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A kerekasztal beszélgetés programja: 
- MOL, fenntarthatóság, jelentéstétel – Kapusy Pál  bevezetı elıadása  
- Elızı fórum (megrendezésre került 2011. május 24-én) észrevételeivel kapcsolatos 
intézkedések  
- Beszélgetés: témák, melyekrıl a MOL-nak írnia kell(ene), észrevételek és 
javaslatok a MOL jelentésérıl és fenntartható fejlıdés (FF) teljesítményérıl  
- Összegzés  
 
1) Kapusy Pál  köszöntötte a meghívott résztvevıket, majd rövid elıadásában 
összefoglalta a MOL-csoport fı tevékenységeit, a fenntarthatóság terén elért 
eredményeit, stratégiai FF céljait, fenntarthatósági gyakorlatát. Bemutatásra került a 
MOL-csoport 2011. évi FF jelentéstétele (integrált Éves jelentés FF tartalommal, 
microsite és FF honlap), és a korábbi jelentések olvasói/látogatói statisztikái. 
 
2) Az elıadást követıen a résztvevık röviden áttekintették az elızı kerekasztal 
beszélgetésen elhangzott észrevételeket és javaslatokat, amelyek kapcsán az alábbi 
megállapításokat tették: 
 
- „A tanúsító „Limited” assurance helyett ”Reasonable” assurance-t alkalmazva 
sokkal részletesebben, akár adat vagy indikátor szinten biztosíthatná a megfelelés 
igazolását” 
Eredmény: A MOL fenntarthatósági tanúsítója készített egy elemzést, amely azt 
mutatta, hogy még nagyon kevés vállalat alkalmazza ezt a gyakorlatot, a MOL 
esetében sem idıszerő egyelıre ennek megvalósítása. 
 
 



- „Több tartalom szükséges a MOL lobbi tevékenységérıl”. 
Eredmény: A honlapján számol be részletesen errıl a kérdésrıl a MOL.  
 
- „A fogyasztói tudatosság növelése, ökovezetési program a vásárlóknak és a 
dolgozóknak is”. 
Eredmény: A MOL indított ilyen típusú sorozatot a fogyasztóknak szánt vállalati 
magazinjában (Stílus és Lendület), valamint az Éves jelentésében is írt a 
kezdeményezésrıl.  
 
- „A magyar nyelvő szöveg fordítás finomításának szükségessége.”  
Eredmény: A fórumon résztvevık véleménye szerint javult a fordítás minısége, de túl 
sok a rövidítés. (A MOL gyakorlata az, hogy egy adott kifejezés többszöri használata 
során elıször kiírja a teljes terminust, zárójelben annak rövidítését, majd a késıbbiek 
során már csak a rövidítést alkalmazza, illetve ezen túlmenıen a rövidítéseket a 
jelentés „Szószedet” fejezetében is megismétli.) 
 
Felmerült továbbá, hogy túl sok a szakmai szöveg, amelyet egy laikus olvasó 
nehezen, vagy egyáltalán nem tud értelmezni. Javaslatként elhangzott, hogy a 
mélyebb szakmai szöveget a MOL tegye inkább a honlapra, vagy adjon külön 
magyarázatot ezekhez a témákhoz, folyamatokhoz. 
A MOL álláspontja néhány jelenlévı szakértıvel egyetemben az, hogy ha továbbra is 
színvonalas akar maradni a jelentésével, akkor ennél a gyakorlatnál marad, és az 
olvasó megkeresi majd benne azt a részt, ami érdekli és megérti. A többség 
véleménye az, hogy a jelenlegi gyakorlat jó, és folytatandó. 
 
Egyes felvetések szerint a jelentés tartalma nem egyenszilárdságú, vannak olyan 
témák, amelyek súlyuknál fogva nagyobb részt kapott, mint amit érdemelt.  
 
- „A sajtókommunikáció részévé kell tenni az fenntartható fejlıdést, és reagálni kell 
az egyes sajtóhírekre. Legalább a MOL honlapján.”  
Eredmény: A kérdés, hogy vajon ezekre valóban a jelentésben kell-e reagálni, vagy 
inkább a MOL honlapján, a sajtóhírek között. Ez utóbbi a MOL álláspontja, amely a 
szakmai képviselıket továbbra is megosztotta. 
 
- „Viszonylag kevés tartalom volt 2010-ben az esélyegyenlıség témájában.” 
Eredmény: Jelentıs tartalomfejlesztésre került sor 2011-ben. 
 
- „A csoportszintő adatok mellett hangsúlyt kellene fektetni a leányvállalati vagy 
regionális adatokra, mert az összesített adatok sok érintett fél számára nem 
informatívak.” 
Eredmény: Bár készültek grafikonok a jelentésben, de a jelenlévık véleménye 
alapján azok néhány helyen nem köszönnek össze a szövegkörnyezettel, vagyis az 
ábrák szöveges magyarázata további fejlesztést igényel.  
 
- „Célszámok meghatározásánál fontos lenne, hogy a MOL megmutassa a 
kontextust…”  
Eredmény: A szakértık fenntartották a tavalyi álláspontjukat annak ellenére, hogy a 
célkitőzések magyarázata, az elért fejlıdés, és a lépték érzékeltetése további 
fejlesztést igényel.  
 
 
 
 



3) Vélemények, észrevételek a MOL-csoport 2011. évi jelentéstételérıl: 
 
Radácsi László 
- Tervez-e a MOL az értékteremtés logikája alapján készíteni jelentését, illetve akár a 
stratégiáját erre építeni?  
A MOL álláspontja szerint olaj- és gázipari vállalatként az adott területen elég 
speciális az értékteremtés gyakorlata, az erısen különbözik más iparágaktól. Az 
érintetti, elsısorban pénzügyi elemzıi elvárások nem kérnek mélyebb integrációt, a 
Befektetıi Kapcsolat osztályunk által győjtött visszajelzés alapján a „hagyományos” 
és a „fenntarthatósági” adatok és információk részleges elkülönítése javasolt. 
Ugyanakkor a jelentésben üzletági szintő fenntarthatósági adatok kerültek 
bemutatásra az üzletágakról szóló fejezetben is. 
 
Zsóka Ágnes 
- Fenntarthatósági célkitőzésében miért csak a legjobb 20%-ba akar tartozni a MOL? 
(„Nemzetközileg elismert fenntarthatósági teljesítmény (top 20%) elérése és 
megtartása.”)  
A MOL álláspontja szerint a szigorúbb, 10%-os célkitőzés nem lenne realisztikus, 
továbbá a célkitőzés mind csoportszinten, mind a nagyobb leányvállalatokra 
érvényes. 
- Az 53 millió forintos bírság – a súlyánál fogva nem biztos, hogy külön „Nehézségek” 
kategória. 
- CO növekmény magyarázat hiányzik a jelentésbıl, holott annak mértéke az elızı 
évhez képest kétszeresére nıtt. 
- Közel 3 milliárd forintot szánt a MOL-csoport a közösségfejlesztésre 2011-ben, de 
ennek nagy része Magyarországon a versenysport támogatására ment. A MOL 
társadalmi hatás díjának tükrében érdemes lenne olyan jellegő dolgokkal foglalkozni, 
ami kompenzálja a tevékenységébıl származó negatív hatásokat – környezetterhelı 
termékek után klímaváltozás kutatásának támogatása.  
A MOL álláspontja szerint bár a szponzoráció üzleti kérdés, de jelentıs pozitív 
társadalmi hatása van, ezért kerül bemutatásra a jelentésben. A klímaváltozással 
kapcsolatos támogatások kommunikációs szempontból kontraproduktívak lehetnek, 
ezért sincsenek a fókuszban. 
 
Bodroghelyi Csaba 
- A környezetvédelmi bírságok között meg lehetne különböztetni az adminisztratív és 
a „valós”, azaz technológiával kapcsolatos bírságokat, melyek a környezeti 
teljesítménnyel kapcsolatosak. 
- Fukushima gazdasági hatása kiemelésre került a pénzügyi összefoglalóban, 
érdekes lenne, ha az ebbıl következı német atomstop hatásáról is írna a MOL. 
- Melyik típusú CO2-t kívánja a MOL csökkenteni? Termékbıl származó kibocsátást 
(alacsony széntartalmú termékek)? Ez a rész nem volt világos számomra a 
jelentésben.  
A MOL válaszában kifejtette, hogy a cél olyan termékfejlesztés, ami kereskedelmileg 
sikeres, de nem eredményez nagyobb CO2-kibocsátást. Másfelıl a vállalatcsoport a 
mőködésbıl fakadó környezetterhelés csökkentését is elıirányozza.  
 
Újhelyi Katalin 
- Jó lenne a szövegben visszacsatolni a stratégiára, például miért pont az 
algakutatással, vagy más megújulókkal foglalkozik a MOL?  
A MOL magyarázata, hogy az üzleti tevékenységéhez, meglevı szakértelméhez, 
eszközeihez köthetı kutatásokat helyezi elıtérbe, ezért a bioüzemanyagok és a 
geotermikus energia a két fı irány. 



 
Kapusy Pál kérdése a résztvevıkhöz: 
A korábbi évekhez képest volt-e, és ha igen, milyen az elırelépés? 
Mi az, amit pozitív és negatív pontként emelne ki a jelentéssel kapcsolatban? 
 
Radácsi László:  
+ Tudják, hogy ez egy heroikus vállalkozás egy ekkora vállalatcsoport esetében, és 
ezt a szakma értékeli is. 
- Az iparág nem ıszinte, így kritikus kérdéseket sem tesz fel magának, ez a feladat a 
külsı érintettekre fog hárulni. A MOL legyen ıszintébb. 
 
Újhelyi Katalin: 
- Nem látszik, hogy a MOL szisztematikusan kezelné az érintettek meglátásait, illetve 
hogy mennyire veszi komolyan a stakeholder javaslatok beépítését. Errıl írnia 
kellene bıvebben a jelentésében! (Pl. pakisztáni konzultáció mit takar?) 
- A célok és távlatok nem látszanak egyértelmően a jelentésbıl 
 
Petrik Ida:  
+ Csoportszintő adatok jelennek meg a teljesítményromlás ellenére is 
- Külön a MOL-nak is kellene jelentés, leányvállalatok nélkül  
 
Radácsi Gábor:  
- Vajon jó-e, hogy az elemzık a fı célcsoportja a jelentésnek, más csoportok 
érdekében részletesebb magyarázat lenne szükséges (pl. egyetemisták). 
 
Fóris Ferenc:  
- A professzionalizmus a problémája a jelentésnek. Azzal, hogy szakértıknek és 
elemzıknek írják, igaz, ez alapján érthetı és elfogadható a túl szakmai szöveg. 
- İszinte vajon ez a jelentés? Ha a MOL úgy fogja meg a fenntarthatóságot, hogy az 
megragadja a piaci lehetıséget, akkor már eltávolodott a fı céltól! Jelentésében 
mindenre van válasz, mindent elmond a cég, de ne legyen ennyire „jó fiú”! 
 
Nevelıs Orsolya:  
+ A „Sikerek és nehézségek” keretes rész egy nagyon jó megoldás a jelentésben. 
- Túl profi a jelentés, mert a cégcsoport is annak akar látszani. 
- Sajnos a szöveg gyakran összefolyik a jelentésben, erre jövıre oda kell figyelni a 
tördelésnél. 
 
Bodroghelyi Csaba:  
+/- A többi magyarországi cégnek túl magas a léc az integráltság és a tartalom 
tekintetében, maradjon is ilyen motivált a MOL. 
 
Zilahy Gyula:  
+ Elıjöttek a korábbi évek kérdései, és meglátása szerint e szakmai fórum is eléri a 
fı célját.  
- A tavalyi észrevételeit továbbra is fenntartja. A MOL jelentése is olyan, mint a 
jelenlegi nemzetközi gyakorlat: kicsit ír az ökohatékonysáról, de a konkrét, mérhetı 
célokról, amit elvárna a közvélemény, illetve az érintettek, arról nem számol be a 
MOL. Kell írni a kutatásról is, de az inkább az eszköz legyen, és helyette írjon egy 
abszolút célról, például abszolút CO2-csökkentésrıl. Legyen a MOL „radikálisabb”. 
 
Zsóka Ágnes:  
+/- A jelentés színvonala magas, de vajon a teljesítmény ezzel arányos? 



 
Bördıs Éva:  
+ A nyomtatóbarát verzió egy nagyon pozitív gyakorlat. 
- Társadalmi részben az esélyegyenlıségrıl részletesebben olvasott volna. 
 
Simon Krisztián 
+/- Fejlıdést mutat a jelentés, hogy a vállalat a célok mentén mutatja be a 
teljesítményét, ugyanakkor ebben még fejlıdni is kell, több mérhetı cél 
meghatározásával. Ott, ahol nincs mérhetı cél, az nem biztos, hogy teljesülni fog! 
 
 
A beszélgetést lezárva Kapusy Pál  megköszönte a megjelentek aktív részvételét és 
észrevételeit. 
 
 
Készítette:        Jóváhagyta: 
Haraszti Gábor       Kapusy Pál 


