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Tisztelt Részvényesünk! 
 
A MOL Nyrt. Igazgatósága 2017. április 13-án 10 órára hívta össze a társaság évi rendes közgyűlését, 
amelynek napirendjét az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény tartalmazza. A 
közgyűlési hirdetmény 2017. március 13-án jelent meg a MOL és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 
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1. A 2016-os üzleti év lezárása:……………………………………………………………………………………..  …….…8 
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elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján 
elkészített 2016. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;…………………..  …….…8 

 A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján 
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2. Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerint – adható 
felmentvény megadása…………………………………………………………………………………………….. ……124 

  
3. A könyvvizsgáló 2017. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a 

megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása………………………………..…... ……125 
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közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) 
bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére…………………………… ……126 

  
5. Az Alapszabály 14.1. pontjának („A közgyűlés lefolyása”) és 22. 8 pontjának („A 

Felügyelő Bizottság”) módosítása……………………………………………………………………………… ……129 
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A füzet a napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket és tájékoztatásokat tartalmazza. A 
közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve 
tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A hivatalos 
Hirdetmény további információkat tartalmaz. Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem 
határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 
ügyeket tárgyalja ugyanezen határozati javaslatokkal. 
 
Jelen dokumentum magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű az 
irányadó. 
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Technikai megjegyzések 
 

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei: 
 
A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának 
(„Alapszabály”), valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni, így különösen, a 
részvénykönyvi bejegyzéshez a részvényes az Alapszabály 8.6. pontjában foglaltak szerint köteles 
nyilatkozni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek 2 %-át. Az Alapszabály 8.4. 
pontja alapján az Igazgatóság megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő 
bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg. 
 
A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2017. április 4. A közgyűlésen részt venni szándékozó 
részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a 
tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2017. április 11-én a 
részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet 2017. április 11-én 
lezárja, abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó 
törvényi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a 
közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, 
észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek 
nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv 
tartalmazza.   
 
A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes 
megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás 
határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.  
 
A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások 
teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvények tulajdonjogának 
bejegyzése telefonon (+361 483 6251 és +361 483 6289) vagy személyesen (1074 Budapest, Rákóczi 
út 70-72., R-70 Irodaház) is ellenőrizhető a KELER Zrt. részvénykönyv-vezetésén, ügyfélfogadási 
időben munkanapokon 9-15 óra között. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a 
részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő 
átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a 
részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint 
részvényest megillető jogokat gyakorolja.  
 
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 
több mint egyharmadát képviselő részvényes jelen van. A határozatképesség megállapításánál az 
Alapszabály 10.1. és 10.2. pontjaiban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 
10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni. A névre szóló ”A” 
sorozatú  törzsrészvények tulajdonosait minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű „A” 
sorozatú törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosítja az Alapszabályban foglalt korlátozásokkal. A „B” 
sorozatú elsőbbségi részvény az Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbség mellett egy (1) 
szavazatra jogosítja a tulajdonosát. 
 
A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban 
együttesen: „meghatalmazott”) útján vehet részt. 
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Amennyiben a részvényes az Alapszabály 13.6. pontjában meghatározott formanyomtatványon 
kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését legkésőbb 2017. április 12-ig kell 
jeleznie a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete részére írásban (postacím: 1117 Budapest, 
Október huszonharmadika u. 18.) vagy e-mailben az investorrelations@mol.hu címre. A kérésnek 
tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (postai vagy e-mail), amelyre a 
formanyomtatvány küldhető részére. 
 
A meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást (ideértve a formanyomtatványon adott 
meghatalmazást is) – figyelembe véve a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar 
Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonosságot is 
– közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a 
meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell 
mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem 
természetes személy részvényesek képviseletében a közgyűlésen eljáró személyek képviseleti 
jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) 
vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására 
vonatkozó dokumentumot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar 
fordítást kell mellékelni. 
 
A meghatalmazást (a formanyomtatványon adott meghatalmazás kivételével) legkésőbb a 
közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell az Alapszabály 14.3. pontja szerint letétbe 
helyezni. A formanyomtatványon adott meghatalmazásnak a Társaság részére legkésőbb 2017. 
április 12. napjáig a Társaság székhelyére (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) meg 
kell érkeznie.   
 
A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás („DR”) tulajdonosok esetében a DR-okat kibocsátó 
letéteményes, a The Bank of New York Mellon a közte és a Társaság között létrejött "Deposit 
Agreement" szerint jogosult a képviseleti jogokat gyakorolni. A DR tulajdonosok a The Bank of New 
York Mellon, mint letéteményes részére adott meghatalmazással, a Társaság alapszabályának, a 
letétkezelő szerződésnek, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelve jogosultak 
szavazati jogukat gyakorolni a MOL Nyrt. Igazgatósága által a The Bank of New York Mellon révén 
megküldött határozati javaslatok alapján. Kérjük a DR-tulajdonosokat, hogy a részletes eljárási 
szabályokról a The Bank of New York Mellon (101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286, 
Tel.: 00 1 212 815 3503, Fax.: 00 1 212 571 3050, e-mail: slawek.soltowski@bnymellon.com) 
ügyfélszolgálatánál érdeklődjenek. 
 
További információval szívesen áll a MOL Nyrt. Befektetői Kapcsolatok szervezete  
(telefon: +361 464 1395, fax: +361 464 1335) is a rendelkezésükre. 
 
A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén 
és napján történik 8.00 és 9.30 óra között. 
 
Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A 
regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett 
részvényes (meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja. 
Ugyancsak részt vehet a közgyűlésen az a részvényes, akinek a szavazati joga felfüggesztésre került 
az Alapszabály 8.6 pontja alapján, azonban szavazati jogot nem gyakorolhat. 
 
Az Alapszabály rendelkezései szerint a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat 
megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményes vagy értékpapír-kezelő kivételével a közgyűlésen 
egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) 
sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át. A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó 
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korlátozás alóli kivétel a letéteményesre vagy értékpapír-kezelőre csak akkor vonatkozik, ha az 
igazolja, hogy a letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogok 
végső jogosultja, illetve jogosultjai nem esnek az Alapszabályban meghatározott korlátozások alá.   
 
 
 
Arra az esetre, ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a 
megismételt közgyűlést azonos napirenddel 2017. április 27-én 10 órára a Budapest Music 
Centerbe (1093 Budapest, IX. kerület, Mátyás utca 8.) ezúton hívja össze. A megismételt 
közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:275. § (1) bekezdése szerint az 
eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül 
határozatképes.  

 
 

Szavazás módja 
 
A közgyűlésen gépi szavazási technikát javasol alkalmazni az Igazgatóság, amelynek részletes 
ismertetése a helyszínen történik meg. A közgyűlés először a gépi szavazási mód elfogadásáról hoz 
döntést, majd megválasztja a jegyzőkönyv-vezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket, valamint a 
szavazatszámlálókat. 
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A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó 
összesítések 
 

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2017. március 13-án: 
 

Részvénysorozat ISIN kód Névérték 
(Ft/darab) 

Kibocsátott 
darabszám 

Össznévérték (Ft) 

„A” sorozat HU0000068952 1.000 102.428.103 102.428.103.000 

„B” sorozat HU0000068960 1.000 1 1.000 

„C” sorozat HU0000065909 1.001 578 578.578 

Alaptőke nagysága  - - 102.428.682.578 

 
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017. március 13-án: 
 

Részvény-
sorozat 

Kibocsátott 
darabszám 

Szavazati jogra 
jogosító részvények 
darabszáma 

Részvényenkénti 
szavazati jog 

Összes szavazati 
jog 

Saját-
részvények 
száma 

„A” sorozat 102.428.103 102.428.103                     1  102.428.103 9.635.575 

„B” sorozat 1 1                     1        1 0 

„C” sorozat 578 578                     1,001 578,578 578 

Összesen -  - 102.428.682,578 - 

 

Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd a Társaság Alapszabályának 10.1.2. 
pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a 
Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-
kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és 
értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem 
esnek az alábbi korlátozások alá). 
 

A Társaság Alapszabályának 12.4. pontban foglaltaknak megfelelően az ott felsorolt közgyűlési 
határozatok meghozatalához a "B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges. Egyéb 
kérdésekben a "B" sorozatú részvény névértékének megfelelően egy szavazatra jogosít. 
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1. NAPIRENDI PONT 
 
 

Az Igazgatóság jelentése a 2016. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2016. évi 

anyavállalati és konszolidált éves beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására 

vonatkozó javaslatnak az előterjesztése 

 

A vezetés beszámolója és elemzése a 2016. évi pénzügyi helyzetről, valamint a működés 

eredményeiről 

1. GAZDASÁGI ÉS IPARÁGI MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET  

Világgazdaság 

A világgazdaság növekedési ütemének lassulása 2016-ban elérhette a mélypontját. A 3,1 százalékos növekedés a 

2008-2009-es válság óta a legalacsonyabb ütem. Ugyanakkor a globális növekedés az egyes országokban/régiókban 

továbbra sem volt egyenletes. 

1. ábra A GDP reálnövekedése (éves százalékos változás, 2016) 

 

Forrás: IMF 

A világgazdaság növekedéséhez továbbra is nagyobb mértékben járultak hozzá a fejlődő országok, mindenekelőtt 

India és Kína. Bár a kevésbé fejlett piacok növekedése megelőzte a fejlett országokét, a növekedési ütem mértéke 

elmarad az előző évtizedben látottaktól. Argentína, és nagyobb mértékben Brazília és Venezuela is recesszióba 

süllyedtek 2016-ban. Ezzel szemben az orosz visszaesés az előző évben annak ellenére volt a vártnál enyhébb, hogy 
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a gazdaságot súlyosan érintették az alacsony nyersanyagárak és a hatályban maradó gazdasági szankciók. Kínában 

sikerült elkerülni a növekedés drasztikus lassulását 2016-ban, a 2015-ben megemelkedett pénzügyi feszültségek 

ellenére. A növekedéstámogató lépések, mindenekelőtt a egyre nagyobb mértékben közpénzből finanszírozott 

beruházások , a növekedési ütemet 6% feletti szinten tartották. Mindazonáltal a gazdasági bővülés hosszabb távon is 

lassuló pályán maradhat a törékeny pénzügyi piaci helyzet és az elhúzódó strukturális reformok következményeként. 

A világgazdasági növekedési ütem hosszabb ideje tartó lassulása a fejlett országok teljesítményét is visszavetette. Az 

USA gazdasági bővülése jelentősen fékeződött (1,6 százalékos növekedés a 2015-ös 2,6 százalékkal szemben), mivel 

az olajárak csökkenése visszavetette az energiaszektor termelését és beruházásait, a dollár felértékelődése 

gyengítette az exportot és a feldolgozóipari beruházásokat, és ezzel párhuzamosan leépültek a készletek is. A 

háztartási fogyasztás erős maradt a bővülő foglalkoztatásnak és növekvő béreknek köszönhetően, és nőtt a 

jövedelmek vásárlóereje is az energiaárak csökkenésének eredményeként. 

Az eurózóna visszafogott növekedést mutatott 2016-ban (1,7%, szemben a 2015-ös 2,0 százalékkal), lassú, de biztos 

kilábalást jelezve a Brexit és az olasz bankpiaci kockázatok megjelenése ellenére is. A növekedés motorja a belső 

kereslet stabil bővülése volt, amit a laza monetáris kondíciók, a javuló munkaerő-piaci helyzet és a nagyrészt semleges 

fiskális impulzus támogattak. Másfelől, az export erősödése elmaradt a behozatalétól, elsősorban az USA fent jelzett 

növekedési mérséklődése nyomán, fékezve a növekedést. 

Nemzetközi energiapiac és olajkitermelés 

2016-ban a nyersolajárak nyomottak maradtak. A Brent átlaga 43,7 USD/hordó szintet ért el, a 2015-ös 52,3 

USD/hordó értékhez képest, 17 százalékos csökkenést mutatva. E mögött nagyrészt a tovább növekvő túlkészletezés 

állt: az OECD országok átlagos készletállománya 2016-ban 65 nap átlagos olajfogyasztást tudott kielégíteni, míg a 

2011-15-ös átlag 55 nap volt. Ezt a hatást csak részben ellensúlyozta a kereslet és a kínálat közötti egyensúlytalanság 

szűkülése (0,8 millió hordó/napra, ami éves szinten 50 százalékos csökkenést jelent). 2016 végén a Brent jegyzése 50-

55 USD/hordóra erősödött, jelentős részben az OPEC tagállamai és számos OPEC-en kívüli olajtermelő ország (köztük 

Oroszország) közötti megállapodás következtében, amelynek értelmében 2017 januárjától visszafogják nyersolaj-

kitermelésüket. 

Az olajtermelés világszinten 97,2 millió hordó/nap értéket ért el, 0,4 millióval többet, mint 2015-ben. Az OPEC-en 

kívüli országok termelése csökkent (0,6 millió hordó/nap mértékben), amit elsősorban az USA palaolaj termelők 

alacsony olajár-jegyzésekre adott válasza magyaráz. Ezt azonban több mint ellensúlyozta az OPEC országok bővülő 

kitermelése (+1 millió hordó/nap), főként az Iránban, Irakban és Szaúd-Arábiában észlelt volumennövekedésből 

adódóan. Miután a kereslet növekedése 2015-ben 5 éves csúcsra jutott, 2016-ban ~1,4 millió hordó/nap mértékűre 

csökkent – főként az USA fogyasztáscsökkenéséből következően – és 96,5 millió hordó/nap szintet ért el. A kereslet 

bővülése még így is felülmúlta a kínálatét, így a teljes egyensúlytalanság mérséklődött. 

A nemzetközi gázárak csökkentek és közeledtek egymáshoz a három fő regionális piacon. Az USA-beli Henry Hub ár 

(árküszöb) és a japán LNG ár (árplafon) – valamint a köztes európai TTF ár – markánsan csökkent 2016-ban, a 2011-

15-ös átlagos 414 USD/ezer m3-ről 162 USD/ezer m3-re. A tavalyi TTF gázárak átlaga 163 USD/ezer m3 volt (30 

százalékos éves csökkenést jelezve). Az árcsökkenés (i) a csökkenő olajáraknak és az ennek nyomán mérséklődő 

olajár-indexált szerződéses ázsiai LNG-áraknak, (ii) az LNG túlkínálat további bővülésének (Ausztráliából és USA-ból 

származóan) és (iii) az ázsiai-óceániai kereslet visszaesésének a következménye. A piacok szegmentációja így is 

megmaradt, az eltérő szállítási költségek és a hosszú távú szerződések hatása miatt. 
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2. ábra Brent és földgázárak 

 

Forrás: Bloomberg 

Finomítás és feldolgozás 

Bár a 2016-os finomítói marzsok a 2015-ös csúcs alatt maradtak, 2016 még mindig egy jó év volt az előző 5 év 

átlagához viszonyítva. A készletek magas szintje és a megnövekedett kereskedelmi aktivitás – mindenekelőtt Kínából 

– aláásták a finomított termékek és a kőolaj árkülönbözetét. A visszaesést ugyanakkor mérsékelte a vártnál 

alacsonyabb finomítói kapacitás-növekedés, és a finomított termékek keresletének jelentős erősödése, amelyet a 

stabil gazdasági növekedés és az alacsony termékárak támogattak. A 2016-os benzin termékárrés meghaladta az 5 

éves átlagot az Atlanti-óceán mindkét oldalán növekvő kereslet eredményeként. Emellett az USA-beli és az európai 

finomítókat a Dél-Amerikába irányuló export erősödése is segítette. Az európai dízel termékárrés ugyanakkor az 5 

éves átlag alá kerültek a nagyobb észak-amerikai és közel-keleti importverseny miatt. 

2016-ban az európai petrolkémiai tevékenység szintén nem tudta megismételni 2015 kiugró teljesítményét. Egy rövid 

május-júniusi időszaktól eltekintve, a nem tervezett leállások az előző év szintje alatt maradtak, a kontinensen belüli 

kínálatot jobban stabilizálva. Mindeközben a kínai jüan euróval szembeni relatív gyengülése Európát ismét kedvezőbb 

exportcélponttá tette a közel-keleti és USA-beli termékek számára. Ennek és a nagyrészt stagnáló európai kereslet 

következményeként a poliolefin tömegtermékek (főként a polietilén és polipropilén) európai piacán a 

kereslet/kínálati viszonyok valamelyest normalizálódtak. Ugyanakkor az olajárhoz erősebben kötött nafta (vegyipari 

benzin) versenyhátránya az etiléngyártásban csökkent a könnyű olefinüzem alapanyagokhoz képest, és így az európai 

petrolkémiai piacra nehezedő külső – olcsó etánon alapuló – nyomás továbbra is visszafogott maradt. Mindezek a 

tényezők együttesen messze az 5 éves átlag felett tartották az integrált petrolkémiai árrést és a nyereségességet 

egyaránt. 

Kelet-Közép-Európa 

Kelet-Közép-Európa 2016-ban sikeres évet zárt, erősödő gazdasággal és ellenállóképes pénzügyi rendszerrel. A 

kibocsátás-növekedést elsősorban a belső kereslet élénkülése vezérelte. A növekedési ütem mértéke és 

fenntarthatósága azonban országonként eltérő volt. 

Magyarország 

A magyar GDP növekedése 2016-ban 2,0 százalékra mérséklődött. A lassulás elsősorban a beruházások  – az Európai 

Uniós költségvetési ciklus velejárójaként átmenetileg visszaeső EU támogatások miatt – várakozásoktól elmaradó 
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bővülése és a visszafogott ipari termelés eredménye. A belső kereslet növekedése ennek ellenére pozitív előjelű 

maradt, a bővülés motorja a háztartások fogyasztása volt, amit a gyorsuló bérnövekedés és a növekvő foglalkoztatás 

támogatott. A munkanélküliségi ráta többéves minimumára csökkent, a fogyasztói bizalmi index pedig több mint 

tízéves csúcson volt 2016 decemberében. A nettó export GDP-növekedési hozzájárulása mérséklődött, mivel az 

export kevésbé tudott csak bővülni a gyenge külső környezetben, míg az importot húzta a belső kereslet. 

A benzin kereslete 3,7 százalékkal nőtt éves szinten, köszönhetően a viszonylag alacsony áraknak és a növekvő 

reáljövedelemnek. A dízel esetében a növekedés 2,9 százalékra mérséklődött (a 2015-ös 8,8 százalékról) az üzleti 

partnerek gyengülő kereslete nyomán. 

Szlovákia 

2016-ban a szlovák gazdaság 3,3 százalékkal növekedett, főként az erős nettó exportőri pozíciójának és a gyorsuló 

háztartási fogyasztásnak köszönhetően, míg a csökkenő beruházások visszafogták a növekedést. Bár továbbra is 

viszonylag magas, a munkanélküliség csökkenő pályán mozog: 9,7 százalékra mérséklődött és várhatóan ez 

folytatódik (2018-ban ~8 százalékra), tükrözve a folyamatos gazdasági fellendülést. A GDP-arányos államháztartási 

hiány 2,2 százalékra csökkent 2016-ban. 

Az ország személygépkocsi állománya 13 százalékkal növekedett, erősítve mind a benzin- (3,7%), mind a 

dízelfogyasztás (6,0%) növekedését. Utóbbit a dízelüzemű járművek nagyobb aránya is erősítette. 

Horvátország 

A gazdasági növekedés 2016-ban gyorsult: 2,9 százalékot ért el a 2015-ös 1,6 százalékot követően. A gazdasági válság 

óta ez volt a legmagasabb növekedés. 2016-ban egyaránt nőtt a foglalkoztatás, a beruházások és a reáljövedelem, 

míg a magánszektor eladósodottsága csökkent. A belső kereslet bővülése volt a gazdasági növekedés motorja. Az 

ipari termelés éves szinten 5 százalékkal bővült, ami a legnagyobb érték 2002 óta. Bár a termékek és szolgáltatások 

exportjának növekedése fennmaradt, a beruházási kiadások és a háztartási fogyasztás erősítette az importot. A nettó 

termék- és szolgáltatásexport növekedési hozzájárulása így hozzávetőleg -0,5% volt. 

A horvát benzinkereset 1,6 százalékkal csökkent, míg a dízelkereslet 2,1 százalékkal nőtt. A dízelüzemű 

személygépjárművek aránya tovább nőtt a teljes gépjárműparkban, a benzinkeresletet gyengítve. 

Megjegyzés: A kőolajadatok alapjául az EIA szolgált. 

 

2. INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER 

A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplője, ezért elkötelezett a kockázatok elfogadható határokon belül 

tartásában és kezelésében, a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően. 

 

A MOL-csoport kockázatkezelési célja, hogy az üzleti környezetből származó bizonytalanságokat elfogadható szinten 

belül tartsa, ezáltal támogatva a stabil és fenntartható működést, a cég jövőbeli növekedését. A MOL-csoport fejlett 

kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának. 

A különböző típusú kockázatok egy hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe való integrálását az Egységes Vállalati 
Kockázatkezelés (ERM) keretében végezzük. Az ERM egy kockázatkezelési keretrendszer, amely vonatkozik csoport 
szintű üzletágakra, funkcionális szervezetekre, valamint a leányvállalatokra, különös figyelmet fordítva a beruházási 
és egyéb projektekre is. 

A MOL-csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszertan nemzetközi szabványokon és a legjobb iparági 

gyakorlatokon alapul. Az ERM figyelembe veszi a vállalati értékteremtés bizonytalanságoknak való kitettségét, a 

célkitűzések megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azt fenyegető veszélyeket, továbbá olyan váratlan 
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események előfordulását, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberek, eszközök, a környezet vagy a vállalati 

hírnév szempontjából. 

Kockázatok kezelése kockázat-tulajdonosok feladata, akik a meglévő ellenőrzési keret működtetéséért felelős 

vezetők a meghatározott kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtásáért kijelölt szervezetekben. A kockázatok 

nyomon követését és jelentését a csoportszintű kockázatkezelési osztály végzi az Igazgatóság Pénzügyi és 

Kockázatkezelési Bizottsága részére. 

A kockázatokat kockázati térképeken gyűjtjük és mutatjuk be, különböző szinteken, a csoport szintű kockázatkezelési 

osztály koordinálásával a vállalati eszközök teljes élettartama alatt. A felsővezetés számára készülő rendszeres 

beszámoló biztosítja a legjelentősebb kockázatok felügyeletét, a naprakész kockázatcsökkentő intézkedések 

meglétét, ellenőrzését, valamint nyomon követését az ügyvezető testület (Executive Board) által. 

 

A csoport fő kockázati tényezői  

A vállalati kockázatokat kategorizáljuk, hogy biztosítsuk a hatékony kockázati jelentéstételt és a hasonló vagy 

kapcsolódó kockázatokra adandó következetes válaszokat. 

a. A vállalatot érintő piaci és pénzügyi kockázatok többek között az alábbiak: 
i. Tömegáru-árkockázat: A MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon a 

nyersanyagárak árkockázatának van kitéve. A kockázat az integrált üzleti modellből fakad, mivel a 
Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel és értékesít, mint a saját kőolajtermelés. Az Upstream 
üzletág „hosszú” kőolaj pozícióval, míg a Downstream üzletág „hosszú” üzemanyag és petrolkémiai árrés 
pozícióval rendelkezik. Csoportszinten a konszolidált tömegáru-árkockázatra a túlnyomórészt „hosszú” 
finomítói és petrolkémiai árrés pozíció jellemző (üzemanyagokat és petrolkémiai termékeket adunk el a 
piacon, az általunk feldolgozott kőolaj nagyobb mértékben piaci eredetű, kisebb mértékben a saját 
termelés). A tömegáru-árkockázat cash flow hatását nem célszerű teljes mértékben fedezni, mivel az 
olajipari vállalatokba befektetők hajlandóak vállalni az olajipar üzleti kockázatait. Amikor szükséges, a 
normál üzleti tevékenységtől eltérő kockázat esetén, vagy az általános piaci árvolatilitás hatásának 
csökkentése céljából fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük. 

ii. Devizaárfolyam-kockázat (FX): Közgazdasági szempontból a vállalat tevékenysége főleg USD vezérelt. A 
Csoport teljes működési cash flow kitettsége nettó „hosszú” USD, EUR, RON, és nettó „rövid” forint, HRK, 
RUB devizákban. A MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően a működési cash flow 
„hosszú” FX kitettségeit a finanszírozási cash flow „rövid” kitettségei csökkentik.  

iii. Hitelkockázat: A MOL-csoport változatos ügyfélportfólió számára nyújt termékeket és szolgáltatásokat - 
mind az üzleti szegmens mind földrajzi szempontból - többségében elfogadható hitelkockázat-profilú 
vevőknek. A hitelkockázat minimalizálása céljából csoportszintű szabályzatok és eljárások (pl. vevők 
értékelése, vevői limitek eldöntése, kockázat mérsékelési technikák, biztonsági struktúrák, a monitoring és 
felülvizsgálat) alapján állítjuk be az ügyfelek hitelkezelési és a követelésbehajtási kereteit és elveit, a 
késedelmes fizetésből vagy mulasztásból származó hitelkockázat csökkentésére. A MOL-csoport 
folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a kockázatokat, támogatást nyújt az értékesítési stratégiával és a 
kockázatviselési hajlandósággal összhangban. 

b. Működési kockázatok lehetnek az alábbiak: 
i. Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata: A Downstream üzletág nagyfokú eszköz 

koncentráltsága egy jelentős kockázati tényező. Az esetleges negatív hatások mérséklése átfogó EBK 
programok és csoportszintű biztosítások meglétével történik. 

ii. Kőolajellátási kockázat: Downstream tevékenység folyamatos működése a kőolaj-ellátás folyamatosságán 
alapszik. Annak érdekében, hogy a vállalat mérsékelje az esetleges ellátási zavarokból fakadó jelentős 
kockázatot, a csővezetéken érkező kőolaj szállítmányok mellett jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező 
változatos, rendszeres kőolaj-szállítmányokkal diverzifikálja a Downstream üzletág ellátását. 

iii. Cyber-kockázat: A közelmúltban megnövekedett cyber kockázat megköveteli a MOL-csoport 
alkalmazkodását, szerepvállalását és elszámoltathatóságát a hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében. 
Világos jövőképet és stratégiát hoztunk létre a számítógépes incidensek és fenyegetések kezelése érdekében 
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(az emberek, folyamatok és technológiák védelmében), így a vállalat képes azonosítani, felderíteni és kezelni 
a számítógépes fenyegetésekhez kapcsolódó kockázatokat. 

c. Stratégiai kockázatok lehetnek: 
i. Szabályozói kockázat: A MOL-csoportnak jelentős kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a 

környezetvédelmi és a kormányzati politika kapcsán, amelyek jelentősen változhatnak az idő múlásával. A 
lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és néhány régióban a politikai 
válság kockázata, így növekszik a szabályozói kockázatok hatása a működésünkre. 

ii. Országkockázat: A vállalat nemzetközi portfóliója szükségessé teszi az országkockázati kitettségek megfelelő 
kezelését, ezért nyomon követjük a politikai erőszak lehetőségét, a helyi előírásoknak való megfelelést, a 
különböző szankciókat, hogy fokozzuk a diverzifikációs hatást a befektetési portfólióra vonatkozóan. 

iii. Reputációs kockázat: Az energia iparág szereplői az elmúlt évek extrém negatív eseményei miatt kiemelt 
médiafigyelem mellett működnek. A MOL-csoport, mint kiemelkedő piaci szereplő a régióban különös 
figyelmet kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan törekszik arra, hogy betartsa a felelős 
kötelezettségeit.  

 

Főbb kockázatkezelési eszközök 

Az Enterprise Risk Management (ERM) egy keretrendszer, amely üzletágakra és funkcionális szervezetekre is 

vonatkozik, biztosítva a felmerülő kockázatok megjelenítését kockázati térképeken. 

A kockázatértékelési tevékenység támogatja a stabil és hatékony működést azon kulcsfontosságú kockázatok 

azonosításával, amelyek veszélyeztetik a vállalati célok elérését és különös figyelmet igényelnek a felsővezetés 

megerősített ellenőrzése által vagy a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtása során. A kockázati térkép 

grafikusan jeleníti meg a legjelentősebb kockázatokat mátrix formában, a kockázatok valószínűsége és hatásának 

értékelése alapján. A kockázati térképek integrálják a piaci és pénzügyi, működési és stratégiai kockázatokat, 

amelyeket rendszeresen azonosítunk és újraértékelünk, a felsővezetés számára információt biztosítva a kockázatok 

aktuális állapotára és a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtására vonatkozóan. 

A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében célzott pénzügyi kockázatkezelési eljárásaink vannak a 

rövid távú, piaci kockázatok kezelésére. Rendszeres érzékenységvizsgálatokat és stresszteszteket végzünk a piaci és 

pénzügyi kockázatokra. A tömegáru-árkockázat, FX és a kamatkockázat mérését egy komplex modell alapján (Monte 

Carlo szimuláció) végezzük, ha szükséges, fedezeti ügyletekkel kezeljük. 

A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosításmenedzsment feladata. A biztosítások 

kötése egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkből fakadó kockázati kitettségek és 

kötelezettségek kezelésében. A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és 

kútkockázat (a legtöbb biztosítási program éves megújítású), valamint hitelkockázat. A biztosítások kötése 

csoportszintű közös program keretében zajlik. 

 

Szinergiák 

A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt a MOL-csoport számára, hogy a kockázatkezelés 
fentiekben részletezett több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A pénzügyi kockázatok modellezésére szolgáló 
inputadatokat és módszertant az ERM is alkalmazza. Ehhez hasonlóan a biztosítási tevékenység kapcsán a működési 
kockázatokról szerzett információk ugyancsak hasznosak az ERM fejlesztése során.  

2016-ban, a legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően, összpontosítva az alacsony valószínűségű, de magas 

potenciális hatású kockázatokra, amelyek megszakíthatják az értékteremtési folyamatainkat, egy üzletfolytonossági 

programot hajtottunk végre. Azonosítottuk a kritikus üzleti folyamatainkat és ezekhez magas szintű helyreállítási 

stratégiákat fejlesztettünk ki. Ezen kívül azonosítottuk a kritikus erőforrásokat és dependenciákat, jelenleg cselekvési 

terveket készítünk annak érdekében, hogy elviselhető határok közé szorítsuk a helyreállításhoz szükséges időt. 

Az ERM működési kockázatokat érintő információi (beleértve az üzletfolytonosság-menedzsmentet) jó 

iránymutatásul szolgálnak a biztosítások menedzseléséhez: rávilágítanak azon területekre, ahol intézkedésekre van 

szükség a gyors helyreállítási műveletek végrehajtásához, illetve mindenképpen biztosítási fedezetet igényelnek. 
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Tőkeallokációs döntések támogatása  

A kritikus kockázatokról való információszolgáltatás mellett az ERM szerepe kiterjed a felsővezetés és az Igazgatóság 

támogatására is az egyes projektek kockázati profilját figyelembe vevő, megalapozott döntések meghozatalában. 

Ennek érdekében a Csoportszintű Kockázatkezelés az ERM felhasználásával támogatja a tőkeallokációs döntéseket, 

véleményt nyújt a pénzügyi flexibilitásról és részt vesz minden jelentősebb projekt, potenciális akvizíció vagy 

divesztíció értékelésében. 

3. A 2016-OS ÉV PÉNZÜGYI ÉS MŰKÖDÉSI ÖSSZEFOGLALÓJA 

3.1. A 2016-OS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA  

2016-ban a MOL 605 Mrd Ft (2,15 Mrd dollár) újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el, ami 12%-al 

alacsonyabb a 2015-ös szintnél, és megfelel a frissített éves célnak. A Downstream szegmens, annak ellenére, hogy 

a külső környezet kedvezőtlenebbül alakult, továbbra is a Csoport eredményének jelentős részét, az EBITDA 

kétharmadát adta. A többi szegmensnek valamelyest szintén csökkent az EBITDA hozzájárulása. 

A működő tőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash flow kis mértékben (-11%) szintén csökkent az 

előző évihez képest (1,95 Mrd dollár), de az organikus befektetések értéke ezt meghaladó mértékben csökkent 

(1,26-ról 1 milliárd dollárra), ezáltal a szabad cash flow termelés még javult is 2016-hoz képest és megközelítette az 

1 milliárd dollárt. A mérlegünk továbbra is stabil maradt, a Nettó adósság/EBITDA mutató 0,97-re, míg a nettó 

eladósodottságunk 25%-ra nőtt év végére. Az erős készpénztermelő képességünk ellenére a hitelmutatóink némileg 

romlottak 2015-év végéhez képest, a Magnolia tranzakció elszámolásának következtében. 

► Az Upstream szegmens speciális tételek nélküli EBITDA-ja 190 Mrd forintot ért el 2016-ban és csak kevéssé 
maradt el a 2015-ös szinttől annak ellenére, hogy a külső környezet jelentősen romlott, a kőolajár 17%-kal, a 
realizált gázár 23%-al csökkent. A szegmens eredményére számos pozitív fejlemény volt hatással: (1) a 
kitermelés 6%-al nőtt összehasonlítható7 alapon 2015-höz képest, a KKE régió termelése éves alapon 7%-kal 
emelkedett, (2) a működési költségek (OPEX) az New Upstream Program eredményeként jelentősen, mintegy 
90 millió dollárral csökkentek, ezen belül a szénhidrogén-termelés fajlagos költsége az előző évhez képest 1 
dollárral 6,6 dollár/boe-re csökkent, (3) a kutatási költségek szintén tovább csökkentek. 

► A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja 408 Mrd forintot ért el, amely 12%-al 
alacsonyabb az előző évi értéknél. A 2016-os teljesítményre negatív hatással volt: (1) az alacsonyabb finomítói 
és integrált petrolkémiai árrések, habár mindkettő a normalizált értékeknél magasabb szinten maradt; (2) 8%-
kal alacsonyabb termelési és 4%-kal alacsonyabb értékesítési volumen a petrolkémia szegmensben valamint 
romló kihozatal a finomításban, melyeket nem tervezett események okoztak. Ezen tényezőket ellensúlyozták a 
(1) kiskereskedelemi teljesítmény folytatódó, és kimagasló növekedése (+40% EBITDA év/év alapon); (2) és 
további 130 millió dollár EBITDA növekedés mely a Next Downstream Program második évének az eredménye. 

► A Gáz Midstream 2016-ban 54,5 Mrd forint EBITDA-t teljesített, amely 9%-al marad el előző évi eredménytől, 
köszönhetően az alacsonyabb kapacitás lekötéseknek 2016. IV. negyedévben. 

► A központ és egyéb szegmens 39 Mrd forint EBITDA veszteséget ért el 2016-ban. Az 2015-höz képest enyhén 
növekvő veszteség elsősorban az olajipari szerviz cégek, alacsonyabb olajárból eredő, kisebb hozzájárulásának 
köszönhető. 

► A pénzügyi műveletek nettó vesztesége jelentősen mértékben 50 Mrd forintra csökkent az előző évi 93 Mrd 
forintos szintről, elsősorban a jóval alacsonyabb árfolyamveszteségnek köszönhetően. 

► A beruházások és befektetések (CAPEX) értéke 317 Mrd forintot (1,12 Mrd dollárt) tett ki 2016-ban, amely 
további 26%-os csökkenés az előző évhez képest a jóval alacsonyabb kutatási és termelési kiadásoknak 
köszönhetően. Ebből az összegből 31 Mrd forintot (111 millió dollárt) fordítottunk inorganikus befektetésekre, 
elsősorban a kiskereskedelmi hálózat bővítésére. 
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► A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash‐flow 11%-kal, 547 Mrd forintra csökkent a 
bázis időszakhoz képest, összhangban az EBITDA-szint csökkenésével. A negatív forgótőke változás az előző 
évihez hasonló volt, ezért a üzleti tevékenységből származó pénzáramlás szintén 11%-kal csökkent év/év alapon 
és 519 Mrd forintot ért el.    

► A nettó adósság 474 Mrd-ról 606 Mrd forintra nőtt annak ellenére hogy jelentős volt a szabad cash flow áramlás 
az év folyamán. Az adósságállomány növekedését elsősorban a Magnolia tranzakció váltotta ki, mely 
közvetlenül növelte az adósságállományt. Ennek következtében az Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA mutató 
0,97-re nőtt és a nettó eladósodottság (gearing) 21%-ról 25%-ra emelkedett, azonban a mérleg erős és 
biztonságos maradt. 2016 áprilisában a MOL 750 millió euró értékben bocsátott ki 7 éves lejáratú kötvényeket, 
melynek kamatszintje a MOL kibocsátások eddigi legalacsonyabbika. Ezen felül a MOL júniusban 615 millió euró 
összegű rulírozó hitelszerződést kötött, mellyel a pénzügyi mozgásterét 3,8 milliárd euróra növelte év végére. 

 

A MOL-csoport pénzügyi összefoglaló 

 
2015. év  

Mód. 

(millió Ft) 

2016. év 

(millió Ft) 

2015. év 

Mód 

(millió USD) 

2016. év 

(millió USD) 

Értékesítés nettó árbevétele 4.090.662 3.553.005 14.650 12.624 

EBITDA 643.378 623.388 2.297 2.217 

EBITDA speciális tételek nélkül3 610.205 629.966 2.184 2.240 

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” EBITDA3,4 687.014 605.422 2.459 2.153 

Üzleti eredmény -217.231 307.905 -738 1.099 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül3 263.584 330.873 928 1.179 

Újrabesz. árakkal becsült „tiszta” üzleti eredmény3,4 340.393 306.329 1.203 1.092 

Pénzügyi műveletek nyeresége / vesztesége -92.626 -49.752 -331 -176 

Anyavállalati részvényesek részesedése a nettó 

eredményből 
-260.999 263.497 -903 941 

Működési cash flow a működőtőke változása előtt 615.582 547.269 2.200 1.948 

Működési cash flow 586.803 519.385 2.088 1.843 

EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY       

EPS, Ft -2.925,2 2.872,1 -10,1 10,3 

     

ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK        

Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA 0,74 0,97   

Nettó eladósodottság (gearing)6 20,7% 25,2%   
3, 4, 6 A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza 
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Főbb pénzügyi adatok divízionális bontásban 

Értékesítés nettó árbevétele 2015 2016 2015 2016 

 (millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5 

Upstream   408.039 371.208 1.462 1.317 

Downstream 3.749.637 3.301.100 13.425 11.732 

Gáz Midstream  103.642 89.410 371 317 

Központ és egyéb 205.818 188.649 735 667 

Összesen 4.467.136 3.950.367 15.993 14.033 
 

Külső értékesítés nettó árbevétele 1 4.090.662 3.553.005 14.650 12.624 
 

EBITDA  2015 2016 2015 2016 

 (millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5 

Upstream 240.956 183.676 855 652 

Downstream 375.459 432.865 1.343 1.540 

Gáz Midstream  59.627 54.488 214 194 

Központ és egyéb -37.538 -38.848 -133 -137 

Szegmensek közötti átadás 2 4.874 -8.793 18 -32 

Összesen 643.378 623.388 2.297 2.217 
 

EBITDA speciális tételek nélkül 3 2015 2016 2015 2016 

 (millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5 

Upstream 197.042 190.254 705 675 

Downstream 384.662 432.865 1.375 1.540 

Feldolgozás és Kereskedelem üzletág 

újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” 

EBITDA 3.4 

461.471 408.321 1.650 1.453 

Gáz Midstream  59.627 54.488 214 194 

Központ és egyéb -36.000 -38.848 -127 -137 

Szegmensek közötti átadás 2 4.874 -8.793 17 -32 

Összesen 610.205 629.966 2.184 2.240 

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” 

EBITDA 3.4 687.014 605.422 2.459 2.153 
 

Üzleti eredmény 1 2015 2016 2015 2016 

 (millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5 

Upstream -469.615 37.038 -1.643 132 

Downstream 264.214 299.016 944 1.067 

Gáz Midstream  45.612 41.439 164 147 

Központ és egyéb -67.450 -62.529 -239 -221 

Szegmensek közötti átadás 2 10.008 -7.059 36 -26 

Összesen -217.231 307.905 -738 1.099 
 

Üzleti eredmény speciális tételek nélkül 3 2015 2016 2015 2016 

 (millió Ft) (millió Ft) (millió USD)5 (millió USD)5 

Upstream -9.173 43.617 -49 155 

Downstream 273.417 309.469 976 1.102 

Gáz Midstream  45.612 41.439 164 147 

Központ és egyéb -56.280 -56.592 -200 -200 

Szegmensek közötti átadás 2 10.008 -7.060 37 -25 

Összesen 263.584 330.873 928 1.179 
1, 2, 3, 4, 5 A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza 
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3.2. KITEKINTÉS STRATÉGIAI IDŐHORIZONTON 

MOL-csoport számára a 2016-os év még a külső környezet folyamatos kihívásaival övezve is kiváló eredményeket és 

fontos mérföldköveket hozott. Az olajár 2016 első negyedévében elérte hordónkénti 30 dollár alatti mélypontját, 

miközben a finomítói és petrolkémiai marginok, nem teljesen váratlan módon, visszaestek 2015-ös rekord szintjükről. 

A MOL-csoport ismételten túlteljesítette előzetes előrejelzéseit azzal, hogy 2,15 milliárd dolláros újrabeszerzési 

árakkal becsült „tiszta” EBITDA eredményt ért el, ami a szigorú beruházási fegyelemmel együttvéve még a 2015-ösnél 

is erősebb szabad cash flow termelést eredményezett. A Csoport magas minőségű, alacsony-költségszintű eszközei 

valamint integrált üzleti modellje ismét bizonyította ellenálló képességét az ingadozó makrokörnyezeti hatások 

közepette.  

2016 egy rendkívül fontos év volt a MOL-csoport számára, hiszen az Igazgatóság jóváhagyta a vállalat új hosszú távú 

stratégiáját („MOL Group 2030 – Enter Tomorrow”), melynek végrehajtása már meg is kezdődött. Az új stratégia célja, 

hogy megfelelő válaszokat találjon a gyorsan változó külvilág kihívásaira, amiben a szénhidrogén-alapú iparágakkal 

kapcsolatos előzetes feltételezések már nem feltétlenül érvényesek. A stratégia kapcsán a vállalat egy jelentős 

növekedési kilátásokkal gazdagított, izgalmas átalakulási folyamat mentén indult el. Ambiciózus céljaink között 

szerepel vezető pozíciónk megőrzése a Csoport alaptevékenységéhez tartozó (ún. core) üzletágakban, az, hogy a KKE 

térség vezető vegyipari vállalatává  váljunk, valamint hogy a MOL-csoport az alkalmazottak, ügyfelek és befektetők 

első számú választása legyen. A „MOL Group 2030” irányvonalai meghatározóak lesznek már a 2017-es 

tevékenységünk során is, amikor fontos mérföldköveket szeretnénk elérni, csakúgy mint az elkövetkezendő 15 évben. 

A Csoport elsődleges célja továbbra is az, hogy megfelelő cash flow-t érjen el, mely fedezi a Csoport befektetési 

igényeit, a pénzügyi költségeket, a fizetendő adókat és a részvényesek felé fizetett osztalékot egyaránt, az erős és 

biztonságos mérleg pozíció megtartása mellett. 2017-2021-es pénzügyi keretrendszerünk feltételezéseivel élve 

(hordónkénti olajár a 40-60 dolláros sávban és normalizálódó downstream marginok) a MOL-csoport 2017-ben ismét 

legalább 2 milliárd dollár EBITDA eredmény elérését tűzi ki célul, az organikus CAPEX maximum 1,2 milliárd dolláros 

szinten tartása mellett. Mindez az erős szabad cash flow termelés folytatását biztosítja a 2017-es évben is, 

lehetőséget teremtve az átalakulási projektek finanszírozására, valamint az osztalékfizetés növelésére. 

A MOL-csoport 2016-ban ismét bebizonyította, hogy Downstream üzletága egy minőségi, integrált, magas 

készpénztermelő képességgel rendelkező egység, ami képes volt ellensúlyozni a valamelyest gyengébb külső 

környezet negatív hatásait. Az év fénypontja a kiskereskedelmi (Fogyasztói Szolgáltatások) szegmens 

megingathatatlan és meggyőző növekedése, valamint a Next Downstream program keretében elért további jelentős 

hatékonyságjavulás volt. Az üzemi rendelkezésre állást és ezen keresztül a volumeneket, finomítói termékkihozatalt, 

és elért marginokat érintő nem tervezett események, valamint a növekedési projektjeinkben való késedelem 

emlékeztetett arra, hogy még sok munka áll előttünk és további tartalékok vannak működésünkben, amelyeket ki kell 

használnunk az előttünk álló években.   

A Downstream üzletág 2017-ben kettős célt tűz ki maga elé. A Next Downstream program záró évébe lépve a MOL-

csoport továbbra is törekszik önerőből, a vállalat képességeinek maximális kihasználásával, enyhíteni a várhatóan 

visszaeső marginok hatását. Ennek fontos eszköze lesz a két növekedési projektünk (butadién, LDPE4) akadálymentes 

működtetése, valamint a javuló üzemi rendelkezésre állás. Mindemellett 2017-ben jelentős lépéseket készülünk 

megtenni a petrolkémiai üzletágat érintő, stratégiai átalakulást elősegítő projektjeink terén. A tervezett poliol projekt 

megvalósításához szükséges technológia kiválasztásán, valamint a szükséges engedélyek megszerzésén fogunk 

dolgozni, és előreláthatóan döntés születik majd az egyik tiszaújvárosi olefin üzem átalakításáról is. 

Az Upstream területen a MOL-csoport sikeresen végrehajtotta a 2016 elején indított New Upstream Programot 

(NUP), melynek célkitűzése a vállalat helytállásának, valamint a portfólió önfinanszírozóságának biztosítása az 

alacsony olajár-környezetben. Örömmel jelenthetjük ki, hogy NUP minden célkitűzését elérte, sőt még túl is 

teljesítette azokat. A szénhidrogén-termelés összehasonlítható7 alapon 6%-kal nőtt, ami főként a KKE régió 

termelésnövekedésének köszönhető. A működési költségeket körülbelül 90 millió dollárral csökkentettük, így fajlagos 

közvetlen termelési költségünk év/év alapon 14%-kal lett kevesebb, és a rendkívül versenyképes 6,6 dollár/boe 
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(hordó kőolaj egyenérték) szintre csökkent. Ezenkívül folytattuk az üzletág tőkeallokációs tevékenységének 

felülvizsgálatát és év/év alapon 36%-kal sikerült csökkentenünk az organikus CAPEX-et. Ez lehetővé tette, hogy az 

Upstream üzletág EBITDA eredményét a 2015-öshöz hasonló szinten tartsuk és több mint 250 millió dollár (vagyis 

körülbelül 7 dollár/boe) szabad cash flow-t termeljünk az olaj- és gázárak jelentős visszaesése ellenére. 

A MOL-csoport Upstream célkitűzései egyértelműek. Biztosítani kívánjuk, hogy az üzletág képes legyen értéket 

teremteni alacsony olajár-környezetben is. Ennek érdekében továbbra is folyamatosan szem előtt tartjuk a 

hatékonyságot és a költségeket, és arra törekszünk, hogy a termelést a jelenlegi szinten stabilizálni tudjuk. 

Várakozásaink szerint a termelés 2017-ben is 110 mboepd körüli szintet ér majd el, és ez további két éven keresztül 

fenntarthatónak bizonyulhat. Mindemellett egyre komolyabban fontolóra vesszük organikus és inorganikus 

készletpótlási lehetőségeinket, hiszen a Csoport hosszú távú stratégiája az integrált üzleti modell erősségein alapul. 

 

3.3. UPSTREAM ÜZLETÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

3.3.1. 2016-OS ÉV ÁTTEKINTÉSE 

2016 legfontosabb eredményei 

 250 millió dollárt meghaladó szabad cash flow-t termeltünk (7 dollár/hordó egységnyi szabad cash flow) 44 
dollár/hordó Brent olajár és 33 dollár/hordó átlagos realizált szénhidrogén ár környezetben 

 A termelés csökkenését sikeresen megfordítottuk, portfólió szinten éves átlagban  ~112 mboepd termelést 
értünk el (~104 mboepd a társult és közös vezetésű vállalatok nélkül), ami 6%-os növekedést jelent az előző 

évhez képest (összehasonlítható7 alapon) 

 2012 óta a legmagasabb szárazföldi termelést értük el a kelet-közép-európai régióban (71 mboepd) 

 Folytattuk a Termelés Optimalizálási Programot a KKE régióban, ami 7%-os növekedést eredményezett a 
szárazföldi termelésben az előző évhez képest, elsősorban a jelentős olaj- (+14%) és szárazföldi gáz volumenek 
(+4%) emelkedésének következtében 

 2016-ban az New Upstream Program eredményeként 90 millió dollárral csökkentettük a működési költségeinket 
és hordónként 1,0 dollárral a szénhidrogén-termelés fajlagos költségét (-14%) az előző évhez képest 
A portfólió szintű fajlagos termelési költség 6,6 dollár/hordó volt. Az organikus beruházások 36%-kal 
csökkentek 2015-höz képest 

 Folytattuk a portfólió optimalizálási törekvéseinket az oroszországi Matyushinsky blokk értékesítésével, 
valamint a részesedésünk csökkentésével két romániai licenszben. A kutatási portfóliónkat ugyanakkor újabb 
magyar és norvég licenszek megvásárlásával terjesztettük ki  

 A MOL Norge kutatási koncepciója olyan világszínvonalú partnerek érdeklődését is felkeltette mint az Aker BP, 
a Statoil és a Petoro 

2017-2019-es kitekintés 

 Az Upstream üzletág továbbra is fő alappillérét képezi az integrált üzleti modellnek, és az alacsony olajár-
környezetben is biztosítani kell az önfinanszírozó működést 

 2018-ra a termelést ~115 mboepd szintre növeljük a Termelés Optimalizálási Projekt és a nemzetközi 
mezőfejlesztési programok segítségével 

 A projektek jóváhagyását a jövőben is szigorú feltételekhez kötjük, biztosítva az alacsonyabb (~12-16 dollár/boe) 
fajlagos kutatási és mezőfejlesztési költség szintet  

 A kutatási beruházásainkat a főbb régióinkban, elsősorban Közép-Kelet Európában, Pakisztánban és 
Norvégiában fogjuk megvalósítani. A mezőfejlesztési kiadásainkat a KKE régióban lévő (mezőfejlesztés előtt álló 
bizonyított és valószínűsített) készletekre, a nemzetközi portfóliónk szintjén pedig az Egyesült Királyságban, 
Pakisztánban, Kazahsztánban és az oroszországi Baitugan területén összpontosítjuk 

 Továbbra is a hatékonyságra helyezzük a hangsúlyt, annak érdekében, hogy - a stratégiai célkitűzéseinkkel 
összhangban - az egységre jutó termelési költségeket versenyképes szinten tartsuk  

 Megvizsgáljuk az inorganikus befektetési lehetőségeket is annak érdekében, hogy a jelenlegi termelési szintet 
hosszú távon is fent tudjuk tartani 

18



   MOL Nyrt. 2017. évi közgyűlési dokumentumok 

 

Melyek voltak a közelmúlt legfontosabb feladatai a MOL-csoport Upstream üzletága számára?  

“Az olaj- és gáztermelőket komoly kihívás elé állította a tavalyi év, hiszen az átlagos olajár kevéssel haladta meg a 40 
dollár/hordó szintet. Ennek ellenére sikeresen végrehajtottuk a New Upstream Programban foglalt célkitűzéseket. A 
MOL Upstream a kedvezőtlen külső környezeti tényezők ellenére 250 millió dollárt meghaladó szabad cash flow-t 
termelt, azaz hordónként 7 dollárt. A jövőt illetően arra törekszünk, hogy az üzletágunk képes legyen megbirkózni a 
külső környezet kihívásaival, illetve a hosszú távú versenyképességünket a készleteink pótlásával biztosítjuk.” 

Dr. Berislav Gašo – Ügyvezető Igazgató, Csoportszintű Kutatás és Termelés 

 

3.3.2. UPSTREAM TÉRKÉP 
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3.3.3. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK 

A MOL-csoport Upstream divíziója 80 éves múltra tekint vissza. A MOL-csoport portfóliója olaj- és gázkutatási és -
kitermelési eszközökkel rendelkezik 13 országban, amelyből 8-ban termelési tevékenységet is folytat. A MOL-csoport 
elkötelezett a fenntartható fejlődés alapelvei mellett. Célunk, hogy a környezet-, egészség- és munkavédelmi 
balesetek számát nullára csökkentsük és tartsuk ezt a jövőben is, a környezetünk védelmének érdekében csökkentsük 
az elfolyások számát, valamint a fáklyázásból származó üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez utóbbi tekintetében a 
MOL-csoport csatlakozott a Világbank Zero Flaring Initiative kezdeményezéséhez. 

 

KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓ 

2016-ban a MOL-csoport sikeresen folytatta a Termelés Optimalizálás Programját a KKE régióban, melynek 
eredményeként a szárazföldi termelés 7%-kal, 71 mboepd-re növekedett, elsősorban a jelentős olaj- (+14%) és 
szárazföldi gáztermelés (+4%) emelkedése révén.  

A Termelés Optimalizálás Program (PO) eredményesen hajtottuk végre Magyarországon 2016-ban, mely 

hozzájárult a termelés 8%-os növekedéséhez az előző évhez képest. A projekt keretein belül elvégzett beavatkozások 
(29 kútmunkálat, 4 savazásos eljárás, 7 repesztéses eljárás, 21 mechanikus termeltetés (Artificial Lifting System) és 
26 termelési ütem optimalizálás (choke optimization)) mind szerepet játszottak a magyarországi termelés 3,5 
mboepd mértékű éves növekedésében.   

A MOL 6 új licenszt nyert el a negyedik magyarországi szénhidrogén bányászati tenderen, melynek eredményeként 
Bázakerettye, Bucsa, Jászárokszállás, Mezőtúr, Okány-Nyugat és Zala-Nyugat térségekben kezdődhet majd meg a 
szénhidrogén-kutatás. Az új licenszeknek köszönhetően a MOL-csoport magyarországi kutatási területei 
megkétszereződtek.   

2016-ban számos kutatási program hozott pozitív eredményt Magyarországon. A Dány Kutatási Program folytatódott 
egy fúrással (a tesztelés folyamatban van, az előrejelzések kedvezőek); a Komádi-Nyugat-4 és az Üllés-Kelet-1 
tesztfúrások sikeresek voltak, a kutak termelésre alkalmasnak bizonyultak. 

Horvátországban 2016-ban számos kútmunkálatot végeztünk, melyek hozzájárultak a szárazföldi termelés 6%-os 

éves szintű növekedéséhez. Az Általános Kútmunkálati Projekt keretein belül 35 kutat, míg a teljes Mező 
Optimalizálás projekt (FFO) keretein belül 11 kutat kezeltek a Kloštar mezőn és 16 kutat a Jamarica és Lipovljani 
mezőkön, melyek hozzájárultak az 1,6 mboepd mértékű éves termelés növekedéshez.  

Az INA aláírta az új horvát szárazföldi kutatási koncessziós szerződést (Drava-02).  

Horvátországban a Medimurje projekt keretében két mezőn kezdődött meg a gáztermelés, mely 2016-ban 0.8 
mboepd addicionális termelést eredményezett. A fokozott olajkinyerési eljárás (Enhanced Oil Recovery - EOR) tovább 
folytatódott 2016-ban az Ivanić és a Žutica mezőkön, és 0.3 mboepd addicionális éves volumennel járult hozzá a 
termeléshez.    

A romániai kutatási tevékenységünk kockázatainak mérséklése érdekében, a MOL- csoport csökkentette a 

részesedését két eszközben, EX-1-ben 30%-ra és EX-5-ben pedig 20%-ra.    

Az Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem (EBK) terén számos ígéretes lépést tettünk annak 
érdekében, hogy az Upstream üzletág részt vállaljon a környezetvédelemi törekvéseinkben. Az INA serkentett 
olajtermelési eljárási projektje hozzájárult a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez és az ivóvízkészlet megőrzéséhez, 
hiszen a termelt rétegvíz a kutak kezelése során újrahasznosításra került. Megkezdtük a magyar projektek 
felülvizsgálatát és minősítését annak érdekében, hogy azok – az  Upstream Kibocsátás Csökkentési Program részévé 
válva – megfeleljenek Európai Unió üzemanyagok minőségéről szóló irányelvének.  

 

ÉSZAKI-TENGER 

Mezőfejlesztési szempontból a régió legfontosabb eredménye 2016-ban a Scolty and Crathes mező a tervezettnél 
korábban történő termelésbe állítása volt, ami 0,8 mboepd éves átlagos volumen többletet eredményezett az 
Egyesült Királyságban. Norvégiában az APA (Award in Pre-Defined Areas) tenderen való sikeres részvétellel a MOL- 
csoport kiterjesztette a portfólióját a régióban.  
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Az Egyesült Királyságban a Scolty and Crathes mezőn - a tervezettnél hamarabb - november 21-én indult el a 

termelés, jelentős költségvetési megtakarítással. A Catcher mezőn sikeresen elvégzett 2016-os fúrási terv keretében 
6 további kútfúrás hozott pozitív felszín alatti és operatív eredményeket. A tenger alatti munkálatok és felszíni 
termelő-tároló egység (FPSO) építése tovább folytatódott, valamint az összes jelentős tenger alatti felépítmény 
telepítésre került. A Scott mezőn folytatódott a sűrítő termelő fúró program. 

2016-ban a MOL-csoport részt vett az APA tenderen Norvégiában, illetve 4 licenszt nyert el a fókusz régióiban 

(melyből egy hosszabbítást jelent). Az Északi-tenger világszínvonalú kutató vállalataival (Petoro, Statoil and Aker BP) 
alakítottunk ki partneri kapcsolatot és kiterjesztettük operátori tevékenységünket a Mandal High fókusz régiónkban. 
A Rovarkula kutató kút (PL626) száraznak bizonyult, ezért felhagyásra került. A program a tervezett költségvetés 
betartásával, valamint személyi és környezeti károk nélkül zárult le.   

 

KÖZEL-KELET, ÁZSIA, AFRIKA  

A MOL- csoport által működtetett pakisztáni TAL Block-ban a legújabb kutak bekötésének eredményeként a 
termelés elérte a 80 mboepd szintet 2016 negyedik negyedévében. A 2016-ban elért három további kutatási 
sikerrel a MOL Pakisztán már 13 találatát könyvelheti el 3 különböző blokkban 1999 óta. 

A MOL-csoport stabil jelenléttel, erős partnerekkel és több, mint 15 év tapasztalattal rendelkezik Pakisztánban. A 

MOL-csoportnak 5 blokkban van részesedése, amelyből 2-ben operátor. 

A TAL blokk éves átlagos termelése 9%-kal emelkedett (78 mboepd-re) a tavalyi évhez képest, a negyedik 
negyedévben az átlagos termelés pedig meghaladta 80 mboepd-t, a sikeres bekötések eredményeképpen. A 
Mardankhel-1 kút 2016 novemberében bekötésre került, a Makori East-5 termelési kút bekötése pedig szintén 
befejeződött, miután 2016 negyedik negyedévében befejezték a termelési létesítmény felépítését. 

2016-ban A MOL-csoport sikerrel folytatta a kutatási tevékenységét az országban. A tavalyi évben három további 
kutatási találatot könyvelhetünk, a TAL blokkban a Makor Deep-1 és a Tolanj West-1  kutakon,  a Karak Blokkban 
pedig Halini Deep-1 kúton. Nagyszabású szeizmikus kutatások folytak az országban, főként a Karak, a Margala és a 
Ghauri Blokkban. A kutatási portfólió optimalizálásának részeként a Margala North eszköz kivezetésre került 2016. 
január 1-jei hatállyal, melynek hatósági jóváhagyása még folyamatban van. 

 

A jó üzleti eredmények mellett azonban sajnos még mindig komoly EBK kihívásokkal kell szembenéznünk 
Pakisztánban. 2016-ban alvállalkozóinknál 2, harmadik félnél további 20 halálos baleset történt, többségükben 
szállítmányozás közben. Ez megerősíti azt a törekvésünket, hogy a  térségben további erőfeszítéseket tegyünk a 
biztonságos munkavégzés megteremtésére.   

Annak érdekében, hogy fejlesszük a helyi közösségekkel való kapcsolatunkat, a MOL Pakisztán megkezdte a MOL 
Group Human Rights Roadmap megvalósítását. Ennek első lépéseként egy képzés indult el a helyi személyi biztonsági 
szolgálat állományában (privát és hivatalos fegyveres erők állományában). 

Irak Kurdisztáni Régiójában a nem operált Shaikan Blokkban jelenleg 8 kúton folyik a termelés, amelyek két, 

együttesen 40 mboepd kapacitású felszíni létesítménybe vannak bekötve. 

Ománban a MOL-csoport teljesítette a vállalt kutatási programját a 66-os Blokkban, mely az ország közép-nyugati 

részén fekszik, a szaúdi határ közelében. A nagyszabású szeizmikus kutatási program végrehajtása után 2014-ben, 
fúrási programba kezdtünk 2015-ben. 2016-ra két kút fúrása zárult le, a Maisoorah-1 kút vizet tartalmazott, a Husna-
1 pedig száraz lett. 

 

FÁK országok 

A MOL-csoport már több, mint 10 éve jelen van ebben a térségben. A Baitugan mező jelentősen hozzájárul a 
nemzetközi portfólió termeléséhez. A felgyorsított fúrási program eredményeként, 2016-ban a Baitugan mező 
termelése 20%-os növekedést hozott az előző évhez képest. A Fedorovsky blokkban Kazahsztánban, 
mezőfejlesztési munkálatokba kezdtünk a KMG és a FIOC partnereinkkel.   

Oroszországban az operált Baitugan blokkban elsősorban a termelés növelése volt a fókuszban a koncentrált 

mezőfejlesztési program keretein belül. A program során  65 kutat fúrtunk 2016-ban, a tervezett költségvetés 
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keretein és a kitűzött határidőn belül. A felszín alatti munkálatok kivitelezésére új eljárást vezettünk be, amellyel az 
új kutak esetében magasabb kitermelési ütemet értünk el. Ennek eredményeképpen a teljes termelés a tavalyi évhez 
képest 20%-kal nőtt. A Yerilkinsky blokkban a kutatási tevékenység befejeződött, a Novo-Semenkinskaya-1 kút száraz 
lett és felhagyásra került.  

Komoly előrelépést értünk el a Baitugan blokkban bizonyos, az EBK terén folytatott programokkal, köztük az elfolyás-
megelőzést célzó olajvezeték-integritás projekttel, valamint a gáz melléktermékeket újrahasznosító energiatermelési 
projekttel.  

A MOL aktív portfoliómenedzsmentjének részeként a Matyushinsky blokk eladásra került. Az értékesítésnek nincs 
jelentős hatása a MOL oroszországi éves termelésére, mivel a Baitugan termelésélénkítő programja sikeresen 
ellensúlyozta a kieső volument. A MOL-csoport továbbra is elkötelezett a kutatási és termelési tevékenység folytatása 
mellett Oroszországban.  

A kazah Fedorovsky blokkban az U-25-ös kút fúrása befejeződött. A Tournasian rétegben a tesztek gázt és 
kondenzátumot mutatnak.    

3.3.4. A 2016-OS ÉV PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉSE 

 

Átlagos realizált szénhidrogén ár 
2015 
Mód. 

2016 Vált. % 

Brent olaj (USD/hordó) 52,5 43,7 -16.8 

Átlagos realizált kőolaj és kondenzátum ár 
(USD/hordó) 

46,8 39,0 -16,7 

Átlagos realizált gázár (USD/boe) 35,9 27,7 -22,9 

Átlagos realizált szénhidrogén ár (USD/boe) 40,9 33,2 -18,9 

 

Az átlagos realizált szénhidrogén árak válatozását a Brent olaj 9 USD/hordós csökkenése vezérelte, mivel a Brent 
átlagára 44 USD/hordó szintre süllyedt. A hanyatló európai gáz jegyzésárak hatására a realizált gázár csökkent. 
Továbbá a horvátországi szabályozott gázár 2016. áprilisi 20%-os csökkentése szintén negatívan hatott.  

A speciális tételek nélküli EBITDA csaknem elérte a 2015-ös szintet, 190 Mrd forintot tett ki, így csupán 7 Mrd forinttal 
marad el az előző évi eredménytől. Az eredményt az alábbi tételek befolyásolták: 

(-) Az átlagos realizált szénhidrogén árak 8 dollár/boe mértékben, 33 USD/boe szintre csökkentek, az átlagos 
realizált gázár 23%-kal, a realizált olajár 15%-kal esett.   

(+) A csoportszintű szénhidrogén-termelés (társult és közös vezetésű vállalatokkal együtt) tovább 

növekedett és 112 mboepd-t ért el. A termelés összehasonlítható7 alapon 6 mboepd-vel, vagyis 6%-ot 

növekedett. 

(+) A New Upstream Program sikeres megvalósítása szintén támogatólag hatott. A közvetlen fajlagos 
kitermelési költség 1,0 dollár/boe mértékben csökkent. A New Upstream Program célja volt a közvetlen 
fajlagos kitermelési költségek lefaragásán túlmenően az egyéb kontrollált működési költség csökkentése. Így 
az Upstream üzletág működési költségei (értékcsökkenés nélkül) összesen 207 Mrd forintot tettek ki, amely 
38 Mrd forintos csökkenést jelent 2015-höz képest. A kutatási költségek 4 Mrd forinttal voltak 
alacsonyabbak szintén a NUP sikeres megvalósításának köszönhetően. 

A könyv szerinti működési nyereség 44 Mrd Ft lett 2016-ban, míg az egyszeri tételektől megtisztított működési 
nyereség 51 Mrd Ft-ot tett ki. 7 Mrd forintnyi egyszerű tétel sújtotta az EBITDA-t és a működési eredményt egyaránt, 
amelyek az oroszországi Matyushinsky blokk értékesítéséhez és az Irak Kurdisztáni Régiójában található Akri-Bijeel 
blokk készletleírásához kapcsolódnak.   
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Szénhidrogén-termelés 
(ezer boe/nap) 

2015 
Mód. 

2016 Vált. % 

Kőolajtermelés 35,2 40,9 16,2 

Magyarország 11,4 13,3 15,8 

Horvátország 10,7 11,9 11,8 

Oroszország 1,9 1,3 -33,5 

Irak Kurdisztáni Régiója 3,6 3,6 0,0 

Egyesült Királyság 3,2 6,6 106,4 

Egyéb 4,4 4,2 -4,5 

Földgáztermelés 56,9 55,6 -2,2 

Magyarország 25,7 26,9 4,4 

Horvátország 25,0 22,4 -10,1 

     amiből offshore 12,2 9,3 -23,6 

Egyesült Királyság 1,7 1,3 -20,7 

Egyéb 4,5 5,0 11,4 

Kondenzátum 7,1 7,5 6,5 

Magyarország  3,8 4,2 9,6 

Horvátország 1,9 1,9 -1,5 

Egyéb 1,3 1,5 9,1 

Teljeskörűen konszolidált vállalatok átlagos 
napi szénhidrogén-termelése 

99,1 104,1 5,0 

Oroszország (Baitex) 4,8 5,8 20,8 

Irak Kurdisztáni Régiója (Pearl Petroleum) * n.a. 2,4 n.a. 

Társult és közös vezetésű vállalatok átlagos 
napi szénhidrogén-termelése 

4,8 8,1 67,9 

Csoportszintű átlagos napi szénhidrogén 
termelés 

103,9 112,2 7,9 

* Kivéve gáz, termelés 2016-tól megjelenítve    

A termelés-változás legfontosabb tényezői  

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés (társult és közös vezetésű vállalatokkal együtt) ~112 mboepd szintet ért el 
2016-ban. 2016 folyamán a MOL-csoport equity módszerrel konszolidálta a Baitex mezőt és annak ~6 mboepd 
mértékű termelését, amely a társult és közös vezetésű vállalatok közé került átsorolásra. 2016-tól a Pearl Petrolum 
~2 mboepd kondenzátum termelése szintén bemutatásra kerül, mint társult vállalkozás hozzájárulása. A 
csoportszintű szénhidrogén termelés összehasonlítható bázison – a Pearl Petroluem 2016-os hozzáadásának hatását 
kiszűrve - 6%-kal emelkedett, amely 6 mboepd növekedésnek felel meg. A növekedést teljes mértékben a kitermelt 
olaj és kondenzátum emelkedése vezérelte. Ennek megfelelően az olaj és kondenzátum aránya a teljes kitermelésen 
belül 50% közelébe emelkedett.   

 

Változások az upstream szabályozói környezetben 

Magyarországon a szabályozott gázár 2,8 Ft/m3 mértékben emelkedett 2016 negyedik negyedévében. 

Horvátországban a szabályozott földgázár 1,59 HRK/m3-ről 1,27 HRK/m3-re került csökkentésre 2016. április 1-től.  

Norvégiában a társasági adó 24%-ra (1%-kal) csökken, de a kőolaj speciális adója hasonló mértékben 54%-ra nő, így 
a marginális adótartalom 78% marad. Az új szabályozás 2017 januárjától hatályos. 

Az Egyesült Királyságban a kőolaj speciális adója (ún. „supplementary charge”) 20%-ról 10%-ra csökkent, míg a másik 
speciális adónem („petroleum revenue tax”) mértéke 50%-ról 0%-ra csökkent. Mindkét változás 2016. januártól 
hatályos. Az adócsökkentés jelenleg nem jár közvetlen következménnyel a MOL-csoportra nézve a jelentős 
mennyiségű adóalapot csökkentő elhatárolt veszteség miatt. 
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3.3.5. FENNTARTHATÓSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 

    

 

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ELFOLYÁSOK 

  
2Kitermelt víz nincs beleszámítva 

 

  

1 Nincs tényleges adat a riport időpontjában, az indikátor becsléséhez a legutóbbi IOGP adatokat használtuk. 

STRATÉGIAI CÉL: TELJESÍTMÉNY: 

CO2 intenzitás 20%-os 
csökkentése 2016 végéig a 
2010-es szinthez képest 
(CO2/tonna olaj egyenérték) 

 2016-ban (a tavalyi évhez képest) enyhén emelkedett a Kutatás-Termelés üzletág 
ÜHG kibocsátása, melynek fő oka a megnövekedett termelés Oroszországban és 
Pakisztánban 

 Az átfogó kibocsátás csökkentésre vonatkozó stratégiai cél teljesült. 2016-ban a 
2010-es szinthez képest 21%-os csökkenést értünk el.  

 Az ÜHG kibocsátásunk szintje kicsivel az IOGP átlag alatt van. 

 Baitexhez kapcsolódó gázhasznosítás (energiatermelés) javult és elérte a 95%-ot. 

STRATÉGIAI CÉLOK: 

A teljes vízfelhasználás 

csökkentése évről-évre 5%-

kal; 2020-ra az elfolyások 

számának 30%-os csökkentése 

a 2014-es szinthez viszonyítva 

TELJESÍTMÉNY: 

 A vízfelhasználás jelentősen csökkent a hajdúszoboszlói hűtőrendszer-projekt 
2015-ös elindításának köszönhetően.   

 2016-ban az elfolyások száma és mértéke némileg növekedett főként a vezetékek 
korróziójából fakadóan.  

 A kisebb elfolyások mérséklése érdekében a Baitexnél vezeték állagjavítási projekt 
indult 2016-ban.  

 Az elkövetkezendő években az eszközök állagjavítása lesz a középpontban, különös 
tekintettel a vezetékekre. 
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KÉSZLETEK ÉS K+F 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Készlettartam Index (év) (SPE 2P) 15 15 16 14    11    

Kutatás-fejlesztési kiadások (millió HUF) 730 486 286 1.164 1.627 

Két fő kutatás-fejlesztési projekt indult 2015-ben. Felületaktív-polimer EOR kísérleti projekt indult 2015-ben és  
mikro-emulziós projekt 2016-ban.  

 

BIZTONSÁG- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 

      
3 Kivéve harmadik felek halálos baleseteinek száma (2016-ban 20 haláleset) 

 

HUMÁN TŐKE 

         
4 2014-ben Crosco nélkül 

 

  

STRATÉGIAI CÉL: 

Balesetmentes 
munkavégzést célzó 
programok implementálása 

TELJESÍTMÉNY: 

 2016-ban 2 beszállítói haláleset történt a Kutatás-Termelés üzletágban. Az egyik 
veszélyes anyag szállításból, a másik vezetékkarbantartásból adódott. 

 Számos figyelemfelkeltő és más tevékenység lett bevezetve annak érdekében, 
hogy csökkentsük a baleseteket és eseményeket. Az életmentő szabályok 
program, a leesés védelmi program, vagy a GPS/SOS felszerelés kísérleti 
program, amelyet 2016-ban indítottunk. 

STRATÉGIAI CÉL: 

A dolgozói elkötelezettség 
növelése és a technikai 
karrierépítés további 
fejlesztése  

TELJESÍTMÉNY: 

 A létszám a portfólió optimalizációval összhangban csökkent (Akri-Bijeel 
felhagyása, Matjushkinskaya Vertical felszámolása). 

 2016-ban a technikai karrierépítés programot kiterjesztettük 3 új 
munkakörre, valamint a mentorálás körét is kiszélesítettük. 
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KÖZÖSSÉGEK 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Közösségi befektetések a nemzetközi 
Kutatás-Termelésben5 (millió forint) 
(Teljes MOL-csoport, INA-csoport nélkül) 

191 354 205 601    279    

 
5Társadalmi kiadások fedezése 2016-ban a következő tevékenységekre: Kurdisztán, Baitex, Matjushkinskaya Vertical, Pakisztán 

Erőteljes csökkenés látható 2015-ről 2016-ra, amelynek oka a portfólióban történt változásokban keresendő (főként 
a tevékenységek visszaszorítása Kurdisztánban). 

 

3.4. DOWNSTREAM ÜZLETÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

3.4.1. 2016. ÉVI ÜZLETÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

2016. évi áttekintés 

 A MOL-csoport új hosszú távú stratégiája, a MOL Group 2030 – Enter Tomorrow egyértelműen 
meghatározza a Downstream által a hosszú távú versenyképesség megőrzése és a szegmens növekedése 
érdekében megvalósítandó stratégiai célokat 

 A Downstream 2016-ban 408 milliárd forint (1,45 milliárd dollár) „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült 
EBITDA eredményt ért el, és ezzel a külső környezet kedvezőtlen változása ellenére alig valamelyest maradt 
el a 2015. évi rekord magas szinttől 

 A Petrolkémia és a Kiskereskedelem szegmens (Fogyasztói Szolgáltatások) közel 60 %-kal járult hozzá a 
Downstream „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA eredményéhez, ezzel ismét igazolva az integrált 
Downstream értéklánc előnyeit 

 A Next Downstream program ismét hozzájárult az átfogó Downstream üzletági eredményekhez: 

o A program keretében megvalósuló kezdeményezések 130 millió dollárral javították az EBITDA 

eredményt, elsősorban az év közben megvalósított belső hatékonyságnövelésen keresztül 

o 2016-ban a belső erőfeszítések eredményeit a fontosabb üzemegységeket érintő nem tervezett 

leállások és az új petrolkémiai (butadién és LDPE4) üzem késedelmes indulása negatívan 

befolyásolták 

 A finomítás területén az olajkosár diverzifikálására és a különböző kőolajtípusok közötti árkülönbségek 
kihasználására irányuló stratégiával összhangban ismét jelentős mértékben növekedett a tenger felől érkező 
kőolaj mennyisége 

 A Dunai Finomító az elmúlt 6 év legjobb, 96,5 %-os üzemi rendelkezésre állási szintjét érte el és ennek 
elismeréseként átvehette a legjobb termelési teamnek járó DS Termelés Igazgató Megbízhatósági Díjat 

 

Kitekintés 

 A külső környezet továbbra is kedvezően alakulhat az iparági ciklus átlagos szintje felett maradva, bár a 2015. 
évi kondíciókkal aligha számolhatunk 

 A Downstream főbb stratégiai célkitűzései: a finomítók hatékonyságának és rugalmasságának növelése, 
valamint a petrolkémiai és kiskereskedelmi üzletág organikus és felvásárlásokkal való bővítése 

 A Next Downstream Program célja a külső környezeti ingadozások hatásainak további mérséklése a 2014-
2017 közötti időszakban a Downstream EBITDA 500 millió dolláros (ennek részeként 2017-ben: 160 millió 
dolláros) növelésével az alábbi területeken:  

o 350 millió dollár az eszköz- és piaci hatékonyságnövelő intézkedések eredményeként 

o 150 millió dolláros eredményjavító hatás a stratégiai növekedési projektek nyomán 
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 A MOL-csoport 2017-2021 közötti időszakra vonatkozó makrogazdasági sarokszámai alapján a Downstream 
üzletágnak 2017-ben 1,4-1,5 milliárd dolláros „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA eredményt kell 
elérnie 

 A Downstream üzletági normalizált CAPEX 2017-re várhatóan 400–500 millió dollár körül alakul, mely ismét 
megteremti a magas szinten tartott szabad cash flow termelési képesség alapját 

 A MOL-csoport új 2030 Enter Tomorrow stratégia megfogalmazott célja, hogy a finomítás és petrolkémia 
területén, a mobilitási termékek és szolgáltatások tekintetében a MOL legyen a vevők első számú választása 
a tágabb értelemben vett kelet-közép-európai régióban 

 2030-ra megvalósítandó, már korábban útjára indított kultúrafejlesztési program lesz a MOL-csoport üzleti 
stratégiai sikereinek egyik alappillére 

 Az EBK terület változatlanul prioritást élvez: 

o A sikeres 2016-os bevezetést követően folytatjuk és kiterjesztjük a kivitelezőkre is az EBK vezetői 

elkötelezettségi programot 

o A folyamatbiztonsági intézkedések végrehajtása terén továbbra is a környezeti elfolyások és 

tűzesetek számának csökkentéséhez szükséges műszaki állapot biztosítására helyezzük a hangsúlyt 

o 2017 a klímavédelem éve lesz az EU jogalkotásban, így a MOL-csoport már megkezdte a szükséges 

előkészületeket, hogy erre érdemben reagáljon 

 

IDÉZETEK: 

“2016-ban a külső környezet kedvezőtlen változásai ellenére ismét javítani tudtuk a Downstream hatékonyságát és 
versenyképességét, ezzel jelentős mértékben hozzájárulva az 1,45 milliárd dolláros „tiszta” újrabeszerzési árakkal 
becsült EBITDA eredményhez. Integrált finomítói és petrolkémiai eszközállományunk erősségét és főbb piacokon való 
jelenlétét pontosan tükrözi, hogy a Petrolkémia és a Kiskereskedelem 2016-ban mintegy 60 %-kal járult hozzá az 
eredményhez. Örömmel számolhatok be arról, hogy a MOL-csoport 2030 stratégiája egyértelműen rögzíti a 
Downstream üzletág céljait: megőrizze regionális vezető szerepét az alaptevékenységek területén, piacvezető 
petrolkémiai csoporttá váljon és a vevők első számú választása legyen. Ez egyben azt is jelenti, hogy továbbra is azzal 
foglalkozunk, amiben a legjobbak vagyunk: hatékonyan működtetjük az alaptevékenységek ellátásához szükséges 
eszközöket, kiváló minőségű termékekkel látjuk el a piacot, folytatjuk a petrolkémiai értéklánc bővítését és a 
fogyasztói élményt továbbra is prioritásként kezeljük. Emellett elkezdtük a vállalati kultúra fejlesztését is, hogy 
felkészüljünk a jövőbeni kihívásokra és képesek legyünk megvalósítani a MOL-csoport 2030 stratégiában 
megfogalmazott célokat. A napi munkafolyamatok és együttműködés hatékonyságának javításával további sikereket 
érhetünk el az ügyfélelégedettség és a munkavállalói elkötelezettség fejlesztése terén.” (Horváth Ferenc, 
Csoportszintű Downstream igazgató)  

 

„Elkötelezettek vagyunk a biztonsági kultúra és az EBK vezetői elkötelezettség megteremtése iránt, 2016-ban több 
mint 600 EBK vezetői elkötelezettségi képzést tartottunk. Komoly erőfeszítéseket teszünk a propilén értéklánc, ezen 
belül a poliolok diverzifikáltabb hasznosítását érintő stratégiai növekedési lehetőségekkel kapcsolatos döntéshozatal 
hatékonyságának javítására, támogatására. Ennek megfelelően átalakítottuk a szervezetet és a Downstream műszaki 
kapacitásainak továbbfejlesztése, erősítése érdekében útjára indítottunk egy szakmai karrierút programot a termelési 
tevékenységeket végző mérnökök és dolgozók részére. Örömmel számolhatunk be a Dunai Finomító megbízhatósági 
eredményeiről, a polimerüzemek jó rendelkezésre állásáról, melyek megfelelő alapot biztosítottak a kedvező árrés 
érvényesítéséhez és ahhoz, hogy története során először a pozsonyi finomító tenger felől érkező kőolajat dolgozzon 
fel.” (Miika Eerola, Csoportszintű Downstream Termelés igazgató) 

 

“A MOL-csoport Downstream január 1-jével új szervezeti egységet hozott létre Csoportszintű Ellátás, Trading & 
Optimalizáció néven. Miután a termelési kapacitásokat messze meghaladó mértékben sikerült növelnünk az 
értékesítési volument, egyértelművé vált, hogy komolyabb figyelmet kell fordítanunk a trading és a külső beszerzési 
tevékenységekre. Célunk, hogy megteremtsük az egyensúlyt a beszerzési lehetőségek, potenciális értékesítési 
volumenek és saját termelési kapacitásaink között és az optimalizáción keresztül a szervezet képes legyen 
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maximalizálni jövedelmezőségét. Az új szervezeti felépítésnek köszönhetően gyorsabban tudunk reagálni, mely 
rendkívül fontos egy állandó változásokkal jellemezhető környezetben. A piachoz legközelebb lévő szervezetként az 
ETO az eszközök hatékony alkalmazásával, a vevőközpontúság folyamatos fejlesztésével és munkatársaink 
szakismereteinek hasznosításával már jelenleg is kiemelt szerepet kap a stratégia megvalósításában.” (Pethő Zsolt, 
Csoportszintű Ellátás, Trading & Optimalizáció igazgató) 

 

„Rendkívül büszke vagyok a Kiskereskedelem már harmadik éve rendkívül stabil pénzügyi eredményeire. Az 
üzemanyagok terén piaci részesedésünket növelni tudtuk, értékesítési volumeneink a piacra jellemző mértéknél 
gyorsabban nőnek, míg a nem-üzemanyag termékek terén a FRESH CORNER koncepció segített abban, hogy a 
stratégiai elképzelésekkel összhangban jelentős változásokat valósítsunk meg és árrésbevételünket 2017-re 
megduplázzuk. Továbbra is elsődleges feladatunknak tekintjük egy vevők kiszolgálására optimalizált kultúra  
kialakítását annak érdekében, hogy vevőinket biztonságosan és a legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki, miközben 
már keressük a 2030 Enter Tomorrow stratégia megvalósításával kapcsolatos, Kiskereskedelmet érintő új 
kihívásokat.” (Lars Höglund, Csoportszintű Kiskereskedelem igazgató) 

 

„Küldetésünk, hogy a zökkenőmentes, hatékony és biztonságos működés, valamint a munkavállalói-, vevői- és 

tulajdonosi elégedettség megteremtése érdekében gazdálkodjunk a rendelkezésre álló emberi erőforrásokkal, 

eszközökkel és folyamatokkal” (Howard Lamb, Csoportszintű Logisztika igazgató) 

 

Versenyelőnyünk 

A MOL-csoport Downstream 6 termelőegységet - 4 finomítót és 2 petrolkémiai üzemet - működtet, a különböző 
üzletági tevékenységek egy integrált értéklánc részeit alkotják. Ez az értéklánc a kőolaj feldolgozásával szállítást és 
értékesítést igénylő finomított termékek széles skáláját állítja elő a különböző háztartási-, ipari- és szállítási igények 
kielégítésére. A termékek között találjuk többek között a benzint, a dízelt, a fűtőolajat, a légiközlekedési 
üzemanyagot, a kenőanyagokat, a bitument, a kéntartalmú és cseppfolyós propán-bután gázt (PB). Emellett a MOL 
petrolkémiai termékeket is előállít és értékesít világszerte, valamint vezető pozíciót tölt be a kelet-közép európai 
petrolkémiai szektorban. 

A MOL-csoport komplex, kiváló minőségű létesítményeket működtet összesen 20,9 millió tonna/év finomítói és 2,2 
millió tonna/év petrolkémiai kapacitással. A magas nettó készpénztermelő képességgel rendelkező magyarországi és 
szlovákiai finomítóink kihasználják a földrajzi elhelyezkedésükből és a kiegyensúlyozott termék- és vevőportfóliókból 
fakadó előnyöket. A MOL-csoport Petrolkémia üzletága (MPK) egyedülálló előnyt biztosít a MOL-csoport finomítói 
számára és kiváló minőségű termékeket kínál vevőinknek. Az MPK már jelen van a butadién piacon és a hosszú távú 
stratégiával összhangban tovább folytatódik az értéklánc mentén az előre irányuló integráció. A MOL-csoport célja, 
hogy a további vegyipari- és petrolkémiai terjeszkedés révén regionális piacvezető szerepre tegyen szert. 

Túlnyomórészt a finomítói ellátási sugáron belül elhelyezkedő közel 2.000 töltőállomásból álló kiskereskedelmi 
hálózatával a MOL-csoport 10 országban van jelen, mely lehetővé teszi a finomítás és kereskedelem, valamint a 
kiskereskedelem közötti szinergiák maximalizálását. 

Az alapanyag optimalizálás segítségével a kőolajtípusok széles palettájáról választhatjuk ki a legmegfelelőbb 
nyersanyagot finomítóink számára. A megfelelő kőolaj- és alapanyag-ellátást, a költséghatékony termékszállítást 
nagy kiterjedésű vezetékrendszerünk és megnövelt tárolókapacitásaink biztosítják. 2016-ban a Pozsonyi Finomító 
története során először dolgozott fel a Barátság I kőolajvezetéken keresztül szállított tenger felől érkező kőolajat. 
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3.4.2. DOWNSTREAM TÉRKÉP 

 

3.4.3. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK 

A Next Downstream Program második évében ismét közelebb kerültünk a kitűzött 2017. évi cél eléréséhez 

A Next Downstream Program a MOL-csoport 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó Downstream stratégiájának 
egyik alapeleme és egyben a stratégiai célok teljesülésének nyomon követésére is szolgál. A program változatlanul a 
hosszú távon fenntartható fejlődésre helyezi a hangsúlyt a piaci lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében, a 
külső és belső kihívásokra adott válaszként.  

A program keretében egy rendkívül ambiciózus, 2017 végéig megvalósítandó 500 millió dolláros EBITDA növekedést 
tűztünk ki célként. A program első évének sikeres befejezését követően 2016-ban ismét sikerült továbblépni a 
hároméves program alábbi területein: 

 Eszköz- és piaci hatékonyságnövelő intézkedések  
 Stratégiai növekedési projektek 

A program második évében a Next Downstream program további 130 millió dollár eredményjavítást ért el belső 
átalakításokkal, mely egyértelműen jelzi, hogy milyen léptékű hatékonyságjavulást sikerült megvalósítanunk néhány 
kulcsfontosságú területen. A program keretében, a hosszú távú stratégiai célkitűzések részeként 2016-ban folytattuk 
a kőolajkosár diverzifikációját az első nem orosz forrásból származó kőolajszállítmány Pozsonyi Finomítóban történő 
feldolgozásával. A tengeri kijárattal nem rendelkező Dunai Finomító teljes alapanyagvolumenének 18%-át már a 
tenger felől érkező kőolaj teszi ki.  
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A belföldi piacokat terhelő erős importnyomás ellenére, a Downstream intézkedések segítségével sikerült megőrizni 
versenyképességünket és komoly sikereket értünk el a logisztikai költséghatékonyság és az ellátás fejlesztése terén a 
kereskedelmi tevékenység intenzitásának fokozása mellett. 

Összességében az eszközfejlesztési- és hatékonyságjavítási intézkedések 2016-ban mintegy 120 millió dolláros 
javulást eredményeztek, ebből 20 millió dollár a termelési-, ellátási-, értékesítési- és logisztikai egységek által indított 
mintegy 45 új kezdeményezésből származott. A teljesítményeket negatívan befolyásolta néhány finomítói és 
petrolkémiai egység nem tervezett leállása.  

A Kiskereskedelem a regionális piaci mértéknél jelentősebb volumennövekedést ért el, míg a nem-üzemanyag 
szegmensben az új töltőállomási bolti koncepció hozott látványos növekedést a Fresh Corner termékkategóriákban.  

Emellett a növekedési projektek 10 millió dollárral járultak hozzá a program sikeréhez, elsősorban a kiskereskedelmi 
akvizícióknak köszönhetően. Késett az új petrolkémiai egységek, azaz a pozsonyi LDPE4 üzem és a tiszaújvárosi 
butadién üzem indítása, de tervek szerint 2017-ben már zökkenőmentesen működnek és jobb teljesítményt 
produkálnak.  

A Next Downstream Program és a Downstream stratégiai céljainak megvalósulása három pilléren nyugszik: a kiváló 
eszközállományon, a piaci igényekhez való alkalmazkodáson és munkatársaink szakmai felkészültségén. 

 

Eszközállomány: Határozott erőfeszítéseket tettünk a kiváló eszközállomány fejlesztésének érdekében 

2016-ban is folytattuk az eszközállomány megbízhatóságának növelését és ez különösen a MOL Finomítás esetében 
hozott látványos sikert, ahol a Dunai Finomító az elmúlt hat éve legmagasabb üzemi rendelkezésre állását érte el 
(96,5%). A kiemelkedő teljesítmények támogatása érdekében és a termelőüzemek rendelkezésre állásának javítására 
irányuló erőfeszítések elismeréseként a legjobb termelési teamek megkapják a DS Termelés Igazgató Megbízhatósági 
Díjat.  

Általában megállapítható, hogy a rendelkezésre állás nem volt kielégítő és további jelentős erőfeszítésekre van 
szükség ezen a területen. A Pozsonyi Finomító és a MOL Petrolkémia olefin üzemeinek rendelkezésre állási problémái 
2016-ban megakadályozták, hogy ezek piaci potenciálját teljes mértékben kihasználjuk. 

A komplex nagyleállásokat sikeresen elvégeztük a magyarországi finomítás és petrolkémia területen. Büszkék 
lehetünk a több jelentősebb léptékű komplex felújítási projekt sikeres befejezésére. Emellett sikeresen elvégeztük a 
jövőbeni tevékenységek alapjául szolgáló új integrált végrehajtási modell vizsgálatát.  

A MOL-csoport jó eredményeket ért el az energiahatékonyság területén a belső teljesítmények fejlesztésével és a 
kedvező piaci feltételek kihasználásával. Folytattuk a már megvalósított ISO 50001-alapú energiagazdálkodási 
rendszer fejlesztését annak érdekében, hogy megfeleljünk az Európai Unió energiahatékonysági irányelvében 
megfogalmazott követelményeknek.  

Elindult az MPK butadién üzeme, 2017-ben bővül a butadién értéklánc, a magyarországi petrolkémiai üzem megkezdi 
a szintetikus gumi gyártását. Már zajlanak az utolsó üzemi kísérletek a pozsonyi LDPE4 üzemben és a polimer üzemek 
megfelelő rendelkezésre állása már lehetővé teszi a kedvezőbb árrések alkalmazását.  

A MOL 2030 stratégiai fejlesztési projektek részeként jelentős erőfeszítéseket tettünk a finomítási- és petrolkémiai 
növekedéssel, propilén értéklánccal, poliolokkal kapcsolatos döntéshozatali folyamat hatékonyságának javítására és 
támogatására. A különböző EBK programok (BAB2, EBK Nap, EBK fórumok, EBK vezetői elkötelezettségi program) 
sikeres megvalósítása nyomán az EBK kultúra folyamatos fejlődésének lehetünk tanúi. 2017-ben is folytatjuk az EBK 
vezetői elkötelezettség program végrehajtását és ezt kiterjesztjük a kivitelezőkre is, továbbá folytatjuk a 
megcsúszások és botlások megelőzése érdekében útjára indított nem tudatos magatartás-fejlesztési program 
megvalósítását. 

Sikerrel folytattuk a logisztika hálózat optimalizálását a MOL-csoport stratégiával összhangban. A vasúti és uszályos 
szállítás területén egy csoportszintű tender keretében korszerűsítettük a vasúti flottát, kidolgoztuk az egyes flotta 
típusokra vonatkozó műszaki előírásokat és a flotta átlagéletkorát 17 év alá csökkentettük. A MOL-csoport 
mérföldkőhöz érkezett a GPS-alapú vasúti flottakövetési- és monitoring rendszer megvalósításával és az egységes 
csoportszintű koncepció kidolgozásával, az éles indulásra 2017-ben kerül sor. A pozitív eredmények mellett 
megemlítendő, hogy 2016-ban minden logisztikai tevékenységet halálos kimenetelű baleset és súlyos esemény nélkül 
valósítottunk meg. Ami a további terveket illeti, a Logisztika a MOL-csoport stratégiával összhangban a vasúti- és 
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uszályos stratégiákra és akciótervekre helyezi a hangsúlyt, valamint folytatja a folyamatok és eszközök egységesítését 
célzó erőfeszítéseket. 

 

Piac: Versenyképesség növelése az üzemanyagelőállításon és -értékesítésen túlmutató diverzifikációs lehetőségek 
mentén 

A piacok a megszokottnál jóval gyorsabb változásoknak vannak kitéve, így a MOL Downstream is folyamatosan keresi 
a rendkívül turbulens környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit. Új működési modellt alakítottunk ki: az ellátás, 
trading és optimalizáció team teljes körű felhatalmazást kapott a Downstream rendszerek kezelésére és a 
versenyképes piacra jutási idő biztosítására. Az volt az elsődleges cél, hogy egy olyan működési modellt dolgozzanak 
ki, mely kulcsfontosságú kérdésekben lehetővé teszi a gyors üzleti döntéshozatalt, és az egész Downstream rendszer 
akár 24 órán belüli irányváltását, amennyiben ezt a piaci folyamatok megkövetelik. 
2016-ban sikeresen megkezdtük a tenger felől érkező kőolaj feldolgozását a Pozsonyi Finomítóban, ezzel 
párhuzamosan minimális mértékben növeltük az alternatív (szintén tenger felől érkező) kőolaj feldolgozását a Dunai 
Finomítóban, míg az INA finomítóinál 9 %-kal nőtt a feldolgozási teljesítmény (a nem-REB kőolaj 76 %-a). A felhasznált 
alapanyagok jelentős része változatlanul uráli típusú kőolaj, bár fokozatosan növekedik a komplex finomítók által már 
bevizsgált kőolajtípusok száma. A MOL-csoport célja, hogy 2020-ra már 50 különböző finomítói feldolgozásra 
alkalmas kőolajtípus közül lehessen választani.  
A végfelhasználók hatékonyabb támogatása, a működési költségek csökkentése és az iparági előírásoknak való 
megfelelés érdekében a MOL-csoport 2016-ban folyamatosan fejlesztette logisztikai hálózatát, így többek között 
megteremtve a MED piachoz való közvetlen hozzáférést (Koper, Szlovénia), akvizíciós tárgyalások folytatva a saját 
telephelyekkel (Szerbia), előkészítve a terminál korszerűsítést (Solin, Horvátország). Sikeresen elkészültek az 
elosztóhálózat-optimalizációs tanulmányok, melyek nyomán belső megállapodás született a romániai zöldmezős 
saját terminálra vonatkozóan, illetve kisebb változásokra volt szükség az osztrák ellátási láncban. Létrejött a 
csoportszintű tárolókapacitás adatbázis és megkezdte működését az Integrált Kapacitás Menedzsment, mely 
lehetővé teszi, hogy a MOL-csoport optimalizálni tudja és hatékonyabban hasznosítsa a rendelkezésre álló 
tárolókapacitásokat.  
A keverőüzemi hatékonyságjavítási projekt is újabb mérföldkőhöz érkezett, befejeződött a részletes tervezési fázis, a 
megvalósításra a tervek szerint 2017-ben kerül sor. Tervek szerint 2017-ben valósul meg a MILES (MOL Integrált 
Logisztikai Kiválóság Rendszer) projekt, valamint folytatódik a folyamatok, technológiai megoldások és a pénzügyi 
beszámolás egységesítése és optimizációja. 

2016-ban a MOL-csoport Kiskereskedelem látványos növekedést produkált, éves szinten 39%-kal növelte „tiszta” 
újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA eredményét és sikerrel hajtott végre több mint 350 korszerűsítési projektet. 
2016-ban valósult meg a MOL-csoport első komplex vásárlókutatási és -szegmentációs programja, melynek célja, 
hogy a MOL alaposabban megismerje vásárlóit és közelebb kerüljön hozzájuk személyre szabott ajánlataival. A 
kutatás kiváló eredményekkel zárult, megerősítette, hogy a MOL, a Slovnaft és az INA vezető pozíciót tölt be saját 
piacain (az MWB nemzetközi márkaerő vizsgálati módszertan alapján). A MOL-csoport új hosszú távú stratégiájával 
összhangban a Kiskereskedelem (Fogyasztói Szolgáltatások) célja, hogy a vevők első számú választása legyen az 
üzemanyagtermékek és kényelmi szolgáltatások terén, valamint saját piacain a legerősebb márkanévvel 
rendelkezzen.  

Az elmúlt évek során jelentős mértékben nőtt a MOL regionális kiskereskedelem piaci lefedettsége és vevőköre a 
számos akvizíció nyomán, így többek között az ENI csehországi, szlovákiai, romániai, magyarországi és szlovéniai 
hálózatának, valamint a Lukoil csehországi kiskereskedelmi hálózatának felvásárlásával. 2016-ban sikeresen lezárult 
a felvásárolt magyarországi és szlovéniai hálózatok integrációja és megkezdődött a töltőállomások arculatának 
átalakítása. A csehországi és szlovákiai töltőállomások teljesen új arculatot kaptak. Ennek eredményeként a MOL-
csoport tovább erősítette vezető pozícióját a magyarországi és szlovákiai piacon, a második legnagyobb piaci 
szereplővé vált a romániai és csehországi piacokon, illetve a harmadik legjelentősebb piaci szereplő lett Szlovéniában.  

 

Emberi erőforrások: a jövőbeni sikerek záloga a folyamatos teljesítményfejlesztés  

A Downstream szakmai képességek megerősítése és továbbfejlesztése érdekében a MOL-csoport karrierút 
programot indított a termelésben dolgozó mérnökök és dolgozók részére. Az üzemeltetői kompetenciák fejlesztése 
alapvető fontosságú a biztonságos működéssel, magasabb szintű rendelkezésre állással és az eszközállomány 
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hatékonyságának növelésével kapcsolatos stratégiai célkitűzések teljesülése szempontjából. Emellett a DS Termelés 
szervezetnél útjára indítottuk a tehetségek számára a NEXT vezetésfejlesztési programot. Létrehoztuk a Slovnaft 
oktatási központot a kivitelezők és saját dolgozóink kompetenciáinak és a munkabiztonsági kultúra fejlesztésére. A 
2017. évi tervek között szerepel, hogy ezt kiterjesszük a MOL-csoport más területeire is.  
A MOL-csoport hosszú távú stratégiájával összhangban, a teljesítmények folyamatos javítása érdekében 2016-ban a 
Slovnaftnál végrehajtottuk a Működési Kiválóság kísérleti projektet. Tervek szerint 2017-ben kerül sor a program 
teljes körű és további helyszíneket is érintő bevezetésére annak érdekében, hogy változtassunk a jelenlegi 
gyakorlatokon és magatartásmintákon, kihasználjuk a MOL-csoportnál korábban bevezetett LEAN gyakorlatokban 
rejlő szinergiákat.  

2016-ban 52 műszaki szakértő vett részt az öt évvel ezelőtt indított, három ország 6 finomítóját és petrolkémiai 
üzemét érintő Downstream Termelés rotációs programban. A 2017-ben is folytatódó időszakos rotáció célja a 
finomítási technológiákkal kapcsolatos szakmai ismeretek és szakértelem csoportszintű megosztása, valamint a 
Csoportszintű Downstream Termelés telephelyei közötti szakmai együttműködés elmélyítése. 

A MOL-csoport jövőképével összhangban arra törekszik, hogy főbb piacain vezető márkává váljon, valamint a 2030-
ig tartó időszakra vonatkozó stratégiában foglaltak szerint a „vevők első számú választása legyen”. Ennek megfelelően 
a MOL-csoport komplex vevőszolgálati programot dolgozott ki, melynek célja, hogy fenntartható versenyelőnyt 
alakítson ki a töltőállomási kiszolgálás szintjén. 2016-ban a MOL-csoport sikerrel indította útjára a Magyarországon 
kísérleti jelleggel bevezetett, maga nemében egyedülálló HOST programot, melyet a kiskereskedelmi tevékenységet 
végző leányvállalatokra is ki fog terjeszteni. 

3.4.4. A 2016-OS ÉV MŰKÖDÉSI ÁTTEKINTÉSE 

Külső környezet 

 2015 2016 Vált. % 

Csoportszintű finomítói árrés (USD/hordó) 6,1 5,7 -8 

Komplex finomítói árrés (MOL+Slovnaft) (USD/hordó) 7,3 6,3 -13 

Brent (USD/hordó) 52,4 43,7 -17 

Ural (USD/hordó) 51,9 42,5 -18 

Brent Ural spread (USD/hordó) 1,4 2,1 51 

Crack spread – ólmozatlan benzin (USD/bbl)  15,9 12,4 -22 

Crack spread – gázolaj (USD/bbl) 14,7 9,5 -35 

Crack spread – vegyipari benzin (USD/bbl)  -3,8 -2,5 -34 

Crack spread – fűtőolaj 3,5 (USD/bbl)  -12,1 -11,3 -7 

Integrált petrolkémiai árrés (EUR/t) 680 613 -10 

Normalizálódó downstream külső környezet 

A Downstream üzletág 2016-ban ismét profitált a kedvező külső környezet adta lehetőségekből. A finomítói és a 
petrolkémiai árrés az iparági ciklus átlagos szintje fölött maradt az év folyamán, ám mindkettő kis mértékben 
csökkent a 2015-ös csúcshoz képest.  

A MOL-csoport finomítói üzletágát támogatta, hogy a Brent-Ural jegyzésár 2,1 USD/hordós szintre emelkedett, amely 
a legmagasabb érték 2008 óta. Ezen túlmenően az olajár mélypontjára esett, így a finomítói saját kőolaj-felhasználás 
és veszteség költségei tovább csökkentek. Ugyanakkor a motorüzemanyagok termékárrése nagymértékben esett. Az 
európai finomítók továbbra is kiélezett versennyel néznek szembe, melyet közel-keleti és amerikai versenytársak 
támasztanak, ebből adódóan a gázolaj termékárrés 5,2 USD/hordót esett és hét éves mélypontra zuhant. 

Az integrált petrolkémiai árrés 10%-ot csökkent a 2015-ös csúcshoz képest. Az európai petrolkémiai iparági 
szereplőket azonban így is támogatta az alapanyagok viszonylag alacsony árszintje, melyet az olajár befolyásolt, az 
erős amerikai dollár az euróhoz képest és a végtermékek iránt megnyilvánuló kedvező autó- és csomagolóipari 
kereslet.      

  

32



   MOL Nyrt. 2017. évi közgyűlési dokumentumok 

 

Regionális kereslet 

A kelet-közép-európai országokban a keresletet nagymértékben befolyásolta az alacsony szintű végfelhasználói ár, 
amit az olajár-változások és a régiós gazdasági teljesítmény alakulása befolyásolt. Magyarországon 5%-kal, 
Szlovákiában 3%-kal növekedett a kereslet, míg Horvátországban évek óta először emelkedett a motorüzemanyag-
fogyasztás. A benzin és a gázolaj kereslet hasonló mértékben emelkedett Közép-Kelet-Európában. 

 

 A régiós motor üzemanyag 
kereslet változása  

Teljes piac 

2016 év / 2015 év % Benzin Dízel 
Motor 

üzemanyagok 

Magyarország 4 3 3 

Szlovákia 3 6 5 

Horvátország -2 2 1 

Egyéb 5 8 7 

KKE 10 ország 5 7 7 

Éves teljesítmény 

A MOL-csoport Downstream üzletág kedvező külső környezetben 408 Mrd forintos újrabeszerzési árakkal becsült 
„tiszta” EBITDA-t ért el 2016-ban. A petrolkémiai és kiskereskedelmi szegmens 56%-kal járult hozzá a „tiszta” EBITDA-
hoz. 

Újrabeszerzési árakkal becsült ‘tiszta’ EBITDA – 
Downstream3,4 (Mrd HUF) 

2015 
Mód. 

2016 Vált. % 

MOL-csoport 461,5 408,3 -12 

    Ebből Petrolkémia  160,3 144,3 -10 

    Ebből Kiskereskedelem  61,8 86,3 40 

MOL eredmény INA hozzájárulás nélkül 457,9 391,9 -14 

INA  3,5 16,4 369 

Újrabeszerzési árakkal becsült ‘tiszta’ üzleti 
eredmény – Downstream3,4 (Mrd HUF) 

2015 
Mód. 

2016 Vált. % 

MOL-csoport 350,2 284,9 -19 

MOL eredmény INA hozzájárulás nélkül 367,1 290,7 -21 

INA  -16,9 -5,8 -66 
3,4 A megjegyzéseket és speciális tételeket az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 

2016-ban a Downstream üzletág „tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja és működési eredménye egyaránt 
csökkent az előző évhez képest, előbbi 408 milliárd forintot ért el, míg utóbbi 285 milliárd forint volt. Az eredmény 
alakulásának hátterében az alábbi tényezők állnak: 

 (-) Az összességében kedvező, ám kis mértékben romló külső környezetben főleg a gázolaj termékárrések 
zuhanásának hatására csökkent a komplex finomító árrés (7,3 dollár/hordóról 6,3 dollár/hordóra) és az 
integrált petrolkémiai árrés (680 EUR/t-ról 613 EUR/t-ra); 

 (-) tervezett és nem tervezett leállások negaívan hatottak komplex Downstream eszközeink teljesítményére, 
valamint a petrolkémiai értékesítés 4%-os csökkenését eredményezték. 

 

A fenti tényezőket részben ellensúlyozta: 

 (+) a kiskereskedelem újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-jának 40%-os emelkedése, melyet 
támogatott a hálózat inorganikus bővülése, a közép-kelet-európai motorüzemanyag kereslet pozitív irányú 
változása és a Fresh-Corner nem üzemanyag típusú termékek értékesítésének bővítését célzó programja; 

 (+)  Next Downstream Program megvalósítása során elért eredmények. 
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Külső kőolaj- és petrolkémiai termék-értékesítés termékenként (kt) 2015 2016 Vált. % 

Kőolajtermékek 17.234 17.811 3 

   Motorbenzin 3.826 3.816 0 

   Gázolaj 9.402 9.724 3 

   Fűtőolaj 470 508 8 

   Bitumen 553 541 -2 

 Ebből Lakossági szolg. szegmens értékesítés* 3.856 4.246 10 

   Motorbenzin 1.143 1.237 8 

   Gáz- és tüzelőolajok 2.615 2.909 11 

Petrolkémiai termékértékesítés 1.298 1.245 -4 

   Olefin termékek 197 190 -4 

   Polimer termékek 1.089 1.001 -8 

   Butadién termékek 12 54 350 

Teljes kőolaj- és petrolkémiai termék értékesítés 18.532 19.056 3 

* A 2015. év nem tartalmazza az ausztriai értékesítést (60 kt) 

A MOL továbbra is erős versennyel szembesül főbb motor üzemanyag piacain miközben a piaci kereslet kedvezően 
alakult. Éves összehasonlításban stabilizálódott a magyar-, a szlovák- és a horvát nagykereskedelmi piaci részesedés. 
Ugyanakkor az értékesített volumen növekedett a piaci keresletnövekedés hatására.  

 

Nagymértékű javulás a kiskereskedelemben 

A kiskereskedelem eredménye nagy mértékben, 40%-kal javult az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t 
alapul véve és 86 Mrd Ft-ot ért el 2016-ban. 

Teljes kiskereskedelmi értékesítés (kt) 2015 2016 Vált. % 

Magyarország 934 1.059 13 

Szlovákia 534 617 16 

Horvátország 1.076 1.060 -1 

Románia 586 662 13 

Cseh Köztársaság 358 468 31 

Egyéb 368 380 3 

Összesen* 3.856 4.246 10 

* A 2015. év nem tartalmazza az ausztriai értékesítést (60 kt) 

• Az értékesített mennyiség jelentősen növekedett Csehországban (31%-kal), Szlovákiában (16%-kal), 
Magyarországon (13%-kal) és Romániában (13%-kal) az előző évihez képest, amely főleg a hálózat inorganikus 
bővítésének köszönhető. 
• A horvátországi értékesítés éves szinten nem változott jelentősen. 
 
Beruházások és befektetések 

 

Beruházások és befektetések típus 
szerinti bontásban (Mrd Ft) 

2015. 
év 

2016. 
év 

Vált. % 

Összesen 179,0 172,2 -4 

Stratégiai projektek  86,8 41,2 -53 

Normalizált beruházások és befektetések 92,2 131,0 42 

 

A Downstream üzletág beruházásai 172 milliárd forintra rúgtak 2016-ban, amely csupán 4%-os csökkenés 2015-höz 
képest. A beruházások összetétele azonban jelentős mértékben változott. A stratégiai projektekhez kapcsolódó 
befektetések körülbelül 50%-kal csökkentek, mivel a butadién üzem 2015-ben elkészült, míg az LDPE4 üzem építési 
munkálatainak nagy része szintén lezárult 2016 év végéig. A „normalizált” CAPEX éves összevetésben ugyanakkor 
emelkedett egyrészt a magasabb kiskereskedelmi beruházások (a megvásárolt hálózatok arculatátalakítása) másrészt 
a finomítói és petrolkémiai karbantartások szintjének emelkedése miatt 2016-ban.   
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3.4.5. FENNTARTHATÓSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 

 

 

STRATÉGIAI CÉL: 
2020-ra a közvetlen és közvetett ÜHG 
kibocsátás 200 ezer tonna CO2 
egyenértékkel való csökkentése 
energiahatékonysági 
kezdeményezéseken keresztül. 

TELJESÍTMÉNY: 
 A finomítás és petrolkémiai termelés a MOL-csoport ÜHG 

kibocsátásának elsődleges forrása. 
 A CO2 intenzitás az energia intenzitással együtt csökkent a 

petrolkémiai üzletágban. 
 A Next Downstream Program 91 ezer tonna energia és CO2 

kibocsátást takarított meg. 
 

ENERGIAHATÉKONYSÁG 

  
 
STRATÉGIAI CÉL: 
A downstream termelés 
energiafelhasználásának 
legalább 5%-os csökkentése. 

 
TELJESÍTMÉNY: 

 A fajlagos energiafelhasználás csökkenő tendenciát mutat a finomítás 
üzletágban annak ellenére, hogy erőművek konszolidációja van 
folyamatban a termelésben.  

 A petrolkémiai üzletág fajlagos energiafelhasználásában nincs jelentős 
változás. A MOL-nál ugyan csökkent az energiafelhasználás, de a 
Slovnaftban történt termelés-újraindítások némileg növelték azt. 
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BIZTONSÁG- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM  

 
 

 
STRATÉGIAI CÉL: 
Munkaidő-kieséssel járó 
balesetek számát nullára 
csökkenteni mind a saját 
munkavállalók, mind a 
beszállítók körében 2020-ig. 

 
TELJESÍTMÉNY: 

 A munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek száma (LTI) csökkent 2015-
höz képest, amikor is a MOL termelési részlege újra bevezette 
biztonságtudatossági programját, illetve a HSE vezetői elköteleződés 
programja is fokozott figyelmet fordított a biztonságra, mint a 
folyamatok kulcselemére (Slovnaft, INA, Petrolkémia vonatkozásában 
50%-kal csökkent a kiesések száma). 

 A folyamatbiztonsági események száma ismét csökkent követve a 
tendenciát, de a kényszerleállások közvetett költséghatása továbbra is 
nehézséget jelent. 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

  
 
STRATÉGIAI CÉL: 
A NOx és SOx kibocsátások 15%-
os csökkentése 2020-ig. 

 
TELJESÍTMÉNY: 

 A SO2 kibocsátás emelkedése a szlovák és horvát finomítók 
megnövekedett termelésének, valamint a finomításnál használt 
alternatív nyersanyag magasabb kéntartalmának tulajdonítható. 

 Az ötéves kibocsátási trendek jelentős előrelépést mutatnak 
elsősorban a jogi megfelelésnek köszönhetően. 
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VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS ELFOLYÁSOK 

  

TELJESÍTMÉNY: 
 A vízfelhasználás stagnálása a szlovákiai és horvátországi vízhatékonysági intézkedések eredménye.  
 Az egy m3-nél nagyobb mennyiségű, szénhidrogén tartalmú elfolyások számának szignifikáns növekedése 

két nagyobb eseményhez köthető a rijekai és a pozsonyi finomítókban. Az elkövetkezendő években az 
eszközök állagjavítására irányuló projektek kerülnek a Downstream üzletág fókuszába. 

HUMÁN TŐKE 

  
 
STRATÉGIAI CÉL: 
A dolgozói elkötelezettség 
növelése és technikai 
karrierépítési rendszer 
kifejlesztése a Downstreamben. 

 
TELJESÍTMÉNY: 

 A downstream teljes dolgozói létszáma tartalmazza a petrolkémiai, 
logisztikai és kiskereskedelmi üzletágakat. 

 A 2016-ban érzékelhető enyhe létszámcsökkenés mögött a 
kiskereskedelem üzleti modelljének változása és az INA folyamatos 
racionalizálása áll. 

 Csoportszinten a képzési óraszámok növekedése helyett a minél 
relevánsabb és értékesebb képzések tartása került a középpontba. 
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3.4.6. KITEKINTÉS 

Diverzifikációs lehetőségek a fosszilis motorüzemanyagok előállításán és értékesítésén túl  

A finomítás üzletág tekintetében a MOL-csoportnak gondoskodnia kell a megfelelő színvonalú komplexitásról és 
rugalmasságról, a diverzifikált termékportfólióról, az optimális termelési hozamról, hogy alkalmazkodni tudjon a 
változó piaci- és az értékláncot érintő igényekhez. A keresleti trendekkel kapcsolatos hosszú távú elképzelésekre 
reagálva a MOL-csoport tervek szerint 2030-ra 50 % feletti mértékre növeli a jelentősebb értéket képviselő nem 
üzemanyag-jellegű finomított termékek részesedését, ezzel párhuzamosan a jelenlegi szinten tartva a finomítói 
kőolaj-feldolgozást. 

A petrolkémiai termékekkel kapcsolatos kilátások ennél is kedvezőbbek, jó diverzifikációs lehetőségeket kínálva a 
fosszilis motorüzemanyagok előállításáról és értékesítéséről történő elmozduláshoz.Így az értéklánc mentén történő 
terjeszkedéssel és az új piaci szegmensekben való megjelenéssel 2030-ra a petrolkémiai szegmensben is 
megvalósulhat az ambiciózus növekedési stratégia. A növekedési stratégia mellett a MOL-csoport hosszú távú 
petrolkémia célja, hogy a vegyipari alaptermékektől eltávolodva, organikusan és inorganikusan, függetlenül vagy 
partnerség keretében jelenjen meg a féltömegáruk és speciális termékek piacán. Célunk, hogy a működésünk által 
érintett szegmenseken belül a nagyobb hozzáadott értéket képviselő termékek felé mozduljunk el a regionális 
növekedési lehetőségekből, valamint az értéklánc mentén és a földrajzi értelemben is integrált működésből fakadó 
versenyelőny kihasználásával.  

A MOL-csoport a Slovnaft új, kissűrűségű polietilén (LDPE4) üzemében rejlő lehetőségek kiaknázásával, a propilén 
hozam fejlesztésére irányuló projektek megvalósításával, valamint a rendkívül ígéretes propilén származékokkal 
kapcsolatos beruházásokon keresztül kíván versenyképesebbé válni a petrolkémiai piacon.  

A Next Downstream Program tekintetében továbbra is 500 millió dolláros EBITDA javulással számolunk a 2015-
2017 közötti időszakban: A 2015-2016 közötti időszakban elért 340 millió dolláros eredményjavulással és a 
folyamatosan megjelenő újabb kezdeményezésekkel a MOL-csoport annak biztos tudatában kezdheti meg a program 
utolsó szakaszát, hogy a 2014-ben kitűzött célok teljesülni fognak. Összesen több mint 200 intézkedést találunk a 
program eszköz- és piaci, termelési- és kereskedelmi hatékonyságnövelési területein, melyek célja, hogy 2017 végére 
elérjük az összesen 350 millió dolláros eredményjavulást. 

2017 végéig a stratégiai növekedési projektek összesen 150 millió dollárral járulnak hozzá a Next Downstream 
Programhoz: 2017. évi prioritásaink között szerepel az új petrolkémiai egységek, a 130.000 t/év kapacitású MPK 
butadién üzem, valamint a három elavult termelő üzemet kiváltó és az új, korábbinál jobb minőségű kissűrűségű 
polietilént előállító pozsonyi LDPE4 üzem zökkenőmentes üzemeltetése. A piac tekintetében arra törekszünk, hogy 
hatékonyan tudjuk elhelyezni az új üzemeinkben előállított termékeket, valamint sikeresen zárjuk a felvásárolt 
kiskereskedelmi hálózatok integrációját. 

Továbbra is legfontosabb feladataink között szerepel kulcsfontosságú eszközeink megbízhatóságának további 
fejlesztése és az értékesebb termékek termelési hozamának növelése: Folytatjuk a tenger felől érkező kőolaj 
arányának fokozatos növelését a dunai és pozsonyi finomítókban. A komplex finomítókban bevizsgált kőolajtípusok 
száma tovább emelkedik és a rendelkezésre álló típusokra vonatkozó gazdasági számítások alapján hozzuk meg a 
beszerzési döntéseket. Az akvizíciók és a saját piaci pozíciók fejlesztését szolgáló ország-specifikus intézkedések 
nyomán 2017-re magasabb üzemanyag értékesítési volumennel számolunk.  

2017 várhatóan a klímavédelem éve lesz az EU jogalkotásban: A párizsi kötelezettségvállalások teljesítése 
érdekében az európai döntéshozók már a 2020 utáni időszak energia- és klímavédelmi szabályozási kereteinek 
kidolgozásával foglalkoznak. A MOL-csoport a Next Downstream Program, valamint a következő öt év során a saját 
kutatás-fejlesztési programok részeként megvalósítandó további hatékonyságnövelő intézkedések keretében már 
megkezdte az új kihívások megfelelő kezeléséhez szükséges felkészülést. 

A Downstream üzletágnak változtatnia kell hagyományos üzleti mentalitásán és át kell térnie a vevő-orientáltabb 
működésre: A Csoportszintű Downstream 2030-ig megvalósítandó jövőképe egyértelműen rögzíti az üzletág céljait: 
megőrizze regionális vezető szerepét az alaptevékenységek területén, piacvezető petrolkémiai csoporttá váljon és a 
vevők első számú választása legyen. Ennek célja, hogy a megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal tudjuk kielégíteni 
a különböző és változó igényeket, a mobilitási megoldások elsődleges forrásaként minket válasszanak, és egyre 
magasabb megtérülést biztosítsunk részvényeseinknek. Ez alapvető változást jelent a vállalati működés logikájában, 
így a szervezetnek a legkülönbözőbb szinteken van szüksége kultúraváltásra. Az üzleti stratégia sikerének egyik 
feltétele, hogy 2030-ra létrejöjjön az új vállalati kultúra. 2016 végén a Csoportszintű Downstream útjára indított egy 
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hosszú távú átfogó kultúrafejlesztési programot a jelenlegi vállalati kultúra sajátosságainak felmérésére. A főbb 
fejlesztendő területeket azonosítottuk, 2017-ben megkezdjük a kívánt változások megvalósítását, hogy a 2030 
stratégia üzleti céljainak teljesülése érdekében a napi munkavégzés szintjén is megjelenjenek a preferált vállalati 
magatartásminták és egyéni mentalitás. 

 

3.5. GÁZ MIDSTREAM ÜZLETÁGI ÖSSZEFOGLALÓ 

3.5.1. A 2016-OS ÉV ÁTTEKINTÉSE  

Áttekintés 

 5.782 km hosszú távvezetékrendszer 

 24 betáplálási pont, közel 400 gázkiadási pont 

 6 regionális központ, 6 kompresszorállomás 

 Magas szakmai színvonalú rendszerirányító központ Siófokon  

 

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) a legnagyobb szállítási rendszerüzemeltető Magyarországon. 
Tevékenysége szabályozott piaci környezetben zajlik. A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ tranzit tevékenységet is 
folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, és szállítást Románia, Horvátország, Ukrajna és az MGT Zrt. 
rendszerén keresztül Szlovákia irányába. Magyarország ellátásbiztonsága elválaszthatatlan a közép-európai térség és 
egész Európa energiabiztonságától. Ezért célunk, hogy a kölcsönös előnyökön nyugvó európai gázpiaci 
együttműködések keretében hazai részről biztosítsuk a térség földgázrendszereinek átjárhatóságát, valamint 
növeljük a Magyarországon keresztül történő és a tranzitszállítások volumenét. A Társaság jövőjét, a regionális 
gázelosztó szerep kiteljesítését az FGSZ által az elmúlt években végrehajtott vezeték- és kereskedelmi infrastruktúra-
fejlesztések alapozzák meg. 
 
Az FGSZ Regionális Booking Platformja (RBP) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs 
mechanizmusokat szabályozó európai uniós üzemi és kereskedelmi szabályzatnak, illetve a kapcsolódó egyéb uniós 
és magyar jogszabályoknak1 megfelelően fejlesztett informatikai alkalmazás. A kapacitásallokációs alkalmazás nem 
csak az FGSZ rendszerén található határkeresztező és belföldi hálózati pontokon, hanem bármilyen más, akár az 
együttműködő hazai földgázszállító rendszertől független hálózati ponton is alkalmas kapacitásallokációs eljárások 
lebonyolítására. Az elmúlt esztendők következetes munkájának eredményeként az RBP ügyfélköre folyamatosan 
bővül, mára az FGSZ-en kívül hét másik EU-s földgázszállító társaság is használja, az Eustream (Szlovákia), a Transgaz 
(Románia), a Plinacro (Horvátország), az MGT (Magyarország), a Bulgartransgaz (Bulgária), a DESFA (Görögország) és 
a Gas Connect Austria (Ausztria), 2017-ben pedig további földgázszállító társaságok csatlakozása várható. 

                                                           
1 (984/2013/EU Bizottsági rendelet), (490/2012/EU EB határozat (szerződéses torlódáskezelés), 1227/2011/EU 
rendelet (REMIT), 703/2015/EU rendelet (interoperabilitás), 31/2000/EC irányelv (elektronikus kereskedelem), 
910/2014/EU rendelet (eIDAS)) 
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3.5.2. GÁZ MIDSTREAM TÉRKÉP 

 

 

3.5.3. A 2016-OS ÉV MŰKÖDÉSI ÁTTEKINTÉSE  

A működési költségek kontrollja részben ellensúlyozta a szabályozási környezet kedvezőtlen változásait 

2016-ban az FGSZ-re vonatkozó szállítási tarifák tartalmilag és nagyságukat tekintve lényegében változatlanok 
maradtak. 

A szabályozási környezet egyéb változásai azonban a hazai szállításból származó bevételek összetételének változását 
eredményezték a 2015-2016-os gázévtől kezdődően, az éves kapacitáslekötések aránya csökkent, míg a rövid távú 
vagy szezonális kapacitáslekötések aránya növekedett. 

A hazai szállítási tevékenységből származó árbevételek 8%-kal, míg a tranzit szállítási tevékenységből származó 
árbevételek 9%-kal csökkentek. A hazai árbevételek csökkenését elsősorban a lekötött éves kapacitások alacsonyabb 
mennyisége, valamint a rendszerhasználók részére (az egyetemes szolgáltatásra jutó gázfogyasztás alapján) fizetett 
magasabb visszatérítés hatására összességében elmaradó kapacitásdíj bevételek indokolják. A fent említett 
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kedvezőtlen hatásokat részben ellensúlyozta a magasabb hazai és export szállítási igények következtében 
megnövekedett szállítási mennyiségek hatása. 

A működési költségek kismértékben alacsonyabbak az előző évhez viszonyítva. A szállítórendszer sajátgáz-
felhasználása magasabb volt az előző évhez képest, ennek hatását az alacsonyabb gázbeszerzési árak részben 
ellensúlyozták. A karbantartáshoz kapcsolódó, valamint az egyéb költségek éves szintje kismértékben szintén 
alacsonyabb az előző évhez viszonyítva a szigorú költséggazdálkodás hatására. 

Összességében az FGSZ által elért EBITDA 2016-ban 55 Mrd Ft volt, amely 5 Mrd Ft-tal marad el a bázis időszakhoz 
viszonyítva. 

3.5.4. KITEKINTÉS 
2017-től hatályos új szabályozási ciklus 

2016-ban új költség- és eszköz-felülvizsgálati eljárás indult a 2017. január 1-jén kezdődő szabályozási ciklus induló 
árainak meghatározására, amely a tárgyévben le is zárult. Az új árszabályozási ciklus hatósági induló árai jelentősen 
alacsonyabbak az eddiginél, a kapacitásdíjak átlagban 25%-kal, a forgalmi díjak 69%-kal csökkentek. 

Európai dimenziók 

Az FGSZ egy hatékonyabb, több lábon álló, likvid gázpiac létrejöttében érdekelt. Ezért a 2016-tól 2025-ig terjedő 10 
éves időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi színtéren átfogó infrastruktúrafejlesztésekben kíván részt 
venni, elősegítve, hogy Magyarország regionális gázelosztó központtá fejlődhessen. A gázpiac átformálása lehetővé 
teszi, hogy a hazai fogyasztók elérhessék az egymással versenyző gázforrásokat. 

2016-ban sikeresen megvalósult a dunántúli központi szagosítás átalakítása, elősegítve az Ausztria-Magyarország 
irányú betáplálási kapacitás növelését, ami nagymértékben növeli a nyugat-magyarországi szállítórendszer 
rugalmasságát, ami egyúttal támogatja a Magyarország-Ausztria irányú kiszállítási lehetőség megteremtését is.  

A stratégiai beruházások 2019-2022-es időszakra tervezett üteme a délkelet – északnyugat szállítási útvonalra, a 
Románia – Magyarország – Ausztria szállítási folyosó megvalósítására és a határkeresztezők kétirányúsítására 
fókuszál.  

Az FGSZ célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében minden lehetséges irányból biztosítsa a földgáz beszállíthatóságát 
és a létrejött határkeresztező összeköttetések kétirányúvá tételével szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. 
Ebben a sorban fontos lépés volt a Románia felől érkező földgáz betáplálási lehetőségének kialakítása. Az első 
lépcsőben megnyitott kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállítását teszi lehetővé, de az FGSZ és román 
partnere, a Transgaz közösen dolgozik ennek szignifikáns bővítésén.  

 

3.6. BERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK 

Beruházások és befektetések (Mrd Ft) 2015 

Mód. 

2016 

 

Upstream 223,8 122,1 

        ebből inorganikus 33,2 0,0 

Downstream 179,0 172,2 

       ebből inorganikus 50,9 30,7 

Gáz Midstream  5,7 7,5 

Központ és Szegmensek közötti átadás 19,5 14,7 

Összesen 428,0 316,5 

        ebből inorganikus 84,1 30,7 

A beruházások és befektetések összértéke 2016-ban 26%-kal tovább csökkent a korábbi évhez viszonyítva, amit 
elsősorban a szigorú beruházási fegyelem és az Upstream üzletág organikus beruházásainak drasztikus, 36%-os 
visszafogása eredményezett. Az üzletágak közül a Downstream szegmens tette ki a beruházások legnagyobb, 54%-os 
részét, és az előző évhez hasonlóan a kiadásokhoz jelentős mértékben hozzájárult néhány kúthálózat akvizíciója is. 
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Az Upstream szegmensre csak a kiadások 39%-a jutott, mivel az év során az üzletág nem hajtott vége akvizíciót. A 
kiadások fennmaradó 7%-a, vagyis 22 milliárd forint, a gáz szegmens és a központ területéhez kapcsolódott. 

3.6.1. UPSTREAM ÜZLETÁG BERUHÁZÁSA ÉS BEFEKTETÉSE 
2016. év 

(Mrd Ft) 

Magyar-

ország 

Horvát-

ország 

Kurdisztán 

Régió - Irak 

Orosz-

ország 
Pakisztán 

Egyesült 

Királyság 
Norvégia Egyéb Összesen 

Kutatás 6,7 0,3 0,0 0,0 4,0 0,2 5,1 6,4 22,7 

Fejlesztés 15,3 20,3 0,6 0,2 1,4 45,7 0,0 4,3 87,8 

Akvizíció 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Egyéb 5,5 4,8 0,7 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 11,6 

Összesen 27,5 25,4 1,3 0,2 5,4 46,4 5,2 10,7 122,1 

2016-ban az Upstream szegmens befektetéseink értéke 122 milliárd forintot ért el melynek a legnagyobb részét, közel 
a felét, azaz 53 milliárd forintot,a KKE régió tette ki, amelyet az Egyesült Királyságok követett 46 milliárd forinttal. A 
többi régióban csak kisebb beruházásokat hajtottunk végre 2016-ban, így biztosítani tudtuk a kiegyensúlyozott 
működést és az értékteremtő működést alacsony olajár környezetben is. 

3.6.2. DOWNSTREAM ÜZLETÁG BERUHÁZÁSA ÉS BEFEKTETÉSE 

Beruházások és befektetések  

(Mrd Ft) 

2015 

Mód. 
2016 

Vált. 

év/év 

% 

Fő projektek 2016-ban 

Feldolgozás és Kereskedelem 

beruházások és befektetések, 

Kiskereskedelmi üzletág nélkül 

62,0 77,7 25 

 MOL: A DMHCK üzem átalakítása és nagyleállás a Dunai 
Finomítóban 

 SN: Leállás és a katalizátor projektek 

 INA: CMS és katalizátor projektek; az új DCU a Rijekai 
Finomítóban kivitelezési fázisban, a földmunkálatok elkezdődtek 

Kiskereskedelem beruházások és 

befektetések 
74,2 61,8 -17 

 Folytatódott a nem-üzemanyag koncepció megvalósítása 7 
országban. Az év végéig 405 kút került felújításra, amiből 248 
Fresh Corner-é alakult át. 

 Új töltőállomások megnyitására került sor Romániában (8 
helyen), Szerbiában és Boszniában 

 Lezárult az ENI Szlovénia és ENI Magyarország megvásárlása 
(17+173 benzinkút) 

 Akvizíciók nélkül 2015-ben 23,3 milliárd forint, 2016-ban pedig 
31,1 milliárd forint (+32%) 

Vegyipar beruházások és 

befektetések 
39,0 30,2 -23 

 A Slovnaft Petrolkémia beruházásainak jelentős része az LDPE4 
üzem utolsó fázisaihoz kapcsolódik 2016-ban, az MPC kisebb 
beruházási projektjei mellett 

Energia és egyéb 3,8 2,5 -34  

Összesen  179,0 172,2 -4  

A Downstream üzletág beruházásai csak kis mértékben csökkentek év/év alapon, bár a szegmensen belüli elosztás 
jelentős mértékben átalakult 2015-höz képest. A stratégiai petrolkémiai projektek (LDPE4 és a Butadién üzemek) a 
végükhöz közelednek, így a petrolkémiai beruházások 23%-al estek vissza az előző évhez képest. A kiskereskedelem 
üzletágban felgyorsultak az organikus beruházások a korábban megvásárolt kúthálózatok integrálása révén. Ezzel 
párhuzamosan a kiskereskedelem akvizíciós kiadásai viszont alacsonyabb szinten alakultak az előző évhez viszonyítva, 
17%-al csökkentve a kiskereskedelem beruházásainak teljes értékét. A finomítás és értékesítés beruházásai 25%-al 
növekedtek év/év alapon, elsősorban a finomítói nagyleállásoknak, valamint kisebb növekedési projekteknek 
köszönhetően. 

4. RÖVIDEN A CSOPORTSZINTŰ INNOVATÍV ÜZLETÁGAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZETRŐL 

A hagyományos olaj és gázipar érettsége, illetve meglévő biztos és erős regionális pozícióink miatt, növekedési 
lehetőségeink alaptevékenységeinkben – mint a kutatás-termelés vagy a finomítás, feldolgozás – korlátozottak. 
Ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy a világ egyre gyorsabban változik, és különösen a technológiai változásoknak 
köszönhetően folyamatosan alakulnak a fogyasztói szokások, igények, üzleti folyamatok is. 
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Járműveink digitalizációja, az elektromos mobilitás és az alternatív üzemanyagok előretörése valamint a közösségi 
járműhasználat és az önvezető autók elterjedése alapjaiban hatnak majd az emberek mindennapjaira, és így a mi 
üzleti folyamatainkra is. Hamarosan felnő egy olyan generáció, amely a technológiai fejlődés révén elképesztő 
gyorsaságot, rugalmasságot és azonnali reakciót vár el minden szolgáltatótól. A fogyasztók újabb generációi másképp 
gondolkodnak a magántulajdonról is, sokkal szívesebben használnak szabadabb, közösségi mobilitási lehetőségeket, 
amelyek ráadásul legkevésbé terhelik környezetünket. Mi ezekben a változásokban, kihívásokban mind fejlődési 
lehetőségeket látunk, amelyeket kihasználva tovább építhetjük vállalatunk jövőjét.  

Annak érdekében dolgoztuk ki hosszú távú stratégiánkat, hogy megbirkózzunk a változások által generált kihívásokkal 
és felkészültek legyünk a folyamatosan formálódó gazdasági és ipari környezetben. Legfőbb célunk, hogy fogyasztóink 
és kereskedelmi partnereink elsődleges választásává váljunk. Ennek megfelelően a jövőbeni növekedési potenciál 
megteremtéséhez új területeken keresünk befektetési lehetőségeket, kihasználva az eddig megszerzett tudásunkból, 
szakértelmünkből és vállalatunk méretéből származó előnyöket.  

Ahhoz hogy  kitűzött céljainkat elérjük, 2016. december 1-jén létrehoztuk a Csoportszintű Innovatív Üzletágak és 
Szolgáltatások szervezetet, amely megfelelő szervezeti hátteret nyújthat a stratégia megvalósításához. Ez a szervezet 
azokat tevékenységeket foglalja magába, amik nem feltétlenül kapcsolódnak az alaptevékenységeinkhez, de 
kiszolgálják a fogyasztókat (B2C – Fogyasztói Szolgáltatások) és iparági ügyfeleinket (B2B – Iparági Szolgáltatások) 
egyaránt.  

Elmozdulás az üzemanyag értékesítéstől: kilométereket és felhasználói élményt adunk  

A kiskereskedelmi szektor sikeresen teljesítette korábbi célját, és az újonnan bevezetett koncepció 
eredményeképpen a legkorszerűbb kiskereskedelmi hálózat jött létre. Korábbi tapasztalataink alapján szeretnénk 
tovább bővíteni és diverzifikálni kiskereskedelmi megoldásainkat. Ennek érdekében hoztuk létre a Fogyasztói 
Szolgáltatások szervezetünket, mely magába foglalja a kiskereskedelmi és a mobilitási szolgáltatásainkat.  

Az új Mobilitás szervezet feladata kiépíteni a MOL mobilitási szolgáltatásait. Célunk, hogy a régió legvonzóbb 
mobilitási megoldásokat és innovációkat nyújtó szolgáltatójává váljunk, továbbá az alternatív üzemanyagok regionális 
piacán is vezető szerepre tegyünk szert. Mindezek mellett ez a szervezet szellemi műhelyként is funkcionál majd, 
amely az innovatív mobilitási megoldások kidolgozásáért lesz felelős a jövőben.  

A Fogyasztói Szolgáltatások részeként a kiskereskedelemi szektor fő feladata, hogy a rendelkezésre álló 10 millió vevő, 
napi 1 millió tranzakció és a másodpercenkénti 10 vásárlás alapján, az úton lévő emberek számára a legjobb és 
legvonzóbb szolgáltatásokat nyújtsa. Elsődleges célunk, hogy szolgáltatásaink minősége alapján különböztessük 
magunkat versenytársainktól.  

Iparági ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink 

A MOL továbbra is folytatja a kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatásait, szállítás és feldolgozás 
létesítményeinek tervezését, és annak menedzsmentjét, karbantartási-, mérnöki-, építőipari és logisztikai 
tevékenységeit. Azonban amellett, hogy belső ügyfeleit kiszolgálja, egyértelmű szándék irányul a külső ügyfelek 
igényeinek kielégítésére is, illetve az iparági portfólió fokozatos kiszélesítésére is.  

Annak érdekében, hogy megerősítsük kelet-közép-európai pozícióinkat, és megalapozzuk további növekedésünket, 
újabb és újabb területeken keresünk befektetési lehetőségeket. Arra törekszünk, hogy a jövőbeni EBITDA 30 
százalékát a Fogyasztói és Iparági szolgáltatásaink, valamint az új üzleti területeink adják majd.  

JUDr. Világi Oszkár üzenete: 

„ A Csoportszintű Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások divízió létrehozásával célunk a belső és külső szolgáltatásaink 
színvonalának növelése annak érdekében, hogy minél változatosabb, minőségi megoldásokat nyújtsunk belső és külső 
ügyfeleink számára egyaránt. Ezzel egyidejűleg – a korábban megszerzett regionális tapasztalatainkra alapozva, – 
olyan új üzleti lehetőségek felé is nyitunk, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak alaptevékenységeinkhez. Végezetül 
pedig, legfőbb célunk, hogy a fogyasztók elsődleges választásává váljunk nem csak meglévő, de új üzleti 
tevékenységeinket tekintve is.” 
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MELLÉKLETEK 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

SPECIÁLIS TÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY-, ÉS EBITDA-HATÁSA (millió Ft) 

MOL-CSOPORT 2015. év 

Mód. 
2016. év 

ÜZLETI EREDMÉNY SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL 263.584 330.873 

   

UPSTREAM -460.442 -6.578 

Matjushkinskaya Vertical értékesítés  -3.234 

Kalegran készlet értékvesztés  -3.344 

Értékvesztés INA Csoportban -109.470  

Értékvesztés Egyesült Királyságban  -218.168  

Egyéb értékvesztés -20.122  

Akri-Bijeel blokk felhagyás -130.603  

Kamerun felhagyás -17.306  

MOL Nyrt. bányajáradék visszatérítés 35.227   
  

DOWNSTREAM -9.203 -10.453 

IES értékvesztés (Értékesítésre tartott eszközzé minősítés IFRS 5)   -5.982 

HCK (HydroCracker) értékvesztés  -4.471 

INA létszám leépítési programjára képzett céltartalék -9.203   
  

KÖZPONT ÉS EGYÉB -11.170 -5.937 

Értékvesztés INA Csoportban -9.632 -5.937 

Akri-Bijeel blokk felhagyás -1.538   
  

ÜZLETI EREDMÉNYT ÉRINTŐ SPECIÁLIS TÉTELEK ÖSSZESEN -480.815 -22.968 
 

  

OPERATING PROFIT -217.231 307.905 
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MOL-CSOPORT 
2015. év 

 
2016. év 

EBITDA SPECIÁLIS TÉTELEK NÉLKÜL 610.205 629.966 

   

UPSTREAM 43.914 -6.578 

Matjushkinskaya Vertical értékesítés  -3.234 

Kalegran készlet értékvesztés  -3.344 

Akri-Bijeel blokk felhagyás 360  

Kamerun felhagyás 8.327  

MOL Nyrt. bányajáradék visszatérítés 35.227  

   

DOWNSTREAM -9.203 0 

INA létszám leépítési programjára képzett céltartalék -9.203  

   

KÖZPONT ÉS EGYÉB -1.538 0 

Akri-Bijeel blokk felhagyás -1.538  
   

SPECIÁLIS TÉTELEK HATÁSA AZ EBITDA-RA ÖSSZESEN 33.173 -6.578 

   

EBITDA 643.378 623.388 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Jegyzetek 

1 A nettó értékesítés és az üzleti eredmény a harmadik félnek, valamint más szegmensnek történő értékesítésekből 
származó eredményt foglalja magába. Az Upstream belföldön kitermelt kőolajat, kondenzátumokat és PB gázt ad át a 
Downstream-nek, és földgázt a Gáz Midstream szegmensnek. A belső transzferárak az aktuális piaci árakon alapulnak.  
A gáz átadási árak megegyeznek az átlagos import beszerzési árakkal. A szegmens eredmények az adott szegmenshez 
tartozó teljes körűen konszolidált leányvállalatok eredményeit is tartalmazzák. 

2 Ezen a soron a szegmensek közötti átadásokból származó nem realizált üzleti eredmény változását mutatjuk ki. Nem 
realizált eredmény akkor keletkezik, amikor az átadott tétel a fogadott szegmensnél készleten van az időszak végén és 
csak a későbbi időszakban kerül értékesítésre harmadik fél felé. A szegmensszintű kimutatásokban az átadó szegmens 
az átadáskor azonnal elszámolja a tranzakción keletkező nyereséget. Társasági szintű eredmény szempontjából 
azonban a nyereség csak a harmadik félnek történő értékesítéskor kerül elszámolásra. 

3 Az Üzleti eredményt és az EBITDA‐t érintő speciális tételek részletezése az 1. számú mellékletben található. 

4 Újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA és üzleti eredmény speciális tételek, valamint a Feldolgozás és Kereskedelem 
szegmenset érintő készletleírások nélkül. 

 5 Az adatok átszámításánál az év során minden hónap adott havi átlagos HUF/USD MNB devizaárfolyamát használtuk. 

6 Nettó eladósodottság (gearing): nettó adósság aránya a nettó adósság és a külső tulajdonosok részesedését is 
tartalmazó saját tőke összegéhez. 

7 2016-tól kezdve a teljes csoportszintű termelés tartalmazza a Pearl termelését, azonban a bázis (2015-ös teljes 
csoportszintű termelés) nem. Ezért év/év alapú összehasonlítások esetében a Pearl-re vonatkozó termelést kivonjuk a 
2016-os teljes csoportszintű termelésből.  
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített anyavállalati beszámoló 

jövedelemre vonatkozó kimutatása 2016. december 31. 

 

 

 

Magyarázatok 

2016 2015 
 
  millió forint millió forint 

Nettó árbevétel 3 1.258.348 1.467.715 

Egyéb működési bevétel 3 4.010 94.995 

Összes működési bevétel 3 1.262.358 1.562.710 

Anyagjellegű ráfordítások   969.580 1.167.372 

Személyi jellegű ráfordítások   64.771 63.174 

Értékcsökkenés és értékvesztés   62.646 66.934 

Egyéb működési költségek és ráfordítások   180.343 251.452 

Saját termelésű készletek állományváltozása   -11.352 8.945 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke   -11.555 -11.923 

Összes működési költség 4 1.254.433 1.545.954 

Üzleti tevékenység nyeresége   7.925 16.756 

Pénzügyi műveletek bevételei   314.278 120.071 

Pénzügyi műveletek ráfordításai   95.203 390.722 

Pénzügyi műveletek nyeresége / vesztesége (-) 5 219.075 -270.651 

Adózás előtti nyereség / veszteség (-)   227.000 -253.895 

Nyereségadó 6 -27.396 -56.744 

TÁRGYÉVI NYERESÉG / VESZTESÉG (-)   254.396 -197.151 
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Magyarázatok 

2016 2015 
 

  millió forint millió forint 

Tárgyévi nyereség / veszteség (-)   254.396 -197.151 

Egyéb átfogó jövedelem       

A következő időszakokban a jövedelemre vonatkozó kimutatásban 

elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:       

Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással 7 225 11 

Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással együtt 7 665 -2.419 

A következő időszakokban a jövedelemre vonatkozó 

kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem   890 -2.408 

A következő időszakokban a jövedelemre vonatkozó kimutatásban 

nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:       

Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi 

nyeresége / vesztesége (-) 7 879  - 

A következő időszakokban a jövedelemre vonatkozó 

kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem   879  - 

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt   1.769 -2.408 

Tárgyévi összes átfogó jövedelem   256.165 -199.559 

 

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített anyavállalati beszámoló 

átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatása 2016. december 31.
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített anyavállalati beszámoló 

pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása 2016. december 31. 

 
 

Magyarázatok 

2016 2015 2015. január 1. 
 

  millió forint millió forint millió forint 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK         

Tárgyi eszközök 8 311.948 305.403 325.317 

Immateriális javak 8 42.831 41.866 46.155 

Befektetések  9 1.606.033 1.589.880 1.766.424 

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök 17 202.102 152.777 159.957 

Halasztott adó eszközök 6 160.412 125.847 61.263 

Egyéb befektetett eszközök 10 1.792 2.567 3.126 

Összes befektetett eszköz   2.325.118 2.218.340 2.362.242 

FORGÓESZKÖZÖK         

Készletek 11 162.613 125.733 133.008 

Vevő- és egyéb követelések 19 155.681 124.364 144.045 

Értékpapírok 17 53.910 63.151 222.455 

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök 17 136.125 109.679 117.478 

Nyereségadó követelés 6 232 878 8.813 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 20 131.559 45.511 81.899 

Egyéb forgóeszközök 12 16.370 13.766 9.625 

Összes forgóeszköz   656.490 483.082 717.323 

Összes eszköz   2.981.608 2.701.422 3.079.565 
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2016 2015 2015. január 1. 

  Magyarázatok millió forint millió forint millió forint 

SAJÁT TŐKE         

Jegyzett tőke   80.791 86.778 88.078 

Tartalékok   1.141.054 1.463.760 1.524.312 

Tárgyévi nyereség / veszteség (-)    254.396 -197.151  - 

Összes saját tőke   1.476.241 1.353.387 1.612.390 

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK         

Hosszú lejáratú hitelek 17 399.611 404.703 414.356 

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek 17 121 219 129 

Céltartalékok várható kötelezettségekre - hosszú távú 13 390.471 292.080 118.991 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 14 2.130 2.821 1.635 

Összes hosszú lejáratú kötelezettség   792.333 699.823 535.111 

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK         

Rövid lejáratú hitelek 17 269.760 148.651 333.577 

Szállítók és egyéb kötelezettségek 17 177.778 139.175 204.931 

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 17 189.329 291.737 324.829 

Céltartalék várható kötelezettségekre - rövid távú 13 15.839 14.124 12.531 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15 60.328 54.525 56.196 

Összes rövid lejáratú kötelezettség   713.034 648.212 932.064 

Összes kötelezettség   1.505.367 1.348.035 1.467.175 

Összes saját tőke és kötelezettség   2.981.608 2.701.422 3.079.565 
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített anyavállalati beszámoló 

saját tőke változásaira vonatkozó kimutatása 2016. december 31. 

  

Jegyzett 

tőke Tőketartalék 

Valós érték 

értékelési 

tartalék Eredménytartalék 

Tartalékok 

összesen 

Időszak 

nyeresége/ 

vesztesége (-) 

Összes 

saját tőke 

  

millió 

forint 
millió forint millió forint millió forint 

millió 

forint 
millió forint millió forint 

Nyitó egyenleg 

2015.január 1. 88.078 223.866 1.801 1.298.645 1.524.312  - 1.612.390 

Tárgyévi eredmény  -  -  -  -  - -197.151 -197.151 

Tárgyidőszaki 

egyéb átfogó 

jövedelem   -  - -2.408  - -2.408  - -2.408 

Tárgyévi összes 

átfogó jövedelem  -  - -2.408  - -2.408 -197.151 -199.559 

Tulajdonosoknak 

fizetett osztalék  -  -  - -50.000 -50.000  - -50.000 

Saját részvény 

visszavásárlás -1.300  -  - -14.076 -14.076  - -15.376 

Részvény opciós 

szerződés 

elszámolása  -  -  - 6.180 6.180  - 6.180 

Részvényalapú 

kifizetés miatti 

saját tőke változás  -  -  - -27 -27  - -27 

Egyéb    -  -  - -221 -221  - -221 

Záró egyenleg                         

2015. december 

31. 86.778 223.866 -607 1.240.501 1.463.760 -197.151 1.353.387 
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Jegyzett 

tőke Tőketartalék 

Valós érték 

értékelési 

tartalék Eredménytartalék 

Tartalékok 

összesen 

Időszak 

nyeresége/ 

vesztesége (-) 

Összes 

saját tőke 

  

millió 

forint millió forint millió forint millió forint 

millió 

forint millió forint millió forint 

Nyitó egyenleg                         

2016. január 1. 86.778 223.866 -607 1.240.501 1.463.760 -197.151 1.353.387 

Tárgyévi eredmény  -  -  -  -  - 254.396 254.396 

Tárgyidőszaki 

egyéb átfogó 

jövedelem   -  - 1.769  - 1.769  - 1.769 

Tárgyévi összes 

átfogó jövedelem  -  - 1.769  - 1.769 254.396 256.165 

Előző évi 

eredmény 

átvezetése  -  -  - -197.151 -197.151 197.151  - 

Saját részvény 

visszavásárlás -6.006  -  - -79.856 -79.856  - -85.862 

Saját részvények 

bevonása  - -4.477  - 4.477  -  -  - 

Tulajdonosoknak 

fizetett osztalék  -  -  - -55.000 -55.000  - -55.000 

Részvény opciós 

szerződés 

elszámolása  -  -  - 7.218 7.218  - 7.218 

Részvényalapú 

kifizetés miatti 

saját tőke változás 19  -  - 314 314  - 333 

Záró egyenleg                     

2016. december 

31. 80.791 219.389 1.162 920.503 1.141.054 254.396 1.476.241 
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített anyavállalati beszámoló 

cash flow-ra vonatkozó kimutatása 2016. december 31. 

 

Magyarázatok 

2016 
 

 
2015 

  

millió 

forint millió forint 

Adózás előtti eredmény   227.000 -253.895 

Az adózás előtti eredmény módosításai az üzemi tevékenységből származó 

nettó pénzáramláshoz       

Értékcsökkenés és értékvesztés 4 62.646 66.934 

Céltartalékok növekedése / csökkenése (-) 13 95.044 170.364 

Eszköz értékesítés és divesztíció nyeresége (-) /vesztesége    -1.966 -52.312 

Kamatráfordítások és kamatbevételek (-) nettó eredménye 5 25.079 26.224 

Egyéb pénzügyi ráfordítások és bevételek (-) nettó eredménye 5 -244.426 244.427 

Egyéb pénzmozgással nem járó tételek   5.299 -1.001 

Fizetett nyereségadók 6 -6.522 -5.202 

Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása forgótőke változás nélkül 162.154 195.539 

Forgótőke változása:   -34.343 -31.185 

Készletek (növekedése) / csökkenése 11 -37.754 2.661 

Vevő- és egyéb követelések (növekedése) / csökkenése 19 -50.113 26.650 

Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedése / (csökkenése)   43.954 -23.326 

Egyéb követelések és kötelezettségek (növekedése) / csökkenése 12,15 9.571 -37.170 

Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása   127.811 164.354 

Beruházások 2 -76.342 -67.155 

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele   1.509 79.539 

Üzleti kombinációk megszerzésére fordított (nettó pénzeszköz)    - -393 

Egyéb pénzügyi eszközök növekedése / csökkenése   -126.453 30.710 

Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 5 11.446 15.251 

Kapott osztalékok 5 180.165 83.355 
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2016 2015 

  Magyarázatok 

millió 

forint millió forint 

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása   -9.675 141.307 

Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása   233.348  - 

Kölcsönök és hitelek felvétele   456.355  - 

Kölcsönök és hitelek törlesztése   -442.749 -242.220 

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 5 -233.434 -42.124 

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok 21 -47.832 -43.754 

Saját részvény tranzakciók hatása    - -15.564 

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása   -34.312 -343.662 

Árfolyam átváltási különbözetek pénzeszközökön és pénzeszköz egyenértékeseken 1.968 -88 

Folyószámlahitelek egyenlegének változása 
 

256 1.701 

Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)   86.048 -36.388 

  
  

 
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak elején 45.511 81.899 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak végén 131.559 45.511 
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

ÉS LEÁNYVÁLLALATAI 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló 

konszolidált jövedelemre vonatkozó kimutatása 2016. december 31. 

 

Magyarázatok 

2016 

2015 

 
módosított 

  millió forint millió forint 

Nettó árbevétel 3 3.553.005 4.090.662 

Egyéb működési bevétel 3 25.316 86.988 

Összes működési bevétel 3 3.578.321 4.177.650 

Anyagjellegű ráfordítások   2.571.717 3.035.165 

Személyi jellegű ráfordítások   240.260 266.814 

Értékcsökkenés és értékvesztés   315.483 860.609 

Egyéb működési költségek és ráfordítások   221.382 248.794 

Saját termelésű készletek állományváltozása   -33.771 40.365 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke   -44.655 -56.866 

Összes működési költség 4 3.270.416 4.394.881 

Üzleti tevékenység nyeresége / vesztesége (-)   307.905 -217.231 

Pénzügyi műveletek bevételei   49.502 89.811 

Pénzügyi műveletek ráfordításai   99.254 182.437 

Pénzügyi műveletek nyeresége / vesztesége (-) 5 -49.752 -92.626 

Részesedés a társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből 6 14.390 1.962 

Adózás előtti nyereség / veszteség (-)   272.543 -307.895 

Nyereségadó 7 20.888 21.507 

Tárgyév nyeresége / vesztesége (-)   251.655 -329.402 

Ebből:       

Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó eredmény   263.497 -260.999 

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény   -11.842 -68.403 

Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó eredmény 28 2.872 -2.925 

Anyavállalati részvényeseket megillető egy részvényre jutó higított 

eredmény 
28 

2.872 -2.925 
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

ÉS LEÁNYVÁLLALATAI 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló 

 konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatása 2016. december 31.

 

 

Magya-

rázatok 

2016. dec. 31. 

2015. dec. 31. 

 
módosított 

  millió forint millió forint 

Tárgyév nyeresége / (vesztesége)   251,655 -329,402 

Egyéb átfogó jövedelem       

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó 

kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:       

Külföldi tevékenységek beszámolási pénznemre történő 

átszámítása miatti átváltási különbözet adóhatással együtt 8 -13,970 19,194 

Nettó befektetés-fedezeti ügyletek adóhatással együtt 8 -5,161 -13,113 

Értékesíthető pénzügyi eszközök, halasztott adó hatással 8 3,690 3,881 

Cash-flow fedezeti ügyletek, halasztott adó hatással együtt 8 789 -3,136 

Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből 8 7,849 5,667 

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó 

kimutatásban elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:   -6,803 12,493 

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó 

kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:       

Nyugdíj céltartalék kötelezettség saját tőkében könyvelt aktuáriusi 

nyeresége (+) / vesztesége (-) 8 839 1,248 

A következő időszakokban a konszolidált jövedelemre vonatkozó 

kimutatásban nem elszámolandó egyéb átfogó jövedelem:   839 1,248 

Tárgyévi egyéb átfogó jövedelem, adóhatással együtt   -5,964 13,741 

Tárgyévi összes átfogó jövedelem   245,691 -315,661 

Ebből:       

Anyavállalati részvényesek részesedése   250,466 -258,942 

Nem irányító tulajdonosok részesedése   -4,775 -56,719 
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

ÉS LEÁNYVÁLLALATAI 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló 

konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása 2016. december 31. 

 

 

Magyarázatok 

2016. dec. 31. 

2015. dec. 31. 2015. jan. 01. 

 
módosított módosított 

  millió forint millió forint millió forint 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK         

Tárgyi eszközök 9 2.193.419 2.204.371 2.491.858 

Immateriális javak 9 183.561 209.372 344.883 

Befektetések társult és közös 

vállalkozásokban 6 257.090 230.188 209.156 

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök 21 63.652 55.560 79.542 

Halasztott adó eszközök 7 125.055 113.467 74.999 

Egyéb befektetett eszközök 13 44.403 45.268 42.049 

Összes befektetett eszköz   2.867.180 2.858.226 3.242.487 

FORGÓESZKÖZÖK         

Készletek 14 385.142 339.905 364.348 

Vevő- és egyéb követelések 23 476.531 410.967 498.886 

Értékpapírok 21 53.910 63.147 222.467 

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök 21 26.829 27.959 22.960 

Nyereségadó követelés 7 7.945 6.051 15.937 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 24 216.928 131.838 203.052 

Egyéb forgóeszközök 15 66.239 76.790 71.885 

Értékesítésre tartott eszközök 19 3.082 - - 

Összes forgóeszköz   1.236.606 1.056.657 1.399.535 

Összes eszköz   4.103.786 3.914.883 4.642.022 
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2016. dec. 31. 2015. dec. 31. 2015. jan. 01. 

   
módosított módosított 

  Magyarázatok millió forint millió forint millió forint 

SAJÁT TŐKE 25       

Jegyzett tőke   79.260 79.241 79.229 

Tartalékok   1.149.315 1.633.977 1.670.516 

Anyavállalati részvényesek részesedésére jutó 

eredmény   263.497 -260.999 - 

Anyavállalati részvényesek részesedése a saját tőkéből 1.492.072 1.452.219 1.749.745 

Nem irányító tulajdonosok részesedésére jutó eredmény 309.554 364.349 445.993 

Összes saját tőke   1.801.626 1.816.568 2.195.738 

  
  

  
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK         

Hosszú lejáratú hitelek 21 436.922 461.681 455.038 

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi 

kötelezettségek 21 6.160 6.069 5.364 

Céltartalékok várható kötelezettségekre - 

hosszú távú 16 405.175 414.671 391.749 

Halasztott adókötelezettségek 7 47.766 64.419 46.971 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 17 22.658 24.564 23.274 

Összes hosszú lejáratú kötelezettség   918.681 971.404 922.396 

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK         

Rövid lejáratú hitelek 21 440.372 206.814 509.158 

Szállítók és egyéb kötelezettségek 21 493.389 432.680 524.810 

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 21 202.056 195.485 197.325 

Céltartalék várható kötelezettségekre - rövid 

távú 16 32.423 52.261 44.694 

Nyereségadó kötelezettség   2.615 15.258 5.542 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 18 212.624 224.413 242.359 

Összes rövid lejáratú kötelezettség   1.383.479 1.126.911 1.523.888 

Összes kötelezettség   2.302.160 2.098.315 2.446.284 

Összes saját tőke és kötelezettség   4.103.786 3.914.883 4.642.022 
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

ÉS LEÁNYVÁLLALATAI 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló 

konszolidált saját tőke változásaira vonatkozó kimutatása 2016. december 31. 

  

Jegyzett 

tőke Tőketartalék 

Valós 

érték 

értékelési 

tartalék 

Átváltási 

tartalék Eredménytartalék 

Tartalékok 

összesen 

Anyavállalati 

részvényesek 

részesedésére 

jutó eredmény 

Anyavállalati 

részvényesekre 

jutó saját tőke 

Nem irányító 

tulajdonosok 

részesedése 

Összes 

saját tőke 

  millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint millió forint 

Nyitó egyenleg 

2015.jan.01. 79,229 -325,669 2,832 242,004 1,751,349 1,670,516 - 1,749,745 445,993 2,195,738 

Számviteli politika változás 

hatása - 549,535 - - -549,535 - - - - - 

Módosított nyitó egyenleg 

2015.jan.01. 79,229 223,866 2,832 242,004 1,201,814 1,670,516 - 1,749,745 445,993 2,195,738 

Tárgyév eredménye - - - - - - -260,999 -260,999 -68,403 -329,402 

Tárgyévi egyéb átfogó 

jövedelem  - - -1,586 1,470 2,173 2,057 - 2,057 11,684 13,741 

Tárgyévi összes átfogó 

jövedelem - - -1,586 1,470 2,173 2,057 -260,999 -258,942 -56,719 -315,661 

Tulajdonosoknak fizetett 

osztalék - - - - -40,903 -40,903 - -40,903 - -40,903 

Nem irányító tulajdonosoknak 

fizetett osztalék - - - - - - - - -16,613 -16,613 

Részvényalapú kifizetés miatti 

saját tőke változás 12 - - - 148 148 - 160 - 160 

Tranzakció nem irányító 

tulajdonosokkal - - - - 2,159 2,159 - 2,159 -8,312 -6,153 

Átsorolás - - - 2,298 -2,298 - - - - - 

Módosított záró egyenleg 

2015.dec.31. 79,241 223,866 1,246 245,772 1,163,093 1,633,977 -260,999 1,452,219 364,349 1,816,568 

Tárgyév eredménye - - - - - - 263,497 263,497 -11,842 251,655 

Tárgyévi egyéb átfogó 

jövedelem  - - 2,761 -17,488 1,696 -13,031 - -13,031 7,067 -5,964 

Tárgyévi összes átfogó 

jövedelem - - 2,761 -17,488 1,696 -13,031 263,497 250,466 -4,775 245,691 

Előző évi anyavállalati 

részvényesek részesedésére 

jutó eredmény átvezetése - - - - -260,999 -260,999 260,999 - - - 

Tulajdonosoknak fizetett 

osztalék - - - - -47,782 -47,782 - -47,782 - -47,782 

Nem irányító tulajdonosoknak 

fizetett osztalék - - - - - - - - -2,533 -2,533 

Részvényalapú kifizetés miatti 

saját tőke változás 19 - - - 314 314 - 333 - 333 

Saját részvények bevonása - -4,477 - - 4,477 - - - - - 

Leányvállalatok megszerzése / 

értékesítése - - - - - - - - -4,834 -4,834 

Nem irányító tulajdonosok 

részesedésének megszerzése - - - - -163,164 -163,164 - -163,164 -42,653 -205,817 

Záró egyenleg 

2016.dec.31. 79,260 219,389 4,007 228,284 697,635 1,149,315 263,497 1,492,072 309,554 1,801,626 
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MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

ÉS LEÁNYVÁLLALATAI 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló 

 konszolidált cash flow-ra vonatkozó kimutatása 2016. december 31. 

 

 

Magyarázatok 

2016 

2015 

 
módosított 

  millió forint millió forint 

Adózás előtti eredmény   272.543 -307.895 

Az adózás előtti eredmény módosításai az üzemi tevékenységből 

származó nettó pénzáramláshoz       

Értékcsökkenés és értékvesztés 4 315.483 860.609 

Céltartalékok növekedése / csökkenése (-) 16 -27.272 5.251 

Eszköz értékesítés és divesztíció nyeresége (-) / vesztesége   659 -2.684 

Kamatráfordítások és kamatbevételek (-) nettó eredménye 5 40.790 42.000 

Egyéb pénzügyi ráfordítások és bevételek (-) nettó eredménye 5 8.963 50.626 

Részesedés társult és közös vezetésű vállalatok eredményéből 6 -14.390 -1.962 

Egyéb pénzmozgással nem járó tételek   13.908 -5.982 

Fizetett nyereségadók 7 -63.415 -24.381 

Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása forgótőke változás nélkül 547.269 615.582 

Működő tőke változása:   -27.884 -28.779 

Készletek (növekedése) / csökkenése 14 -41.706 4.980 

Vevő- és egyéb követelések (növekedése) / csökkenése 23 -47.040 82.737 

Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedése / (csökkenése)   78.389 -72.481 

Egyéb követelések és kötelezettségek (növekedése) / csökkenése 15, 18 -17.527 -44.015 
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2016 2015 

   
módosított 

  Magyarázatok millió forint millió forint 

Üzleti tevékenység nettó pénzáramlása   519.385 586.803 

Beruházások 2 -289.438 -370.002 

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele   4.623 3.462 

Üzleti kombinációk megszerzésére fordított nettó pénzeszköz 10 -29.935 -59.247 

Üzleti kombinációk eladásából származó nettó pénzeszköz 11 -3.562 -551 

Egyéb pénzügyi eszközök növekedése / csökkenése   -423 195.344 

Kapott kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 5 3.962 9.098 

Kapott osztalékok 5 7.805 8.643 

Befektetési tevékenység nettó pénzáramlása   -306.968 -213.253 

Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása   233.348 - 

Hosszú lejáratú kötvények visszafizetése   - -234.908 

Kölcsönök és hitelek felvétele   1.056.074 1.816.777 

Kölcsönök és hitelek törlesztése   -1.088.709 -1.930.939 

Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 5 -61.255 -30.557 

Tulajdonosoknak fizetett osztalékok 25 -47.802 -42.166 

Nem irányító tulajdonosoknak fizetett osztalékok   -2.550 -16.613 

Tranzakciók nem irányító tulajdonosokkal   -214.987 -6.282 

Finanszírozási tevékenység nettó pénzáramlása   -125.881 -444.688 

Árfolyam átváltási különbözetek pénzeszközökön és pénzeszköz 

egyenértékeseken 
 

-1.446 -76 

Pénzeszközök növekedése / csökkenése (-)   85.090 -71.214 

  
  

 
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak elején 131.838 203.052 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya az időszak végén 216.928 131.838 
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Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz 
 
 

A könyvvizsgáló jelentése az Igazgatóság által előterjesztett 2016. évi beszámolókról 

 
 
 
Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a könyvvizsgálói jelentések a MOL Nyrt. 2016. évi 
anyavállalati és konszolidált éves beszámolójának elválaszthatatlan részeit képezik és a jelentésben 
foglalt információk az említett beszámolókban szereplő pénzügyi kimutatásokkal és – a közgyűlési 
anyagban egyébként nem szereplő – a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó 
információkat tartalmazó kiegészítő melléklettel együtt értelmezendők. A MOL Nyrt. és a MOL-csoport 
2016. december 31-én fennálló konszolidált vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének jobb 
megértése érdekében a csatolt pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásokat és a jövedelmre 
vonatkozó kimutatásokat a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó 
információkat tartalmazó kiegészítő melléklettel együtt célszerű olvasni. 
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Független Könyvvizsgálói Jelentés 
 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényesei 
részére 

 
 

A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáról készült jelentés 
 

Vélemény 
 
Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) 
mellékelt 2016. évi pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2016. 
december 31-i fordulónapra elkészített pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az összes 
eszköz 2.981.608 millió Ft, az időszak eredménye 254.396 millió Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő 
évre vonatkozó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, 
saját tőke változásaira vonatkozó kimutatásból, cash flow-ra vonatkozó kimutatásból, valamint a 
számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  
 
Véleményünk szerint a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Társaság 2016. 
december 31-én fennálló vagyoni helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre 
vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash flow-iról a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal – 
ahogyan azokat az EU befogadta – („EU IFRS-ek”) valamint a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint 
összeállított éves beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeivel összhangban.  
 

A vélemény alapja 
 
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak a 
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  
 
A pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai 
követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai 
követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. 
 
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt véleményünkhöz. 
 

Kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdések 
 
A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a 
legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálata során. 
Ezeket a kérdéseket a pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett könyvvizsgálatának összefüggésében 
és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk 
ki külön véleményt. 
 
Teljesítettük „A könyvvizsgálónak a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” 
szakaszban leírt felelősségünket, beleértve az alább részletezett kérdésekkel kapcsolatosakat is. Ennek 
megfelelően a könyvvizsgálatunk magába foglalta a pénzügyi kimutatásokban foglalt lényeges hibás 
állításokra vonatkozó kockázatbecslésünk alapján kialakított eljárásoknak a végrehajtását. A 
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könyvvizsgálati eljárásaink eredményei – beleértve az alábbi kérdéseket célzóan végrehajtott eljárásokat 
is – nyújtanak alapot a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói véleményünkhöz. 
 
Olaj és gázkészletek becslésének folyamata 
 

A Társaság kőolaj és földgáztartalékainak 
becslése jelentős egyedi megítélés 
kérdése a becsült mennyiségek 
meghatározásához kapcsolódó jelentős 
technológiai bizonytalanság illetve a 
bonyolult szerződéses feltételek miatt, 
melyek meghatározzák a társaság 
részesedését a bemutatandó 
készletekből.  
A kőolaj és földgáztartalékok 
becslésének folyamatát kulcsfontosságú 
könyvvizsgálói kérdésnek tartjuk mivel a 
kőolaj és földgáztartalékok a Társaság 
jövőbeli teljesítményének alapvető 
indikációi és ezek a becslések jelentős 
tételeket érintenek a jövedelemre 
vonatkozó kimutatásban és a pénzügyi 
helyzetre vonatkozó kimutatásban.  
 

Audit eljárásaink során megértettük a kőolaj és 
földgáztartalékok meghatározásának 
folyamatát és teszteltük a folyamatba beépített 
kontrollok kialakítását. A Társaság technikai 
szakembereinek hozzáértését és 
tárgyilagosságát értékeltük, hogy 
megítélhessük, hogy megfelelően képzettek 
ahhoz, hogy a kőolaj és földgáztartalékok 
becslését végrehajtsák. Interjút folytattunk a 
Társaság vezetésével és úgy terveztük meg és 
hajtottuk végre az audit eljárásainkat, hogy 
megítélhessük, hogy a kőolaj és 
földgáztartalékok becsléséhez alkalmazott 
módszertan a korábbi években alkalmazott 
módszertannal konzisztens. 
 
Adatok teszteléseit hajtottunk végre és 
kiválasztottuk azokat az elemeket, melyek előző 
évhez képest jelentősen változtak. A 
kiválasztott elemeknél teszteltük, hogy a 
változások megfelelő időszakban és a Társaság 
belső szabályzatának megfelelően kerültek-e 
lekönyvelésre, valamint a tárgyévi tartalék 
mennyiségeket hozzáegyeztettük alátámasztó 
dokumentumokhoz, mint például műszaki 
kiértékelések és a Készlet és Vagyonértékelő 
Biztosság döntéseinek jegyzőkönyvei. 
Analitikus eljárásokat végeztünk a kőolaj és 
gáztartalékok tárgyévi változásain és 
megvizsgáltuk, hogy minden jelentős változás 
jóváhagyásra került a Vagyonértékelő Biztosság 
által. 
 
Ellenőriztük a Társaság kőolaj és 
földgáztartalékaival kapcsolatban a kiegészítő 
mellékletben bemutatott jegyzeteinek 
helyességét. 
 
A Társaság a kőolaj és földgáztartalékok 
becslésére vonatkozó megjegyzéseit a 
kiegészítő melléklet 8.c) Értékcsökkenés című 
pontjában mutatja be. 
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Árbevételek elszámolása 
 
Árbevétel elszámolására akkor kerül sor, 
amikor az érintett termékre vonatkozó 
kockázatok és hasznok átkerülnek a 
vevőhöz. 
 
Az árbevétel értékének meghatározása a 
vevő által elért diszkontok és különböző 
kedvezmények figyelembevételével 
történik. A Társaság különböző piacain 
alkalmazott szerződések számossága és 
sokszínűsége miatt úgy gondoljuk, hogy 
az év során elért értékesítés alapján 
meghatározott diszkontok és 
kedvezmények becslése bonyolult 
terület, ami miatt az árbevétel 
elszámolását kulcsfontosságú 
könyvvizsgálati területnek tartjuk. 
 
 

 
 
 
Audit eljárásaink során megítéltük, hogy a 
Társaság számviteli politikái az árbevétel 
elszámolására, beleértve a diszkontokra és 
egyéb kedvezményekre vonatkozó számviteli 
politikákat is, megfelelőek-e illetve a releváns 
standardokkal összhangban vannak-e. 
 
Teszteltük, hogy a Társaság megfelelő 
kontrollokat állított fel illetve azokat 
hatékonyan működteti a diszkontok és 
kedvezmények kalkulációjával kapcsolatban 
valamint az árbevétel elszámolásának 
időzítésével kapcsolatban. A fordulónap körüli 
árbevétel tranzakciókat és a fordulónap után 
kiállított jóváíró számlákat teszteltük, hogy 
megítéljük, hogy az árbevétel megfelelő 
időszakra került elszámolásra. Alapvető elemző 
eljárásokat hajtottunk végre az árbevétel 
számlákon és ellenőriztük az árbevétellel 
kapcsoltban a kiegészítő mellékletben 
bemutatott információk helyességét. 
 
A Társaság árbevétellel kapcsolatos 
bemutatásait és az árbevétel elszámolására 
vonatkozó számviteli politikáit a kiegészítő 
melléklet 3. pontjában mutatja be. 
 

 
Eszköz értékvesztések  
 
A kőolaj és gáz piaci árainak változása 
jelentős hatással lehet a Társaság 
könyveiben szereplő eszközeinek – 
beleértve a kutatás-termelési, finomítói, 
töltőállomás hálózati és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
befektetett eszközöket - könyv szerinti 
értékére. Egy jelentős és gyors csökkenés 
a piaci árakban gyorsan hatást gyakorol a 
Társaság tevékenységére és 
pénzáramaira. A pénzügyi kimutatások 
kapcsán elsődleges kockázatként 
értékeltük a fent felsorolt eszközök 
könyv szerinti értékére gyakorolt hatást, 
melyek közül többnél a jövőbeni 
pénzáramok támasztják alá a könyv 
szerinti értéket. 
Az eszközök értékvesztése összetett és 
megítélést kívánó terület, mely jelentős 

 
 
 
Megvizsgáltuk a vezetés által az említett 
eszközök értékelésére használt módszertant, 
hogy eldöntsük annak számviteli 
sztenderdeknek való megfelelését és hogy az 
konzisztensen kerül-e alkalmazásra. 
Megértettük az eszközök értékelésének a 
folyamatát, és teszteltük folyamatba épített 
belső ellenőrzési pontok kialakítását. Azon 
eszközök esetében, amelyeknél a Társaság nem 
azonosított értékvesztés elszámolására utaló 
tényezőt, értékeltük a Társaság feltételezéseit, 
amelyeket az értékvesztésre utaló tény 
vizsgálata során használt. Az értékelésünk során 
az értékelési modell legfontosabb bemenő 
adatainak tekintetében figyelembe vettük a 
jelenlegi iparági és a Társaság által alkalmazott 
várakozásokat. 
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hatással lehet az eszközök értékelésére, 
ezért az eszközök értékvesztését 
kulcsfontosságú könyvvizsgálói 
kérdésnek tekintjük.  
 

Azon eszközök esetében, ahol készült 
értékvesztés kalkuláció, külső adatokat 
használtunk, hogy megítéljük és alátámasszuk a 
Társaság által az értékvesztés modellekben 
használt feltételezéseket, melyek közül a 
legfontosabbak a jövőbeni olajárak, 
szénhidrogén készletek mértéke és az 
alkalmazott diszkontráták. A diszkontráták 
megítéléshez kapcsolódóan bevontuk a 
munkába szakértőinket is. 
Könyvvizsgálati eljárásokat végeztünk az 
értékvesztés számítások és érzékenység 
vizsgálatok matematikai összefüggéseinek, 
illetve az elszámolt értékvesztések 
teljeskörűségének vonatkozásában.  
 
Értékeltük a Társaság által bemutatott 
közzétételeket az immateriális javak és tárgyi 
eszközök értékelésének vonatkozásában.  
 
Az immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz 
kapcsolódó közzétételek a kiegészítő melléklet 
8-as pontjában találhatóak. 

 
Kereskedési tevékenység 
 
A nem jóváhagyott kereskedési 
tevékenység (amely tartalmazza a 
leszállításos és elszámolásos ügyleteket 
termékekre és hozzájuk kapcsolódó 
derivatívákra) magában hordozza a 
csalás kockázatát árbevétel és nyereség 
elszámolás vonatkozásában, mivel 
ösztönözheti a kereskedési pozíciók 
átértékelését, hogy minimalizálható 
legyen a kereskedési veszteség, illetve 
növelhető vagy csökkenthető legyen 
annak nyeresége, vagy átvihető legyen a 
nyereség egyik évről a másikra, amikor a 
bónusz célok már elérésre kerültek, és 
így az egyéni bónuszok 
maximalizálhatóak lehetnek az egyes 
pénzügyi években. A nem jóváhagyott 
kereskedési tevékenység kockázatát a 
Társaság bevételeire és nyereségére 
gyakorolt lehetséges jelentős hatásaival 
kulcsfontosságú könyvvizsgálói 
kérdésnek ítéltük meg. 

 
 
 
Könyvvizsgálati eljárásaink során teszteltük az 
ügyletkötési folyamatba a Társaság által 
beépített belső ellenőrzési pontok kialakítását 
és működését, melyek a nem jóváhagyott 
kereskedési tevékenységet megakadályozzák. 
Eljárásaink során kiválasztottunk harmadik 
feleket, akiknek egyenlegközlő leveleket 
küldtünk, hogy az év végén nyitott ügyletek 
egyenlegeit megerősítsük.  
 
Szakértőink bevonásával kiválasztott mintán 
keresztül teszteltük a derivatív ügyletek valós 
értékét a szerződések, és a külső forrásokból 
származó piaci árak figyelembevételével. 
Teszteltük az ügyletek és a pénzügyi 
kimutatásokba könyvelt összegek 
teljeskörűségét, melyek során eljárásokat 
végeztünk könyveletlen kötelezettségek 
azonosítására, illetve eljárásokat végeztünk az 
árbevételek, a beszerzések, a vevői és szállítói 
tételek elszámolása kapcsán. 
 
Értékeltük az kereskedési ügyletek 
eredményével és részleteivel kapcsolatos 
közzétételek megfelelőségét, melyek a 
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kiegészítő melléklet 16-os és 17-es pontjaiban 
kerültek bemutatásra.  
 

  

Egyéb információk 
 
Az egyéb információk a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. évi 
üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más 
jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” 
szakaszában a pénzügyi kimutatásokra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  
 
A pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb 
információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen 
ellentmondanak-e a pénzügyi kimutatásoknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, 
vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.  
 
Az üzleti jelentéssel kapcsolatban a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti 
jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy  

i) az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó 
előírásaival összhangban készült-e 

ii) az üzleti jelentés részét képező vállalatirányítási nyilatkozatban megfelelően bemutatásra 
kerültek-e a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereinek főbb jellemzői a 
pénzügyi kimutatások készítésének összefüggésében 

iii) az üzleti részét képező vállalatirányítási nyilatkozatban megfelelően bemutatásra kerültek-
e a számviteli törvény 95/A. § c), d), f, h, és i) pontja szerinti információk. 

 
Az üzleti jelentés részét képező vállalatirányítási nyilatkozat tekintetében nyilatkoznunk kell továbbá, 
hogy rendelkezésre bocsátották-e a 95/B. § (2) bekezdés a)-d), g) pontjában említett információkat. 
 
Véleményünk szerint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. évi 
üzleti jelentése összhangban van a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 2016. évi pénzügyi kimutatásaival és az üzleti jelentés a számviteli törvény 
előírásaival összhangban készült. Az üzleti jelentés részét képező vállalatirányítási nyilatkozatban 
megfelelően bemutatásra kerültek továbbá a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési 
rendszereinek főbb jellemzői a pénzügyi kimutatások készítésének összefüggésében valamint a 
számviteli törvény 95/A. § c), d), f, h, és i) pontja szerinti információk. 
 
Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további 
követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz 
a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt. 
 
A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink 
alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető 
hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés 
(hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. 
 
Az üzleti jelentés részét képező vállalatirányítási nyilatkozat tekintetében megerősítjük továbbá, hogy 
a Társaság rendelkezésre bocsátotta a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d) és g) pontja szerint 
előírt információkat. 
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a pénzügyi kimutatásokért 
 
A vezetés felelős a pénzügyi kimutatások elkészítéséért és valós bemutatásáért az EU IFRS-ekkel valamint 
a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint összeállított éves beszámolóra vonatkozó kiegészítő 
követelményeivel összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek 
tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes 
pénzügyi kimutatások elkészítése. 
 
A pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a 
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 
számvitel pénzügyi kimutatásokban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek 
szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor 
ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. 
 
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 
 

A könyvvizsgálónak a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége 
 
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások egésze 
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján 
a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas 
fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 
összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás 
állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, 
hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott pénzügyi kimutatások 
alapján meghozott gazdasági döntéseit.  
 
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak 
a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat 
egésze során. Emellett: 

 Azonosítjuk és felbecsüljük a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat 
alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 
kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 
véleményt nyilvánítsunk.  

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján 
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való 
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság 
áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a pénzügyi 
kimutatásokban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem 
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megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói 
jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események 
vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.  

 Értékeljük a pénzügyi kimutatások átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a 
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a pénzügyi 
kimutatásokban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

 
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is. 
Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a 
függetlenségünkre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük minden olyan 
kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a függetlenségünket, valamint, 
ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is. 
 
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat, amelyek a 
legnagyobb jelentőséggel bírtak a jelen időszaki pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során, és amelyek 
ily módon kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseknek minősülnek. Ezeket a kérdéseket a könyvvizsgálói 
jelentésünkben is bemutatjuk, hacsak jogszabály nem tiltja kifejezetten adott kérdés nyilvános 
bemutatását vagy – rendkívül ritka esetben – nem döntünk úgy, hogy valamely ügyet nem lehet 
kommunikálni, mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak 
lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai. 
 

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről  
 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 105/A. § (1) bekezdésével összhangban 
megvizsgáltuk a Társaság 2016. évi pénzügyi kimutatásainak kiegészítő mellékletének 26. pont IV c) 
Függelékét, amely a tevékenységek számviteli szétválasztását mutatja be. 
  
A tevékenységek szétválasztására vonatkozó számviteli politika kidolgozása és alkalmazása, valamint 
az egyes tevékenységek árának meghatározása – ami biztosítja az egyes üzletágak 
keresztfinanszírozástól való mentességét, illetve az egyes tevékenységeknek a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 105. § (2)-(4) bekezdéseivel összhangban történő elkülönített 
bemutatását - a vezetés felelőssége.  
  
A mi felelősségünk a kiegészítő mellékletnek a 26. pont IV c) Függelékében szereplő információról 
jelentést kibocsátani. Átvilágításunkat a bizonyosságot nyújtó megbízásokra vonatkozó nemzeti 
standardok alapján végeztük el. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai 
követelményeknek, valamint, hogy az átvilágítás tervezése és elvégzése révén elegendő bizonyosságot 
szereznünk arról, hogy a Társaság megfelel a számviteli törvény és a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által adott útmutatás keresztfinanszírozás-mentességére és engedélyköteles 
tevékenységek számviteli szétválasztásának bemutatására vonatkozó előírásainak. Az átvilágítás során 
a bizonyítékgyűjtési folyamat korlátozottabb, mint egy könyvvizsgálat során, és ennélfogva kisebb fokú 
bizonyosságot szolgáltat, mint a könyvvizsgálat. Nem könyvvizsgálatot folytattunk le és ennek 
megfelelően nem könyvvizsgálói véleményt bocsátunk ki. 
 
Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény vagy körülmény, amely arra a 
meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a Társaság által alkalmazott számviteli szabályok, 
valamint a kiegészítő mellékletnek a 26. pont IV c) Függelékében bemutatott információk minden 
lényeges összefüggésben ne felelnének meg a számviteli törvény előírásainak, az egyes 
tevékenységeknek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 105. § (2)-(4) bekezdéseinek, 

69



MOL Nyrt. 2017. évi közgyűlési dokumentumok 

 

 
 

valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott ajánlásának, a 
tevékenységek szétválasztására és a tevékenységek közötti keresztfinanszírozás mentességére 
vonatkozóan. 
 
Budapest, 2017. március 13. 

 
 

Bartha Zsuzsanna     Bartha Zsuzsanna  
megbízásért felelős partner    Kamarai tag könyvvizsgáló 
Ernst & Young Kft.      Kamarai tagsági szám: 005268 
1132 Budapest, Váci út 20.    
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165 
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Független Könyvvizsgálói Jelentés 
 

 
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényesei 

részére 
 
 
Vélemény 
 
Elvégeztük a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai (a 
„Csoport”) mellékelt 2016. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely 
konszolidált pénzügyi kimutatások a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyi 
helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az összes eszköz 4.103.786 millió Ft, az időszak nyeresége 
251.655 millió Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált jövedelemre 
vonatkozó kimutatásból, konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, konszolidált saját 
tőke változásaira vonatkozó kimutatásból, konszolidált cash flow-k-ra vonatkozó kimutatásból, valamint 
a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletből 
áll.  
 
Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Csoport 
2016. december 31-én fennálló konszolidált vagyoni helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő 
pénzügyi évre vonatkozó konszolidált jövedelmi helyzetéről és konszolidált cash flow-iról a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardokkal – ahogyan azokat az EU befogadta – („EU IFRS-ek”) foglaltakkal 
összhangban.  
 
A vélemény alapja 
 
Könyvvizsgálatunkat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal és Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és 
egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb 
leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való 
felelőssége” szakasza tartalmazza.  
 
A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, a Nemzetközi 
Könyvvizsgálói Etikai Standard Testület Könyvvizsgálói Etikai Kódexe (IESBA Kódex) szerinti és a 
Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Csoporttól, és 
ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. 
 
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt véleményünkhöz. 
 
Kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdések 
 
A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a 
legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett 
könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a konszolidált pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett 
könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és 
ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. 
 
Teljesítettük „A könyvvizsgálónak a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való 
felelőssége” szakaszban leírt felelősségünket, beleértve az alább részletezett kérdésekkel 
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kapcsolatosakat is. Ennek megfelelően a könyvvizsgálatunk magába foglalta a konszolidált pénzügyi 
kimutatásokban foglalt lényeges hibás állításokra vonatkozó kockázatbecslésünk alapján kialakított 
eljárásoknak a végrehajtását. A könyvvizsgálati eljárásaink eredményei – beleértve az alábbi kérdéseket 
célzóan végrehajtott eljárásokat is – nyújtanak alapot a konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó 
könyvvizsgálói véleményünkhöz. 
 
Olaj és gázkészletek becslésének folyamata 
 

A Csoport kőolaj és földgáztartalékainak 
becslése jelentős egyedi megítélés 
kérdése a becsült mennyiségek 
meghatározásához kapcsolódó jelentős 
technológiai bizonytalanság illetve a 
bonyolult szerződéses feltételek miatt, 
melyek meghatározzák a Csoport 
részesedését a bemutatandó 
készletekből.  
A kőolaj és földgáztartalékok 
becslésének folyamatát kulcsfontosságú 
könyvvizsgálói kérdésnek tartjuk mivel a 
kőolaj és földgáztartalékok a Csoport 
jövőbeli teljesítményének alapvető 
indikációi és ezek a becslések jelentős 
tételeket érintenek a konszolidált 
jövedelemre vonatkozó kimutatásban és 
a konszolidált pénzügyi helyzetre 
vonatkozó kimutatásban.   
 

Audit eljárásaink során megértettük a kőolaj és 
földgáztartalékok meghatározásának folyamatát és 
teszteltük a folyamatba beépített kontrollok 
kialakítását. A Csoport technikai szakembereinek 
hozzáértését és tárgyilagosságát értékeltük, hogy 
megítélhessük, hogy megfelelően képzettek ahhoz, 
hogy a kőolaj és földgáztartalékok becslését 
végrehajtsák. Interjút folytattunk a Csoport 
vezetésével és úgy terveztük meg és hajtottuk végre 
az audit eljárásainkat, hogy megítélhessük, hogy a 
kőolaj és földgáztartalékok becsléséhez alkalmazott 
módszertan a korábbi években alkalmazott 
módszertannal konzisztens. 
 
Adatok teszteléseit hajtottunk végre és 
kiválasztottuk azokat az elemeket, melyek előző 
évhez képest jelentősen változtak. A kiválasztott 
elemeknél teszteltük, hogy a változások megfelelő 
időszakban és a Csoport belső szabályzatának 
megfelelően kerültek-e lekönyvelésre, valamint a 
tárgyévi tartalék mennyiségeket hozzáegyeztettük 
alátámasztó dokumentumokhoz, mint például 
műszaki kiértékelések és a Készlet és 
Vagyonértékelő Biztosság döntéseinek 
jegyzőkönyvei. Analitikus eljárásokat végeztünk a 
kőolaj és gáztartalékok tárgyévi változásain és 
megvizsgáltuk, hogy minden jelentős változás 
jóváhagyásra került a Vagyonértékelő Biztosság 
által. 
 
Ellenőriztük a Csoport kőolaj és földgáztartalékaival 
kapcsolatban a konszolidált kiegészítő mellékletben 
bemutatott jegyzeteinek helyességét. 
 
A Csoport a kőolaj és földgáztartalékok becslésére 
vonatkozó megjegyzéseit a konszolidált kiegészítő 
melléklet 9.g) Értékcsökkenés és értékvesztés című 
pontjában mutatja be. 
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Árbevételek elszámolása 
 
Árbevétel elszámolására akkor kerül sor, 
amikor az érintett termékre vonatkozó 
kockázatok és hasznok átkerülnek a 
vevőhöz. 
 
Az árbevétel értékének meghatározása a 
vevő által elért diszkontok és különböző 
kedvezmények figyelembevételével 
történik. A Csoport különböző piacain 
alkalmazott szerződések számossága és 
sokszínűsége miatt úgy gondoljuk, hogy 
az év során elért értékesítés alapján 
meghatározott diszkontok és 
kedvezmények becslése bonyolult 
terület, ami miatt az árbevétel 
elszámolását kulcsfontosságú 
könyvvizsgálati területnek tartjuk. 
 
 

 
 
 
Audit eljárásaink során megítéltük, hogy a Csoport 
számviteli politikái az árbevétel elszámolására, 
beleértve a diszkontokra és egyéb kedvezményekre 
vonatkozó számviteli politikákat is, megfelelőek-e 
illetve a releváns standardokkal összhangban 
vannak-e. 
Teszteltük, hogy a Csoport megfelelő kontrollokat 
állított fel illetve azokat hatékonyan működteti a 
diszkontok és kedvezmények kalkulációjával 
kapcsolatban valamint az árbevétel elszámolásának 
időzítésével kapcsolatban. A fordulónap körüli 
árbevétel tranzakciókat és a fordulónap után 
kiállított jóváíró számlákat teszteltük, hogy 
megítéljük, hogy az árbevétel megfelelő időszakra 
került elszámolásra. Alapvető elemző eljárásokat 
hajtottunk végre az árbevétel számlákon és 
ellenőriztük az árbevétellel kapcsoltban a 
konszolidált kiegészítő mellékletben bemutatott 
információk helyességét. 
 
A Csoport árbevétellel kapcsolatos bemutatásait és 
az árbevétel elszámolására vonatkozó számviteli 
politikáit a konszolidált kiegészítő melléklet 3. 
pontjában mutatja be. 
 

 
Eszköz értékvesztések  
 
A kőolaj és gáz piaci árainak változása 
jelentős hatással lehet a Csoport 
könyveiben szereplő eszközeinek – 
beleértve a tengeri és szárazföldi 
kutatás-termelési, finomítói, 
töltőállomás hálózati és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
befektetett eszközöket, valamint a 
goodwill-t - könyv szerinti értékére. Egy 
jelentős és gyors csökkenés a piaci 
árakban gyorsan hatást gyakorol a 
Csoport tevékenységére és 
pénzáramaira. A konszolidált pénzügyi 
kimutatások kapcsán elsődleges 
kockázatként értékeltük a fent felsorolt 
eszközök könyv szerinti értékére 
gyakorolt hatást, melyek közül többnél a 
jövőbeni pénzáramok támasztják alá a 
könyv szerinti értéket. 
Az eszközök értékvesztése összetett és 
megítélést kívánó terület, mely jelentős 

 
 
 
Megvizsgáltuk a vezetés által az említett eszközök 
értékelésére használt módszertant, hogy eldöntsük 
annak számviteli sztenderdeknek való megfelelését 
és hogy az konzisztensen kerül-e alkalmazásra. 
Megértettük az eszközök értékelésének a 
folyamatát, és teszteltük folyamatba épített belső 
ellenőrzési pontok kialakítását. Azon eszközök 
esetében, amelyeknél a Csoport nem azonosított 
értékvesztés elszámolására utaló tényezőt, 
értékeltük a Csoport feltételezéseit, amelyeket az 
értékvesztésre utaló tény vizsgálata során használt. 
Az értékelésünk során az értékelési modell 
legfontosabb bemenő adatainak tekintetében 
figyelembe vettük a jelenlegi iparági és a Csoport 
által alkalmazott várakozásokat. 
 
Azon eszközök esetében, ahol készült értékvesztés 
kalkuláció, külső adatokat használtunk, hogy 
megítéljük és alátámasszuk a Csoport által az 
értékvesztés modellekben használt feltételezéseket, 
melyek közül a legfontosabbak a jövőbeni olajárak, 
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hatással lehet az eszközök értékelésére, 
ezért az eszközök értékvesztését 
kulcsfontosságú könyvvizsgálói 
kérdésnek tekintjük.  
 

szénhidrogén készletek mértéke és az alkalmazott 
diszkontráták. A diszkontráták megítéléshez 
kapcsolódóan bevontuk a munkába szakértőinket is. 
Könyvvizsgálati eljárásokat végeztünk az 
értékvesztés számítások és érzékenység vizsgálatok 
matematikai összefüggéseinek, illetve az elszámolt 
értékvesztések teljeskörűségének vonatkozásában.  
 
Értékeltük a Csoport által bemutatott 
közzétételeket az immateriális javak és tárgyi 
eszközök értékelésének vonatkozásában.  
 
Az immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz 
kapcsolódó közzétételek a konszolidált kiegészítő 
melléklet 9-es pontjában találhatóak. 

 
Kereskedési tevékenység 
 
A nem jóváhagyott kereskedési 
tevékenység (amely tartalmazza a 
leszállításos és elszámolásos ügyleteket 
termékekre és hozzájuk kapcsolódó 
derivatívákra) magában hordozza a 
csalás kockázatát árbevétel és nyereség 
elszámolás vonatkozásában, mivel 
ösztönözheti a kereskedési pozíciók 
átértékelését, hogy minimalizálható 
legyen a kereskedési veszteség, illetve 
növelhető vagy csökkenthető legyen 
annak nyeresége, vagy átvihető legyen a 
nyereség egyik évről a másikra, amikor a 
bónusz célok már elérésre kerültek, és 
így az egyéni bónuszok 
maximalizálhatóak lehetnek az egyes 
pénzügyi években.  A nem jóváhagyott 
kereskedési tevékenység kockázatát a 
Csoport bevételeire és nyereségére 
gyakorolt lehetséges jelentős hatásaival 
kulcsfontosságú könyvvizsgálói 
kérdésnek ítéltük meg. 

 
 
 
Könyvvizsgálati eljárásaink során teszteltük az 
ügyletkötési folyamatba a Csoport által beépített 
belső ellenőrzési pontok kialakítását és működését, 
melyek a nem jóváhagyott kereskedési 
tevékenységet megakadályozzák. Eljárásaink során 
kiválasztottunk harmadik feleket, akiknek 
egyenlegközlő leveleket küldtünk, hogy az év végén 
nyitott ügyletek egyenlegeit megerősítsük.  
 
Szakértőink bevonásával kiválasztott mintán 
keresztül teszteltük a derivatív ügyletek valós 
értékét a szerződések, és a külső forrásokból 
származó piaci árak figyelembevételével. Teszteltük 
az ügyletek és a konszolidált pénzügyi 
kimutatásokba könyvelt összegek teljeskörűségét, 
melyek során eljárásokat végeztünk könyveletlen 
kötelezettségek azonosítására, illetve eljárásokat 
végeztünk az árbevételek, a beszerzések, a vevői és 
szállítói tételek elszámolása kapcsán. 
 
Értékeltük a kereskedési ügyletek eredményével és 
részleteivel kapcsolatos közzétételek 
megfelelőségét, melyek a konszolidált kiegészítő 
melléklet 20-as és 21-es pontjaiban kerültek 
bemutatásra.  
 

 
Egyéb információk 
 
Az egyéb információk a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. évi 
konszolidált üzleti jelentéséből és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság Éves Jelentésének Áttekintés, Vezetés Beszámolója és Elemzése, Társaságirányítás 
(“Vállalatirányítási jelentés”), Kiegészítő és Fenntarthatósági Információk fejezeteiből és a 
Kormányzatok Felé Teljesített Kifizetésekről szóló jelentéséből állnak. A vezetés felelős a konszolidált 
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üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival 
összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában a konszolidált pénzügyi 
kimutatásokra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra.  
 
A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi 
felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb 
információk lényegesen ellentmondanak-e a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak vagy a 
könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás 
állítást tartalmaznak.  
 
A konszolidált üzleti jelentésen kívüli egyéb információk vonatkozásában, ha az elvégzett munkánk 
alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, 
kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. 
 
A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá 
a konszolidált üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy a konszolidált üzleti jelentés a 
számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-
e.  
 
A Vállalatirányítási jelentéssel kapcsolatban a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá 
annak a megítélése, hogy abban megfelelően bemutatásra kerültek-e a Csoport belső ellenőrzési és 
kockázatkezelési rendszereinek főbb jellemzői a konszolidált pénzügyi kimutatások készítésének 
összefüggésében valamint a számviteli törvény 95/A. § c), d), f, h, és i) pontja szerinti információk. A 
Vállalatirányítási jelentés tekintetében nyilatkoznunk kell továbbá, hogy a Csoport rendelkezésre 
bocsátotta-e a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d) és g) pontja szerint előírt információkat. 
 
Véleményünk szerint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. évi 
konszolidált üzleti jelentése összhangban van a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 2016. évi konszolidált pénzügyi kimutatásaival és a konszolidált üzleti jelentés a 
számviteli törvény előírásaival összhangban készült. A konszolidált üzleti jelentés részét képező 
Vállalatirányítási jelentésben megfelelően bemutatásra kerültek továbbá a Csoport belső ellenőrzési 
és kockázatkezelési rendszereinek főbb jellemzői a konszolidált pénzügyi kimutatások készítésének 
összefüggésében valamint a számviteli törvény 95/A. § c), d), f, h, és i) pontja szerinti információk. 
 
Mivel egyéb más jogszabály a Csoport számára nem ír elő a konszolidált üzleti jelentésre vonatkozó 
további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a konszolidált üzleti jelentésre vonatkozó 
véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt 
véleményt. 
 
A fentieken túl a Csoportról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink 
alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető 
hibás közlés (lényeges hibás állítás) a konszolidált üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó 
hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. 
 
A konszolidált üzleti jelentés részét képező Vállalatirányítási jelentés tekintetében megerősítjük 
továbbá, hogy a Csoport rendelkezésre bocsátotta a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés a)-d) és g) 
pontja szerint előírt információkat. 
 
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a konszolidált pénzügyi kimutatásokért 
 
A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítéséért és valós bemutatásáért az EU IFRS-
ekkel összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, 
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hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes 
konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése. 
 
A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Csoportnak 
a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 
számvitel konszolidált pénzügyi kimutatásokban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a 
vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Csoportot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, 
vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. 
 
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 
 
A könyvvizsgálónak a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége 
 
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált pénzügyi 
kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, 
hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő 
bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Nemzetközi Könyvvizsgálati 
Standardokkal és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat 
mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy 
hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások alapján meghozott 
gazdasági döntéseit.  
 
Egy, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 
összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és 
szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett: 

 Azonosítjuk és felbecsüljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából 
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 
könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk 
megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból 
eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel 
a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a Csoport belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 
véleményt nyilvánítsunk.  

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján 
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Csoport vállalkozás folytatására való 
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság 
áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a konszolidált 
pénzügyi kimutatásokban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben 
nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független 
könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Csoport nem tudja a 
vállalkozást folytatni.  
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 Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, 
beleértve a konszolidált kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, 
hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események 
valós bemutatása. 

 Elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a Csoport gazdasági egységei 
pénzügyi információira vonatkozóan ahhoz, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokról 
véleményt fejezhessünk ki. Mi vagyunk a felelősek a csoport-könyvvizsgálat irányításáért, 
felügyeletéért és eredményéért. A könyvvizsgálói véleményünkért kizárólag a miénk marad a 
felelősség. 

 
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Csoport által 
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is. 
 
Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a 
függetlenségünkre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük minden olyan 
kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a függetlenségünket, valamint, 
ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is. 
 
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat, amelyek a 
legnagyobb jelentőséggel bírtak a jelen időszaki konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 
során, és amelyek ily módon kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseknek minősülnek. Ezeket a 
kérdéseket a könyvvizsgálói jelentésünkben is bemutatjuk, hacsak jogszabály nem tiltja kifejezetten adott 
kérdés nyilvános bemutatását vagy – rendkívül ritka esetben – nem döntünk úgy, hogy valamely ügyet 
nem lehet kommunikálni, mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei 
súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai. 
 
 
 
 
Budapest, 2017. március 13. 
 

 
 

Bartha Zsuzsanna     Bartha Zsuzsanna  
megbízásért felelős partner    Kamarai tag könyvvizsgáló 
Ernst & Young Kft.      Kamarai tagsági szám: 005268 
1132 Budapest, Váci út 20.    
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165 
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Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz 

  

 

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016. évi beszámolókról és az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő 

igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról 
 
 
A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségének megfelelően 
végezte feladatát. A bizottságok 5 alkalommal üléseztek az év folyamán, az azonos napirendi pontok 
az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság közös ülésén kerültek megtárgyalásra. Az Igazgatóság 
rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról. A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepelt a Belső Audit és az 
Audit Bizottság beszámolója és tájékoztatást kapott a Csoportszintű Compliance és Etika szervezet és 
a Csoportszintű Biztonság szervezet működéséről. A Felügyelő Bizottság az év során jelentős 
figyelmet szentelt az új hosszú távú vállalati stratégia elkészítésének áttekintésének,  és elemzésének. 
A Felügyelő Bizottság részt vett a Csoport és az egyes üzletágak új stratégiai prioritásainak 
kidolgozásában, az ezekre vonatkozó előterjesztések előkészítésében, áttekintésében, valamint a 
jóváhagyási folyamatban. Figyelemmel kísérte továbbá a makrogazdasági és iparági fejleményeket is. 
A Felügyelő Bizottság áttekintette az éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, jelentését az 
Igazgatóság és a menedzsment beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye, valamint a tervezett, 
folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki és folyamatosan támaszkodott az Audit Bizottság 
munkájára is. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő 
Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott. 

 

A MOL 2016. év végi 7,2 milliárd USA dollár piaci kapitalizációjával a kelet-közép-európai régió egyik 
vezető vállalata. 

 

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) 
alapján elkészített 2016. évi beszámolója, melynek könyvvizsgálatát a Ernst & Young Kft végezte el, 
megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés, 
melyet az Audit Bizottság jelentése is alátámasztott, a számviteli törvény előírásainak és az IFRS-nek 
megfelelően, valamint a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi 
adata analitikus nyilvántartással van alátámasztva. Az adófizetési kötelezettségek megállapítása és 
befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. 

 

A MOL-csoport konszolidációjába teljes körűen 127, részlegesen, equity módszert alkalmazva további 
14 társaság került bevonásra. Az elmúlt év során a tulajdonosi szerkezetet érintően néhány változás 
történt. 2016. év végére az előző év végéhez képest a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya 
jelentősen mértékben nőtt a közkézhányadon belül, míg a hazai intézményi- és magánbefektetők 
tulajdoni hányada csökkent. A Crescent Petroleum az év folyamán tovább csökkentette tulajdonosi 
részesedését. A MOL több opciós szerződése kapcsán gyakorolta opciós jogát 2016-ban, melyek 
eredményeként 8,5 millió darab részvénnyel növelte sajátrészvényeinek számát. Ezen felül a 
részvényesek a 2016. évi rendes közgyűlésen az alaptőke 2%-át kitevő sajátrészvény bevonásáról 
határoztak.  

A Társaságnak a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján 
2016. december 31-én öt 5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese volt, amelyek 
közül a legnagyobb részvényes, a Magyar Állam, a részvények 25,2%-át birtokolta. 2016. december 
végére a vállalat sajátrészvény állománya 7,7%-ra volt. 
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A MOL-csoport a dinamikusan változó külső környezet ellenére 2016-ban is jól teljesített. Az EBITDA 
605 milliárd forintot ért el 2016-ban, mely 12%-kal elmaradt az előző évitől, elsősorban a csökkenő 
finomítói és petrolkémiai árrések következtében. Ezen túlmenően a MOL az erős beruházási 
fegyelem eredményeképpen saját beruházásait jelentősen meghaladó működési cash flowt termelt. 
A kiváló eredmények hűen tükrözik az alacsony költségszintű, magas minőségű eszközök és az 
integrált üzleti modell erősségét és külső környezettel szembeni ellenállóképességét, köszönhetően 
az Upstream és a Downstream üzletágak megfelelő egyensúlyának.  

 

Az Upstream üzletág pénzügyi eredménye csak kis mértékben maradt el a 2015. évitől az olajár 
tovább folytatódó esése ellenére, amely 2016 elején érte el mélypontját, emellett a realizált gázár is 
csökkent. Az üzletág EBITDA-ja így összesen 675 milliárd forintot tett ki. Az olajárcsökkenés negatív 
hatását szinte teljes mértékben ellensúlyozni tudta az Új Upstream program végrehajtása, a növekvő 
termelés – ezen belül is kiemelendő a 2012 óta legmagasabb szintet elérő kelet-közép-európai 
szárazföldi kitermelés –, az alacsony működési költségek (a fajlagos kitermelési költség további 13%-
kal csökkent), valamint a nagyon szigorú beruházási fegyelem.  

 

A Downstream üzletág EBITDA-ja 2016-ban 408 milliárd forintra csökkent, melynek több mint felét a 
petrolkémiai és kiskereskedelmi tevékenység adta. Az eredményre negatív hatással volt a 
petrolkémiai és finomítói árrések normalizálódása, de ezt részben ellensúlyozni tudta a 
kiskereskedelem növekvő hozzájárulása, valamint a folytatódó hatékonyságjavító intézkedések. A 
három éves Next Downstream Program sikeresen zárta a második évét is, jelentősen hozzájárulva az 
üzletág eredményéhez.  

 

Összességében külső környezettel szembeni ellenálló, integrált üzleti modelljének és magas 
színvonalú, alacsony költségszintű eszközállományának köszönhetően a MOL 2016 folyamán is 
megőrizte erős pénzügyi pozícióját. 2016-ban, válaszként a gyorsan változó külső környezet 
kihívásaira, amelyek óhatatlanul hatással lesznek a Társaságra is, A MOL kialakította új jövőképét és 
jelentős stratégiai projektek elindításáról döntött annak érdekében, hogy ismét élen járjon a régiós 
változások levezénylésében. A MOL biztos abban, hogy a tavaly útjára indított új hosszútávú 
stratégiája (MOL Group 2030 – Enter Tomorrow) mentén továbbra is sikeresen tud majd működni a 
kihívásokkal teli külső környezetben és ki tudja használni a kínálkozó növekedési lehetőségeket is.     

 

A Felügyelő Bizottság a MOL Nyrt. 2016. évi auditált beszámolóját 2.981.608 millió Ft 
mérlegfőösszeggel és 254.396 millió Ft adózás utáni eredménnyel, a MOL-csoport 2016. évi auditált 
konszolidált beszámolóját 4.103.786 millió Ft mérlegfőösszeggel és 251.655 millió Ft adózás utáni 
eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2017-ban a Társaság a 2016. 
december 31-ével zárult üzleti évre vonatkozóan 58.006.955.625,-Ft osztalékot fizessen. A javasolt 
összeg az előző évek osztalékra vonatkozó, fokozatosan növekvő kifizetési trendjének folytatását 
jelenti.  

 

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését 
és határozati javaslatát, azokat támogatja, és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére. 
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Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 
2016. évi beszámolók áttekintésében és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését. Az Audit 
Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban, továbbá javaslatot tett a Felügyelő 
Bizottság részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan. 

 
Budapest, 2017. március 22. 
 
A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága nevében: 

 
 

Mosonyi György       Dr. Chikán Attila 
a Felügyelő Bizottság elnöke      az Audit Bizottság elnöke 
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Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz 
 
 

Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2016. évi anyavállalati és konszolidált 
beszámolóinak elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék 

mértékéről 
 
 
Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 

 

 
Határozati javaslat  

A Közgyűlés elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által 
befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2016. évi 
anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 2.981.608 
millió Ft mérlegfőösszeggel és 254.396 millió Ft adózás utáni eredménnyel. 
 
A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint 
készített 2016. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói 
jelentést 4.103.786 millió Ft mérlegfőösszeggel és 251.655 millió Ft adózás utáni eredménnyel. 
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Javaslat a 2016. évi osztalékfizetésre 
 
 
A MOL mindig konzervatív pénzügyi politikát követett, szem előtt tartva pénzügyi stabilitásának, 
likviditásának, erős mérlegének megőrzését, melyek biztonságot és kellő rugalmasságot biztosítottak 
a vállalat számára. Mindezekkel együtt a MOL elkötelezett maradt az iránt is, hogy versenyképes 
hozamot biztosítson részvényeseinek osztalék formájában is. Az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat 
ezért mindig egyensúlykeresés, melyben az Igazgatóság a vállalat aktuális pénzügyi helyzetének 
fényében, az erős mérleg megőrzését prioritásként kezelve, illetve az organikus és inorganikus 
növekedési lehetőségeket is figyelembe véve hozza meg osztalékfizetésről szóló javaslatát. 
 
Az elmúlt öt évben a MOL ezen elvek alapján fizetett osztalékot és a kifizetett normál osztalék 
fokozatosan növekedett, így 2016-ben elérte az 55 milliárd forintot.  
 
2016 egy újabb kihívásokkal teli és volatilis év volt az olaj és gáz szektor számára. Az olajár tovább 
csökkent és a 2015-ben rendkívül magas finomítói és petrolkémiai marzsok is valamelyest 
mérséklődtek. Ennek ellenére a rugalmas integrált üzleti modellünk folyamatos hatékonyságjavítással 
és költségkontollal párosulva lehetővé tette, hogy a MOL megőrizze kiemelkedő készpénztermelő 
képességét 2016-ban is. Az egyszerűsített nettó adósság/EBITDA mutatónk 0,97-szeres szinten állt 
2016 végén, míg a nettó eladósodottsági mutatónk is jóval a biztonsági zónán belül, 25,2%-on volt.  
Emellett az Igazgatóság a múlt évben elfogadta a MOL új hosszú távú stratégiáját, a MOL 2030-at, 
amely jelentős beruházásokat igényel az elkövetkező 15 év átalakulási projektjeihez. Az erős mérleg és 
készpénztermelő képességünk szintén támogatja ezen beruházásokat. 
 
 
A fent említett folyamatokat és pénzügyi elveket is figyelembe véve az Igazgatóság azt javasolja a 
Közgyűlésnek, hogy az egy részvényre jutó osztalék (DPS) 10,2%-kal 625 Ft-ra növekedjen az előző évi 
567 Ft-ról a 2016-ös üzleti évre vonatkozóan. Ennek megfelelően az Igazgatóság 58.006.955.625,- Ft 
teljes osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek a 2016-ös üzleti évre vonatkozóan – figyelembe véve 
a saját részvények várható számát. A javasolt összeg az előző évek normál osztalékra vonatkozó, 
fokozatosan növekvő kifizetési trendjének a folytatását jelenti. 
 
A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 58.006.955.625,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2017-ben  
a 2016. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek 
között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő 
eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra. 
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Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz 
 
 

A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása 
 

 
A Budapesti Értéktőzsde („BÉT”) 2004-ben tette közzé felelős vállalatirányítási ajánlásait 
(„Ajánlások”). A MOL ugyanabban az évben elsők között, önként nyilatkozott az Ajánlásoknak történő 
megfeleléséről. 2005-től a MOL-nak már kötelező volt nyilatkoznia az Ajánlásokról. Mindkét évben az 
Igazgatóság fogadta el a nyilatkozat formáját. A 2006-ban hatályos Gt. (gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény.) 2006. júliusát követően kötelezővé tette a nyilatkozat közgyűlési 
elfogadtatását, a MOL azonban úttörő szerepet játszva már 2006-ban is közgyűlésen hagyta jóvá a 
BÉT-re benyújtandó felelős vállalatirányítási nyilatkozatot. A jelenleg hatályos, gazdasági társaságokra 
vonatkozó szabályokat is tartalmazó Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) – a 
Gt. korábbi rendelkezéseihez hasonlóan – továbbra is előírja a nyilvánosan működő 
részvénytársaságok számára, hogy az igazgatóság köteles az adott tőzsde szereplői számára előírt 
módon elkészített felelős társaságirányítási jelentést az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni. 
 
A BÉT 2007-ben új társaságirányítási ajánlásokat adott ki. Az ajánlások alapján a tőzsdei 
társaságoknak kétféle módon kell nyilatkozniuk a felelős társaságirányítási gyakorlatukról. A jelentés 
első részében megadott szempontok szerint be kell számolniuk az adott üzleti évben alkalmazott 
felelős társaságirányítási gyakorlatukról, kitérve a társaságirányítási politikára, az esetleges 
különleges körülmények ismertetésére.  
 
A jelentés második részében a "comply or explain" elvnek megfelelően be kell számolniuk az Felelős 
Társaságirányítási (FT) Ajánlás egyes meghatározott pontjaiban ("A" - ajánlások) foglaltaknak való 
megfelelésről, valamint arról, hogy alkalmazzák-e az FT Ajánlásban megfogalmazott egyes 
javaslatokat ("J" - javaslatok). Ha a kibocsátó valamely ajánlást nem, vagy eltérő módon alkalmaz, úgy 
meg kell magyaráznia, hogy miben tér el és ennek mi az oka ("comply or explain" elv). A javaslatok 
esetében a társaságoknak csak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet, vagy sem, 
külön magyarázatra nincs szükség. A nyilatkozat terjedelme is jelentősen bővült: míg a kibocsátóknak 
2006-ig csak egy 22 kérdésből álló nyilatkozatot kellett tenniük, 2007-től már több mint 100 kérdésre 
kell választ adni.  
 
2012. december 1-től hatályba lépett az FT Ajánlások módosítása, mely kisebb frissítéseket jelent, és 
nem az ajánlások tartalmát érintő koncepcionális vagy strukturális változásokat. Az első rész továbbra 
is leíró rész. A második részben a kérdések köre bővült, tekintettel arra, hogy korábban egyes 
esetekben az ajánlások és javaslatok ugyanazon ponton belül több testületre, több bizottságra 
kérdeztek rá. Az ilyen jellegű kérdések megbontásra kerültek annak érdekében, hogy külön-külön az 
egyes testületekre, bizottságokra vonatkozóan lehessen nyilatkozni. 2016-ban nem történt változás. 
 
A BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai megtalálhatók a BÉT honlapján: www.bet.hu 
 
A fentiekre tekintettel az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
 

Határozati javaslat 
 
A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 
Felelős Társaságirányítási Jelentést. 
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1. Bevezető 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „MOL” vagy 
„Társaság”) mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra és 
gyakorlat megvalósításának. A hazai elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes 
társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és fejlődő normáihoz. Ennek 
eredményeképpen a MOL a részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett a Társaság 
tevékenységével kapcsolatos további érintettek („stakeholderek”) tágabb körének érdekeit és 
szempontjait is figyelembe veszi, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a MOL a részvényesei 
és a társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.  

 
A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős 
Társaságirányítási Ajánlásairól tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény 
által szabott határidő előtt. Emellett a Társaság 2004. decemberben részvényeinek a Varsói 
Értéktőzsdére történő bevezetését megelőzően nyilatkozatot tett a Varsói Értéktőzsde 
társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról. A Társaság minden évben nyilatkozik ebben a 
témában a két tőzsde felé. 

 
A MOL társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel és a 
jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a MOL  rendszeresen felülvizsgálja az általa 
alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi 
gyakorlatnak. A MOL társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási Kódex először 2006-
ban került elfogadásra, majd legutóbb 2015-ben aktualizálták. Ez a dokumentum bemutatja a MOL 
részvényesek jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai 
kérdéseket. A MOL Társaságirányítási Kódex közzétételre került a Társaság honlapján. 

2. Részvényesek (közgyűlés) 

A Társaság legfőbb szerve a részvényesek összességéből álló közgyűlés. 
A közgyűlés, mint a legfőbb döntéshozó szerv lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy a Társaság 
működésével kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben döntéseket hozzanak, tényleges 
társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint gyakorolják ellenőrzési jogukat.  

 

2.1. Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel 

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján 
gyakorolhatja szavazati jogát. Minden "A" sorozatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, 
hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy 
részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van.  

 
A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A 
bejegyzésről a dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató köteles a 
részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkori közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek 
szerint. Az Alapszabály 8.6 pontja értelmében: "A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz 
kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes 
köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, 
amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek 
vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át”. Az 
előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport 
összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve.  
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Továbbá az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a 
tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate 
beneficial owner”). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos 
okkal feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga 
felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes 
körűen eleget nem tett. 
 
Társaságunk Alapszabályának 10.1.1 pontja szerint: "Egy részvényes vagy részvényesi csoport 
(meghatározását lásd az Alapszabály 10.1.2. pontjában) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, 
mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő 
értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, 
amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi 
jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá).” 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) szerint a részvényes 
jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, 
szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. Azok a részvényesek, akik a 
szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést 
tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező 
részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó 
szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi 
ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől 
számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a 
részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően 
hirdetményt tesz közzé. A közgyűlési részvétel feltételei a közgyűlési hirdetményben kerülnek 
közzétételre, Társaságunk Alapszabálya szerint a Társaság honlapján. Az éves rendes közgyűlések 
jellemzően áprilisban kerülnek megtartásra.  
 
Az éves rendes közgyűlés hatáskörébe tartozik az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által 
jóváhagyott javaslatára a döntés az adózott eredmény felhasználásáról, azaz arról, hogy annak mely 
részét kell a vállalkozásba visszaforgatni és mekkora hányadát lehet osztalékként kifizetni. A 
közgyűlés döntése alapján a Társaság, a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni 
értékű juttatásként is teljesítheti.  
 
Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó 
közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell 
eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az 
osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi 
megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az 
osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő 
közgyűlés időpontjától eltérhet. 

2.2.  Kapcsolat a részvényesekkel 

Az Igazgatóság tudatában van a részvényesek érdekeinek képviseletéhez és előmozdításához fűződő 
kötelezettségének, valamint tisztában van azzal, hogy teljes mértékben felelős a MOL-csoport 
teljesítményéért és tevékenységeiért. Annak elősegítése érdekében, hogy a részvényesek 
elvárásainak minden területen maximálisan eleget tehessen a Társaság, az Igazgatóság folyamatosan 
elemzi és értékeli a fejleményeket, mind a tágabb külső környezet, mind a működési szint 
tekintetében. 
 
A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái a rendszeres tájékoztatások; az éves 
jelentés, a féléves jelentés és a negyedéves eredmények, valamint rendkívüli tájékoztatások. A 
rendszeres és rendkívüli tájékoztatások a MOL honlapján, a Budapesti Értéktőzsdén (elsődleges 
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tőzsde) és a Varsói Értéktőzsdén, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Tőkepiaci 
közzétételi rendszeren kerülnek publikálásra. Továbbá a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is elküldjük 
azok részére, akik feliratkoztak a Befektetői Kapcsolatok levelezőlistájára, valamint a nemzetközi és 
hazai média részére is eljuttattjuk. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az 
eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen. Rendszeres befektetői körutakat 
szervezünk az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a kontinentális Európa nagyvárosaiba a 
befektetői közösség képviselői – ideértve a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (DR) 
birtokosainak – tájékoztatására. A befektetők év közben is tehetnek fel kérdéseket és élhetnek 
javaslatokkal bármikor, beleértve a Társaság közgyűlését. A befektetők visszajelzéseiről az 
Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap. 
 
A MOL Befektetői Kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a 
részvényesekkel történő napi kapcsolattartásért (elérhetőség a „Részvényesi Információk” fejezetben 
az éves jelentés végén található). További információ a MOL honlapján (molgroup.info/hu/) is 
elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő 
kérdésekkel. A vállalat mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi legjobb 
gyakorlatnak megfelelően széleskörű információkat biztosítson a tőkepiac részére. Ennek okán a MOL 
Befektetői Kapcsolatok szervezete folyamatosan frissíti honlapját (közvetlenül is elérhető az 
molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok oldalon). Célunk, hogy a weboldalt még 
felhasználóbarátabbá tegyük és ezzel összhangban folyamatosan fejlesszük szolgáltatásainkat. Ezek 
segítségével még eredményesebben tudjuk teljesíteni részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci 
szereplők elvárásait.  
 
2016-ban a MOL 9 befektetői körúton (1 az Egyesült Államokban, 8 Európában) és 13 konferencián 
vett részt (2 az Egyesült Államokban, 11 Európában), valamint körülbelül 300 találkozót tartott 
potenciális és jelenlegi befektetők részére. Ezen felül novemberben a MOL Befektetői Kapcsolatok 
megrendezett egy Tőkepiaci Napot (Capital Markets Day) melyen részt vett a Társaság felsővezetése 
valamint a számos befektető és elemző. A rendezvényen részletesen bemutatásra került a MOL 
hosszú távú “MOL 2030” elnevezésű stratégiája.  

3. Menedzsment és működés 

3.1.  Igazgatóság 

A MOL ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi 
társasági művelet. 
 
Az Igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték 
növelése a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság 
javítása, a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának biztosítása, a kockázatok 
kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása. 
 
A MOL és leányvállalatai gazdasági egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság felelősségi körébe tartozik 
a fenti elvek és célok érvényesítése és a MOL-kultúra terjesztése csoportszinten is. 
 
A fenti elvek, politikák és célok rávilágítanak arra a különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a 
részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a Társaság között képvisel. Ennek a speciális szerepnek 
felel meg az Igazgatóság összetétele, azaz a nem munkaviszonyban álló igazgatók számának többsége 
(7 tag a 10-ből). Az Igazgatóságnak az általa elfogadott (NYSE és EU ajánlásán alapuló) kritériumok és 
a tagok nyilatkozata alapján jelenleg 6 tagja minősül függetlennek.  
 
Az Igazgatóság tagjai a 2016-os évben és függetlenségi státuszuk (a tagok szakmai önéletrajza 
elérhető a Társaság honlapján): 
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Név Státusz Mandátum 

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató nem független 
A Közgyűlés 1999. február 24-től az Igazgatóság tagjává 
választotta 

Dr. Csányi Sándor, alelnök független 
A Közgyűlés 2000. október 20-tól az Igazgatóság tagjává 
választotta 

Molnár József  nem független 
A Közgyűlés 2007. október 12-től az Igazgatóság tagjává 
választotta 

Járai Zsigmond  független 
A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává 
választotta 

Dr. Parragh László  független 
A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává 
választotta 

Dr. Martin Roman  független 
A Közgyűlés 2010. április 29-től az Igazgatóság tagjává 
választotta 

Dr. Világi Oszkár nem független 
A Közgyűlés 2011. május 1-től az Igazgatóság tagjává 
választotta 

Dr. Anthony Radev nem független A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává 
választotta 

Dr. Anwar al-Kharusi független A Közgyűlés 2014. április 30-tól az Igazgatóság tagjává 
választotta 

Dr. Martonyi János független A Közgyűlés 2014. július 1-től az Igazgatóság tagjává 
választotta 

3.1.1. Az Igazgatóság működése 

 
Az Igazgatóság mint testület működik és hoz határozatokat. 
 
Az Igazgatóság a Társaság megalapításakor, 1991-ben ügyrendben határozta meg saját működését, 
amelyet legutóbb 2015 márciusában aktualizált a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében. 
 
Az ügyrend tartalmazza: 

 az Igazgatóság feladat- és hatáskörét, 

 az Igazgatóság által működtetett bizottságok körét, 

 az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát, 

 az elnök és alelnök főbb feladatait, 

 az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét), 

 a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését, 

 az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat. 
 
Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság által elfogadott formában éves összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot írnak alá, amelyet az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottsága részére 
adnak le a tisztségük elfogadásával egyidejűleg, továbbá minden naptári évben az éves rendes 
közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal. Amennyiben az Igazgatóság tagjával szemben az Igazgatóság 
ügyrendjében meghatározott összeférhetetlenség vagy érdekütközés merül fel, erről a körülményről 
eseti összeférhetetlenségi nyilatkozatban tájékoztatja az Igazgatóság Társaságirányítási és 
Javadalmazási Bizottságát. 
 
Az Igazgatóság évente formálisan értékeli saját és bizottságai teljesítményét, valamint folyamatosan 
áttekinti tevékenységét. 

3.1.2. Az Igazgatóság beszámolója 2016. évi tevékenységéről 

2016-ban az Igazgatóság 7 ülést tartott, 93%-os átlagos részvételi arány mellett. A 2016-ban tartott 
igazgatósági ülések részvételi adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Tagok 
Ülések 
száma 

Részvételi 
arány 

Összesen 7 93% 

Hernádi Zsolt 7 100% 

Dr. Csányi Sándor 6 85% 
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Molnár József 7 100% 

Járai Zsigmond  7 100% 

Dr. Parragh László 7 100% 

Dr. Martin Roman  6 85% 

Dr. Világi Oszkár 7 100% 

Dr. Anthony Radev 7 100% 

Dr. Anwar al-Kharusi 6 85% 

Dr. Martonyi János 6 85% 

 

A rendszeres napirendi pontok mellett – mint a bizottsági elnökök beszámolója a legutóbbi 
igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről –, az Igazgatóság információt kapott a 
kulcsfontosságú stratégiai ügyekről, valamint áttekintést a tőkepiaci fejleményekről, és egyedileg 
értékelte a vállalat valamennyi üzleti egységének teljesítményét.  
 
Az Igazgatóság továbbra is figyelmet fordított az iparági trendek nyomon követésére, a külső 
környezet kihívásainak kezelésére, az INA-val kapcsolatos pénzügyi, működési és 
hatékonyságnövelési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgálati folyamatra.  

3.1.3. Az Igazgatóság bizottságai 

Az Igazgatóság a működési hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai 
megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat működtet.  
 
A bizottságok az Igazgatóság előkészítő, tanácsadó, véleményalkotó, javaslattevő szervei, a MOL-
csoport Döntési és Hatásköri Listájában rögzítettek szerint egyes igazgatósági hatáskörbe tartozó 
kérdéseknél, illetve az Igazgatóság által az alkalmazott igazgatósági tagokhoz - mint a Társaság vezető 
állású munkavállalóihoz - delegált kérdéskörökben előzetes véleményezési jogosítvánnyal 
rendelkeznek. 
 
A bizottságok feladatait, működési rendjét a bizottsági elnökök javaslata alapján az Igazgatóság 
határozza meg. 
Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes feladatok ellátására. 
 
A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja. A bizottsági tagok többsége nem-
alkalmazott és független tag. 
 
Az Igazgatóság az alábbi bizottságokat működteti és az alábbiak szerint határozza meg a különböző 
bizottságok közötti feladatmegosztást: 

a. Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 
 

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján): 
 

 Dr. Csányi Sándor – elnök, 2000. november 17. 

 Hernádi Zsolt, 2000. szeptember 8. 

 Dr. Martin Roman, 2010. június 4.  

 Dr. Anthony Radev, 2014. május 30. 

 Dr. Martonyi János, 2014. július 1. 
 

Az Igazgatóság elnöke állandó tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak. 
 
Feladatai: 
 

 A testületi tevékenység elemzése, értékelése, 
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 az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos kérdések, 

 a tulajdonosok (részvényesek) és Igazgatóság közötti kapcsolattartás támogatása, 

 az ügyrendi és szabályozási kérdések, 

 a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kompenzációs és ösztönzési 
rendszerek áttekintése, javaslatok kidolgozása a legjobb gyakorlat megvalósítására. 

 
A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2016. évi tevékenységéről 
 
2016-ban a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 4 ülést tartott, 95%-os átlagos részvételi 
arány mellett. A 2016. évi bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze: 
 

 
Ülések száma 

Részvételi 
arány 

Összesen 4 95% 

Dr. Csányi Sándor 4 100% 

Hernádi Zsolt 4 100% 

Dr. Martin Roman  3 75% 

Dr. Anthony Radev 4 100% 

Dr. Martonyi János 4 100% 

 

A társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével kapcsolatos kérdések mellett a 
bizottság számos kulcsfontosságú stratégiai és az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát 
megvitatott, mielőtt azok az Igazgatóságnak megtárgyalás céljából bemutatásra kerültek. 

b. Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján): 
 

 Járai Zsigmond – elnök, 2010. június 4.  

 Dr. Parragh László, 2014. február 20. 

 Dr. Anthony Radev, 2014. május 30. 

 Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30. 
 
Az Igazgatóság elnöke állandó meghívott a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseire. 
A Felügyelő Bizottság elnöke és az Audit Bizottság elnöke állandó meghívottak a Pénzügyi és 
Kockázatkezelési Bizottság üléseire. 
 
Feladatai: 

 A pénzügyi és kapcsolódó jelentések ellenőrzése, 

 a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése, 

 a tervezés, az audit körének és eredményeinek ellenőrzése, 

 a kockázatkezelési rendszer figyelése, 

 a társaság likviditási helyzetének, a pénzügyi és működési kockázatoknak és azok kezelésének 
figyelemmel kísérése, az Enterprise Risk Management (ERM) rendszer működésének 
felülvizsgálata, 

 a külső auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása. 
 
A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója 2016. évi tevékenységéről 
 
2016-ban a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság 5 ülést tartott, 80%-os átlagos részvételi arány 
mellett. A 2016 során tartott bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze: 
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Ülések 
száma 

Részvételi 
arány 

Összesen 5 80% 

Járai Zsigmond 5 100% 

Dr. Parragh László 4 80% 

Dr. Anthony Radev  3 60% 

Dr. Anwar al-Kharusi  4 80% 

 

A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló 
vizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres ellenőrzését 
– a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott 
nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint ezen faktorokhoz rendelt kockázatkezelő akciók 
státuszjelentéseit. 

c. Fenntartható Fejlődés Bizottság 

Tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság honlapján): 
 

 Dr. Parragh László – elnök, 2014. május 30. 

 Molnár József, 2013. szeptember 5. (elnök 2014. február 20. és május 30. között) 

 Dr. Anwar al-Kharusi, 2014. május 30. 

 Dr. Martonyi János, 2014. július 1. 

 *Dr. Világi Oszkár, 2014. május 30. 
 
* Dr. Világi Oszkár 2016. április 30-ig volt tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 
 
Az Igazgatóság elnöke állandó meghívott a Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseire. 
A Felügyelő Bizottság elnöke és alelnöke állandó meghívottak a Fenntartható Fejlődés Bizottság 
üléseire. 
 
Feladatai: 

 Az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat értékelése és véleményezése az 
Igazgatóság számára, 

 az FF-el kapcsolatos valamennyi politika (pl. EBK, Etikai Kódex, stb.) fejlesztésének és 
bevezetésének ellenőrzése, 

 a MOL-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmények felügyelete, 

 az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével kapcsolatos jelentéseinek bekérése és 
megtárgyalása, 

 a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak és tartalmának felülvizsgálata. 
 
A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója 2016. évi tevékenységéről 
 
2016-ban a Fenntartható Fejlődés Bizottság 4 ülést tartott, 79%-os átlagos részvételi arány mellett. A 
bizottsági üléseken való részvételt a lenti táblázat foglalja össze: 
 

 
Ülések 
száma 

Részvételi 
arány 

TOTAL 4 79% 

Molnár József 3 75% 

Dr. Parragh László 4 100% 

Dr. Világi Oszkár*  0 0% 

Dr. Anwar al-Kharusi 4 100% 
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Dr. Martonyi János 3 75% 

* Dr. Világi Oszkár 2016. április 30-ig volt tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 
 
A Bizottság értékelte a 2016. évi akciókat különös figyelemmel a MOL-csoport 2016-2020 időszakra 
vonatkozó fenntarthatósági tervében szereplő célokra. A Bizottság véleményezte a Fenntarthatósági 
jelentést és a kiválasztott üzleti egységek által benyújtott tematikus jelentéseket. A MOL-csoport 
fenntarthatósági teljesítményéről készült független elemzések eredeményeit is áttekintette a 
Bizottság kiemelt figyelemmel arra, hogy a Társaság bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe. 

 

3.2. Ügyvezető testület 

3.2.1. Kapcsolat az Igazgatósággal és a MOL-csoport szervezeteivel 
 
A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakorlat mentén történik, amely 
keretében az Igazgatóság az integrált társaságirányítási felelősségének az általa létrehozott, a 
társaság operatív működését biztosító Ügyvezető Testület (Executive Board; „EB”) feladatainak, 
felelősségének meghatározásával, a társaság operatív működésének, működési és szervezeti 
szabályainak biztosításával,  valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések egységes 
rendszerével (teljesítménykontroll-rendszer és üzletikontroll-rendszer) tesz eleget.   
 
Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes 
dokumentum határozza meg, amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához 
és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat.  
 
A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális szervezeti egységeken keresztül valósul meg. 
Tevékenységük összehangolása az EB feladata.  
 
Az EB egy döntés-előkészítő fórum, melynek szerepe, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az 
Igazgatóság és a munkaszervezet között és egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az Igazgatóság elé kerülő 
ügyeket. Az EB előzetes álláspontot alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett bizonyos javaslatok 
tekintetében, valamint az EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is. 
 
Az EB-ülések során minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, melyek alapján a végső 
döntést az Elnök-Vezérigazgató hozza meg. Amennyiben a Vezérigazgatónak, illetve a Pénzügyi 
vezérigazgató-helyettesnek az Elnök-Vezérigazgatóétól eltérő véleménye van, a döntést az 
Igazgatóság hozza meg. 
 

3.2.2. Az ügyvezető testület tagjai 2016-ban 

 

Hernádi Zsolt Elnök-Vezérigazgató (C-CEO) 

Molnár József  Vezérigazgató (GCEO) 

Áldott Zoltán Ügyvezető Igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke 

Fasimon Sándor Ügyvezető Igazgató, MOL Magyarország Operatív Vezető (COO) 

Horváth Ferenc Ügyvezető Igazgató, Downstream  

Simola József  Pénzügyi-vezérigazgató helyettes (GCFO) 

Dr. Világi Oszkár  Ügyvezető Igazgató, Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások; Slovnaft a.s. 
elnök-vezérigazgató 

Dr. Berislav Gašo* Ügyvezető Igazgató, Kutatás-Termelés 
*2016. december 1-től 
 

Az EB 2016-ban 21 alkalommal ülésezett és ülésenként átlagosan 13 témát tárgyalt meg.  
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4. Ellenőrzés 

4.1. Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését 
ellátó Igazgatóságot. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de 
legfeljebb 5 évre. A testület jelenleg kilenc főből áll. A Ptk. értelmében a testületben a munkavállalói 
oldalt a Felügyelő Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a MOL Felügyelő Bizottságában három fő 
képviseli a munkavállalókat és hat fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.   

A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi státuszuk: 

Mosonyi György, elnök nem független 

Dr. Chikán Attila, alelnök független 

John I. Charody  független 

Slavomír Hatina független 

Juhász Attila nem független (munkavállalói képviselő) 

Dr.sc. Žarko Primorac* független 

Hegedűs Andrea nem független (munkavállalói képviselő) 

Dr. Puskás Sándor  nem független (munkavállalói képviselő) 

Dr. Szivek Norbert független 

Ivan Mikloš** független 

*Dr.sc. Žarko Primorac 2016. április 30. napjával lemondott felügyelő bizottsági tisztségéről 
**Ivan Mikloš-t a közgyűlés 2016. május 1. napjával felügyelő bizottsági taggá választotta  
 
A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a 
Fenntartható Fejlődés Bizottság üléseinek állandó meghívottja.  
 
A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel az Igazgatóság negyedéves 
beszámolója a Társaság működéséről, a Belső Audit és a Társasági Biztonság beszámolója, ezeken 
felül folyamatosan tájékoztatást kap egyéb releváns témákban. A Felügyelő Bizottság emellett 
áttekinti az éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. A Felügyelő Bizottság az év során 
tekinti át éves tevékenységét. 
 
2016-ban a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 91%-os átlagos részvételi arány mellett. 

4.2. Audit Bizottság 

2006-ban a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az 
Audit Bizottság megerősíti a Társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrollt.  
 
A független Audit Bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:  
 

 segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló 
kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben, 

 ellátja az audit bizottsági feladatokat a Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő 
részvénytársasági formában működő vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt 
kibocsátó leányvállalata tekintetében is, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott 
leányvállalatnál audit bizottság nem működik. 

 
Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a Társaság 
honlapján): 
 

 Dr. Chikán Attila – elnök, 2006. április 27. 
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 John I. Charody, 2006. április 27. 

 Dr.sc. Žarko Primorac (póttagként) – feladatát ellátta 2015. április 29. napjától 2016. 
április 13. napjáig* 

 Dr. Szivek Norbert, 2016. április 14.** 

 Ivan Mikloš (póttag), 2016. május 1. ** 
 
*Dr.sc. Žarko Primorac Töröcskei István mandátumának 2015. április 28-i lejártával, mint az Audit 
Bizottság póttagja került meghívásra az Audit Bizottságba, amíg a közgyűlés új, állandó audit 
bizottsági tagot választ. 2016. április 30. napjával lemondott felügyelő bizottsági tisztségéről. 
** Dr. Szivek Norbertet a közgyűlés 2016. április 14. napjával az Audit Bizottság tagjává választotta 
*** Ivan Mikloš-t a közgyűlés 2016. május 1. napjával az Audit Bizottság póttagjává választotta 
 
 
Az Audit Bizottság beszámolója  2016. évi tevékenységéről 
 
2016-ban az Audit Bizottság 5 ülést tartott, 87%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres 
napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a 
könyvvizsgáló munkájának támogatását, valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát – az Audit 
Bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figyelembe véve a megváltozott 
nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint az azokhoz rendelt kockázatcsökkentő akciók 
státuszjelentéseit. Az Audit Bizottság folyamatosan nyomon követte a Társaság pénzügyi helyzetét. 
Az Audit Bizottság áttekintette az éves közgyűlés anyagait (a pénzügyi beszámolókat, a könyvvizsgálat 
megállapításait). Az Audit Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban és javaslatot tett 
a Felügyelő Bizottság részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan. 

4.3. Könyvvizsgálók 

A MOL-csoport könyvvizsgálatát 2015. és 2016. években is az Ernst and Young („EY”) végezte, kivéve 
az FGSZ Zrt. (Pricewaterhouse Coopers) és egyéb, kisebb jelentőségű leányvállalatok 
könyvvizsgálatát. 

A könyvvizsgálati szerződés keretében az EY auditálja az éves egyedi és konszolidált beszámolókat, a 
MOL Nyrt. közbenső mérlegeit. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát 
rendszeres helyszíni munkavégzéssel, illetve a MOL fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb 
konzultációs formákon keresztül biztosítják.  

Az EY egyéb szolgáltatásokat is nyújtott a MOL-csoportnak. 2015-ben, illetve 2016-ban a következő 
díjak kerültek kifizetésre a könyvvizsgáló társaság részére: 

A könyvvizsgálóknak kifizetett díjak (millió Ft) 2015 2016 

MOL könyvvizsgálatának díja (beleértve a közbenső mérlegek vizsgálatát) 151 147 

Leányvállalatok könyvvizsgálatának díja 577 557 

Egyéb audit szolgáltatások 18 48 

Egyéb nem-audit szolgáltatások 48 53 

Adótanácsadói szolgáltatások 432 409 

Összesen 1 226 1 214 

 
A leányvállalatok könyvvizsgálati díjának csökkenése bizonyos nemzetközi Upstream tevékenységek 
megszüntetésének tudható be. Az egyéb audit szolgáltatások elsősorban a Fenntarthatósági Jelentés 
könyvvizsgálatához kapcsolódtak mindkét évben. Az adótanácsadói szolgáltatások mindkét évben 
főleg személyi jövedelmi adóhoz, illetve kisebb mértékben társasági adóhoz és ÁFÁ-hoz kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódtak, amelyek 2017-ben az EU audit reformjának következményeként meg 
fognak szűnni. 
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Az Igazgatóság véleménye szerint az EY által nyújtott egyéb szolgáltatások megfeleltek a 
könyvvizsgálói függetlenségre 2015. és 2016. években alkalmazandó jogszabályoknak 
 
 
4.4. Belső ellenőrzés  

 
4.4.1 Compliance & Etika 

 
A MOL-csoport elkötelezett az etikus és tisztességes működés mellett. Ezen célok megvalósításáért 
indította útjára a Compliance Programot és állította fel az annak végrehajtásáért felelős compliance 
szervezetet, továbbá az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexnek megfelelő magatartás betartása 
érdekében hatáskörébe utalta az Etikai Tanács működésének támogatását. 
 
A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenysége kiterjed a visszaélés-bejelentő rendszer 
működtetésére („SpeakUp!”), belső vizsgálatok lefolytatására, kockázatelemzésre, valamint a 
szervezet munkavállalóinak képzésére. Működése során az üzleti tevékenység sajátosságaira 
figyelemmel áttekinti a belső folyamatokat és a kockázati tényezőket, javaslatokat fogalmaz meg a 
megfelelés érdekében, továbbá segítséget nyújt azok megvalósításához. 
 

A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet feladatait az EU-s és nemzetközi elvárásoknak 
megfelelően, mint minimum standardokra figyelemmel, az adott ország jogszabályainak megfelelően 
végzi, hatásköre kiterjed a tagvállalati compliance officerek, valamint etikai megbízottak útján a teljes 
MOL-csoportra. 
 
A Csoportszintű Compliance és Etika szervezet tevékenységéről évente beszámol a Felügyelő 
Bizottság és az Igazgatóság részére. 
 
 
4.4.2. Belső Audit  
 
A Belső Audit független és objektív értékelést nyújt a MOL-csoport pénzügyi, működési, és kontroll 

tevékenységeiről és beszámol a belső kontrollok megfelelő alkalmazásáról, a belső és külső 

szabályozásoknak való megfelelésről a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a 

Felügyelő Bizottság részére az audit jelentéseknek az EB általi elfogadását követően. 

 

A belső audit tevékenységek fókusza és terjedelme nem korlátozott, a MOL-csoporton belül működő 

Belső Audit funkció tevékenységei lefedik a teljes működést, többek között a MOL-csoport összes 

tevékenységét és a MOL-csoport irányítása alatt működő leányvállalatokat. A Csoportszintű Belső 

Audit vezető feladata a belső audit jelentések terjedelmének meghatározása. 

 

A Belső Audit fő feladata a teljes MOL-csoporton belül végrehajtott operatív és funkcionális 

tevékenységek felülvizsgálata, valamint az ehhez kapcsolódó kontrollok azonosítása, megértése, 

tesztelése és értékelése annak érdekében, hogy az azonosított kockázatok üzleti szempontból a 

legkedvezőbb költség-haszon arányban mérséklődhessenek. 

 

A Belső Audit a standard kockázatértékelési alapelveket alkalmazza a kontrollhiányosságokkal 

kapcsolatos maradék- és üzleti belső eredendő folyamatkockázatok értékelése során. A MOL-csoport 

Belső Audit kockázatértékelési alapelveit a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság hagyja jóvá. 

 

A Belső Audit a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és az Audit Bizottság által minden év végén a 

következő évre elfogadott audit terv alapján végzi tevékenységét. Amennyiben igény merül fel a 
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jóváhagyott audit terv évközben történő módosítására, az Elnök-Vezérigazgató jogosult ennek 

engedélyezésére. 

 

A belső audit funkció függetlenségének megőrzése érdekében a Csoportszintű Belső Audit vezető a 

Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság felé tartozik 

beszámolási kötelezettséggel és közvetlenül megkeresheti ezek elnökeit (napi operatív kérdésekben 

az Elnök-Vezérigazgató felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel). Csoportszintű Belső 

Audit vezető megbízatásával vagy megbízatásának megszüntetésével kapcsolatosan a Felügyelő 

Bizottság állást foglal. 

 

A MOL-csoport Belső Audit szervezeti egységét a belső audit szakma nemzetközileg elismert 

szervezetének (Institute of Internal Auditors, IIA) professzionális auditálási és belső audit etikai 

normáival összhangban kell kialakítani és működtetni. 
 
 
 

5. A MOL-csoport vezetőségének éves díjazása 
 

5.1. Igazgatóság 

Az Igazgatóság tagjainak fix összegű éves díjazása 

Az igazgatósági tagok 2009. január 1-től kezdődően az alábbi meghatározott összegű nettó 
díjazásban részesülnek a mindenkori éves rendes közgyűlést követően: 

Igazgatósági tagok esetében  25.000 EUR/év 
Bizottsági elnökök esetében  31.250 EUR/év 
 

A nem magyar állampolgár és nem magyarországi lakóhelyű igazgatósági tagok minden olyan 
igazgatósági, illetve bizottsági ülés után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen való 
részvételhez Magyarországra utaznak, bruttó 1.500 EUR juttatásban részesülnek. 
 

Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer 

Az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként 2012. január 1-től a részvényjuttatáson alapuló 
ösztönző szolgál. 
 
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú részvényárfolyam-növekedés érdekeltség, 
illetve osztalékfizetés melletti ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott részvények 2/3-
ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) is meghatározásra került (azzal, hogy az 
igazgatósági tagi megbízás lejártakor a részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom megszűnik). 
 
A részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényjuttatásból és a hozzá kapcsolódó 
készpénzjuttatásból. 
 

 Részvényjuttatás 
 

Mértéke 2015. január 1-től: 
- az Igazgatóság tagjai részére:  havi 150 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény 
- az Igazgatóság elnöke részére:  további havi 50 db „A” sorozatú MOL törzsrészvény 

 
Amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, az elnököt megillető plusz (50 
db/hó) juttatás a külső igazgató alelnököt illeti meg. 
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A részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet lezáró közgyűlést követő 30 napon 
belül kerül sor. 

 

 Készpénzjuttatás 
 

A részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, azaz a Társaság gondoskodik arról, hogy a 
mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan 
teljesítendő adó(k), járulék(ok) és esetlegesen más közterhek befizetésre kerüljenek. Az adók és 
járulékok megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fedezetnyújtás nem terjed 
ki a részvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása vagy a részvények elidegenítése kapcsán 
felmerülő bármilyen további adók, költségek (pl. osztalék- és nyereségadó) megfizetésére, azok 
az Igazgatóság tagjait terhelik.  
Ennek megfelelően az ösztönző rendszer további eleme egy készpénzjuttatás, melynek mértéke a 
mindenkor hatályos jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan 
teljesítendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege, külföldi igazgatósági tagok esetében 
beleértve az adórezidencia országában felmerülő többletadó- és járulékfizetési kötelezettség 
összegét is. 

Egyéb juttatások 
 
Nem pénzbeli juttatásként minden igazgatósági tag részére élet- és balesetbiztosítást (82.000 
Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (14.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.  

  
Szintén nem pénzbeli juttatásként minden igazgatósági tag igénybe vehet egészségügyi 
szűrővizsgálatot (éves összege 84.000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot 
(éves összege 350 000 Ft/fő). 
 
 

5.2. Ügyvezető testület és menedzsment  
 
A MOL javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a felsővezetés tagjait a vállalat 
stratégiájának megvalósítására és jutalmazza a stratégiai célok elérését rövid és hosszú távú elemek 
kombinációjával. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság elismeri, hogy a javadalmazás fontos 
szerepet tölt be a célok elérésében. A ösztönző mechanizmusok kialakításával a MOL azt kívánja 
elérni, hogy a felsővezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a vállalat stratégiai 
céljait, amely révén a felsővezetők érdekei még inkább összhangba kerülnek részvényesek érdekeivel. 

 
Az Ügyvezető Testület (EB) javadalmazási összetevői három pilléren alapulnak: 
 

► Éves alapbér: rögzített éves bér az egyéneknek fizetve 
► Rövid távú ösztönző (bónusz): éves bónusz az egyéni és a vállalati teljesítmény alapján 
► Hosszú távú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és a stratégiai fókuszt segítendő hosszú 
távú felsővezetői ösztönző, ami egybe esik a MOL-csoport részvényeseinek érdekeivel 

 
Az EB javadalmazási összetevői 2016. december 31-én: 
 

 Éves alapbér Rövid távú ösztönző 
célérték 

Hosszú távú ösztönző 
célérték 

Elnök-Vezérigazgató 26% 26% 48% 

Vezérigazgató 28% 28% 44% 

További EB-tagok 32% 26% 42% 

 
A felsővezetés ösztönző rendszere 2016-ban a következő elemeket tartalmazta: 
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1. Rövid távú ösztönző rendszer 

 
Az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves alapbér 85%-100 %-a. Mértéke a jogosultak 
rövid távú teljesítmény értékelése alapján kerül meghatározásra. 
 
A MOL-csoport döntéshozatali rendszere alapján az Elnök-Vezérigazgató és a Vezérigazgató éves 
teljesítményét a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság értékeli a MOL Igazgatóságának végső 
jóváhagyásával. 
 
A rövid távú ösztönző teljesítmény mutatói 
 
A MOL-csoport rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a MOL-csoport hosszú távú stratégiáját 
támogató, éven belül megvalósítható operatív, üzleti és egyéni célkitűzések elérésére törekedjenek 
az érintettek.  
 
2016-ban az EB rövid távú ösztönző céljainak kialakítása során a kiemelt területek pénzügyi és nem 
pénzügyi teljesítménymutatók együtteseként kerültek meghatározásra, hogy ezáltal támogassák a 
Csoport céljainak megvalósítását. 
 
Pénzügyi teljesítménymutatók: 
 
2016-ban az EB kiemelt célja az EBITDA és a beruházási és befektetési célok teljesítése volt. Ezek a 
teljesítménymutatók szerepelnek az Elnök-Vezérigazgató és a Csoportszintű Vezérigazgató éves 
célkitűzésében is: 
 

Üzletág Teljesítmény mutató 

Elnök-Vezérigazgató, 
Csoportszintű 
Vezérigazgató 

„Tiszta” újrabeszerzési árakkal 
becsült EBITDA 

Beruházások és befektetések 

 
Ezeken felül az egyes üzletágakért felelős EB-tagjok céljai között operatív és pénzügyi 
teljesítménymutatók is szerepelnek, amelyek megfelelően tükrözik az egyes üzletágak rövid távú 
céljait és stratégiai célkitűzéseit a Csoport hosszú távú stratégiájába illeszkedően. 
 

Üzletág Teljesítménymutató 

Csoportszintű Downstream 

„Tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA 

Beruházások és befektetések 

Next Downstream Program EBITDA hatása 

Csoportszintű Kutatás & Termelés 

2P készletek  

„Tiszta” újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA 

Beruházások és befektetések 

Fajlagos termelési költség 

Termelés volumene  

 
Nem pénzügyi teljesítménymutatók: 
 
Az EB tagjai a pénzügyi célok mellett nem-pénzügyi célokért is felelősek. A biztonság a Csoport 
elsőszámú prioritása, ezért a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság következetesen 
fogalmazza meg az üzletági FF és EBK vonatkozású teljesítmény mutatókat.  
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2016-ban a MOL-csoport az FF és EBK akciótervek teljesülési szintjét jellemző mutatót alkalmazta, 
mely jobban tükrözi a Csoport elkötelezettségét a mindenkori biztonságos, fenntartható és 
megbízható működés mellett. 
 
Az üzletági akcióterveken belül szigorú célok kerültek kitűzésre annak elősegítésére, hogy az elmúlt 
években elért javuló tendencia folytatódjon a Csoportban.  
 
 
A rövid távú ösztönző eredménye 
 
Azért esett a választás a fentebb említett teljesítménymutatókra, mert ezek tükrözik a 
Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság azon célját, hogy vállalati és üzletági mutatók széles 
skálája segítségével értékelje az érintettek teljesítményét. 
 
A rövid távú ösztönzőből származó juttatás nem egy képlet eredménye, mivel az egyes teljesítmény 
mutatókhoz nem tartoznak rögzített súlyok, annak érdekében, hogy az egyes elemek ne kerüljenek 
túlsúlyba a többivel szemben. Az időszak végén a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 
szigorúan értékeli a résztvevők teljesítményét és határoz arról, hogy a teljesítménymutatók 
eredményét tükrözi-e a MOL-csoport teljesítménye. 
 
2. Összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer 
 
Az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer célja a korszerű, hosszú távú ösztönzés 
biztosítása a kiemelt menedzserek részére, a részvényárfolyam-növelési érdekeltség megtartása 
mellett. 
 
A rendszer két elemből tevődik össze: arészvényopciós rendszerből és az úgynevezett„Performance 
Share Plan” rendszerből. 
A két elem főbb jellemzői: 
 
 

a) Részvényopciós ösztönző rendszer 
 
A részvényopció egy hipotetikus opció MOL-részvényeket illetően, mellyel egy meghatározott induló 
árfolyam és egy választott aktuális árfolyam különbözete realizálható profitként. Az ösztönző 
jellemzői: 

► Évente induló, 5 éves futamidejű ösztönző. A futamidő 1 év nyújtási és 1 év várakozási 
időszakra (a részvényopció még nem beváltható) és egy 3 éves beváltási időszakra 
bontható. Amennyiben a részvényopció nem került beváltásra, a beváltási időszak utolsó 
évének december 31. napján lejár. 

► A részvényopció kötési ára a nyújtási időszak kezdete előtt kerül megállapításra. A kötési 
ár Budapesti Értéktőzsdén lévő MOL-részvények a referencia időszak során mért 
forgalommal súlyozott átlagos árfolyama, forintban számolva. A referencia időszak a 
nyújtási időszakot megelőző utolsó negyedéve az évnek. 

► A lehívási ár a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett MOL-részvények átlagos árfolyama a 
lehívás napján. A kereskedési nap szabadon választható meg a jogosult menedzser által, 
kivéve a bennfentes kereskedelem tilalma alá eső időszakokat. 

► Miközben a részvényopciók darabszámát a pozícióbesorolás határozza meg, a tényleges 
opciós szám függ a nyújtási időszakra vonatkozó egyéni teljesítmény mutatók 
értékelésétől is. 

► Az egyéni teljesítménymutatók és a rövid távú teljesítményértékelés együttesen egy 
egyéni rövid távú ösztönző kifizetési százalékot határoz meg (0% és 150% között), 
amelynek a szorzata a pozíciószint szerinti részvényopciók darabszámával adja meg a 
tényleges opciós darabszámot. 
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Az elérhető részvényopciók darabszámát az egyéni rövid távú ösztönző kifizetési százalék határozza 
meg a nyújtási időszakban: 

 

Egyéni ösztönző kifizetési %  Részvényopciók darabszámának %-a 

0% > x0% 

1% és 149% között > Egyéni ösztönző kifizetési százalék alapján 

150% > x150% 

 
Osztalék egyenértékes 
 
A felsővezetők, akik hosszú távú ösztönzőre jogosultak, jogosultságot szereztek egy egyösszegű éves 
kifizetésű juttatásra, amely akkor kerül kifizetésre, amennyiben a közgyűlés osztalékfizetés mellett 
dönt az adott évre vonatkozóan. A kifizetés mértéke megegyezik az egy MOL-részvényre jutó osztalék 
és az adott vezetőnek juttatott részvényopciós darabszám szorzatával. A juttatás célja, hogy az 
osztalékfizetés kapcsán részvényárfolyam-változással korrigálja a hosszú távú ösztönzőt.  
 
Áttekintés az EB részvényopciós ösztönzőjéről:  
 

Részvényopciós terv 
Jogosultsági 
darabszám 

Induló ár Beváltási időszak 

2012 61 500 56,22 EUR 2014. jan. 1.- 2016. dec. 31. 

2013 88 800 17 977 HUF 2015. jan. 1.- 2017. dec. 31. 

2014 88 300 14 589 HUF 2016. jan. 1.- 2018. dec. 31. 

2015 73 300 11 777 HUF 2017. jan. 1.- 2019. dec. 31. 
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b) „Performance Share Plan”  ösztönző rendszer 

 
A „Performance Share Plan” egy hároméves futamidejű, készpénzalapú ösztönző program, amely a 
részvényárfolyam relatív teljesítményén alapul. Az ösztönző jellemzői: 

► A program évente indul, 3 éves várakozási időszakkal. A kifizetés a harmadik év után 
esedékes.  

► A célkitűzés tárgya a MOL részvényárfolyamának alakulása összehasonlítva releváns és 
elismert kelet-közép-európai regionális és olajiparág specifikus részvényindexekkel 
(CETOP20 Index és Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Index (Dow Jones 
feltörekvő piaci olajipari részvényindex). 

► A MOL részvények árfolyama a két fent említett indexszel kerül összehasonlításra. Az 
értékelés alapja a MOL részvényárfolyam év/év alapú teljesítményének átlagos eltérése a 
két indexhez képest. Az összehasonlítás USA dollár alapon történik. A kifizetés mértéke a 
két részvényindex és a MOL-részvények árfolyamának éves szinten mért eltéréséből 
származtatható. A végső kifizetés mértékét a három év teljesítményének átlaga 
határozza meg. 

► Ezen felül a PSP várható kifizetésének mértéke függ az egyéni rövid távú értékeléstől, 
vagyis tényleges kifizetés minden PSP-re jogosult esetében függ a hároméves egyéni 
teljesítmény által számolt indikátortól. Ez biztosítja a folyamatos egyéni túlteljesítés 
elismerését és a hosszú távú alulteljesítést is kezeli. 

► Tehát a tényleges kifizetés a PSP várható kifizetésének szorzata a hároméves várakozási 
időszak egyéni teljesítményeinek kombinációjából eredő indikátorral. 

 
Áttekintés a hároméves futamidejű „Performance Share Plan” programok eredményéről a hosszú 
távú ösztönző rendszer 2013-ban történt módosítása után : 
 

PSP terv Kifizetési százalék 

2013-2015 98,28% 

2014-2016 180,99% 

 
 
A hosszú távú ösztönző teljesítmény mutatói 
 
A hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz és az osztalékfizetéshez való hozzárendelése tükrözi az 
Igazgatóság folyamatos és fenntartható értékteremtésre való törekvését. A hosszú távú ösztönzőn 
keresztül a MOL célja, hogy hozzásegítse a  részvényeseket befektetésük megtérüléséhez mind a 
részvényárfolyamon, mind az osztalékfizetésen keresztül. 
 
Azért esett a választás a CETOP és a Dow Jones Emerging Market Titans Oil&Gas 30 Indexekre, mivel 
a MOL regionális (Közép- és Kelet-Európa) és a globális feltörekvő piacok olaj- és gázszektor 
szereplőivel egyaránt versenyzik a befektetőkért. A két index referenciaként való alkalmazásával a 
MOL ösztönzési rendszere hosszú távú, versenyképes juttatást biztosít a felsővezetőknek és a leendő 
befektetőknek egyaránt a tágabb értelemben vett regionális és globális olaj- és gázpiacokon. 
 
A hosszú távú ösztönzőt érintő 2016-ban történt változások 
 
A részvényesi érdekeknek megfelelően a MOL-részvényekhez fűződő kapcsolat további erősítése 
céljából a hosszú távú ösztönző rendszer 2016-ban módosításra került. 
2017-től kezdődően a célértékek, valamint a tényleges kifizetések alapját mindkét hosszú távú 
ösztönző elem tekintetében valódi MOL-részvények adják, ezáltal a felsővezetőket egy tényleges 
részvényérték növekedésen alapuló juttatással motiválja a vállalat. Továbbiakban a célértékek a külső 
piaci benchmarkok alapján módosításra kerültek.   
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Magyarország esetében a módosított hosszú távú ösztönző rendszer működtetése egy MOL-tól 
független jogi entitáson keresztül, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) módosított 
törvényének megfelelően valósul meg. 
 
Egyéb béren kívüli juttatások 
 
A MOL-csoport az EB számára a piaci gyakorlat szerinti  juttatásokat biztosítja.  
Ebbe a körbe tartozik: 

- Vállalati státusz gépkocsi mind személyes, mind üzleti célokra; 
- élet- és balesetbiztosítás; 
- utazási biztosítás; 
- felelősségbiztosítás; 
- éves egészségszűrés és kiemelt egészségügyi ellátások. 

 
 
5.3. Felügyelő Bizottság 
 
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai havi bruttó 4.000 EUR, az elnök havi bruttó 6.000 EUR díjazásban 
részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) 
alkalommal további bruttó 1.500 EUR díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy 
igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz. Az Audit Bizottság elnöke minden olyan 
igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 1.500 EUR összegű díjazásban részesül, 
évente maximum tizenöt (15) alkalommal.  
 
A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az ütemtervben szereplő évi rendes FB-
üléseken felül minden további olyan rendkívüli FB-ülés után, amelyen részt vesznek, alkalmanként, 
de évente maximum két alkalommal további 1.500 EUR összegű díjazásban részesülnek.  

Egyéb juttatások 

Nem pénzbeli juttatásként minden Felügyelő bizottsági tag részére élet- és balesetbiztosítást (82.000 
Ft/fő éves összeg), valamint utasbiztosítást (14.000 Ft/fő éves összeg) köt a Társaság.  
Szintén nem pénzbeli juttatásként minden Felügyelő bizottsági tag igénybe vehet egészségügyi 
szűrővizsgálatot (éves összege 84.000 Ft/fő) és egy teljes körű egészségügyi ellátás csomagot (éves 
összege 350 000 Ft/fő). 
 
 
6. Integrált társasági kockázatkezelési rendszer 

 

A MOL-csoport magas kockázatú iparág piaci szereplője, ezért elkötelezett a kockázatok elfogadható 
határokon belül tartásában és kezelésében, a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően. 
 
A MOL-csoport kockázatkezelési célja, hogy az üzleti környezetből származó bizonytalanságokat 
elfogadható szinten belül tartsa, ezáltal támogatva a stabil és fenntartható működést, a cég jövőbeli 
növekedését. A MOL-csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét 
képezi a felelős társaságirányítási struktúrának. 
 

A különböző típusú kockázatok egy hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe való integrálását az 
Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében végezzük. Az ERM egy kockázatkezelési 
keretrendszer, amely vonatkozik csoport szintű üzletágakra, funkcionális szervezetekre, valamint a 
leányvállalatokra, különös figyelmet fordítva a beruházási és egyéb projektekre is. 
 

102



   MOL Nyrt. 2017. évi közgyűlési dokumentumok 

 

A MOL-csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszertan nemzetközi szabványokon és legjobb 
iparági gyakorlatokon alapul. Az ERM figyelembe veszi a vállalati értékteremtés bizonytalanságoknak 
való kitettségét, a célkitűzések megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azt fenyegető 
veszélyeket, továbbá olyan váratlan események előfordulását, amelyek potenciális veszélyt 
jelenthetnek emberek, eszközök, a környezet vagy a vállalati hírnév szempontjából. 
 
A kockázatok kezelése a kockázattulajdonosok feladata, akik a meglévő ellenőrzési keret 
működtetéséért felelős vezetők a meghatározott kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtásáért 
kijelölt szervezetekben. A kockázatok nyomon követését és jelentését a csoportszintű 
kockázatkezelési osztály végzi az Igazgatóság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottsága részére. 
 
A kockázatokat kockázati térképeken gyűjtjük és mutatjuk be, különböző szinteken, a csoportszintű 
kockázatkezelési osztály koordinálásával a vállalati eszközök teljes élettartama alatt. A felsővezetés 
számára készülő rendszeres beszámoló biztosítja a legjelentősebb kockázatok felügyeletét, a 
naprakész kockázatcsökkentő intézkedések meglétét, ellenőrzését, valamint nyomonkövetését. 
 
A Csoport fő kockázati tényezői  
 
A vállalati kockázatokat kategorizáljuk, hogy biztosítsuk a hatékony kockázati jelentéstételt és a 
hasonló vagy kapcsolódó kockázatokra adandó következetes válaszokat. 
 

 A vállalatot érintő piaci és pénzügyi kockázatok többek között az alábbiak: 
1. Tömegáru-árkockázat: MOL-csoport mind a beszerzési oldalon, mind az értékesítési oldalon 

a nyersanyagárak árkockázatának van kitéve. A kockázat az integrált üzleti modellből fakad, 
mivel a Downstream üzletág több nyersanyagot dolgoz fel és értékesít, mint a saját 
kőolajtermelés. Az Upstream üzletág „hosszú” kőolaj pozícióval, míg a Downstream üzletág 
„hosszú” üzemanyag és petrolkémiai árrés pozícióval rendelkezik. Csoportszinten a 
konszolidált tömegáru-árkockázatra a túlnyomórészt „hosszú” finomítói és petrolkémiai árrés 
pozíció jellemző (üzemanyagokat és petrolkémiai termékeket adunk el a piacon, az általunk 
feldolgozott kőolaj nagyobb mértékben piaci eredetű, kisebb mértékben a saját termelés). A 
tömegáru-árkockázat cash flow hatását nem célszerű teljes mértékben fedezni, mivel az 
olajipari vállalatokba befektetők hajlandóak vállalni az olajipar üzleti kockázatait. Amikor 
szükséges, a normál üzleti tevékenységtől eltérő kockázat esetén, vagy az általános piaci 
árvolatilitás hatásának csökkentése céljából fedezeti ügyletek végrehajtását mérlegeljük. 

2. Devizaárfolyam-kockázat (FX): Közgazdasági szempontból a vállalat tevékenysége főleg USD-
vezérelt. A Csoport teljes működési cash flow kitettsége nettó „hosszú” USD, EUR, RON, és 
nettó „rövid” forint, HRK, RUB devizákban. A MOL-csoport árfolyamkockázat-kezelési 
irányelveinek megfelelően a működési cash flow „hosszú” FX kitettségeit a finanszírozási cash 
flow „rövid” kitettségei csökkentik.  

3. Hitelkockázat: A MOL-csoport változatos ügyfélportfólió számára nyújt termékeket és 
szolgáltatásokat - mind az üzleti szegmens mind földrajzi szempontból - többségében 
elfogadható hitelkockázat-profilú vevőknek. A hitelkockázat minimalizálása céljából 
csoportszintű szabályzatok és eljárások (pl. vevők értékelése, vevői limitek eldöntése, 
kockázat mérsékelési technikák, biztonsági struktúrák, a monitoring és felülvizsgálat) alapján 
állítjuk be az ügyfelek hitelkezelési és a követelésbehajtási kereteit és elveit, a késedelmes 
fizetésből vagy mulasztásból származó hitelkockázat csökkentésére. A MOL-csoport 
folyamatosan figyelemmel kíséri ezeket a kockázatokat, támogatást nyújt az értékesítési 
stratégiával és a kockázatviselési hajlandósággal összhangban. 
 

 Működési kockázatok lehetnek az alábbiak: 
1. Eszközbiztonság és berendezések meghibásodásának kockázata: A Downstream üzletág 

nagyfokú eszköz koncentráltsága egy jelentős kockázati tényező. Az esetleges negatív 
hatások mérséklése átfogó EBK-programok és csoportszintű biztosítások meglétével történik. 
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2. Kőolajellátási kockázat: Downstream tevékenység folyamatos működése a kőolajellátás 
folyamatosságán alapszik. Annak érdekében, hogy a vállalat mérsékelje az esetleges ellátási 
zavarokból fakadó jelentős kockázatot, a csővezetéken érkező kőolajszállítmányok mellett 
jelenleg az Adriai-tenger irányából érkező változatos, rendszeres kőolajszállítmányokkal 
diverzifikálja a Dowstream üzletág ellátását. 

3. Cyber-kockázat: A közelmúltban megnövekedett cyber-kockázat megköveteli a MOL-csoport 
alkalmazkodását, szerepvállalását és elszámoltathatóságát a hatékony gazdálkodás 
biztosítása érdekében. Világos jövőképet és stratégiát hoztunk létre a számítógépes 
incidensek és fenyegetések kezelése érdekében (az emberek, folyamatok és technológiák 
védelmében), így a vállalat képes azonosítani, felderíteni és kezelni a számítógépes 
fenyegetésekhez kapcsolódó kockázatokat. 

 

 Stratégiai kockázatok lehetnek: 
1. Szabályozói kockázat: A MOL-csoportnak jelentős kitettsége van sokféle törvény, rendelet, a 

környezetvédelmi és a kormányzati politika kapcsán, amelyek jelentősen változhatnak az idő 
múlásával. A lehetséges kormányzati intézkedéseket befolyásolhatja a fokozott gazdasági és 
néhány régióban a politikai válság kockázata, így növekszik a szabályozói kockázatok hatása a 
működésünkre. 

2. Országkockázat: A vállalat nemzetközi portfóliója szükségessé teszi az országkockázati 
kitettségek megfelelő kezelését, ezért nyomon követjük a politikai erőszak lehetőségét, a 
helyi előírásoknak való megfelelést, a különböző szankciókat, hogy fokozzuk a diverzifikációs 
hatást a befektetési portfólióra vonatkozóan. 

3. Reputációs kockázat: Az energia-iparág szereplői az elmúlt évek extrém negatív eseményei 
miatt kiemelt médiafigyelem mellett működnek. A MOL-csoport, mint kiemelkedő piaci 
szereplő a régióban különös figyelmet kap jelentős számú érdekelt féltől, folyamatosan 
törekszik arra, hogy betartsa a felelős kötelezettségeit.  

 
Főbb kockázatkezelési eszközök 
 
A kockázatértékelési tevékenység támogatja a stabil és hatékony működést azon kulcsfontosságú 
kockázatok azonosításával, amelyek veszélyeztetik a vállalati célok elérését és különös figyelmet 
igényelnek a felsővezetés megerősített ellenőrzése által vagy a kockázatcsökkentő intézkedések 
végrehajtása során. Az Enterprise Risk Management (ERM) egy keretrendszer, amely üzletágakra és 
funkcionális szervezetekre is vonatkozik, biztosítva a felmerülő kockázatok megjelenítését kockázati 
térképeken. 
 
A kockázati térkép grafikusan jeleníti meg a legjelentősebb kockázatokat mátrix formában, a 
kockázatok valószínűsége és hatásának értékelése alapján. A kockázati térképek integrálják a piaci és 
pénzügyi, működési és stratégiai kockázatokat, amelyeket rendszeresen azonosítunk és 
újraértékelünk, a felsővezetés számára információt biztosítva a kockázatok aktuális állapotára és a 
kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtására vonatkozóan. 
 
A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében célzott pénzügyi kockázatkezelési 
eljárásaink vannak a rövid távú, piaci kockázatok kezelésére. Rendszeres érzékenységvizsgálatokat és 
stresszteszteket végzünk a piaci és pénzügyi kockázatokra. A tömegáru-árkockázat, FX és a 
kamatkockázat mérését egy komplex modell alapján (Monte Carlo szimuláció) végezzük, ha 
szükséges, fedezeti ügyletekkel kezeljük. 
 
A működési kockázatok pénzügyi következményeinek áthárítása a biztosításmenedzsment feladata. A 
biztosítások kötése egy fontos kockázatcsökkentő eszköz a leglényegesebb, tevékenységünkből 
fakadó kockázati kitettségek és kötelezettségek kezelésében. A meghatározó biztosítástípusok a 
következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kútkockázat (a legtöbb biztosítási program éves 
megújítású), valamint hitelkockázat. A biztosítások kötése csoportszintű közös program keretében 
zajlik. 
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Szinergiák 
 
A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt a MOL-csoport számára, hogy a 
kockázatkezelés fentiekben részletezett több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A pénzügyi 
kockázatok modellezésére szolgáló inputadatokat és módszertant az ERM is alkalmazza. Ehhez 
hasonlóan a biztosítási tevékenység kapcsán a működési kockázatokról szerzett információk 
ugyancsak hasznosak az ERM fejlesztése során.  
 

2016-ban, a legjobb iparági gyakorlatoknak megfelelően, összpontosítva az alacsony valószínűségű, 
de magas potenciális hatású kockázatokra, amelyek megszakíthatják az értékteremtési 
folyamatainkat, egy üzletfolytonossági programot hajtottunk végre. Azonosítottuk a kritikus üzleti 
folyamatainkat és ezekhez magas szintű helyreállítási stratégiákat fejlesztettünk ki. Ezen kívül 
azonosítottuk a kritikus erőforrásokat és dependenciákat, jelenleg cselekvési terveket készítünk 
annak érdekében, hogy elviselhető határok közé szorítsuk a helyreállításhoz szükséges időt. 
 
Az ERM működési kockázatokat érintő információi (beleértve az üzletfolytonosság menedzsmentet) 
jó iránymutatásul szolgálnak a biztosítások menedzseléséhez: rávilágítanak azon területekre, ahol 
intézkedésekre van szükség a gyors helyreállítási műveletek végrehajtásához, illetve mindenképpen 
biztosítási fedezetet igényelnek. 
 
Tőkeallokációs döntések támogatása  
 
A kritikus kockázatokról való információszolgáltatás mellett az ERM szerepe kiterjed a felsővezetés és 
az Igazgatóság támogatására is az egyes projektek kockázati profilját figyelembe vevő, megalapozott 
döntések meghozatalában. Ennek érdekében a Csoportszintű Kockázatkezelés az ERM 
felhasználásával támogatja a tőkeallokációs döntéseket, véleményt nyújt a pénzügyi flexibilitásról és 
részt vesz minden jelentősebb projekt, potenciális akvizíció vagy divesztíció értékelésében. 
 

 

7. A bennfentes kereskedelem tilalma 

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes 
kereskedelme mellett.  

A MOL-csoport munkavállalóival szembeni elvárás, hogy 

 bennfentes információ birtokában MOL vagy egyéb vállalat részvényeit vagy egyéb 
pénzügyi eszközeit sem közvetve, sem közvetlenül, saját vagy harmadik személy javára 
ne szerezzék meg vagy idegenítsék el, a fenti pénzügyi eszközre szóló megbízást ne 
vonjanak vissza és ne módosítsanak,  ne adjanak erre irányuló utasítást vagy megbízást, 
harmadik személyt erre ne bírjanak rá és ne tanácsolják vagy fogadják el a fenti pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos döntéseket, 

 ne adjanak ki bennfentes információt a MOL-csoporthoz nem tartozó személyeknek, 
kivéve, ha erre írásos felhatalmazásuk van, 

 még a MOL-csoport munkavállalóinak körén belül is legyenek óvatosak a bennfentes 
információk megosztásával, információkat csak engedély birtokában és a 
munkavégzéshez szükséges mértékben adjanak át, 

 megvédjék a bennfentes információkat azok véletlenszerű nyilvánosságra kerülésétől. 
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FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről 
 
A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik 
arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (”FTA”) 
meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási 
gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta. 
A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes 
társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt 
bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát. 
 
Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje 
 
A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz 
esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást. 
 
A 1.1.1  Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben 

hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 1.1.2  A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 
A MOL által kibocsátott egy darab „B” részvény jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonában lévő szavazatelsőbbségi részvény. Az „A” sorozatú törzsrészvények névértéke 
1.000 forint, míg a „C” sorozatú törzsrészvények névértéke 1.001 forint, de az eltérő névérték 
figyelembe vételével ugyanolyan jogok kapcsolódnak hozzájuk. Jelenleg az összes „C” 
sorozatú részvény a MOL tulajdonában van. 
 
Az Alapszabály értelmében a Társaságnál egy részvényes vagy részvényesi csoport sem 
gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a 
Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és 
értékpapír-kezelőt. E szavazati korlátozást 1995-ben a részvényesek közgyűlése fogadta el és 
azóta valamennyi befektető ennek tudatában vásárolt MOL-részvényt.  
 

A 1.2.8  A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a 
társaság közgyűlésén. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 1.2.9  A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek 
témáját pontosan meghatározták, leírták. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés 
hatásainak részletes magyarázatára. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

 

106



   MOL Nyrt. 2017. évi közgyűlési dokumentumok 

 

A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a 
közgyűlést két nappal megelőzően közzétették. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
2016-ban a meghirdetett napirendi pontokhoz a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés 
összehívására vonatkozó hirdetmény közzétételét követő nyolc napon belül, a szavazatok 
több mint 1%-ával rendelkező egyik részvényes részéről érkezett a napirend kiegészítésére 
vonatkozó előterjesztés és határozati javaslat, továbbá  egy határozati javaslat érkezett az 
Igazgatóság által meghirdetett napirendhez, valamennyi javaslatot nyilvánosan közzétettük. 
 

A 1.3.8  A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a 
regisztrációval egyidejűleg megismerhették. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két 
munkanappal megelőzően közzétették. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
2016-ban a meghirdetett napirendi pontokhoz a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés 
összehívására vonatkozó hirdetmény közzétételét követő nyolc napon belül, a szavazatok 
több mint 1%-ával rendelkező egyik részvényes részéről érkezett a napirend kiegészítésére 
vonatkozó előterjesztés és határozati javaslat, továbbá egy határozati javaslat érkezett az 
Igazgatóság által meghirdetett napirendhez, valamennyi javaslatot nyilvánosan közzétettük. 
 

A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal 
történt. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.1.1  Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A 2.3.1  Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések 
lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, 
az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
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A 2.5.1  A társaság igazgatótanácsában / felügyelő bizottságában elegendő számú független tag van a 
pártatlanság biztosításához. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.5.4  Az igazgatótanács/felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) 
a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
 

A 2.5.6  A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács/felügyelő bizottság 
függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A 2.6.1  Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot 

(felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) 
ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős 
személyes érdeke állt fenn. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.6.2  A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a 
társaság (illetve  leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti 
gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági 
szabályok alapján bonyolították le. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit 
elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal). 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A MOL gyakorlata szerint az ilyen ügyleteket az Igazgatóság fogadja el a Felügyelő Bizottság 
elnökének egyidejű tájékoztatása mellett. 
 

A 2.6.3  A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha 
nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra 
vonatkozó felkérést. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A testületi tagok megválasztásukkor nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy milyen, 
nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál van testületi vagy menedzsment tagságuk.  
Az Igazgatóság ügyrendje szerint az Igazgatóság tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és 
Javadalmazási Bizottságát tájékoztatja, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott 
testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést. A Felügyelő Bizottság elnöke 
állandó meghívottként vesz részt az Igazgatóság ülésein.  
A Felügyelő Bizottság ügyrendje szerint a Felügyelő Bizottság tagja a Felügyelő Bizottságot 
tájékoztatja, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, 
menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.  

108



   MOL Nyrt. 2017. évi közgyűlési dokumentumok 

 

A 2.6.4  Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a 
bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír 
kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.7.1  Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / 
igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és 
javadalmazására vonatkozóan. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket 
és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.7.2. Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. 
 
 Igen       Nem (magyarázat) 
 
A 2.7.2.1 A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.7.3  Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének 
ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a 
közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.7.4  A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 
A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a 
részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint) 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
 

109



   MOL Nyrt. 2017. évi közgyűlési dokumentumok 

 

A 2.7.7  A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette. 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést adott 
az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének 
alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertette a kulcspozícióban lévő felső- és 
középvezetés részére történő juttatások kumulált összegét, valamint az éves rendes közgyűlés 
meghívójának közzétételével egyidejűleg közzétette az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 
tagjainak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást, 
személyenkénti bontásban. 
 
A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő 
bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést adott 
az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének 
alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertette a kulcspozícióban lévő felső- és 
középvezetés részére történő juttatások kumulált összegét, valamint az éves rendes közgyűlés 
meghívójának közzétételével egyidejűleg közzétette az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 
tagjainak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást, 
személyenkénti bontásban. 

 
A 2.8.1  Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes 

kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért. 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a 
kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról. 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek 
azonosítása érdekében. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.8.3  Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos 
elveket. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság 
tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.8.4  A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe 
vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
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A 2.8.5  A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és 
fenntartása 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.8.6  A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / 
felügyelő bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak / felügyelő 
bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a 
társaságirányítási funkciók működéséről. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.8.7  A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság/ felügyelő bizottság megbízása alapján a 
belső ellenőrzés hajtja végre. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
 
 
A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.8.8  A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács 
(felügyelő bizottság) hagyta jóvá. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A 2.8.9  Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső 

kontrollok működéséről. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített 
jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos 
eljárásait. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

 
A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges 

hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
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A 2.9.2  Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben 
értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős 
ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges 
hatással lehet az üzletmenetre. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 2.9.3  Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság 
működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot 
ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események 
tekinthetőek olyannak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság működését. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.1.6  A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra delegált feladatokat, a 
bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és 
kinevezése idejének feltüntetésével). 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.1.6.1 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölőbizottságra delegált feladatokat, a 
bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és 
kinevezése idejének feltüntetésével). 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság kezeli az Igazgatóság/Felügyelő Bizottság 
összetételével kapcsolatos kérdéseket, valamint a Társaság javadalmazási témájú kérdéseit 
is.  
 

A 3.1.6.2 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, 
a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és 
kinevezése idejének feltüntetésével). 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság kezeli az Igazgatóság/Felügyelő Bizottság 
összetételével kapcsolatos kérdéseket, valamint a Társaság javadalmazási témájú kérdéseit 
is.  
 

A 3.2.1  Az audit bizottság / felügyelő bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső 
kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.2.3  Az audit bizottság / felügyelő bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső 
ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló 
könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
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A 3.2.4  Az audit bizottság / felügyelő bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti 

feltáró nyilatkozatot. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 
A 3.3.1  A társaságnál jelölőbizottság működik. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 

A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság kezeli az Igazgatóság/Felügyelő Bizottság 
összetételével kapcsolatos kérdéseket. Ezért a jelölőbizottságra vonatkozó további 
kérdéseknél a MOL a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságról nyilatkozik. 
 

A 3.3.2  A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 
A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó 
eljárásokat. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, 
melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.4.1  A társaságnál javadalmazási bizottság működik. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 
A javadalmazási bizottság feladatait a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság látja el. 
Ezért a javadalmazási bizottságra vonatkozó további kérdéseknél a MOL a Társaságirányítási 
és Javadalmazási Bizottságról nyilatkozik. 
 

A 3.4.2  A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére 
(díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.4.3  A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / 
igazgatótanács hagyta jóvá. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a 
közgyűlés hagyta jóvá. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
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A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is 
ellenőrizte. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A 3.4.4  A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre 

vonatkozóan. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.4.4.1 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek 
javadalmazására vonatkozóan. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.4.4.2 A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések 
feltételeit. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.4.4.3 A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási 
kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek. 
 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.4.7  A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 3.5.1  Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a 
jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A MOL társaságirányítási gyakorlatát 2003 óta több nemzetközi társaságirányítási tanácsadó 
és minősítő cég vizsgálta. Egyik cég sem tett észrevételt a javadalmazási és a jelölőbizottsági 
funkciók együttes gyakorlásával kapcsolatban. 
 

A 3.5.2  Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölő bizottság feladatait, s ennek indokairól 
tájékoztatást adott ki. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A jelölő és javadalmazási bizottság feladatait a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 
látja el. 
 

A 3.5.2.1 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek 
indokairól tájékoztatást adott ki. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A jelölő és javadalmazási bizottság feladatait a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 
látja el. 
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A 4.1.1  Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben 

meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a 
társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős 
információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen. 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A 4.1.2  Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci 

szereplő azonos elbánás alá esik. 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A 4.1.3  A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel 

eljárásaira. 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását 
szem előtt tartva alakítja ki. 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 4.1.4  Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok 
hatékonyságát. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.5  A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.6  A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, 

a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 4.1.8  Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi 
kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, 
és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 4.1.9   A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / 
igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló 
információkat. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső 

szervezetéről, működéséről. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
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A 4.1.10.1 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, 
valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A Társaság tájékoztatást adott az Igazgatóság és a menedzsment munkájának értékelésekor 
figyelembe vett szempontokról. Ugyanakkor az egyes tagok értékelésekor figyelembevett 
szempontokról nem történt tájékoztatás. 
 

A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban 
tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / 
igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról. 
 

Igen        Nem (magyarázat) 
 

A Társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést adott 
az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének 
alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertette a kulcspozícióban lévő felső- és 
középvezetés részére történő juttatások kumulált összegét, valamint az éves rendes közgyűlés 
meghívójának közzétételével egyidejűleg közzétette az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 
tagjainak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást, 
személyenkénti bontásban. 
  

A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a 
belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető 
szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés 
közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 

A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei 
értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 
 
A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a 
társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési 
rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette. 

 
Igen        Nem (magyarázat) 

 
A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / 

igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, 
amely a társaság működését befolyásolhatja. 

 
Igen        Nem (magyarázat)
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Javaslatoknak való megfelelés szintje 
 
A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / 
Nem). 
 
J 1.1.3  A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.  
 

Igen        Nem  
  
J 1.2.1  A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati 

jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó 
összefoglaló dokumentumát. 

 
Igen        Nem  

  
J 1.2.2  A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető 
  

Igen        Nem 
 

J 1.2.3  A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára 
vonatkozó) információkat közzétették. 

 
Igen        Nem 

 
J 1.2.4  A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, 

előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján 
nyilvánosságra hozta. 

 
Igen        Nem 

 
J 1.2.5  A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél 

nagyobb számban való megjelenését. 
 

Igen        Nem 
 
J 1.2.6  A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó 

közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését. 
 

Igen        Nem 
 

2016-ban a meghirdetett napirendi pontokhoz a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés 
összehívására vonatkozó hirdetmény közzétételét követő nyolc napon belül, a szavazatok 
több mint 1%-ával rendelkező egyik részvényes részéről érkezett a napirend kiegészítésére 
vonatkozó előterjesztés és határozati javaslat, továbbá  egy határozati javaslat érkezett az 
Igazgatóság által meghirdetett napirendhez, valamennyi javaslatot nyilvánosan közzétettük. 

 
J 1.2.7  A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének 

egyértelmű, világos és gyors meghatározását. 
 

Igen        Nem 
 
J 1.2.11 A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó 

információkat. 
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Igen        Nem 
 

J 1.3.1  A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása 
előtt elfogadta. 

 
Igen        Nem 

 
J 1.3.2  Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.  
 

Igen        Nem 
 
J 1.3.3  A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / 

igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik 
személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor 
hozzászólási és véleményezési jogot kapjon. 

 
Igen        Nem 

  
J 1.3.4  A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, 

észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott. 
 

Igen        Nem 
 
 A Társaság a törvényi kereteken túlmenő feltételeket nem támasztott. 
 
J 1.3.5  A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, 

melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette 
magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan. 

 
Igen        Nem 
 

 
J 1.3.6  A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre 

történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott 
tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek. 

 
Igen        Nem 

 
J 1.3.7  A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót 

tartott. 
 

Igen        Nem 
 
J 1.3.11  Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.  
 

Igen        Nem 
 
J 1.3.12 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati 

javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési 
jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette. 

 
Igen        Nem 
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J 1.4.1  A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik 
ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. 

 
Igen        Nem 
 
A Társaság az osztalékfizetés kezdőnapján kifizeti az osztalékot azon részvényesei számára, 
akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. Ezt követően 
minden hónapban egy alkalommal fizeti ki az osztalékot a megfelelő dokumentumokat 
benyújtó részvényeseinek. 

 
J 1.4.2  A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal 

kapcsolatos irányelveit. 
 

Igen        Nem 
 
J 2.1.2  Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács 

felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával 
kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő 
kérdéseket. 

 
Igen        Nem 

 
J 2.2.1  A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és 

feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a 
felügyelő bizottság eljárt. 

 
Igen        Nem 

 
J 2.3.2  A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott 

ülés előterjesztéseihez. 
 

Igen        Nem 
 
J 2.3.3  Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, 

illetve eseti részvétele. 
 

Igen        Nem 
 
J 2.4.1  Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a 

jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra 
kerültek. 

 
Igen        Nem 

 
J 2.4.2  A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.  
 

Igen        Nem 
 
J 2.4.3  A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok 

megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező 
feladataikat. 

 
Igen        Nem 
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J 2.5.2  Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban 
rögzítették. 
 

Igen        Nem 
 
J 2.5.3  A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség 

kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács 
objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét. 

 
Igen        Nem 

 
J 2.5.5  A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a 

társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be. 
 

Igen        Nem 
 
J 2.7.5  Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási 

rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit 
szolgálja. 

 
Igen        Nem 

 
J 2.7.6  A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem 

alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet. 
 

Igen        Nem 
 
J 2.8.2  Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a 

menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok 
megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe 
történő beépítéséért felelősek. 

 
Igen        Nem 

 
J 2.8.10 A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe 

vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat. 
 

Igen        Nem 
 
J 2.8.12 A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, 

valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését 
benyújtotta az audit bizottságnak/ felügyelő bizottságnak. 

 
Igen        Nem 
 
A Társaság könyvvizsgálója folyamatos tájékoztatást kap a kockázatkezelési rendszerről és a 
kockázatkezelési tevékenységről és figyelemmel kíséri annak működését. Az audit munka 
során az audit saját céljaira áttekinti a kockázatkezelési rendszert és a kockázatkezelési 
tevékenység hatékonyságát, de az elvégzett munkáról külső feleknek (pl. Audit Bizottság) 
jelentést nem ad ki. 
 

J 2.9.1  Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak 
igénybevétele esetén követendő eljárásra. 
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Igen        Nem 
 

J 2.9.1.1 A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele 
esetén követendő eljárásra. 

 
Igen        Nem 
 

J 2.9.1.2 Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén 
követendő eljárásra. 

 
Igen        Nem 
 
Az Audit Bizottság 2016. évben nem vette igénybe külső tanácsadó szolgáltatásait. 
 

J 2.9.1.3 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén 
követendő eljárásra. 

 
Igen        Nem 
 
Az Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 2016. évben nem vette igénybe külső 
tanácsadó szolgáltatásait. 

 
J 2.9.1.4 A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele 

esetén követendő eljárásra. 
Igen        Nem 
 
Az Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság 2016. évben nem vette igénybe külső 
tanácsadó szolgáltatásait. 
 

J 2.9.4  Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire 
tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját. 

 
Igen        Nem 

 
J 2.9.5  A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat 

eredményes végrehajtása érdekében. 
 

Igen        Nem 
 
J 3.1.2  Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a 

bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető 
testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. 

 
Igen        Nem 
 
Az Audit Bizottság rendszeresen tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a fenti témákban. 
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J 3.1.2.1 A jelölőbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a 
bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető 
testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. 

 
Igen        Nem 
 
A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a 
fenti témákban. 
 

J 3.1.2.2  A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / 
igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az 
ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. 

 
Igen        Nem 
 
A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a 
fenti témákban. 
 

J 3.1.4  A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel 
és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. 

 
Igen        Nem 

 
J 3.1.5  A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.  
 

Igen        Nem 
 
J 3.2.2  Az audit bizottság / felügyelő bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság 

számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól. 
 

Igen        Nem 
 
J 3.3.3  A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke 

számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács 
egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben. 

 
Igen        Nem 

 
Az Igazgatóság önértékelést készített munkájáról és megfeleléséről 2016-ban.  

 
J 3.3.4  A jelölőbizottság tagjainak többsége független.  
 

Igen        Nem 
 
J 3.3.5  A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.  
 

Igen        Nem 
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J 3.4.5  A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.  
 

Igen        Nem 
 

A Társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést adott 
az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének 
alapelveiről, továbbá a beszámoló részeként ismertette a kulcspozícióban lévő felső- és 
középvezetés részére történő juttatások kumulált összegét, valamint az éves rendes közgyűlés 
meghívójának közzétételével egyidejűleg közzétette az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 
tagjainak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást, 
személyenkénti bontásban.  

 
J 3.4.6  A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív 

tagjaiból áll. 
 

Igen        Nem 
 
J 4.1.4  A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra 

kiterjednek.  
 

Igen        Nem 
 

Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó 
vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket. 

 
Igen        Nem 

 
J 4.1.7  A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.  
 

Igen        Nem 
 
J 4.1.16  A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.  
 

Igen        Nem 
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2. NAPIRENDI PONT 
 
 

Az Igazgatóság, illetve tagjai részére –  az Alapszabály 12.12. pontja szerint –  adható 
felmentvény megadása 

 
 
Az Alapszabály 12.12. pontja előírja, hogy az éves rendes Közgyűlés minden évben napirendjére tűzi 
az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére 
megadható felmentvény tárgyában. 

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése értelmében amennyiben a felmentvény megadásával a Közgyűlés 
megállapítja az Igazgatóság előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét, 
a Társaság az Igazgatóság, illetve tagjai ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek 
megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények 
vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. 
 
 
A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2016. üzleti évben 
kifejtett üzleti tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére a – 
az Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt. 
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3. NAPIRENDI PONT 
 
 

A könyvvizsgáló 2017. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő 
szerződés lényeges elemeinek meghatározása 

 
 
A MOL-csoport 2017-re és még további két évre vonatkozó audit tevékenységére kiírt ajánlati 
felhívás kiértékelése és az összes, Big4-ba tartozó könyvvizsgáló vállalat által benyújtott 2017-2019-re 
vonatkozó kötelező érvényű ajánlat alapján a Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság támogatásával 
– javasolja, hogy a könyvvizsgálatot továbbra is a jelenlegi könyvvizsgáló, az Ernst & Young 
Könyvvizsgáló Kft. végezze el. 
 
A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság az Audit bizottság támogatásával az alábbi határozati 
javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) a 
MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2017. üzleti évre, a 2018-ban tartandó éves rendes 
közgyűlésig, azaz legkésőbb 2018. április 30-ig. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. 
könyvvizsgálatáért a 2017. üzleti évre 88,3 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg. 
 
Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Szabó Gergely 
(bejegyzési szám: MKVK-005676), akadályoztatása esetén Zsoldos-Horváth Andrea (bejegyzési 
szám: MKVK-005428). 
 
A fentieken túl a Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az 
alábbiakban határozza meg:  
 

 A szerződés tárgya: 
 

A MOL Nyrt. magyar számviteli törvény alapján, az Európai Unió által befogadott 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2017. évi 
anyavállalati és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata. 

 

 Számlázás és díjfizetés: 
 

A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő havi részletben történik, amiről számlát 
a könyvvizsgáló a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig nyújthat be, és amit a 
MOL Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlít ki. 

 

 A szerződés hatálya: 
 

2017. április 13-tól a 2017. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 
2018. április 30-ig tart. 
 

 Egyebekben az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó 
általános szerződési feltételei az irányadók. 
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4. NAPIRENDI PONT 
 

 
Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2016. évi rendes 

közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) 
bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére 

 
 
I. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2016. évi rendes közgyűlést 
követően szerzett saját részvényekről 
 
 
A Társaság 2016. április 14-én megtartott éves rendes közgyűlésének 9. számú határozata 18 
hónapra szóló felhatalmazást adott az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére.  
 
2016. április 14-én a MOL Nyrt. („MOL”) közvetlen és közvetett tulajdonában 7.536.575 darab „A” 
sorozatú, valamit 578 darab „C” sorozatú MOL törzsrészvény volt. 
 
2016. április 14. és 2017. április 13. között a saját részvény szerzésekre az alábbiak szerint került sor:  
 

 2016. augusztus 5-én a MOL gyakorolta vételi opciós jogát a Credit Agricole Corporate and 
Investment Bankkal 2015. december 7-én létrejött opciós szerződés alapján és 2016. 
augusztus 9-ei elszámolási nappal 2.129.666 darab (2.129.666.000 forint össznévértékű) „A” 
sorozatú MOL törzsrészvényt vásárolt, részvényenként 42,0749 euró árfolyamon. A 
megvásárolt részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 2,079%. 
 

 2016. november 24-én a MOL gyakorolta vételi opciós jogát az ING Bank N.V.-vel 2015. 
november 24-én létrejött opciós szerződés alapján és 2016. november 28-ai elszámolási 
nappal 356.899 darab (356.899.000 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt 
vásárolt, részvényenként 42,8654 euró árfolyamon. A megvásárolt részvények alaptőkéhez 
viszonyított aránya 0,348%. 

 

 2017. január 10-én a MOL gyakorolta vételi opciós jogát az UniCredit Bank AG-val 2016. 
január 19-én létrejött opciós szerződés alapján és 2017. január 12-ei elszámolási nappal 
1.721.416 darab (1.721.416.000 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt 
vásárolt, részvényenként 42,2198 euró árfolyamon. A megvásárolt részvények alaptőkéhez 
viszonyított aránya 1,681%. 
 

A MOL közvetlen és közvetett sajátrészvény állománya a mai napon 9.635.575 „A” sorozatú, valamint 
578 „C” sorozatú MOL törzsrészvény.  
 
 
A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
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Határozati javaslat 

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 
2016. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.  
 

 
 
II. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény 
megszerzésére 
 
 
A Társaság 2016. április 14-én megtartott közgyűlése által az Igazgatóság részére saját részvények 
megszerzésére adott felhatalmazás érvényessége 2017. október végén lejár. Az Igazgatóság új 
felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés időpontjától 2018. 
október végéig tartó időszakra. 
 
A MOL Igazgatósága meg kívánja hosszabbítani a felhatalmazást további részvények megszerzésére a 
következő okokból:  
 

 akvizíciós ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni, vagy 

 a Társaság egyes szerződéses jogait (pl. opciós jogait) gyakorolhassa, illetve kötelezettségeit 
teljesíthesse, ideértve a saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök által 
biztosított jogok (pl. átváltási jog, átcserélési jog) gyakorlását, vagy 

 megvédje a részvényeseket egy esetlegesen a piacra zúduló nagyobb részvénycsomag 
negatív következményeitől, mely esetben a Társaságnak képesnek kell lennie nagyobb 
részvénycsomagok megszerzésére, vagy 

 a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, 
részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy 

 a Társaságnak lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetésére, vagy 

 a Társaságnak lehetősége legyen részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok 
és egyéb befektetési struktúrák kialakítására vagy megváltoztatására. 

 
 
A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
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Határozati javaslat 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2016. április 
14-i közgyűlés 9. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével - az alábbiak szerint: 
 

 A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet 
visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben 
jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény 
megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, 
stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. 

 A felhatalmazás a MOL Nyrt. által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény 
megszerzésére jogosít. 

 A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a 
részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy 
időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.  

 A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.  
 
Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető 
ellenérték legalacsonyabb összege 1 Ft,-, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak 
közül a legmagasabbnak a 150 %-át: 
 

a.) a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a részvényekre megkötött ügyletek 
közül a legmagasabbnak az ára, vagy  

 
b.) a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap részvényekre vonatkozó 

forgalommal súlyozott napi átlagárai, vagy  
 
c.)  

(i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen 
adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy  

(ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy  
(iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény 

szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának  
 
napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott 
átlagára, vagy  

 
d.)  

(i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen 
adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy  

(ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy  
(iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény 

szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának  
 

napját megelőző BÉT kereskedési nap részvényekre vonatkozó záróára. 
 

128



MOL Nyrt. 2017. évi közgyűlési dokumentumok 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

 
 

Az Alapszabály 14.1. pontjának („A közgyűlés lefolyása”)  
és 22.8. pontjának („A Felügyelő Bizottság”) módosítása 

 
 
Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 14.1. pontjának módosítását annak érdekében, hogy az 
Igazgatóság elnökének esetleges akadályoztatása esetén az Igazgatóság alelnöke tölthesse be a 
Közgyűlés elnöki tisztségét a Közgyűlés zavartalan működésének biztosítása céljából.  
 
A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 14.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
(új szövegrész vastagon szedve) 
 
„14.1.  A közgyűlésen az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az Igazgatóság alelnöke vagy az 

Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés által megválasztott személy tölti be az elnöki 
tisztet.” 

 

 
 

A Felügyelő Bizottság független tagjaiból álló Audit Bizottság - jogszabályi változások alapján – megnőtt 
feladataira tekintettel célszerű annak lehetővé tétele, hogy a Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvben 
előírt három tagnál több tagot is az Audit Bizottság tagjává választhasson.  
 
Ennek érdekében javasolja az Igazgatóság, hogy az Alapszabályban az Audit Bizottság létszáma 
rugalmasan kerüljön meghatározásra.     
 
A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 22.8. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
(új szövegrész vastagon szedve) 
 
„22.8. A Felügyelő Bizottság független tagjai közül választott Audit Bizottság legalább 3, legfeljebb 8 

tagból áll. Az Audit Bizottság a jogszabályban meghatározott feladatok mellett ellátja a 
Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő vagy 
szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányvállalatai tekintetében is az audit 
bizottsági feladatokat, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott leányvállalatnál 
audit bizottság nem működik.” 
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6. NAPIRENDI PONT 

 
 

Igazgatósági tag választás 
 
 

Az Igazgatóság tagjai közül Molnár József úr igazgatósági tagsága 2017. május 31. napján lejár. 
Tekintettel erre az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Molnár József urat válassza újra, mint a 
Társaság Igazgatóságának tagját 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra. 
 
(Molnár József úr önéletrajza a határozati javaslat után található.) 
 
A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
 
 

 
Határozati javaslat 
 
A Közgyűlés megválasztja Molnár József urat az Igazgatóság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-
ig tartó időtartamra. 
 

 
 
ÖNÉLETRAJZ 
 
MOL-csoport pozíciók: 

• A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től 
• Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től 
• Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013. szeptember 5-től 
• Az INA Felügyelő Bizottságának 2010 áprilisától 
• Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától 
 
1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között 
az Árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a 
BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében 
és reorganizációjában, majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. 
Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVK vezérigazgatói 
tisztét töltötte be. 2003-tól a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptemberétől a 
2011-es vezérigazgatói kinevezéséig pedig a Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. A MOL-
csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. igazgatóságának 2001 
és 2011 között volt tagja. 
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7. NAPIRENDI PONT 
 
 

Felügyelő bizottsági és Audit bizottsági tag választás 
 
 
I. Felügyelő bizottsági tag választás 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai közül Dr. Chikán Attila, John I. Charody és Slavomír Hatina urak felügyelő 
bizottsági tagsága 2017. május 31. napján lejár. Tekintettel erre az Igazgatóság javasolja, hogy a 
Közgyűlés válassza újra Dr. Chikán Attila és John I. Charody urakat, mint a Társaság Felügyelő 
Bizottságának tagjait 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra. 
 
Az Igazgatóság továbbá javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Vladimír Kestler urat, valamint Dávid 
Ilona és Bártfai-Mager Andrea úrhölgyeket, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait 2017. 
június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra. 
 
(A jelöltek önéletrajza a határozati javaslatok után található.) 
 
A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé: 
 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés Dr. Chikán Attila urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. 
május 31-ig tartó időtartamra. 
 

 
 
ÖNÉLETRAJZ 
 
Dr. Chikán Attila  
 
MOL- csoport pozíciók: 

 A Felügyelő Bizottság tagja 2004. április 30-tól 
 A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2005. december 5-től 
 Az Audit Bizottság elnöke 2011. június 8-tól 

1968 óta a Budapesti Corvinus Egyetemen és jogelődjénél dolgozik. 1989-től 1998-ig a BKÁE 
Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője. 1998–1999-ben a magyar kormány gazdasági minisztere. 2000 
és 2002 között a miniszterelnök gazdasági tanácsadói testületének elnöke. 2000 és 2003 között a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora. Ezt követően az Egyetem Versenyképesség Kutató 
Intézetének igazgatója. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és a Svéd Tudományos 
Akadémia külföldi tagja. Tiszteletbeli doktori címet kapott a Lappeenranta-i Műszaki Egyetemtől 
(Finnország) és a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemtől, valamint tagja a Közép-Európai Egyetem 
kuratóriumának. Jelenleg számos funkciót tölt be hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, több 
nemzetközi gazdasági folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Richter Gedeon Nyrt. Felügyelő 
Bizottságának és Audit Bizottságának elnöke. 
 
 
 

131



   MOL Nyrt. 2017. évi közgyűlési dokumentumok 

 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés John I. Charody urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. 
május 31-ig tartó időtartamra. 
 

 
 
ÖNÉLETRAJZ 
 
John I. Charody 
 
MOL- csoport pozíciók: 

 A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től 
 Az Audit Bizottság tagja 

1953 és 1956 között a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Geofizikai Kutatóintézetében dolgozott. 1956 
után Ausztráliában vezető pozíciót töltött be több, tőzsdén jegyzett olaj- és bányász társaságnál, 
ideértve a Bridge Oil Ltd., valamint az Aurora Minerals, Project Mining vállalatokat. A Winton 
Enterprises Pty. Ltd. és a Galina Investment nemzetközi tanácsadó cégek elnök-vezérigazgatója is volt. 
Charody úr 1971-től az Ausztrál Igazgatók Intézetének, 1967-től az Ausztrál Menedzsment Intézetnek 
tagja, 1972 óta békebíró. 1973-ban az angol királynő kitüntetettje (Member of British Empire) 
Ausztráliáért tett szolgálatáért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány Budapestre akkreditált, a 
régió kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere 12 országban. 1997-ben a magyar köztársasági 
elnök az ausztrál–magyar pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét adományozta neki. 2001 óta az OTP 
Bank elnökének főtanácsadója. Jelenleg a Pick Zrt. igazgatóságának és a Csányi Alapítvány 
kuratóriumának tagja.  
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés Vladimír Kestler urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. 
május 31-ig tartó időtartamra. 
 

 
 
ÖNÉLETRAJZ 
 
Vladimír Kestler 
 
MOL-csoport pozíciók: 

 A Slovnaft a.s. Igazgatóságának tagja 2010. április 24. és 2017. május 31. között 

 

Kestler úr a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1986-ban. 1987-től az 

OMNIA export kereskedelmi csoportnál dolgozott. 1989-ben az OMNIA 2. Kereskedelmi Csoport 

vezetőhelyettese, majd 1990-ben a Csoport vezetője lett. 1994-től az OMNIA a.s. Igazgatóságának 

tagjává, majd később az Igazgatóság elnökhelyettesévé nevezték ki. 1997-től a nemzetközi “Ifjú 

Elnökök Szervezetének” (YPO) tagja lett. 2000-től az OMNIA a.s. ügyvezető igazgatója és az Igazgatóság 

elnöke, majd 2004-től a Szlovák Kereskedelmi- és Iparkamara Nemzetközi Bizottságának tagja és a 

Szlovák-Tajvani Kereskedelmi Bizottság elnöke. 2007-ben az Omnia Holding SE Igazgatóságának elnöke 
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és Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetéstudományi Kari Tanácsának tagja lett. 2010-ben 

Svédország Tiszteletbeli Főkonzuljává nevezték ki és 2010 áprilisa óta a Szlovák Gyáriparosok 

Szövetségének elnökhelyettese. 2011-ben doktori fokozatot szerzett a Pozsonyi 

Közgazdaságtudományi Egyetem Társaságirányítási Tanszékén. 
 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés Dávid Ilona úrhölgyet megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. 
május 31-ig tartó időtartamra. 
 

 
 
ÖNÉLETRAJZ 
 
Dávid Ilona 
 
A budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett közgazdász képesítést, majd okleveles 
közgazdászként végzett a Nyugat-magyarországi Egyetem vezetés és szervezés szakán. 
Szakmai pályafutását a SPAR kereskedelmi lánc magyarországi vállalatánál kezdte, majd az acélipari 
gyártással foglalkozó Dunaferr Dunai Vasmű pénzügyi és számviteli igazgatójának nevezték ki. Ezt 
követően a Lukoil magyarországi vállalatának gazdasági vezetője lett. 2005-től a Magyar Államvasutak 
Zrt. (MÁV) könyvelési részlegének vezetőjeként helyezkedett el. 
2010-től a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) elnök-vezérigazgatója lett. 2012 májusától a MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatójává nevezték ki, de a GYSEV-nél az elnöki feladatokat továbbra is ellátja. 
A nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítésében végzett tevékenységéért 2013-ban Golden Chariot 
(Arany Fogat) díjat kapott, amely az orosz parlament és az orosz közlekedési minisztérium egyik 
legmagasabb szakmai kitüntetése. A hazai vasúti közlekedési ágazat megújítása és folyamatos 
működtetése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként 2014 augusztusában a Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át. 2015-ben a Köz Szolgálatáért Érdemjel 
arany fokozatát adományozták neki. 
2016 januárjától a Dunaújvárosi Egyetem Konzisztóriumának elnöke, 2016 júliusától a HUNGRAIL 
Magyar Vasúti Egyesület elnöke. Nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségei: az Európai 
Vasúttársaságok és Infrastruktúra Üzemeltetők Közössége (CER) Vezető Bizottsági tagja, A Nemzetközi 
Vasútegylet (UIC) Európai Vezető Bizottsági tagja, a Transzszibériai Szállítások Koordinációs 
Tanácsának (TSZKT) alelnöke 2013 és 2015 között. 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés Bártfai-Mager Andrea úrhölgyet megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 
1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra. 
 

 
 
ÖNÉLETRAJZ 
 
Bártfai-Mager Andrea 
 
2011. március 21-től a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja volt egészen a postaügyért 
és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánymegbízottként való kinevezéséig. 
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Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és Moszkvában, a Nemzetközi 
Kapcsolatok Intézetében végezte. Szakmai pályafutását a Postabank Rt.-nél kezdte, ahol többek között 
vezető kockázatértékelőként, illetve a vezérigazgató szakmai titkáraként tevékenykedett. Karrierjét 
2001-től a Magyar Nemzeti Bankban folytatta, 2005-ig főosztályvezetőként, majd 2005 és 2007 között 
a Pénzügyi Stabilitás szervezeti egység vezetőjeként. A Magyar Nemzeti Bank képviseletében részt vett 
az Európai Központi Bank Bankfelügyeleti Bizottságának munkájában, illetve tagja volt az Európai Unió 
és az Európai Központi Bank közös pénzügyi válságkezelő munkacsoportjának is. 
2007 és 2010 között a Gazdasági Versenyhivatal versenyjogi és fogyasztóvédelmi tágyú, illetve a 
pénzügyi közvetítőrendszert és annak tagjait közvetlenül érintő eljárásokban eljáró és előadó 
versenytanácstagja volt. 2010-től a Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója, ahol 
a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálásával, az eredményes gazdálkodás visszaállításával 
foglalkozott. 
 
 
II. Audit bizottsági tag választás 
 
Tekintettel arra, hogy Dr. Chikán Attila úr és John I. Charody úr a Felügyelő Bizottság független tagjaiból 
választott Audit Bizottság tagjai is, audit bizottsági tagok választása is szükséges.  
 
Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Társaság Audit Bizottságának tagjaivá Dr. 
Chikán Attila és John I. Charody urakat 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra, valamint 
válassza meg a Társaság Audit Bizottságának tagjaivá Dávid Ilona és Bártfai-Mager Andrea úrhölgyeket 
2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra. 
 
Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés válassza meg a Felügyelő Bizottság független tagjai 
közül Ivan Mikloš urat, az Audit Bizottság póttagját, az Audit Bizottság állandó tagjává 2017. május 1-
től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.  
 
(Ivan Mikloš úr önéletrajza a határozati javaslatok után található.) 
 
A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé: 
 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés megválasztja Dr. Chikán Attila urat az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. 
május 31-ig tartó időtartamra. 
 

 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés megválasztja John I. Charody urat az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 
31-ig tartó időtartamra. 
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Határozati javaslat 

A Közgyűlés megválasztja Dávid Ilona úrhölgyet az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. 
május 31-ig tartó időtartamra. 
 

 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés megválasztja Bártfai-Mager Andrea úrhölgyet az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 
2022. május 31-ig tartó időtartamra. 
 

 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés megválasztja Ivan Mikloš urat az Audit Bizottság tagjává 2017. május 1-től 2021. április 30-
ig tartó időtartamra. 
 

 
 
ÖNÉLETRAJZ 
 
Ivan Mikloš 
 
MOL-csoport pozíciók: 
 A Felügyelő Bizottság tagja 2016. május 1-től 
 Az Audit Bizottság póttagja 
Ivan Mikloš korábbi szlovák miniszterelnök-helyettes, a Szlovák Köztársaság korábbi 
pénzügyminisztere (2002-2006, 2010-2012), helyettes gazdasági minisztere (1998-2002) és 
privatizációs minisztere (1991-1992). Társalapítója és vezetője a MESA10 think-tanknak (1992-1998). 
2006 és 2010, valamint 2012-2016 között szlovák parlamenti képviselő. 2014-ben kinevezték ismét a 
MESA10 elnökének és tagjává vált az Ukrán Nemzeti Reformok Tanácsa és a VoxUkraine Nemzetközi 
Tanácsadó Testületének. 2016 áprilisáig az ukrán pénzügyminiszter vezető tanácsadója, valamint az 
ukrán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi miniszter tanácsadója is. 2016 áprilisától vezető gazdasági 
tanácsadója az Ukrán miniszterelnöknek és társelnöke az Ukrán Reform Stratégiai Tanácsadó 
Csoportjának. Társalapítója az ukrán gazdasági stratégia think-tank központjának. 
Ivan Mikloš a gazdasági reformok egyik vezető alakja volt Szlovákiában. Jelentősen hozzájárult a 
Szlovák Köztársaság belépéséhez az OECD-be, átfogó és hatékony adóreformot indított útjára, továbbá 
irányította a szlovák kormány gazdasági szerkezetátalakítási és pénzügyi konszolidációs programját. A 
második Dzurinda-kormány (2002-2006) az Ivan Mikloš által támogatott súlyos megszorító 
intézkedéseinek és átfogó strukturális reformprogramjának (adó, szociális szektor, nyugdíj, 
egészségügy, közpénzügyek, munkaerőpiac) köszönhetően szerezte magának erősen reformer 
hírnevét. Szlovákia ezen reformoknak köszönhetően válhatott 2009-ben az Eurozóna tagjává. 2004-
ben az Euromoney az Év Pénzügyminisztere díjjal tüntette ki, a Világbank „Doing Business” jelentése 
pedig a top üzleti reformerek listáján szerepeltette. Ivan Mikloš írta a Book of reforms (2005) és a 
Rewriting the rule (2001) című könyveket, valamint szerzője több tucat szakirodalmi és sajtóban 
megjelent tanulmánynak és cikknek is. 
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8. NAPIRENDI PONT 
 
 

Felügyelő Bizottság munkavállalói küldött választás 
 

 
A Felügyelő Bizottság munkavállalói küldött tagjai közül Juhász Attila úr, Hegedűs Andrea úrhölgy és Dr. 
Puskás Sándor úr tagsága egységesen 2017. május 31. napján lejár, amelyre tekintettel a Közgyűlésnek új 
munkavállalói Felügyelő Bizottsági tagokat kell választania. 
 
A Ptk. 3:125. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a munkavállalói képviselőket a 
felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a társaságnál működő 
szakszervezetek véleményének figyelembevételével. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés 
köteles a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró 
ok áll fenn. 
 
A Társaság Üzemi Tanácsa, figyelemmel a Felügyelő Bizottság létszámának bővülésére is, Bognár Piroska, 
Tóth András, Dr. Puskás Sándor, valamint Ördög Tibor István munkavállalókat jelöli a Társaság Felügyelő 
Bizottságába.   
 
(A jelöltek önéletrajza a határozati javaslat után található.) 
 
Az Üzemi Tanács jelölése alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés Bognár Piroska úrhölgyet, Tóth András urat, Dr. Puskás Sándor urat, valamint Ördög Tibor 
István urat a Társaság Felügyelő Bizottsága munkavállalói küldött tagjaivá választja meg 2017. június 1-től 
2022. május 31-ig terjedő időtartamra.  
 

 
 
ÖNÉLETRAJZOK 
 
Bognár Piroska 
 
1976-ban kezdett dolgozni a MOL Nyrt. jogelődjénél, a Dunai Finomítóban. 1995 óta szakszervezeti 
tisztségviselő. Munka mellett 2001-ben egyetemi diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem 
Humánszervező szakán. 2001-ben megválasztották a MOL Vegyész Szakszervezet ügyvezető elnökének, 
ahol fő feladata a szervezési és gazdasági ügyek vitele volt. 2002-től 2007-ig a MOL Felügyelő 
Bizottságának tagja volt. 2007-ben megválasztották a MOL Vegyész Szakszervezet elnökének, amely 
tisztséget a mai napig betölti. 
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Tóth András 
 
Vegyésztechnikusként 1984-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. A teljes időszak alatt 
a Dunai Finomító Motorhajtóanyag-gyártás szervezetében töltött be különböző pozíciókat, 
Százhalombattán. Jelenleg Operátor Tréning Szimulátor tréner. A MOL Csoport Európai Üzemi Tanács 
tagja, a MOL Magyarország Üzemi Tanács alelnöke és az Olajipari Szakszervezet alapszervezeti bizalmija. 
 
 
Dr. Puskás Sándor 
 
MOL-csoport pozíció: 
 
 A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2011. április 28-tól 
 
Olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. Okleveles olajmérnök és 
K+F vezető mérnöki munkakört tölt be a MOL KT Kutatás és fejlesztés MOL szervezetében, Algyőn. A 
kőolajtermelés területén, termelésmérnöki, termelésvezetői, műszaki kutatás-fejlesztési mérnöki és K+F 
projektmenedzseri pozíciók betöltésével, 31 éves szakmai tapasztalatot szerzett. Dr. Puskás a Moszkvai I. 
M. Gubkin Petrolkémiai és Gázipari Egyetemen szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi József Attila 
Tudományegyetemen védte meg doktori fokozatát a kolloidkémiai tudományok terén. A Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében szerezte meg posztgraduális HR és K+F 
menedzsment fokozatát. Dr. Puskás 2005 és 2011 között a TEMPO Egészségpénztár Ellenőrző 
Bizottságának tagja és elnöke volt. Számos hazai és nemzetközi műszaki- tudományos közlemény 
szerzője és társszerzője. Tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az 
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOL -Bányász szakszervezetnek. Küldött a TEMPO 
Egészségpénztár Küldöttközgyűlésében. 
 
 
Ördög Tibor István 
 
A Szegedi Bányászati Üzemben pályakezdőként, 1994-ben csatlakozott okleveles vegyészként a 
minőségellenőrzési laboratórium munkájába, majd minőségirányítási szakértőként és gázfeldolgozási 
szakértőként is dolgozott Algyőn, s közben a kromatográfiás szakmérnök szakot is elvégezte a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. Ezt követően a kutatás-termelés teljes értékláncát kiszolgáló Upstream 
Laboratóriumoknak lett a vezetője 7 és fél évig. Az azt követő 4 évben különböző Upstream  
középvezetői pozíciókat töltött be, s egyben támogatta az Upstream ügyvezető igazgató munkáját. A 
Rotary Zrt. igazgatósági tagja volt és a Drilltransz részvényesi képviselője 2011-ig. 2011-től 2013-ig az Új 
technológiák és K+F vezetőként, majd később szenior szakértőként folytatta tevékenységét. Az EU ÜT 
tagja volt 3 évig és a Bányász szakszervezet tagja 1994 óta. Az SPE magyarországi tagozatának tagja 2001 
óta. Számos hazai és nemzetközi tudományos publikáció és prezentáció szerzője és társszerzője. 
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9. NAPIRENDI PONT 
 
 

Döntés az „A” sorozatú törzsrészvények névértékének módosításáról  
és az Alapszabály 7.2., 10.1 és 10.4 pontjainak kapcsolódó módosításáról 

 
 
A MOL részvények jelenlegi 20.000 forint körüli tőzsdei árfolyama többszöröse a BÉT prémium 
szegmensét alkotó részvények 3.500 forintos átlagos árfolyamának. A részvényfelaprózás jellemzően 
forgalom- és likviditásnövelő, főleg, ha olyan időszakban következik be, amikor a cég stabilan, jól 
teljesít, valamint a felaprózás utáni alacsonyabb árfolyam megkönnyíti a kisbefektetők kereskedését 
MOL részvényekkel 
 
A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az „A” sorozatú, egyenként 1.000 forint 
névértékű dematerializált törzsrészvények nyolcadolással történő, egyenként 125 forint névértékű 
dematerializált törzsrészvénnyé való átalakítását. 
 
Az átalakítás következtében 1 darab 1.000 forint névértékű törzsrészvény helyébe 8 darab, egyenként 
125 forint névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” 
sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részvénysorozat össznévértéke 
változatlan marad. A kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő 
szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan marad. 
 
 
A fentiekre tekintettel az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 
 
 

 
Határozati javaslat 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 102.428.103 darab, egyenként 1.000,-Ft névértékű „A” 
sorozatú törzsrészvényét - a névérték nyolcadolásával – 819.424.824 darab, egyenként 125,-Ft 
névértékű törzsrészvénnyé alakítja át. 
 
Az „A” sorozatú törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság 
alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az 
„A” részvénysorozat össznévértéke változatlan marad. 
 
A Közgyűlés az „A” sorozatú részvények névértékének és darabszámának módosítására tekintettel 
az Alapszabály 7.2., 10.1. és 10.4. pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
 
(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve) 
 
A 7.2. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
„7.2. A Társaság alaptőkéje 102.428.682.578 Ft, azaz egyszázkettőmilliárd-

négyszázhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forint, amely:  
a.) 102.428.103 819.424.824 darab "A" sorozatú, névre szóló, 1.000.- 125,- forint 

névértékű és 578 darab "C" sorozatú, névre szóló, 1.001,- forint névértékű, 6000,- 
forintos áron, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalással egyidejűleg 
átruházott nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott, azonos jogokat biztosító 
törzsrészvényből, és 
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 b.) 1 darab "B" sorozatú, névre szóló, 1.000.- forint névértékű, jelen Alapszabályban 

 meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvényből áll.” 

 
 
A 10.1. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„10.1. Minden 1.000,- 125,- Ft, azaz egyezer egyszázhuszonöt forint névértékű "A" sorozatú 

részvény egy szavazatra illetve 1.001,- Ft, azaz egyezeregy forint névértékű "C" sorozatú 
részvény egy nyolc egész egyezred nyolcezred szavazatra jogosít kivéve az alábbiakat: 

 
[…]” 

 
A 10.4. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
„10.4. A 12.4. pontban foglaltaknak megfelelően az ott felsorolt közgyűlési határozatok 

meghozatalához a "B" sorozatú részvényes igen szavazata szükséges. Egyéb kérdésekben a 
"B" sorozatú részvény névértékének megfelelően egy nyolc szavazatra jogosít.” 

 
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az „A” sorozatú törzsrészvények fentiek szerinti 
átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben, a 
Tőkepiaci Törvényben és a Cégtörvényben meghatározott teendők ellátására. 
 
Jelen határozat 2017. szeptember 1-én lép hatályba.  
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