
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2019. április 11-én 1000 órakor megtartott éves rendes 

Közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

 

 

Helyszín: Budapest Music Center 

(1093 Budapest, IX. kerület, Mátyás utca 8.) 

 

 

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Hernádi Zsolt: 

Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen megjelent részvényeseket, részvényesek képviselőit s 

kedves vendégeinket. 

 

Ezennel a Közgyűlést megnyitom! Megállapítom, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen 

igazolták, képviselőik meghatalmazásaikat a regisztráció során átadták.  

 

Bejelentem, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént: a Közgyűlés 

összehívására vonatkozó hirdetmény 2019. március 11-én az Alapszabályban foglaltak szerint a 

Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján is megjelent. 

 

Bejelentem, hogy 9 óra 30 percig a szavazásra jogosító részvények által megtestesített 

szavazatok 40,93 %-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviselteti magát a Közgyűlésen, 

és ezáltal a Közgyűlés határozatképes.  

 

Felkérem dr. Kara Pál urat, a Társaság vezető jogi tanácsadóját, a Közgyűlés lebonyolításával 

kapcsolatos néhány fontos és hasznos tudnivaló ismertetésére. 

 

dr. Kara Pál: 

Jó reggelt kívánok! Engedjék meg, hogy először a biztonsági tudnivalókat ismertessem.  

 

Vészhelyzet esetén a termet a főbejáraton, illetve a főbejárattól jobbra és balra található 

vészkijáratokon keresztül kell elhagyni. A termet elhagyva utcára nyíló kijáratok vezetnek ki az 

épületből. Egy esetleges kiürítés során kérem, kövessék a biztonsági személyzet utasításait és 

fegyelmezetten közelítsék meg a legközelebbi vészkijáratot. 

 

Tájékoztatom a tisztelt részvényeseket, hogy a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos 

információk  jelentős része a közgyűlési hirdetményben közzétételre került, így azok külön nem 

kerülnek megismétlésre. Erre tekintettel csak néhány fontos további tudnivalót ismertetek. 

 

A Közgyűlés az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetményben megjelent 

napirendi pontokat tárgyalja, a hirdetményben megjelent sorrendben. A Közgyűlésen új napirendi 

pont felvételére nincs lehetőség, mivel a Közgyűlés a hirdetményben nem szereplő kérdéseket 

csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen van és egyhangúlag 

hozzájárul a napirendi pont megtárgyalásához. 

 

Amennyiben a napirendi pontokhoz módosító, kiegészítő javaslat érkezik, úgy először az 

Igazgatóság határozati javaslatát fogja az Elnök úr szavazásra bocsátani. 

 

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a szavazógépes rendszer a részvényesek által leadott 

„igen”, „nem”, „tartózkodik” szavazaton kívül feltünteti a Közgyűlésen jelenlévő, szavazatot le nem 

adó részvényeseket is, akiket „nem szavazó” részvényesként kezel, és akiket a 

határozatképesség megállapításánál szintén figyelembe kell venni. 

 

 

 



3 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy kívánnak-e észrevételt tenni az 

előbb ismertetett ügyrendi kérdésekhez, illetve a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos 

kérdéshez. 

 

Úgy látom, hogy nem. A részvényeseknek határozniuk kell a KELER Zrt. megbízásából eljáró 

DCN Rental Kft. által működtetett gépi szavazási technika használatának elfogadásáról, ezért 

először is felkérem Borókné Matus Juditot a KELER Zrt.-től, hogy ismertesse a szavazógépes 

rendszert és a szavazás technikáját, majd felkérem Kara urat, hogy ismertesse az ezzel 

kapcsolatos határozati javaslatot. 

 

Borókné Matus Judit: 

Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr!  

 

Borókné Matus Judit vagyok, a Közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében 

közreműködő KELER Zrt. képviselője. Röviden bemutatom a szavazási rendszert.  

 

A regisztráció során Önök egy vezetéknélküli, rádiófrekvenciás szavazógépet kaptak, amelyen 

minden részvényesnek az egyedi szavazatszáma szerepel. Ennek megfelelően kérem a 

szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda. 

 

A szavazógépet a Közgyűlés megkezdésekor egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet 

aktiválni. Szavazni az „1-es”, „2-es”, „3-as” gomb megnyomásával lehet. „1-es” gomb az „Igen”, „2-

es” gomb a „Nem”, a „3-as” gomb pedig a „Tartózkodás” szavazat leadására szolgál. 

 

Minden egyes szavazást a Közgyűlés elnöke fog elrendelni, és a szavazatokat a szavazás 

kezdetét jelző hangjelzést követő 20 másodperc alatt lehet leadni a következő, szavazást lezáró 

hangjelzésig. 

 

A szavazás megkezdését követően kérem, nyomják meg a szavazókészülék választásuknak 

megfelelő „1-es”, „2-es” vagy „3-as” gombját, majd engedjék el. A gomb megnyomásával 

egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatnak megfelelő gomb száma fog megjelenni, 

majd a szám eltűnése jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a 

szavazókészüléknek. Fontos, a gombot nem szabad lenyomva tartani, illetve hogy többszöri 

gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti. 

 

A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint az Elnök úr előtt 

elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően, 

megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A Közgyűlés elnöke természetesen 

szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét. 

 

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer két tizedesjegyre 

kerekíti, ezért előfordulhat, hogy például egy darab „Nem” szavazat esetében a kiírásra kerülő 

szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a 

Közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz.  
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Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást! Kérném a hangjelzést!  

 

Nyomjanak meg egy tetszőleges gombot a készülék aktiválásához, és ezután szavazzanak! 

 

A szavazás lezárult, s megjelent az eredmény. 

Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük, kérem szóljanak, azt rögtön kicseréljük. 

Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérném, most tegyék fel 

azokat! 

 

Köszönöm, jó munkát és sikeres Közgyűlést kívánok! 

 

dr. Kara Pál: 

Köszönöm szépen. A határozati javaslat pedig a következő:  

 

1. sz. Határozati javaslat: 

A Közgyűlés elfogadja az ismertetett szavazótechnika használatát. 

 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazás rendjével és 

technikájával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel vagy indítvány? 

 

Úgy látom, hogy nincsen. Tájékoztatom a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslatról a 

Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 

Kérem, szavazzanak! 

S z a v a z á s 

 

1. sz. Határozat 

 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 253.088.713 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) 

tartózkodik (100 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal az ismertetett gépi szavazótechnikát 

elfogadta. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,89% 

Nem:                          0,00% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a 

szavazatszámlálók megválasztására vonatkozó határozati javaslatot. 
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dr. Kara Pál: 

Ami a következő: 

 

2.  sz. Határozati javaslat: 

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Bódog Zsófia Annát, az 

Igazgatóság titkárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Klauz Ditta részvényest, 

szavazatszámlálóknak Borókné Matus Juditot a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL 

Nyrt. képviseletében.  

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e valakinek észrevétele, indítványa vagy kérdése? 

  

Úgy látom, hogy nincsen. Kérem, szavazzanak! 

 

S z a v a z á s 

2. sz. Határozat 

 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 253.088.477 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 236 (0,00%)  

tartózkodik (100 (0,00%) nem szavazott”) szavazattal dr. Bódog Zsófia Annát, az 

Igazgatóság titkárát jegyzőkönyvvezetőnek, Klauz Ditta részvényest jegyzőkönyv-

hitelesítőnek, Borókné Matus Juditot a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. 

képviseletében szavazatszámlálóknak megválasztotta.  

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,89% 

Nem:                          0,00% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

A technikai kérdések lezárása után, megnyitom az 1. napirendi pontot:  

 

1. NAPIRENDI PONT 

 

Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által befogadott 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2018. évi 

anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására 

vonatkozó javaslatnak az előterjesztése. 

 

Felkérem Molnár József urat, a Társaság vezérigazgatóját, hogy a 2018. üzleti évről szóló 

beszámolót ismertesse a Közgyűléssel. 
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Molnár József: 

Hölgyeim és Uraim, tisztelt részvényesek! 

 

Mindenekelőtt szeretném felhívni figyelmüket, hogy a prezentációval kapcsolatban a 

felelősségkizárási nyilatkozatban megfogalmazottak a mérvadók. 

 

2018 összességében továbbra is kedvező működési környezetet hozott az olajipar számára. Az 

olajárak tovább emelkedtek, a jelentős évvégi korrekció ellenére több, mint 30%-al voltak 

magasabbak, mint 2017-ben. Folytatódott a kereslet bővülése, mind globálisan, mind Közép-Kelet-

Európában. A MOL számára fontos közép-kelet-európai régióban az üzemanyagfogyasztás 

mintegy 3 %-kal nőtt 2018-ban. 

 

Az emelkedő olajárakkal párhuzamosan ugyanakkor a finomítói és a petrolkémiai árrések 

gyengültek, amely negatívan hatott a Donwstream üzletág eredményességére. A MOL-csoport 

újrabeszerzési árakkal becsült tisztított EBITDA-ja – adó, kamatok, értékcsökkenés előtti 

eredménye – 2018-ban 7,28 milliárd forint volt, 8 %-kal magasabb, mint 2017-ben. Az Upstream 

szegmens volt a MOL-csoport  legnagyobb eredménytermelője: az EBITDA 46%-kal ugrott meg – 

a magasabb olaj- és gázáraknak, illetve az emelkedő termelésnek köszönhetően. A Downstream 

szegmens tisztított EBITDA-ja csökkent 2018-ban az említett alacsonyabb petrolkémiai és 

finomítói árrések miatt. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmensben folytatódott a profitnövekedés, 

amihez mind az üzemanyag-, mind a nem-üzemanyag-értékesítések bővülése hozzájárult. A Gáz 

Midstream szegmensben csökkent az eredmény, alapvetően az alacsonyabb bevételek miatt. 

 

2018-ban a MOL-csoport jelentősen, 27 %-os mértékben növelte a beruházásait. A beruházások 

összege elérte a 357 forintot. A növekedés elsősorban stratégiai projektekhez kapcsolódott, 

ezekre már 2018-ban is mintegy 46 milliárd forintot költöttünk. Ezenkívül jelentősen nőttek a 

Fogyasztói Szolgáltatások szegmens beruházásai az egyre gyorsuló ütemben bővülő Fresh 

Corner hálózat miatt. 

 

A MOL-csoport egyszerűsített szabad cash flow-ja 4 %-kal csökkent, de továbbra is kiemelkedően 

magas szinten áll, elérte a 375 milliárd forintot, mintegy 1,4 milliárd dollárt. Míg az Upstream 

szegmens jelentős mértékben növelte a szabad cash flow-ját, a Downstream és Gáz Midstream 

szabad cash flow érzékelhetően csökkent. 

 

Szegmensenként tekintve az eredményeket: 

 

Az Upstream szegmens jelentős mértékben javított készpénztermelő képességén: közel 1 milliárd 

dollárnyi szabad cash-t termelt 2018-ban, ami hordónként 25 dollárnak felel meg. Ezt a szintet 

utoljára 2013-ban sikerült megközelíteni, azonban akkor az árak 109 dolláros szinten álltak a 

tavalyi 70 dollárral szemben. Ehhez a kiemelkedő teljesítményhez nagymértékben hozzájárult a 

szigorú költségkontroll, a növekvő termelés, s az emelkedő kőolaj- és gázárak. 

 

A Downstream szegmens romló külső környezetben működött 2018-ban. Ugyan a Downstream 

2022 program első éve a tervet meghaladó 110 millió dolláros hatékonyságnövekedést hozott, ez 

nem volt elég a csökkenő árrések ellensúlyozására. 2019-ben a hatékonyságnövekedés tovább 
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folytatódik, a stratégiai projektek újabb lendületet kapnak: 2018-ban megszületett a végső 

beruházási döntés a Polyolra; 2019-ben további projektek beruházási döntései várhatók. 

 

A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens újabb rekord évet zárt 2018-ban. A két számjegyű 

növekedés fennmaradt, az EBITDA 18 %-al 115 milliárd forintra növekedett. Kiemelkedő volt a 

nem-üzemanyag jellegű értékesítések eredménytömegének 30 %-os bővülése, amellyel a teljes 

árrés több, mint 27 %-a most már a nem-üzemanyag jellegű értékesítésből származik. Mindezt 

egy bővülő üzemanyag-piaci környezetben sikerült elérni. 

 

Az erős készpénztermelés következtében 2018 során eladósodottságunk tovább csökkent, s a 

MOL-csoport továbbra is jelentős likviditási tartalékokkal rendelkezik. A MOL számára a pénzügyi 

fegyelem, az erős pénzügyi pozíció fenntartása kulcsfontosságú maradt. Eladósodottságunkat 

olyan szinten akarjuk tartani, ami megfelel a befektetésre ajánlott hitelminősítésnek, amivel 

jelenleg is rendelkezünk. 

 

A MOL Igazgatósága az idén is úgy látja, hogy a pénzügyi eredmények alapján folytatódhat az 

elmúlt évek osztalékfizetési gyakorlata, amely folyamatosan növekvő kifizetést tesz lehetővé. 

Továbbá az Igazgatóság javasolja, hogy a terveket meghaladó készpénztermelés egy része 

szintén megosztásra kerüljön a részvényesekkel ebben az évben is. Így az Igazgatóság 

összességében 107,3 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja. Ez, figyelembevéve a saját 

részvények várható állományát 142,5 forint egy részvényre jutó osztalékot jelent majd, amelyből 

95 forint a szokásos részvényenkénti osztalék – ez 12 %-os növekedést jelent –, míg 47,5 forint 

egyszeri kifizetés, amelyet a kiemelkedő cash flow tesz lehetővé. 

 

2018-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk a cégcsoport fenntartható fejlődésére. Ezen 

erőfeszítéseket hűen tükrözik azon pozitív értékelések, amelyeket a környezetvédelem, a 

társadalmi problémák megoldására és a társaságirányítással kapcsolatban felmerülő kérdések 

értékelésére specializálódó elemzőházaktól kaptunk. A MOL immár harmadik egymást követő 

évben lett tagja a Dow Jones Fenntarthatósági Indexnek, míg a Sustainanalytics az iparág legjobb 

három cége közé sorolta társaságunkat és példaként hozta fel arra, hogyan lehet nem csak 

felkészülni, de akár profitálni is az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású világra történő felkészülés 

során. 

 

2019-re alapvető célkitűzéseink nem változtak. Összhangban vagyunk a korábban publikált 2019-

2023 évekre vonatkozó makró- és pénzügyi keretrendszerrel. Ebben az évben 2,3 milliárd dollár 

EBITDA-ra számítunk, 60 dolláros olajár-környezetet és normalizálódó Downstream marginokat 

alapul véve. Beruházásaink jelentősen nőnek, elérhetik a 2 milliárd dollárt, amelyből 8-900 millió 

dollár stratégiai növekedési projektekhez kapcsolódik. Emellett folytatni kívánjuk a szokásos, 

alaposztalék emelését is. Az Upstream szegmensben termelésünk 110.000 kőolaj-egyenértékes 

körül alakulhat 2019-ben, folytatjuk az értékteremtést, és még nagyobb hangsúly kerül a 

készletpótlásra. A Downstream szegmens elsődleges célja a stratégiai projektek végrehajtása, a 

meglévő működés hatékonyság javítása és az új stratégiai projektek megtalálása. A Fogyasztói 

Szolgáltatásoknál további növekedés, változatlan nem-üzemanyag fókuszú termékek és 

szolgáltatások növelése, és további mobilitási újdonságok bevezetése a cél. Mindezek mellett 

természetesen pénzügyi rugalmasságunkat, erős mérlegünket is meg kívánjuk őrizni. 
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Hölgyeim és Uraim! Köszönöm figyelmüket, várjuk esetleges kérdéseiket! 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönjük szépen Molnár úr tájékoztatását! 

 

A könyvvizsgáló jelentése az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2018. 

évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról  

 

Felkérem Szabó Gergelyt, a Társaság könyvvizsgálóját, hogy a könyvvizsgálói jelentést 

ismertesse a Közgyűléssel.  

 

Szabó Gergely: 

Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! 

 

A megbízásunknak megfelelően elvégeztük a MOL Nyrt. egyedi és konszolidált éves 

beszámolójának a könyvvizsgálatát. A jelentésünket 2019. március 14-én adtuk ki. 

 

A pénzügyi kimutatás mérlegében az eszközök és a források egyező végösszege 2.972.835 millió 

Ft, a tárgyév nyeresége 301.417 millió Ft. A konszolidált pénzügyi kimutatás mérlegében az 

eszközök és források egyező végösszege 4.611.581 millió Ft, a tárgyév nyeresége 305.678 millió Ft. 

 

A könyvvizsgálati standardokkal összhangban jelentésünkben az idén is kiemeltük a 

kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseket. Ezek a következő voltak: olaj- és gázkészletek 

becslésének folyamata; nagykereskedelemből származó árbevételek elszámolása; eszköz 

értékvesztések és a kereskedési tevékenység. 

 

A vezetés felelős a pénzügyi kimutatások, illetve a konszolidált pénzügyi kimutatások EU IFRS-

ekkel összhangban való elkészítéséért. A mi felelősségünk a pénzügyi kimutatások 

véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó törvényekkel összhangban 

végeztük el. Meggyőződésünk, hogy az általunk szerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 

megfelelő alapot nyújt a véleményünkhöz.  

 

Véleményünk szerint a pénzügyi kimutatások, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások 

megbízható és valós képet adnak a MOL Nyrt. és a MOL-csoport 2018. évi vagyoni-, pénzügyi 

helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 

teljesítményéről, cash-flow-iról az Európai Unió által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardokkal összhangban.  

 

Köszönöm szépen! 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönjük Szabó Gergelynek, a Társaság könyvvizsgálójának tájékoztatóját. 
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A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi beszámolókról és az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő 

igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról 

 

Felkérem Áldott Zoltán urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság – az Audit 

Bizottság támogatásával kidolgozott – véleményét ismertesse a Közgyűléssel. 

 

Áldott Zoltán: 

Köszönöm Elnök úr! 

 

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségének megfelelően 

végezte feladatát 2018-ban is. A bizottságok öt alkalommal üléseztek az év folyamán, az azonos 

napirendi pontok az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság együttes ülésein kerültek 

megvitatásra. 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, valamint a Csoportszintű Biztonság szervezet 

működéséről. Figyelemmel kísértük továbbá a makrogazdasági és iparági fejleményeket is. 

 

A Felügyelő Bizottság részt vett a MOL-csoport és az egyes üzletágak stratégiai prioritásainak 

kidolgozásában, az ezekre vonatkozó előterjesztések előkészítésében, áttekintésében, valamint a 

jóváhagyási folyamatban. A Felügyelő Bizottság 2018-ban többek között megvizsgálta és 

megvitatta az Upstream üzletág szénhidrogén készletpótlását célzó üzletfejlesztési tevékenységét, 

amely véleményünk szerint elengedhetetlen a hosszútávú fenntarthatóság és versenyképesség 

megőrzése szempontjából. A MOL-csoport 2030-as stratégiájához kapcsolódó nagyszabású 

transzformációs projektek ütem- valamint költségvetési terv szerinti megvalósítása, valamint a 

MOL-csoport jövedelmezőségének fenntartását célzó új üzleti tevékenységekre és irányokra 

vonatkozó kezdeményezések szintén üléseink napirendjén voltak.  

 

A Felügyelő Bizottság szintén kiemelt figyelemmel kísérte azon belső erőfeszítéseket, amelynek 

célja képzett és tapasztalt munkaerő biztosítása a MOL-csoport számára, s különös figyelmet 

fordítottunk a sokszínűség és nyitottság – vagy Diversity és Inclusion – kérdéskörére. Emellett az 

egészségügyi-, biztonsági- és környezetvédelmi alapelvek és az ehhez kapcsolódó intézkedések 

rendszeres felülvizsgálata is megvitatásra került, amelyeknél munkavállalóink biztonsága mindig a 

legmagasabb prioritást élvezi. Ezen felül hiszünk abban, hogy a MOL ökológiai lábnyomának 

pontos megértése, kontrollálása és csökkentése elengedhetetlenül szükséges az üzlet hosszú 

távú fenntarthatóságához. 

 

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 

munkájában az Audit Bizottság munkájára is. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a 

Társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott.  
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A Társaság az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 

(„IFRS”) alapján elkészített 2018. évi beszámolója, amelynek könyvvizsgálatát az 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 2018. év végi 9,0 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a közép-kelet-európai régió egyik 

vezető vállalata. Összességében 2018-at újra a kimagasló eredmény jellemezte, de emellett ez az 

év a transzformáció éve is volt. A MOL-csoport erős pénzügyi évet zárt, EBITDA-ja 764 milliárd 

forintra emelkedett, ami 14%-kal haladta meg a 2017-es szintet. A jó eredmény elsősorban az 

Upstream, valamint a Fogyasztói Szolgáltatások szegmensek teljesítményének köszönhető, 

amelyek ellensúlyozták a Downstream és a Gáz-midstream valamivel alacsonyabb eredményét. A 

működőtőke változás előtti működési cash-flow 9%-kal 704 milliárd forintra növekedett, 

összhangban az EBITDA változással. A működőtőke 108 milliárd forintos növekedését figyelembe 

véve - ami a magasabb olajár és növekvő készletállomány eredménye – a működési cash-flow 

éves összehasonlításban 6%-kal nőtt és 596 milliárd forintot ért el. A MOL-csoport 2018. év 

folyamán is megőrizte erős pénzügyi helyzetét, eladósodottsági mutatói tovább javultak, a nettó 

adósság/EBITDA mutató 0,41-szeres szintre csökkent az egy évvel korábbi 0,65-szeres szintről.  

 

A Felügyelő Bizottság a MOL Nyrt. 2018. évi auditált beszámolóját 2.972.835 millió Ft 

mérlegfőösszeggel és 301.417 millió Ft adózás utáni eredménnyel, a MOL-csoport 2018. évi 

auditált konszolidált beszámolóját 4.611.581 millió Ft mérlegfőösszeggel és 305.678 millió Ft 

adózás utáni eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  

 

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság azon javaslatát is, amely szerint 2019-ben a 

Társaság a 2018. december 31-ével zárult üzleti évre vonatkozóan összesen 107.284.482.158,-Ft 

osztalékot fizessen ki, ami 71.522.988.105,-Ft rendes és 35.761.494.053,-Ft rendkívüli osztalékból 

áll össze.  

 

A Felügyelő Bizottság ezen kívül megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő 

előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja, és elfogadásra javasolja a Közgyűlés 

részére. 

 

Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, a 2018. 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.  

 

A Felügyelő Bizottság jelentése mellett ismertetném továbbá a munkavállalói Felügyelő Bizottsági 

tagok osztalékfizetéssel kapcsolatos előterjesztésre vonatkozó kiegészítő megjegyzését, amely a 

következő: 
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„A MOL Nyrt. valamennyi munkavállalója és a delegált munkavállalói FB-tagok is büszkék a 2018-

ban közösen elért eredményekre. Az előterjesztésben szereplő osztalék és extra osztalék mértéke 

méltán tükrözi a részvényesi érdekek képviseletét. A kimagasló eredményből való részesülés, a 

hatékony munkaerőmegtartás és a hosszútávon biztosított működés fenntartása éppen olyan 

érdeke a vállalatnak, mint a részvényeseinek a megtartása. Méltányosnak tartanánk, hogy az 

eredményekből a munkavállalók is hasonlóan, kimagasló arányban részesülhessenek, amilyen 

arányban a részvénytulajdonosok.” 

 

Szeretném hangsúlyozni, hogy a munkavállalói tagok is, mint az FB összes tagja, támogatta az 

Igazgatóság osztalékfizetési javaslatát. 

 

Köszönöm szépen! 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen Elnök úr a tájékoztatást! 

 

Tisztelt részvényesek! Az elhangzott beszámolóval, jelentésekkel, kiegészítésekkel és 

javaslatokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?  

 

Parancsoljon! 

 

Zelena János: 

Köszönöm szépen! Zelena János 066-3. gépszámról. 

 

Szeretném megkérdezni a Társaság Igazgatóságát a beszámolóhoz kapcsolódóan, hogy a 

gázkitermelésben a repesztéses technológiák tesztelése tartott-e még 2018-ban? Milyen 

eredménnyel kecsegtet számunkra a jövőre nézve ez a technológia? Tudom, hogy 2016-ban 

kezdődött egy tesztüzem. Ez volna az első kérdésem. Köszönöm szépen. 

 

Hernádi Zsolt: 

Molnár Urat felkérem a kérdés megválaszolására. 

 

Molnár József: 

Sajnos nem tudok olyan hírt mondani, hogy forradalmi változások történnének a technológia 

tesztelésének eredményeképpen. Tehát egyelőre folytatódik a munka és javuló eredményeink 

vannak, de nincs a korábban a sajtóban megszellőztetett ilyen forradalmi változás. 

 

Zelena János: 

Esetleg külső partner bevonására nem gondol a Társaság? Az Amerikai Egyesült Államokból 

például  gondolom, hogy komoly tapasztalatokkal rendelkező cégek érdeklődnek az 

együttműködést illetően. 

 

Molnár József: 

Igen. Korábban is volt külső partnerünk a makói árokban lévő gáz kitermelésében. Annak idején 

vele sem sikerült lényeges eredményt elérni. A szükséges kapacitásokat be fogjuk vonni a 

megvalósítás során. 
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Zelena János: 

Köszönöm a választ. A második kérdésem az OTP részvénycserére vonatkozna – a MOL és az 

OTP részvények cseréjének elszámolása – amely valamikor aktuális lesz. Úgy tudom, hogy 

bármikor kezdeményezhető az elszámolás a két fél között és akár ez újra is hosszabbítható. Itt az 

merült fel bennem, az OTP részvények szárnyalását látva, hogy van-e arra lehetőség és 

gondolkodik-e a menedzsment abban, hogy ennek a jelenleg nem realizált árfolyam-nyereségnek 

valamilyen lefedezésére tesznek lépéseket. Köszönöm.  

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen. Felkérem Simola urat, a vállalat pénzügyi igazgatóját, hogy válaszoljon. 

 

Simola József: 

Köszönöm szépen. És - ha jól emlékszem - tavaly is egy nagyon hasonló kérdést tett fel Zelena úr. 

Igazából nincsen változás a tavalyi év óta. 

Úgy gondolom, hogy az OTP–MOL swap mind a két társaság részére egy előnyös stratégiai 

befektetés, és a MOL oldaláról nincsen ilyen gondolkodás, hogy ebben változás legyen. 

 

Zelena János: 

Köszönöm szépen. Ha még egy kérdést megengednek. A Downstream eredményeinek 

ismertetésekor hallhattuk, hogy talán az egyetlen olyan terület volt, ahol némi csökkenés 

mutatkozott a tavalyi év vonatkozásában. Én azt láttam a portfolio.hu árszerkezet, üzemanyag-

árszerkezet elemzésében, hogy ha megnézzük a nagykereskedelmi listaárakat üzemanyag 

területén a gázolaj- és a benzin ár esetében, akkor úgy találtam, hogy a benzinnél jóval 

alacsonyabb a nemzetközi jegyzési árakhoz képesti nagykereskedelmi felár és ha alkalmazásra 

kerülne a benzinnél is esetleg egy hasonló mértékű felár, akkor úgy gondolom, hogy javítható 

volna a Társaság eredménye. Nem tudom egyébként, hogy mi indokolja ezt az eltérést, hiszen 

úgy gondolom, hogy ugyanazok a versenytársak, ugyanazon költségek merülnek fel adott 

esetben. Tehát erre vonatkozna egy kérdésem, hogy mi indokolja az alacsonyabb árrést a benzin 

esetében. De ez listaár hangsúlyozom, tehát a realizált árhoz lehet, hogy nem sok köze van, 

úgyhogy köszönöm szépen. 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen Zelena úr! Ha már ott a mikrofon, akkor kérem, hogy Horváth Ferencnek – aki 

kettővel Öntől jobbra ül – adja át. A Társaság Downstream üzletágának vezetője. 

 

Horváth Ferenc: 

Valóban a versenytársak ugyanazok, a verseny más, ugyanis dízelből a terület, a közép-kelet-

európai terület az rövid, tehát importálunk, amíg benzinből exportálni kényszerülünk, mert túl sok 

benzin van a térségben, és ez adja a különbséget általában a felárakban. A többit meg meg tudjuk 

beszélni személyesen akkor majd a szünetben.  

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen. Elfogadható?  

 

Zelena János: 
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Igen, igen. 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm. 

 

Zelena János: 

Köszönöm szépen. Elnézést, akkor talán még egy kérdést, ha megengednek. Nagyon imponáló 

volt az a finanszírozási költségcsökkenés, amit látok itt a beszámolóban, az imént itt a 

totemoszlopon végignéztem. Ha jól emlékszem, akkor „ötven-valahány” milliárd forintról „huszon-

valahány” milliárd forintra csökkent a 2017-ről a 2018-ra a finanszírozási költség – tehát kamat és 

költségek. Úgyhogy ehhez maximális elismerésemet szeretném kifejezni a menedzsmet részére. 

Másrészt meg ez érdekelne, hogy ez hogy jött össze? Korábban volt ez túl magas, vagy mi 

történt? Köszönöm. 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm. Mindjárt megkapjuk a választ, de önmagában az, hogy az eladósodottságunk is 

csökkent ezzel párhuzamosan, tehát az ad egy választ. 

Zelena János: 

Az 10%-os volt – bocsánat – a hitelállomány-csökkenés, ez pedig több, mint 50 % a kamatban. 

 

Hernádi Zsolt: 

Simola úrnak átadjuk a választ. 

 

Simola József: 

Igen, és alapvetően Elnök úr nagyrészt meg is válaszolta, tehát alapvetően a hitelállomány, illetve 

a különböző le nem hívott hitelállománynak a mértéke csökkent folyamatosan. Illetve 

természetesen a pénzügyi csapat munkája is hozzájárult ehhez az eredményhez.  

Azt is el kell még mondanom, amit ha jövőre ugyanez a kérdés felmerülne, hogy alapvetően a 

kötvény-hitelállomány változásának a mértéke is számított, és idén le fog járni szeptemberben az 

a dollár kötvényünk, ami ma a legmagasabb kamatot képviseli a portfólióban, tehát legnagyobb 

valószínűséggel egy év múlva azt tudjuk mondani, hogy ez a költség tovább fog csökkeni.  

 

Zelena János: 

Köszönöm a megtisztelő válaszokat! Köszönöm szépen! 

 

 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm Zelena úr! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy további kérdés, észrevétel, 

megjegyzés? 

 

 

Ismeretlen férfi: 

Én mindössze azt a javaslatot szeretném megfogalmazni Önök felé a MOL Limoval kapcsolatban 

– tehát ugye ez egy kiváló szolgáltatás –, hogy ezt esetleg Magyarország többi nagyvárosában is 

tervezznék-e bevezetni, mert rendkívül értékteremtő és rendkívül jól használható ez a „sharing a 
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car” nevezetű modell, tehát  jó lenne, ha több városban is bevezetnék, mert így a legjobb az 

autóbérlés. 

 

Hernádi Zsolt: 

Mielőtt a kérdésre válaszolnánk, egy nevet és egy szavazókészülék számot kérek. 

 

Fedor Milán 

Fedor Milán vagyok és szavazókészülékem nincs. 

 

Hernádi Zsolt: 

Akkor nem is tehet fel kérdést. Részvényes vagy részvényesi képviselő? 

 

Fedor Milán: 

Részvényes. 

 

Hernádi Zsolt: 

De nincs szavazókészülék? 

 

Fedor Milán: 

Nincs. 

 

Hernádi Zsolt: 

Ezzel együtt majd megkérem Ratatics urat, hogy a közgyűlés végén üljön le és közvetlenül akkor 

beszéljék meg ezt a kérdést. Jó? Köszönöm szépen! Hogy mit is kívánunk majd ebben tenni és 

akarunk-e. A szolgáltatásra vonatkozó pozitív megjegyzéseket pedig örömmel vesszük. 

Köszönöm. 

 

További kérdés, észrevétel? Úgy látom, hogy nincs. 

 

Most pedig döntést kell hoznunk, a Társaság IFRS alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és 

konszolidált beszámolóinak elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint 

az osztalék mértékéről.  

 

 

 

 

A 3. számú határozati javaslat tehát a következő: 
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3.  sz. 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 2018. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független 

könyvvizsgálói jelentést 2.972.835 millió Ft mérlegfőösszeggel és 301.417 millió Ft  

adózás utáni eredménnyel. 

 

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az 

IFRS szerint készített 2018. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó 

független könyvvizsgálói jelentést 4.611.581 millió Ft mérlegfőösszeggel és 305.678 

millió Ft  adózás utáni eredménnyel. 

 

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek 

észrevétele, kérdése vagy javaslata? 

 

Úgy látom, hogy nincsen. 

 

Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolók elfogadása tekintetében egyszerű 

szótöbbséggel kell határozatot hozni. Kérem, szavazzanak! 

 

S z a v a z á s 

 

3. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 253.050.027 (99,98%) igen, 38.686 (0,02%) nem, 100 

(0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) „nem szavazott”) szavazattal elfogadta a MOL Nyrt. 2018. 

üzleti évre vonatkozó anyavállalati, valamint konszolidált beszámolóját és az azokra 

vonatkozó könyvvizsgálói jelentést a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és 

szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően. 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,88% 

Nem:                          0,00% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Az első napirendi pont keretében az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat következik. Felkérem 

Simola József urat, a Társaság csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, hogy 

ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot. 

 

Simola József: 

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. 
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A MOL 2018-ban 2,7 milliárd dollár EBITDA-t valamint 1,4 milliárd dollár egyszerűsített szabad 

cash flow-t termelt, melynek az eredményeként a társaság mérlege tovább javult és 2018 végére a 

MOL egyszerűsített nettó adósság/EBITDA mutatója 0,41-szeres szintre süllyedt. Figyelembe 

véve a 2018-as eredményt, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket, és a makro 

környezet esetleges változásaiból adódó bizonytalanságot is az Igazgatóság azt javasolja a 

Közgyűlésnek, hogy folytassa a korábbi évek gyakorlatát az osztalékalap fokozatos növelésével. 

Ezen felül rendkívüli osztalék formájában ossza meg a részvényesekkel a 2018-as eredeti 

terveket meghaladó szabad cash flowt.  

 

A fent részletezett javaslat alapján, az egy részvényre jutó alap osztalék bruttó mértéke 11,8%-al 

növekszik 85 forintról 95 forintra. Ezen felül az alap osztalék mértékének 50%-át kitevő 

részvényenként 47,5 forint egyszeri osztalék kerül még kifizetésre, így a teljes osztalék 

részvényenként 142,5 forint. Ezen összegek alapján, az Igazgatóság 107.284.482.158 forint 

osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek, a  2018-es üzleti évre vonatkozóan, figyelembe 

véve a saját részvények „forduló napi” várható darabszámát. 

 

Ismertetem az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó határozati javaslatát: 

 

4.  sz. Határozati javaslat: 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 107.284.482.158,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2019-ben 

a 2018. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult 

részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre. 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen!  

 

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, 

észrevételük, indítványuk? 

 

Úgy látom, hogy nincsen. 

 

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Közgyűlés az osztalék mértékére vonatkozó határozatról 

egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 

Kérem, szavazzanak! 

 

 

 

 

 

 

S z a v a z á s 
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4.  sz. Határozat 

 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 253.094.313 (100%) igen, 0 (0,00%) nem,  0 (0,00%) 

tartózkodik (0 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal elfogadta az Igazgatóság 

osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és 

szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                         30,89% 

Nem:                          0,00% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

 

Tisztelet Közgyűlés! 

 

Az 1. napirendi pont keretében a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását tárgyalja a 

Közgyűlés. Felkérem Kara urat, hogy ismertesse az előterjesztést és határozati javaslatot. 

 

dr. Kara Pál: 

A Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős 

Társaságirányítási Jelentés teljes szövegét a közzétett és a helyszínen szétosztott írásos 

közgyűlési anyagokban találják. 

 

A határozati javaslat pedig a következő: 

 

5.  sz. Határozati javaslat: 

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai 

alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést. 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdésük, észrevételük vagy javaslatuk?   

 

Úgy látom, hogy nincs! 

 

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy ebben a kérdésben is egyszerű szótöbbséggel határoz a 

Közgyűlés. 

 

Kérem, szavazzanak! 

 

 

S z a v a z á s 
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5. sz. Határozat 

 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 253.092.293 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 2.020 (0,00%) 

tartózkodik (0 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal elfogadta a Budapesti Értéktőzsde 

Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést a 

közzétett és az írásban kiosztott előterjesztéssel egyezően. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,89% 

Nem:                          0,00% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Tisztelt Közgyűlés! Ezennel lezárom az 1. napirendi pontot és megnyitom a 2. napirendi pontot. Az 

pedig: 

2. NAPIRENDI PONT 

 

Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerint – adható 

felmentvény megadása 

 

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és a határozati 

javaslatot. 

 

dr. Kara Pál: 

Az Alapszabály 12.12. pontja írja elő, 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 határozati javaslat a következő: 

 

6.  sz. Határozati javaslat: 

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2018. 

üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az 

Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt. 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?   
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Úgy látom, hogy nincs. 

 

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a felmentvényről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel 

határoz. Kérem, szavazzanak! 

 

S z a v a z á s 

6. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 245.486.896 (96,99%) igen, 436.494 (0,17%) nem és 

7.170.923 (2,83%) tartózkodik  (0 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal az Alapszabály 12.12. 

pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési 

tevékenységének megfelelőségét, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az 

Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                         29,96 % 

Nem:                          0,05% 

Tartózkodik:               0,88% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Köszönöm szépen! Megnyitom a 3. napirendi pont tárgyalását: 

 

3. NAPIRENDI PONT 

 

A könyvvizsgáló 2019. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő 

szerződés lényeges elemeinek meghatározása 

 

Felkérem Áldott Zoltán urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz 

tartozó előterjesztést és egyben a határozati javaslatot is. 

 

Áldott Zoltán: 

Köszönöm. A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója 2016-ban egy komplex tenderen került 

kiválasztásra. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság rendkívül elégedett az eddigi elvégzett 

munkával, magas szintű munka és minőségű együttműködés jellemezte az együttműködésünket. 

Ezért a jelenlegi könyvvizsgálóval való kapcsolat, a könyvvizsgálókra vonatkozó, velük szemben 

elvárt függetlenség, a rájuk érvényes rotációs szabályok, valamint a 2016-os könyvvizsgálati 

tenderben vállalt audit díjak kiértékelése alapján a Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság 

támogatásával –  azt javasolja, hogy a könyvvizsgálatot továbbra is a jelenlegi könyvvizsgáló, az 

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. végezze el. 

 

 

 

 

Ismertetném a határozati javaslatot: 
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7.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 

20.) a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2019. üzleti évre, a 2020-ban tartandó 

éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2020. április 30-ig. A Közgyűlés a 

könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálatáért a 2019. üzleti évre 84,8 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 2019. 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: 

 

2019. április 11-től a 2019. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 

2020. április 30-ig tart. 

 

Egyebekben az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó 

általános szerződési feltételei az irányadók. 

 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen Elnök úr! 

 

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, 

észrevételük, indítványuk?  
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Úgy látom, hogy nincs. Tájékoztatom a tisztelt részvényeseket, hogy ebben a határozathozatalban 

is egyszerű szótöbbséggel kell határozatot hozni. 

 

Kérem, szavazzanak! 

 

S z a v a z á s 

7. sz. Határozat 

 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 249.524.194 (98,59%) igen, 3.560.895 (1,41%) nem, 9.224 

(0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal elfogadta a könyvvizsgáló 

megválasztására vonatkozó javaslatot a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és 

szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,45% 

Nem:                          0,43% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Lezárva a 3. napirendi pontot, megnyitom a 4. napirendi pontot: 

 

4. NAPIRENDI PONT 

 

Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2018. évi rendes 

közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) 

bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére 

 

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati 

javaslatokat. 

 

dr. Kara Pál: 

 

A napirendi pont első része: Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – 

tájékoztatója a 2018. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről  

 

A Társaság 2018. április 12-én megtartott éves rendes közgyűlésének 9. számú határozata 18 

hónapra szóló felhatalmazást adott az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére.  

 

2018. április 12-én a MOL Nyrt. („MOL”) közvetlen és közvetett tulajdonában 81.297.205 darab 

125 forint névértékű „A” sorozatú és 578 darab 1.001 forint névértékű „C” sorozatú MOL 

törzsrészvény volt. 

 

2018. április 12. és 2019. április 11. között a saját részvény szerzésekre az alábbiak szerint került 

sor:  

• 2019. február 6-án a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 650.504 darab 125 

forint névértékű (81.313.000 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt 
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ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett 

részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,0794%. 

 

A MOL közvetlen és közvetett sajátrészvény állománya fenti saját részvényszerzés(ek) és az 

időközben végrehajtott (és közzétett), mindösszesen 12.777.433 darab „A” sorozatú részvény 

elidegenítése eredményeképpen a mai napon 69.170.276 darab 125 forint névértékű „A” sorozatú, 

valamint 578 darab 1.001 forint névértékű „C” sorozatú MOL törzsrészvény. 

 

A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat pedig a következő: 

 

8.  sz. Határozati javaslat: 

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – 

tájékoztatóját a 2018. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről. 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?   

 

Úgy látom, hogy nincs. Ebben a kérdésben is a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 

Kérem, szavazzanak! 

S z a v a z á s 

8. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 253.084.993 (100%) igen, 7.300 (0,00%) nem, 2.020 (0,00%) 

tartózkodik ( 0 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 

3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2018. évi rendes közgyűlést követően 

megszerzett saját részvényekről. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,89% 

Nem:                          0,00% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó második előterjesztést és az 

ehhez kapcsolódó határozati javaslatot is. 

 

dr. Kara Pál: 

 

A napirendi pont második része: Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – 

felhatalmazása saját részvény megszerzésére. 
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A Társaság 2018. április 12-én megtartott közgyűlése által az Igazgatóság részére saját 

részvények megszerzésére adott felhatalmazás érvényessége 2019. október végén lejár. Az 

Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés 

időpontjától 2020. október végéig terjedő 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 határozati javaslat szövege megtalálható a közzétételére került és a helyszínen szétosztott 

írásos közgyűlési anyagokban, valamint a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a 

jelenlevő részvényesek ezzel egyetértenek – én ezt most nem fogom felolvasni. 

 

Kérem, hogy tanulmányozzák és hogy ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy Elnök úr 

szavazásra fogja bocsájtani a határozati javaslatot.  

 

9.  sz. Határozati javaslat: 

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 

2018. április 12-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 forgalomban, 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.  
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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 MOL részvényekre 

megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy  

 

b.) a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre 

vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, 

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 MOL 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 MOL részvényekre vonatkozó záróára. 

 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?   

 

Úgy látom, hogy nincsen. A kérdésben egyszerű szótöbbséggel kell határozatot hozni. 

 

Kérem, szavazzanak! 
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S z a v a z á s 

9. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 238.979.273 (94,42%) igen, 13.673.046 (5,40%) nem,  

441.994 (0,17%) tartózkodik (0 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal felhatalmazta az 

Igazgatóságot saját részvény vásárlására a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített 

és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          29,16% 

Nem:                          1,67% 

Tartózkodik:               0,05% 

Nem szavazott: 0,00% 

  

Tisztelt Közgyűlés! Lezárom a 4. napirendi pontot, s megnyitom az 5. napirendi pont tárgyalását – 

Igazgatósági tagokat kell választanunk: 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Igazgatósági tag választás 

Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy az Igazgatóság tagjai közül Dr. Csányi Sándor, Dr. 

Anthony Radev, Dr. Martonyi János és Anwar Sulaiman Al-Kharusi uraknak az igazgatósági 

tagsága 2019. április 29. napján lejár. 

 

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Csányi Sándor urat válassza újra, mint 

a Társaság Igazgatóságának tagját 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra. 

 

Ismertetem a jelölt szakmai életútját. 

 

Csányi Sándor nem ismeretlen a MOL Közgyűlése előtt, hiszen 2000. október 20-tól az 

Igazgatóság tagja, 2001-től pedig az Igazgatóság alelnöke, egyben az Igazgatóság 

Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának is az elnöke 

A pénzügy szakos közgazdász, egyetemi doktor, okleveles árszakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 

első munkahelye a Pénzügyminisztérium volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 

Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig az akkor országos 

Kereskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az OTP Bank Nyrt. elnök-

vezérigazgatója. A 2016. április 15-i közgyűlés újabb öt évre megerősítette az OTP Bank Nyrt. 

elnök-vezérigazgatói posztján. Tagja az egyik legjelentősebb nemzetközi kártyatársaság, a 

MasterCard európai tanácsadó testületének, társelnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetségének (VOSZ), 2004-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára. 

Dr. Csányi Sándor tagja emellett az Institut International d’ Études Bancaires-nek. 2010 júliusa óta 

a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöke, tagja az UEFA Végrehajtó Bizottságának, valamint a 

FIFA Tanácsának is. 2012 januárja óta a Kínai-Magyar Üzleti Tanács társelnöke. 
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Az első határozati javaslat tehát a következő lenne: 

 

10.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés megválasztja Dr. Csányi Sándor urat az Igazgatóság tagjává 2019. április 30-

tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra. 

 

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, 

észrevételük vagy indítványuk?  

 

Úgy látom, hogy nincs. Egyszerű szótöbbséggel kell határozatot hozni. 

 

Kérem, szavazzanak! 

S z a v a z á s 

10. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 252.727.434 (99,86%) igen, 361.379 (0,14%) nem, 0 (0,00%) 

tartózkodik (5.500 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal Dr. Csányi Sándort a Társaság 

Igazgatóságának tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra 

megválasztotta. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,84% 

Nem:                          0,04% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

 

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Anthony Radev urat válassza újra, mint 

a Társaság Igazgatóságának tagját 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig terjedő időtartamra. 

 

Ismertetem Anthony Radev szakmai életútját. 

 

Az Igazgatóság 2014. április 30-án fogadta be tagjai közé, választotta be a Közgyűlés. Az 

Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának tagja. Tagja az Igazgatóság 

Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságának is. 

 

Dr. Anthony Radev itt végzett Budapesten, az akkor Marx Károly Közgazdasági Egyetemen, 22 

évig volt a McKinsey & Company igazgatója. 1991-ben csatlakozott a McKinsey-hez még 

Németországban, s egyike volt a kelet-európai iroda alapítóinak 1993-ban. Személyesen nyitotta 

meg a McKinsey budapesti irodáját 1995-ben, 2003-ban a zágrábit, majd a szófiai irodát 2005-ben 

és 2008-ban a bukaresti irodákat. A McKinsey Pénzügyi Intézeti Munkacsoportját irányította Kelet-

Európában. Dr. Anthony Radev számos projektben vett részt a gazdaság szinte minden 

ágazatában és a közszférában egyaránt, különböző pénzintézetektől kezdve, a szolgáltató 
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szektoron át, több ipari vállalatig, így beleértve az olajipari vállalatokat is. Magyar, német és bolgár 

állampolgár. 

 

A határozati javaslat pedig a következő: 

 

11.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés megválasztja Dr. Anthony Radev urat az Igazgatóság tagjává 2019. április 30-

tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra. 

 

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e indítványuk, kérdésük, észrevételük az 

előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Úgy látom, hogy nincs. 

 

Kérem, szavazzanak! 

S z a v a z á s 

11. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 244.248.057 (96,50%) igen, 3.537.361 (1,40%) nem, 

5.303.295 (2,10%) tartózkodik (5.600 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal Dr. Anthony 

Radev urat a Társaság Igazgatóságának tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó 

időtartamra megválasztotta. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          29,81% 

Nem:                          0,43% 

Tartózkodik:               0,65% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Tisztelt Közgyűlés!  

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Martonyi János urat válassza újra, mint 

a Társaság Igazgatóságának tagját 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra. 

 

Ismertetném Dr. Martonyi János szakmai életútját: 

A MOL Igazgatóságának 2014. július 1-től tagja. Az Igazgatóság Társaságirányítási és 

Javadalmazási Bizottságának, valamint az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának is 

tagja. 

Martonyi János professzor 1999 és 2009 között egyetemi tanár volt a Szegedi 

Tudományegyetemen, a Nemzetközi Magánjogi és Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Intézet 

vezetője. 1994 és 1998 között vendégprofesszorként oktat a Brugge-i és a Natolin-i Európa 

Egyetemen, valamint a budapesti Közép-Európai Egyetemen. 1994-től 1998-ig, majd 2002-től 

2009-ig ügyvéd, a Martonyi & Kajtár Baker & McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda irodavezető 

partnere Budapesten. 1989-1990-ben privatizálási kormánybiztos; 1990-1991 között közigazgatási 
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államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, majd külügyi államtitkár. 

1991-1994 között a Külügyminisztériumban foglalta el ezt a pozíciót. Magyarország 

külügyminisztere 1998 és 2002, valamint 2010 és 2014 között. Politikus, ügyvéd, nemzetközi 

választottbíró, tagja a Befektetési Jogviták Rendezésére létrehozott Állandó Választottbíróságnak, 

az ICSID-nek. 2017-ben egy évre az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának, az 

UNCITRAL-nak elnökévé választották. Számos cikket, tanulmányt és esszét publikált a 

nemzetközi kereskedelmi jog, versenypolitika és versenyjog, az európai integráció és jog, a kelet-

európai együttműködés, a globális szabályozások és nemzetközi kapcsolatok területén. 

 

A határozati javaslata az Igazgatóságnak a következő tehát: 

 

12.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martonyi János urat az Igazgatóság tagjává 2019. április 30-

tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra. 

 

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük 

vagy eltérő javaslatuk?  

 

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak! 

 

S z a v a z á s 

12. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 253.072.189 (99,99%) igen, 16.524 (0,01%) nem, 0 (0,00%) 

tartózkodik (100 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal Dr. Martonyi János urat a Társaság 

Igazgatóságának tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra 

megválasztotta. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,88% 

Nem:                          0,00% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Az újraválasztott Igazgatósági tagoknak gratulálok a Közgyűlés nevében is, és kívánom, hogy 

továbbra is sikerrel lássák el ezt a funkciójukat! 

 
Tájékoztatom a tisztelt részvényeseket, hogy Anwar Al-Kharusi úr igazgatósági tagi megbízatása 

2019. április 29-én lejár.  

 

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a megüresedett mandátum betöltésére a Közgyűlés 

Talal Al Awfi urat válassza meg, mint a Társaság Igazgatóságának tagját 2019. április 30-tól 2024. 

április 29-ig tartó időtartamra.  
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Talal Al Awfi szakmai életrajza: 

Talal Al Awfi úr tanulmányait üzleti és pénzügyi, valamint marketing szakokon végezte 

Manchesterben, az Egyesült Királyságban. Jelenleg ő az Ománi Nemzeti Olajtársaság 

kereskedelmi igazgatója. Több mint húsz év marketinges és kereskedelmi tapasztalattal bír az 

olaj- és gázipar, valamint a petrolkémia területén. Több kulcsfontosságú pozíciót töltött már be a 

privát és kormányzati szektorban is, többek között az ománi Olaj- és Gázügyi Minisztérium 

Marketing divíziójának vezetőjeként. A múltban számos olajipari vállalat igazgatósági tagja volt. 

 

A határozati javaslat tehát a következő: 

 

13.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés megválasztja Talal Al Awfi urat az Igazgatóság tagjává 2019. április 30-tól 

2024. április 29-ig tartó időtartamra. 

 

Kérem, szavazzanak! 

S z a v a z á s 

13. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 253.079.589 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 9.224 (0,00 %) 

tartózkodik (0 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal Talal Al Awfi urat a Társaság 

Igazgatóságának tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra 

megválasztotta. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,88% 

Nem:                          0,00% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Megnyitom a 6. napirendi pont tárgyalását: 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Felügyelő bizottsági és Audit bizottsági tag választás 

 

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Dr. Pandurics Anettet, mint a Társaság 

Felügyelő Bizottságának tagját 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra. 

 

 

 

Ismertetem a jelölt szakmai életútját: 

Dr. Pandurics Anett a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. 

Igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója 2005. április 5-től. Karrierjét 1998-ban az IFUA 
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Horváth & Partner tanácsadójaként kezdte, majd 2001-től Magyar Posta Rt. Stratégiai 

Koordinációs igazgatója. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 

Gazdálkodási Karán folytatta, 2018-ban a Corvinus Egyetemen PhD fokozatot szerzett stratégai 

menedzsmentből. 2013-tól a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke. 2018 májusától a Richter 

Gedeon Nyrt. Igazgatóságának tagja, valamint a Bolyai Műhely Alapítvány Felügyelő 

Bizottságának elnöke. Számos díjjal kitüntették, ideértve a Pro Universitate Díjat 1998-ból, a Pro 

Scientia Díjat és a Muzsay Géza Biztosítás Szakmai Nívódíjat. 

 

A határozati javaslat pedig a következő: 

 

14.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés Dr. Pandurics Anett úrhölgyet megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 

2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.  

Kérdezem, hogy az indítvánnyal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, ellenvélemény? 

 

 

Kérem, szavazzanak! 

S z a v a z á s 

14. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 252.711.493 (99,85%) igen, 377.220 (0,15%) nem, 100 

(0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal Dr. Pandurics Anett úrhölgyet a 

Felügyelő Bizottság tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra 

megválasztotta. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,84% 

Nem:                          0,05% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság Audit Bizottságának 

tagjává Dr. Pandurics Anettet 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig.  

 

15.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés megválasztja Dr. Pandurics Anett úrhölgyet az Audit Bizottság tagjává 2019. 

április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra.  

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozattal kapcsolatban van-e valakinek indítványa, 

javaslata vagy észrevétele?  

 

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak! 
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S z a v a z á s 

15. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 253.005.893 (99,97%) igen, 82.820 (0,03%) nem, 100 

(0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal Dr. Pandurics Anettet az Audit 

Bizottság tagjává 2019. április 30-tól 2024. április 29-ig tartó időtartamra megválasztotta. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,88% 

Nem:                          0,01% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Anett, gratuálok a megválasztásához és jó munkát kívánok a Felügyelő Bizottságban! Anwarnak 

köszönjük szépen az Igazgatóságban betöltött eddigi funkcióját és hozzáadott értékét! 

 

Lezárva a 6. napirendi pontot, megnyitom a 7. számú napirendi pontot. 

 

7. NAPIRENDI PONT 

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre és az Alapszabály 17.d.) 

pontjának kapcsolódó módosításáról 

Felkérem Kara Pál urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati 

javaslatot. 

dr. Kara Pál: 

 

Az Igazgatóság részére az alaptőke felemelésére vonatkozóan a 2014. április 24-i közgyűlés által 

az Alapszabály 17.d.) pontjának módosítása útján adott felhatalmazás 2019. április 23-án lejár. 

Tekintettel arra, hogy változatlanul fontos, hogy az Igazgatóság egy esetleges tőkebevonás 

érdekében gyorsan és a lehető legkevesebb korlátozással tudjon reagálni, ezért az Igazgatóság 

indokoltnak tartja az Alapszabály 17.d.) pontjában rögzített felhatalmazás jelenlegivel azonos 

feltételekkel további 5 évre történő meghosszabbítását és az Alapszabály 17.d.) pontjának 

megfelelő módosítását. 

 

A Ptk. 3:293. § (2) bekezdése alapján az Igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési 

határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő 

részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az Alapszabályban meghatározott módon a 

döntéshez külön hozzájáruljanak. Az Alapszabály 12.10. pontjának második bekezdése szerint a 

hozzájárulás megadásáról a részvénysorozat jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának 

meghozatala előtt, részvénysorozatonként külön-külön egyszerű szótöbbséggel határoznak. 
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A fentiek alapján az Igazgatóság a következő határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé: 

 

16.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai az Igazgatóság alaptőke-

emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d) pontjában 

meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulásukat adják. 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a külön hozzájárulásról először a közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú 

részvények tulajdonosai határoznak, egyszerű szótöbbséggel. Tehát kérjük, hogy a „B” 

részvényes most ne nyomjon gombot! 

 

Hernádi Zsolt: 

Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, 

észrevételük vagy indítványuk?   

 

Úgy látom, hogy nincs. Szeretném megismételni amit Kara úr mondott az előbb, kizárólag az „A” 

sorozatú részvények tulajdonosai, illetve tulajdonosi képviselői szavazzanak a határozati 

javaslatról. Kérem szavazzanak! 

S z a v a z á s 

16. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai 

249.602.570 (98,62%) igen, 3.482.115 (1,38%) nem, 100 (0,00%) tartózkodik (4.028 (0,00%) 

”nem szavazott”) szavazattal az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály 

módosításra javasolt 17.d.) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához 

külön hozzájárulásukat adták.  

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          30,46% 

Nem:                          0,42% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Kérem a Kara urat, hogy ismertesse a következő határozati javaslatot. 

dr. Kara Pál: 

Ami így szól: 
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17.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlésen jelenlévő „B” sorozatú részvény tulajdonosa az Igazgatóság alaptőke-

emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d.) pontjában 

meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulását adja. 

   

Kérem Önöket, hogy kizárólag most csak a „B” részvényes szavazzon! 

 

Hernádi Zsolt:  

Kérdezem, hogy van-e a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel vagy javaslat? 

 

Úgy látom, hogy nincsen. Tehát kérem, hogy a „B” sorozatú részvényes szavazzon! Kérem 

szavazzon! 

 S z a v a z á s 

17. sz. Határozat 

Megállapítom, hogy a Közgyűlésen jelenlévő „B” sorozatú részvény tulajdonosa 8 igen 

(100%) szavazattal az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály 

módosításra javasolt 17.d.) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához 

külön hozzájárulását adta.  

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          0,00% 

Nem:                          0,00% 

Tartózkodik:               0,00% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a következő határozati javaslatot. 

 

dr. Kara Pál: 

Ami így szól. 

 

18.  sz. Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének egy vagy több 

részletben, legfeljebb 30.000.000.000 Ft-tal, azaz legfeljebb 132.428.682.578 Ft-ra a Ptk. által 

lehetővé tett valamennyi esetben és módon történő felemelésére és az azzal kapcsolatos 

Alapszabály módosításról szóló döntésre. A felhatalmazás 2024. április 10-ig terjedő időtartamra 

szól. 

 

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály 17.d.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve) 

 

„d.)  Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján 2019. április 23 

2024. április 10-ig jogosult az alaptőkét egy vagy több részletben legfeljebb 
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30.000.000.000 Ft-tal, azaz legfeljebb 132.428.682.578 Ft-ra  felemelni a Ptk. által 

lehetővé tett valamennyi esetben és módon és az azzal kapcsolatos Alapszabály 

módosításról határozni.” 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlés az Alapszabály módosításáról háromnegyedes 

szótöbbséggel határoz. 

 

Hernádi Zsolt: 

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban 

van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?   

 

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak! 

 

S z a v a z á s 

18.  sz. Határozat 

 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 244.300.075 (96,53%) igen, 3.482.215 (1,38%) nem, 

5.306.423 (2,10%) tartózkodik (100 (0,00%) ”nem szavazott”) szavazattal az írásban 

kiosztott, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően elfogadta az 

Alapszabály 17.d.) pontjának módosítását és felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke – 

legfeljebb 30.000.000.000 Ft-tal, a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon, egy 

vagy több részletben, 2024. április 10-ig történő – felemelésére és az azzal kapcsolatos 

Alapszabály-módosításra. 

 

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: 

Igen:                          29,81% 

Nem:                          0,42% 

Tartózkodik:               0,65% 

Nem szavazott: 0,00% 

 

Tisztelt Közgyűlés! Elfogytak a napirendi pontok. Nagyon szépen köszönöm a közreműködésüket. 

Bízom benne, hogy egy év múlva legkésőbb – ha nem lesz rendkívüli közgyűlés (ez normálisan 

nem szokott lenni) –, tehát az évi rendes közgyűlésen ugyanígy, ugyanebben a körben találkozni 

fogunk.  

 

Köszönöm szépen a közreműködésüket! 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Hernádi Zsolt Dr. Bódog Zsófia Anna Klauz Ditta 

a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


