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MOL Nyrt. nemzetibajnok-státuszának alapja:

–a legnagyobb árbevételt elérő hazai vállalat

–stratégiai fontosságú területen működik 

MOL-nak a hazai földgázellátásban elfoglalt helyét 

érintő esetekkel foglalkozunk



• A MOL nemzetibajnok-státusát érint ő estek jellemz ői

– A MOL mint nemzeti bajnok működését állami  
döntések – a szabályozás mellett – közvetlenül és 
egyedileg is meghatározzák meg.

– szereplők: az állam (országgyűlés, államigazgatás) 
és az Európai Unió

– A bemutatott esetek eltérnek az ügyek súlya, illetve a 
döntési (hazai vagy uniós) hatáskörök szerint 



• A MOL működési feltételei meg őrzésének, 
illetve átalakításának esetei

1. A MOL nemzeti bajnok státuszát megerősítő 
állami döntések a tulajdonosi ellenőrzést érintő 
ügyekben 

2. A nemzeti bajnokként való kezelés külső 
korlátja: az EU-hatáskörök érvényesítése

3. A nemzetibajnok-pozíciót erősítő vagy gyengítő
prioritások érvényesítése a MOL feletti 
ellenőrzést nem érintő ügyekben



1. A MOL nemzeti bajnok státuszát 
megerősítő állami döntések a tulajdonosi 
ellenőrzést érint ő ügyekben

–a külföldi tulajdonosi ellenőrzés megszerzésének  
(ellenséges felvásárlás) megakadályozása 
2007-ben (lex MOL) 

– az állam tulajdonosi befolyásának 
visszaszerzése 2011-ben (Szurgutnyeftyegáz-
ügy) 



2. A társaság nemzeti bajnokként való 
kezelésének az EU -szabályok emeltek küls ő 
korlátot

a./ a MOL számára kedvező hazai döntések 
felülbírálata: 

– lex MOL: kötelezettségszegési eljárás

– bányajáradék: tiltott állami támogatás miatt 
indított eljárás



2. A társaság nemzeti bajnokként való 
kezelésének az EU -szabályok emeltek küls ő 
korlátot

b./ A tranzakció engedélyezése 
kötelezettségvállalással

– a MOL és az E.ON közötti vállalat-összefonódási 
ügy



• 3. Az állam nemzetibajnok-pozíciót erősítő
vagy gyengít ő prioritásainak érvényesítése a 
MOL feletti ellen őrzést nem érint ő ügyekben

a./ a MOL számára kedvező döntések 

– a földgázszektor rendszerirányításának 
változatlan tulajdonosi szerkezete 

– versenyfelügyeleti eljárások nem állapítottak 
meg jogsértéseket



3. A nemzetibajnok-pozíciót erősítő vagy 
gyengít ő prioritások érvényesítése a MOL 
feletti ellen őrzést nem érint ő ügyekben

b./ a MOL számára hátrányos döntések 

–a földgázár-szabályozás a 2000-es évek elején

–a földgázpiaci szerepek újraelosztása 2010 után



• Konklúziók

– a nemzeti bajnok cégek nem csupán 
közreműködnek, hanem erős és hatékony 
érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek

– a MOL-t a szórt tulajdonosi szerkezete csak 
részben védte meg a nemzeti bajnoki státussal 
együtt járó állami beavatkozás negatív 
következményeitől 


