
      Budapest, 2023. február 17. 
 
 

Publikálásra került a MOL-csoport 2022. negyedik negyedéves jelentése 

 

A MOL Nyrt. a mai napon az alábbi dokumentumokat publikálta:  

• Prezentáció a 2022. IV. negyedéves, valamint éves eredményekről 

• Pénzügyi és működési adatok 

• 2022. IV. negyedéves eredmények sajtóközlemény 

• Frissített Befektetői prezentáció 

Az időszak főbb eseményei: 

 A MOL teljes éves, újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 2022-ben 4.702 millió dollár volt, 

köszönhetően az Upstream és Downstream erős teljesítményének, melyet a kedvező külső 

körülmények támogattak 

 A Csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 2022-es negyedik negyedévében 1.074 

millió dollár volt, amely 26%-kal alacsonyabb az előző negyedévinél 

 Az Upstream „tiszta” EBITDA-ja a megelőző év negyedik negyedévéhez képest 8%-kal, 492 millió 

dollárra nőtt 2022 negyedik negyedévében, az előző negyedévhez viszonyítva viszont csökkent a 

magyarországi extra bányajáradékok és a horvát gázár szabályozás miatt 

 A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült, „tiszta” EBITDA-ja 2022 negyedik negyedévében 384 

millió dollár volt, ez az előző év azonos időszakához képest 9%-os növekedést jelent. A Petrolkémia 

csökkenő hozzájárulását ellensúlyozta a magasabb finomítói EBITDA termelés. 

 A Fogyasztói Szolgáltatások EBITDA-ja az előző évhez képest 23%-kal, 89 millió dollárra csökkent 2022 

negyedik negyedévében a kelet-közép-európai ársapkák negatív hatásai miatt. 

 

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:  

„A tavalyi év minden szempontból egy igazi próbatétel volt az iparágunk számára, de büszkén mondhatom, 

hogy a MOL sikerrel vette az akadályokat, és mind működési, mind pénzügyi szempontból jól teljesített. Az 

ukrán háború és ellátásbiztonságra gyakorolt hatásai, a szabályozási környezet és a kiszámíthatatlan 

makrokörülmények példátlan kihívások elé állították a MOL-t, de szakembereink kiválóan helyt álltak az 

egymást követő krízishelyzetekben. A 2022-es évben elért kimagasló EBITDA még az extrém mértékű adók, 

ársapkák és szabályozói intézkedések mellett is lehetőséget biztosít a stratégiánkban megfogalmazott 

transzformáció és fejlesztések végrehajtására. Beruházásokat indítottunk útjára a zöld hidrogén gyártás 

területén, és beléptünk a hulladékgazdálkodásba, amely fontos lépés a körforgásos gazdasággal kapcsolatos 

stratégiai céljaink elérése felé. 

Világosan látszik, hogy a 2023-as év sem lesz könnyebb, de meggyőződésem, hogy a MOL többszörösen 

bizonyított rugalmasságával és ellenállóképességével magabiztosan tudunk majd navigálni a bizonytalan 

időkben.” 

 
További információ, kapcsolat: 
Tel:  +36 1 464 1395  
Email:  investorrelations@mol.hu 

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2022/presentation_of_q4_2022_results.pdf
https://molgroup.info/hu/show/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2022/mol_group_financial_and_operational_data_2022.xlsx
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2022/mol_group_sajtokozlemeny_2022_q4.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/befektetoi_prezentaciok/2022/mol_ir_presentation_feb_2023.pdf
mailto:investorrelations@mol.hu

