
 
 

Emlékeztető - MOL FF / CSR kerekasztal beszélgetés (2013 július 9.) 

 

A kerekasztal beszélgetés programja: 

 

 MOL, fenntarthatóság, jelentéstétel – Kapusy Pál, Jancsár Gergely bevezető előadása 

 Előző fórum észrevételeivel kapcsolatos intézkedések 

 Beszélgetés 

 

Az emlékeztető tartalma: 

 Résztvevők 

 Az résztvevőkkel való beszélgetés során előkerülő főbb témák  

 Fejlesztendő javaslatok a kerekasztal beszélgetés résztvevőitől 

 Lényegességi elemzés a MOL FF / CSR kerekasztal beszélgetés résztvevőinek véleménye alapján 

 A szakértői kerekasztal azonnali visszajelzése a MOL FF / CSR esemény színvonaláról 

 

Résztvevők: 

Fóris Ferenc Állami Autópálya Kezelő Zrt. 
Csűry Csaba Ernst&Young 

Reiniger Róbert Deloitte Zrt 
Horváth Cecília Szerencsejáték Zrt. 

Pallaghy Orsolya Artdeco 
Dr. Balázs Gergely  MOL 

Bodroghelyi Csaba KÖVET 

Horváth Levente Magyar Telekom 
Petrik Ida BCSDH 

Dr. Szegedi Krisztina Etikai Bizottság (MOL) 
Major Balázs Budapesti Erőművek Zrt. 

Pogány Éda Glória Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 
Jancsár Gergely MOL 

Kapusy Pál MOL 

Tóth Gergely MOL 
 

 

 

 

 



 
 

A résztvevőkkel való beszélgetés során előkerülő főbb témák, kérdések:

 Munkabalesetek számának csökkenésének oka és az erre irányuló programok 

 Hogyan épül be a vezetői teljesítményértékelési rendszerbe a fenntarthatóság? 

 Ellentmondásos, hogy a MOL-csoport FF/CSR kerekasztal beszélgetése magyar résztvevőkkel történik a 

cégcsoport nemzetközi mivolta ellenére illetve, hogy az éves jelentés csak magyarul és angolul jelenik meg 

 A szabályozói környezet változásának kommunikálása – ne minősítsük, hogy pozitív vagy negatív a változás 

mivel az olvasó szempontjai eltérhetnek a MOL-csoportétól 

 Nem-konvencionális kitermelési technológiák helye a jelentésben illetve a MOL kommunikációjában  

 Integrált jelentésre vonatkozó EU direktíva tervezet hogyan hat a MOL-csoportra, szükségesek-e ez alapján 

fejlesztések? 

 Kormányzat felé történő kifizetések közzététele pozitív 

 Ökológiai illetve karbon lábnyom számítása hogyan történik a MOL-ban, milyen kibocsátási tényezők, 

jelentik a számítás alapját, milyen témakörökre terjed ki? 

 Adatmenedzsment, adatmegbízhatóság kihívást jelent-e a MOL-csoportnak, garantált-e, hogy a különböző, 

akár nagyon távoli országokból származó adatok azonos definíció alapján számítottak-e? 

 Olajtermelés életciklus-elemzésére vonatkozó EU szabályozás státuszáról, hatásáról van-e információja a 

MOL-csoportnak? 

 Tesz valamit a MOL, hogy vevői ÜHG kibocsátás-csökkentés tudjanak elérni? Felelős fogyasztás 

elterjesztésére van-e célkitűzés? 

 Az adatok alapján rugalmatlan a fenntarthatósági teljesítmény, hiszen a nem csökken olyan mértékben a 

környezeti kibocsátás és erőforrás-felhasználás, mint amilyen mértékben a termelés csökkent 

 Etikai vétségek száma, kommunikációja 

 

Fejlesztendő javaslatok a kerekasztal beszélgetés résztvevőitől: 

 A MOL FF / CSR kerekasztal kiterjesztése, nemzetközi érintett felek/szakértők bevonása 

 A szabályozói környezet változására vonatkozó megjegyzések elhagyása, illetve annak jelzése, hogy a MOL 

vagy valamely érintetti csoport szempontjából történik-e a minősítés 

 MOL vevőinek támogatása ÜHG csökkentés terén 

 Az etikai vétségek bejelentésére illetve a MOL-csoport társasági biztonság szervezetének vizsgálataira 

vonatkozó tartalom részletesebb magyarázata (trendek magyarázata, adatok egymásra vonatkozó viszonya) 

 Hosszabb táblázatok, fontos adatok (pl. fluktuáció) részletesebb szöveges magyarázata  

 Hosszú távú célkitűzések meghatározása és kommunikálása megfontolandó 

 Diverzitással kapcsolatosan több információ közlése  



 
 

Lényegességi elemzés a MOL FF / CSR kerekasztal beszélgetés résztvevőinek véleménye alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A szakértői kerekasztal azonnali visszajelzése a MOL FF / CSR esemény színvonaláról: 

 

# Kérdések Átlag (1-10) 

1 
Mennyire volt elégedett a rendezvény szakmai 
tartalmával? 8.7 

2 
Mennyire volt elégedett a renddezvény 
megszervezésével? 9.6 

3 
Szeretné-e, hogy a jövőben is hasonló látogatással 
kössük egybe a kerekasztal beszélgetést? 8.3 

4 Egyéb megjegyzések: 

1,A töltőállomás látogatás nagy 
Plussz 
2, Jó lenne plussz információt 
közölni a sokszínűséggel 
kapcsolatban, főleg hogy milyen 
külső-belső eszközöket 
alkalmazunk ezekkel kapcsolatban. 
(Nők aránya a menedzseri 
pozikban, munkahelyi balesetek). 
Illetve, hogy ezek milyen 
hatékonysággal működnek a 
szervezeten belül.  

 

Készítette: Tóth Gergely, Budapest 2013. július 11 

Jóváhagyta: Kapusy Pál 


