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1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁNAK KELTE
1991. október 1.

2. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉKSZÁMA
01-10-041683

3. A TÁRSASÁG CÉGNEVE:
magyar nyelven:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

angol nyelven:

MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited
Company

német nyelven:

MOL Ungarische Öl und Gas Öffentliche
Aktiengesellschaft

A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT CÉGNEVE:
magyar nyelven:
angol nyelven:
német nyelven:

MOL Nyrt.
MOL Plc.
MOL AG

4. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

A TÁRSASÁG TELEPHELYEI ÉS FIÓKTELEPEI:
ld. 2. sz. melléklet

5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

0610’08
0620’08
0910’08
1920’08
2011’08
2014’08
2015’08

Kőolaj-kitermelés
Földgázkitermelés
Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
Kőolaj-feldolgozás (Főtevékenység)
Ipari gáz gyártása
Szerves vegyi alapanyag gyártása
Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

3

2229’08
2591’08
3511’08
3513’08
3514’08
3521’08
3522’08
3523’08
3530’08
3600’08
3700’08
3811’08
3812’08
3821’08
3822’08
3832’08
4110’08
4322’08
4520’08
4532’08
4540’08
4671’08
4675’08
4676’08
4711’08
4719’08
4721’08
4722’08
4723’08
4724’08
4725’08
4726’08
4729’08
4730’08
4741’08
4742’08
4743’08
4752’08
4753’08
4754’08
4759’08
4761’08
4762’08
4763’08
4764’08
4765’08
4771’08
4772’08
4773’08
4774’08
4775’08

Egyéb műanyag termék gyártása
Acél tárolóeszköz gyártása
Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-elosztás
Villamosenergia-kereskedelem
Gázgyártás
Gázelosztás
Gázkereskedelem
Gőzellátás, légkondicionálás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Hulladék újrahasznosítása
Épületépítési projekt szervezése
Víz-, gáz-, légkondicionáló szerelés
Gépjárműjavítás, -karbantartás
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
Üzem, tüzelőanyag nagykereskedelem
Vegyi áru nagykereskedelme
Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Hús-, húsáru kiskereskedelme
Hal kiskereskedelme
Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
Ital-kiskereskedelem
Dohányáru-kiskereskedelem
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Telekommunikációs termék kiskereskedelme
Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Zene, videofelvétel kiskereskedelme
Sportszer-kiskereskedelem
Játék-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
Gyógyszer-kiskereskedelem
Gyógyászati termék kiskereskedelme
Illatszer-kiskereskedelem
Dísznövény-, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereske4776’08
delme
4777’08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4778’08 Egyéb máshova nem sorolható új áru kiskereskedelme
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4791’08
4799’08
4920’08
4931’08
4939’08
4941’08
4950’08
5210’08
5221’08
5222’08
5223’08
5224’08
5229’08
5320’08
5520’08
5590’08
5610’08
5630’08
5814’08
5819’08
6110’08
6120’08
6130’08
6190’08
6203’08
6209’08
6311’08
6312’08
6399’08
6512’08
6629’08
6810’08
6820’08
6832’08
7021’08
7022’08
7111’08
7112’08
7120’08
7211’08
7219’08
7311’08
7312’08
7430’08
7490’08
7712’08
7733’08
7739’08
7740’08
7911’08
7912’08
7990’08
8020’08
8110’08

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Vasúti szállítás
Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
Máshova nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
Közúti áruszállítás
Csővezetékes szállítás
Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Rakománykezelés
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
Egyéb szálláshely szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Egyéb távközlés
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
Nem életbiztosítás
Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Fordítás, tolmácsolás
Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Utazásközvetítés
Utazásszervezés
Egyéb foglalás
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Építményüzemeltetés
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8121’08
8122’08
8129’08
8219’08
8230’08
8299’08
8532’08
8551’08
8552’08
8559’08
9200’08

Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Szakmai középfokú oktatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Máshova nem sorolható egyéb oktatás
Szerencsejáték, fogadás

6. IDŐTARTAM
A Társaság határozatlan időre alakult 1991. október 1-én.

7. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK
7.1.

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság.

7.2.

A Társaság alaptőkéje 102.428.682.578 Ft, azaz egyszázkettőmilliárdnégyszázhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forint,
amely:
a.)

102.428.103 darab "A" sorozatú, névre szóló, 1.000.- forint névértékű és
578 darab "C" sorozatú, névre szóló, 1.001,- forint névértékű, 6000,- forintos áron, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalással
egyidejűleg átruházott nem pénzbeli hozzájárulás ellenében1 kibocsátott,
azonos jogokat biztosító törzsrészvényből, és

b.)

1 darab "B" sorozatú, névre szóló, 1.000.- forint névértékű, jelen Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvényből áll.

8. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV
8.1.

A részvényeket dematerializált formában kell előállítani.

8.2.

A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről, illetve részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdoni hányadát
és a tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a bejegyzés
időpontját, a 8.6. pontban meghatározott esetben a részvényesi csoport összetételét, amelyhez a részvényes tartozik a 10.1.1. és 10.1.2. pontok szerint, valamint minden további olyan adatot, amelyre szükség lehet a törvény vagy ezen
Alapszabály kielégítésére. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat.

1

A nem pénzbeli hozzájárulásra vonatkozóan ld. 1. sz. melléklet
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8.3.

Részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapír számlán
nyilvántartott, vagy nála letétbe helyezett névre szóló részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat. A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön, külföldi jog alapján kiállított letéti igazolásokat kibocsátó letétkezelőt (ld. 10.1.1.) kérelmére részvényesi meghatalmazottként kell bejegyezni
amennyiben a letéti igazolások kibocsátására irányadó jognak és a letéti megállapodásnak megfelelő meghatalmazással rendelkezik a részvényesi jogok
gyakorlására. Egyéb esetekben a részvénykönyvbe történő bejegyzés feltétele,
hogy a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egy példányát a részvényesi meghatalmazott a Társaságnál letétbe helyezze. A meghatalmazásból kétséget kizáróan ki kell derülnie annak a ténynek, hogy a meghatalmazó vonatkozásában nem állnak fenn az Alapszabály
10.1.1. és 10.1.2. pontjaiban említett korlátozások, ennek hiányában a részvénykönyvi bejegyzés megtagadható.

8.4.

Az Igazgatóság megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg.

8.5.

A részvénykönyvbe bárki betekinthet. Akire vonatkozóan a részvénykönyv
fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet.

8.6.

A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles
nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában
tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át. Az előző mondatban írtak
fennállása esetén a részvényes köteles egyidejűleg bejelenteni a részvényesi
csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve. A
részvényesi csoport összetétele előző mondatban írtak szerinti bejelentésének
elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén, illetve amennyiben alapos okkal
feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatóságot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a
részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Továbbá, az
Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy
a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos ("ultimate beneficial owner"). Amennyiben a részvényes a felhívásnak
nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek
teljes körűen eleget nem tett. Jelen pontban meghatározott nyilatkozattételi és
bejelentési kötelezettségek teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.

8.7.

A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön, külföldi jog alapján kiállított letéti igazolásokat kibocsátó letétkezelőt (ld. 10.1.1.) a Társaság a
részvénykönyvi bejegyzésnek megfelelően részvényesi meghatalmazottként
vagy részvényeseként kezeli, azzal a kikötéssel, hogy a letétkezelő köteles
gondoskodni arról, hogy a jelen Alapszabály részvényesekre vonatkozó rendelkezéseit a letéti igazolások birtokosai vonatkozásában betartassa.
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9. ÖSSZEVONT CÍMLETŰ RÉSZVÉNY
[törölve]

10. SZAVAZATI JOG, RÉSZVÉNYESI CSOPORT
10.1. Minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű "A" sorozatú részvény egy
szavazatra illetve 1.001,- Ft, azaz egyezeregy forint névértékű "C" sorozatú
részvény egy egész egyezred szavazatra jogosít kivéve az alábbiakat:
10.1.1. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd alább)
sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat
csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá).
A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön kiállított
letéti igazolások birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvényesekre
vonatkozó, valamennyi korlátozást megfelelően alkalmazni kell.
10.1.2. A "részvényesi csoport" valamely részvényes vonatkozásában e részvényest és a következők bármelyikét jelenti:
(i)

bármely részvényes, amely közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a
részvényest, vele közvetett vagy közvetlen közös ellenőrzés alatt
áll, vagy amely felett a részvényes gyakorol közvetve vagy közvetlenül ellenőrzést (ellenőrzés alatt a részvényes tulajdoni érdekeltségei többségének közvetett vagy közvetlen birtoklása, vagy a
szavazati jogok többségének közvetett vagy közvetlen gyakorlása
értendő); és

(ii)

bármely, a fenti (i) pont alá nem tartozó részvényes, aki közvetve
vagy közvetlenül, a Társaság vonatkozásában szavazati jogot
gyakorol e részvényessel együtt, vagy a szavazati jogok gyakorlásában e részvényessel osztozik, vagy ellenőrzi, illetve befolyással
bír e részvényes szavazati jogainak gyakorlására, beleértve szerződés, megállapodás, kapcsolat (úgy mint vezető tisztségviselő,
alkalmazott, megbízó, megbízott, meghatalmazó, meghatalmazott,
képviselő, képviselt, engedményező, engedményes, zálogjogosult,
zálogkötelezett vagy közeli hozzátartozói viszony) folytán vagy
bármely más módon. (Azokat a részvényeseket, akik ugyanazon
társaság alkalmazottai, pusztán e kapcsolat folytán nem kell úgy
tekinteni, mintha egymással együtt szavaznának, vagy a szavazati
jog gyakorlásában osztoznának, kivéve, ha az ellenkezője bebizonyosodik.)
E bekezdés alkalmazásában közvetett tulajdonláson vagy a szavazati jogok közvetett gyakorlásán kell érteni egy vállalkozás (továbbiakban: "eredeti vállalkozás") tulajdoni hányadai többségének
vagy szavazatai többségének az eredeti vállalkozásban tulajdoni
részesedéssel és/vagy szavazati joggal rendelkező, egy vagy több
más vállalkozás (továbbiakban: "köztes vállalkozás") többségi tu-
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lajdoni hányadain és/vagy szavazatain, vagy ezek kombinációján
keresztül történő, közvetett vagy közvetlen birtoklását vagy gyakorlását. Amennyiben a vállalkozás a köztes vállalkozásban a tulajdoni érdekeltségek többségét bírja, vagy a szavazati jogok
többségét gyakorolja, azt úgy kell tekinteni, mintha e vállalkozás a
köztes vállalkozásban a tulajdoni érdekeltségek egészével vagy a
szavazati jogok teljességével rendelkezne.
Amennyiben egy részvényesi csoport, amint az a fentiekben meghatározásra került, a szavazati jogok több mint 10%-ával rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára
szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.
10.2.

Minden részvényes köteles az Igazgatóságot tájékoztatni arról, hogy ő maga
vagy ő maga és a vele a 10.1.1. és 10.1.2. pontok szerint azonos csoporthoz
tartozó részvényes tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek 10%-át. Az
előző mondatban írtak fennállása esetén a 10.1.1. és 10.1.2. pontoknak megfelelően azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvények vagy a szavazati jogok 10%-ának a meghaladása megtörtént, a Társaság
a részvénykönyvbe bejegyzi, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét
nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, mely amiatt merült fel, mert saját
maga vagy részvényesi csoportja 10%-ot meghaladóan gyakorolta szavazati
jogát.

10.3.

Amennyiben egy részvényesi csoport, - amint az a fentiekben meghatározásra
került - a szavazati jogok több mint 10 %-ával rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10 %-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogot figyelmen kívül kell hagyni.

10.4.

A 12.4. pontban foglaltaknak megfelelően az ott felsorolt közgyűlési határozatok meghozatalához a "B" sorozatú részvényes igen szavazata szükséges.
Egyéb kérdésekben a "B" sorozatú részvény névértékének megfelelően egy
szavazatra jogosít.

11. A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA
11.1.

A részvények átruházása a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint történhet. Az
átruházás a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest (vagy a részvényesi meghatalmazottat) az előírások szerint a részvénykönyvbe bejegyezték.

11.2.

[törölve]

11.3.

A Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER), illetve értékpapír számlavezetésre feljogosított szervezetek által kiállított számlakivonatot, illetve a KELER eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.
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12. KÖZGYŰLÉS
12.1.

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből
áll.

12.2.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.)

a jelen Alapszabályban vagy jogszabályban megállapított kivétellel az
Alapszabály megállapítása és módosítása;

b.)

az Igazgatóság hatáskörébe tartozó alaptőke emelés, feltételes alaptőkeemelés kivételével az alaptőke (feltételes) felemelése; zártkörű alaptőkeemelés közgyűlés általi elhatározása esetén a kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólag jogosult személy(ek), illetve részvényes(ek) kijelölése;

c.)

az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az
egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

d.)

a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének
elhatározása, valamint a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása;

e.)

az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak
megválasztása, visszahívása, továbbá díjazásuk megállapítása;

f.)

a jelen Alapszabályban az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján közbenső mérleg Igazgatóság általi elfogadása kivételével, a számviteli törvény szerinti közbenső mérleg, és éves beszámolók (anyavállalati
és összevont / konszolidált / beszámoló) elfogadása, ideértve az adózott
eredmény felhasználására (osztalék megállapítása) vonatkozó döntést is;

g.)

a jelen Alapszabályban az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján osztalékelőleg fizetéséről való döntés kivételével döntés osztalékelőleg fizetéséről;

h.)

az Igazgatóság hatáskörébe tartozó feltételes alaptőke-emeléssel összefüggő átváltoztatható kötvény kibocsátásának kivételével döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

i.)

[törölve];

j.)

döntés a részvények tőzsdéről való esetleges kivezetésének kérelmezéséről;

k.)

[törölve]

l.)

az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével döntés a saját részvény megszerzéséről;

m.)

a Társaság százhalombattai és tiszaújvárosi kőolajfinomítói feletti ellenőrzési jog átengedése;
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n.)

a Társaság földgázszállítási és rendszerirányítási tevékenységet végző
leányvállalatában meglévő tulajdonosi részesedésének az értékesítése,
vagy a leányvállalat alaptőke-emelésének a jóváhagyása, amennyiben az
értékesítés vagy az alaptőke-emelés eredményeként a Társaság tulajdonosi aránya a leányvállalatban 25% plusz 1 szavazatot biztosító tulajdonosi részesedés alá csökkenne;

o.)

[törölve];

p.)

a Felügyelő Bizottság javaslata alapján az Igazgatóság tagjait - a Társaság eredményességének függvényében - megillető javadalmazási rendszer jóváhagyása;

q.)

az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésének közgyűlés általi elhatározása esetén a részvényesek, kötvénytulajdonosok
elsőbbségi jogának az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján történő
kizárása;

r)

a jogszabályban előírt esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;

s)

döntés minden olyan kérdésben, amit törvény a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.

12.3. A közgyűlés a fenti 12.2. (a), (c), (d), (j), (q) és (r) pontokban foglalt ügyekben,
valamint az Igazgatóság bármely tagjának visszahívásáról a leadott szavazatok
háromnegyedes többségével határoz, figyelemmel a 10.1., 10.2. és 10.3. pontokban foglalt korlátozásokra is.
12.4. A "B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az alábbi
kérdésekben való döntéshez: az Alapszabály módosítása a 7.2.(b), 10.1., 10.2.,
10.3., 10.4., 12.3. és 12.4. pontokban foglaltakkal kapcsolatban.
A közgyűlésen azon határozati javaslat elfogadásához, amelyet az Igazgatóság
nem támogat, a „B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az alábbi kérdésekben:


az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása,



a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása,



a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása,



az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés,



az Alapszabály 7.2. (a 7.2.b. alpont kivételével), 12.2., 15.2., 15.4., 17.
pontjának módosítása.

12.5. Minden évben egy évi rendes közgyűlést kell tartani.
12.6. Az évi rendes közgyűlést az erre vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt
időpontban kell megtartani és azt az Igazgatóság hívja össze.
12.7. A közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét az Igazgatóság határozza meg.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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12.8. Az évi rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlést rendkívüli közgyűlésnek kell nevezni.
12.9. A rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság hívja össze kivéve, ha a Ptk. vagy a
jelen Alapszabály másként rendelkezik.
12.10. Amennyiben a közgyűlés valamely határozata a mindenkor hatályos jogszabályok vagy az Alapszabály rendelkezései szerint kizárólag a részvényesek, valamely részvénysorozat részvényesei, vagy a szavazatok meghatározott százalékát képviselő részvényesek előzetes hozzájárulásával hozható meg, a részvényeseket az Alapszabály 26. pontja szerinti hirdetményben kell nyilatkozattételre felhívni. Amennyiben jogszabály más szavazati mértéket nem ír elő, ha az
érintett részvényesek egyszerű többsége a hirdetmény megjelenését követő 30
napon belül írásban nem nyilatkozik hozzájárulásának megtagadásáról, a részvényesek hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Az írásbeli nyilatkozat időpontjának ajánlott levél esetében annak postára adásának időpontját, minden
más esetben az írásos nyilatkozat hirdetményben megadott címre történő
megérkezésének időpontját kell tekinteni.
Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján
az egyes részvényfajták, részvényosztályok, részvénysorozatok részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett
részvénysorozatok jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénysorozatonként külön-külön, az adott részvénysorozatba
tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. Jogszabály a részvénysorozatok részvényesei hozzájárulásának megadása során a részvényekhez fűződő szavazati jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések alkalmazását megtilthatja.
12.11. [törölve]
12.12. Az évi rendes közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző
üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában.

13. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ, HATÁROZATKÉPESSÉG
13.1. Amennyiben törvény a közgyűlés összehívására rövidebb határidőt nem állapít
meg, a közgyűlés kezdőnapját legalább 30 nappal megelőzően meghívót kell
küldeni az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Budapesti Értéktőzsde, a könyvvizsgáló, valamint a Társasággal kötött letéti megállapodás
alapján részvényeket kezelő letétkezelő(k) részére, a jelen Alapszabályban
rögzített módon. Amennyiben törvény rövidebb határidőt nem állapít meg, a
közgyűlést annak kezdőnapját legalább 30 nappal megelőzően a 26. pontban
meghatározott módon hirdetmény útján kell összehívni.
13.2. A meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét, székhelyét, a közgyűlés megtartásának módját, időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és időpontját, valamint a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.
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13.3. A közgyűlési meghívónak és hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy a részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több
részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője
lehet. Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, nem lehet képviselő az
Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat, vagy a Társaság által megküldött formanyomtatvány formájában kell a Társasághoz benyújtani.
13.4. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe
tulajdonosi megfeleltetés útján bejegyezzék. A közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzés időpontjára valamint a vonatkozó egyéb határidőkre a Ptk.
mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak, és a részvénykönyv lezárásának valamint a részvénykönyvi bejegyzésnek a mindenkor hatályos Ptk. szerinti időpontban kell megtörténnie.
A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel
egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a
részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.
Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet
tenni.
13.5. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint egyharmadát képviselő részvényes jelen van.
A határozatképesség megállapításánál a 10.1. és 10.2. pontokban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 10%-os maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképtelenség esetén, a
megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
13.6. Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését a közgyűlési hirdetményben meghatározott
határidőn belül és módon kell jeleznie a Társaság részére. A formanyomtatványon adott meghatalmazás egy közgyűlésre szól, azonban kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten öszszehívott közgyűlésre is. A formanyomtatványon adott meghatalmazás érvényességének feltétele, hogy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazottja
(„nominee”) a formanyomtatványt saját kezűleg vagy cégszerűen aláírja és a
hirdetményben megjelölt határnapig és módon, a hirdetményben megjelölt címre a Társaság részére eljuttassa. Amennyiben az érvényes meghatalmazás
egyes a közgyűlésen szavazásra bocsátott kérdésekre nézve pontos utasítást
nem tartalmaz, a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott ellenkező
rendelkezése hiányában a képviseleti joggal felruházott személy az Igazgatóság javaslata szerint szavaz. A meghatalmazás a közgyűlés napjáig a Társaság részére megküldött a formanyomtatványt eredetileg aláíró részvényes vagy
a részvényesi meghatalmazott által saját kezűleg vagy cégszerűen aláírt nyilatkozattal visszavonható. Mindaddig, míg a meghatalmazás visszavonására vonatkozó írásbeli nyilatkozat a Társasághoz nem érkezett meg, más személy a
részvényes vagy részvényesi meghatalmazott képviseletében a közgyűlésen
nem járhat el.
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14. A KÖZGYŰLÉS LEFOLYÁSA
14.1. A közgyűlésen az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az Igazgatóság alelnöke vagy az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés által
megválasztott személy tölti be az elnöki tisztet.
14.2. A részvényes a közgyűlésen személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy
meghatalmazott képviselő útján szavazhat. A szavazás számítógépes (gépi)
úton, vagy a szavazatok számlálásával is történhet.
14.3. A képviselő meghatalmazását letétbe kell helyezni a Társaság székhelyén,
vagy más olyan helyen, amit a közgyűlési hirdetmény megjelöl, a közgyűlés
megtartására kitűzött időpont előtt. Amennyiben a meghatalmazás letétbehelyezésére az előírt módon nem kerül sor, úgy az nem tekinthető érvényesnek. A
képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott
időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.
14.4. A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok
egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.
14.5. Az Igazgatóság elnöke bármely személyt meghívhat a Társaság közgyűlésére,
és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha véleménye szerint e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, és a közgyűlési döntések meghozatalát.

15. IGAZGATÓSÁG
15.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság legalább 3 és
legfeljebb 11 tagból áll.
15.2. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik:
a.)

saját ügyrendjének meghatározása;

b.)

a Társaság Működési és Szervezeti Szabályzatának és az ahhoz kapcsolódó Döntési és Hatásköri Lista jóváhagyása;

c.)

a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek meghatározása, a Társaság
stratégiájának jóváhagyása;

d.)

a Társaság középtávú és éves tervének jóváhagyása;

e.)

új üzleti tevékenység megkezdésének jóváhagyása;

f.)

a számviteli törvény szerinti beszámolók (anyavállalati és összevont
/konszolidált/ beszámoló) és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése a közgyűlésre, valamint háromhavonta jelentés készítése a Felügyelő Bizottság részére a Társaság vagyoni helyzetéről, az ügyvezetésről és az üzletpolitikáról;

g.)

a vezérigazgató(k) kinevezése, a vezérigazgató(k) felett a munkáltatói jogok gyakorlása;

h.)

döntés a részvények tőzsdei bevezetésének kérelmezéséről;
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i.)

jogszabályok szerinti, a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és
Forgalombantartási Szabályzatában meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;

j.)

a részvénykönyv vezetése céljából megbízás adása (A megbízás tényét
és a megbízott adatait a Társaság a 26. pontban foglaltak szerint közzéteszi.);

k.)

[törölve];

l.)

döntés az Alapszabályban foglalt előírások betartásának ellenőrzéséhez
szükséges intézkedések megtételéről;

m.)

részvényesnek az iratokba történő betekintés engedélyezése;

n.)

döntés a Társaság alaptőkéjének jelen Alapszabály vagy a közgyűlés által adott felhatalmazás szerinti felemeléséről;

o.)

a Közgyűlés felhatalmazása alapján vagy jogszabályban meghatározott
esetekben döntés saját részvény vásárlásáról;

p.)

jelen Alapszabály felhatalmazása alapján döntés osztalékelőleg fizetéséről;

q.)

döntés közbenső mérleg elfogadásáról.

r.)

döntés a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint (a főtevékenység kivételével) a Társaság tevékenységi
köreinek és ezzel összefüggésben az Alapszabálynak a módosításáról.

15.3. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve ha az Igazgatóság ügyrendje eltérően rendelkezik.
15.4. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb
5 évre. Megbízatásuk a jelen pontban foglaltak szerint bármikor visszavonható,
illetve az 5 év elteltével újra meghosszabbítható. Amennyiben bármely részvényes az Igazgatóság egy vagy több tagjának a visszahívását kezdeményezi,
úgy az a közgyűlés legfeljebb 1 igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az 1 igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést
követő három hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem
kerülhet sor.
15.5. [törölve]
15.6. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság választja meg saját tagjai közül. Az
elnököt e tisztségéből az Igazgatóság bármikor visszahívhatja.
15.7. Az Igazgatóság tagjaira alkalmazni kell a Ptk-ban meghatározott összeférhetetlenségi tilalmakat és az azok megszegése esetére előírt következményeket.
Amennyiben az Igazgatóság elnöke, bármely okból megszűnik az Igazgatóság
tagja lenni, egyúttal megszűnik elnöki megbízatása is.
15.8. Az Igazgatóság nem irányíthatja a Társaság üzleti tevékenységét a jelen Alapszabályt sértő, vagy a közgyűlés bármely döntésével ellentétes módon.
15.9. Az Igazgatóság szükség esetén külső szakértőket vonhat be, illetve meghatározott feladatok elvégzésére bizottságot hozhat létre.
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15.10. Az Igazgatóság tagjai akkor lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági
társaságban, amely főtevékenységként a Társaságéval azonos gazdasági tevékenységet folytat, ha ehhez a közgyűlés külön hozzájárul. Az Igazgatóság
tagjai külön közgyűlési jóváhagyás nélkül vezető tisztségviselők lehetnek a
Társaság olyan leányvállalataiban vagy érdekeltségeiben is, melyek a Társaságéval azonos főtevékenységet végeznek.

16. AZ IGAZGATÓSÁG ÖSSZEHÍVÁSA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE
16.1. Az Igazgatóság háromhavonta legalább egy ülést tart. Az Igazgatóság elnöke
tűzi ki belátása szerint, minden egyes ülés helyét, napját, óráját és napirendjét,
amelyről az érdekelteket legkésőbb 8 nappal korábban értesíteni kell. Az Igazgatóság ülésein a tagokon kívül az elnök által meghívott személyek vesznek
részt.
16.2. Az Igazgatóság elnökének kötelessége az Igazgatóság ülését késedelem nélkül összehívni, ha a vezérigazgató, vagy az igazgatók közül kettő vagy több azt
kéri, és belátása szerint kitűzni minden ilyen ülés helyét, napját és óráját, valamint napirendjét, amelyről az érdekelteket legkésőbb 8 nappal korábban értesíteni kell.
16.3. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt igazgatósági tag vezeti.
16.4. Az Igazgatóság határozatképes, ha teljes létszámánál legfeljebb hárommal
kevesebb tag van jelen.
16.5. Az esetben, ha az első összehívás alkalmával a határozatképességhez szükséges többség nincs jelen, az Igazgatóságot 48 órán belül újból össze kell hívni.

17. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA, AZ IGAZGATÓSÁG
FELHATALMAZÁSA AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSÉRE
a.)

Az alaptőke leszállításáról jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a
közgyűlés dönt.

b.)

A Társaság alaptőkéjét közgyűlési határozattal, illetve az Alapszabályban
vagy közgyűlési határozatban adott felhatalmazás esetében az Igazgatóság határozatával bármikor felemelheti.
Az alaptőke felemelése
-

új részvények forgalomba hozatalával,
az alaptőkén felüli vagyon terhére,
dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalombahozatalával történhet.
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Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajták,
illetve részvényosztályok részvényesei az Alapszabály 12.10 pontjában
meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak.
A külön hozzájárulás szempontjából érintettnek minősülnek a forgalomba
hozandó részvényekkel azonos részvényfajtákba, részvénysorozatokba
tartozó részvénnyel rendelkező részvényesek, továbbá azok a részvényesek is, akiknek valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogait (különös tekintettel, de nem kizárólag a szavazati jogát, illetve osztalékjogát)
az alaptőke-emelés hátrányosan változtatja meg.
c.)

Amennyiben a Társaság részvényeseit vagy kötvénytulajdonosait jogszabály rendelkezése értelmében jegyzési elsőbbségi jog vagy részvények
átvételére vonatkozó elsőbbségi jog (a továbbiakban együttesen: „elsőbbségi jog”) illeti meg, és annak gyakorlását nem zárják ki, az Igazgatóság az Alapszabály 26. pontja szerinti hirdetményben köteles felhívni a
részvényeseket vagy kötvénytulajdonosokat elsőbbségi joguk gyakorlására. A részvényesek vagy kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a hirdetményben meghatározott módon, határidőn belül és címre eljuttatott
nyilatkozatban gyakorolhatják. Az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló
időtartamot az Igazgatóság határozza meg, azonban az nem lehet kevesebb, mint 15 nap. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy
átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét valamint a részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére. A
nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse. Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik elsőbbségi jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván
élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, az elsőbbségi
jog első helyen a Társaság részvényeseit (azon belül elsődlegesen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket), majd az átváltoztatható és velük
egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait illeti meg. A
közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az elsőbbségi jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni
vagy átvenni, mint amennyi részvény a tőkeemeléssel összefüggésben
kibocsátásra kerül, úgy az elsőbbségi jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják.
A közgyűlés az elsőbbségi jogot – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése
alapján – kizárhatja. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek a jogszabályban előírtakon túl tartalmazni kell az alaptőke felemelésének indokát, zártkörű
alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek
bemutatását és az alaptőke felemelését követően az alaptőke felemelést
megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.
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d.)

Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján 2019. április 23-ig jogosult az alaptőkét egy vagy több részletben legfeljebb
30.000.000.000 (Harmincmilliárd) Ft-tal felemelni a Ptk. által lehetővé tett
valamennyi esetben és módon és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni.

18. DOKUMENTUMOK
18.1. A közgyűlésen jelenléti ívet kell készíteni a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
18.2. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Ptk-ban felsorolt
adatokat, míg az igazgatósági ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza:
a.)

az ülésen jelenlévő személyek nevét,

b.)

az ülés lefolyását és minden meghozott határozatot, továbbá

c.)

mindennemű, az Igazgatóság által hozott tisztségviselői kinevezést.

A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, valamint az ilyen ülésen jegyzőkönyvvezetőként közreműködő személy, továbbá egy erre megválasztott jelenlévő
részvényes írja alá hitelesítőként.
18.3. A közgyűlés jegyzőkönyvét és a jelenléti ívet az Igazgatóság megküldi a cégbíróságnak.

19. VEZÉRIGAZGATÓ
19.1. Amennyiben az Igazgatóság elnöke egyidejűleg mint vezérigazgató a Társaság
munkavállalója is, a Társaságnak egy vagy két vezérigazgatója lehet. A vezérigazgatót az Igazgatóság nevezi ki, aki egyben az Igazgatóság tagja.
19.2. A vezérigazgató munkaviszonyban áll a Társasággal. Felette a munkáltatói
jogokat az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgatóval a munkaszerződést az
Igazgatóság köti meg. A munkaszerződést az Igazgatóság által szavazással az
Igazgatóság erre kijelölt két tagja írja alá. Az aláírásra kijelölt két igazgatósági
tag nem lehet a társaság munkavállalója.
19.3. A vezérigazgató látja el - az Alapszabály, a közgyűlési és igazgatósági határozatok keretei között - a Társaság operatív vezetését.
19.4. A Társaság munkaszervezetébe tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogkörgyakorlás rendjét a vezérigazgató belső szabályzatban határozza meg.
Amennyiben a Társaságnak két vezérigazgatója van, az elnök-vezérigazgató
jogosult a munkáltatói jogkörgyakorlás rendjének meghatározására.

20. KÉPVISELET
20.1. Az Igazgatóság - mint testület - a Társaságot a Ptk. alapján általában minden
ügyben és mindenkivel szemben képviseli.
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20.2

A vezérigazgató - a cégjegyzésre vonatkozó szabályok szerint - jogosult a Társaságot minden hatóság, más állami szerv, bíróság vagy pénzintézet, illetve
gazdálkodó szervezet előtt képviselni, és a Társaság tevékenységét jelentősen
érintő esetekben eljárásáról az Igazgatóságot tájékoztatja.

20.3

Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A vezérigazgató és a képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát – a Ptk. szerinti meghatalmazás kivételével - másra nem ruházhatja át.

21. CÉGJEGYZÉS
A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott,
vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személyek közül bármelyik kettő együttesen írja alá teljes nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.
A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
a.)

az Igazgatóság tagjai közül bármelyik két tag együttesen;

b.)

az Igazgatóság valamelyik tagja és az Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra felhatalmazott munkavállaló együttesen;

c.)

az Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra felhatalmazott munkavállalók közül kettő személy együttesen, az aláírási címpéldány szerint.

22. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
22.1. A Felügyelő Bizottság legalább 3, legfeljebb 15 tagból áll. A Felügyelő Bizottság
tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. A munkavállalói képviselőket (a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada) a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után az Üzemi
Tanács jelöli.
22.2. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő
Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai - kivéve
az Üzemi Tanács által jelölt munkavállalókat - nem állhatnak a Társasággal
munkaviszonyban.
22.3. A Felügyelő Bizottság kötelezettségei a következők:
a.)

a Társaság ügyvezetésének (Igazgatóságának) ellenőrzése;

b.)

a közgyűlés elé kerülő valamennyi igazgatósági előterjesztés megvizsgálása, ezekre vonatkozó álláspontjának ismertetése a közgyűlésen;

c.)

a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, az adózott eredmény felhasználásának vizsgálata és erről jelentéstétel a közgyűlésnek.

Amennyiben az Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság dönt a
Társaság közbenső mérlegének az elfogadásáról, az Igazgatóság döntéséhez
a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
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22.4. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy
egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.
22.5. A Felügyelő Bizottság az általa szükségesnek tartott időpontokban ül össze, de
legalább évente négy alkalommal.
22.6. Legalább 21 nappal az évi rendes közgyűlést megelőzően, de minden esetre a
vonatkozó törvények szerinti időben, a Felügyelő Bizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a közgyűlés részére.
22.7. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.
22.8. A Felügyelő Bizottság független tagjai közül választott Audit Bizottság legalább
3, legfeljebb 8 tagból áll. Az Audit Bizottság a jogszabályban meghatározott
feladatok mellett ellátja a Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő
részvénytársasági formában működő vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányvállalatai tekintetében is az audit bizottsági feladatokat, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott leányvállalatnál audit
bizottság nem működik.

23. ÜZLETI ÉV
A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező.

24. NYERESÉG FELOSZTÁSA
24.1. Az évi rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára dönt abban a kérdésben, hogy az adózott eredmény mely része legyen a vállalkozásba visszaforgatandó, és mely része osztalékként kifizetendő. A közgyűlés döntése alapján a Társaság, a részvényeseket megillető
osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között
legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult,
aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés
alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az
osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.
24.2. Az adózott eredmény felhasználásánál biztosítani kell mindazt a fejlesztési keretet, amely a Társaságnak a versenytársakkal való lépéstartásához és jövőbeni eredményes működéséhez szükséges.
24.3. Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, két egymás követő számviteli
törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés vagy az
Igazgatóság osztalékelőleg fizetéséről is határozhat.
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25. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ
25.1. Az állandó könyvvizsgálót (a továbbiakban: könyvvizsgáló) a közgyűlés választja. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, vezető tisztségviselője
(az Igazgatóság tagja), a Felügyelő Bizottság tagja, ezek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya fennállása idején és annak
megszűnésétől számított három évig.
25.2

A könyvvizsgáló választása határozott időre, legfeljebb azonban 5 évre szól. A
könyvvizsgáló újraválasztható. Megbízása a közgyűlés döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a
szerződés felmondásával szűnik meg.

25.3

A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze,
és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról,
hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és
megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

26. HIRDETMÉNYEK
A Társaság hirdetményeit a törvényben vagy tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl a Társaság honlapján, törvényben meghatározott esetekben a Cégközlönyben, a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény szövegét a Társaság honlapján teszi közzé.

27. MEGSZŰNÉS
A Társaság megszűnik,
a.)

ha a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését,

b.)

ha a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését,

c.)

a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,

d.)

a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a tartós fizetésképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.

28. IRÁNYADÓ JOG
A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
mindenkor hatályos szabályait kell alkalmazni.
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29. JOGUTÓDLÁS
A Társaság az 1989. évi XIII. tv. 8. §-a szerint az Országos Kőolaj- és Gázipari
Tröszt, továbbá az alábbi tröszti tagvállalatok általános jogutódja:
Geofizikai Kutató Vállalat
1068 Budapest, Gorkij fasor 42.
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat
5000 Szolnok, Ady Endre út 26.
Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat
8800 Nagykanizsa, Szabadság tér 22.
Gáz- és Olajszállító Vállalat
8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
Dunai Kőolajipari Vállalat
2443 Százhalombatta, Pf. 1.
Komáromi Kőolajipari Vállalat
2922 Komárom, Kőolaj út 2.
Zalai Kőolajipari Vállalat
8901 Zalaegerszeg, Zrínyi út 6.
Tiszai Kőolajipari Vállalat
3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út
"ÁFOR" Ásványolajforgalmi Vállalat
1039 Budapest, Közraktár u. 30.

Az Alapszabály egységes szerkezetben tartalmazza a részvénytársaság megalakulása
óta bekövetkezett módosításokat.
Az Alapszabály 14.1. pontjának („A közgyűlés lefolyása”) és 22.8. pontjának („A
felügyelő bizottság”) vastagon szedett rendelkezéseit a Társaság 2017. április
13-án megtartott éves rendes közgyűlése fogadta el. A módosítások hatályba
lépésének időpontja: 2017. április 13.
Alulírott ügyvéd, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3a) alapján igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2017. április 13.
Ellenjegyzem:
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MOL Nyrt. Alapszabályának 1. számú melléklete

Nem pénzbeli hozzájárulás
tárgya, értéke:
Nem pénzbeli hozzájárulást
értékelő könyvvizsgáló:
Jegyzésre jogosultak:

4.530.317 db Slovnaft, a.s. 1.000 SKK névértékű
törzsrészvény, 58.905.468.000 Ft összértékben
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft (1132 Budapest,
Váci út 20.)
Slovintegra, a.s. (Clementisa 10, 82009 Pozsony,
Szlovákia, cégjegyzéki szám: 31392318) 8.872.912 db "C" sorozatú, névre szóló, 1.001,- forint névértékű részvény tekintetében, és
Slovbena, a.s.(Tovarenska 12, 81109 Pozsony,
Szlovákia, cégjegyzéki szám: 36019216) 944.666 db "C" sorozatú, névre szóló, 1.001,- forint névértékű részvény tekintetében.
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MOL Nyrt. Alapszabályának 2. számú melléklete
A TÁRSASÁG TELEPHELYEI ÉS FIÓKTELEPEI

5000 Szolnok, Ady E. u. 26.
8600 Siófok, Sió u. 74.
8000 Székesfehérvár, Kapos u. 9.
7200 Dombóvár, Gunarasi u. 16.
7130 Mőzs, 916 tul. lap HRSZ: 857
6500 Baja, 6306 tul. lap HRSZ: 5661
5900 Orosháza, Csizmadia u. 1.
3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti u. 1.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 6.
1211 Budapest, Petróleum u. 5-7.
5081 Szajol, belterület 2401/1 hrsz.
6000 Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 46.
7635 Pécs, Állomás u. 21.
4211 Ebes, Debreceni útfél 065 hrsz.
2921 Komárom, Kőolaj u. 2.
6750 Algyő, 01748/23 hrsz.
8753 Balatonmagyaród, 054 hrsz.
8753 Balatonmagyaród, 065 hrsz.
8887 Bázakerettye, 0182/7 hrsz.
8887 Bázakerettye, 057/1 hrsz.
8943 Bocfölde, 0145/1 hrsz.
4200 Hajdúszoboszló, 027 hrsz.
5331 Kenderes, 0215/2 hrsz.
8888 Lispeszentadorján, 021 hrsz.
8878 Lovászi, 0110 hrsz.
5400 Mezőtúr, 0696 hrsz.
8800 Nagykanizsa, Vár út 8.
8983 Ormándla,k 030/8 hrsz.
5000 Szolnok, Kőrösi út 45.
8736 Szőkedencs, 010/7 hrsz.
6794 Üllés, 019/65 hrsz.
2457 Adony, 6.sz. fkl. út 1255/2 hrsz.
8400 Ajka, Fő út 1317 hrsz.
8448 Ajka, 8.sz. fkl. út 4066 hrsz.
2170 Aszód, Pesti út 3.
8258 Badacsonytomaj, 71. sz. fkl. út 2561/11 hrsz.
6500 Baja, Szegedi út 2812/9 hrsz.
4561 Baktalórántháza, 41. sz. fkl. út 701 hrsz.
2660 Balassagyarmat, Kővári út 351/11 hrsz.
8172 Balatonakarattya, 71.sz. fkl. út 0205/4 hrsz.
8220 Balatonalmádi, Fűzfői út 5.
8623 Balatonföldvár, Szentgyörgyi út 1550/1 hrsz.
8230 Balatonfüred, Széchenyi István út 011/2 hrsz.
8648 Balatonkeresztúr, 7.sz. fkl. út 270/3 hrsz.
8638 Balatonlelle, Rákóczi Ferenc u. 1.
7570 Barcs, Erkel Ferenc utca 3.
7140 Bátaszék, Budai út 114-116.
3078 Bátonyterenye, 21.sz. fkl. út 1016/2 hrsz.
5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 71-89.
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9343 Beled, 86.sz. fkl. út 057/10 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, 42.sz. fkl. út 4489/2 hrsz.
4100 Berettyóújfalu, 47.sz.fkl.út 0764/7 hrsz.
2060 Bicske, Botond tér 1576/7 hrsz.
4110 Biharkeresztes, 42.sz.fkl.út 0166/18 hrsz.
7150 Bonyhád, Zrínyi Miklós u. 25.
8719 Böhönye, Szabadság u. 571/4 hrsz.
2092 Budakeszi, Perbáli u. 2405 hrsz.
2040 Budaörs, 100. sz. fkl. út 10300/4 hrsz.
2040 Budaörs, Repülőtéri út 4047/2 hrsz.
1016 Budapest, Mészáros u. 19.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 136.
1033 Budapest, Mozaik u.3.
1046 Budapest, Fóti út 130.
1082 Budapest, Futó u. 52.
1087 Budapest, Hős u. 9.
1089 Budapest, Golgota tér 38812 hrsz.
1097 Budapest, Gubacsi u. 27.
1098 Budapest, Napfény u. 26.
1101 Budapest, Albertirsai köz 39210/156 hrsz.
1106 Budapest, Fehér u. 3.
1116 Budapest, Hunyadi János út 2.
1117 Budapest, Irinyi u.45.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 20.
1118 Budapest, Rétköz utca 1969/6 hrsz.
1133 Budapest, Garam u.2.
1138 Budapest, Pap Károly u. 27648/2 hrsz.
1138 Budapest, Váci út 178.
1143 Budapest, Hungária krt.83-85.
1145 Budapest, Róna u. 170.
1146 Budapest, Vágány u. 21.
1151 Budapest, Bogáncs u. 1-3.
1163 Budapest, Veres Péter út 105-107.
1165 Budapest, Arany J. u. 106.
1173 Budapest, Pesti út 5.
1182 Budapest, Üllői út 661.
1185 Budapest, Üllői út 738.
1192 Budapest, Nagykőrösi út 166211 hrsz.
1213 Budapest, Szent István út 201861/1 hrsz.
1239 Budapest, Ócsai út 187969/2 hrsz.
2700 Cegléd, Külsőpesti u. 8269 hrsz.
2700 Cegléd, Nagykőrösi út 1096/36 hrsz.
9500 Celldömölk, Ostffy tér 234/2 hrsz.
4765 Csenger, Ady Endre u. 351 hrsz.
5465 Cserkeszőlő, Kecskeméti út 607 hrsz.
6640 Csongrád, Szentesi út 4422/1 hrsz.
9300 Csorna, Soproni út 3811 hrsz.
8840 Csurgó, Iharos út 25 hrsz.
2370 Dabas, 50.sz.fkl. út 0138/1 hrsz.
4029 Debrecen, Benedek tér 6444/3 hrsz.
4027 Debrecen, Böszörményi út 058/33 hrsz.
4030 Debrecen, Mikepércsi út 5.
4030 Debrecen, Mikepércsi út 36.
4033 Debrecen, Sámsoni út 109.
4025 Debrecen, Segner tér 8634 hrsz.
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8135 Dég, 64.sz. fkl. út 0122/19 hrsz.
5510 Dévaványa, Sport u. 7.
8460 Devecser, Pápai út 614 hrsz.
2049 Diósd, 70.sz.fkl. út 3666/1 hrsz.
7200 Dombóvár, Köztársaság u. 27.
2510 Dorog, Bécsi út 1722/2 hrsz.
7020 Dunaföldvár, 6. sz. fkl. út 1472/3 hrsz.
2400 Dunaújváros, 6.sz fkl. út 3681 hrsz.
3780 Edelény, 27.sz. fkl. út 624/1 hrsz.
3300 Eger, Kistályai út 10543/2 hrsz.
3300 Eger, Kővágó tér 2086/2 hrsz.
3860 Encs, 3.sz.fkl.út 0102/1 hrsz.
2030 Érd, Budai út 22261/1 hrsz.
2030 Érd, Budai út 22264 hrsz
2500 Esztergom, Dorogi út 0361/11 hrsz.
2500 Esztergom, Visegrádi út 7054/1 hrsz.
5231 Fegyvernek, 4.sz. fkl. út 1539/14 hrsz.
4900 Fehérgyarmat, Alkotmány út 31.
8640 Fonyód, József Attila u. 5960 hrsz.
2686 Galgaguta, Kossuth u. 27.
2483 Gárdony, Szabadság u. 2444/42 hrsz.
2100 Gödöllő, Szabadság u.12.
2360 Gyál, Kőrösi út 19.
5500 Gyomaendrőd, Pásztor János u. 2178/2 hrsz.
2230 Gyömrő, Mendei út 4821 hrsz.
3200 Gyöngyös, Pesti út 4267/13 hrsz.
9026 Győr, Galántai út 11674/2 hrsz.
5700 Gyula, Csabai út 6651 hrsz
4220 Hajdúböszörmény, Debreceni út 5581 hrsz.
4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 85.
4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 1636/5 hrsz.
4200 Hajdúszoboszló, Debreceni út 3530/2 hrsz.
7815 Harkány, Pécsi út 04 hrsz.
3000 Hatvan, Jászberényi út 0232/1 hrsz.
3000 Hatvan, Rákóczi Ferenc út 894 hrsz.
8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 0101 hrsz.
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János út 170.
6800 Hódmezővásárhely, Tóalj út 5242 hrsz.
5100 Jászberény, Nagykátai út 15406/2 hrsz.
7530 Kadarkút, Kaposvári u. 0139/1 hrsz.
6300 Kalocsa, Negyvennyolcas út 1078 hrsz.
9841 Kám, Jókai Mór út 2.
3355 Kápolna, 3.sz. fkl. út 715/11 hrsz.
7400 Kaposvár, Vásár tér 9070 hrsz.
9330 Kapuvár, Győri út 1374/1 hrsz.
5300 Karcag, Gyarmati u. 5357/3 hrsz.
5300 Karcag, Madarasi út 67 hrsz.
3700 Kazincbarcika, Mucsonyi út 2625/4 hrsz.
6237 Kecel, Császártöltési u. 50.
6000 Kecskemét, Budai u. 10576/4 hrsz.
6000 Kecskemét, Katona József tér 475/3 hrsz.
8360 Keszthely, Festetics György u. 4167 hrsz.
8360 Keszthely, Tapolcai út 3048 hrsz.
2340 Kiskunlacháza, Hadház u. 2.
6120 Kiskunmajsa, Halasi u. 99.
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6760 Kistelek 5. sz. fkl. út 2347/1 hrsz.
5310 Kisújszállás, 4. sz. fkl. út 752 hrsz.
4600 Kisvárda, Attila út 2016/2 hrsz.
7300 Komló, Feketegyémánt tér 2350/1 hrsz.
9900 Körmend, Rákóczi Ferenc út 896 hrsz.
9730 Kőszeg, Petőfi Sándor tér 2514 hrsz.
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 74-78.
5440 Kunszentmárton, Szentesi út 2409 hrsz.
6090 Kunszentmiklós, Szabadság u. 30.
6050 Lajosmizse, 50. sz. fkl. út 0603/2 hrsz.
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 165.
8960 Lenti, Széchenyi tér 3. 55/6 hrsz.
8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 1792/2 hrsz.
2071 Páty, M1 autópálya 1. 0161/20 hrsz.
2071 Páty, M1 autópálya 2. 0161/16 hrsz.
3350 Kál, M3 autópálya 1. 084/34 hrsz.
3350 Kál, M3 autópálya 2. 088/1 hrsz.
8700 Marcali, Noszlopy Gáspár u. 16.
4700 Mátészalka, Vásár tér 5. 2215/7 hrsz.
5650 Mezőberény, Békési út 3725/1 hrsz.
3450 Mezőcsát, Nyékládházi út 017 hrsz
5800 Mezőkovácsháza, Mezőhegyesi út 2459 hrsz.
3400 Mezőkövesd, Nyárádi út 0203/2 hrsz.
5400 Mezőtúr, Balassi Bálint u. 2371/1 hrsz.
3526 Miskolc, Búza tér 4092/3 hrsz.
3508 Miskolc, Pesti út 0108/1 hrsz.
3508 Miskolc, Pesti út 42463/2 hrsz.
2146 Mogyoród, Hungaroring út 0261/11 hrsz.
7700 Mohács, Eszéki út 0132 hrsz.
8060 Mór, Nemes utca 3312 hrsz.
9221 Levél, M 1 autópálya 1. 041/4 hrsz.
9221 Levél, M 1 autópálya 2. 041/4 hrsz.
7500 Nagyatád, Lábodi út 2552 hrsz.
9485 Nagycenk, 84.sz.fkl. út 0136/5 hrsz.
8800 Nagykanizsa, Balatoni út 3032 hrsz.
8800 Nagykanizsa, 4926/4 hrsz.
8800 Nagykanizsa, Elkerülő út 635/20 hrsz.
2760 Nagykáta, Ady Endre u. 3493/2 hrsz.
2626 Nagymaros, Váci út 119.
5931 Nagyszénás, Orosházi út 1763 hrsz.
8291 Nagyvázsony, Templom kert 0412 hrsz.
4300 Nyírbátor, Császári út 4676 hrsz.
4400 Nyíregyháza, Széna tér 421/2 hrsz.
4400 Nyíregyháza, Tokaji út 0433/28 hrsz.
5900 Orosháza, Kettőssánc tér 2187/1 hrsz.
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 1404 hrsz.
3600 Ózd, Vasvár út 7976/1 hrsz.
7030 Paks, 6. sz. fkl. út 3651 hrsz.
8500 Pápa, Győri út 0225/2 hrsz.
8500 Pápa, Jókai út 63.
3245 Recsk, 24. sz. fkl. út 055 hrsz.
2119 Pécel, Köztársaság tér 1327/2 hrsz.
7624 Pécs, Szigeti út 3285/1 hrsz.
7720 Pécsvárad, 6. sz. fkl. út 1819/16 hrsz.
3250 Pétervására, Orgona u. 9.
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2085 Pilisvörösvár 10. sz. fkl. út 0140/31 hrsz.
4090 Polgár, Hajdú u. 16.
3630 Putnok, 26. sz. fkl. út 039/11 hrsz.
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 66 hrsz.
9224 Rajka, Bem József u. 598/5 hrsz.
8978 Rédics, 86.sz.fkl. út 575 hrsz.
2651 Rétság, 2. sz. fkl. út 11 hrsz
3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 076 hrsz.
3100 Salgótarján, Budapesti u. 6350 hrsz.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 77-89.
7000 Sárbogárd, Köztársaság út 147.
3950 Sárospatak, Wesselényi Miklós út 1915 hrsz.
9600 Sárvár, Vágóhíd u. 1.
7370 Sásd, Noszlopy Gáspár u. 013/6 hrsz.
3980 Sátoraljaújhely, Várhegy utca 10917/16 hrsz.
7800 Siklós, Szent István tér 1211/9 hrsz.
8600 Siófok, 70.sz.fkl. út 3420 hrsz.
6320 Solt, Vecsei u. 52.
9400 Sopron, Határátkelő 1. 0923/3 hrsz.
9400 Sopron, Határátkelő 2. 0892/7 hrsz.
9400 Sopron, Kőfaragó tér 2459 hrsz.
8330 Sümeg, Alkotmány u. 163/1 hrsz.
6080 Szabadszállás, Petőfi Sándor út 19.
5540 Szarvas, Békéscsabai út 3563 hrsz.
2440 Százhalombatta, Bekötő út 2063/18 hrsz.
3170 Szécsény, Salgótarjáni út 0159 hrsz.
6728 Szeged, Dorozsmai út 20.
6725 Szeged, Kálvária sugárút 96.
6771 Szeged, Makai út 323/4 hrsz.
8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 8.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 8197/1 hrsz.
7100 Szekszárd, Csatári Torok út 0322/49 hrsz.
7100 Szekszárd, 56. sz. fkl. út 3/8 hrsz.
2000 Szentendre, Vasúti villasor 6.
6600 Szentes, Attila út 3965/3 hrsz.
2315 Szigethalom, Petőfi Sándor u. 2308/1 hrsz.
7900 Szigetvár, József Attila u. 66.
3800 Szikszó, Vásár tér 1279/2 hrsz.
5000 Szolnok, Abonyi út 7740 hrsz.
9700 Szombathely, Zanati út 15202 hrsz.
8660 Tab, Siófoki út 1142 hrsz.
7090 Tamási, Szabadság u. 90.
8300 Tapolca, Keszthelyi u. 1971 hrsz.
8300 Tapolca, Kossuth út 574 hrsz.
2890 Tata, Vértesszőlősi út 4142/6 hrsz.
4243 Téglás, 4. sz. fkl. út 0181/4 hrsz.
5350 Tiszafüred, Ady Endre út 1376/12 hrsz.
6060 Tiszakécske, Szolnoki u. 1489 hrsz.
4450 Tiszalök, Táncsics Mihály u. 86.
3580 Tiszaújváros, 35 sz. fkl. út 1120 hrsz.
3910 Tokaj, Tarcali út 86.
7130 Tolna, Szedresi u. 1096/1 hrsz.
2045 Törökbálint, M 0 autópálya 0199/2 hrsz.
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 92-94.
5420 Túrkeve, Kisújszállási u. 1745/2 hrsz.
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4244 Újfehértó, 4.sz. fkl. út 012/2 hrsz.
2600 Vác, Balassagyarmati út 1917/4 hrsz.
2600 Vác, Diadal tér 3695 hrsz.
7838 Vajszló, Széchenyi István út 34.
4287 Vámospércs, Debreceni út 55/2 hrsz.
8100 Várpalota, 8. sz. fkl. út 0342 hrsz.
8100 Várpalota, 8. sz. fkl. út 3352 hrsz.
4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 1.
9800 Vasvár, Dr. Tretter László u.52.
2481 Velence, M 7 autópálya 1. 539/13 hrsz.
2481 Velence, M 7 autópálya 2. 625 hrsz.
2112 Veresegyház, Fő u. 1489 hrsz.
8200 Veszprém, Budapesti u. 3213 hrsz.
2025 Visegrád, 11. sz. fkl. út 169/4 hrsz.
4625 Záhony, 4.sz. fkl. út 030/20 hrsz.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2726/2 hrsz.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2736/2 hrsz.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 20.
8621 Zamárdi, Endrédi út 2267/1 hrsz.
8420 Zirc, Kossuth Lajos út 433 hrsz.
4621 Fényeslitke, 0157/1 hrsz.
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 2/B.
4150 Püspökladány, Keleti sor 17. sz. 4874/12 hrsz.
7056 Szedres, M6 autópálya jobb oldal 0316/21 hrsz.
7056 Szedres, M6 autópálya bal oldal 0316/23 hrsz.
2931 Almásfüzitő, Fő út 21. ipartelep
7570 Barcs, Nyugati Gázelőkészítő 0608/2 HRSZ.
5830 Battonya, HRSZ: 0768/40
3395 Demjén, 077/1 HRSZ.
2217 Gomba, 0396/8 HRSZ.
6400 Kiskunhalas, 0782/12 HRSZ.
4064 Nagyhegyes, 0159/3 HRSZ.
6131 Szank, HRSZ: 1161/5
1194 Budapest, Puskás F. u., HRSZ: 168212/2
1211 Budapest, Kossuth L. u. 3, HRSZ: 209720/1
3200 Gyöngyös, Alkotmány út 17. HRSZ: 2293
4274 Hosszúpályi, Földvár u. 1/A, HRSZ: 1738/189
5100 Jászberény, Szolnoki út 2364/2 HRSZ.
6000 Kecskemét, M5 autópálya 0825/226 HRSZ.
2144 Kerepes, Szabadság út HRSZ: 2529/13
3900 Szerencs, 37.sz. fkl. Út, HRSZ: 2905
7516 Berzence, 010/7 HRSZ.
7400 Kaposvár, Füredi út 180. HRSZ: 15124/24
1107 Budapest, Mázsa u. 18.
1117 Budapest, Budafoki út 79. HRSZ: 4137/23
1117 Budapest, Budafoki út 59. HRSZ: 4197/2
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14. HRSZ: 4197/3
5830 Battonya, 0640/15 hrsz.
8855 Belezna, hrsz: 089/3
6000 Kecskemét, M5 autópálya 0825/204 hrsz.
1222 Budapest, Nagytétényi út, HRSZ: 224668/6
1119 Budapest, Borszéki u. HRSZ: 43861/2
8638 Balatonlelle, M7 I. (kimenő) 138 km, 0160/65 hrsz
8638 Balatonlelle, M7 II. (bejövő) 138 km, 0160/64 hrsz
3360 Heves, Csáti út 2193 hrsz
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8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143
2220 Vecsés, M0 I. (jobb) 38 km, 0284/48 hrsz.
2220 Vecsés, M0 II. (bal) 38 km, 0284/46 hrsz.
2330 Dunaharaszti, Fő út 203
7432 Csombárd, HRSZ: 06/2
2475 Kápolnásnyék, HRSZ: 0104/32
9945 Kercaszomor, HRSZ: 0361/1
5820 Mezőhegyes, HRSZ: 0364/2
4511 Nyírbogdány, HRSZ: 0167/2
8954 Ortaháza, HRSZ: 070/4
6750 Algyő, Kiszolgáló Ipartelep HRSZ: 01748/19, 01748/15 ,01748/18
2900 Komárom, Mártírok útja 82.
5525 Füzesgyarmat, Ipartelep HRSZ: 0416/69
2700 Cegléd, HRSZ: 5732/4
8887 Bázakerettye, HRSZ: 121, 125, 127, 130, 131/1
5945 Kardoskút, Olajos út 1. HRSZ: 037/3, 0100/2, 0100/6, 0100/12
8983 Nagylengyel, HRSZ: 071/26
2740 Abony, Radák u. HRSZ: 1028
6430 Bácsalmás, Backnang út 7. HRSZ: 1819
5600 Békéscsaba, HRSZ: 6263/14
3300 Eger, HRSZ: 9492
3300 Eger, HRSZ: 1304/2
9024 Győr, Nagy Imre u. 56 HRSZ: 2827/2
9027 Győr, Budai út 26. HRSZ: 6323
6000 Kecskemét, Szolnok-hegy 254. HRSZ: 7353/1
6000 Kecskemét, Szolnok-hegy 203. HRSZ: 0652/16
4138 Komádi, Szent István útja HRSZ: 1571/11
7633 Pécs, Endresz György utca 23/B HRSZ: 521
7600 Pécs, Komlói út 230. HRSZ: 36792/1
7632 Pécs, Maléter Pál u. 2/1. HRSZ: 21169/6
6750 Algyő, HRSZ: 01748/70 (47.szfkl.út)
5000 Szolnok, HRSZ: 19703/6
5000 Szolnok, Konstantin u. 34/a. HRSZ: 1221/2
5000 Szolnok, Pozsonyi út 80. HRSZ: 2765/58
2800 Tatabánya, Győri út 45. HRSZ:11002/56
2800 Tatabánya, HRSZ: 5359/2
5900 Orosháza, HRSZ: 7124/4
4030 Debrecen, István út 147. HRSZ: 15777/3
6763 Szatymaz, HRSZ: 0148/97, M5 autópálya 151,5 km bal oldal
6763 Szatymaz, HRSZ 0148/94, M5 autópálya 151,5 km jobb oldal
9028 Győr, Tatai út 2. HRSZ: 46/3
1036 Budapest, Slachta Margit rakpart HRSZ:17977/2
1125 Budapest, Istenhegyi u. 47-49. HRSZ: 9750/2
2117 Isaszeg, HRSZ: 455, 455/A
3561 Felsőzsolca, HRSZ: 2034/14, 2034/14/A
2030 Érd, HRSZ: 26297/2, 26297/2/A
7400 Kaposvár, Mező utca HRSZ: 3628/28
2151 Fót, HRSZ: 0262/26
3373 Besenyőtelek, HRSZ: 1302
6120 Kiskunmajsa, HRSZ: 0194/58
6131 Szank, HRSZ: 0116/7
6785 Pusztamérges, HRSZ: 0362/46
6755 Kübekháza, külterület HRSZ: 083/2
7584 Babócsa, HRSZ 0172/2
7435 Somogysárd, HRSZ 0264/2
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8983 Nagylengyel, HRSZ:071/25,
8800 Nagykanizsa, HRSZ 0273/2
2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.
6400 Kiskunhalas, Majsai út 18/A
5600 Békéscsaba, Gyulai út 51/3 sz.
3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep HRSZ: 2032, 2077/2, 2071, 2119/3
1039 Budapest III. ker., Szent István utca 14.
6750 Algyő, Technológiai Ipartelep HRSZ: 01884/5, :/10, :/27, :/31
8751 Zalakomár, M7 I. (kimenő) HRSZ: 0221/235/A
8751 Zalakomár, M7 II. (bejövő) HRSZ: 0221/233/A
2700 Cegléd, Külterület HRSZ:0389/39 (M4 autópálya)
2700 Cegléd, Külterület HRSZ: 0334/60 (M4 autópálya)
8981 Gellénháza, HRSZ:418/1
7557 Barcs HRSZ: 0594/1
2451 Ercsi, M6 autópálya 30. km, bal oldal, HRSZ:0303
2451 Ercsi, M6 autópálya 30. km, jobb oldal, HRSZ:0303
4075 Görbeháza, M3 autópálya 1, HRSZ:0443/57, 0443/59,0443/61
4075 Görbeháza, M3 autópálya 2, HRSZ:0437,0442/1,0443/57,0443/55
4200 Hajdúszoboszló HRSZ:7626, 7627, 7628
3009 Kerekharaszt M3 autópálya 1, HRSZ:037
3009 Kerekharaszt, M3 autópálya 2, HRSZ:037
3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 35. HRSZ:23371/12
7700 Mohács, Eszéki u. HRSZ:225/15
2213 Monorierdő, 4.sz.fkl. út HRSZ:0247
4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 13. HRSZ:2547/10
2013 Pomáz, Árpád fejedelem út HRSZ:2728/20
9970 Szentgotthárd, HRSZ:0232/5 (Rábafüzesi lehajtó)
6724 Szeged, Csongrádi sugárút HRSZ: 16004/6
5520 Szeghalom, Ady Endre utca 12. HRSZ:503/1
9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 7, HRSZ:1648
9700 Szombathely, Zanati út HRSZ:7273/65
7773 Villány, Virágosi út HRSZ:0102
5820 Mezőhegyes, HRSZ:618
6100 Kiskunfélegyháza, HRSZ:2172/10
6200 Kiskőrös, Petőfi S. utca 94. HRSZ:1921/2
6750 Algyő, HRSZ:01780
3390 Füzesabony, Maklári u. HRSZ:012/51
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