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Jelentés a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. törzsrészvényeinek Magyar Állam javára 

történő megvásárlásáról szóló, 2011. május 24-én megkötött szerződés teljesüléséről 

 

Az Országgyűlés 41/2011. (VI. 24.) OGY határozatában foglaltak alapján az alábbiakban számolok 

be a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

MOL Nyrt.) törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásáról szóló, 2011. május 

24-én megkötött szerződés teljesüléséről. 

 

Az OJSC „Surgutneftegas”, mint Eladó és a Magyar Állam, mint Vevő között 2011. május 24. 

napján jött létre a MOL Nyrt. 22 179 488 darab „A” sorozatú törzsrészvény  megvásárlására kötött 

Részvény adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés). 

 

A 22 179 488 darab részvény vételára 1 880 000 000 euró (498 312 800 000 forint) volt, ebből 

eredően a részvényenkénti vételár 84,763 euró/darab (22 467,28 forint/darab) volt (265 forint 

árfolyammal).  

 

A Szerződés létrejöttéhez szükséges jogszabályi feltételeket a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő 

megvásárlása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1196/2011. (VI. 15.) Korm. határozat (a 

továbbiakban: Határozat) teremtette meg. 

 

A Határozat felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan 

teljesítése érdekében intézkedjen a részvények vételárának fedezetéül szolgáló központi 

költségvetési források biztosításáról, illetve a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges jogszabályi feltételek megteremtéséről. A Szerződés továbbá felhívta a nemzeti 

fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: MNV Zrt.) 

jelölje ki a Szerződésben meghatározott „Kijelölt Vevőnek”, és egyúttal bízza meg az MNV Zrt.-t a 

Magyar Állam tulajdonába kerülő törzsrészvények feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával, továbbá 

hogy intézkedjen az MNV Zrt. Igazgatósága felé annak érdekében, hogy az MNV Zrt. Igazgatósága 

a vevő kijelöléshez való hozzájárulását megadja. 

 

Az MNV Zrt. Igazgatósága 339/2011. (VII. 04.) IG számú határozatában hagyta jóvá, hogy az 

MNV Zrt. – a 20/2011. (VI. 29.) számú RJGY határozat értelmében történt kijelölés alapján – a 

Szerződésbe, mint Kijelölt Vevő belépjen. Teljes körűen felhatalmazta az MNV Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy a Szerződés szerinti ügylettel kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést 

megtegye, továbbá felhatalmazta valamennyi bejelentés megtételére és nyilatkozat aláírására, 

beleértve az esetlegesen szükséges szerződésmódosításokat is. 

 

A Szerződés tárgyát képező részvények devizában teljesítendő, 1 880 000 000 euró vételárát a 

Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról 

szóló 2011. évi LXVIII. törvény rendelkezései teremtették meg. 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) 1. §-a úgy módosult, hogy az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének 2011. 

évi bevételi főösszegét 13 152 945,1 millió forintban, kiadási főösszegét 14 337 194,3 millió 

forintban és hiányát 1 184 249,2 millió forintban állapította meg. 

 

A Kvtv. új 8/A. §-a értelmében az Országgyűlés jóváhagyta, hogy az állami vagyon felügyeletéért 

felelős miniszter a Magyar Állam nevében és javára a MOL Nyrt. által kibocsátott, 22 179 488 

darab „A” sorozatú, 1000 forint névértékű részvényt vásároljon, és kikötötte, hogy a 

részvényvásárlásra irányuló kifizetés összege nem haladhatja meg az 1 880 000 000 eurót. A 
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kifizetés költségvetési kiadásként elszámolt összege a devizaárfolyam változás következtében 

eltérhet az előirányzattól. Rögzítésre került, hogy a részvények felett a Magyar Államot megillető 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az MNV Zrt. látja el, amely a Szerződésben foglalt 

fizetési kötelezettség teljesítése érdekében pénzügyi intézménynél euróalapú bankszámlát nyithat, 

amely kizárólag a részesedés vételárának megfizetését szolgálhatja. Kimondták továbbá, hogy a 

bankszámlát a részesedés megszerzéséről szóló szerződés teljesítését követően meg kell szüntetni. 

A Kvtv. 1. melléklete úgy módosult, hogy a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 

kiadások című fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű 

kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcím-

csoport kiegészült egy 3. A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása jogcímmel, 

amely kiadási előirányzatát 498 576,0 millió forint összegben állapította meg. A XLIII. fejezet 

összesen kiadási előirányzata 590 430,5 millió forintra, a központi alrendszer összesen kiadási 

előirányzata 14 337 194,3 millió forintra, a központi alrendszer egyenlege - 1 184 249,2 millió 

forintra változott. 

A Kvtv. 9. mellékletének új 6. pontja szerint a MOL Nyrt. által kibocsátott részvények 

megvásárlására fordítandó, a 8/A. § (2) bekezdésében megjelölt devizaösszeg költségvetési 

kiadásként elszámolt összege a devizaárfolyam változás következtében túlléphető. 

 

A Kvtv. fent részletezett módosításai 2011. június 25. napján léptek hatályba. 

 

A részvények adásvétele 2011. július 6-án lezárult (vételár: 1 880 000 000 euró, 498 312 800 000 

forint), és a 22 179 488 darab MOL törzsrészvény felett – a jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően – az MNV Zrt. gyakorolja a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét. Az MNV Zrt. birtokában jelenleg 22 179 547 darab MOL 

törzsrészvény (21,22% szavazati jog) és 1 darab szavazat elsőbbségi részvény van. 

 

A 2011. július 6-i pénzügyi zárás napján a 2011. június 29-én megnyitott értékpapír- és deviza 

folyószámlák bezárásra kerültek. A számlák megnyitása és az ott végrehajtott tranzakciók után az 

MNV Zrt.-t 1 100 forint bankköltség terhelte. 

 

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (alapkezelője az Államadósság Kezelő Központ Zrt.) a 

MOL Nyrt.-ben 2 721 253 darab törzsrészvénnyel rendelkezett (2,6% szavazati jog) a tranzakció 

zárásakor. Ezt figyelembe véve a Magyar Állam által tulajdonolt MOL részvények együttesen 

23,82%-os szavazati jogot biztosítanak. 

 

A részvények adásvételének pénzügyi zárását követően, még 2011. július 6-án megtörtént a 

szavazati jogban bekövetkezett változás bejelentése a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a 

MOL Nyrt. Igazgatósága felé. A részvénykönyvi bejegyzés kezdeményezését megelőzően – a 

Magyar Állam 22 179 488 darab MOL törzsrészvényre irányuló tulajdonszerzése miatt – szükség 

volt a Magyar Energia Hivatal befolyásszerzés tudomásulvételéről szóló határozatára. 

 

A Magyar Energia Hivatal 750/2011. számon kiadott, 2011. szeptember 30-án kelt határozatban 

tudomásul vette a Magyar Állam MOL Nyrt.-ben bekövetkezett közvetlen tulajdonszerzését, 

összesen 23,82%-os állami szavazati jog mellett. 

 

A Magyar Állam képviseletében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter és az MNV Zrt. 2011. 

szeptember 20-án együttes kérelemben kérte a 22 179 488 darab, a jegyzett tőke 21,22%-át 

megtestesítő MOL részvény részvénykönyvi bejegyzését a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-

től, mint a MOL Nyrt. részvénykönyvének vezetőjétől. 

 

A MOL Nyrt. 2011. október 11-én elektronikus úton visszaigazolta a kérelem teljesítését.   


