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Agenda

Szénhidrogén-ipari és Upstream értéklánc

MOL Csoport Upstream

Olajár változás előnyei és hátrányai

A MOL nemzetközi és magyarországi Upstream válasza a kihívásokra



Szénhidrogén-ipari értéklánc



Upstream értéklánc



MOL Csoport Upstream - Kutatás 12 országban



MOL Csoport Upstream - Termelés 8 országban



Olajár változás előnyei és hátrányai

Kutatási és mezőfejlesztési programok/projektek, termelő mezők veszteségessé 
válhatnak 

Reakció:

Portfolió elemeinek folyamatos gazdasági elemzése, BreakDown
költségek/Breakeven árak meghatározása

Folyamatos, a teljes életciklusra vonatkozó CAPEX és OPEX kontroll és 
technikai felülvizsgálat (műszaki tartalom, optimalizálási lehetőségek, stb.) 

Az előnyök kihasználása

Megrendelői igények csökkennek →  beszállítói kapacitások szabadulnak fel 
→ verseny a megrendelésekért → anyag- és szervízdíjak csökkenése

Portfólió elemenkénti döntés a tevékenység folytatásáról vagy leállításáról

Növekedési lehetőség: 

Upstream cégek csődje → felvásárlások, koncentráció



Olajár változás hatása integrált olajipari vállalatra

EBIDTA
és üzletenkénti

aránya



Nemzetközi válaszaink 

Portfólió elemek felülvizsgálata

Készletek újraértékelése

Indokolt esetben jogosultságok visszaadása vagy szerződések újratárgyalása

CAPEX és OPEX kontroll

Technológiai beavatkozások vizsgálata



BELSŐ KIHÍVÁSOK

Alacsony kutatási 
potenciál

Kimerülő mezők

Öregedő termelő 
eszközök

Speciális szaktudás 
hiánya

KÜLSŐ KIHÍVÁSOK

Olaj és földgázár

Bányajáradék szabályozás

EU gáz szabvány

Szervíz vállalatok 
technológiai    
színvonala

A magyarországi kihívások



A magyarországi válaszaink 

Mezők felülvizsgálata

A teljes hazai mező portfólió (170 mező) profit termelő képességének vizsgálata 
különböző olajár szcenáriók mellett → 75%-uk pozitív egyenlegű 30 USD/bbl
mellett

CAPEX és OPEX kontroll:

Kutatási tevékenység fokozása, új, rentábilis kutatási koncessziós blokkok 
felvétele

Mezőfejlesztés gyorsítása és kulcs projektek beazonosítása

30 USD/bbl mellett nem megtérülő projektek elhalasztása már 2015-ben is

Beszerzési költség csökkentés, karbantartás átütemezés



A magyarországi válaszaink 

Technológiai beavatkozások:

EBK és jogszabályi előírások betartása mellett optimalizáljuk a technológiáink 
működését és energiahatékonysági projekteket valósítunk meg

35 mezőben (20%), összesen közel 80 kúton (10%) történt felszín alatti és 
feletti beavatkozás: 

Fúvóka optimalizáció

Kiemelés technikai optimalizálás

Gyűjtési nyomás csökkentés

Felszíni rendszer optimalizálás

Kútmunkálatok



Rezervoár/Perforáló műveletek:

Kutatási és mezőfejlesztési projektek generálása

IOR, EOR, K+F

Perforáció tisztítás, újraperforálás

Rétegkezelés, rétegrepesztés

Sűrítő fúrás

Többszintes kútkiképzés

Többlet potenciál beazonosítása

Kihozatali technológia:

Gazdaságos mód?

Más kihozatali mód?

Energiahatékonyság?

Csökkenő kútfej nyomás

Víztermelés csökkentés

Optimalizálás:

Gyűjtőállomás és elosztórendszer

Előkészítő rendszer

Feldolgozó rendszer

Energia szükséglet

Kapacitás

Csökkentés:

OPEX

Állásidő

Ökológiai lábnyom

EBK események

Árbevétel kiesések

Petrokémiai alkalmazások:

Rétegnyomás-csökkenés (viszkozitás)

Víztelenítés

Kútkiképzés:

Csőméret

Kamrás (K+F)

Segédgáz

optimalizálás

Nodal analízis

Minden gazdaságos és technológiailag megvalósítható felszín alatti és feletti beavatkozás beazonosítása

A magyarországi válaszaink 
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A magyarországi 2015. évi eredmények

+2%

-5%

Termelés (2015-ös terv 39.9 kboed, tény 41.0 

kboed) 

A MOL Magyarország Program célkitűzése évi 5%-nál 
alacsonyabb mértékű csökkenés volt, a 2014. évi 
tényhez képest (41,6 kboed) 1,5%-al csökkent a 
termelés, mivel sikerült ellensúlyozni a mezők 
természetes kimerülését

2015. év szeptemberétől az év végéig +6,000 boed
termelési növekményt sikerült realizálni

+4%

Fajlagos kitermelési költség 
(2014. tény: 2109.9 HUF/boe, 2015. terv: 2200 
HUF/boe, 2015. tény: 2113.4 HUF/boe

EBITDA (ár-, árfolyam hatás és egyszeri tételek nélkül)

2015. terv: 416.4 mn USD; tény 433.0 mn USD (mindkettő egyszeri 
tételektől tisztított)



A jövő?

???



Köszönöm a figyelmet!


