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– Mióta tevékenykedik
a MOL Pakisztánban is? 

– A MOL a kilencve-
nes évek közepe óta van
jelen Pakisztánban, 1999-ben írtuk alá az első
kutatási koncessziós szerződésünket és nyi-
tottuk meg irodánkat Iszlamabadban. A 2000-
es évek meghozták az első gazdasági sikere-
ket az olaj- és gázmezők felfedezésével. Mind
a pakisztáni kormánnyal, mind a regionális
vezetéssel, az állami szervekkel folyamatos és
jó az együttműködés, a MOL a
munkájához szükséges min-
den támogatást megkap. 

– Milyen tevékenységeket
végez a MOL Pakisztánban,
és miért épp a pakisztáni terü-
letet célozta meg?

– Pakisztánban elsősorban
új szénhidrogén mezők kuta-
tásával és termeléssel foglal-
kozunk. Több sikeres fúráson
vagyunk túl, és jelenleg há -
rom kutatási területen irányít-
juk a munkát. Többek között
mi fedeztük fel a manzalai
gázmezőt, ami Észak-Pa kisz -
tán legnagyobb földgáz kész -
letét tartalmazza. A pa kisz táni
terület jellemzője, hogy szá-
mos még érintetlen földgáz- és kőolajforrás-
sal rendelkezik, amelyeket a MOL által
hozott kiváló magyar szaktudással, a megfe-
lelő infrastruktúra biztosításával és termé-
szetesen a pakisztáni kormány támogatásá-
val tudunk sikeresen kiaknázni. Ez mindkét
fél számára előnyös, hiszen a MOL-szakem-
berek egy relatíve gazdag szénhidrogén
bázissal rendelkező ország területén kama-
toztathatják szaktudásukat, amely nagyban
segíti Pakisztán energiaellátását is.

– Mennyire jelentős a pakisztáni terület a
MOL kutatási és termelési portfóliójában?

– A MOL-csoport jelenleg hét országban
termel, és összesen tizenöt országban végez
kutatási tevékenységet, ezek közül a pakisz-
táni régió, köszönhetően a több mint tízéves
gyümölcsöző együttműködésnek, mára az
egyik legjelentősebb kutatási területünkké
vált. Jelenleg 393 főt foglalkoztatunk
Pakisztánban, és eddigi beruházásaink érté-
ke 2010 végére eléri a 826 millió dollárt
(177,6 millárd forint).

– A feltárások és kitermelések kapcsán
Ön mire a legbüszkébb?

– 2009-ben a MOL pakisztáni jelenlété-
nek tizedik évfordulóját ünnepelhettük
sikeresen. A gázmezők feltárásának
köszönhetően egyre magasabb a kitermelt
mennyiség, 2010 közepére mindez elérte a
305 millió köbláb gázt, amely Pakisztán
gázellátásának 7 %-át adja. Emellett a napi

7500 hordós olaj- és kondenzátum termelés-
sel mi adjuk az ország termelésének 12 %-
át. Mindezt egy igen nehéz politikai-bizton-
sági környezetben értük el. Kétségkívül állít-
hatom, hogy a MOL kutatási és termelési
ágazatának eddigi legkiemelkedőbb sikerét
Pakisztánban érte el.

– Milyen jövőbeli tervei vannak a MOL-
nak Pakisztánban?

– Ugyan kutatásainkban találati ará -
nyaink és termelési hatékonyságunk átlag
feletti Pakisz tánban is, ennek ellenére szeret-
nénk tovább növelni termelésünket és haté-
konyságunkat.  Év végéig be kívánjuk még
indítani a ma ramzai kút termelését, melynek
révén további napi 2500 hordó kőolajat és
legalább 35 millió köbláb gázt tervezünk a
felszínre hozni. Továbbá várhatóan 2012
elejére elkészül a makori gázmező kiterme-
léséhez szükséges termelőegység is (CPF).
Természetesen kutatási tevékenységünket is
folytatni fogjuk és remélhetőleg a jelenlegi
magas találati aránnyal tudunk újabb kőolaj-
és földgázlelőhelyeket felfedezni.

– A MOL nemcsak szakmai partner
Pakisztánban. Milyen kiemelt tevékenysége-
ket említene még?

– Valóban így van, nemcsak mint szakmai
partner vagyunk jelen az országban. Pa kisz tán
élhetőbb jövőjéhez elsősorban karitatív jellegű
tevékenységeinkkel járulunk hozzá. Igyek -
szünk komoly szerepet vállalni a lakosság
gazdasági és szociális életminőségének javítá-
sában is. Hogy pontosan mit is csinálunk?
Hozzájárulunk iskolák be ren de zéséhez, szá-
mítástechnikai fejlesztéséhez, higiéniai viszo-
nyaik javításához. Ösztöndíjakat adunk, kór-
házakat, utakat újítunk fel, sőt már építettünk
negyven házból álló falvat is.

– Milyen segélyakciók-
kal volt jelen Pakisztán
árvíz sújtotta térségeiben a
MOL?

– A katasztrófa mértéke a magyarországi
károkhoz képest sokkalta nagyobb volt,
azonban a segélyek így is célzottan és a
károk méretéhez képest a lehető leghaszno-
sabban kerültek felhasználásra. Pakisz -
tánban az elmúlt száz évben (!) nem volt
ekkora árvízi katasztrófa. Több tízezer ház

omlott össze, utakat és hida-
kat sodort el az áradat.

A MOL Pakisztán négy
segélyszállítmányt indított
útnak Kohat, Nowshera és
Multan járás árvíz által leg-
jobban sújtott körzeteibe.
Az élelmiszert, ruhákat, sátra-
kat, ivóvizet és gyógyszereket
tartalmazó szállítmányok ér -
téke elérte a százezer dollárt. 

Ezzel egy időben a MOL
Pakisztán dolgozói is önkén -
tességi alapon gyűjtésbe kezd  -
tek, hogy a következő na -
pokban további szállít mányt
juttassanak el a ka taszt rófa
sújtotta térségbe. Ezen felül a
MOL segítette és vendégül

látta az országba érkezett Baptista Szeretet -
szolgálat munkatársait. 

Ilyen akcióink korábban is voltak. A 2005.
októberi földrengés hatásainak enyhítésére
körülbelül öszázezer amerikai dollár összér-
tékben adományozott társaságunk, emellett
segítséget nyújtott a 2006-os áradáskor és a
Baluchistani földrengéskor, valamint tavaly
a malakandi tartományba hazatérő menekül-
teknek. A monszun áldozatainak azonnali
alapvető élelmiszersegélyt nyújtott és sátra-
kat biztosított, körülbelül húszezer amerikai
dollár értékben.

– Végezetül egy személyes kérdés. Milyen
az élet Pakisztánban? Mit szeret legjobban
az országban?

– Nem könnyű kérdés. Magánemberként,
ha nem lenne itt velem a családom egy része,
nagyon nehéz lenne a munkaidőn kívüli élet,
ami egyrészt kevés és a biztonsági kockázat
miatt nagyon egysíkú sajnos. Egy gyönyörű
természeti és történelmi adottsággal megál-
dott ország turisztikai helyeit sajnos nem
tudjuk élvezni a jelenlegi körülmények
miatt. Ezért a család és a kis baráti közös-
ség itt még fontosabb. Hogy mégis mit sze -
re  tek itt: a kedves és segítőkész embereket;
a – néha agresszívnak tűnő – fejlődési vá -
gyukat; a sokszor érintetlen természetet és a
számomra enyhén fűszeres konyhájukat.

Magyar sikerek Pakisztánban
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