
      Budapest, 2022. május 6. 
 
 

Publikálásra került a MOL-csoport 2022 első negyedéves jelentése 

 

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

• Prezentáció a 2022. I. negyedéves eredményekről,  

• Pénzügyi és működési adatok, 

• 2022. I. negyedéves eredmények sajtóközlemény, 

• Frissített Befektetői prezentáció, 

Az időszak főbb eseményei: 

 A MOL-csoport 2022 első negyedévében 833 millió dollár újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” 

EBITDA-t ért el, 6%-kal kevesebbet, mint az előző negyedévben.  

 A Kutatás-Termelés szegmens 2022 első negyedévi EBITDA-ja az egy évvel ezelőtti első negyedéves 

eredményhez képest több mint a duplájára, 504 millió dollárra nőtt az emelkedő olaj- és gázárak 

miatt. 

 A Feldolgozás és Kereskedelem újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja a 2021 első 

negyedévi szintjén maradt, 254 millió dollár volt, az eredményt befolyásolta a változékony makro 

környezet és a magyarországi nagykereskedelmi árszabályozás. 

 A Fogyasztói Szolgáltatások üzletág EBITDA-ja 2022 első negyedévében 64 millió dollár ért el, ami 

44% csökkenés az előző év hasonló időszakához képest, a régió több országában bevezetett 

árszabályozás miatt.  

 
Zsolt, elnök-vezérigazgató az eredményeket így kommentálta:  

"2022 ismét új kihívásokat hozott, de a MOL-csoport a gyorsan változó külső helyzet és a gyakran kedvezőtlen 

körülmények között is megmutatta, hogy képes gyorsan reagálni. A 833 millió dolláros újrabeszerzési árakkal 

becsült „tiszta” EBITDA” bizonyítja, hogy jó úton járunk.  

Ugyanakkor az elkövetkező időszakban nem kisebb kihívással nézünk szembe, minthogy megőrizzük az 

ellátásbiztonságot és fenntartsuk a vállalat profitabilitását. Jelentős erőfeszítéseket teszünk annak 

érdekében, hogy alkalmazkodjunk az új környezethez, tovább diverzifikáljuk portfoliónkat, és biztosítsuk a 

kelet-közép-európai régió energiaellátását. Emellett a MOL komoly befektetéseket igénylő transzformációs 

folyamata már elkezdődött és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk abban, hogy folytassuk ezt az utat, a 

mostani változékony környezetben is. 

A MOL-csoport a múltban már számos krízis során bizonyította ellenállóképességét, és biztos vagyok benne, 

hogy megtartjuk kulcsfontosságú szerepünket a kiszámítható energiaellátás biztosításában, és továbbra is 

ügyfeleink és a szélesebb társadalom megbízható partnerei maradunk.” 

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

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2022/q1_2022_results_call.pdf
https://molgroup.info/hu/show/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2022/mol_group_fr_tables_2012_2022q1.xlsx
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2022/press_release_q1_2022_molgroup_hu.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/befektetoi_prezentaciok/2022/mol_ir_presentation_may_2022.pdf
mailto:investorrelations@mol.hu

