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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

mulham al-jarf független a közgyűlés 2008. április 23-tól az igazgatóság tagjává választotta,   
2014. április 29-i hatállyal lemondott igazgatósági tisztségéről

dr. dobák miklós független a közgyűlés 2000. április 28-tól az igazgatóság tagjává választotta,  
igazgatósági tagsága 2014. április 29. napján lejárt

dr. Horváth gábor független a közgyűlés 1999. február 24-től az igazgatóság tagjává választotta, 
igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt

járai zsigmond független a közgyűlés 2010. április 29-től az igazgatóság tagjává választotta

molnár józsef nem független a közgyűlés 2007. október 12-től az igazgatóság tagjává választotta

dr. Parragh lászló független a közgyűlés 2010. április 29-től az igazgatóság tagjává választotta

iain Paterson független a közgyűlés 1999. február 24-től az igazgatóság tagjává választotta,  
igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt

dr. martin roman független a közgyűlés 2010. április 29-től az igazgatóság tagjává választotta

dr. világi oszkár nem független a közgyűlés 2011. május 1-jétől 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-jétől az igazgatóság tagjává választotta

Ülések száma részvételi 
arány megjegyzések

Összesen 6 88%
Hernádi zsolt 5 83%
dr. Csányi sándor 4 67%
molnár józsef 6 100%
dr. dobák miklós 2 100% igazgatósági tagsága 2014. április 29. napján lejárt
dr. Horváth gábor 1 100% igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt
járai zsigmond 6 100%
dr. Parragh lászló 5 83%
Paterson iain 1 100% igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt

mulham al-jarf 2 100% 2014. április 29-i hatállyal lemondott igazgatósági  
tisztségéről

martin roman 4 67%
dr. világi oszkár 5 83%

dr. anthony radev 3 100% a közgyűlés 2014. április 30-tól az igazgatóság  
tagjává választotta

dr. anwar al-kharusi 3 100% a közgyűlés 2014. április 30-tól az igazgatóság  
tagjává választotta

dr. martonyi jános 3 100% a közgyűlés 2014. július 1-től az igazgatóság  
tagjává választotta

társaságirányítás
a mol mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú 
társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. a hazai 
elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes társaság-
irányítás 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 nyilatko-

zatot tett a varsói értéktőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkal-
mazásáról. a társaság minden évben nyilatkozik ebben a témában a 
két tőzsde felé.
a mol nyrt. társaságirányítási gyakorlata összhangban van a buda-
pesti értéktőzsde követelményeivel, a Pénzügyi szervezetek állami 
Felügyeletének ajánlásaival és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabá-
lyozással. emellett a mol nyrt. rendszeresen felülvizsgálja az általa 
alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a foly-
tonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. a mol társa-
ságirányítási 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.

az iGazGatósáG

a mol nyrt. ügyvezető szerve az igazgatóság, melynek kollektív fele-
lősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.
az igazgatóság tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként 
szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek 
figyelembevétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, 
a működés átláthatóságának, valamint fenntarthatóságának bizto-
sítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos 
munkavégzés körülményeinek garantálása.
a mol nyrt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az igazga-
tóság a fenti elvek és célok érvényesítését, a mol-kultúra csoport-
szintű terjesztését elsődleges feladatának és kötelességének tekinti. 
a fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges kapcso-
latra, amelyet az igazgatóság a részvényesek és a vállalatvezetés, vala-
mint a vállalat közt képvisel. ennek a speciális szerepnek felel meg az 
igazgatóság összetétele, azaz a nem alkalmazotti jogviszonyban álló 
igazgatók számának többsége (6 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 2014-es évben és függetlenségi státuszuk (a 
tagok szakmai önéletrajza elérhető a mol honlapján):

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 jelen-

tések gyakoriságát,
• az elnök és alelnök főbb feladatait,
•  az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó 

napirendjét (keretét),
•  a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellen-

őrzését.

az igazgatóság tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatot írtak alá, és 
nyilatkoztak arról, hogy igazgatósági tisztségüket munkáltatójuknak, 
illetve egyéb vezető tisztségviselői megbízatásuk szerinti megbízó-
juknak bejelentették. 
az igazgatóság formálisan évente értékeli saját és bizottságai teljesít-
ményét, valamint folyamatosan áttekinti tevékenységét.

Az Igazgatóság beszámolója 2014. évi tevékenységéről

2014-ben az igazgatóság 6 ülést tartott, 88%-os átlagos részvételi 
arány mellett.
a rendszeres napirendi pontok – mint a bizottsági elnökök beszá-
molója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről, 
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az üzletfejlesztési projektek státusza, a tőkepiaci folyamatok átte-
kintése – mellett az igazgatóság egyedileg értékeli valamennyi 
üzleti szegmens teljesítményét is. 
az igazgatóság továbbra is kiemelt figyelmet fordított az iparági 
trendek nyomon követésére, a külső környezet kihívásainak keze-
lésére, az ina teljes konszolidációjával járó pénzügyi, működési és 
hatékonyságnövelési kihívásokra, valamint a stratégia felülvizsgá-
lati folyamatra.

az iGazGatósáG bizottsáGai 

tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza 
elérhető a mol honlapján):

– dr. Csányi sándor – elnök, 2000. november 17.
– Hernádi zsolt, 2000. szeptember 8.
– dr Horváth gábor, 2000. szeptember 8.1

– dr. martin roman, 2010. június 4. 
– mulham al-jarf, 2008. április 23.2

– dr. anthony radev, 2014. május 30.3

– dr. martonyi jános, 2014. július 1.4

Feladatai:
– a testületi tevékenység elemzése, értékelése,
–  az igazgatósági/felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos 

kérdések,
–  a tulajdonosok (részvényesek) és igazgatóság közötti kapcsolat-

tartás támogatása,
– az ügyrendi és szabályozási kérdések,
–  a vállalati folyamatok, eljárások, szervezeti megoldások, kompen-

zációs és ösztönzési rendszerek áttekintése, javaslatok a legjobb 
gyakorlat megvalósítására.

A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság beszámolója 2014. 
évi tevékenységéről

2014-ben a társaságirányítási és javadalmazási bizottság 6 ülést 
tartott, 90%-os átlagos részvételi arány mellett. a bizottsági üléseken 
való részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

Ülések  
száma

részvételi 
arány

Összesen 6 90%
dr. Csányi sándor 5 83%
Hernádi zsolt 5 83%
dr. Horváth gábor 0 0%
mulham al-jarf2 2 100%
dr. martin roman 5 83%
dr. anthony radev3 3 100%
dr. martonyi jános4 3 100%

a társaságirányítási, javadalmazási és a menedzsment összetételével 
kapcsolatos kérdések mellett a bizottság számos kulcsfontosságú 
stratégiai és az elért teljesítményekkel kapcsolatos témát megvita-
tott, mielőtt azokat az igazgatóság tárgyalta.

Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság:

tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza 
elérhető a mol honlapján):

– dr. dobák miklós – elnök, 2002. október 25.5

– járai zsigmond – elnök, 2010. június 4. 
– iain Paterson, 2000. szeptember 8.6

– dr. Parragh lászló, 2014. február 20.
– dr. anthony radev, 2014. május 30.3

– dr. anwar al-kharusi, 2014. május 30.7

a Felügyelő bizottság elnöke és az audit bizottság elnöke állandó 
meghívottak a Pénzügyi és kockázatkezelési bizottság üléseire.
Feladatai:

– a pénzügyi és ehhez 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 biztosí-
tása.

A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság beszámolója  
2014. évi tevékenységéről

2014-ben a Pénzügyi és kockázatkezelési bizottság 5 ülést tartott, 
83%-os átlagos részvételi arány mellett. a bizottsági üléseken való 
részvételt a lenti táblázat foglalja össze:

1 dr. Horváth gábor igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt
2 mulhalm al-jarf 2014. április 29-i hatállyal lemondott igazgatósági tisztségéről
3 dr. anthony radevet az igazgatóság 2014. május 30-tól a bizottság tagjává választotta
4 dr. martonyi jánost az igazgatóság 2014. május 30-tól a bizottság tagjává választotta
5 dr. dobák miklós igazgatósági tagsága 2014. április 29. napján lejárt
6 iain Paterson igazgatósági tagsága 2014. február 24. napján lejárt
7 dr. anwar al-kharusit az igazgatóság 2014. május 30-tól a bizottság tagjává választotta
8 dr. Parragh lászlót az igazgatóság 2014. május 30-tól a bizottság elnökévé választotta
9 dr. világi oszkárt az igazgatóság 2014. május 30-tól a bizottság tagjává választotta

Ülések  
száma

részvételi 
arány

Összesen 5 83%
dr. dobák miklós5 2 100%
járai zsigmond 4 80%
dr. Parragh lászló 3 75%
iain Paterson6 1 100%
dr. anthony radev3 1 50 %
dr. anwar al-kharusi7 2 100%

a rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyil-
vános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munká-
jának támogatását, valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát 
– a bizottság áttekintette a vállalat legfőbb kockázati faktorait, figye-
lembe véve a megváltozott nemzetközi pénzügyi helyzetet, valamint 
az azokhoz rendelt kockázatcsökkentő akciók státuszjelentéseit.

Fenntartható Fejlődés Bizottság:

tagjai és bizottsági kinevezésük dátuma (a tagok szakmai önéletrajza 
elérhető a mol honlapján):

– iain Paterson – elnök, 2006. június 29.6

– dr. Parragh lászló – elnök, 2010. június 4.8

–  molnár józsef, 2013. szeptember 5. (elnök 2014. február 20. és 
május 30. között)

– dr. anwar al-kharusi, 2014. május 30.7

– dr. martonyi jános, 2014. július 1.4

– dr. világi oszkár, 2014. május 30.9

a Felügyelő bizottság elnöke és alelnöke állandó meghívottak a Fenn-
tartható Fejlődés bizottság üléseire.

Feladatai:
–  az összes fenntartható fejlődéssel (FF) kapcsolatos javaslat érté-

kelése és véleményezése az igazgatóság számára 
–  az FF-el kapcsolatos politikák (pl. ebk, etikai kódex stb.) fejlesz-

tésének és bevezetésének ellenőrzése 
–  a mol-csoport stratégiai FF fókuszterületein elért eredmények 

felügyelete 
–  az üzleti divíziók és leányvállalatok FF teljesítményével kapcso-

latos eredményeinek nyomon követése 
–  a külső jelentések fenntarthatósággal kapcsolatos adatainak 

felülvizsgálata és a külső auditor tanúsítói levelének és javasla-
tainak megtárgyalása 

A Fenntartható Fejlődés Bizottság beszámolója  
2014. évi tevékenységéről

2014-ben a Fenntartható Fejlődés bizottság 4 ülést tartott, 90%-os 
átlagos részvételi arány mellett. a bizottsági üléseken való részvételt 
a következő táblázat foglalja össze:

Ülések  
száma

részvételi 
arány

Összesen 4 90%
iain Paterson6 1 100%
molnár józsef 4 100%
dr. Parragh lászló8 4 100%
dr. világi oszkár9 0 0%
dr. anwar al-kharusi7 2 100%
dr. martonyi jános4 2 100%

a bizottság értékelte a 2014. évi akciókat, véleményezte a Fenntart-
hatósági jelentést és 2015. évre irányokat, célokat határozott meg. 
a bizottság kiemelt figyelemmel foglalkozott a dow jones Fenntart-
hatósági értékelésben elért eredményekkel, a szükséges fejlesztési 
lépésekkel és az üzletek fenntarthatósággal kapcsolatos tevékeny-
ségét is áttekintette. 

az iGazGatósáG és az üGyvezetés 
kapcsolata

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 feladatainak, fele-
lősségének meghatározásával, a működési és szervezeti szabályok, 
valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések egységes 
rendszerével (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rend-
szer) tesz eleget.  
az igazgatóság és a társaság szervezetei közötti döntési hatásköri 
megosztást egy egységes dokumentum tartalmazza, amely bizto-
sítja a mol-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és 
működtetéséhez szükséges legfontosabb kontrollpontokat. 
a mol-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális egységeken 
keresztül valósul meg. tevékenységük összehangolása az ügyve-
zetés (az Ügyvezető testület – executive board, továbbiakban „eb”) 
feladata. 
az eb egy döntés-előkészítő fórum, melynek szerepe, hogy 
közvetlen kapcsolatot alakítson ki az igazgatóság és a munkaszer-
vezet között, és egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az igazgatóság elé 
kerülő ügyeket. az eb előzetes álláspontokat alakít ki az igazgatóság 
elé terjesztett egyes 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 vezérigaz-
gató-helyettesnek az elnök-vezérigazgatóétól eltérő véleménye 
van, a döntést az igazgatóság hozhatja meg.
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az eb tagjai 2014-ben:

Hernádi zsolt elnök- vezérigazgató (C-Ceo)
molnár józsef vezérigazgató (gCeo)

áldott zoltán Ügyvezető igazgató, ina d.d.  
igazgatóságának elnöke

Fasimon sándor Ügyvezető igazgató, mol magyar-
ország operatív vezető (Coo)

Horváth Ferenc Ügyvezető igazgató downstream 

simola józsef Pénzügyi-vezérigazgató helyettes 
(gCFo)

dr. világi oszkár Ügyvezető igazgató, slovnaft, a.s. 
elnök-vezérigazgató

alexander dodds Ügyvezető igazgató, kutatás-termelés

az Ügyvezető testület 2014-ben 29 alkalommal ülésezett, ülésenként 
átlagosan 10 témát tárgyalt meg.

az iGazGatósáG taGjainak éves díjazása

az igazgatósági tagok 2009. január 1-jétől kezdődően az alábbi megha-
tározott 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 igaz-
gatósági tagok minden olyan igazgatósági, illetve bizottsági ülés 
után (évente maximum 15 alkalommal), amikor az ülésen való rész-
vételhez magyarországra utaznak, bruttó 1.500 eur juttatásban 
részesülnek.

az iGazGatósáGi taGok ösztönzése

az egységesség és a transzparencia érdekében társaságunk célja 
olyan ösztönzési rendszer megteremtése az igazgatóság minden tagja 
számára, mely a fix összegű díjazás mellett elősegíti a résztvevők elkö-
telezettségének növekedését, és a társaság eredményességének, 
hosszú távú növekedésének figyelembevételével biztosítja, hogy az 
ösztönzési rendszerben részt vevők érdekei egybeessenek a mol nyrt. 
részvényeseinek érdekével.
az igazgatósági tagok 2012. évtől hatályos ösztönzési rendszerének 
alapjairól a 2012. április 26-i közgyűlés határozott.

Részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszer

az igazgatósági tagok hosszú távú ösztönzéseként szolgáló, hozzáadott 
értéken alapuló „Profit sharing” eredményösztönzőt 2012. január 
1-jétől a részvényjuttatáson alapuló ösztönző váltotta fel, melynek első 
kifizetési időszaka a 2013-as év.
a részvényjuttatáson alapuló ösztönző célja a hosszú távú részvény 
árfolyam-növekedési érdekeltsége, illetve osztalékfizetés melletti 
ösztönzés fenntartása, melynek érdekében a juttatott részvények 
2/3-ára 1 éves tartási kötelezettség (elidegenítési tilalom) is megha-

1.  A MOL-csoport felső vezetésének javadalmazási összetevői 
három pilléren alapulnak:
–  Éves alapbér: rögzített éves bér az egyéneknek fizetve
–  Rövid távú ösztönző (bónusz): éves bónusz az egyéni és a válla-

lati teljesítmény alapján
–  Hosszú távú ösztönző: a teljesítményalapú kultúrát és a stra-

tégiai fókuszt segítendő hosszú távú felsővezetői ösztönző, ami 
egybe esik a mol-csoport részvényeseinek érdekeivel

a felsővezetés ösztönző rendszere 2014-ben a következő elemeket 
tartalmazta:

a 2014-es üzleti évre a mol-csoport felsővezetésének rövid távú 
ösztönző rendszere egységesítésre került minden felső vezető célja-
iban és a következő elemekkel:

kulCstel-
jesítmény- 

mutató 
(kPi)

deFiníCió

Pénzügyi

Kötelező elemek a mol-csoport 2014-es 
ebitda és divízionális céljai (pl. ebit, ebitda, 
roaCe, CaPeX hatékonyság, oPeX költség 
stb.) minden felső vezetőhöz kapcsolódóan 
és az üzleti területükre relevánsan. az elnök-
vezérigazgatónál és vezérigazgatónál a 
divizionális célok nem alkalmazandóak.

nem pénzügyi

FF- és EBK-célok: Fenntartható Fejlődés 
és egészségvédelem, biztonság és 
környezetvédelem célok minden felső vezetőt 
érintően és az üzleti stratégiájukkal egyezően.

Humánerőforrás-célok: 
–  az éves teljesítményértékelési 

ciklus támogatása a mol-csoport 
teljesítményalapú kultúrájának elősegítése.

–  a munkavállalói elkötelezettség válla-
lati szintű elősegítése akciótervek 
megfogalmazásával az elkötelezettségi 
Felmérés alapján.

Egyéni célok: divizionális üzleti célok egyéni 
szintre való lebontása pénzügyi és nem 
pénzügyi mutatók segítségével, melyek a 
lentebbi szintek céljainak az alapjai.

A rövid távú ösztönző teljesítménymutatói

a mol rövid távú ösztönzőjének célja, hogy a mol-csoport hosszú 
távú stratégiáját támogató, éven belül megvalósítható pénzügyi, 
üzleti és egyéni célkitűzések elérésére törekedjenek az érintettek. 
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 segítsé-
gével értékelje az érintettek teljesítményét. az éves teljesítménymu-
tatók mentén elért eredményekből történő fenntartható részvényesi 
értékteremtést a hosszú távú ösztönző rendszer támogatja.
a rövid távú ösztönzőből származó juttatás nem egy képlet ered-
ménye, mivel az egyes teljesítménymutatókhoz nem tartoznak rögzí-
tett 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 teljesít-
ményét és határoz arról, hogy a teljesítménymutatók eredményét 
tükrözi-e a mol-csoport teljesítménye.

3. Összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer

az összetett hosszú távú menedzseri ösztönző rendszer 2013-tól 
került megújításra a társaságban.
az ösztönző célja: korszerű, hosszú távú ösztönző rendszer biztosítása 
a kiemelt menedzserek részére, a részvényárfolyam növelési érde-
keltség megtartása mellett.

tározásra került (azzal, hogy az igazgatósági tagi megbízás lejártakor a 
részvényekre vonatkozó elidegenítési tilalom megszűnik).
a részvényjuttatáson alapuló ösztönző két részből áll: részvényjutta-
tásból és a hozzá kapcsolódó készpénz juttatásból.

Részvényjuttatás

mértéke:
–  az igazgatóság tagjai részére: havi 100 db „a” sorozatú mol 

törzsrészvény
–  az igazgatóság elnöke részére: további havi 25 db „a” sorozatú 

mol törzsrészvény

amennyiben az elnöki tisztséget nem külső igazgató tölti be, akkor 
az elnököt megillető plusz (25 db/hó) juttatás a külső igazgató alel-
nököt illeti meg.

a részvényjuttatásra évenként egyszer, az adott üzleti évet lezáró 
közgyűlést követő 30 napon belül kerül sor.

Készpénz juttatás

a részvényjuttatáson alapuló ösztönző nettó juttatás, azaz a társaság 
gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a rész-
vények megszerzésével kapcsolatosan teljesítendő adó(k), járulék(ok) és 
esetlegesen más közterhek befizetésre kerüljenek. az adók és járulékok 
megfizetésére (készpénzjuttatás formájában) történő ilyen fedezet-
nyújtás 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 igazga-
tóság tagjait terhelik. ennek megfelelően az ösztönző rendszer további 
eleme egy készpénz juttatás, melynek mértéke a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján a részvények megszerzésével kapcsolatosan teljesí-
tendő adó(k), járulék(ok) bruttósított összege, külföldi igazgatósági tagok 
esetében beleértve az adórezidencia országában felmerülő többletadó- 
és járulékfizetési kötelezettség összegét is.

Egyéb juttatások

egyéb nem pénzbeli juttatások körébe tartozik az élet- és baleset-
biztosítás, utazási biztosítás, a  vezető tisztségviselők felelősségbiz-
tosítása, és választható egészségügyi szűrővizsgálat és teljes körű 
egészségügyi ellátási csomag.

a felső Vezetés és az mol-csoport 
ügyVezető testületéneK ösztönzési 
rendszere 

a mol javadalmazási rendszerének célja, hogy ösztönözze a felső 
vezetés tagjait a vállalat stratégiájának megvalósítására és jutalmazza 
a stratégiai célok elérését rövid és hosszú távú elemek kombináció-
ival. a társaságirányítási és javadalmazási bizottság felismerte, hogy 
a javadalmazás fontos szerepet tölt be a célok elérésében. a ösztönző 
mechanizmusok kialakításával a mol azt kívánja elérni hogy a felső-
vezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a vállalat 
stratégiai céljait, amely révén a felsővezetők érdekei méginkább össz-
hangba kerülnek a részvényeseink érdekeivel.

Elnök-vezérigazgató

Vezérigazgató

Ügyvezető testület

26%

26%

48%

28%

28%

44%

29%

34%

37%

éves alapbér rövid távú 
ösztönző 
(bónusz)

Hosszú távú 
ösztönző

2. Rövid távú ösztönző (bónusz)

az egyéni célbónusz juttatás kifizetésének alapja az éves alapbér 
85-100%-a. mértéke a jogosultak rövid távú teljesítménye alapján 
kerül meghatározásra.
a mol-csoport döntéshozatali rendszere alapján az elnök-vezér-
igazgató és a vezérigazgató éves teljesítményét a társaságirányítási 
és javadalmazási bizottság értékeli a mol-csoport igazgatóságának 
végső jóváhagyásával.

Társaságirányítás
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belső audit és a társasági biztonság beszámolója, ezeken felül a 
Felügyelő bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is 
áttekinti, és egyéb releváns témákban is folyamatosan tájékoztatást 
kap. a Felügyelő bizottság az év során áttekinti éves tevékenységét.

2014-ben a Felügyelő bizottság 5 ülést tartott, 91%-os átlagos rész-
vételi arány mellett.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

a Felügyelő bizottság javadalmazásáról a 2005. április 27-i közgyűlés 
döntött. ennek megfelelően a Felügyelő bizottság tagjai havi 3.000 
eur, elnöke havi 4.000 eur díjazásban részesülnek. a havi díjazáson 
túl a Felügyelő bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) alka-
lommal további bruttó 1.500 eur díjazásban részesül minden olyan 
igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt 
vesz. 2012. január 1-jétől az audit bizottság elnöke is minden olyan 
igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz, bruttó 1.500 
eur összegű díjazásban részesül, évente maximum tizenöt (15) alka-
lommal. 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 díja-
zásban részesülnek.

Egyéb juttatások

a Felügyelő bizottsági tagok további nem pénzbeli juttatásokra is jogo-
sultak, mint az élet- és balesetbiztosítás, utazási és felelősségbiztosítás, 
és a választható egészségügyi szűrővizsgálat és teljes körű egészségügyi 
ellátás csomag.

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 kontrolt. 
az audit bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok 
tartoznak: 

–  segíti a Felügyelő bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer 
ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgá-
lóval való együttműködésben.

–  ellátja az audit bizottsági feladatokat a társaság által konszolidált, 
nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő vagy 
szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányválla-
lata tekintetében is (amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és 
az adott leányvállalatnál audit bizottság nem működik).

az audit bizottság tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önélet-
rajza elérhető a mol honlapján):

–  dr. Chikán attila – elnök, 2006. április 27.
–  john i. Charody, 2006. április 27.
–  töröcskei istván, 2011. május 1.

valamint valamely állandó tag tartós akadályoztatása esetén a kiesett tag 
helyett dr. sc. Žarko Primorac.

Az Audit Bizottság beszámolója 2014. évi tevékenységéről

2014-ben az audit bizottság 5 ülést tartott, 100%-os átlagos részvé-
teli 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, vala-
mint az azokhoz rendelt kockázatcsökkentő akciók státuszjelentéseit.  
az audit bizottság folyamatosan nyomon követte a társaság pénz-
ügyi helyzetét különös tekintettel a válság okozta hatásokra. az audit 
bizottság áttekintette az éves közgyűlés anyagait (a pénzügyi beszámo-
lókat, a könyvvizsgálat megállapításait).

könyvvizsGálók

a mol-csoport könyvvizsgálatát 2014. és 2013. években az ernst and 
young végezte, kivéve az Fgsz zrt. (Pricewaterhouse Coopers) könyv-
vizsgálatát. 
a könyvvizsgálati szerződés keretében az e&y auditálja a 2000. évi C. 
törvény (számviteli törvény) szerint készített egyedi éves beszámolókat, 
a mol nyrt. közbenső mérlegeit, valamint a nemzetközi Pénzügyi beszá-
molási standardok (iFrs) szerint készült konszolidált éves beszámolót. az 
említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a magyar nemzeti könyvvizsgá-
lati standardok, a nemzetközi könyvvizsgálati standardok (isa), valamint 
a számviteli törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények 
és jogszabályok alapján került végrehajtásra. a könyvvizsgálók a könyv-
vizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel, 
illetve a mol fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultá-
ciós formákon keresztül biztosítják. a könyvvizsgálók ezenkívül negyed-
évente áttekintik a tőzsdei gyorsjelentést, bár ezek tekintetében teljes 
könyvvizsgálatot nem végeznek, és így nem bocsátanak ki könyvvizsgálói 
jelentést sem ezekről.
az e&yegyéb szolgáltatásokat is nyújtott a mol-csoportnak. 2014-ben, 
illetve 2013-ban a következő díjak kerültek kifizetetésre részére:

a kÖnyvvizsgálóknak 
kiFizetett díjak (millió Ft) 2014 2013

mol nyrt. könyvvizsgálatának díja 
(beleértve a közbenső mérlegek 
vizsgálatát)

154 154

leányvállalatok könyvvizsgálatának díja 524 373
egyéb audit szolgáltatások* 15 23
egyéb nem-audit szolgáltatások* 152 2
adótanácsadói szolgáltatások 303 330
Összesen 1 148 882

*  módosult a specifikáció az előző évekhez képest a transzparensebb adatszolgáltatás 
érdekében.

a leányvállalatok könyvvizsgálati díjának növekedése szinte teljes 
egészében a korábbi akvizíciókhoz (Wintershall, Premier oil és eni) és az 
új jogi személyek tevékenységeihez kapcsolódnak. az egyéb nem-audit 
szolgáltatások díjai a nemzetközi upstream terület bizonyos vállalata-
inak Hollandiába való áthelyezésének eredményeként emelkedtek.  

a rendszer két elemből tevődik össze: 50% részvényopciós rendszer 
+ 50% „Performance share Plan” rendszer

a két elem főbb jellemzői:

a) Részvényopciós ösztönző rendszer

a részvényopció egy hipotetikus opció a 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 2 év 
várakozási időszakra (a részvényopció még nem beváltható) és 
egy 3 éves beváltási időszakra bontható. amennyiben a rész-
vényopció nem került beváltásra, a beváltási időszak utolsó 
évének december 31-én lejár.

–  a részvényopciós darabszámok besorolási kategóriánként 
kerülnek megállapításra.

–  az opciós ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid 
távú teljesítményértékelése.

a felsővezetői teljes kompenzációs csomag elemeként 2013-tól azok 
a vezetők, akik hosszú távú ösztönzőre jogosultak, jogosultságot 
szereztek egy egyösszegű éves kifizetésű juttatásra, amely akkor 
kerül kifizetésre, amennyiben a mol nyrt. közgyűlése osztalékfi-
zetés mellett dönt az adott évre vonatkozóan. a kifizetés mértéke 
megegyezik az egy mol-részvényre jutó osztalék és az adott veze-
tőnek juttatott részvényopciós darabszám szorzatával.

b) „Performance Share Plan”  ösztönző rendszer

a hosszú távú ösztönző másik eleme az ún. „Performance share 
Plan” amely  2013-ban került bevezetésre a „Profit sharing” ösztönző 
helyett. 
a „Performance share Plan” egy hároméves futamidejű, készpénz-
alapú ösztönző program, amely a részvényárfolyam relatív teljesít-
ményén alapul. az ösztönző jellemzői:

–  a program évente indul, 3 éves várakozási időszakkal. a kifi-
zetés a harmadik év után esedékes. 

–  a célkitűzés tárgya a mol nyrt. részvényárfolyamának alaku-
lása összehasonlítva releváns és elismert regionális és ipar-
ágspecifikus részvényindexekkel (CetoP20 és dow jones 
emerging market titans oil&gas 30 index).

–  az értékelés alapja a mol nyrt. részvényárfolyam év/
év alapú teljesítményének átlagos eltérése a két indexhez 
képest 3 év alatt.

–  az ösztönző mértékét befolyásolja a felsővezető rövid távú 
teljesítményértékelése.

A hosszú távú ösztönző teljesítmény mutatói

a hosszú távú ösztönző részvényárfolyamhoz és az osztalékfizetéshez 
való hozzárendelése tükrözi az igazgatóság folyamatos és fenntart-
ható értékteremtésre való törekvését. a hosszú távú ösztönzőn 
keresztül a mol célja, hogy hozzásegítse a  részvényeseket befekte-
tésük megtérüléséhez mind a részvényárfolyamon, mind az osztalék-
fizetésen keresztül.

azért esett a választás a CetoP20 és a dow jones emerging market 
titans oil&gas 30 indexekre, mivel a mol reigonális és a feltörekvő 
piaci olaj- és gázszektor szereplőivel egyaránt versenyzik a befektető-
kért. a két index referenciaként való alkalmazásával a mol ösztönzési 
rendszere hosszú távú, versenyképes juttatást biztosít a felsőveze-
tőknek és a leendő befektetőknek egyaránt, a tágabb értelemben 
vett regionális és globális olaj- és gázpiacokon.
mivel a korábbi, éves kifizetésű „Profit sharing” ösztönzőt a „Perfor-
mance share Plan” hároméves kifutású ösztönző váltotta fel, így 
a folytonosság biztosítása érdekében 2013-ra egy egyéves, 2013-
2014-re pedig egy kétéves ösztönző került bevezetésre.

Egyéb béren kívüli juttatások

ebbe a körbe tartozik a személyes célra is használható vállalati autó, 
élet-, baleset-, utazási és felelősségbiztosítás, valamint a kiemelt 
egészségügyi ellátás. 

felügyelő bizottság

a Felügyelő bizottság a részvényesek (közgyűlés) megbízásából ellen-
őrzi a társaság ügyvezetését. a Felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés 
választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. a testület jelenleg 
9 főből áll. a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény („Ptk.”) 
értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Felügyelő bizottság 
1/3-ának kell képviselni, így a mol nyrt. Felügyelő bizottságában 3 
fő képviseli a dolgozókat, és 6 fő a tulajdonosok által megbízott külső 
személy.  

a Felügyelő bizottság tagjai és függetlenségi státusza:

a felügyelő bizottság tagjai  
és függetlenségi státusza:

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)

töröcskei istván független

a Felügyelő bizottság elnöke az igazgatóság, a Pénzügyi és kockázat-
kezelési bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés bizottság ülése-
inek állandó meghívottja. 
a Felügyelő bizottság állandó napirendi pontjai között szerepel az 
igazgatóság negyedéves beszámolója a társaság működéséről, a 
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az igazgatóság véleménye szerint az e&y által nyújtott szolgáltatások 
nem veszélyeztetik a könyvvizsgálói függetlenséget. 

kapcsolat a részvényesekkel, bennFentes 
kereskedelem tilalma

az igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelős a mol-
csoport eredményeiért és teljesítményeiért, teljes működéséért, tisz-
tában van a részvényesek elvárásaival, és mindent megtesz annak 
érdekében, hogy azoknak a társaság működtetése megfeleljen. Folya-
matosan elemezi és értékeli a működési környezetet és a cégcsoport 
teljesítményét, hogy a részvényesek elvárásai maximálisan teljesül-
jenek.
a részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái az éves 
jelentés, valamint a budapesti értéktőzsdén és a varsói értéktőzsdén 
keresztül közzétett negyedéves jelentések és egyéb bejelentések. 
a rendszeres és rendkívüli bejelentéseket a társaság megjelenteti a 
saját honlapján, valamint a pénzügyi felügyelet tőkepiaci közzétételi 
honlapján is. továbbá a tőzsdei bejelentéseket e-mailben is elküldjük 
azoknak, akik kérték, hogy felvegyük őket a befektetői kapcsolatok 
levelező listájára. 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 európa nagyvárosaiba a befektetők 
– a részvénytulajdonosok és a letéti igazolások (dr) birtokosainak 
– tájékoztatására. a befektetők év közben is megkereshetik a mol 
nyrt-t kérdéseikkel, a közgyűléseken felvethetnek kérdéseket és 
javaslatokat tehetnek. a befektetők visszajelzéseiről az igazgatóság 
rendszeresen tájékoztatást kap.
a mol befektetői kapcsolatok szervezete felelős a fenti tevékeny-
ségek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi kapcsolat-
tartásért (elérhetőség a „részvényesi információk” fejezetben az 
éves jelentés végén található). további információ a mol honlapján 
(www.mol.hu) is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a rész-
vényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő kérdésekkel. a vállalat 
mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a nemzetközi legjobb 
gyakorlatnak megfelelően széles körű információkat biztosítson a 
tőkepiac részére. a mol befektetői kapcsolatok szervezet folyama-
tosan frissíti honlapját (közvetlenül is elérhető az molgroup.info/
hu/befektetoi-kapcsolatok oldalon). Célunk, hogy a weboldalt még 
felhasználóbarátabbá tegyük és folyamatosan fejlesszük szolgáltatá-
sainkat. ezek segítségével még eredményesebben tudjuk teljesíteni 
részvényeseink, elemzőink és más tőkepiaci szereplők elvárásait. 
2014-ben a mol 6 befektetői körúton és 11 konferencián vett részt (1 
az egyesült államokban, 16 európában), valamint körülbelül 230 talál-
kozót tartott jelenlegi és lehetséges befektetőknek. ezenfelül 1 külön 
befektetői körutat szerveztünk az intézményi kötvényesek elérése 
érdekében és további 3 intézményi kötvényeseknek szóló konferen-
cián vettünk részt. 
a mol-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó 
értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. azon országok több-
ségében, ahol a mol-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpa-
pírokkal való bennfentes kereskedelmet a büntetőjog is szigorúan 
tiltja. emiatt nemcsak a vonatkozó jogszabályok betartását várjuk el 
munkatársainktól, hanem azt is, hogy még a látszatát is kerüljék el az 
értékpapírokkal való bennfentes kereskedelemnek. 

a törvényi előírásokkal összhangban és a mol bennfentes kereske-
delem tilalmára vonatkozó szabályzata szerint:

–  tilos bennfentes információ felhasználásával a bennfentes 
információval érintett pénzügyi eszközre, közvetlen vagy közve-
tett módon ügyletet kötni, vagy ilyen ügylet kötésére megbízást 
adni, a bennfentes információt továbbadni más személynek, 
javaslatot tenni más személynek arra, hogy a bennfentes infor-
mációval érintett pénzügyi eszközre ügyletet kössön.

–  amennyiben az adott bennfentes információ más, a mol-
csoporthoz tartozó tőzsdei társasággal kapcsolatos, úgy a benn-
fentes kereskedelem tilalma természetesen ezen társaságokhoz 
kapcsolódó pénzügyi eszközökre is vonatkozik.

részvényesi joGok Gyakorlása, 
Közgyűlési részVétel

a közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények 
szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. minden "a" soro-
zatú részvény 1 szavazatra jogosít, és attól függően, hogy a közgyű-
lésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, 
hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van. 
a közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának elsőd-
leges feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. a bejegyzésről a dema-
terializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató 
köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkori 
közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint. alapszabá-
lyunk 8.6 pontja értelmében: „a közgyűlést megelőző részvény-
könyv-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. 
továbbá, az igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladék-
talanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatko-
zásában 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 felfüg-
gesztésre 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 részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpa-
pírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat 
csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvé-
nyekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső 
fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlá-
tozások alá).”
a Ptk. szerint a részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvi-
lágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szava-
zati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. azok a 

részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendel-
keznek, kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a 
közgyűlés napirendjére. a közgyűlési részvétel feltételeit társasá-
gunk közgyűlési hirdetményeiben teszi közzé. Ha együttesen a szava-
zatok 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 kiegé-
szített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozatter-
vezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz 
közzé. a közgyűlési hirdetményeket társaságunk alapszabálya szerint 
a társaság honlapján teszi közzé. az évi rendes közgyűléseket társa-
ságunk a jelenlegi törvényi szabályozás alapján jellemzően áprilisban  
tartja. 

az évi rendes közgyűlés az igazgatóságnak a Felügyelő bizottság által 
jóváhagyott javaslatára dönt abban a kérdésben, hogy az adózott 
eredmény 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 megha-
tározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából rele-
váns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától 
eltérhet.
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integrált 
társasági 

KocKázatKezelÉsi 
rendszer

a mol-csoport kockázatkezelés kiemelt feladata, 
hogy kezelje az üzleti környezet kihívásait, hozzájá-
rulva ezáltal a mol-csoport stabil és fenntartható 
működéséhez és növekedéséhez. a hatékony és átfogó 
kockázatkezelés alapeleme egy jól működő, felelős 
társaságirányításnak. a mol-csoport fejlett kockázat-
kezelési 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 a pénzügyi, működési, stratégiai és jogi megfe-
leléssel kapcsolatos kockázatok széles körét együtt 
kezeli, miközben az egyes események bekövetkezése 
esetén felmerülő reputációs hatásokat is vizsgálja. 
az erm segítségével feltárjuk a mol-csoport ered-
ményeire ható legfontosabb kockázatokat, ezeket egy 
egységes módszertan alapján értékeljük és különböző 
szintű kockázati térképekre összesítjük. tekintettel a 
létező kockázatcsökkentő lépésekre és kontrolokra, 
felhívjuk a figyelmet a szükséges döntések meghozata-
lára arra vonatkozóan, hogy mely kockázatok esetében 
szükséges további kockázatcsökkentő lépéseket tenni. 

a mol-csoport a KöVetKező főbb 
kockázatoknak van kitéve

–  Tömegáru-árkockázat: a mol-csoport, mind eladó-
ként, mind vásárlóként tömegáru-árkockázatnak 
van kitéve. a főbb tömegáru-kockázat a csoport-
szintű kitermelésnek megfelelő mértékű ‘hosszú’ 
kőolaj pozícióból, a feldolgozott termékmennyi-
ségre vonatkozó ‘hosszú’ finomítói árrés pozícióból, 
illetve a ‘hosszú’ vegyipari árrés pozícióból szár-
mazik. a tömegáru-árkockázat cash flow hatását 
nem célszerű teljes mértékben lecsökkenteni, mivel 
azok a befektetők, akik részesedést szereznek olaj-
ipari vállalatokban, hajlandóak vállalni az olajipar 
üzleti kockázatait. másrészről, fedezeti ügyletek 
mérlegelése szükséges annak érdekében, hogy a 
normál üzleti tevékenységtől eltérő, vagy az álta-
lános piaci árkockázatok csökkentve legyenek.

–  Devizaárfolyam-kockázat (FX): gazdasági szem-
pontból az üzleti tevékenység főleg usd-vezérelt. 

a%mol-csoport teljes működési cash flow kitett-
sége nettó ’hosszú’ usd, eur, ron és nettó ’rövid’ 
HuF, Hrk és rub devizákban. a mol árfolyamkoc-
kázat-kezelési irányelveinek megfelelően a működési 
cash flow hosszú FX kitettségeit a finanszírozási cash 
flow rövid kitettségei csökkentik. 

–  Szabályozói kockázat: a lehetséges kormányzati 
döntések kockázata és azok esetleges hatásai a 
gazdasági krízis következtében megnőttek.

–  Országkockázat: a nemzetközileg bővülő portfólió 
szükségessé teszi az országkockázati kitettségek 
megfelelő kezelését. a diverzifikációs hatás elősegí-
tése érdekében az országkockázati kitettségek rend-
szeresen felülvizsgálatra kerülnek. 

–  Fúrási kockázat: a fúrások sikerességének bizony-
talansága tipikus kutatási tevékenységgel járó 
üzleti kockázat. 

–  Berendezés meghibásodásának kockázata: a downst-
ream üzletben található nagyfokú eszközkoncentráltság 
miatt a berendezések meghibásodása jelentős kockázati 
tényező. a potenciális negatív hatások a biztosítási prog-
rammal kerülnek csökkentésre.

–  Piaci kereslet bizonytalansága: az olyan külső 
tényezők, mint a piaci kereslet csökkenése,  negatívan 
érinthetik a mol-csoport eredményességét. 

–  Reputációs kockázat: az utóbbi évek extrém negatív 
hatásainak következtében (pl. bP-olajkataszt-
rófa, fukushimai nukleáris katasztrófa) az energia-
ipari vállalatok a média középpontjába kerültek.  
a mol, mint jelentős regionális szereplő, a vállalat 
érintettjeinek kiemelt figyelme alatt működik. 

bizonyos kockázatokat csoportszinten, másokat divízió- 
vagy leányvállalati szinten célszerű kezelni, megfelelő 
kockázatfelelősök irányítása alatt. a kockázatkezelés 
rendszeresen ellenőrzi ezen kockázatcsökkentő lépések 
megvalósulását, negyedévente készített jelentések 
segítségével.

főbb KocKázatKezelési eszKözöK

az egységes vállalati kockázatkezelés (erm) biztosítja 
a különböző üzletágak és funkcionális területek kocká-
zatainak egységes keretrendszerbe foglalását kockázati 
térképek segítségével. 
a kockázatelemzési tevékenység támogatja a folya-
matos és hatékony működést azáltal, hogy beazono-
sítja azokat a kulcskockázatokat, amelyek a vállalati 
célok elérését veszélyeztetik. ezeket a kockázatokat a 
felsővezetés kiemelten figyeli, csökkentésük megerő-
sített kontrollok és kockázatcsökkentő lépések végre-
hajtása által történik. a kockázatelemzés során készül 
a kockázati térkép, amely egy kockázati hatás-valószí-
nűség alapú grafikus ábrázolás (mátrix). a kockázati 
térképen megjelenő stratégiai, működési és pénzügyi 
kulcskockázatok negyedévente felülvizsgálatra és újra-
értékelésre kerülnek, amelyek alapján a felsővezetés 

értesül a kockázatok alakulásáról és a kockázatcsök-
kentő lépések státuszáról.
a profitabilitás és pénzügyi stabilitás fenntartása érde-
kében a Pénzügyi kockázatkezelés az erm részeként 
a rövid távú, piaci kockázatokkal foglalkozik. a tömeg-
áruk árkockázatát, a devizapiaci és kamatlábkocká-
zatokat monte-Carlo szimulációs módszerrel, egy 
komplex modell keretében mérjük, mely a portfólió-
hatásokat is figyelembe veszi. a mol-csoport pénz-
ügyi és stratégiai céljaihoz kapcsolódó limiteknek való 
megfelelésről a felső vezetés havi rendszerességgel 
kap tájékoz tatást, míg a kockázatkezelési szervezet 
kockázatcsökkentő lépéseket terjeszt elő, amennyiben 
szükséges. az elfogadható szint fölötti működési kocká-
zatok áthárítása a biztosítás menedzsment feladata. 
a bizto sítások kötése a működési kockázatok és fele-
lősségi károk kezelésének egyik legfontosabb eszköze. 
a meghatározó biztosítástípusok a következők: 
vagyonkár, üzemszünet, felelősség- és kútkockázat-
biztosítás (a legtöbb biztosítási program határozott 
egyéves időszakra kerül megkötésre, éves megújítású).  
a biztosítások kötése csoportszintű program keretében 
zajlik, így a mol-csoport számottevő szinergiahatá-
sokat tud elérni.

a kockázatok átFoGó kezelése 
révén értékes szinerGiák 
realizálhatóaK

a kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehető-
séget teremt a mol-csoport számára, hogy a kocká-
zatkezelés fentiekben részletezett több pillére közötti 
szinergiákat kiaknázza. a pénzügyi kockázatok model-
lezésére szolgáló inputadatokat az erm is alkalmazza. 
ehhez hasonlóan a biztosítási tevékenység kapcsán a 
működési kockázatokról szerzett információk ugyan-
csak hasznosak az erm fejlesztése során. az erm 
működési kockázatokat (ideértve az üzletfolytonossági 
kockázatokat is) érintő eredményei jó iránymutatással 
szolgálnak a biztosítások menedzseléséhez, mivel rávi-
lágítanak azon területekre, amelyek mindenképpen 
biztosítási fedezetet igényelnek és melyek azok, ahol a 
kockázatok kezeléséről való döntés további vizsgálatot 
igényel. 

tőKealloKációt érintő döntéseK 
támoGatása

a kritikus kockázatokról való információszolgáltatás 
mellett az erm szerepe kiterjed a felső vezetés támo-
gatására is az egyes projektek kockázati profilját figye-
lembe vevő, megalapozott döntések meghozatalában. 
ennek érdekében a csoportszintű kockázatkezelés az 
erm felhasználásával véleményt nyújt a tőkeelosz-
tásról, a pénzügyi flexibilitásról és részt vesz a jelentő-
sebb projektek, potenciális akvizíciók vagy divesztíciók 
értékelésében.
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mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
  elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
  az igazgatóság tagja 1999. február 24-től
  tagja az igazgatóság társaságirányítási és 
javadalmazási bizottságának

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a kereskedelmi és 
Hitelbank rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-
helyettese. a magyar takarékszövetkezeti bank rt. vezérigazgatója 
1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 
1995 és 2001 között a magyar bankszövetség elnökségének tagja, 
2001-től tagja a european round table of industrialists szakmai szer-
vezetnek. 2007-től esztergom város díszpolgára, 2009 szeptembe-
rétől a budapesti Corvinus egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától az 
otP bank igazgatóságának tagja.

hernádi zsolt
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 
2001-től
  az igazgatóság társaságirányítási és javadalmazási 
bizottságának elnöke

a pénzügy szakos közgazda, 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 a kereskedelmi és 
Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az otP bank nyrt. elnök-
vezérigazgatója. a 2011. április 29-i közgyűlés újabb öt évre megerősí-
tette 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 a banki 
tanulmányok nemzetközi intézetének. 2010 júliusa óta a magyar 
labdarúgó szövetség elnöke. 2012 januárja óta a kínai-magyar Üzleti 
tanács társelnöke.

dr. csányi sándor

igazgatóság

mol-CsoPort PozíCiók:

  a társaság vezérigazgatója 2011. május 1-jétől
  az igazgatóság tagja 2007. október 12-től
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak 2013. 
szeptember 5-től

  az ina Felügyelő bizottságának tagja 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 közremű-
ködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt 
követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizáció-
jában. kulcsszerepet játszott a borsodChem részvények tőzsdei beve-
zetésében. 2001-től a tvk vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól 
a mol-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptembe-
rétől 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.

molnár józsef
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  tagja a Pénzügyi és kockázatkezelési bizottságnak

1976-tól pénzügyi szakemberként tevékenykedik, külföldi és magyar 
fejlesztési és kereskedelmi bankokban töltött be vezető tisztsé-
geket. 1996-tól 1998-ig a budapesti értéktőzsde elnöke. Pénzügy-
miniszter 1998 és 2000 között, majd a magyar nemzeti bank elnöke 
2001-től 2007-ig. a Cig életbiztosító zrt. alapítója, 2007-től 2010-ig 
a Felügyelő bizottság elnöke. 2010–2014 között a magyar nemzeti 
bank Felügyelő bizottság elnöke.

járai zsigmond 

Igazgatóság
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mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak
  tagja a Pénzügyi kockázatkezelési bizottságnak  
2014. február 20-tól

1989-től a Parragh kereskedelmi és Holding zrt. elnök-vezérigazga-
tója. 1993-tól az mgyosz elnökségi tagja, közben 1994–2000 között 
alelnök. a miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének tagja 
1998-tól 2002-ig. 2000-től a magyar kereskedelmi és iparkamara 
elnöke, 2003–2010 között a gysev rt. alelnöke. 2003-tól a kavosz 
zrt. Felügyelő bizottságának, 2009-től a kavosz vállalkozásfejlesztési 
zrt. igazgatóságának elnöke. 2003–2011 között a gazdasági és szociális 
tanács, 2011-től a nemzeti gazdasági és társadalmai tanács elnöke. 
2002–2010 között a meHib zrt, eXim bank zrt, gysev zrt. igazgatósá-
gainak volt tagja. 2010–2011 között a malév igazgatóságának tagja. 
2014-től az államreform bizottság és az mkb igazgatóságának tagja. 
a nyugat-magyarországi egyetem és a budapesti gazdasági Főiskola 
címzetes főiskolai tanára, valamint a gazdasági tanácsának tagja.  
a nemzeti gazdasági és társadalmi tanács gazdasági oldalának elnöke.

dr. parragh lászló
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
  tagja a Pénzügyi kockázatkezelési bizottságnak  
2014. május 30-tól
  tagja a társaságirányítási és javadalmazási 
bizottságnak 2014. május 30-tól

dr. anthony radev 22 évig volt a mckinsey & Company igazgatója. 
1991-ben csatlakozott a vállalathoz németországban, és egyike volt a 
kelet-európai iroda alapítóinak 1993-ban. személyesen nyitotta meg a 
mckinsey budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai (2005) és bukaresti 
(2008) irodáit, valamint irányította a mckinsey kelet-európai Pénz-
ügyi intézeti munkacsoportját. dr. anthony radev számos projektben 
vett részt a gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában 
egyaránt, különböző pénzintézetektől, a szolgáltató szektoron át, 
több ipari vállalatig. magyar, német és bolgár állampolgár.

dr. anthony radev
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
  a slovnaFt igazgatóságának elnöke és a vállalat 
vezérigazgatója

  az ina Felügyelő bizottságának tagja 2011 májusától
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak  
2014. május 30-tól

a Pozsonyi Commenius egyetem jogi karán szerzett diplomát és 
egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992 között képviselő a 
Csehszlovák országgyűlésben (Prága). 1994-ben a közép-európai 
alapítvány egyik megalapítója, jelenleg igazgatótanácsának tagja. 
1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott. 
számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb 
átalakítási projektjeiben (us steel, France telecom, otP, mol), majd 
2002 óta a slovnaFt és a mol stratégiai partnerségét és integráci-
óját előkészítő munkacsoport tagja. mielőtt 2005-ben a slovnaFt 
igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő bizottság tagjaként dolgo-
zott. 2006 márciusában a slovnaFt vezérigazgatójává nevezték ki. 
2010. áprilistól a mol-csoport executive board tagja lett. a 2012-ben 
megalapított szlovák-magyar kereskedelmi és ipari kamara elnöke.

judr. világi oszkár
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  a társaságirányítási és javadalmazási bizottság tagja

szakmai pályafutását a Wolf bergstrasse cseh irodájának értékesítési 
igazgatójaként kezdte. 1994-ben a janka radotín vezérigazgatója lett, 
ahol a lennoX (usa) mint stratégiai partner csatlakozását követően 
megválasztották az igazgatóság elnökének. 2000 és 2004 között részt 
vett a nagy múltú cseh gépipari vállalat átalakításában, az új Škoda 
Holding elnök-vezérigazgatója lett. 2004. februártól 2011. szep-
tember közepéig a Čez a. s. elnök-vezérigazgatója. 2011. szeptembertől 
2013. októberig a Čez a. s. Felügyelő bizottságának elnöke. a mol igaz-
gatóságában betöltött tagsága mellett tagja a Prágai tőzsde Felügyelő 
bizottságának; (2007 és 2009 között a Cseh vasutak Felügyelő bizott-
ságának is tagja volt, valamint 2007 és 2011 között a Cseh köztár-
saság ipari és közlekedési szövetség alelnöke). 2010-től 2014. májusig 
a vig (vienna insurance group) Felügyelő bizottságának tagja. emel-
lett számos alapítvány, oktatási és akadémiai intézmény irányító-, vagy 
felügyelő testületének is tagja. a Cseh köztársaság állampolgára.

dr. martin roman    

Igazgatóság
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mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2014. július 1-jétől
  tagja a társaságirányítási és javadalmazási bizottságnak  
2014. július 1-jétől
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak 2014. július 1-jétől

Prof. martonyi jános az állam- és jogtudományok doktora, az állam- és jogtudományok 
kandidátusa címet szerzett 1979-ben, politikus, jogtudós, diplomata, ügyvéd, egyetemi 
tanár. 1984 és 1994 között különböző pozíciókat töltött be a külkereskedelmi, illetve 
kereskedelmi minisztériumban, majd közigazgatási államtitkár a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok minisztériumában, később a külügyminisztériumban, 1994 és 1998 között, 
majd 2002 és 2009 között a baker & mackenzie nemzetközi ügyvédi iroda vezetője. az 
első és második orbán-kormány külügyminisztere (1998–2002, 2010–2014).
1987 óta számos magyar és külföldi egyetemen oktat, köztük az elte állam- és jogtu-
dományi karán, a szegedi tudományegyetemen, a brugge-i és natolin-i (varsó) európa 
egyetemen és a közép-európa egyetemen, tagja a Professzorok batthyány körének és 
a tudományok és művészetek európai akadémiájának. évtizedek óta publikál tanul-
mányokat és esszéket a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi jog, a versenyjog, az 
európai integráció, a közép-európai együttműködés, valamint a geopolitika és a 
globális szabályozások területén. 
nemzetközi választottbíró, az iCsid (international Center for the settlement of invest-
ment disputes) választottbírói testületének tagja. 
számos kitüntetést kapott: a magyar köztársasági érdemrend középkereszt a csil-
laggal, a francia becsületrend (parancsnoki és főtiszti fokozat), a francia nemzeti 
érdemrend, brit, osztrák, lengyel, bolgár állami kitüntetéseket.

prof. martonyi jános
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
  tagja a Pénzügyi és kockázatkezelési 
bizottságnak 2014. május 30-tól
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizott-
ságnak 2014. május 30-tól

dr. anwar al-kharusi az ománi szultanátus állampol-
gára, aki diplomáját a londoni egyetem olajmérnöki 
szakán (imperial College) szerezte, majd fizikából bs 
fokozatot szerzett a bristoli egyetemen (mindkettő 
anglia). több mint 20 éves olaj- és gázipari tapaszta-
lattal rendelkezik, vezetői beosztásokat töltött be olaj-
mezőkön és olaj- és gázipari beruházásokon. dolgozott 
az ománi olajipari Fejlesztési Hatóságnál (1993–2000), 
a shell nemzetközi kutatás és termelésnél Hollandi-
ában (csoportvezető, 2000–2005), knowledge reser-
voir uk limited  vállalatnál (közel-keleti regionális 
vezető, 2007–2009) és az ománi olajipari társaságnál 
(nemzetközi Fúziók & akvizíciók vezető – upstream, 
2009-től folyamatosan). dr. anwar al-kharusi jelenleg 
az ománi olaj- és gázipari minisztérium tanácsadója.

dr. al-Kharusi anwar

Igazgatóság
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mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
  elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
  az igazgatóság tagja 1999. február 24-től
  tagja az igazgatóság társaságirányítási és 
javadalmazási bizottságának

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a kereskedelmi és 
Hitelbank rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-
helyettese. a magyar takarékszövetkezeti bank rt. vezérigazgatója 
1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 
1995 és 2001 között a magyar bankszövetség elnökségének tagja, 
2001-től tagja a european round table of industrialists szakmai szer-
vezetnek. 2007-től esztergom város díszpolgára, 2009 szeptembe-
rétől a budapesti Corvinus egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától az 
otP bank igazgatóságának tagja.

hernádi zsolt
mol-CsoPort PozíCiók:

  a társaság vezérigazgatója 2011. május 1-jétől
  az igazgatóság tagja 2007. október 12-től
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak 2013. 
szeptember 5-től

  az ina Felügyelő bizottságának tagja 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 közremű-
ködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt 
követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizáció-
jában. kulcsszerepet játszott a borsodChem részvények tőzsdei beve-
zetésében. 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 vezér-
igazgató-helyettese volt. a mol-csoporton belül a slovnaft a.s. igaz-
gatóságának 2004 és 2008 között, a tvk nyrt. igazgatóságának 2001 
és 2011 között volt tagja.

molnár józsef

ügyvezetÔ testület

mol-CsoPort PozíCiók:

  a termékelőállítás- és kereskedelem divízió ügyvezető 
igazgatója 2003 novemberétől, majd az újonnan létrejött 
downstream üzletág ügyvezető igazgatója  
2011. május 1-jétől
  a tvk igazgatóságának tagja 2011 május 1-jétől
  2007. novembertől ies mantova igazgatóságának elnöke
  2003-tól a tagja a slovnaFt igazgatóságának
  2012-től tagja az ina Felügyelő bizottságának

1984 és 1991 között a mineralimpex külkereskedelmi vállalatnál 
kőolaj- és földgázimporttal, valamint kőolajtermékek exportjával 
foglalkozott. 1991 és 1998 között a mineralimpex és a Phibro energy 
magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai 
kereskedelmével foglalkozó allcom trading inc. céget vezette.  
a mol nyrt.-hez 1998-ban csatlakozott, mint az újonnan megalakí-
tott Pb-gáz üzletág igazgatója. 2001-től a mol nyrt. értékesítési igaz-
gatójaként a mol által gyártott valamennyi termék (benzin, gázolaj, 
vegyipari termékek, bitumen, Pb, kenőanyagok stb.) értékesítéséért 
felelős. 2002-től 2003-ig a mol nyrt. kereskedelmi igazgatója, tevé-
kenysége az értékesítés mellett a kőolaj és a kőolaj-finomításhoz 
szükséges alapanyagok beszerzésével bővült.

horváth ferenc
mol-CsoPort PozíCiók:

  Pénzügyi vezérigazgató-helyettes 2011. május 1-jétől
  tagja az ina audit bizottságának

1991–1992 között a general electric – tungsram-nál dolgozott saP 
szakértőként, majd 1992–1994 között az arthur andersen-nél könyv-
vizsgálói és tanácsadói munkakörben tevékenykedett. 1996-ban 
csatlakozott a boston Consulting group-hoz, ahol magyarországon, 
németországban és ausztráliában töltött be vezető pozíciókat. karri-
erjét 2003-tól a mol nyrt-ben folytatta tovább. 2006 áprilisától az 
Ügyvezető testület tagja. a slovnaFt a.s. Felügyelő bizottságának 
elnöke volt 2011-ig., valamint az ina d.d. Felügyelő bizottság és a ies 
igazgatóság tagja 2012-ig. 2006–2011 között a társasági támogatás 
Ügyvezető igazgatójaként dolgozott.

simola józsef
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mol-CsoPort PozíCiók:

 kutatás-termelés divízió ügyvezető igazgatója

több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kutatás 
és termelés területén, többek között észak-amerikában, dél-ameri-
kában, az északi-tengeren, a közel-keleten és oroszországban. 
mielőtt a mol-csoporthoz csatlakozott volna, a tnk-bP ügyve-
zető igazgatója és alelnöke volt, korábban pedig az exxonmobil 
Qatar elnök-vezérigazgatói pozícióját töltötte be. dodds úr általános 
mérnök és olajipari mérnök diplomával rendelkezik.

alexander dodds  
mol-CsoPort PozíCiók:

 ina d.d. igazgatóságának elnöke 2010. április 1-jétől

1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi tanácsadó kft. munkatársa 
volt, majd 1992 és 1995 között az eurocorp Pénzügyi tanácsadó kft.-
nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a mol 
Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a tőkepiaci műve-
letek igazgatója volt. 1999-től a stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 
2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettese, majd 2001 
júniusától a mol-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 
2001 óta a mol eb tagja. 2004. szeptember és 2011. június között a 
mol nyrt. kutatás-termelés divízió ügyvezető igazgatója volt.

áldott zoltán
mol-CsoPort PozíCiók:

 az igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
  a slovnaFt igazgatóságának elnöke és a vállalat 
vezérigazgatója
 az ina Felügyelő bizottságának tagja 2011 májusától

a Pozsonyi Commenius egyetem jogi karán szerzett diplomát és 
egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992 között képviselő a 
Csehszlovák országgyűlésben (Prága). 1994-ben a közép-európai 
alapítvány egyik megalapítója, jelenleg igazgatótanácsának tagja. 
1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott. 
számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb 
átalakítási projektjeiben (us steel, France telecom, otP, mol), majd 
2002 óta a slovnaFt és a mol stratégiai partnerségét és integráci-
óját előkészítő munkacsoport tagja. mielőtt 2005-ben a slovnaFt 
igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő bizottság tagjaként dolgo-
zott. 2006 márciusában a slovnaFt vezérigazgatójává nevezték ki. 
2010. áprilistól a mol-csoport executive board tagja lett. a 2012-ben 
megalapított szlovák-magyar kereskedelmi és ipari kamara elnöke.

judr. világi oszkár
mol-CsoPort PozíCiók:

  a mol magyarország vezérigazgató-helyettese  
2012. október 1-jétől

  tagja a magyar szénhidrogén készletező szövetség 
igazgatótanácsának.

  a magyar ásványolaj szövetség elnöke

1991-től a mineralimpex külkereskedelmi vállalaton belül különböző 
vezető pozíciókat töltött be. 1996 és 1997 között kereskedelmi taná-
csos megbízatást kapott tripoliban. 1998-tól 2003-ig a mol kőolaj 
és kőolajtermék ellátásáért felelős igazgató, 2002-től a moltrade-
mineralimpex vezérigazgatója volt. 2003 és 2006 között a mol nyrt. 
gáz divíziójának ügyvezető igazgatója. 2006-tól 2009-ig a mol-russ 
vezérigazgatója. 2009 és 2011 közötti időszakban az ellátás és trading 
divízió ügyvezető igazgatója, 2011. június 1-jétől pedig a kutatás-
termelés divízió ügyvezető igazgatója.

fasimon sándor
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mr. mosonyi 
györgy
mol-CsoPort PozíCiók:

  a mol nyrt. Felügyelő 
bizottságának tagja 2011. május 
1-jétől és elnöke 2011. június 8-tól
  az igazgatóság Fenntartható 
Fejlődés bizottságának állandó 
meghívottja
  a tvk nyrt. igazgatóságának 
elnöke
  a slovnaFt a.s. Felügyelő 
bizottságának elnöke

  az ina d.d. Felügyelő 
bizottságának alelnöke

1974-től a shell international Petroleum Co. 
magyarországi képviseletének munkatársa, 
1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben 
a londoni shell-központban dolgozott. 1992-
től 1993-ig a shell-interag kft. ügyvezető igaz-
gatója. 1994 és 1999 között a shell Hungary 
rt. elnök-vezérigazgatója. közben 1997-ben a 
közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban 
egyúttal a shell Csehország vezérigazgatója is. 
a magyar kereskedelmi és iparkamara alel-
nöke, joint venture szövetség elnökségi tagja, 
a World Petroleum Council magyar bizottsá-
gának elnöke 2015. januárig. 2012 áprilisától a 
magyar telekom nyrt. igazgatóságának tagja.
1999-től 2011-ig a mol nyrt. vezérigazgatója, 
az igazgatóság tagja. 2006 és 2011 között az 
igazgatóság Fenntartható Fejlődés bizottsá-
gának elnöke.

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 gazda-
sági minisztere. 2000 és 2002 között a minisz-
terelnök 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 levelező tagja és a 
svéd tudományos akadémia külföldi tagja. 
tiszteletbeli doktori címet kapott a lappeen-
ranta-i műszaki egyetemtől (Finnország) és a 
kolozsvári babes-bolyai egyetemtől. 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.

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 a bridge oil ltd., aurora minerals, Project 
mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj- és 
bányász társaságnál. Winton enterprises Pty.ltd. 
és a galina investment nemzetközi tanácsadó 
cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr 1971-
től az ausztrál igazgatók intézetének, 1967-től 
az ausztrál vezetési intézetének tagja, békebíró 
1972 óta. 1973-ban az angol királynő kitünte-
tettje (member of british empire) ausztráliáért 
tett szolgálatáért. 1990 után az ausztrál szövet-
ségi 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 érdem-
rend tisztikeresztjét adományozta neki. a Pick 
rt. igazgatósági tagja. a Csányi alapítvány kura-
tóriumi igazgatósági tagja.

slavomír hatina 
mol-CsoPort PozíCió:

  a Felügyelő bizottság tagja  
2002. október 11-től

1970-től dolgozott a slovnaftnál, ahol külön-
böző vezetői pozíciókat töltött be. 1994 és 
2001 decembere között Pozsonyban dolgo-
zott a slovnaft a.s-nél, 1994-től 1998-ig mint 
a társaság vezérigazgatója, 1998-tól 2001-ig 
mint annak elnöke. 1994-től 2005 februárjáig 
a társaság igazgatóságának elnöke. a szlovák 
műszaki egyetem 2001-ben tiszteletbeli 
doktori címet adományozott számára. 1995-
től 2014 decemberig a slovintegra a.s. elnök-
vezérigazgatója volt. jelenleg a biateCH 
grouP a.s. Felügyelő bizottság elnöke. 
Hatina úr szlovák állampolgár.

felügyelÔ bizottság

töröcsKei  
istván
mol-CsoPort PozíCió:

  a Felügyelő bizottság tagja  
2010. április 29-től

  az audit bizottság tagja  
2011. május 1-jétől

1974 és 1997 között fontos vezetői pozíciót 
töltött be a következő bankokban: magyar 
nemzeti bank, Hib london, magyar Hitelbank 
zrt., kultúrbank zrt. and interbanka Prága.
1997-től 2007-ig az equilor befektetési zrt. 
vezérigazgatója, majd 2007-től a t and t 
zrt. tanácsadója. a Hír tv és a gresco zrt. 
Felügyelő bizottságának elnöke, a Pannergy 
nyrt, a Pro-aurum zrt, igazgatóságának tagja, 
valamint a széchenyi Hitelszövetkezet és a 
széchenyi kereskedelmi bank zrt. elnöke. 
2011. november 15. – 2015. január 31.  között 
az ákk zrt. vezérigazgatója.

dr. sc. zarko  
primorac
mol-CsoPort PozíCió:

  a mol nyrt. Felügyelő 
bizottságának tagja 2012. április 
27-től

1964-ben közgazdász diplomát szerzett, 
majd 1976-ban doktorált a szarajevói 
közgazdasági egyetemen. 1968 és 1981 
között több jelentős pozíciót töltött be a 
szarajevói energoinvestnél. ugyanebben az 
időszakban vezető jugoszláv bankok, vala-
mint a következő vállalatok igazgatósá-
gának tagja volt: Privredna banka sarajevo, 
yugoslav bank for Foreign trade beograd /
jubmes/, Famos, sarajevo, Petrolinvest 

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 szakértői munkakört 
tölt be a mol-csoport kutatás-termelés divízió 
termelési technológiák mol szervezetében, 
algyőn. termelési és műszaki kutatás-fejlesz-
tési mérnökként és projektmenedzserként 29 
éves, kőolajtermelésben szerzett tapaszta-
lattal rendelkezik. 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 számos műszaki- tudomá-
nyos közlemény szerzője és társszerzője. tagja 
az országos magyar bányászati és kohászati 
egyesületnek, az energiagazdálkodási tudomá-
nyos egyesületnek és a mol-bányász szakszer-
vezetnek.

hegedÛs 
andrea
mol-CsoPort PozíCió:

  a Felügyelő bizottság tagja  
2012. október 12-től

Pályafutását 1990-ben a dunántúli kőolaj-
ipari vállalatnál, százhalombattán kezdte 
vegyészként. további tanulmányokat foly-
tatott és képesítést szerzett pénzügyből és 
szociológiából. 1995-től a mol nyrt. olajipari 
szakszervezet képviselője a százhalombattai 
Finomítóban, ahol kiemelt figyelmet fordít 
a termelés területén folyamatos műszakban 
dolgozók biztonságára. a szakszervezet 
munkáját többek között pénzügyi alelnökként 
támogatja.

sarajevo. 1967 és 1974 között a bosznia-
Hercegovinai Parlament képviselője. 1981-
től 1984-ig a szarajevói gazdasági kamara 
elnökeként tevékenykedett. 1984 és 1992 
között a szarajevói energoinvest elnök-
helyettese, majd alelnöke volt. 1992-ben 
bosznia-Hercegovina pénzügyminisztere. 
1993-tól 1997-ig az inzenjerski biro-revi-
zija vállalat igazgatójaként dolgozott. 1997–
2002 között a zágrábi Pricewaterhouse 
Coopers kiemelt tanácsadója, majd igaz-
gatósági tagja. 2002-től a deloitte zagreb 
tiszteletbeli regionális elnöke, és 2012 
óta a Hrvatska elektroprivreda d.d. (HeP) 
Felügyelő bizottságának tagja. a Horvát 
köztársaság nemzetközi kapcsolatok taná-
csának, valamint a Horvát közgazdász 
szövetség elnökségi tagja, és a délkelet-
európai Üzleti tanács (baC) tagja.

juhász 
attila
mol-CsoPort PozíCió:

  a Felügyelő bizottság 
munkavállalói képviseletet ellátó 
tagja 2007. október 12-től

1986-ban csatlakozott a társasághoz. a 
teljes időszak alatt a kutatás-termelés 
dívizió szervezetében töltött be külön-
böző pozíciókat. a mol-bányász szakszer-
vezet területi koordinátora és megalakulása 
óta az Üzemi tanács tagja volt. a jelenlegi 
Üzemi tanács munkájában megfigyelőként 
vesz részt.
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a felügyelÔ bizottság 
jelentÉse

a Felügyelő bizottság és az audit bizottság a törvényekben előírt köte-
lezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év során mindkét 
bizottság az egyes napirendi pontokat közösen tárgyalva 5 ülést 
tartott. állandó napirendi pontjai között szerepelt az igazgatóság 
negyedéves beszámolója a társaság működéséről, a belső audit, a 
Compliance iroda és az audit bizottság beszámolója, ezeken felül a 
Felügyelő bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is 
áttekintette. jelentését az igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók 
véleménye, valamint a tervezett, folyamatos évközi ellenőrzések 
alapján alakította ki, és folyamatosan támaszkodott az audit bizottság 
munkájára is. a 2014. év folyamán tartott ülései alkalmával is részle-
tesen foglalkozott a mol-csoport üzleti helyzetével, a Csoport és az 
üzletágak stratégiai fejlődésével. az igazgatóság által hozott dönté-
sekről és a társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő bizottság folya-
matos tájékoztatást kapott.

a mol 2014. év végi közel 5 milliárd usa-dollár piaci kapitalizációjával 
a kelet-közép-európai régió egyik vezető, integrált társasága.

a társaság számviteli törvény szerinti 2014. évi beszámolója megbíz-
ható és valós képet nyújt a gazdálkodásról, melyet az ernst & young 
kft. könyvvizsgált. a beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés az 
audit bizottság jelentésével is alátámasztva, a számviteli törvény 
előírásainak megfelelően, a társaság számviteli politikájával össz-
hangban készült. a mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántar-
tással alátámasztott. adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és 
befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. 

a mol-csoport konszolidálásába teljes körűen 126, equity módszerrel 
(részlegesen) további 11 társaság került bevonásra. a tulajdonosi 
szerkezet az elmúlt év során kis mértékben változott. 2014. év végére 
az előző év végéhez képest a külföldi intézményi befektetők tulaj-
doni aránya kis mértékben csökkent, a hazai intézményi befektetők 
tulajdona 2,8%-ról 5,6%-ra emelkedett, a magánbefektetők tulajdoni 
hányada hasonló szinten maradt. a társaságnak a részvénykönyvi 

de támogatta azt a belső hatékonyságnövelést elősegítő intézke-
dések megvalósítása. az Új downstream Program a várakozásoknak 
megfelelően sikeresen zárult 2014-ben. annak ellenére, hogy kiváló 
eredményt értünk el, a mol megindította next downstream Prog-
ramját, amely a 2015–2017-es időszakra vonatkozik és további 500 
millió usd javulást céloz hatékonyságjavító intézkedések és növeke-
dési projektek megvalósításával.

Összességében 2014 folyamán a mol megőrizte erős pénzügyi pozí-
cióját, amely a külső környezettel szembeni ellenálló integrált üzleti 
modellnek köszönhető. a jövőre nézve, bár számos, a külső környe-
zetből adódó kihívással nézünk szembe, elkötelezettek vagyunk erős 
készpénztermelő képességünk megőrzése és pénzügyi stabilitásunk 
fenntartása iránt. ennek megfelelően továbbra is van lehetőségünk 
attraktív, inorganikus lépések megtételére, amelyek egyaránt céloz-
hatják a mol upstream eszközeinek megújítását, illetve szolgálhatják 
a mol downstream kelet-közép-európai régióban elért pozíciójának 
további erősítését.

annak ellenére, hogy az alacsony olajárak, a geopolitikai bizonytalan-
ságok és a szabályozói környezet negatív irányú változásai kihívásokat 
támasztanak, bizonyosak vagyunk benne, hogy a mol terveinek és 
várakozásainak megfelelően, sikeresen birkózik majd meg ezekkel a 
kihívásokkal, építve a korábbi években lefektetett stabil alapokra.

mosonyi györgy,
a Felügyelő bizottság elnöke

dr. Chikán attila,
az audit bizottság elnöke

Mosonyi György,
a Felügyelő bizottság elnöke

Dr. Chikán Attila,
az audit bizottság elnöke

a felügyelő bizottság jelentése a 2014. éVi beszámolóKról  
és az adózott eredmény felhasználására VonatKozó jaVaslatról, 
Valamint a Közgyűlés elé Kerülő igazgatósági előterjesztéseKre 
vonatkozó álláspontjáról.

bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján 
hat 5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese (illetve 
egy részvényesi csoportba tartozó részvényese) volt 2014. december 
31-én. a mol legnagyobb részvényese a magyar állam, mely a rész-
vények 24,7%-át birtokolja. 2013. december végére a vállalat saját-
részvény-állománya 2,7%-ra nőtt, amely 0,3%-kal haladja meg az egy 
évvel korábbi szintet.

a mol-csoport 2014-ben a kihívásokkal teli üzleti környezet ellenére 
is megfelelően teljesített, a tisztított újrabeszerzési árakkal becsült 
ebitda 511 milliárd forintot ért el. annak ellenére, hogy az olajárak 
nagymértékben estek az év második felében, az eredmény csupán kis 
mértékben, 1%-kal marad el az előző évitől. ezen túlmenően a mol 
növelte befektetéseit, míg az eladósodottság viszonylag alacsony 
szinten maradt. a kiváló eredmények hűen tükrözik üzleti modellünk 
erősségét és a külső környezettel szembeni ellenállóságát, ami annak 
köszönhető, hogy megfelelő az upstream és a downstream üzletág 
portfólión belüli aránya. 

az upstream üzletág pénzügyi eredménye elmarad a 2013-astól, de 
így is megfelelőnek mondható, ha figyelembe vesszük az olajárak 
drasztikus esését 2014 második negyedévében. az alacsonyabb pénz-
ügyi hozzájárulás ellenére, több eredményt értünk el az év folyamán, 
amelyek jó jelnek tekinthetők a mol jövőbeli növekedésének szem-
pontjából. ide tartozik a kitermelés folyamatos növelése 2014 
közepétől, az organikus készletpótlási arány 100%-ot meghaladó 
szintje nemzetközi projektjeinkből történő készletek könyveléséből 
adódóan, a nemzetközi portfólió további optimalizációja a vállalat 
stratégiájával összhangban az északi-tengerre történő belépéssel.

a downstream üzletág kifejezetten erős pénzügyi és működési telje-
sítményt nyújtott, az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” ebitda 
szintje 30%-ot meghaladó mértékben nőtt. 2014 második félévének 
eredménye magasabb, mint bármikor korábban a megelőző tíz évben. 
a eredmény javulásában szerepe volt a javuló külső környezetnek, 

a Felügyelő bizottság a mol nyrt. 2014. évi auditált beszámolóját 
3.189 milliárd Ft mérlegfőösszeggel, 121 milliárd Ft mérleg szerinti 
veszteséggel, és 8 milliárd Ft lekötött tartalékkal, a mol-csoport 
2014. évi auditált iFrs konszolidált beszámolóját 4.650 milliárd Ft 
mérlegfőösszeggel és 4 milliárd Ft részvényesekre jutó eredménnyel 
a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

a Felügyelő bizottság támogatja az igazgatóság javaslatát, mely 
szerint 2014-ben a társaság a 2014. december 31-ével zárult üzleti 
évre vonatkozóan 50 milliárd Ft osztalékot fizessen. a javasolt összeg 
az előző évek kifizetési gyakorlatának megfelelő normál osztalék kifi-
zetését jelenti. 

a Felügyelő bizottság a közgyűlés elé kerülő valamennyi igazgatósági 
előterjesztést megvizsgálta, azokat támogatja és elfogadásra java-
solja a közgyűlés részére.

az audit bizottság segítette a Felügyelő bizottságot a pénzügyi beszá-
molórendszer ellenőrzésében, a 2014. évi beszámolók áttekintésé ben 
és támogatta a Felügyelő bizottság jelentését.

budapest, 2014. március 24.

a mol nyrt. Felügyelő bizottsága és audit bizottsága nevében:
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vállalati információK
a mol nyrt. alapításának dátuma: 1991. október 1. bejegyezve a Fővárosi bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i dátummal, 
1991. október 1-jei hatállyal 01-10-041683 számon.

jogelőd: országos kőolaj- és gázipari tröszt és tagvállalatai

a jelenleg érvényes alapszabályt a 2014. április 24-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. az igazgatóság ezt követően a telephelyekre vonat-
kozóan (az alapszabály 2. számú mellékletében) hajtott végre módosításokat 2015. február 19-i hatállyal. az aktuális alapszabály megtekinthető 
vagy igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a társaság honlapjáról. 

alaptőke 2014. december 31-én: 104.518.484 névre szóló, egyenként 1.000 Ft névértékű, „a” sorozatú törzsrészvényből, 1 darab névre szóló, 
1.000 Ft névértékű, meghatározott elsőbbségi jogokat biztosító, „b” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből, valamint 578 névre szóló, 
egyenként 1.001 Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

tulajdonosi szerkezet 

2014.12.31. 2013.12.31.

Részvény névérték  
(ezer Ft) % Részvény névértek 

(ezer Ft) %

külföldi befektetők 20.697.734 19,8 27.453.529 26,3
magyar állam 25.857.957 24,7 25.857.957 24,7
Cez mH b.v. 7.677.285 7,3 7.677.285 7,3
oman oil (budapest) limited 7.316.294 7,0 7.316.294 7,0
otP bank nyrt. 6.158.177 5,9 5.652.859 5,4
magnolia Finance 6.007.479 5,7 6.007.479 5,7
ing bank n.v. 5.220.000 5,0 5.220.000 5,0
Crescent Petroleum 3.161.116 3,0 3.161.116 3,0
dana gas PjsC 1.136.116 1,1 1.486.116 1,4
uniCredit bank ag. 4.080.496 3,9 4.080.496 3,9
Credit agricole 2.129.666 2,0 2.129.666 2,0
Hazai intézményi befektetők 6.429.677 6,2 2.197.591 2,1
Hazai magánszemély befektetők 5.804.341 5,6 3.793.751 3,6
mol nyrt. (saját részvények) 2.842.726 2,7 2.484.925 2,4
Összesen: 104.519.064 100,0 104.519.064 100,0

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti kimutatás a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján készült, 
és nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. a részvényes 
a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. a mol alapszabálya 
értelmében, egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.

a részvényekre vonatkozó inFormáció

a mol-részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, és többek között elérhető a budapesti értéktőzsde honlapján (www.
bet.hu). a mol nyrt. dr-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni iob-n, a thomson reuters rendszeren a molbq.l riC kóddal, a 
bloomberg rendszeren a mold li riC kóddal érhető el. a mol-részvények és dr-ok részt vesznek továbbá az amerikai Pink sheet otC piac 
kereskedésében.
a mol-részvények budapesti értéktőzsdén kialakult árfolyama a thomson reuters rendszeren a molb.bu, a bloomberg rendszeren pedig a 
mol Hb riC kóddal érhető el.

az alábbi táblázat mutatja a mol-részvények kereskedési adatait 2011-ben negyedéves bontásban.

időszak bét Forgalom (db részvény) bét záróár (Ft/részvény)
1. negyedév 4.858.148 12.550
2. negyedév 5.274.893 12.100
3. negyedév 5.070.380 12.050
4. negyedév 4.550.583 11.545

sajátrészvény-állomány

a 2014-es év folyamán az alábbi sajátrészvény-tranzakciók történtek:

változás oka
„a” sorozatÚ 

tÖrzsrészvény 
(db)

„C” sorozatÚ 
tÖrzsrészvény 

(db)

Sajátrészvények száma, 2013. december 31. 2.484.346 578
részvényjuttatás a mol igazgatósági tagok részére -13.500
a otP bankkal kötött kölcsönszerződés megszüntetése 371.301
Új részvény kölcsönszerződés kötése az otP bankkal -371.301
a otP bankkal kötött kölcsönszerződés megszüntetése 371.301

az opciós szerződés módosítása uniCredit bank ag-vel és további részvények 
értékesítése részükre -1.300.000

Sajátrészvények száma, 2014. december 31. 1.542.147 578

a társaság szerVezetében, illetVe a felső Vezetés összetételében beKöVetKezett 
VáltozásoK:

A Társaság 2014. április 24-én megtartott Éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

  az igazgatóságának tagjává újraválasztotta dr. Csányi sándor urat 2014. április 30-tól 2019. április 29-ig tartó időtartamra
  az igazgatóságának tagjává választotta dr. anwar al-kharusi urat valamint dr. anthony radev urat 2014. április 30-tól 2019. április 29-ig tartó 

időtartamra.
  az igazgatóságának tagjává választotta dr. martonyi jános urat 2014. július 1-től 2019. április 29-ig tartó időtartamra

dr. Horváth gábor, dr. dobák miklós és iain Paterson úr igazgatósági mandátuma lejárt, míg mulham al-jarf úr lemondott igazgatósági 
tagságáról.
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A felső vezetés MOL-kibocsátású értékpapír-tulajdona 2014. december 31-én

név tisztség mol-részvények 
száma

magnolia 
kÖtvények 

száma*

Hernádi zsolt elnök-vezérigazgató (C-Ceo), az igazgatóság 
elnöke 191.691 19

dr. Csányi sándor az igazgatóság tagja, alelnöke 8.000 86

molnár józsef vezérigazgató (gCeo), az igazgatóság tagja 12.400 3

járai zsigmond az igazgatóság tagja 2.400 -
dr. anwar al-kharusi az igazgatóság tagja - -
dr. martonyi jános az igazgatóság tagja - -
dr. Parragh lászló az igazgatóság tagja 2.470 -
dr. anthony radev az igazgatóság tagja - -
dr. martin roman az igazgatóság tagja 2.400 -

dr. világi oszkár az igazgatóság tagja, ügyvezető igazgató, 
slovnaft a.s. vezérigazgató 13.610 5

mosonyi györgy a Felügyelő bizottság elnöke 39.588 -
dr. Chikán attila a Felügyelő bizottság elnökhelyettese - -
john i. Charody a Felügyelő bizottság tagja - -
slavomir Hatina a Felügyelő bizottság tagja - -

Hegedűs andrea a Felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja - -

juhász attila a Felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja - -

dr. Puskás sándor a Felügyelő bizottság munkavállalói 
képviseletet ellátó tagja - -

töröcskei istván a Felügyelő bizottság tagja - -
dr.sc. Žarko Primorac a Felügyelő bizottság tagja - -

áldott zoltán Ügyvezető igazgató, ina d.d. igazgatóságának 
elnöke 60.000 2

alexander dodds Ügyvezető igazgató kutatás-termelés divízió - -

Fasimon sándor Ügyvezető igazgató, mol magyarország 10.000 2

Horváth Ferenc Ügyvezető igazgató termékelőállítás-  
és kereskedelem divízió 33.198 1

simola józsef** Pénzügyi-vezérigazgató- helyettes (gCFo) 16.310 4

*  magnolia Finance ltd. által kibocsátott, 100 ezer euró névértékű, lejárat nélküli, mol „a” sorozatú törzsrészvényre átváltható értékpapír.
** simola józsef 2 darab 200.000 usa dollár névértékű 2019. szeptember 26-ai lejáratú mol grouP FinanCe dollár kötvényt is birtokol.
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olaj- És gázipari KifejezÉseK 
fogalomtára
Átlagos realizált szénhidrogén ár
a szénhidrogén értékesítésből származó hordókénti bevétel

Barrel (hordó) 
a kőolajiparban használt angolszász mértékegység, egy tonna kőolaj 
hozzávetőleg egyenlő 7-7,5 barrellel. (a magyarországi kőolajokra 
alkalmazott átváltási arány 7,55 bbl/tonna). egy köbméter olaj 6,29 
barrelnek felel meg.

Bioüzemanyagok 
a biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a 
közlekedésben használt üzemanyagok. „biomassza” alatt a mezőgaz-
daságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgaz-
dálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból 
és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulla-
dékok és maradékanyagok biológiailag lebontható részét, valamint az 
ipari és települési hulladék biológiailag lebontható részét értjük. 

Bizonyított készletek (Proved reserves – SPE 1P)
a bizonyított készletek olyan szénhidrogén mennyiségek, melyekről 
nagy biztossággal állítható (általában 90% feletti valószínűséggel), 
hogy kitermelhető az aktuális gazdasági és politikai környezetben, az 
elérhető technológiával.

Bizonyított és feltételezett készletek  
(Proved + probable reserves – SPE 2P)
tartalmazza a bizonyított készleteket és a feltételezett készleteket 
(olyan ismert felhalmozódások, amelyek 50%-os valószínűséggel 
kitermelhetők).

boe (hordó kőolaj-egyenérték) 
a földgáz hőmennyiségi alapon (a gáz fűtőértékének figyelembe véte-
lével) kőolajra történő átszámítása után kapott egyenértéke (1 boe 
általában kb. 160–170 normál m3 gázzal egyenlő).

boepd
Hordó kőolaj-egyenérték per nap

Brent típusú kőolaj
az északi-tengerben kitermelt könnyű, kis kéntartalmú olaj, melynek 
sűrűsége 833 kg/m3. ez a minőség az, amelyet a kőolaj-kereskede-
lemben alapnak tekintenek, más minőségek kereskedelmében az 
árat erre vonatkozóan adják meg, és a minőségtől, illetve a szállí-
tási feltételektől függően kedvezményt vagy felárat alkalmaznak. 
amerikában, a brent minőséghez hasonlóan, az ún. Wti-minőség az 
irányadó kereskedelmi szempontból.

Brent-Ural különbség
a brent és az ural típusú kőolaj nemzetközi  áraiban jelentkező 

FPSO egység (Floating Production, Storage  
and Offloading Unit)
az FPso (felszíni termelő-tároló egység) egy hajó, amelyet az olaj és 
gázipar használ a szénhidrogének tengeri kitermelésére, feldolgozá-
sára és tárolására. az FPso feldolgozza az általa, vagy a közeli plat-
formok által megtermelt szénhidrogéneket és tárolja, ameddig azt 
tankhajón vagy (ritkábban) csővezetéken keresztül elszállítják.

HDPE
magas sűrűségű polietilén

Készlet
az aktuális ipari kőolaj- és földgázvagyonnak az a részmennyisége, 
amely gazdaságosan kitermelhető a vonatkozási időpontban érvé-
nyes gazdasági, működési és szabályozási feltételek mellett.

Kondenzátumok
a folyékony fázisú szénhidrogének azon csoportjának általánosító 
elnevezése, amelyben dominálnak a könnyű alkotók, és amelyek a 
földgázból vagy a kőolaj kísérőgázából a felszínen kerülnek leválasz-
tásra.

LDPE
alacsony sűrűségű polietilén

LPG (Liquified Propane Gas)
Cseppfolyósított propán (gáz)

Mezőfejlesztés
a szénhidrogén készletek kitermeléséhez szükséges felszíni és föld-
alatti eszközök telepítésének folyamata.

MMboe
millió hordó kőolaj-egyenérték

mboepd
millió hordó kőolaj-egyenérték per nap

MCM
millió köbméter

7Monomerek
a monomerek a polimerek (műanyagok, gumik) alapvegyületei, a 
nagy molekulatömegű anyagokat alkotó polimer láncok alapegységei 
(láncszemei). napjainkban a legfontosabb monomerek, a petrolké-
miai ipar alapvegyületei a rövid szénláncú olefinek (etilén, propilén, 
butadién), illetve ezek egyszerű származékai, valamint a legegysze-
rűbb aromás vegyület a benzol. a felsorolt monomerek elsődleges 
forrásai az olefinművek.

NCI (Nelson komplexitás index)
nelson komplexitás index, amit Wilbur nelson fejlesztett ki 1960-
ban. a finomító komplexitását – kiépítettségét – jelző mérőszám, 
ami a konverziós kapacitásokat hasonlítja a lepárló kapacitá-
sokhoz. 

különbséget hívják brent-ural spreadnek. az ural típusú kőolaj árát a 
rotterdami és a mediterrán térségben jegyzik.

Bruttó termelés 
a szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz mennyi-
sége a bányajáradék levonása előtt.

Butadién (1,3-butadién)
négy szén- és hat hidrogénatomból álló szerves vegyület. Főként 
kőolajban található szénhidrogéneket felhasználó etiléngyártás során 
keletkező, úgynevezett C4-frakciókból állítják elő krakkolással és desz-
tillációval. színtelen, gyúlékony és mérgező gáz. könnyen polimerizá-
lódik. a korszerű műgumi gyártás fontos alapanyaga, de előállítanak 
belőle kloroprént és abs-műanyagot is.

Crack Spread
egy adott termék és a kőolaj jegyzésára közötti számtani különbség. 
a Crack spread-ek a globális olajpiaci folyamatok (fogyasztási szezo-
nalitás, finomítói kínálat, készletek alakulása) hatására változnak, 
alakulásukat még a legnagyobb olajtársaságok sem befolyásol-
hatják.

Downstream
Feldolgozás és kereskedelem, kiskereskedelem és Petrolkémia

Egységnyi termelési költség
magába foglalja a kőolaj és földgáz kitermelésének, gyűjtésének és 
előkészítésének költségeit egy hordóra vetítve.

Finomítói árrés
a nemzetközi termékjegyzésár és a kőolaj tényleges beszerzési ára 
közötti különbség. másképpen: meghatározott nyersolaj, illetve fino-
mítói költségekkel rendelkező (teoretikus, vagy tényleges) finomító 
egységnyi haszna.

Finomítói komplexitás
a finomítói komplexitás megmutatja, hogy 1 hordó kőolajból 
mekkora fehéráru-hozam érhető el. minél komplexebb a fino-
mító, annál magasabb a fehéráru-hozama ugyanolyan minőségű 
kőolajból, így annál alacsonyabb a fűtőolaj-termelése. a komple-
xitás egyik legjobb mutatója a nelson index, ami a különböző típusú 
finomítói üzemekből, illetve ezen üzemek kapacitásainak a finomító 
desztillációs kapacitásához viszonyított arányából vezeti le a komp-
lexitás mértékét.

Fokozott olajkinyerési eljárás (EOR)
a növelt hatékonyságú, fejlett olajtermelési módszerek összefog-
laló megnevezése. a magyar bányatörvény szerint bányajáradéktól 
mentesnek minősülő művelési mód.

Nettó termelés
a szénhidrogénmezőkből származó összes kőolaj és földgáz mennyi-
sége a bányajáradék levonása után.

Olefin
olyan nyílt szénláncú szén-hidrogén-vegyületek gyűjtőneve, amelyek 
szénláncukban telítetlen szén-szén kettőskötést tartalmaznak. 
legegyszerűbb szerkezetű képviselőik, az etilén és propilén, a petrol-
kémiai ipar alapvegyületei. az olefinek előállításának legfonto-
sabb eszköze az olefinmű, ahol vegyipari benzin és gázolaj, illetve 
egyéb könnyű szénhidrogének krakkolásával, dehidrogénezésével fő 
termékként etilén és propilén keletkezik.

Polimer
komplex, végtelen sok ismétlődő egységből álló szerves és szervetlen 
makromolekulák.

Polipropilén (PP) 
a propilén polimerizálásával előállítható, hőre lágyuló polimer. 
a tömegműanyagok között jelentős - és egyre növekvő - részese-
déssel bír. a gyártására kidolgozott ipari eljárások paraméterei (pl. 
nyomás, hőmérséklet, alkalmazott segédanyagok, katalizátorok) 
jelentősen különböznek, így egymástól eltérő tulajdonságú termékek 
széles skálája állítható elő. etilénnel együtt történő polimerizálásával 
PP-kopolimerhez jutunk. széleskörűen alkalmazható, jó ütőszilárd-
ságú és kiválóan színezhető anyag. a PP jó hőálló tulajdonsággal és 
alacsony vízfelvételi képességgel rendelkezik.

ppm
kis koncentrációk jellemzésére használt mérőszám, milliomodrészt 
jelöl (parts per million = ppm). a könnyű megjegyezhetőség kedvéért: 
0,1% = 1000 ppm. a motorhajtó anyagok adalékainak és szennyezé-
seinek koncentrációját általában ebben a mértékegységben fejezik ki.

Propilén
 Három szén- és hat hidrogénatomból álló, telítetlen szénhidrogén. a 
petrolkémia fontos vegyülete, a polipropilének alapanyaga. 

SCM (Supply Chain Management)
az ellátási lánc menedzsment, mely koordinálja a kőolaj-, más fino-
mítói alapanyag- és késztermék-beszerzési tevékenységeket, a kőolaj-
finomítást, az ellátáshoz valamint az értékesítéshez kapcsolódó 
logisztikai tevékenységet, továbbá a kőolajtermékek nagykereske-
delmi forgalmazását. Feladata, hogy a teljes értéklánc optimalizálá-
sával a mol-csoport a lehető legjobb eredményt érje el.

SPE-alapú készletértékelés 
a society of Petroleum engineers, azaz az olajmérnökök társasága 
által alkalmazott módszer.

Szállítóvezeték
az a csővezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen 
keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja az ország-
határ, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási 
pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások kilépőpontjai, 
a gáztároló be- és kitáplálási pontja.
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Társaság
mol magyar olaj- és gázipari nyilvánosan működő részvénytársaság

Termelésbe állítás
szénhidrogénkészletek letermeléséhez szükséges földalatti és felszíni 
létesítmények megvalósításának folyamata.

Termelésmegosztási egyezmény (PSA)
a kitermelt szénhidrogén megosztását célzó egyezmény az adott állam 
és a kőolaj vagy földgázmező termelési licenszének tulajdonosa(i) 
között.

Tranzit
a szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az európai 
gazdasági térség legalább egy tagállamának határát átlépi, és kezdő- 
vagy végpontja az európai gazdasági térség határain kívül van.

Upstream
kutatás–termelés szegmens

Ural Blend 
az ural blend az orosz exportminőségű kőolaj elnevezése. nehéz, 
savanyú (magas kéntartalmú) kőolaj, ezért az ural blend ára alacso-
nyabb, mint a könnyű, kis kéntartalmú brent típusú kőolajé. 

pénzüGyi kiFejezések

ADR (American Depositary Receipt)
a letétkezelő által letétben tartott részvényekről kiállított letéti igazo-
lások, amelyek külföldön kerültek forgalombahozatalra.

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből
adózás utáni eredmény csökkentve a külső tulajdonosok ered-
ményből való részesedésének összegével

Átlagos lekötött tőkearányos megtérülés (ROACE)
adózott üzleti eredmény / átlagos lekötött tőke
adózott üzleti eredmény = üzleti eredmény x (100% – kalkulált társa-
sági adókulcs)
átlagos lekötött tőke= nyitó lekötött tőke/2 + záró lekötött tőke/2
lekötött tőke = összes eszköz – befektetett pénzügyi
eszközök – befejezetlen beruházás állománya
– pénzeszközök és értékpapírok + rövid lejáratú
kötelezettségek + rövid lejáratú hitelek

CAPEX 
beruházások és befektetések

EBITDA
Üzleti eredmény és az értékcsökkenés összege

EPS 
egy részvényre eső hozam. Csoport nettó eredménye / a visszavá-
sárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett 
átlagos részvény darabszám

BOI (Biológiai Oxigén Igény mg/l)
a boi értékből a szennyvízben jelenlévő biodegradálható szerves 
anyag és annak mikrobiális lebontásához szükséges oxigén mennyisé-
gére lehet következtetni.

EBK
egészségvédelem-, biztonságtechnika és környezetvédelem

Elfolyások: 
az 1 m3-nél nagyobb, nem szándékos, kontrollálatlan veszélyes anyag 
külső környezetbe (talajvíz, felszíni víz vagy talaj) történő elfolyása.

ETS (Emission Trading Scheme)
az európai unió piaci eszközökön alapuló kereskedelmi rendszere, 
melynek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátások költség 
hatékony csökkentése.

FF (Fenntartható fejlődés)
„olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését 
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációkat saját szükségleteik 
kielégítésében.” (Forrás: un/ brundtland-jelentés)

GRI (Global Reporting Initiative)
olyan, az érintettek bevonását szorgalmazó folyamat és független 
intézmény, amelynek küldetése egy nemzetközi szinten használható 
útmutató kidolgozása és elterjesztése a fenntarthatósági jelenté-
sekre vonatkozóan.

HAY: 
a mol-csoport munkakör-besorolási rendszere a nemzetközileg 
ismert és elismert Hay-módszertanra épül. a Hay-rendszer lehe-
tővé teszi egy átfogó, logikus, transzparens és konzisztens rendszer 
kialakítását, mely garantálja a munkavállalók megfelelő besorolását 
munkájuk és pozíciójuk alapján. 

Kármentesítés
a szennyező hatások megelőzése, minimalizálása, kármentesítése 
vagy enyhítése szennyezett talaj vagy víz esetében, illetve ezen terü-
letek eredeti állapotának helyreállítása.

KOI (Kémiai Oxigén Igény mg/l)
a vízben levő anyagok, elsősorban a szerves anyagok redukáló képes-
sége, amelyet az oxigénfogyasztás mérésével állapítanak meg. az 
elfogyasztott oxigént a víz térfogategységre vonatkoztatják.

Közúti balesetek aránya (RAR)
közúton bekövetkezett balesetek száma, 1 millió levezetett km-re 
vonatkoztatva

Lebegő szilárdanyag tartalom
vízben nem oldódó részecskék tömege

LTIF (baleseti frekvencia)
egymillió ledolgozott órára jutó, munkaidőkieséssel járó munkabal-
esetek (lti) száma

Eladósodottság
a nettó hitel és a nettó hitel plusz összes saját tőke hányadosa

IFRS
nemzetközi Pénzügyi beszámolási standardek, korábban nemzetközi 
számviteli szabványok (ias)

Piaci Kapitalizáció
a társaság tőkepiaci értéke, az alaptőkét alkotó részvények darab-
száma (a sajátrészvényeket nem számítva) szorozva a részvények 
aktuális piaci árával

Nettó hitelállomány
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része + rövid lejáratú hitelek + hosszú 
lejáratú hitelek rövid lejáratú része – értékpapírok – pénzeszközök

Pénzügyi kovenáns
specifikus eredménykimutatás, mérleg, valamint cash-flow-beli 
tételek hányadosa. (pl.: net debt/ebitda, ebitda/Összes kamatrá-
fordítás). a pénzügyi kovenánsokat elsősorban hitelszerződésekben 
alkalmazzák, a finanszírozók hitelkockázatának limitálása érdekében.

Részvényesi hozam
a részvények árfolyamváltozásának és a fizetett osztalékból adódó 
összes hozam

Sajáttőke-arányos megtérülés (ROE)
a társaság részvénytőkéjére eső megtérülést mutatja meg; a nettó 
eredmény osztva a társaság saját tőkéjével.

Újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA
2013 második negyedévétől a tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült 
költségek módszerével számított eredmény az ebitda-t és üzleti ered-
ményt tisztítja meg a készlettartás hatásától (az aktuális piaci árakat 
figyelembe véve a kőolaj és egyéb alapanyagok esetében), a készleten 
elszámolt értékvesztéstől, a vevő- és szállítóállomány pénzügyi ered-
ményétől; illetve módosítja az ebitda-t / üzleti eredményt a fedezeti 
ügyletek eredményével. a bázisidőszak tisztított, újrabeszerzési árakkal 
becsült eredményei az új metodika szerint átdolgozásra kerültek.

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás
Üzleti tevékenység eredménye módosítva a pénzmozgással nem járó 
tételekkel, a nettó forgótőke-változásból eredő pénzárammal és a 
fizetett társasági adó összegével.

fenntartható fejlődés

APC: 
az éves Humán Ciklus (annual People Cycle) célja a fenntartható 
és integrált emberi erőforrás menedzsment folyamat megterem-
tése a mol-csoportban. az évente ismétlődő vizsgálati folyamat 
biztosítja a rendszeres visszajelzést a munkavállalók teljesítmé-
nyéről, karrier és képzési lehetőségekről és megteremti az aktu-
ális teljesítményértékelés és a hosszú távú karriertervezés közötti 
kapcsolatot.

Munkaidőben végzett önkéntes munka
a munkavállaló fizetett munkaidejében történő, közérdekből vagy 
jótékony célokhoz kapcsolódóan, ellenszolgáltatás nélkül végzett 
munka.

Pénzbeli adomány
ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli juttatás, amely szorosan 
összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség vállalásával, vala-
mint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének pozitív megerősí-
téséhez.

PM (Particulate Matter)
szilárd részecske. égés vagy más technológiai eljárás során keletke-
zett, a levegőben található
szálló por. a legveszélyesebbek a 10 μm-nél finomabb frakciók 
(Pm10).

Természetbeni juttatás:
ellenszolgáltatás nélkül nyújtott nem-pénzbeli juttatás, amely 
szorosan összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség vállalá-
sával, valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének pozitív 
megerősítéséhez.

TPH (Total Petroleum Hydrocarbons)
Összes alifás szénhidrogének. a felszíni víz vagy talaj szerves olajszár-
mazékokkal való szennyezettségét kifejező paraméter.

TRIR (Teljes Riportálandó Baleseti Ráta)
egymillió ledolgozott órára jutó munkaidő kieséssel járó, ápolást 
igénylő és munkavégzést korlátozó balesetek száma.

ÜHG (üvegházhatású gázok)
olyan gázok, amelyek az infravörös sugárzás egy részét elnyelik, és 
ezzel hozzájárulnak a Föld körüli szigetelő takaró kialakulásához (Co2, 
CH4, n2o, HFC, PFC, sF6).

VOC (Volatile Organic Compounds)
szilárd vagy folyékony közegekből felszabaduló illékony szerves 
vegyületek összefoglaló neve. több különböző vegyi anyagot 
takarhat, melyek közül egyesek rövid vagy hosszú távon károsak 
lehetnek az emberi egészségre illetve a légkörben fotokémiai reak-
cióba léphetnek. mindazon szerves vegyületek, amelyek gőznyomása 
293,15°k (20°C) hőmérsékleten legalább 0,01 kPa, vagy amelyek a 
tényleges felhasználás körülményei között hasonló illékonyságúak 
(kivéve a metán). a legtöbb talaj menti ózon (szmog) a noX és a voC-k 
reakciója során keletkezik.

VRU
gőzvisszanyerő rendszer – egy viszonylag egyszerű rendszer, mely 
lehetővé teszi az egyébként a légkörbe kerülő gázok összegyűjtését 
és elvezetését

EBK indikátorok
az ebk-típusú teljesítményjelzők pontos definíciójáért kérjük láto-
gasson el a mol Fenntartható Fejlődés honlapjára: www.mol.hu/sd
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rÉszvÉnyesi információK
a társaság széKhelye
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (MOL Nyrt.)
1117 budapest, október huszonharmadika u. 18.
1502 budapest, Pf. 22
telefon: 06 1 209-0000, 06 1 209-1010, 06 1 209-2020

részvénykönyv vezetése
KELER Zrt.
1074 budapest, rákóczi u. 70-72.
telefon: 06 1 483-6251, 06 1 483-6289
Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09.00-15.00 óráig

részVényeK KeresKedelméről információ 
Kérhető
Budapesti Értéktőzsde
1054 budapest, szabadság tér 7.
telefon: 06 1 429-6857 
Fax: 06 1 429-6899
e-mail: info@bse.hu

Varsói értéKtőzsde
Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
4 ksiazeca street 00-498, Warsaw Poland
telefon: (+4822) 628-32-32
Fax: (+4822) 628-17-54
e-mail: gpw@gpw.pl

dr-inFormáció
The Bank of New York Mellon
slawek soltowski
101 barclay street, 22 West new york, ny 10286 usa
telefon: 00-1-212-815-3503 
Fax: 00-1-212-571-3050
email: slawek.soltowski@bnymellon.com

hirdetményeK KözzétételéneK helye
a társaság közleményeit a mol honlapján: http://molgroup.info/hu/
és a budapesti értéktőzsdei honlapján: http://bet.hu/ teszi közzé.

befeKtetői KapcsolatoK
1117 budapest,október huszonharmadika u. 18.
telefon: 06 1 464-1395 
Fax: 06 1 464-1335
e-mail: investorrelations@mol.hu

befeKtetői KapcsolatoK Vezető
Horváth Ádám 
e-mail: adhorvath@mol.hu

elemzői és részVényesi KapcsolatoK
Pandi Zoltán
e-mail: zpandi@mol.hu

Mikkel Skougaard
e-mail: mskougaard@mol.hu

Csepi István
e-mail: icsepi@mol.hu

KisrészVényesi és letétKezelői 
kapcsolatok
Fogarasi Zoltán 
e-mail: zfogarasi@mol.hu

fenntartható fejlődés
Kapusy Pál
e-mail: sd@mol.hu

impresszum
Felelős kiadó: dominic köfner, Horváth ádám, kapusy Pál
Szerkesztő: Csepi istván
Dizájn és kiadó: simon virág (mol-csoport),  
Hamu és gyémánt kiadó
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téma oldalszám további inFormáCió a HonlaPunkon

A MOL-CSOPORTRÓL A M
O

L-csoportról

befektetői prezentáció molgroup.info kattintás: letöltő központ

kiemelt üzleti adatok 0, 174, 178 molgroup.info kattintás: a mol-csoportól
tulajdonosi struktúra 0 molgroup.info kattintás: a mol-csoportól
mol 2 molgroup.info kattintás: a mol-csoportól

szabályozott információk molgroup.info kattintás: szabályozott információk

ÜZLETEINK Ü
zleteink 

külső környezet molgroup.info kattintás: Pénzügyi jelentések
kutatási és termelési eredmények és riport molgroup.info kattintás: letöltő központ
Üzleti és stratégiai prezentációk molgroup.info kattintás: letöltő központ

PÉNZÜGYI ÉS MŰKÖDÉSI TELJESÍTMÉNYÜNK Pénzügyi és 
m

űködési teljesít-
m

ényünk

éves jelentés molgroup.info kattintás: letöltő központ
negyedéves jelentések molgroup.info kattintás: letöltő központ
Pénzügyi és működési adatok (excel fájl) molgroup.info kattintás: letöltő központ
Pénzügyi jelentések prezentációk molgroup.info kattintás: letöltő központ

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS: NEM-PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÜNK

Fenntarthatósági jelentés: nem
 pénzügyi teljesítm

ényünk

biológiai sokszínűség 203 molgroup.info/en/sustainability kattintás: biodiversity
beszállítói menedzsment 219 molgroup.info/en/sustainability kattintás: sustainability & mol
ebk politika molgroup.info/en/sustainability kattintás: Hse Policy and strategy
egészségvédelem 204 molgroup.info/en/sustainability kattintás: Health and safety
éghajlatváltozás 194 molgroup.info/en/sustainability kattintás: Climate Change
ellátásbiztonság molgroup.info/en/sustainability kattintás: economic sustainability
emberi jogok 221 molgroup.info/en/sustainability kattintás: Human rights
energiahatékonyság 195 molgroup.info/en/sustainability kattintás: energy efficiency
érintettek bevonása molgroup.info/en/sustainability kattintás: sustainability & mol
esélyegyenlőség 214 molgroup.info/en/sustainability kattintás: Human Capital
etika 220 molgroup.info/en/sustainability kattintás: ethics and Compliance
global Compact (ungC) 1 molgroup.info/en/sustainability kattintás: sustainability & mol
gri megfelelés 224 molgroup.info/en/sustainability kattintás: introduction
Hulladékkezelés 201 molgroup.info/en/sustainability kattintás: Waste management
kivitelező menedzsment molgroup.info/en/sustainability kattintás: Health and safety
kockázatkezelés 76, 242 molgroup.info/en/investor-relations kattintás: risk management

külső kezdeményezésekkel kapcsolatos 
vállalások molgroup.info/en/sustainability kattintás: sustainability & mol

lényegességi elemzés 224 molgroup.info/en/sustainability kattintás: sustainability & mol
levegőtisztaság-védelem 198 molgroup.info/en/sustainability kattintás: air emissions
megújuló energiák 195 molgroup.info/en/sustainability kattintás: Climate Change
munkabiztonság 204 molgroup.info/en/sustainability kattintás: Health and safety
társadalmi célú befektetések 216 molgroup.info/en/sustainability kattintás: social investments
tehetséggondozás 208 molgroup.info/en/sustainability kattintás: Human Capital
termékgondozás molgroup.info/en/sustainability kattintás: Product development
termékfelelősség molgroup.info/en/sustainability kattintás: Product development

vevőink 218 molgroup.info/en/sustainability kattintás: responsibility in 
marketing Processes

vízgazdálkodás 199 molgroup.info/en/sustainability kattintás: Water management

téma oldalszám további inFormáCió a HonlaPunkon

TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS 

Társaságirányítás

a függetlenség kritériumai a mol 
igazgatóság tagjaira vonatkozóan 233 molgroup.info kattintás: társaságirányítás

igazgatóság 244 molgroup.info kattintás: társaságirányítás
az igazgatóság bizottságainak összetétele 233 molgroup.info kattintás: társaságirányítás

Ügyvezető testület 250 molgroup.info kattintás: társaságirányítás

Felügyelő bizottság 254 molgroup.info kattintás: társaságirányítás

a mol nyrt. igazgatóságának tagjai, vala-
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