
      Budapest, 2022. november 4. 
 
 

Publikálásra került a MOL-csoport 2022 harmadik negyedéves jelentése 

 

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

• Prezentáció a 2022. III. negyedéves eredményekről,  

• Pénzügyi és működési adatok, 

• 2022. III. negyedéves eredmények sajtóközlemény, 

• Frissített Befektetői prezentáció, 

Az időszak főbb eseményei: 

 A MOL-csoport 2022 harmadik negyedévében 1.449 milliárd dollár újrabeszerzési árakkal becsült 
„tiszta” EBITDA-t ért el, amelyet az Upstream és Downstream jó teljesítménye kedvezően befolyásolt, 
az üzemanyagár-szabályozás és a különadók pedig negatívan érintettek. 

  Az év első háromnegyedében az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 3.627 milliárd dollár 
volt, így a Társaság 4,1-4,4 milliárd dollár közötti tartományba emelte az éves EBITDA iránymutatását. 

 Kelet-Közép-Európában az üzemanyagár-szabályozás és a különadók hatása mintegy 1.180 millió dollár 
volt 2022 első három negyedévében. 

 Az Upstream EBITDA csaknem megduplázódott az egy évvel korábbihoz képest és 640 millió dollárt ért 
el. 

 A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 741 millió dollár volt 2022 harmadik 
negyedévében. A Petrolkémia csökkenő hozzájárulását a Finomítás és Kereskedelem magasabb 
EBITDA termelése ellensúlyozta. 

 A Fogyasztói Szolgáltatások EBITDA-ja csaknem felére, 121 millió dollárra csökkent a tavalyi harmadik 
negyedévhez képest, mivel a kelet-közép-európai országokban bevezetett árszabályozás negatív 
hatást gyakorolt. 

 
Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató az eredményeket így kommentálta:  

"Bár a makrokörülmények kedvezően alakultak az olaj- és gázipar számára az év első háromnegyed évében, 

a bizonytalan külső környezet, a kibontakozó recesszió, az állami beavatkozások, a különadók 

bizonytalanságot okoznak az iparágban. Úgy tűnik, az EU-s szankciók meghatározzák Európa gazdasági 

jövőjét, a harmadik negyedév ugyanis nagyon szűkösnek bizonyult ellátásbiztonsági szempontból Kelet-

Közép-Európában. Mindeddig képesek voltunk fenntartani az üzemanyagellátást a régió számos országában: 

ezt tartom a harmadik negyedév legnagyobb eredményének, amelyet a MOL-os munkavállók rendkívüli 

erőfeszítéseinek köszönhetünk. A jövőben is szükségünk lesz kollégáink elkötelezettségére és a pénzügyi 

fegyelemre ahhoz, hogy végrehajtsuk a transzformációs beruházásokat, amelyekkel egyszerre garantáljuk az 

energiabiztonságot és az orosz energiaforrásokról való leválást, miközben nem tévesztjük szem elől a zöld 

átmenetet sem. A harmadik negyedévben jelentős lépést tettünk 2030+ stratégiánk megvalósításában: a 

MOL elnyerte a magyarországi települési és kommunális hulladékkezelési koncessziót 35 évre, amely lehetővé 

teszi, hogy terjeszkedjünk egy új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, a körforgásos gazdaság megteremtését 

szolgáló üzletágban.” 

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

https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2022/q3_2022_results.pdf
https://molgroup.info/hu/show/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2022/data_library_2022_q3.xlsx
https://molgroup.info/hu/show/publikaciok/negyedeves_jelentesek/2022/mol_group_sajtokozlemeny_q3_2022_hu.pdf
https://molgroup.info/storage/documents/publikaciok/befektetoi_prezentaciok/2022/mol_ir_presentation_nov_2022.pdf
mailto:investorrelations@mol.hu

