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Részvényesi határozati javaslat  
a MOL Nyrt. 2014. április 24-én tartandó Évi Rendes Közgyűlésének  

5. napirendi pontjához („Igazgatósági tag választása”) 
 

 
 
 

Tisztelt Részvényesünk! 
 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, 

Október huszonharmadika u. 18., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041683, a továbbiakban: Társaság vagy MOL Nyrt.) Igazgatósága 2014. 

április 24-én 10 órára hívta össze a Társaság Évi Rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét az 

Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény 

2014. március 20-án, a közgyűlési dokumentumok pedig 2014. április 2-án jelentek meg a MOL 

honlapján (http://ir.mol.hu/hu/mol-kozzetette-kozgyulesi-dokumentumokat-2014-aprilis-24-en-

tartando-eves-rendes-kozgyulessel-kapcso/). 

A MOL Nyrt. Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Részvényeseket és a tőkepiaci szereplőket, hogy a 
szavazatok több mint 1 %-ával rendelkező intézményi befektető részvényes a MOL Nyrt. 2014. április 
24-én tartandó Évi Rendes Közgyűlésének meghirdetett 5. napirendi pontjával („Igazgatósági tag 
választása”) összefüggésben – a MOL Nyrt. Igazgatósága által közzétett határozati javaslatokon túl – 
további határozati javaslatot terjesztett elő, melyet a MOL Nyrt. Igazgatósága támogat, az alábbiak 
szerint: 
 
 
4. számú határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz: 

 

Határozati javaslat 

A Közgyűlés válassza meg Dr. Martonyi János urat az Igazgatóság tagjává 2014. július 1-től 2019. 
április 29-ig tartó időtartamra. 

 

 
 
ÖNÉLETRAJZ 
 
Dr. Martonyi János 
 
Dr. Martonyi János az állam- és jogtudományok doktora, az állam- és jogtudományok kandidátusa 
címet szerzett 1979-ben, politikus, jogtudós, diplomata, ügyvéd, egyetemi tanár. 1984 és 1994 között 
különböző pozíciókat töltött be a Külkereskedelmi, illetve Kereskedelmi Minisztériumban, majd 

http://ir.mol.hu/hu/mol-kozzetette-kozgyulesi-dokumentumokat-2014-aprilis-24-en-tartando-eves-rendes-kozgyulessel-kapcso/
http://ir.mol.hu/hu/mol-kozzetette-kozgyulesi-dokumentumokat-2014-aprilis-24-en-tartando-eves-rendes-kozgyulessel-kapcso/


közigazgatási államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, később a 
Külügyminisztériumban, 1994 és 1998 között, majd 2002 és 2009 között a Baker & McKenzie 
nemzetközi ügyvédi iroda vezetője. Az első és második Orbán-kormány külügyminisztere (1998–2002, 
2010–2014). 
1987 óta számos magyar és külföldi egyetemen oktat, köztük az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 
a Szegedi Tudományegyetemen, a Brugge-i és Natolin-i (Varsó) Európa Egyetemen és a Közép-Európa 
Egyetemen, tagja a Professzorok Batthyány Körének és a Tudományok és Művészetek Európai 
Akadémiájának, évtizedek óta publikál tanulmányokat és esszéket, kutatási területe a nemzetközi 
magánjog.  
Nemzetközi választottbíró, elnöke a Fidesz keretében működő Szabad Európa Központnak, a 
Nézőpont Alapítványnak, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, az Európai Néppárt 
alapítványa (Center for European Studies) kuratóriumának tagja.  
Számos kitüntetést kapott: a Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt a csillaggal, a francia 
Becsületrend (parancsnoki és főtiszti fokozat), a francia Nemzeti Érdemrend, brit, osztrák, lengyel, 
bolgár állami kitüntetéseket. 
 
 
A részvényes által előterjesztett fenti határozati javaslatot a MOL Nyrt. Igazgatósága – a 2014. április 
14-én zárult igazgatósági körszavazás eredménye alapján – támogatja. 
 
 
 
 

A MOL Nyrt. Igazgatósága 
 


