Bankszövetség 
Elnökségének, egyben társelnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének (VOSZ). Felügyelôbizottsági elnök az OTP Bank két 
leányvállalatánál, a legnagyobb bolgár lakossági banknál (DSK) és az OTP 
Garancia Biztosítónál. A HIF (Hungarian International Finance Ltd.) Igazga-
tóságának elnöke. 
2004-tôl a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára.
Dr. Csányi Sándor tagja az Európai Takarékpénztári Szövetség Igazgató-
ságának, a Világtakarékpénztári Szövetség Adminisztratív Tanácsának,  
a Cégvezetôk Nemzetközi Társaságának és a Banki Tanulmányok Nemzet-
közi Intézetének.

Az Igazgatóság további tagjai
3. Akar László (53)
Az Igazgatóság tagja 2002. október 11-tôl.
1977-ben szerezte diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyete-
men. 1977 és 1990 között az Országos Tervhivatalban és a Pénzügyminiszté-
riumban töltött be vezetô pozíciókat. 1994 és 1998 között a Pénzügyminiszté-
rium politikai államtitkára, a Kormány Gazdasági Kabinetjének titkára, az IMF 
Magyarországot képviselô helyettes kormányzója. 1998-tól a GKI Gazdaság-
kutató Rt. vezérigazgatója. Az MNB Felügyelôbizottságának elnöke 2002-tôl. 
2005-ben Heller Farkas díjat kapott.

4. Michel-Marc Delcommune (58)
A Társaság pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-tôl 2004. szep-
tember 1-ig, majd stratégiai igazgató, az Igazgatóság tagja 2000. április 28-tól. 
A belgiumi Liege egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben, 
majd MBA-fokozatot szerzett a New York állambeli Cornell Egyetemen. 1972-
ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1990-tôl elsôsorban vállalati 
pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott, mint vezérigazgató-helyet-
tes és CFO. A fentiek mellett 1999-tôl humánerôforrás-igazgatóként is irányítot-
ta a Fina és a Total vállalatok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a Cornell 
Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének, és a TVK Rt. Igazgatóságának. 
Belga állampolgár.

5. Dr. Dobák Miklós (51)
Az Igazgatóság tagja 1996. május 29-tôl a nemzetközi intézményi befektetôk 
javaslatára.  
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1979-ben. 
Külföldi ösztöndíjai: Kölni Egyetem (1983–84), Stanford University (1990), 
Harvard Business School; PMD (1992), Wharton Business School (1993).  
A közgazdaságtudományok kandidátusa, a Corvinus Egyetem Vezetéstudo-
mányi Intézetének igazgatója, a Vezetés és Szervezés Tanszék tanszékvezetô 
professzora. A Horváth & Partners tanácsadó cég nemzetközi partnere.

6. Dr. Horváth Gábor (50)
Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karán szerzett diplomát 
1979-ben. 1990 óta önálló ügyvédi irodát vezet. Fô tevékenysége a társasági 
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Cornell Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének, és tagja a TVK Rt. 

Igazgatóságának. Belga állampolgár.

4. Molnár József (50)

Pénzügyi igazgató 2004. szeptember 3-tól.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1978-ban. 

1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különbözô pozíciókat. 

1982 és 1987 között az Árosztály vezetôje, 1987 és 1991 között a Közgaz-

dasági Fôosztály vezetôje. 1991-tôl 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági 

vezérigazgató-helyetteseként közremûködött a vállalat válságkezelésében és 

reorganizációjában, majd ezt követôen a társaság jövôképének kidolgozásában 

és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tôzsdei 

bevezetésében. 2001-tôl a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól  

a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója volt.  

2001. április 20-tól a TVK Rt. Igazgatóságának, 2004. január 1-tôl a 

Slovnaft a.s. Igazgatóságának tagja.

5. Áldott Zoltán (38)

A Kutatás-termelés Divízió ügyvezetô igazgatója 2004 szeptemberétôl.

Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1991-

ben, okleveles közgazdász. 1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi 

Tanácsadó Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp 

Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél töltött be különbözô munkaköröket. 1995 és 

1997 között a MOL Privatizációs Fôosztályát vezette, 1997-tôl 1999-ig a 

Tôkepiaci Mûveletek igazgatója volt. 1999-tôl a Stratégia és Üzletfejlesztés 

vezetôje, 2000 novemberétôl stratégiai vezérigazgató-helyettese, majd 2001 

júniusától a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2004 

szeptemberétôl a MOL Rt. Kutatás-termelés Divíziójának ügyvezetô 

igazgatója.

Az INA d.d. Felügyelôbizottságának elnökhelyettese, valamint tagja a TVK Rt. 

és a Budapest Értéktôzsde Igazgatóságának.

6. Horváth Ferenc (45)

2003 novemberétôl a Slovnaft tevékenységével integrált MOL-csoport 

Termékelôállítás- és Kereskedelem Divizíójának ügyvezetô igazgatója. 

1984-ben végzett Leningrádi Állami Egyetem nemzetközi gazdasági kapcsola-

tok szakán mint közgazdász. 1984 és1991 között a Mineralimpex külkereske-

delmi vállalatnál kôolaj- és földgázimporttal, valamint kôolajtermékek import-

jával és exportjával foglalkozott. 1991-tôl a Mineralimpex és a Phibro Energy 

magyarországi közös vállalatát, a kôolaj és kôolajtermék európai kereskedel-

mével foglalkozó Allcom Trading Inc. céget vezette. A MOL Rt.-hez 1998-ban 

csatlakozott mint az újonnan megalakított PB-gáz üzletág igazgatója. 2001-tôl 

a MOL Rt. értékesítési igazgatójaként a MOL által gyártott valamennyi termék 

(benzin, gázolaj, vegyipari termékek, bitumen, PB, kenôanyagok stb.) értéke-

sítéséért felelôs. 2002-tôl a MOL Rt. kereskedelmi igazgatója, tevékenysége 

az értékesítés mellet a kôolaj és a kôolajfinomításhoz szükséges alapanyagok

beszerzésével bôvült. 

Ügyvezetôség

1. Hernádi Zsolt (46)

Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-tôl, elnök-vezérigazgató 2001. június 11-

tôl, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-tôl. 

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ipari tervezô-elemzô szakán 

szerzett diplomát 1986-ban. 1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be 

a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-tôl 1994-ig a pénzintézet vezér-

igazgató-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-tôl tagja a 

European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 

A Panrusgáz Rt. igazgatósági tagja.

2. Mosonyi György (57)

A Társaság vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja 1999. július 19-tôl. 

A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben. 

1974-tôl a Shell International Petroleum Co. magyarországi képviseletének 

munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-köz-

pontban dolgozott. 1992-tôl 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezetô 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 TVK Rt. és az AEGON Hungary Általános 

Biztosító Rt. Igazgatóságának elnöke. Az INA d.d. Felügyelôbizottságának 

tagja. A Joint Venture Szövetség elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara alelnöke.

3. Michel-Marc Delcommune (58)

A Társaság pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-tól 2004. 

szeptember 1-ig, majd stratégiai igazgató, az Igazgatóság tagja 2000. április  

28-tól. 

A belgiumi Liege egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben, 

majd MBA-fokozatot szerzett a New York állambeli Cornell Egyetemen. 1972-

ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1990-tôl elsôsorban vállalati 

pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott, mint vezérigazgató-

helyettes és CFO. Fentiek mellett 1999-tôl humánerôforrás-igazgatóként is 

irányította a Fina és a Total vállalatok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a 
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A Felügyelôbizottság összetétele 2005-ben megvál-

tozott, Dr. Oláh Lajos lemondását követôen az évi 

rendes közgyûlés Vásárhelyi Istvánt választotta a 

Felügyelôbizottságba. A Felügyelôbizottság a törvé-

nyekben elôírt kötelezettségeinek megfelelôen végezte 

feladatát. Jelentését az Igazgatóság beszámolója, a 

könyvvizsgálók véleménye és tervezett, folyamatos 

évközi ellenôrzések alapján alakította ki. A MOL Rt. 

Közép-Kelet-Európa vezetô integrált kôolaj- és gázipari 

társasága, magyarországi piacvezetô, az anyavállalat 

1471,7 Mrd Ft-os, és a Csoport 2455,2 Mrd Ft-os 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) 

szerinti nettó árbevételével az ország legnagyobb 

vállalata. Az Igazgatóság elmúlt évi munkája sikeresnek 

minôsíthetô: a kimagasló eredmény a részvényárfo-

lyamban is tükrözôdik. A MOL-részvények forgalom-

mal súlyozott tôzsdei átlagárfolyama 2004-hez képest 

100,1%-kal emelkedett, 17 588 Ft volt 2005-ben  

(2004-ben 8791 Ft). A 2005. december 31-i záróár-

folyam 19 950 Ft volt.

A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés a szám-

viteli törvény elôírásainak megfelelôen, a Társaság 

számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg 

valamennyi adata leltárral alátámasztott. Adófizetési

kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatá-

lyos jogszabályoknak megfelelôen történt. A Társaság 

2005. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt 

a gazdálkodásról. A MOL-csoport konszolidálásba teljes 

körûen 62, equity módszerrel (részlegesen) további 

10 társaság került bevonásra. A tulajdonosi szerkezet 

az elmúlt év során változott, 2005 végén az ÁPV Rt. 

részesedése 11,7%, a külföldi intézményi befektetôk 

tulajdoni aránya 58,2% volt, ebbôl a MOL GDR-okat 

kezelô JPMorgan részesedése 12,9%-ot tett ki. A hazai 

intézményi befektetôk tulajdoni hányada 5,8% volt. 

A MOL 2005. decemberben vételi jogról szóló szerzô-

dést írt alá az ÁPV Rt.-vel, ami alapján a MOL Rt. az 

ÁPV Rt. tulajdonában lévô 10 898 525 darab „A” soro-

zatú MOL-részvény (a MOL jegyzett tôkéjének 10%-a) 

megvásárlására jogosult 2006. május 1. és október 27. 

között. 2005. decemberben a BNP Paribas a MOL véte-

li jogát gyakorolva megvásárolta a Slovintegra-Slovbena 

részvényesi csoport 7 552 874 darab „A” sorozatú 

MOL-részvényét. Az adásvétel zárását követôen a MOL 

Rt. a részvényekre vételi jogot szerzett a BNP-tôl, és 

egyúttal a BNP eladási jogot szerzett a MOL Rt-tôl.  

Az opciók lejárata 2006. december 18., az opciós ár 

7645 Ft részvényenként.

A Felügyelôbizottság támogatja az Igazgatóság 2005. 

évre 35 Mrd Ft bruttó osztalékfizetési javaslatát.  

A Felügyelôbizottság a MOL Rt. 2005. évi auditált be-

számolóját 1965 Mrd Ft mérleg fôösszeggel, 399 Mrd Ft 

adózott eredménnyel és 195 Mrd Ft lekötött tartalékkal, 

a MOL-csoport 2005. évi auditált IFRS konszolidált 

beszámolóját 2029 Mrd Ft mérleg fôösszeggel és  

248 Mrd Ft adózott eredménnyel a közgyûlésnek elfoga-

dásra javasolja. Ezen beszámolók nem tartalmazzák a 

közgyûlésnek elfogadásra javasolt osztalék eredményre 

gyakorolt hatását.

Budapest, 2006. március 31.

A MOL Rt. Felügyelôbizottsága nevében:

Dr. Kupa Mihály
A Felügyelôbizottság elnöke

Felügyelôbizottság

Dr. Kupa Mihály (65)

A Felügyelôbizottság elnöke 2002. október 11-tôl.

1969-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, 

1975-ben doktori címet kapott. 1969 és 1975 között a Statisztikai Hivatalban, 

1975 és 1984 között a Pénzügykutató Intézetben, 1984 és 1990 között a 

Pénzügyminisztériumban töltött be különbözô vezetô funkciókat. 1990-tôl 

1993-ig pénzügyminiszter. 1992-tôl 1993-ig az EBRD Kormányzótanácsának 

alelnöke, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsának 

elnöke. 1991-tôl, majd 1998-tól független parlamenti képviselô. A Nemzeti 

Színház Rt. Felügyelôbizottságának tagja.

Dr. Chikán Attila (62)

A Felügyelôbizottság tagja 2004. április 30-tól, a Felügyelôbizottság 

elnökhelyettese 2005. december 5-tôl.

1967-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, 

1969-ben doktori címet kapott. 1968 óta a Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetemen (2004-tôl Budapesti Corvinus Egyetem) dolgozik. 1989-tôl 1998-ig 

a BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetôje. 1998-tól 1999-ig gazdasági 

miniszter. 2000-tôl 2003-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 

rektora. A Magyar Tudományos Akadémia doktora. Jelenleg számos funkciót 

tölt be hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, több nemzetközi 

gazdasági folyóirat szerkesztôbizottságának tagja. A Richter Gedeon Rt. 

Felügyelôbizottságának elnöke. 

Bognár Piroska (48)

A Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2002. októ- 

ber 11-tôl.

2001-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem humánszervezô 

szakán. 2001-tôl a MOL Vegyész Szakszervezet ügyvezetô elnöke.  

2003 augusztusától a Fókusz Kom Komáromi Oktatási és Mûvelôdési Kht. 

ügyvezetôje. 

John I. Charody (79)

A Felügyelôbizottság tagja 2002. október 11-tôl.

Közgazdász (M.B.E., J.P.).1953 és 1956 között a Kôolajkutató és Feltáró Vál-

lalat Geofizikai Kutatóintézetében dolgozott. 1956 után Ausztráliában vezetô

pozíciót töltött be a Bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project Mining, valamint 

több, tôzsdén jegyzett olaj- és bányásztársaságnál. A Winton Enterprises Pty.

Ltd és a Galina Investment nemzetközi tanácsadócégek elnök-vezérigazgatója. 

Charody úr 1971-tôl az Ausztrál Igazgatók Intézetének, 1967-tôl az Ausztrál 

Vezetési Intézetnek tagja, békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol királynô 

kitüntetettje (Member of British Empire) Ausztráliáért tett szolgálatáért.  

1990 után az ausztrál szövetségi kormány Budapestre akkreditált, a régió 

kapcsolataiért felelôs kereskedelmi minisztere 12 országban. 1997-ben a ma-

gyar köztársasági elnök az ausztrál-magyar pénzügyi kapcsolatok fejlesztése 

érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság Tiszti-

keresztjét adományozta neki. 1997 óta igazgatósági tag, jelenleg az Igazgató-

ság elnök-helyettese a QBE Atlasz Biztosító Zrt.-nél. A Nemzeti Lakásberuhá-

zó és Ingatlanforgalmazó Kft. Felügyelôbizottságának szakmai elnöke. A Pick 

Rt. igazgatósági tagja. A Csányi Alapítvány kuratóriumi igazgatósági tagja.

Slavomír Hatina (59)

A Felügyelôbizottság tagja 2002. október 11-tôl.

Vegyészmérnöki diplomával és tiszteletbeli doktorátusi fokozattal rendelkezik. 

1970-tôl dolgozik a Slovnaftnál, ahol különbözô vezetôi pozíciókat tölt be. 

1994 és 2001 decembere között a társaság vezérigazgatója (1994-tôl 1998-ig 

vezérigazgató, 1998-tól 2001-ig elnök), 1994-tôl 2005 februárjáig a társaság 

Igazgatóságának elnöke. A Szlovák Mûszaki Egyetem 2001-ben tiszteletbeli 

doktori címet adományozott számára. A Slovintegra a.s. és a Slovbena a.s. 

Igazgatóságának elnöke. Hatina úr szlovák állampolgár.

Kudela József (59)

A Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 1994. novem- 

ber 30-tól. 

Felsôfokú szakszervezeti és humánszervezôi egyetemi szakképesítéssel 

rendelkezik. 1989-tôl a MOL Bányász Szakszervezet elnöke. 

Dr. Lámfalussy Sándor (77)

A Felügyelôbizottság tagja 1999. február 24-tôl.

Közgazdaságtudományi diplomáját a Leuveni Egyetemen, PhD-fokozatát 

Oxfordban, a Nuffield College-ben szerezte. 1961–62-ben a Yale Egyetem 

vendégprofesszora. Egy ideig a Bank of Brussels vezérigazgatója, majd 

1976-tól 1993-ig a Bank for International Settlements (Nemzetközi Fizetések 

Bankja) vezetô embere, az utolsó kilenc évben vezérigazgatója. 1994-tôl 

1997 júliusáig az European Central Bank (Európai Központi Bank) elôdjének, 

az Európai Monetáris Intézetnek (European Monetary Institute, EMI) elnöke, 

a Leuveni Katolikus Egyetem (Belgium) professzora. 2000–2001 során az 

európai értéktôzsdék szabályozásával foglalkozó Bölcs Emberek Bizottsá-

gának (Committee of Wise Men) elnöke. A Bizottság ajánlásait az Európa 

Tanács elfogadta, és ezeket jelenleg is alkalmazzák. A CNP Assurance France 

Felügyelôbizottságának tagja. Belga állampolgár.

Major János (54)

A Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 1994. novem- 

ber 30-tól. 

2003-ban szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem személyügyi szervezô 

szakán. 1994-tôl a MOL Rt. Vegyipari Munkavállalók Szakszervezetének 

titkára. 2003-tól a MOL Vegyész Szakszervezet koordinációs titkára. 

2002-tôl a százhalombattai önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Foglalkoztatási 

Bizottságának, 2003-tól a Fókusz Kom Komáromi Oktatási és Mûvelôdési 

Kht. Felügyelôbizottságának tagja. 

Vásárhelyi István (55)

A Felügyelôbizottság tagja 2005. április 27-tôl.

A Gödöllôi Agrártudományi Egyetem üzemgazdász szakán szerzett diplomát 

1975-ben. 1978 és 1989 között a Rozmaring Mgtsz-nél töltött be különbözô 

vezetô pozíciókat. 1992–1998 között a „Rák ellen az emberért, a holna-

pért” Alapítvány Kuratóriumának tagja. 1992 és 1995 között a Budapest 

Fôváros Vagyonkezelô Központ Rt. vezérigazgatója. 1995-tôl ügyvezetôje, 

2005-tôl cégvezetôje a Roza-Porta Kereskedelmi Kft.-nek. 1994 és 2000 

között a Hélia Szálló Rt. igazgatósági tagja. 1995 és 2002 között ÁPV Rt. 

felügyelôbizottsági tag, 2000-ben a Képcsarnok Rt. Igazgatóságának elnöke, 

2001–2003 között a Felügyelôbizottság elnöke ugyanitt. 2001–2004 között 

a Dunaferr Rt.-nél igazgatósági tag, 2002-tôl az ÁPV Rt. Igazgatóságának 

elnökhelyettese. A Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány Kuratóriumának 

elnöke 2006-tól.

A Felügyelôbizottság jelentése
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Vállalati információk

 2004.12.31.  2005.12.31.
 Részvény-névérték   % Részvény-névérték  %
 (ezer Ft)  (ezer Ft)

Külföldi befektetôk 60 863 659 56,0 63 391 617 58,2

OMV 10 865 000 10,0 10 901 000 10,0

Slovbena, Slovintegra 8 646 849 8,0 0 0,0

BNP Paribas 0 0,0 7 561 680 6,9

ÁPV Rt.  12 792 002 11,8 12 792 002 11,7

Hazai intézményi és magánszemély 10 113 459 9,3 6 926 677 6,4

MOL Rt. (saját részvények) 5 337 808 4,9 7 412 275 6,8

Összesen: 108 618 777 100,0 108 985 251 100,0

 Tulajdonosi szerkezet 

  Tulajdonban lévô  Tulajdonban lévô
  MOL-részvények átváltoztatható
  száma  MOL-kötvények
Név Tisztség   száma

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke  67 983 78

Dr  Csányi Sándor az Igazgatóság alelnöke 36 292 21

Mosonyi György vezérigazgató, az Igazgatóság tagja 22 354 54

Michel-Marc Delcommune stratégiai igazgató, az Igazgatóság tagja 17 720 30

Akar László  az Igazgatóság tagja 11 761 15

Dr. Dobák Miklós az Igazgatóság tagja 12 928 18

Dr. Horváth Gábor az Igazgatóság tagja 10 921 15

Dr. Kemenes Ernô  az Igazgatóság tagja 2 668 15

Iain Paterson az Igazgatóság tagja 8 921 15

Kamarás Miklós  az Igazgatóság tagja - -

Simóka Kálmánné dr. az Igazgatóság tagja 4 238 15

Dr. Kupa Mihály  a Felügyelôbizottság elnöke - -

Dr. Chikán Attila a Felügyelôbizottság elnök-helyettese - -

Bognár Piroska  a Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 484 -

John I. Charody  a Felügyelôbizottság tagja - -

Slavomir Hatina  a Felügyelôbizottság tagja - -

Kudela József a Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 350 -

Dr. Lámfalussy Sándor a Felügyelôbizottság tagja 380 -

Major János a Felügyelôbizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 544 -

Vásárhelyi István a Felügyelôbizottság tagja 167 -

Molnár József  pénzügyi igazgató 5 527 39

Áldott Zoltán  Kutatás-termelés Divízió, ügyvezetô igazgató 26 576 39

Fasimon Sándor  Földgáz Divízió, ügyvezetô igazgató 6 856 24

Horváth Ferenc  Termékelôállítás és Kereskedelem Divízió, ügyvezetô igazgató 11 683 39

Slavomir Jankovic Lakossági Szolgáltatások Divízió, ügyvezetô igazgató - -

Vratko Kassovic Petrolkémia, ügyvezetô igazgató 2006.03.06-ig - -

Olvasó Árpád Petrolkémia, ügyvezetô igazgató 2006.03.06-tól - -

 A felsôvezetés MOL-kibocsátású értékpapír-tulajdona 
 2005. december 31-én

A MOL Rt. alapításának dátuma
1991. október 1. Bejegyezve a Fôvárosi Bíróság, mint 

Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i dátummal, 

1991. október 1-i hatállyal 01-10-041683 számon

Jogelôd
Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai

A jelenleg érvényes alapszabályt a 2005. április 27-i  

évi rendes közgyûlésén fogadták el. Az alapszabály  

megtekinthetô vagy igényelhetô a társaságtól, vala-

mint elektronikus formában letölthetô a társaság 

honlapjáról.

Alaptôke 2005. december 31-én 
Az alaptôke 108 984 671 névre szóló, egyenként 1000 Ft  

névértékû, „A” sorozatú törzsrészvénybôl, 1 darab névre 

szóló, 1000 Ft névértékû, meghatározott elsôbbségi jo-

gokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsôbbségi rész-

vénybôl, valamint 578 névre szóló, egyenként 1001 Ft 

névértékû, „C” sorozatú törzsrészvénybôl áll.

A részvényekre vonatkozó információ
A MOL-részvények árfolyamát közzéteszi a magyar 

napilapok többsége. A Magyar Tôkepiac kötésenként 

és naponta ismerteti az árfolyamokat és a forgalmazott 

mennyiségeket. A MOL Rt. GDR-jainak indikatív árala-

kulása és forgalma a londoni IOB-n a Reuters rendsze-

ren a MOLBq.L RIC kóddal, a Bloomberg rendszeren 

a MOLD LI RIC kóddal érhetô el. A MOL-részvények 

árfolyama a Budapesti Értéktôzsdén a Reuters rend-

szeren keresztül a MOLB.BU, a Bloomberg rendszeren 

pedig a MOL HB RIC kóddal érhetô el. A lap alján talál-

ható táblázat mutatja a MOL részvények, illetve GDR-ok 

kereskedési adatait 2005-ben, negyedévente.

Sajátrészvény-állomány
A MOL Rt. 2005. április 27-én megtartott évi rendes 

közgyûlésének 8. számú határozata az alábbiak szerint 

adott felhatalmazást az Igazgatóság részére saját rész-

vények vásárlására:

Az Igazgatóság jogosult saját részvény vásárlására az 

alábbiak szerint:
   A saját részvények megszerzésének célja:

   a MOL Rt. stratégiai céljai megvalósításának 

elôsegítése, így különösen akvizíciós tranzakciók 

során a saját részvények fizetési eszközként való

felhasználása, vagy 
   a részvényalapú ösztönzési rendszerek mûködte- 

tése, vagy
   a tôkeszerkezet optimalizálási lehetôségének 

elôsegítése a forgalomban levô részvények vásárlá-

sa (és esetleges késôbbi bevonása) útján, vagy
   a szóba jöhetô részvényjellegû vagy hibrid finanszí-

rozási instrumentumok alkalmazásának megköny-

nyítése.
   A saját részvény megszerzésének módja: a saját 

részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen 

és ellenérték nélkül, tôzsdei és nyilvános ajánlat útján, 

vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tôzsdén 

kívüli forgalomban is.
   A felhatalmazás a MOL Rt. törzsrészvényeinek meg-

szerzésére jogosít.
   A felhatalmazás alapján megszerezhetô részvények 

mennyisége: a részvénytársaság által megszerzett, 

illetve a tulajdonában lévô saját részvények együttes 

névértékének összege egy idôpontban sem haladhat-

ja meg az alaptôke tíz százalékát. 
   A felhatalmazás idôtartama a közgyûlési döntés napjá-

tól számított 18 hónap. 
   Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon 

kerül sor, az egy részvényért kifizethetô ellenérték

legalacsonyabb összege 1 Ft, legmagasabb összege 

nem haladhatja meg a tranzakció napján megkötött 

ügyletek árai vagy az azt megelôzô 90 tôzsdei keres-

kedési nap napi átlagárfolyamai közül a legmaga-

sabbat.

A MOL Rt. tulajdonában 2004. december 31-én  

5 337 439 darab „A” sorozatú, valamint 369 darab  

„C” sorozatú törzsrészvény volt. A 2005. év végére  

az „A” sorozatú részvények száma 7 411 696 darabra,  

a „C” sorozatú részvények száma 578 darabra nôtt.  

A változásokat az alábbi táblázatban összefoglalt  

tranzakciók okozták: 

 

 BÉT-forgalom  BÉT-záróár  IOB-forgalom IOB-záróár
Idôszak (db részvény) (Ft/részvény)  (db GDR) (USD/GDR)

1. negyedév 25 958 072 15 350 13 769 986 80,8

2. negyedév 24 866 980 17 135 17 725 070 84,3

3. negyedév 21 868 428 22 970 17 254 580 110,5

4. negyedév  11 067 070 19 950 14 059 491 93,0

 Kereskedési adatok 

 „A” sorozatú  „C” sorozatú 
Változás oka törzsrészvény (db) törzsrészvény (db)

 Sajátrészvény darabszám 2004. december 31-én 5 337 439 369

Tôzsdei vásárlások 1 404 115  

Részvényvásárlás a Slovbenától és a Slovintegrától 756 000 209

Értékesítés -5 500  

Alkalmazottak és vezetô tisztségviselôk részvényhez juttatása -80 358  

Sajátrészvény darabszám 2005. december 31-én 7 411 696 578

 Saját részvények



a petrolkémia ipar építôkövei. Legfontosabb tulajdon-

ságuk a két szénatom közötti kettôs kötés, amitôl 

magas a reakcióképességük.

Nettó termelés A szénhidrogénmezôkbôl származó 

összes kôolaj és földgáz mennyisége a bányajáradék 

levonása után.

Nettó száraz gáztermelés A kitermelt összes gáz, csök-

kentve a termelt vagy leválasztott szén-dioxid, illetve 

a gazolin gôztérfogat mennyiségével.

Poliolefinek Gyûjtôneve azoknak a polimereknek, ame-

lyeket monomerekbôl/olefinekbôl (etilén, propilén) állí-

tanak elô. A poliolefinek nagy molekulasúlyú vegyüle-

tek, amelyek több száz vagy ezer monomerbôl állnak. 

A molekulák súlya, szerkezete és elrendezôdése a 

polimerek számos tulajdonságát befolyásolja.

Polietilén A poliolefinek egy típusa. Az etilén magas 

nyomáson történô polimerizációja során alacsony 

sûrûségû polietilén (LDPE), míg közepes nyomáson 

történô polimerizációja során nagy sûrûségû polie-

tilén (HDPE) keletkezik. Az LDPE rugalmasabb és 

áttetszôbb, a HDPE erôsebb, tartós terhelés alatt 

kevésbé nyúlik, és kevésbé légáteresztô.

Polipropilén A poliolefinek legkisebb sûrûségû típusa,

amely a propilén polimerizációja során keletkezik. Jó 

ütôszilárdságú és kiválóan színezhetô anyag. A poli-

propilén jó hôálló tulajdonsággal és alacsony vízfelvé-

teli képességgel rendelkezik.

PPM A PPM egy adott anyag folyadékbeli koncentráció-

ját mutatja. Ez a mértékegység alacsony koncentráció 

kimutatására használatos. A PPM-érték kiszámítása 

a következôképpen történik: a koncentráció abszolút 

értékét egymillióval megszorozzuk. 10 ppm például 

azt jelenti, hogy egymillió kilogrammnyi (1 kilotonna) 

folyadék 10 kilogrammot tartalmaz az adott anyagból.

Russian export blend API sûrûség: 32,5, kéntartalom 

1,25%, orosz kôolajok keveréke, amelyek jegyzésárai 

irányadóként szolgálnak a nemzetközi kôolajpiacokon.

Termelésbe állítás Szénhidrogénkészletek letermelésé-

hez szükséges föld alatti és föld feletti létesítmények 

megvalósításának folyamata.

Toe (tonna olaj egyenértékes) A gáz fûtôértéke alapján 

hômennyiségi alapon kôolajra történô átszámítása után 

kapott tömeg egyenértékes. Gyakorlati alkalmazáskor 

1 toe alatt általában 1200 Nm3-nyi gázt értünk.

Upstream Kutatás-termelés szegmens

SAPPO Szlovák Kôolajipari és Kereskedelmi Szövetség

Vízszintes fúrás Olyan fúrás, amelynél a függôleges 

szakaszt követôen vízszintes vagy ahhoz közeli 

tartományt alakítanak ki a célrétegben, a beáramlási 

keresztmetszet növelése érdekében.

Pénzügyi kifejezések
CF@R (Cash Flow at Risk) A vállalat kockázatainak mé-

résére szolgáló módszer. Figyelembe veszi a kitettsé-

get és a MOL Rt. portfóliójában található különbözô 

üzletek volatilitását.

EBITDA Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege.

EBITDA-ráta Üzleti eredmény plusz értékcsökkenés 

osztva az értékesítés nettó árbevételével.

Eladósodottság A nettó hitelállomány és a nettó hitelál-

lomány plusz saját tôke plusz a külsô tulajdonokra esô 

részesedés hányadosa.

GDR Egy külföldi letétkezelô által letétben tartott 

részvényekrôl kiállított letéti igazolások (Global 

Depositary Receipt), amelyek külföldön kerültek for-

galomba hozatalra.

IFRS Nemzetközi Számviteli Szabványok, korábban IAS.

ISDA International Swap Dealers Association Az 

ISDA Master szerzôdés derivatív (származékos) 

ügyletek jogi lebonyolítására vonatkozó általános 

keretszerzôdés két fél között.

Kapitalizáció A társaság piaci értéke, az alaptôkét 

alkotó részvények darabszáma szorozva a részvények 

aktuális piaci árával.

Nettó eredmény Adózás utáni eredmény a társult 

vállalkozások eredményének és a külsô tulajdonosok 

részesedésének levonása után.

Pénzügyi kovenáns Specifikus eredménykimutatás,

mérleg, valamint cash flow-beli tételek hányadosa.

(Pl.: Net Debt/EBITDA, EBITDA/összes kamat-

ráfordítás) A pénzügyi kovenánsokat elsôsorban 

hitelszerzôdésekben alkalmazzák, a hitelezôk hitel-

kockázatának limitálása érdekében.

Részvényesi hozam A részvények árfolyamváltozásá-

nak és a fizetett osztalékból adódó összes hozam.

Átlagos lekötött tôkére jutó megtérülés (ROACE),

adózott üzleti eredménnyel számolva Adózott üzleti 

eredmény / átlagos lekötött tôke 

Adózott üzleti eredmény=üzleti eredmény x  

(100%–kalkulált társasági adókulcs) 

Átlagos lekötött tôke=nyitó lekötött tôke/2+záró 

lekötött tôke/2  

lekötött tôke=összes eszköz–befektetett pénz-

ügyi eszközök–befejezetlen beruházás állomá-

nya–pénzeszközök és értékpapírok–rövid lejáratú 

kötelezettségek+rövid lejáratú hitelek

Saját tôkearányos megtérülés (ROE) A társaság 

részvénytôkéjére esô megtérülést mutatja meg,  

a nettó eredmény osztva a társaság saját tôkéjével.

Short pozíció Olyan kockázati kitettség, ahol egy 

társaság eredményét és/vagy cash flow-ját negatívan

befolyásolja egy külsô tényezô (termékár, árfolyam, 

kamatláb) emelkedése.

Üzleti tevékenységbôl származó nettó készpénz A társa-

ság üzleti tevékenységébôl származó nettó készpénz 

jelzi a társaság képességét az osztalék és a kamat 

kifizetésre és a beruházási programok finanszírozására.

Olajipari és pénzügyi kifejezések fogalomtára

Átlagos termelési költség Magába foglalja a kôolaj 

és földgáz kitermelésének, összegyûjtésének és 

elôkészítésének költségeit.

Barrel (hordó) A kôolajiparban használt angolszász 

mértékegység, egy tonna kôolaj hozzávetôleg 

egyenlô 7,3 barrellel.

Bányajáradék A nemzetközi gyakorlat és a bányatör-

vény elôírásai szerint a magyar állam a Magyarorszá-

gon kitermelt kôolaj és földgáz legnagyobb része után 

bányajáradék fizetését írja elô. Ennek mértéke 1998.

január 1. óta 12%, kivéve az 1998 elôtt termelésbe ál-

lított mezôkrôl származó földgáztermelés után fizetett

többletbányajáradékot. (Lásd A vezetés beszámo-

lója és elemzése a pénzügyi helyzetrôl, valamint a 

mûködés eredményeirôl fejezetet.)

Bizonyított készlet Az a becsült kôolaj-, földgáz- és 

cseppfolyós gáztermékmennyiség, amely a geológiai 

és mérnöki adatok szerint nagy biztonsággal (több mint 

90%) gazdaságosan kinyerhetô a már ismert tárolókból, 

a fennálló gazdasági és üzemelési feltételek mellett.

Bizonyított feltáratlan készlet Olyan készlet, amely olyan 

területeken lévô új kutakból nyerhetô, ahol még nem 

történt fúrás, vagy olyan meglévô kutakból, ahol vi-

szonylag jelentôs ráfordítás szükséges az átalakításhoz.

Bizonyított feltárt termelési készlet Az a készlet, amely 

a meglévô kutakban a termelés számára rendelkezés-

re álló idô alatt kitermelhetô. 

Bizonyított feltárt nem termelô készlet Olyan készlet, 

amely a meglévô kutakból a rendelkezésre álló idô 

alatt kitermelhetô, de a befejezetlen vezetékössze-

köttetések, vagy egyéb mechanikai vagy szerzôdéses 

követelmények hiánya miatt a szénhidrogén-eladás 

még nem kezdôdött meg.

Boe (barrel of crude oil equivalent) A gáz fûtôértéke 

alapján hômennyiségi alapon kôolajra történô átszá-

mítása után kapott térfogati egyenértékes. Gyakorlati 

alkalmazáskor 1 boe alatt általában 6.000 köblábnyi 

(kb. 170 normál m3) gázt értünk.

Brent típusú kôolaj Északi-tengeri kôolajok keveréke, 

amelynek jegyzésára irányadónak tekintett a nemzet-

közi kôolajpiacon.

Bruttó termelés A szénhidrogénmezôkbôl származó 

összes kôolaj és földgáz mennyisége a bányajáradék 

levonása elôtt.

Desztillációs kapacitáskihasználtság A finomító elsôd-

leges desztillációs kapacitásának kôolajra vonatkozta-

tott kihasználtsága.

Downstream, DS Feldolgozás és Kereskedelem szegmens.

Fehéráru A kôolajból kinyerhetô alacsonyabb sûrûségû 

(általában értékesebb) termékek (PB, benzinek és 

gázolajok).

Finomítói fedezet Teljes finomítási kapacitás osztva az 

összes értékesített termékmennyiséggel.

Folyékony gáztermékek A földgázból leválasztott csepp-

folyós szénhidrogének, a propántól a nehezebb kom-

ponenseket is tartalmazó gazolinokig bezárólag.

Fokozott olajkinyerési eljárás (EOR) Olyan eljárások/ 

technológiák összessége, amelyekkel az elsôdleges 

(segédenergia nélküli) és másodlagos (EOR-nak nem 

minôsülô, pl. vízbesajtolás, nem elegyedô gázbesaj-

tolás) módszerekhez képest többletolaj-kihozatalt 

lehet produkálni. (Pl. égetéses eljárás, áramlási profilt

befolyásoló beavatkozások.)

Franchise rendszerben mûködtetett MOL-töltôállomás 

MOL-logóval és termékkínálattal mûködtetett, de nem 

MOL-tulajdonú töltôállomás.

Készlet A kôolaj, kondenzátum, földgáz és más alkotó-

részek azon becsült térfogata, amelyrôl feltételezzük, 

hogy ismert kitermelési módszerrel kereskedelmi 

méretekben kinyerhetô egy ismert felhalmozódásból 

egy adott idôpontot követôen, az aktuális gazdasági 

körülmények között érvényes állami szabályozás 

mellett.

KKKSZ Kôolaj és Kôolajtermék Készletezô Szövetség, 

Magyarországon a kôolaj és kôolajtermékek stratégiai 

készletezését látja el.

Kogenerációs erômû Szén- vagy földgáztüzelésû erô-

mû, amely villamos és termikus energia egyidejû 

termelésére alkalmas.

Kondenzátumok A folyékony fázisú szénhidrogének 

azon csoportjának általánosító elnevezése, amelyben 

dominálnak a könnyû alkotók, és amelyeket a földgáz 

szeparálásával a felszínen nyernek ki.

Magyar Ásványolaj Szövetség A legjelentôsebb ma-

gyarországi kôolajtermék-forgalmazó társaságok 

szövetsége.

Maradékfeldolgozási projekt Célja a kôolajfinomítás 

során keletkezô termékek (fûtôolaj) könnyebb, érté-

kesebb termékekké (fehéráruvá) történô átalakítása.

MCF Millió köbláb, a földgáziparban használt angolszász 

mértékegység, egy köbméter egyenlô 35,314 köblábbal.

MEH Magyar Energia Hivatal

Meddô kút Olyan kivizsgált kutató- és/vagy feltárófúrás, 

mely nem igazolja szénhidrogéntelep meglétét, vagy 

nem képes annyi kôolajat, illetve földgázt gazdaságo-

san kitermelni, amelynek alapján érdemes lenne kúttá 

fejleszteni.

Monomerek A monomerek, az etilén és propilén a 

következô termékek krakkolása során keletkezô 

elsôdleges termékek: vegyipari benzin, gázolaj, etán, 

propán, bután. A monomerek a legnagyobb volumen-

ben elôállított petrolkémiai termékek, gyakorlatilag  
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Részvényesi információk

A társaság székhelye
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