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A kerekasztal beszélgetés programja: 
► MOL, fenntarthatóság, jelentéstétel – Kapusy Pál bevezető előadása  
► Előző fórum (megrendezésre került 2009. június 18-án) észrevételeivel 

kapcsolatos intézkedések  
► Beszélgetés: témák, melyekről a MOL-nak írnia kell(ene), észrevételek és 

javaslatok a MOL jelentéséről és fenntartható fejlődés (FF) teljesítményéről  
► Összegzés  
 

1) Kapusy Pál köszöntötte a meghívott résztvevőket, majd rövid előadásában 
összefoglalta a MOL-csoport fő tevékenységeit, üzleti és a fenntarthatóság terén 
elért eredményeit, új stratégiai céljait a fenntarthatóság terén. Bemutatásra került a 
MOL-csoport 2010. évi FF jelentéstételi gyakorlata (integrált Éves jelentés FF 
tartalommal, microsite és FF honlap). 
 
Az FF stratégiai célok kapcsán felmerült, hogyan biztosítható, hogy egy cél 
meghatározása reális és teljesíthető legyen? 
A MOL álláspontja, hogy főként a csoportszintű környezetvédelmi célok 
meghatározása nehézkes az üzleti divíziók különböző működése és tevékenysége 
miatt. Ezt tovább bonyolíthatják az évközi akvizíciók, amelyeket a célok kitűzésekor 
még nem ismerhetünk.  
 
2) Az előadást követően a résztvevők röviden áttekintették az előző kerekasztal 
beszélgetésen elhangzott észrevételeket és javaslatokat, amelyek kapcsán az alábbi 
megállapításokat tették: 
 
► Legyen integráltabb a jelentés: nem kell külön FF fejezet, hanem az Éves jelentés 

szövegébe kell elhelyezni az FF tartalmat. Következetesen mindenhova épüljön 
be a FF, és ne csak külön fejezetbe. 

 



► A MOL válasz: a visszajelzések alapján a pénzügyi és az FF elemzők egyelőre 
eltérő információkat keresnek, és könnyebb számukra külön fejezetben megtalálni 
a vonatkozó adatokat. Ugyanakkor az FF fejezeten kívül az üzleti összefoglalók, a 
kulcsmutatók, továbbá a vezetői interjúk mind tartalmaznak FF vonatkozású 
részeket, tehát az integráció nem egy fejezetre korlátozódik. 

► Tény ugyanakkor, hogy a mélyebb integráció az egyik nagy kihívás a MOL 
számára a jövő jelentéstételében. Fontos lenne, hogy a MOL jelentésébe 
bekerüljön az, hogy miként hat a gazdasági eredmény az FF teljesítményére, és 
fordítva, azaz a FF teljesítmény milyen hatással van a MOL gazdasági 
eredményeire. 

 
► Önkritikusság 
► A résztvevők javasolták, hogy a MOL-ról az adott üzleti évben megjelenő 

sajtóhírekre reflektáljunk az Éves jelentésben, illetve a honlapon.  
► Sok esetben a jelentésben található táblázatokból nem egyértelmű, hogy az 

adatokban bekövetkezett változás minek köszönhető. Nem szisztematikus a 
jelenlegi gyakorlat, és talán átláthatóbb lenne, ha grafikonokat is alkalmazna a 
MOL a jelentésében, vagy akár a honlapon, amely lehetne interaktívabb is. 

 
► Statisztikailag rá lehet keresni arra, hogy hányan olvassák a microsite pénzügyi- 

és FF fejezeteit? 
► Jelenleg az adott oldalra történt kattintások számát tudja a MOL bemutatni. 

Hasznos lenne, ha abszolút felhasználói számot tudna a MOL mérni és 
bemutatni. A résztvevők itt említették meg, hogy véleményük szerint túl száraz az 
anyag, amelyet az Internet eszközeivel sokkal színesebbé lehetne tenni, ezzel 
nyilván emelve az olvasottságot is. A honlappal a MOL-nak kiemelten foglalkoznia 
kell. 

 
► Példamutató a MOL Éves jelentése, azonban keresi az FF szempontból 

legfontosabb részeket, amelyek nincsenek külön kiemelve. Hiányzik továbbá a 
lényegességi (materiality) vizsgálat, továbbá a tendenciák és a peerekhez való 
összehasonlítás.  

► Ezt a MOL azóta pótolta a jelentésében. A korábban említett, a vállalat 
gazdaságra gyakorolt hatását kellene részletesebben bemutatni, és hatékonyabb 
benchmarkingot alkalmazni (peerek kérdése). 

 
 
3) Vélemények a MOL-csoport 2010. évi jelentéstételéről: 
 
Szabó István/KPMG: A tanúsítási folyamat, illetve a tanúsító nyilatkozata mennyiben 
tesz eleget a MOL és az érintettek (elsődlegesen az intézményi befektetők) 
elvárásainak? A „Limited” assurance helyett nem gondolják-e, hogy a ”Reasonalbe” 
assurance-t alkalmazva sokkal részletesebben, akár adat vagy indikátor szinten 
biztosítaná a megfelelés igazolását, mint ahogy azt a KPMG több projektjében is 
alkalmazza. 
A MOL válaszában elmondta, hogy az érintettek elvárásainak a jelenlegi tanúsítás 
teljes mértékben megfelel, sőt, az ISAE3000 szerinti, hazánkban egyetlen ilyen 
szabvány szerint végzett tanúsításra is éppen a befektetői és elemzői igények miatt 
került sor. Ettől függetlenül fejlesztési lehetőségként tartja számon a vállalat, hogy a 
kulcsmutatók tekintetében „reasonable” tanúsítást alkalmazzon. 
Pallaghy Orsolya: Továbbra is úgy látja, hogy a MOL Éves jelentése elsősorban az 
intézményes befektetőknek szól, így a honlapnak is ezen érintetti csoportra kell 
koncentrálnia.  



Újhelyi Katalin/B&P: Több tartalmat várna el a MOL lobbi tevékenységéről, valamint 
javasolja a fogyasztói tudatosság növelése érdekében újabb akciókat indítani, és 
annak eredményéről be is kell számolni a jelentésben/holnapon. Ecodriving program 
a vásárlóknak és a dolgozóknak is. Kiemelte továbbá a magyar nyelvű fordítás 
finomításának szükségességét. Megemlítette, hogy a nyomtatóbarát pdf verzió 
remek kezdeményezés, és a MOL-csoport Éves jelentésében az Etikai rész – benne 
részletesen az etikai esetek leírásával – Magyarországon a legjobb gyakorlat. 
Zilahy Gyula/BCE és Szinai Ádám/CIB: A sajtókommunikáció részévé kell tenni az 
fenntartható fejlődést, és reagálni kell az egyes sajtóhírekre. Legalább a MOL 
honlapján. 
Fertetics Mandy/Dreher: Viszonylag kevés tartalmat talált az esélyegyenlőség 
témájában, továbbá a női vezetők számának növekedését örömmel látná a 
felsővezetésben is. A MOL társulásai kapcsán az adott éves aktualitásokról olvasna 
szívesen. Bár a jelentés az elemzőket célozza, nem lehet figyelmen kívül hagyni, 
hogy magát a magyar honlaprészt és jelentés részt nem ők olvassák, hanem a hazai 
érintettek és érdeklődők. Ezért a MOL érdekes és egyben felelőssége is mérete és 
gazdasági súlya miatt, hogy az ő információ éhségüket is kielégítse számukra 
releváns tartalmakkal. Miután az online technológia rengeteg lehetőséget ad, ami 
segíti az átadott információ megértését, feldolgozását és felhasználóbarát átadását, 
ezeket érdemes lenne használni (videok, online szótár szóbuborékban stb.). A 
célszámok meghatározásánál fontos lenne, hogy a MOL megmutassa a megfelelő 
kontextust is, lehetőség szerint benchmark adatok formájában vagy más adatok 
formájában, hogy az érintettek, olvasók jobban értelmezni tudják a célértékeket 
(releváns-e, megfelelő-e, sok vagy kevés stb.) 
Galambosné Dudás Zsófia/KÖVET: A lakossági fogyasztók konkrét megszólítását 
hiányolja, kiemelve az olaj korlátozott/véges rendelkezésre állását. A szövegben az 
egyes szakkifejezéseket – például fáklyázás – a honlapon pl. pop-up ablakban vagy 
buborékban közvetlenül magyarázni kellene. 
 
Bár a kerekasztalon nem tudott részt venni, de előzetesen elküldte észrevételeit 
Urbán Katalin (Alternate Kft.). 
Zavarónak találja, hogy a fenntarthatóság menü alatt csak két dimenzió szerepel. 
Bár a jelentésben és a honlapon rengeteg információ található, jobban kellene élni a 
korszerű online és interaktív technikák alkalmazásával, hogy befogadhatóbb és 
érdekesebb legyen az olvasó számára. 
A fajlagos mutatóknál – például CO2 célkitűzés – érthetővé kellene tenni, hogy mire 
vetítve fajlagos az indikátor. 
A csoportszintű adatok mellett hangsúlyt kellene fektetni a leányvállalati vagy 
regionális adatokra, mert az összesített adatok sok érintett vél számára nem 
informatívak. 
 
A beszélgetést lezárva Kapusy Pál megköszönte a megjelentek aktív részvételét és 
észrevételeit. 
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