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Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendes 
Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő 
részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.  
 
 
I. ÖSSZEFOGLALÓ:  
 
A Társaság a jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívta össze éves rendes közgyűlését.  
 
A Közgyűlés fő napirendi pontja, a Társaság 2014. üzleti évének lezárása, 2014. évre vonatkozó 
egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadása.  
 
A fentiekre tekintettel a Társaság kéri részvényeseit, hogy az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és 
Könyvvizsgáló beszámolókra vonatkozó jelentésének ismeretében fogadja el a Társaság beszámolóit, 
azaz  
 
a Társaság 2014. évre vonatkozó egyedi számviteli törvény szerinti beszámolóját 
 
7.279.421 e,- Ft tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel, 

 
741.980 e Ft mérleg szerinti eredménnyel. 

 
 
a Társaság 2014. évre vonatkozó konszolidált beszámolóját 
 
40.228.331  EUR tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel, 

 
2.045.932 EUR adózott eredménnyel. 

 
 
A Társaság Igazgatósága továbbra sem javasolja a Közgyűlés részére osztalék kifizetéséről szóló 
döntést.  
 
A Társaság idei évben is napirendre tűzte az Igazgatósági tagok munkájának értékelését, döntést a 
felmentvény tárgyában valamint szintén jogszabályi rendelkezés alapján a Budapesti Értéktőzsde 
részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.  
 
Az Igazgatóság napirendre tűzte dr. Sárkány Gergely igazgatósági tag tisztségéből történő 
visszahívását tekintettel arra, hogy dr. Sárkány Gergely a tisztséget ideiglenesen vállalta ellátni.  Az 
Igazgatóság a tisztség ellátására Kisvári János urat javasolja megválasztani 2015. 12. 31. napig tartó 
határozott időtartamra.  
 
Kisvári János széleskörű vállalatirányítási tapasztalattal rendelkezik, önéletrajzát a Társaság szintén 
közzéteszi a részvényesek tájékoztatása céljából. Kisvári János nem tulajdonol a Társaság által 
kibocsátott értékpapírokból.  
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II. NAPIREND 
 
1. A Társaság 2014. üzleti évének lezárása. 
 

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni 
helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2014. évre vonatkozó egyedi és 
konszolidált beszámolójáról. 
1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2014. évre vonatkozó egyedi és 
konszolidált beszámolójáról. 
1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2014. évre vonatkozó egyedi és 
konszolidált beszámolójáról. 
1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. 
1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 
1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. 

 
2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény 
tárgyában. 
 
3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási 
jelentésének elfogadásáról. 
 
4. Döntés Igazgatósági tag személyéről az alábbiak szerint: 
 

4.1. dr. Sárkány Gergely igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.  
4.2. Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó 
határozott időtartamra. 
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III. HATÁROZATI JAVASLATOK 
 
1. Napirendi pont:  
A Társaság 2014. üzleti évének lezárása. 
 

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni 
helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2014. évre vonatkozó egyedi és 
konszolidált beszámolójáról. 

 
Előterjesztő:   Igazgatóság 
Határozati javaslat:  Nem került előterjesztésre.  
Indoklás:  

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a 
jelentését.  

 
1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2014. évre vonatkozó egyedi és 
konszolidált beszámolójáról. 

 
Előterjesztő:   Igazgatóság 
Határozati javaslat:  Nem került előterjesztésre.  
Indoklás:  

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a 
Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő 
és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került.  

 
1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2014. évre vonatkozó egyedi és 
konszolidált beszámolójáról. 

 
Előterjesztő:   Igazgatóság 
Határozati javaslat:  Nem került előterjesztésre.  
Indoklás:  

A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a 
Könyvvizsgáló 2014. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló 
a közgyűlésre meghívásra került.  

 
1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. 

 
Előterjesztő:   Igazgatóság 
Határozati javaslat:   

A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. évre 
vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját 7.279.421 e,- Ft 
tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel, 741.980 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel. 

 
(A Társaság magyar számviteli törvény szerinti 2014. évre vonatkozó 
beszámolója jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a 
tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.) 

Indoklás:  
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A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti 
a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. évre vonatkozó 
magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját. 

 
1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 

 
Előterjesztő:   Igazgatóság 
Határozati javaslat:   

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan 
akként határozzon, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet 
osztalékot tagjai számára. 

Indoklás:  
A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti 
a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. évre vonatkozó 
osztalékfizetésével kapcsolatos határozati javaslatát.  

 
1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. 

 
Előterjesztő:   Igazgatóság 
Határozati javaslat:   

A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. évre 
vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját 40.228.331  
EUR tárgyévi tőke-forrás összesen összeggel, 2.045.932 EUR tárgyévi 
adózott  eredménnyel. 

 
(A Társaság IFRS szerint elkészített konszolidált éves, 2014. évre vonatkozó 
beszámolója jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a 
tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.) 

Indoklás:  
A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti 
a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. évre vonatkozó IFRS 
szerint elkészített konszolidált beszámolóját.  

 
2. Napirendi pont:  
Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény 
tárgyában. 
 
Előterjesztő:   Igazgatóság 
Határozati javaslatok:   
 

1. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Soós Csaba vezető 
tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek 
elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.  
 
2. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Vágány Tamás vezető 
tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek 
elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.  
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3. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy dr. Sárkány Gergely vezető 
tisztségviselő megválasztásától munkáját a Társaság érdekeinek 
elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.  

 
Indoklás:  

A Társaság ügyvezetése alapszabályi kötelezettségének eleget téve 
előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ügyvezetőinek 
értékelésére vonatkozó napirendi pontját és felmentvényére vonatkozó 
határozati javaslatát.  

 
3. Napirendi pont:  
Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási 
jelentésének elfogadásáról. 
 
Előterjesztő:   Igazgatóság 
Határozati javaslat:   
 

Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére 
benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.  

 
(A Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős 
vállalatirányítási jelentése jelen határozati javaslat mellékleteként 
közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.) 

Indoklás:  
A Társaság ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti 
a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Budapesti Értéktőzsde 
részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.  

 
4. Napirendi pont:  
Döntés Igazgatósági tag személyéről az alábbiak szerint: 
 

4.1. dr. Sárkány Gergely igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.  
4.2. Kisvári János igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig 
tartó határozott időtartamra. 

 
Előterjesztő:   Igazgatóság 
Határozati javaslatok:    
 

4.1. Közgyűlés döntsön akként, hogy dr. Sárkány Gergely igazgatósági tagot 
tisztségéből visszahívja.  
4.2. Közgyűlés döntsön akként, hogy Kisvári János urat igazgatósági taggá 
választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.  

Indoklás:  Az Igazgatóság napirendre tűzte dr. Sárkány Gergely igazgatósági tag tisztségéből 
történő visszahívását tekintettel arra, hogy dr. Sárkány Gergely a tisztséget 
ideiglenesen vállalta ellátni.  Az Igazgatóság a tisztség ellátására Kisvári János urat 
javasolja megválasztani 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra. Kisvári 
János széleskörű vállalatirányítási tapasztalattal rendelkezik, önéletrajzát a Társaság 
szintén közzéteszi a részvényesek tájékoztatása céljából. Kisvári János nem tulajdonol 
a Társaság által kibocsátott értékpapírokból.  
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IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK 
 
A Társaság eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, 
ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára 
vonatkozó összesítéseket.  
 
 
A Társaság alaptőkéjének összetétele: 
 
Részvénysorozat  
ISIN: HU0000089198 

Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték 
(Ft) 

TÖRZSRÉSZVÉNY 10 27.172.579 271.725.790,-  
Alaptőke nagysága   271.725.790,-  
 
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: 
 
Részvénysorozat Kibocsátott 

darabszám 
Sajátrészvények 
száma 

Szavazati 
jogra 
jogosító 
részvények* 

Részvényenkénti 
szavazati jog 

Összes 
szavazati 
jog* 

TÖRZSRÉSZVÉNY 27.172.579 4 115 649 21 534 287 1 21 534 287 
Összesen 27.172.579 4 115 649 21 534 287 1 21 534 287 
 
*Kibocsátott mennyiség csökkentve a saját részvények és a kapcsolat vállalkozások részvényeinek 
számával. A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 1 522 643 darab.  
 
 
A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen 
fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci 
törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.  
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ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  

 
 

 

 
IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS 

 

 
a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és 

üzletpolitikájáról  
 

valamint 
 

a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állapot: 2015. március 17. 
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Jelentés célja:  
A jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt. (továbbiakban: „Társaság” vagy „Vállalkozó” vagy „ENEFI” vagy 
„Kibocsátó” vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során 
felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a 
várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet 
adjon. 
 
 

I. 
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. anyavállalatra vonatkozó információk:  
 
1. A Társaság alapadatai, jegyzett tőke összetétele:  
 
 A Társaságra vonatkozó alapinformációk 
 
Cégnév:     ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  
A társaság angol neve:   ENEFI Energy Efficiency Plc. 
Székhely:     1134 Budapest, Klapka utca 11. 
Fióktelepe:     8413 Eplény, Veszprémi u. 66. A. ép. 
Adószám:     13719069-2-41 
Székhely országa:    Magyarország  
Telefonszám:     06-1- 279-3550 
Fax:     06-1- 279-3551 
Irányadó jog:     magyar  
Tőzsdei bevezetés:    Budapesti Értéktőzsde  
                                       Varsói Értéktőzsde 
Működési forma:   nyilvánosan működő részvénytársaság 
 
 Társaság jogelődjei, cégformájában bekövetkezett változások 
 
A Társaság korlátolt felelősségű társaságként jött létre, majd zártkörűen működő részvénytársasággá 
és ezt követően nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult át az alábbiak szerint:  
 
Regionális Fejlesztési Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alakulás dátuma:    2000.05.17. 
Bejegyzés dátuma:    2000.06.29. 
Megszűnés dátuma:    2006.06.12. 
 
Regionális Fejlesztési Vállalat zártkörűen működő Részvénytársaság 
Bejegyzés dátuma:    2006.06.12. 
 
RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
Változás időpontja:    2007.03.12. 
 
A részvények Budapesti értéktőzsdére történő bevezetésére 2007. május 29-én került sor. 
  
E-STAR Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 
Változás időpontja:    2011.02.17. 
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Bejegyzés kelte:     2011.03.04. 
 
ENEFI  Energiahatékonysági Nyrt. 
Változás időpontja:    2013.12.09. 
Bejegyzés kelte:     2013.12.17. 
 
 A Társaság működésének időtartama  
 
A Társaság határozatlan időtartamra alakult.  
 
 A Társaság alaptőkéje  
 
A részvénytársaság alaptőkéje: 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-
hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint). 
 

A Társaság részvényei 
 
Az alaptőke 27.172.579 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből áll. 
 

Alaptőke összetétele, jelentős részvényesek a jelentés aláírásának dátumán: 
 

 
Mennyiség (db) Részesedés (%) Befolyás (%) 

Összes kibocsátott részvény 27 172 579 100 100 
Öt százalék feletti részvényesek 12 813 298 47,16 59,41 
Közkézhányad* 8 752 968 32,21 40,59 
Saját részvények** 4 083 670 15,03 18,94 
Kapcsolt vállalkozások részvényei 1 522 643 5,60 7,06 
Szavazó részvények 21 566 266 79,37 100,00 
*Közkézhányad 2014.12.31. 8 818 290 32,45 40,77 
**Saját részvények 2014.12.31. 4 018 348 14,79 18,58 
    

 
Öt százalék feletti részvényesek Mennyiség (db) Részesedés (%) Befolyás (%) 
Soós Csaba 3 116 137 11,47 14,45 
OTP Alapkezelő Zrt. 3 986 781 14,67 18,49 
Allianz Alapkezelő Zrt. 2 649 179 9,75 12,28 
CRH INVEST Kft. 3 061 201 11,27 14,19 
Summa 12 813 298 47,16 59,41 

 
A részvényekhez a gazdasági társaságokról szóló törvényben (2006. évi IV. Tv. („Gt.”)) valamint a 
Társaság alapszabályában meghatározott jogok és kötelezettséget társulnak, különösen, de nem 
kizárólagosan ideértve az alapszabály vonatkozó rendelkezéseit:  
 

„1. A részvényesnek a társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki, 
kivéve a dolgozói részvényeket, amelyek ingyenesen is kibocsáthatók. A részvényes a Társaság 
kötelezettségeiért – jogszabályban meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel. A részvényes a 
jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. 
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2. A részvényest megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok, így különösen az osztalékhoz, 
osztalékelőleghez való jog és a likvidációs hányadhoz való jog. A dolgozói részvényest megilletheti a Gt. 
191. § (1) bekezdésében meghatározott elsőbbségi jog is, amennyiben ilyen fajtájú dolgozói részvénye 
van. A törzsrészvények tulajdonosainak osztalékra való jogosultságát az esetlegesen fogalomba hozott 
elsőbbségi dolgozói részvények a gyakorlatban korlátozhatják és az egyéb, az osztalékkal összefüggő 
jogosultságokat ennek figyelembe vételével kell értelmezni. 
 
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban 
meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés 
alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozat 
meghozatalát követő legalább 20 nap elteltével esedékes a közgyűlés által megállapított napon.  
 
3. A részvényest megillető tagsági jogok alapján  - az alapszabály VIII. 4. pontjában foglaltak szerint - 
minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek 
között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező 
részvény birtokában szavazni. 
 
4. A részvényest megilletik a fentieken túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok, valamint a 
részvény átruházásának joga is, de oly módon, hogy a dolgozói részvények esetében az alapszabály VI. 
fejezet 1. pontjában foglalt átruházási korlátozások betartandók. 
 
5. Az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi 
meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni 
köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társaságban. 
Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga 
felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.”   

 
2. A jegyzett tőkét megtestesítő kibocsátott részesedések átruházása:  
A részvények átruházására vonatkozó szabályokat a Gt. a tőkepiaci törvény valamint a Társaság 
alapszabálya határozza meg. A Társaság alapszabálya a törvénytől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, 
korlátozást nem ír elő.  
 
3. Különleges irányítási jogokat megtestesítő kibocsátott részesedés:  
A Társaság ilyen részesedéseket nem bocsátott ki.  
 
4. Munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus, amelyben az irányítási 
jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják:  
A Társaság nem rendelkezik ilyen részvényesi rendszerrel.  
 
5. Szavazati jogok korlátozása 
Az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi 
meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul 
nyilatkozni köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a 
társaságban. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a 
szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem 
tesz. 
 
A Társaság alapszabálya, egyéb szabályzatai a törvénytől eltérő további rendelkezéseket a szavazati 
jog korlátozása tekintetében nem tartalmaz.  
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6. Tulajdonosok közötti megállapodás:  
A Társaságnak nincs tudomása tulajdonosok közötti olyan megállapodásról, amely a kibocsátott 
részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti. 
 
7. A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására 
vonatkozó szabályok:  
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével 
hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság 
működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.    
 
8. A vezető tisztségviselők hatásköre, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra 
vonatkozó jogkörök: 
A Társaság alapszabálya az alábbi –jogszabályon alapuló felhatalmazáson túl- nem tartalmaz 
törvénytől eltérő rendelkezéseket a vezető tisztségviselők hatáskörét illetően.  
 

„7. Az igazgatóság jogosult a társaság nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), 
tevékenységi körének (a főtevékenység kivételével) módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.”  

 
A Gt. alapján a közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére és 
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.  
 
9. Megállapodás nyilvános vételi ajánlat esetére:  
Nincs a Társaság részvételével kötött olyan lényeges megállapodás, amely egy nyilvános vételi 
ajánlatot követően a Társaság irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy 
szűnik meg.  
 
10. Társaság és munkavállalója közötti megállapodás:  
Nincs a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között olyan megállapodás, amely 
kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha 
a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony 
nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg. 
 
11. A Társaság Igazgatósága: 

Igazgatósági tag neve Beosztása 
Soós Csaba Igazgatóság elnöke 
Szivek Norbert Igazgatósági tag 2014. 12. 19-ig 
dr. Sárkány Gergely Igazgatósági tag 2014. 12. 19-től 
Vágány Tamás Igazgatósági tag 

 
A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság, amely jogait és kötelezettségeit, feladatait testületként 
gyakorolja a gazdasági társaságokról szóló törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
szerint. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely 
törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv 
hatáskörébe. Az Igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a gazdasági társaságokról szóló 
törvény és az Igazgatóság ügyrendje szabályozza.  
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Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A 
közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult a döntések előkészítése érdekében 
bizottságok, tanácsadó, illetőleg egyéb testületek működésének engedélyezésére.  
 
12. A Társaság Felügyelő Bizottsága: 
A Társaság Felügyelő Bizottsága öttagú, rendszeresen tájékozódik a Társaságban bekövetkezett 
jelentős eseményekről, részt vesz a beszámoló-készítés és - ellenőrzés folyamatában, majd elfogadja 
azt és erről jelentést készít. A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 

FB tag neve Beosztása 
Siska Miklós László FB Elnöke 
Bakacsi Gyula FB tag 
Csaba Balázs FB tag 
Fekete Attila FB tag 
Poják Zoltán FB tag 

 
A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. 
E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait 
megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság három testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.  
 
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörére, szervezetére és működésére a gazdasági társaságokról 
szóló törvény rendelkezései és ügyrendje megfelelően irányadóak. A Felügyelő Bizottság tagjainak 
megbízatása határozatlan időtartamra szól.  
 
13. A Társaság Audit Bizottsága: 
A részvénytársaságnál öttagú Audit Bizottság működik.  

AB tag neve Beosztása 
Csaba Balázs AB Elnöke 
Bakacsi Gyula AB tag 
Fekete Attila AB tag 
Poják Zoltán AB tag 
Siska Miklós László AB tag 

 
Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik mindaz, amit törvény, illetőleg felhatalmazása 
alapján a létesítő okirat a hatáskörébe utal. Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, 
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
14. A Társaság könyvvizsgálója: 
A Társaság választott könyvvizsgálójának feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben 
meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, 
hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, 
továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének 
eredményéről. 
 
Név:      BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.   
Székhelye:     1103 Budapest, Kőér utca 2/A.,  
Cégjegyzékszáma:    Cg. 01-09-867785  
Kamarai nyilvántartási szám:   002387 
 



ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. – Igazgatósági Üzleti Jelentés 2014.  

 

7 

 

A könyvvizsgálatért személyében felelős: 
 
Név:      Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló 
Lakcíme:     1037 Budapest, Kunigunda útja 22.,  
Anyja neve:     Szajki Margit,  
Könyvvizsgálói engedélyszáma:   002955 
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II. 
 
1. Üzletmenet üzleti környezete, fejlődése, Társaság teljesítménye, illetve helyzetének 
átfogó elemzése, Társaság üzletpolitikája:  
 
A Kibocsátó rövid története 
A Társaság jogelődjét Regionális Fejlesztési Kft. néven négy magyar magánszemély alapította 2000-
ben. Az alapítók egy ESCO típusú (Energy Service Co., azaz energetikai megtakarítással foglalkozó) 
céget kívántak létrehozni. Kezdetben a Társaság egyik fő tevékenysége a máig jelentős árbevételt 
biztosító költséghatékony villamos energiaszolgáltatás volt. A Társaság folyamatos tanácsadást 
biztosított ügyfelei számára arra vonatkozóan, hogy azok a területileg illetékes áramszolgáltatótól a 
számukra legkedvezőbb tarifacsomagot tudják kiválasztani. A szolgáltatás keretében az áramot a 
Társaság vásárolta meg, majd a korábbinál kedvezőbb áron adta tovább ügyfeleinek. A megtakarított 
költségtömegen az ügyfél és a Társaság osztozott a kettőjük között létrejött hosszú távú szerződés 
alapján. 2008. január 1-től azonban megnyílt a szabad áram piac, ami azt jelenti, hogy a gazdaság 
szereplői szabadon választhatják meg áramszolgáltatójukat, és egyedileg határozhatják meg a 
szolgáltatás kondícióit. A Társaság is alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, és több 
árampiaci kereskedővel tárgyal, partnereit összefogva, együttesen lép fel, hogy a lehető legjobb 
feltételeket tudja elérni. A Társaság másik fő tevékenysége az alapítástól kezdődően a közvilágítás 
fényáram-szabályozása volt. Ezután 2004-től a Társaság a fűtéskorszerűsítést és hőszolgáltatást, mint 
üzletágat is felvette a termékpalettájára. A Társaság ügyfeleinek jelentős része önkormányzat és 
önkormányzati intézmény, de található az ügyfelek között állami intézmény, egyházi intézmény, 
társasházak és magánvállalkozások is. A Társaság 2006. június 12. napján alakult át zártkörűen 
működő részvénytársasággá, majd 2007. március 12-én a Cégbíróság bejegyezte a „zártkörűen 
működő részvénytársaság” társasági forma „nyilvánosan működő részvénytársaság” társasági 
formára változását. A Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére 2007. 
május 29-én került sor. A Társaság részvényei 2011.03.22-én bevezetésre kerültek a Varsói 
Értéktőzsdére. 
 
A Társaság üzleti környezete 
A budapesti székhelyű Cégcsoport Magyarországon, Lengyelországban és Romániában működő 
vállalkozásból áll, melynek tagvállalatai fő tevékenységként hőtermeléssel és szolgáltatással, 
kapcsolódó tevékenységként pedig elektromos energia előállításával, illetve ezek kereskedelmével 
foglalkoznak az említett három ország egyes, jól körülhatárolható földrajzi területein. A Csoport 
egyes vállalatai emellett magyarországi projektekben közvilágítási rendszerek korszerűsítésével és 
üzemeltetésével is foglalkoznak. 
 
Üzleti tevékenység bemutatása tevékenységi körönként  
Társaság árbevétele az alábbi főbb tevékenységekből származik: 

 Közvilágítás szolgáltatás; 
 Hőszolgáltatás 

 
Közvilágítás fényáram-szabályozása, Éjszakai fényáram-szabályozás 
A fogalom a közterületek megvilágításának a tényleges szükséglethez történő hozzáigazítását takarja, 
azaz csak a forgalom által indokolttá tett fénnyel történjen a világítás. Ugyanez technikai 
megvalósításban a fényforrásokra jutó feszültség előre programozott szabályozását jelenti, amelynek 
következtében a fényforrások teljesítménye és fogyasztása csökken, élettartamuk viszont jelentősen 
nő. A feszültség csökkentése miatt csökken az energiafelhasználás. 
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A kínált szolgáltatás 
A Társaság ingyenes felmérést követően olyan megoldást kínál ügyfeleinek, melynek keretében saját 
beruházásban, az ügyfél saját forrásai bevonása nélkül megvalósítja a közvilágítás fényáram-
szabályozását. A Társaság helyi szükségletnek megfelelő kapacitású feszültségszabályzókat épít be 
trafókörzetenként, amelyek szabályozzák a közvilágításhoz szükséges feszültséget. A 
feszültségszabályzókat a Társaság általában helyi alvállalkozókkal telepítteti, a beépített eszközök a 
Társaság tulajdonában maradnak. A szerződés létrejöttével a Társaság vásárolja az áramszolgáltatótól 
a korábban nyújtott szolgáltatást – villamos áram, fogyasztók karbantartása – és saját szolgáltatását 
értékesíti az ügyfélnek. A saját maga által beépített berendezések karbantartását a Társaság végzi, 
szintén alvállalkozó bevonásával. Az ügyfél időszakonként (havonta) alap vagy szolgáltatási díjat, és 
ezen felül fogyasztásával arányos díjat fizet. Az elért költségmegtakarításnak a beruházás 
finanszírozására fordított hányadát meghaladó részén az ügyfél és a Társaság osztoznak. A 
Társaságnak lehetősége van arra, hogy az ügyfél részére továbbértékesített villamos energia árát a 
mindenkori villamos energiaár-emelésekkel korrigálja. 
 
Hőszolgáltatás fűtéskorszerűsítéssel  
Az önkormányzatok, állami intézmények sokszor elavult fűtési rendszerekkel, pazarlóan oldják meg 
intézményeik fűtését. Ezen túlmenően az elavult rendszerek fenntartása egyre nehezebben, egyre 
nagyobb karbantartási költségekkel oldható csak meg, a berendezések esetleges meghibásodása 
jelentős – és nem tervezett – beruházással járhat. A beruházás a szűkös önkormányzati gazdálkodás 
miatt esetleg csak hitelfelvétellel, a hitelfelvételi képesség további rontásával valósulhat meg. Az 
ügyfelek épületeinek egyedi felmérését és az ügyfelekkel történő előzetes igényfelmérést követően a 
Társaság ezen üzletágában olyan ajánlati csomagot készít, amely javaslatot tartalmaz a hőszolgáltatás 
hosszú távon, magasabb színvonalon történő megoldásához. Szerződéskötést követően a Társaság 
saját beruházásban, az ügyfél saját forrásai bevonása nélkül elvégzi a felmérés során elkészített, 
hatástanulmányban vállalt, energetikai korszerűsítést, majd a korszerű energetikai rendszeren végzi 
hosszú távon (10-25 éven keresztül) a hőszolgáltatást, mely magában foglalja az üzemeltetési és 
karbantartási feladatok ellátását is. A korszerűsítés egyedi igényektől függően magában foglalhatja a 
kazáncserét, a hő felhasználás szabályozhatóvá, és mérhetővé alakítását (fűtési rendszerek 
többkörössé alakítása, termoszátok felszerelése, hőszivattyú beépítése stb.). A Társaság a 
hőszolgáltatás biztosításához szükséges további tényezőket (pl.: kazánház bérlet, villamos energia, víz 
stb.) részben az ügyfelektől szerzi be. A berendezéseket a Társaság többnyire világcégek hazai 
képviselőitől (pl. kazánok esetében ezek a cégek jellemzően a Viessmann, Buderus, Hoval stb.) szerzi 
be, akik általában a kivitelezést is végzik. Az eszközök karbantartására a Társaság szintén hosszú távú 
szerződést köt egy-egy helyi alvállalkozóval. A korszerűsítés – azonos feltételek mellett – jelentős, 
akár 40-50%-os energiaköltség megtakarítást eredményez. A hőszolgáltatás biztosítása érdekében 
Társaság általában gáztüzelésű berendezéseket alkalmaz. Az eddigi közvetlen „gázszolgáltató – 
önkormányzat” kapcsolat helyett „gázszolgáltató (gázkereskedő) – Társaság” viszonylatban Társaság 
vásárolja a gázt és hőt szolgáltat az ügyfelek részére. Az ügyfél – miközben fűtési rendszer 
korszerűsödik – alacsonyabb költség mellett veszi igénybe a hőszolgáltatást. Az ügyfél alap vagy 
szolgáltatási díjat, és ezen felül fogyasztásával arányos, előre rögzített képletnek megfelelő díjat fizet. 
A Társaság a hőszolgáltatás egységárát a területi közüzemi gázszolgáltató által kiszámlázott gázárhoz 
igazítja.  
 
Főbb piacok  
Az ENEFI földrajzi hatóköre 
• A Társaság Nyrt. kezdetben Magyarországon valósított meg sikeres hőszolgáltatási, közvilágítási és 
konyhatechnológiai beruházásokat, döntően az önkormányzati szférában. 
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• A térségünkben is megváltozó gazdasági és társadalmi elvárások miatt egyre nagyobbá vált a 
Táraság által kínált megoldásokra az igény, ami lehetővé tette a hazánkban megerősödő és 
referenciákat szerző Társaság régiós terjeszkedését is. 
• Mivel térségünkben az önkormányzatok még inkább alulfinanszírozottak, a közintézmények 
fűtéstechnológiája még inkább elavult, így jelentősebb megtakarítások érhetőek el, ezért az ENEFI 
figyelme 2010-től növekvő mértékben fordult a környező országok és elsősorban Románia felé, majd 
2011-től Lengyelország felé. 
A teljes ENEFI cégcsoport tevékenységének földrajzi megoszlása a 2014. év eleji állapot szerint 
Magyarország, Románia és Lengyelország területére terjed ki. 
 
A csoport egészének legfontosabb szolgáltatásai (üzletágai)  
A csoport egészének legfontosabb szolgáltatásai (üzletágai) a következők: 

― hatékony hő- és távhőszolgáltatás, fenntartható primer energiaforrásokra alapozva  
― korszerű feszültségszabályozáson alapuló energiahatékony közvilágítási szolgáltatások 

nyújtása  
― energiaellátó és -átalakító berendezések modernizációja, és hatékonyság kiaknázása 

A Társaság üzleti tevékenységeinek listája az EETEK-cégcsoport akvizíciója révén az alábbi elsődleges 
üzleti tevékenységek végzésével egészült ki: 

― energiatermelés, - kereskedelem, valamint - disztribúció Lengyelországban. 
 
A Társaság ügyvezetése, célja, stratégiája 
A Társaság ügyvezetése a 2012-es üzleti évben megkezdett konszolidáció keretében továbbra is 
adminisztratív terheinek csökkentésére fókuszál annak érdekében, hogy a működés racionalizálásával 
a központi költségek tovább csökkenhessenek. Emellett a Társaság ügyvezetés által meghatározott 
célja a 2015-ös üzleti évben projektjeinek hatékonyabb üzemeltetése és új projektek megszerzése 
illetve indítása. A Társaság ügyvezetésének lényeges eseményeit részletesen bemutatta 
tárgyidőszakban közzétett közleményeiben, illetőleg jelen jelentésében. 
 
A Társaság főbb erőforrásai 
A Társaság állományi létszáma az operáció korábbi, drasztikus leépülése eredményeként 10 főre 
redukálódott. A létszám a napi működés fenntartásához elegendő. A jelentősen lecsökkentett 
vállalati központtal való működés egy befektetési alap szintű operációhoz hasonlítható. Új, nagy 
projektek indítása esetén létszámbővítés lehet szükséges. A korábbi csődeljárás sikeres lezárása a 
Társaság magyarországi piaci helyzetét stabilizálta. Magyarországi külső kötelezettség állománya 
lényegében a napi működés során bejövő szállítói számlákra csökkent. A megmaradt ügyfélkör 
fizetési fegyelme megfelelő. A Társaság az operáció finanszírozását a bevételeiből fedezni tudja. Új 
projektek indítása esetén kellő körültekintéssel, kockázatok mérlegelésével jár el. Az ügyfélkör 
(önkormányzatok és intézményeik) magukban hordozzák a nem fizetés kockázatának lehetőségét. 
Pillanatnyilag a teljes magyarországi operáció banki finanszírozás igénybevétele nélkül történik. 
Amennyiben az újonnan indított projektek tőkeigénye meghaladja a rendelkezésre álló forrás 
állományt a Társaságnak szüksége lesz külső finanszírozásra. 
 
Kockázati tényezők 
 
A kockázati tényezők részletes ismertetését a Társaság korábban közzétett Összevon Tájékoztatója 
(22. old. – 37. old.) tartalmazza, mely az alábbi helyen elérhető: 
http://bet.hu/newkibdata/115693892/T_j_koztat_.pdf 
 
Éves Beszámoló időszakában elért eredmény és kilátások 
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A 2014 évi eredményeket negatívan befolyásolta, hogy 2014 rekord meleg év volt. Sajnos a tendencia 
folytatódott január, február és március hónapokban is, így ez a tényező várhatóan kedvezőtlenül 
befolyásolja a 2015. első negyedéves számokat és várhatóan rányomja a bélyegét a teljes üzleti év 
gazdasági teljesítményére is. 
 
A 2014-es év a csődegyezségi megállapodást követő helyzet rendezésének időszaka volt. A Társaság a 
kockázatok figyelembevételével ismét elkezdett nyitni a piac felé, néhány új projekt vásárlásával. A 
mérleg szerinti eredmény értéke 741.980 eFt nyereség volt. A csődeljárás hitelezői megállapodást 
követően a korábban a csődeljárásból eredő potenciális kötelezettségek túlnyomórészt megszűntek. 
A cégcsoporton belüli pozíciók jelentős része is rendezésre került. 
 
A csődeljárás lezárásából eredően a cégcsoporton belül új pozíciók keletkeztek, melyek jelentős része 
rendezésre került. 
 
A Társaság 2014 során 253.588 eFt névértékű saját részvényt vont be. Ez a tranzakció a saját tőkét 
összességében 3.687.328 eFt-tal csökkentette. 

 
A teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői. 
 
A Társaság helyzetének számszaki elemzését a Beszámoló részét képező Kiegészítő melléklet ’A 
Társaság tárgyidőszaki jellemző mutatószámai’ című bekezdése tartalmazza. Mint a mutatószámok 
is tükrözik, minden tekintetben javulást mutat a Társaság gazdálkodása. A működési költségek 
tartósan történő alacsonyan tartása szintén jellemző.  
 

Mutatószám megnevezése 2013. december 31. 2014. december 31. 

Befektetett eszközök aránya                                    
(befektetett eszközök/mérlegfőösszeg) 59,52% 64,31% 

Eladosodottsági ráta                            
(kötelezettségek/Forrás) 

51,57% 47,51% 

Saját tőke arányos jövedelmezőség                                 
(adózás előtti eredmény/saját tőke) 

-45,42% 21,60% 

Likviditási mutató I.                                       
(forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 3,75 8,86 

Likviditási gyorsráta                              
(pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) 0,05 0,10 
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Társaság vagyoni helyzetének részletes ismertetése 
 
A Társaság vagyoni helyzetének részletes ismertetése a jelen jelentéssel együtt előterjesztett éves 
beszámolója, cégcsoport szinten pedig éves konszolidált beszámolója tartalmazza.  
 
A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nyilvános tőzsdei társaságként, valamennyi, Társasággal 
kapcsolatos jelentős eseményt nyilvánosságra hoz, mely megtalálható honlapján (www.e-star.hu, 
www.enefi.hu), illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint az MNB által 
üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 
 
A 2014. év jelentősebb gazdasági eseményei, értékelése 

Az ENEFI 2014. évben történt jelentősebb gazdasági eseményeit országonkénti bontásban 
részletesen bemutatta negyedéves jelentései mellékletét képező vezetőségi jelentéseiben, melyeket 
jelen beszámolóba hivatkozással épít be az alábbiak szerint:  
 
Q1 jelentés (első negyedéves jelentés, közzétéve: 2014. máj. 09.): 
http://bet.hu/newkibdata/117044596/ENEFI_Q1_jelent_s_HU.pdf 
 
H1 jelentés (félével jelentés, közzétéve: 2014. júl. 25.): 
http://bet.hu/newkibdata/117504437/ENEFI_H1_jelent_s_HU__3_.pdf 
 
Q3 jelentés (harmadik negyedéves jelentés, közzétéve: 2014. okt. 27.): 
http://bet.hu/newkibdata/118004997/ENEFI_Q3_HU_report.pdf 
 
Q4 jelentés (negyedik negyedéves jelentés, közzétéve: 2015. febr. 02.): 
http://bet.hu/newkibdata/118625507/ENEFI_Q4_HU.pdf 

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nyilvános tőzsdei társaságként, valamennyi, ENEFI-vel 
kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánosságra hoz, mely megtalálható 
honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu), illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) 
valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 
 
 
2. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok:  
 
A Társaság a fordulónapot követő jelentősebb eseményekről közleményeiben folyamatosan 
tájékoztatta a nyilvánosságot.  
 
Magyarország  
 
A Társaság tájékoztatta Tisztelt Befektetőit, hogy a magyar adóhatóság 2015. január 23. napján 
Társaság részére megküldött tájékoztatása szerint Románia tagállam adóhatóságának megkeresése 
alapján végrehajtási eljárást indított több mint 687 millió Ft és járulékai erejéig a Társasággal 
szemben.  
 
A Társaság megállapította, hogy a végrehajtási eljárás tárgyát képező követelés megegyezik a 
marosvásárhelyi adóhatóság korábbi, csődeljárás keretében nem érvényesített és ezáltal elveszített 
követelésével.  
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A Társaság jogorvoslattal élt mind a román, mind a magyar adóhatóság irányába.  
 
A Társaság álláspontja szerint a végrehajtásnak nem állnak fenn a jogszabályi feltételei a korábban 
sikeresen lezárult csődeljárásra tekintettel. A Társaság hangsúlyozza, hogy a csődeljárástól 
függetlenül is nemzetközi jogba ütközőnek tartja a marosvásárhelyi adóhatóság romániai központon 
keresztül megküldött jogsegélykérelmét, hiszen annak előfeltétele, hogy megelőzően a követelését 
Romániában megkísérelte már végrehajtani, de az nem járt eredménnyel.  
 
A magyar adóhatóság a Társaság jogorvoslati kérelmében foglaltak alapján végzéssel határozott a 
román adóhatóság megkeresésére korábban elindított végrehajtási eljárás felfüggesztéséről.  
 
A Társaság a magyar adóhatóság részére okiratokkal igazolta, hogy a román adóhatóság a 
megkeresésében foglalt követeléseket nem érvényesítheti a Társasággal szemben, így végrehajtási 
eljárásnak sem lehet helye a Társasággal szemben.  
 
Végzésében a magyar adóhatóság a Társaság által előterjesztett okiratok alapján megállapította, 
hogy a Társaság jelentős vagyonnal rendelkezik Romániában. Tekintettel azonban arra, hogy a román 
adóhatóság a követelések vonatkozásában Romániában ezekre a vagyonelemekre végrehajtást nem 
foganatosított, a magyar adóhatóság egyeztetési eljárást kezdeményezett a román adóhatósággal 
annak megállapítása érdekében, hogy fennállnak-e a megkeresés jogszabályi feltételei. 
 
Mint arról a Társaság már a 2014. évi féléves beszámolójában tájékoztatta a befektetőket, az 
adminisztrációs terhek jelentős csökkentése céljából tovább egyszerűsödött a vállalatközi üzleti és 
hitel pozíciók. Ennek keretében az ENEFI Polska Spółka Z o. o. tulajdonjoga az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt.-től az EETEK Ltd. tulajdonába került. Ezzel is mintegy 2,2 milliárd forinttal 
csökken a két társaság között fennálló kiemelkedő nagyságú hitelpozíció. 
 
 
A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nyilvános tőzsdei társaságként, valamennyi, E-Starral 
kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánosságra hoz, mely megtalálható 
honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu), illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) 
valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 

 
 
3. A várható fejlődés (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható 
hatása függvényében):  
 
A Társaság a közeljövőt a sikeres csődeljárást követően is alapvetően a konszolidációnak szenteli. 
 
A Társaság a további konszolidáción túl az idei évre már tervez új beruházásokat is megvalósítani. 
 
4. A kutatás és a kísérleti fejlesztés területe:  
 
A vállalatcsoport a 2014. évben ilyen tevékenységet nem végzett és a jövőben sem tervez végezni.  
 
5. A telephelyek:  
 
A vállalatcsoport a 2014. évben új telephelyet, fióktelepet nem hozott létre.  
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6. A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitika:  
 
A Társaság jelenlegi gazdasági helyzetének megfelelő csökkentett munkavállalói állománnyal 
rendelkezik. A Társaság foglalkoztatáspolitikája szerint az Társaság központját, mint egyben a 
cégcsoport központját „tudásközpontú” szemléletben működteti jellemzően magas képzett szellemi 
állomány foglalkoztatásával. A Társaság által működése során elvégzett beruházásokhoz szükséges 
szakembereket az ENEFI alvállalkozói szerződés keretében veszi igénybe.   
 
7. Környezetvédelem:  
 
A Társaság üzleti és operatív működése során is kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre. A 
Társaság fő üzleti tevékenysége az energetikai beruházásokkal megvalósuló korszerű 
energiaszolgáltatás, mely azon túl, hogy a Társaság bevételi forrását képezi jelentős mértékű 
szennyeződéstől, energiafelhasználástól óvja meg a környezetet.  A Társaság korábbi működése 
során is folyamatosan kereste a megújuló energiák felhasználásának és hasznosíthatóságának 
lehetőségét. Az energiatakarékosság és ezáltal a környezet fokozott védelme a Társaság alapvető 
üzleti célja és üzletpolitikája.  
 
8. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása:  
 
A Társaságnak 2014. évi gazdálkodása során nem volt nyitó pozíciója és nem is nyílt új pozíciója. 
 
9. Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika:  
 
A Társaság  esetleges deviza árfolyamból eredő kockázatait pénz és devizapiaci ügyletekkel hárítja el. 
Tárgyévben ilyen ügyletek lebonyolítására nem került sor. 
 
10. Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok:  
 
 
A Társaság, a címben nevezett kockázatai a sikeres hitelezői megállapodás által javarészt elhárultak.    
 
A Társaság árképzése a fenntartható működést biztosítja. 
 
A portfolio kitisztítása és a korábbiakban részletezett egységkötések eredményeként a Társaság cash-
flow-ja, likviditása stabilizálódott.  
 
A csődeljárással érintett időszakhoz képest jelenleg már a normál üzletmenet során jelentkező 
kockázatokat viseli a Társaság. 
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III. 

Igazgatóság jelentése a Társaság 2014. évre vonatkozó egyedi beszámolójához: 

Az Igazgatóság elkészítette és elfogadta az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. magyar számviteli 
törvény szerinti 2014. évre vonatkozó egyedi beszámolóját.  
 
A Társaság javasolja részvényeseinek, hogy az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló 
beszámolókra vonatkozó jelentésének ismeretében fogadja el a 2014. évre vonatkozó magyar 
számviteli törvény szerinti beszámolóját  7.279.421 e,- Ft  tárgyévi eszköz-forrás egyező 
összeggel, 741.980 e Ft  mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel)  
 
Az Igazgatóság felhívja tisztelt részvényesei figyelmét arra, hogy jelen jelentés elválaszthatatlan 
részét képezi a Társaság egyedi éves beszámolója, kéri, hogy beszámoló elfogadásáról szóló 
döntésüket a beszámoló (ideértve azok kiegészítő mellékletét és kapcsolódó jegyzeteket is) alapos 
ismeretében hozzák meg.  
 
A Társaság Igazgatósága továbbra sem javasolja a Közgyűlés részére osztalék kifizetéséről szóló 
döntést.  
 
A Társaság Igazgatósága elkészítette és elfogadta idei évben is a jogszabályi rendelkezés alapján a 
Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését, melyet a Felügyelő 
Bizottság és a közgyűlés elé terjesztett.   
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IV. 
Vállalatirányítási nyilatkozat:  
 
A Társaság évente nyilvánosságra hozza a felelős társaságirányítási jelentését, melyet a gazdasági 
társaságokról szóló törvény, a tőkepiaci törvény, valamint a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó 
szabályai alapján készít el és publikál.  
 
A Társaság felelős társaságirányítási jelentése megtalálható honlapján (www.e-star.hu, 
www.enefi.hu) illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint MNB által üzemeltetett 
honlapon is (www.kozzetetelek.hu).  
 
A Társaság a felelős vállalatirányítási jelentésében részletesen nyilatkozik a vállalatirányítási 
gyakorlatáról az előírt ajánlásoktól történő esetleges eltérés okairól.  
 
A Társaság a beszámoló készítés során fokozott gondossággal jár el, ellenőrzési és kockázatkezelési 
folyamata során (i) a Tárasság számviteli szakemberei a beszámolót előkészítik, (ii) a Társaság 
igazgatósága megtárgyalja, (iii) az ügyvezetés által történő elfogadást követően a beszámolót a 
Társaság felügyelő bizottsága (iv) valamint audit bizottsága is részletesen megtárgyalja, (v) a 
beszámolót a fentieken túl minden évben könyvvizsgáló vizsgálja és auditálja.  
 
Kibocsátói nyilatkozat 
 
Társaság nyilatkozik, hogy a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, 
fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 
 
 

 
 

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 
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Jelentés célja:  
 
A jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt. (továbbiakban: „Társaság” vagy „Vállalkozó” vagy „ENEFI” vagy „Kibocsátó” 
vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb 
kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni 
adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. 
 

I. 
 

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. anyavállalatra vonatkozó információk:  
 
1. A Társaság alapadatai, jegyzett tőke összetétele:  
 
 A Társaságra vonatkozó alapinformációk 
 
Cégnév:     ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  
A társaság angol neve:   ENEFI Energy Efficiency Plc. 
Székhely:     1134 Budapest, Klapka utca 11. 
Fióktelepe:     8413 Eplény, Veszprémi u. 66. A. ép. 
Adószám:     13719069-2-41 
Székhely országa:    Magyarország  
Telefonszám:     06-1- 279-3550 
Fax:     06-1- 279-3551 
Irányadó jog:     magyar  
Tőzsdei bevezetés:    Budapesti Értéktőzsde  
                                       Varsói Értéktőzsde 
Működési forma:   nyilvánosan működő részvénytársaság 
 
 Társaság jogelődjei, cégformájában bekövetkezett változások 
 
A Társaság korlátolt felelősségű társaságként jött létre, majd zártkörűen működő részvénytársasággá és 
ezt követően nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult át az alábbiak szerint:  
 
Regionális Fejlesztési Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alakulás dátuma:    2000.05.17. 
Bejegyzés dátuma:    2000.06.29. 
Megszűnés dátuma:    2006.06.12. 
 
Regionális Fejlesztési Vállalat zártkörűen működő Részvénytársaság 
Bejegyzés dátuma:    2006.06.12. 
 
RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
Változás időpontja:    2007.03.12. 
 
A részvények Budapesti értéktőzsdére történő bevezetésére 2007. május 29-én került sor. 
  
E-STAR Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 
Változás időpontja:    2011.02.17. 
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Bejegyzés kelte:     2011.03.04. 
 
ENEFI  Energiahatékonysági Nyrt. 
Változás időpontja:    2013.12.09. 
Bejegyzés kelte:     2013.12.17. 
 
 A Társaság működésének időtartama  
 
A Társaság határozatlan időtartamra alakult.  
 
 A Társaság alaptőkéje  
 
A részvénytársaság alaptőkéje: 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-
hétszázkilencven forint). 
 

A Társaság részvényei 
 
Az alaptőke 27.172.579 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből áll. 
 

Alaptőke összetétele, jelentős részvényesek a jelentés aláírásának dátumán: 
 

 
Mennyiség (db) Részesedés (%) Befolyás (%) 

Összes kibocsátott részvény 27 172 579 100 100 
Öt százalék feletti részvényesek 12 813 298 47,16 59,41 
Közkézhányad* 8 752 968 32,21 40,59 
Saját részvények** 4 083 670 15,03 18,94 
Kapcsolt vállalkozások részvényei 1 522 643 5,60 7,06 
Szavazó részvények 21 566 266 79,37 100,00 
*Közkézhányad 2014.12.31. 8 818 290 32,45 40,77 
**Saját részvények 2014.12.31. 4 018 348 14,79 18,58 
    

 
Öt százalék feletti részvényesek Mennyiség (db) Részesedés (%) Befolyás (%) 
Soós Csaba 3 116 137 11,47 14,45 
OTP Alapkezelő Zrt. 3 986 781 14,67 18,49 
Allianz Alapkezelő Zrt. 2 649 179 9,75 12,28 
CRH INVEST Kft. 3 061 201 11,27 14,19 
Summa 12 813 298 47,16 59,41 

 
A részvényekhez a gazdasági társaságokról szóló törvényben (2006. évi IV. Tv. („Gt.”)) valamint a 
Társaság alapszabályában meghatározott jogok és kötelezettséget társulnak, különösen, de nem 
kizárólagosan ideértve az alapszabály vonatkozó rendelkezéseit:  
 

„1. A részvényesnek a társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki, kivéve 
a dolgozói részvényeket, amelyek ingyenesen is kibocsáthatók. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért 
– jogszabályban meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel. A részvényes a jogai gyakorlására a 
részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. 
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2. A részvényest megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok, így különösen az osztalékhoz, 
osztalékelőleghez való jog és a likvidációs hányadhoz való jog. A dolgozói részvényest megilletheti a Gt. 
191. § (1) bekezdésében meghatározott elsőbbségi jog is, amennyiben ilyen fajtájú dolgozói részvénye 
van. A törzsrészvények tulajdonosainak osztalékra való jogosultságát az esetlegesen fogalomba hozott 
elsőbbségi dolgozói részvények a gyakorlatban korlátozhatják és az egyéb, az osztalékkal összefüggő 
jogosultságokat ennek figyelembe vételével kell értelmezni. 
 
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban 
meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján 
a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő 
legalább 20 nap elteltével esedékes a közgyűlés által megállapított napon.  
 
3. A részvényest megillető tagsági jogok alapján  - az alapszabály VIII. 4. pontjában foglaltak szerint - 
minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek 
között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény 
birtokában szavazni. 
 
4. A részvényest megilletik a fentieken túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok, valamint a részvény 
átruházásának joga is, de oly módon, hogy a dolgozói részvények esetében az alapszabály VI. fejezet 1. 
pontjában foglalt átruházási korlátozások betartandók. 
 
5. Az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi 
meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni 
köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társaságban. 
Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga 
felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.”   

 
2. A jegyzett tőkét megtestesítő kibocsátott részesedések átruházása:  
A részvények átruházására vonatkozó szabályokat a Gt. a tőkepiaci törvény valamint a Társaság 
alapszabálya határozza meg. A Társaság alapszabálya a törvénytől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, 
korlátozást nem ír elő.  
 
3. Különleges irányítási jogokat megtestesítő kibocsátott részesedés:  
A Társaság ilyen részesedéseket nem bocsátott ki.  
 
4. Munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus, amelyben az irányítási 
jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják:  
A Társaság nem rendelkezik ilyen részvényesi rendszerrel.  
 
5. Szavazati jogok korlátozása 
Az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi 
meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni 
köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társaságban. 
Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga 
felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz. 
 
A Társaság alapszabálya, egyéb szabályzatai a törvénytől eltérő további rendelkezéseket a szavazati jog 
korlátozása tekintetében nem tartalmaz.  
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6. Tulajdonosok közötti megállapodás:  
A Társaságnak nincs tudomása tulajdonosok közötti olyan megállapodásról, amely a kibocsátott 
részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti. 
 
7. A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására 
vonatkozó szabályok:  
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza 
meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére 
kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.    
 
8. A vezető tisztségviselők hatásköre, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra 
vonatkozó jogkörök: 
A Társaság alapszabálya az alábbi –jogszabályon alapuló felhatalmazáson túl- nem tartalmaz törvénytől 
eltérő rendelkezéseket a vezető tisztségviselők hatáskörét illetően.  
 

„7. Az igazgatóság jogosult a társaság nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenységi 
körének (a főtevékenység kivételével) módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és 
ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.”  

 
A Gt. alapján a közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére és az 
ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.  
 
9. Megállapodás nyilvános vételi ajánlat esetére:  
Nincs a Társaság részvételével kötött olyan lényeges megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot 
követően a Társaság irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg.  
 
10. Társaság és munkavállalója közötti megállapodás:  
Nincs a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között olyan megállapodás, amely 
kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a 
vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony 
nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg. 
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II.  
 
Konszolidálásba bevont társaságokra vonatkozó információk:  
 
Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. konszolidációs körébe a következő leányvállalatok tartoznak:  

 

 A társaság neve Ország Alaptőke 

Tulajdon
i hányad 
közvetle
n és 
közvetet
t (%) 

Sz
av
az
ati 
jog 
(%
) 

1 ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Magyarorszá
g 

271.725.79
0,- HUF 
 

-  - 

2 E-STAR ESCO Kft. Magyarorszá
g 

3 000 000 
HUF 100% 10

0% 

3 E-STAR Management Zrt. „cs.a.” Magyarorszá
g 

5 000 000 
HUF 100% 10

0% 

4 
Veszprém Megyei Fűtés- és 
Melegvíz-szolgáltató Non-Profit 
Kft. 

Magyarorszá
g 

3.000 000 
HUF 100% 10

0% 

5 RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. Magyarorszá
g 

3 000 000 
HUF 49% 70

% 

6 Fejér Megyei Energiaszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

Magyarorszá
g 

3.000. 000 
HUF 100% 10

0% 

7 RFV Slovak s.r.o. Szlovákia 200 000 
SKK 100% 10

0% 

8 ENEFI Polska Spółka  
Z o. o. 

Lengyelorszá
g 

31 965 600 
PLN 100% 10

0% 

9 
E-STAR Management Polska 
Spółka z o. o. „végelszámolás 
alatt” 

Lengyelorszá
g 

5 250 500 
PLN 
 

100% 
 

10
0% 
 

1
0 

E-STAR Elektrocieplownia Mielec 
Spółka z o. o.  

Lengyelorszá
g 

9 994 000 
PLN 85.37% 

85.
37
% 

1
1 

EC-Energetyka Spółka  
Z o. o.  

Lengyelorszá
g 

300 000 
PLN 51.66% 

51.
66
% 

1
2 Energia Euro Park Sp. z o.o. Lengyelorszá

g 
16.491.000 
PLN 21,65 % 

21,
65 
% 

1
3 Termoenergy SRL Románia 6 960 RON 99.50% 

99.
50
% 

1
4 

E-STAR Centrul de Dezvoltare 
Regionala SRL Románia 525 410 

RON 100% 10
0% 

1
5 

E-STAR ZA Distriterm SRL 
„felszámolás alatt”  Románia 40 000 

RON 51% 51
% 
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1 a végelszámolásáról a döntés megszületett, azonban a bíróság a végelszámolást még nem rendelte el 

1
6 E-STAR Energy Generation SA Románia 90 000 

RON 99.99% 
99.
99
% 

1
7 

E-STAR Mures Energy SA 
„csődeljárás alatt”  Románia 90 000 

RON 99.99% 
99.
99
% 

1
8 E-STAR Alternative Energy SA Románia 90 000 

RON 99.99% 
99.
99
% 

1
9 SC Faapritek SA Románia 90 000 

RON 99.99% 
99.
99
% 

2
0 E-STAR CL Distriterm SRL1   Románia 200 RON 100% 10

0% 

2
1 

E-STAR Investment Management 
SRL „felszámolás alatt” Románia 15 000 

RON 99.93% 
99.
93
% 

2
2 EETEK Limited Ciprus 1 000 000 

EUR 100% 10
0% 
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III. 
 
1. Üzletmenet üzleti környezete, fejlődése, Társaság teljesítménye, illetve helyzetének átfogó 
elemzése, Társaság üzletpolitikája:  
 
A Kibocsátó rövid története 
A Társaság jogelődjét Regionális Fejlesztési Kft. néven négy magyar magánszemély alapította 2000-ben. 
Az alapítók egy ESCO típusú (Energy Service Co., azaz energetikai megtakarítással foglalkozó) céget 
kívántak létrehozni. Kezdetben a Társaság egyik fő tevékenysége a máig jelentős árbevételt biztosító 
költséghatékony villamos energiaszolgáltatás volt. A Társaság folyamatos tanácsadást biztosított ügyfelei 
számára arra vonatkozóan, hogy azok a területileg illetékes áramszolgáltatótól a számukra legkedvezőbb 
tarifacsomagot tudják kiválasztani. A szolgáltatás keretében az áramot a Társaság vásárolta meg, majd a 
korábbinál kedvezőbb áron adta tovább ügyfeleinek. A megtakarított költségtömegen az ügyfél és a 
Társaság osztozott a kettőjük között létrejött hosszú távú szerződés alapján. 2008. január 1-től azonban 
megnyílt a szabad áram piac, ami azt jelenti, hogy a gazdaság szereplői szabadon választhatják meg 
áramszolgáltatójukat, és egyedileg határozhatják meg a szolgáltatás kondícióit. A Társaság is 
alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, és több árampiaci kereskedővel tárgyal, partnereit 
összefogva, együttesen lép fel, hogy a lehető legjobb feltételeket tudja elérni. A Társaság másik fő 
tevékenysége az alapítástól kezdődően a közvilágítás fényáram-szabályozása volt. Ezután 2004-től a 
Társaság a fűtéskorszerűsítést és hőszolgáltatást, mint üzletágat is felvette a termékpalettájára. A 
Társaság ügyfeleinek jelentős része önkormányzat és önkormányzati intézmény, de található az ügyfelek 
között állami intézmény, egyházi intézmény, társasházak és magánvállalkozások is. A Társaság 2006. 
június 12. napján alakult át zártkörűen működő részvénytársasággá, majd 2007. március 12-én a 
Cégbíróság bejegyezte a „zártkörűen működő részvénytársaság” társasági forma „nyilvánosan működő 
részvénytársaság” társasági formára változását. A Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére 
történő bevezetésére 2007. május 29-én került sor. A Társaság részvényei 2011.03.22-én bevezetésre 
kerültek a Varsói Értéktőzsdére. 
 
A Társaság üzleti környezete 
A budapesti székhelyű Cégcsoport Magyarországon, Lengyelországban és Romániában működő 
vállalkozásból áll, melynek tagvállalatai fő tevékenységként hőtermeléssel és szolgáltatással, kapcsolódó 
tevékenységként pedig elektromos energia előállításával, illetve ezek kereskedelmével foglalkoznak az 
említett három ország egyes, jól körülhatárolható földrajzi területein. A Csoport egyes vállalatai emellett 
magyarországi projektekben közvilágítási rendszerek korszerűsítésével és üzemeltetésével is 
foglalkoznak. 
 
Üzleti tevékenység bemutatása tevékenységi körönként  
Társaság árbevétele az alábbi főbb tevékenységekből származik: 

 Közvilágítás szolgáltatás; 
 Hőszolgáltatás 

 
Közvilágítás fényáram-szabályozása, Éjszakai fényáram-szabályozás 
A fogalom a közterületek megvilágításának a tényleges szükséglethez történő hozzáigazítását takarja, 
azaz csak a forgalom által indokolttá tett fénnyel történjen a világítás. Ugyanez technikai 
megvalósításban a fényforrásokra jutó feszültség előre programozott szabályozását jelenti, amelynek 
következtében a fényforrások teljesítménye és fogyasztása csökken, élettartamuk viszont jelentősen nő. 
A feszültség csökkentése miatt csökken az energiafelhasználás. 
 
A kínált szolgáltatás 
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A Társaság ingyenes felmérést követően olyan megoldást kínál ügyfeleinek, melynek keretében saját 
beruházásban, az ügyfél saját forrásai bevonása nélkül megvalósítja a közvilágítás fényáram-
szabályozását. A Társaság helyi szükségletnek megfelelő kapacitású feszültségszabályzókat épít be 
trafókörzetenként, amelyek szabályozzák a közvilágításhoz szükséges feszültséget. A 
feszültségszabályzókat a Társaság általában helyi alvállalkozókkal telepítteti, a beépített eszközök a 
Társaság tulajdonában maradnak. A szerződés létrejöttével a Társaság vásárolja az áramszolgáltatótól a 
korábban nyújtott szolgáltatást – villamos áram, fogyasztók karbantartása – és saját szolgáltatását 
értékesíti az ügyfélnek. A saját maga által beépített berendezések karbantartását a Társaság végzi, 
szintén alvállalkozó bevonásával. Az ügyfél időszakonként (havonta) alap vagy szolgáltatási díjat, és ezen 
felül fogyasztásával arányos díjat fizet. Az elért költségmegtakarításnak a beruházás finanszírozására 
fordított hányadát meghaladó részén az ügyfél és a Társaság osztoznak. A Társaságnak lehetősége van 
arra, hogy az ügyfél részére továbbértékesített villamos energia árát a mindenkori villamos energiaár-
emelésekkel korrigálja. 
 
Hőszolgáltatás fűtéskorszerűsítéssel  
Az önkormányzatok, állami intézmények sokszor elavult fűtési rendszerekkel, pazarlóan oldják meg 
intézményeik fűtését. Ezen túlmenően az elavult rendszerek fenntartása egyre nehezebben, egyre 
nagyobb karbantartási költségekkel oldható csak meg, a berendezések esetleges meghibásodása 
jelentős – és nem tervezett – beruházással járhat. A beruházás a szűkös önkormányzati gazdálkodás 
miatt esetleg csak hitelfelvétellel, a hitelfelvételi képesség további rontásával valósulhat meg. Az 
ügyfelek épületeinek egyedi felmérését és az ügyfelekkel történő előzetes igényfelmérést követően a 
Társaság ezen üzletágában olyan ajánlati csomagot készít, amely javaslatot tartalmaz a hőszolgáltatás 
hosszú távon, magasabb színvonalon történő megoldásához. Szerződéskötést követően a Társaság saját 
beruházásban, az ügyfél saját forrásai bevonása nélkül elvégzi a felmérés során elkészített, 
hatástanulmányban vállalt, energetikai korszerűsítést, majd a korszerű energetikai rendszeren végzi 
hosszú távon (10-25 éven keresztül) a hőszolgáltatást, mely magában foglalja az üzemeltetési és 
karbantartási feladatok ellátását is. A korszerűsítés egyedi igényektől függően magában foglalhatja a 
kazáncserét, a hő felhasználás szabályozhatóvá, és mérhetővé alakítását (fűtési rendszerek többkörössé 
alakítása, termoszátok felszerelése, hőszivattyú beépítése stb.). A Társaság a hőszolgáltatás 
biztosításához szükséges további tényezőket (pl.: kazánház bérlet, villamos energia, víz stb.) részben az 
ügyfelektől szerzi be. A berendezéseket a Társaság többnyire világcégek hazai képviselőitől (pl. kazánok 
esetében ezek a cégek jellemzően a Viessmann, Buderus, Hoval stb.) szerzi be, akik általában a 
kivitelezést is végzik. Az eszközök karbantartására a Társaság szintén hosszú távú szerződést köt egy-egy 
helyi alvállalkozóval. A korszerűsítés – azonos feltételek mellett – jelentős, akár 40-50%-os 
energiaköltség megtakarítást eredményez. A hőszolgáltatás biztosítása érdekében Társaság általában 
gáztüzelésű berendezéseket alkalmaz. Az eddigi közvetlen „gázszolgáltató – önkormányzat” kapcsolat 
helyett „gázszolgáltató (gázkereskedő) – Társaság” viszonylatban Társaság vásárolja a gázt és hőt 
szolgáltat az ügyfelek részére. Az ügyfél – miközben fűtési rendszer korszerűsödik – alacsonyabb költség 
mellett veszi igénybe a hőszolgáltatást. Az ügyfél alap vagy szolgáltatási díjat, és ezen felül 
fogyasztásával arányos, előre rögzített képletnek megfelelő díjat fizet. A Társaság a hőszolgáltatás 
egységárát a területi közüzemi gázszolgáltató által kiszámlázott gázárhoz igazítja.  
 
Főbb piacok  
Az ENEFI földrajzi hatóköre 
• A Társaság Nyrt. kezdetben Magyarországon valósított meg sikeres hőszolgáltatási, közvilágítási és 
konyhatechnológiai beruházásokat, döntően az önkormányzati szférában. 
• A térségünkben is megváltozó gazdasági és társadalmi elvárások miatt egyre nagyobbá vált a Táraság 
által kínált megoldásokra az igény, ami lehetővé tette a hazánkban megerősödő és referenciákat szerző 
Társaság régiós terjeszkedését is. 
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• Mivel térségünkben az önkormányzatok még inkább alulfinanszírozottak, a közintézmények 
fűtéstechnológiája még inkább elavult, így jelentősebb megtakarítások érhetőek el, ezért az ENEFI 
figyelme 2010-től növekvő mértékben fordult a környező országok és elsősorban Románia felé, majd 
2011-től Lengyelország felé. 
A teljes ENEFI cégcsoport tevékenységének földrajzi megoszlása a 2014. év eleji állapot szerint 
Magyarország, Románia és Lengyelország területére terjed ki. 
 
A csoport egészének legfontosabb szolgáltatásai (üzletágai)  
A csoport egészének legfontosabb szolgáltatásai (üzletágai) a következők: 

― hatékony hő- és távhőszolgáltatás, fenntartható primer energiaforrásokra alapozva  
― korszerű feszültségszabályozáson alapuló energiahatékony közvilágítási szolgáltatások 

nyújtása  
― energiaellátó és -átalakító berendezések modernizációja, és hatékonyság kiaknázása 

A Társaság üzleti tevékenységeinek listája az EETEK-cégcsoport akvizíciója révén az alábbi elsődleges 
üzleti tevékenységek végzésével egészült ki: 

― energiatermelés, - kereskedelem, valamint - disztribúció Lengyelországban. 
 
 
A Társaság ügyvezetése, célja, stratégiája 
A Társaság ügyvezetése a 2012-es üzleti évben megkezdett konszolidáció keretében továbbra is 
adminisztratív terheinek csökkentésére fókuszál annak érdekében, hogy a működés racionalizálásával a 
központi költségek tovább csökkenhessenek. Emellett a Társaság ügyvezetés által meghatározott célja a 
2015-ös üzleti évben projektjeinek hatékonyabb üzemeltetése és új projektek megszerzése illetve 
indítása. A Társaság ügyvezetésének lényeges eseményeit részletesen bemutatta tárgyidőszakban 
közzétett közleményeiben, illetőleg jelen jelentésében. 
 
A Társaság főbb erőforrásai 
A Társaság állományi létszáma az operáció korábbi, drasztikus leépülése eredményeként 10 főre 
redukálódott. A létszám a napi működés fenntartásához elegendő. A jelentősen lecsökkentett vállalati 
központtal való működés egy befektetési alap szintű operációhoz hasonlítható. Új, nagy projektek 
indítása esetén létszámbővítés lehet szükséges. A korábbi csődeljárás sikeres lezárása a Társaság 
magyarországi piaci helyzetét stabilizálta. Magyarországi külső kötelezettség állománya lényegében a 
napi működés során bejövő szállítói számlákra csökkent. A megmaradt ügyfélkör fizetési fegyelme 
megfelelő. A Társaság az operáció finanszírozását a bevételeiből fedezni tudja. Új projektek indítása 
esetén kellő körültekintéssel, kockázatok mérlegelésével jár el. Az ügyfélkör (önkormányzatok és 
intézményeik) magukban hordozzák a nem fizetés kockázatának lehetőségét. Pillanatnyilag a teljes 
magyarországi operáció banki finanszírozás igénybevétele nélkül történik. Amennyiben az újonnan 
indított projektek tőkeigénye meghaladja a rendelkezésre álló forrás állományt a Társaságnak szüksége 
lesz külső finanszírozásra. 
 
Kockázati tényezők 
 
A kockázati tényezők részletes ismertetését a Társaság korábban közzétett Összevon Tájékoztatója (22. 
old. – 37. old.) tartalmazza, mely az alábbi helyen elérhető: 
http://bet.hu/newkibdata/115693892/T_j_koztat_.pdf 
 
Éves beszámoló időszakában elért eredmény és kilátások 
A 2014 évi eredményeket negatívan befolyásolta, hogy 2014 rekord meleg év volt. Sajnos a tendencia 
folytatódott január, február és március hónapokban is, így ez a tényező várhatóan kedvezőtlenül 
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befolyásolja a 2015. első negyedéves számokat és várhatóan rányomja a bélyegét a teljes üzleti év 
gazdasági teljesítményére is. 
 
 
A teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői. 
 
A cégcsoport szintű mutatószámokat 2014. december 31-i állapot szerint az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Mutatószám megnevezése 
2013. 

december 
31. 

2014. 
december 

31. 

Befektetett eszközök aránya                                    
(befektetett 
eszközök/mérlegfőösszeg) 

76,20% 79,13% 

Eladosodottsági ráta                            
(kötelezettségek/Forrás) 59,84% 56,55% 

Árbevétel arányos 
jövedelmezőség                                   
(adózás előtti 
eredmény/értékesítés nettó 
árbevétele) 

17,70% 12,93% 

Saját tőke arányos 
jövedelmezőség                                 
(adózás előtti eredmény/saját 
tőke) 

25,82% 16,01% 

Likviditási mutató I.                                       
(forgóeszközök/rövid lejáratú 
kötelezettségek) 

0,84 0,81 

Likviditási gyorsráta                              
(pénzeszközök/rövid lejáratú 
kötelezettségek) 

0,10 0,05 

 
Társaság konszolidált vagyoni helyzetének részletes ismertetése 
 
A Társaság konszolidált vagyoni helyzetének részletes ismertetése a jelen jelentéssel együtt 
előterjesztett éves beszámolója, cégcsoport szinten pedig éves konszolidált beszámolója tartalmazza.  
 
A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nyilvános tőzsdei társaságként, valamennyi, Társasággal 
kapcsolatos jelentős eseményt nyilvánosságra hoz, mely megtalálható honlapján (www.e-star.hu, 
www.enefi.hu), illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint az MNB által üzemeltetett 
honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 
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A 2014. év jelentősebb gazdasági eseményei, értékelése 

Az ENEFI 2014. évben történt jelentősebb gazdasági eseményeit országonkénti bontásban részletesen 
bemutatta negyedéves jelentései mellékletét képező vezetőségi jelentéseiben, melyeket jelen 
beszámolóba hivatkozással épít be az alábbiak szerint:  
 
Q1 jelentés (első negyedéves jelentés, közzétéve: 2014. máj. 09.): 
http://bet.hu/newkibdata/117044596/ENEFI_Q1_jelent_s_HU.pdf 
 
H1 jelentés (félével jelentés, közzétéve: 2014. júl. 25.): 
http://bet.hu/newkibdata/117504437/ENEFI_H1_jelent_s_HU__3_.pdf 
 
Q3 jelentés (harmadik negyedéves jelentés, közzétéve: 2014. okt. 27.): 
http://bet.hu/newkibdata/118004997/ENEFI_Q3_HU_report.pdf 
 
Q4 jelentés (negyedik negyedéves jelentés, közzétéve: 2015. febr. 02.): 
http://bet.hu/newkibdata/118625507/ENEFI_Q4_HU.pdf 

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nyilvános tőzsdei társaságként, valamennyi, ENEFI-vel 
kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánosságra hoz, mely megtalálható 
honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu), illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) 
valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 
 
 
2. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok:  
 
A Társaság a fordulónapot követő jelentősebb eseményekről közleményeiben folyamatosan tájékoztatta 
a nyilvánosságot.  
 
Magyarország  
 
A Társaság tájékoztatta Tisztelt Befektetőit, hogy a magyar adóhatóság 2015. január 23. napján Társaság 
részére megküldött tájékoztatása szerint Románia tagállam adóhatóságának megkeresése alapján 
végrehajtási eljárást indított több mint 687 millió Ft és járulékai erejéig a Társasággal szemben.  
 
A Társaság megállapította, hogy a végrehajtási eljárás tárgyát képező követelés megegyezik a 
marosvásárhelyi adóhatóság korábbi, csődeljárás keretében nem érvényesített és ezáltal elveszített 
követelésével.  
 
A Társaság jogorvoslattal élt mind a román, mind a magyar adóhatóság irányába.  
 
A Társaság álláspontja szerint a végrehajtásnak nem állnak fenn a jogszabályi feltételei a korábban 
sikeresen lezárult csődeljárásra tekintettel. A Társaság hangsúlyozza, hogy a csődeljárástól függetlenül is 
nemzetközi jogba ütközőnek tartja a marosvásárhelyi adóhatóság romániai központon keresztül 
megküldött jogsegélykérelmét, hiszen annak előfeltétele, hogy megelőzően a követelését Romániában 
megkísérelte már végrehajtani, de az nem járt eredménnyel.  
 
A magyar adóhatóság a Társaság jogorvoslati kérelmében foglaltak alapján végzéssel határozott a román 
adóhatóság megkeresésére korábban elindított végrehajtási eljárás felfüggesztéséről.  



ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  – Igazgatóság Összevont (konszolidált) Üzleti Jelentése 2014.  

 

13 

 

 
A Társaság a magyar adóhatóság részére okiratokkal igazolta, hogy a román adóhatóság a 
megkeresésében foglalt követeléseket nem érvényesítheti a Társasággal szemben, így végrehajtási 
eljárásnak sem lehet helye a Társasággal szemben.  
 
Végzésében a magyar adóhatóság a Társaság által előterjesztett okiratok alapján megállapította, hogy a 
Társaság jelentős vagyonnal rendelkezik Romániában. Tekintettel azonban arra, hogy a román 
adóhatóság a követelések vonatkozásában Romániában ezekre a vagyonelemekre végrehajtást nem 
foganatosított, a magyar adóhatóság egyeztetési eljárást kezdeményezett a román adóhatósággal annak 
megállapítása érdekében, hogy fennállnak-e a megkeresés jogszabályi feltételei. 
 
Mint arról a Társaság már a 2014. évi féléves beszámolójában tájékoztatta a befektetőket, az 
adminisztrációs terhek jelentős csökkentése céljából tovább egyszerűsödött a vállalatközi üzleti és hitel 
pozíciók. Ennek keretében az ENEFI Polska Spółka Z o. o. tulajdonjoga az ENEFI Energiahatékonysági 
Nyrt.-től az EETEK Ltd. tulajdonába került. Ezzel is mintegy 2,2 milliárd forinttal csökken a két társaság 
között fennálló kiemelkedő nagyságú hitelpozíció. 
 
Románia 
 
A Marosvásárhelyi Táblabíróság elfogadta a marosvásárhelyi önkormányzat elleni indított kártérítési 
perben a Törvényszék által hozott alapfokú elutasító döntés ellen benyújtott fellebbezést, 
megsemmisítette az alapfokú bíróság döntését, utasítva az ügy teljes újratárgyalására. 
 
A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nyilvános tőzsdei társaságként, valamennyi, E-Starral 
kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánosságra hoz, mely megtalálható honlapján 
(www.e-star.hu, www.enefi.hu), illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint az MNB 
által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 
 
3. A várható fejlődés (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható 
hatása függvényében):  
Az anyavállalt sikeres csődeljárást követően a cégcsoport a közeljövőt alapvetően a konszolidációnak 
szenteli. 
 
A Társaság a magyarországi operációban új energetikai projektek indítását tervezi a 2014-es üzleti év 
során 
A Társaság jelentős összegű értékvesztéseket számolt el harmadik feles vevő követeléseire, azonban a 
2014-es üzleti év során fokozott figyelmet kíván arra fordítani, hogy a vevőköveteléseit behajtsa és 
ennek érdekében peren kívüli megállapodásokat kössön. 
Ugyanígy, a Társaság törekszik arra, hogy azon kisebb ügyek esetében, ahol erre lehetőség mutatkozik, 
peren kívüli egyességekkel csökkentse alperesi pozíciójából adódó adminisztratív terheit. 
A Társaság olyan vagyonelemeket, melyek nem tartoznak szorosan a fő tevékenységéhez, 2015 során 
igyekszik értékesíteni. 
 
4. A kutatás és a kísérleti fejlesztés területe:  
A vállalatcsoport a 2014. évben ilyen tevékenységet nem végzett és a jövőben sem tervez végezni.  
 
5. A telephelyek:  
A vállalatcsoport a 2014. évben új telephelyet, fióktelepet nem hozott létre.  
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6. Foglalkoztatáspolitika:  
A vállalatcsoport jelenlegi gazdasági helyzetének megfelelő csökkentett munkavállalói állománnyal 
rendelkezik. A vállalatcsoport foglalkoztatáspolitikája szerint központját „tudásközpontú” szemléletben 
működteti jellemzően magas képzett szellemi állomány foglalkoztatásával. A vállalatcsoport által 
működése során elvégzett beruházásokhoz szükséges szakembereket alvállalkozói szerződés keretében 
veszi igénybe.   
 
7. Környezetvédelem:  
A vállalatcsoport üzleti és operatív működése során is kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre. A 
vállalatcsoport fő üzleti tevékenysége az energetikai beruházásokkal megvalósuló korszerű 
energiaszolgáltatás, mely azon túl, hogy a vállalatcsoport bevételi forrását képezi jelentős mértékű 
szennyeződéstől, energiafelhasználástól óvja meg a környezetet. A vállalatcsoport korábbi működése 
során is folyamatosan kereste a megújuló energiák felhasználásának és hasznosíthatóságának 
lehetőségét. Az energiatakarékosság és ezáltal a környezet fokozott védelme a vállalatcsoport alapvető 
üzleti célja és üzletpolitikája.  
 
8. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása:  
A Cégcsoport lengyel operációja kamat swap (IRS) ügyletet bonyolított. 
 
9. Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika:  
A Cégcsoport  esetleges deviza árfolyamból, kamatból eredő kockázatait pénz és devizapiaci ügyletekkel 
hárítja el.  
 
10. Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok számszerűsítve:  
 
A Társaság, a címben nevezett kockázatai a sikeres hitelezői megállapodás által javarészt elhárultak.    
 
A Társaság árképzése a fenntartható működést biztosítja. 
 
A portfolio kitisztítása és a korábbiakban részletezett egységkötések eredményeként a Társaság cash-
flow-ja, likviditása stabilizálódott.  
 
A csődeljárással érintett időszakhoz képest jelenleg már a normál üzletmenet során jelentkező 
kockázatokat viseli a Társaság. 
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IV. 

Igazgatóság jelentése a Társaság 2014. évre vonatkozó konszolidált beszámolójához: 

Az Igazgatóság elkészítette és elfogadta az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. évre vonatkozó IFRS 
szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját.  
 
A Társaság javasolja részvényeseinek, hogy az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló 
beszámolóra vonatkozó jelentésének ismeretében fogadja el a 2014. évre vonatkozó IFRS szerint 
elkészített konszolidált éves beszámolót 40.228.331  EUR tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel, 
2.045.932 EUR  adózott eredménnyel (nyereséggel)  
 
Az Igazgatóság felhívja tisztelt részvényesei figyelmét arra, hogy jelen jelentés elválaszthatatlan részét 
képezi a Társaság konszolidált éves beszámolója, kéri, hogy beszámoló elfogadásáról szóló döntésüket a 
beszámoló (ideértve azok kiegészítő mellékletét és kapcsolódó jegyzeteket is) alapos ismeretében 
hozzák meg.  
 
A Társaság Igazgatósága továbbra sem javasolja a Közgyűlés részére osztalék kifizetéséről szóló döntést.  
 
A Társaság Igazgatósága elkészítette és elfogadta idei évben is a jogszabályi rendelkezés alapján a 
Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését, melyet a Felügyelő 
Bizottság és a közgyűlés elé terjesztett.   
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V. 
 
Vállalatirányítási nyilatkozat:  
 
Az anyavállalaton kívül a konszolidálásba bevont egyetlen vállalkozás átruházható értékpapírjai sem 
forognak az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán.  
 
A Társaság vállalatirányítási nyilatkozatát az egyedi üzleti jelentése tartalmazza.  
 
Kibocsátói nyilatkozat 
 
Társaság nyilatkozik, hogy a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, 
fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 
 
 
 
 

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 
 



















































































































































































































































FT Nyilatkozat 
 

a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről 
 
A társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként nyilatkozik arról, hogy a 
Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (”FTA”) meghatározott 
pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen 
mértékben alkalmazta. 
  
A nyilatkozat áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes 
társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt 
bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.  
 
Igazgatóság  
 
 

Igazgatósági tag neve Beosztása 
Soós Csaba Igazgatóság Elnöke 
Szivek Norbert 2014. 12. 19-ig Igazgatósági tag 
dr. Sárkány Gergely 2014. 12. 19-től Igazgatósági tag 
Vágány Tamás Igazgatósági tag 

 
A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság, amely jogait és kötelezettségeit, feladatait testületként 
gyakorolja a gazdasági társaságokról szóló törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
szerint. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény 
vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az 
Igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a gazdasági társaságokról szóló törvény és az 
Igazgatóság ügyrendje szabályozza.  

 

A Társaság Felügyelő Bizottsága 
 
A Társaság Felügyelő Bizottsága rendszeresen tájékozódik a Társaságban bekövetkezett jelentős 
eseményekről, részt vesz a beszámolókészítés és -ellenőrzés folyamatában, majd elfogadja azt és erről 
jelentést készít. A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
 

FB tag neve Beosztása 
Siska Miklós László FB Elnöke 
Bakacsi Gyula FB tag 
Csaba Balázs FB tag 
Fekete Attila FB tag 
Poják Zoltán FB tag 

 
 
A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. 
E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait 
megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.  

 
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörére, szervezetére és működésére a gazdasági társaságokról 
szóló törvény rendelkezései és ügyrendje megfelelően irányadóak.  
 
 
 
 



A Társaság Audit Bizottsága 
 
A részvénytársaságnál Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság 
tagjaival azonos időtartamra választja meg.  
 

AB tag neve Beosztása 
Csaba Balázs AB Elnöke 
Bakacsi Gyula AB tag 
Fekete Attila AB tag 
Poják Zoltán AB tag 
Siska Miklós László AB tag 

 
Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik mindaz, amit törvény, illetőleg felhatalmazása 
alapján a létesítő okirat a hatáskörébe utal. Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, 
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A Társaság könyvvizsgálója: 
 
A Társaság választott könyvvizsgálójának feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben 
meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, 
hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, 
továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének 
eredményéről. 

 
A Társaság könyvvizsgálója:    
 
Név:      BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.   
Székhelye:     1103 Budapest, Kőér utca 2/A.,  
Cégjegyzékszáma:    Cg. 01-09-867785  
Kamarai nyilvántartási szám:   002387 
 
A könyvvizsgálatért személyében felelős: 
 
Név:      Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló 
Lakcíme:     1037 Budapest, Kunigunda útja 22.,  
Anyja neve:     Szajki Margit,  
Könyvvizsgálói engedélyszáma:  002955 
 
 
A Társaság  nyilvánosságra hozatalra vonatkozó elvei: 
A társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), az MNB (www.kozzetetelek.hu) 
valamint honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu) teszi közzé. A társaság hirdetményeit abban az 
esetben teszi közzé a Cégközlönyben, ha ezt jogszabály számára kötelezően előírja.  
 
A hirdetmények közzétételére, azok rendszerességére és tartalmára a vonatkozó jogszabályok, BÉT, 
KELER, PSZÁF szabályozások az irányadóak.  
 
A Táraság 2011. 03. 22. napjától a Lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Komisja Nadzoru 
Finasowego) által fenntartott elektronikus információs hálózati (ESPI) rendszeren keresztül is 
nyilvánosságra hozza közleményeit.  
 
Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei: 
 
A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes 
gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon 18.00 
órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az 



értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás 
társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentieken túl az is, amennyiben a 
részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére 
eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek 
hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. 
A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a 
részvényest terheli.         
 
A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről 
kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a 
részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét 
(cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés 
napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós 
részvénydarabszámát kell tartalmaznia. 
 
A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) 
munkanap.       
 
A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a 
részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. 
A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a 
Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását 
követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény 
darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi 
igazolást a társaság részére eljuttatni az Alapszabály 4.1. pontban meghatározott módon és 
határidőben. 
 
A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.  
 
Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a 
képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi 
cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven. 
 
A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. 
 
A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a 
részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a 
meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott 
a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. 
 
A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. 
 
Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban 
álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények 
tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az 
előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási 
kötelezettségének eleget nem tesz.   
 
A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal: 
 
A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A 
regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának 
igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény 
darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.  
 



A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás 
lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámlálót (vagy szavazatszámláló 
bizottságot) választ.  
 
Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a 
részvényest egy szavazat illeti meg.  
 
A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha 
jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően 
alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé. 
 
Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás 
 
A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett 
személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a 
közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek 
azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. 
 
A részvényes a gazdasági társaságokról szóló törvény 214. § valamint 298. § alapján jogosult a 
közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal 
benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja a 
felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.  
 
A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a gazdasági társaságokról szóló 
törvény 217. § valamint 300. § alapján, az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy 
valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben 
határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról 
szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. 
 
Javadalmazási nyilatkozat   
A Társaság  Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény 312/A. § alapján 
tájékoztatja a tisztelt Befektetőit az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak nevéről, 
valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokról, 
tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve.  
 
IGAZGATÓSÁG 
 
NÉV     TISZTELETDÍJ 
Soós Csaba      USD 2150 / hó  
Szivek Norbert 2014.12.19-ig  USD 2150 / hó 
dr. Sárkány Gergely 2014.12.19-től  USD 2150 / hó 
Vágány Tamás    USD 2150 / hó  
 
 
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG és AUDIT BIZOTTSÁG 
 
NÉV     TISZTELETDÍJ 
Dr. Bakacsi Gyula    85 000,- Ft / hó - 85 000,- Ft / hó 
Dr. Siska Miklós László   85 000,- Ft / hó - 85 000,- Ft / hó  
Csaba Balázs     85 000,- Ft / hó - 85 000,- Ft / hó 
Poják Zoltán     85 000,- Ft / hó - 85 000,- Ft / hó 
Fekete Attila     85 000,- Ft / hó - 85 000,- Ft / hó 
 



Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje 
 
A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz 
esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.  
 
 
A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a 

jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság 

közgyűlésén.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan 

meghatározták, leírták.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
 A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes 

magyarázatára. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A határozati javaslatok a törvényi előírások szerint kerülnek közzétételre, annak hatásait a közgyűlésen nyílik 

lehetőség megtárgyalni. 
 
A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal 

megelőzően közzétették. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg 

megismerhették. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
 A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően 

közzétették.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
 A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 

 Igen Nem (magyarázat) 



 
 A Társaság Felügyelő Bizottsága saját ügyrendje alapján tartja üléseit, melyekről a Társaság vezetése felé 

nem köteles beszámolnia. A Társaság vezetése a Felügyelő Bizottság működésének, ülései gyakoriságának 
meghatározására nem jogosult, az ülések gyakoriságára nyilatkozatot tenni nem tud.   

 
 Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az 

elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
 A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus 

hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.5.1 A társaság igazgatótanácsában / felügyelő bizottságában elegendő számú független tag van a pártatlanság 

biztosításához.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.5.4 Az igazgatótanács / felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség 

megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Táraság eddigi működése során a függetlenség megerősítésének szükségessége nem merült fel. 
 
 
A 2.5.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelő bizottság függetlenségével 

kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.   

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 A Társaság a Törvényben meghatározott kritériumokat alkalmazza. A Táraság eddigi működése során ennek 

szükségessége nem merült fel. 
 
A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / 

audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli 
kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve 

leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti 
gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le. 

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 A Társaság a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köti ügyleteit.  
 
 A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő 

bizottsággal (audit bizottsággal). 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Táraság szervei tekintetében a hatásköri szabályokat a tárasági törvény és az alapszabály tartalmazza.   
 
A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a 

cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Nem került sor ilyen eseményre. 



 
A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes 

információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó 

irányelveit, és felügyelte ezek betartását. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, 

a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Táraság eddigi működése során ennek szükségessége nem merült fel. 
 
 A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Táraság eddigi működése során ennek szükségessége nem merült fel. 
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok 

változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. 

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 A Táraság eddigi működése során ennek szükségessége nem merült fel. 
 
A 2.7.2. Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.7.2.1 A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. 

 Igen Nem (magyarázat) 
  
A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és 

javadalmazásának megállapítása. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön 

napirendi pontban hagyta jóvá.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
 A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek 

részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
 A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a 

menedzsment egyes tagjainak díjazását. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 



 A javadalmazási nyilatkozat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az igazgatóság és a felügyelő bizottság, 
valamint az audit bizottság javadalmazását tartalmazza.  

  
A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes 

kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások 

hatékonyságáról. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaságnál kockázatkezelési eljárások nem kerültek kialakításra.  
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása 

érdekében.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaságnál ilyen szabályzat nem kerültek kialakításra.  
 
 A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő 

kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 

pontokban szereplő szempontokat.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaságnál ilyen szabályzat nem kerültek kialakításra. 
 
A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelő 

bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaságnál ilyen funkciók nem kerültek kialakításra. 
 
 A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak a 

kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.  

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 A Társaságnál ilyen funkciók nem kerültek kialakításra. 
 
A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság / felügyelő bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés 

hajtja végre.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaságnál ilyen funkciók nem kerültek kialakításra.  
 
 A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
  
 A Társaságnál ilyen funkciók nem kerültek kialakításra. 



A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság) 
hagyta jóvá. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaságnál ilyen szabályzat nem kerültek kialakításra. 
 
A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok 

működéséről.  

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 A Társaságnál ilyen szabályzat nem kerültek kialakításra. 
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, 

feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaságnál ilyen szabályzat nem kerültek kialakításra. 
  
 
A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s 

felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.   

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott 

arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést 
idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését 

lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, 
illetve külső szakértőt. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Nem történt ilyen esemény.  
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetőek 

olyannak, melyek jelentősen befolyásolják a táraság működését.   

 Igen Nem (magyarázat) 
 Ennek elbírálása az adott ügytől, annak körülményeitől függ.  
  
A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, 

ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével). 

 Igen Nem (magyarázat) 

 Az audit bizottság feladatait a jogszabály határozza meg.  
A 3.1.6.1 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölőbizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, 

ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével). 

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 A Társaságnál nem működik ilyen bizottság.  
  
A 3.1.6.2 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottság 

célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének 
feltüntetésével). 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaságnál nem működik ilyen bizottság. 
 
A 3.2.1 Az audit bizottság / felügyelő bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer 

működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is. 

 Igen Nem (magyarázat) 



 A felügyelő bizottság feladatait a jogszabály határozza meg. 
 
A 3.2.3 Az audit bizottság / felügyelő bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független 

könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra 
vonatkozó beszámolóját. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 3.2.4 Az audit bizottság / felügyelő bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró 

nyilatkozatot.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaságnak nincs a fentiekről tudomása.  
A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik.  

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.  

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
 
 A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat. 

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
 A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
 A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a 

részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő.  

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni 

szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését. 

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
 
A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács 

hagyta jóvá. 

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés 

hagyta jóvá. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 



 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
 A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte. 

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
 
A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 3.4.4.1 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.  

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 3.4.4.2 A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 3.4.4.3 A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő 

tájékoztatási kötelezettségeknek.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
 
A 3.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság 

összevonásával kapcsolatban. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 3.5.2 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölőbizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott 

ki.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 3.5.2.1 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól 

tájékoztatást adott ki.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
 
A 4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az 

alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság 
értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre 
kerüljön, hozzáférhető legyen. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság eddigi mérete nem tette szükségessé.  
 
A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos 

elbánás alá esik. 

 Igen Nem (magyarázat) 



 
 
A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság nem tett közzé ilyen irányelvet.  
 
 A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva 

alakítja ki. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 4.1.4 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság a jogszabály által meghatározott határidőket alkalmazza.  
 
A 4.1.6 A társaság az eves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő 

tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság a jogszabály által meghatározott előírásokat alkalmazza.  
 
A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások 

könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb 
megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Nem történt egyéb megbízás.  
 
A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, 

felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Társaság ezeket az információkat a jelöléssel egyidejűleg teszi közzé.  
 
A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, 

működéséről.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 4.1.10.1 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes 

tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
  
 Társaság a jogszabály által meghatározott előírásokat alkalmazza.  
 
A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot 

az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és 
a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
  
 Társaság a jogszabály által meghatározott előírásokat alkalmazza.  
 
A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok 

rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok 
áttekintő ismertetésére. 



 Igen Nem (magyarázat) 
  
  
 Társaság a jogszabály által meghatározott előírásokat alkalmazza.  
 
A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra 

hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír 

kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A Társaság nem irányelveket, hanem szabályzatot fogadott el a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatosan.  
  
 A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság 

értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét 
az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette. 

 Igen Nem (magyarázat) 
  
 
 Társaság a jogszabály által meghatározott előírásokat alkalmazza.  
 
A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a 

menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
  
 Társaság a jogszabály által meghatározott előírásokat alkalmazza.  
 
 



 
Javaslatoknak való megfelelés szintje 
 
A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / 
Nem).  
 

J 1.1.3 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik. Igen / Nem 

J 1.2.1 A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati 
jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó 
összefoglaló dokumentumát.  

Igen / Nem 

J 1.2.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető. Igen / Nem 

J 1.2.3 A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára 
vonatkozó) információkat közzétették. 

Igen / Nem 

J 1.2.4 A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, 
előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján 
nyilvánosságra hozta. 

Igen / Nem 

J 1.2.5 A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél 
nagyobb számban való megjelenését. 

Igen / Nem 

J 1.2.6 A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével 
megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését. 

Igen / Nem 

J 1.2.7 A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének 
egyértelmű, világos és gyors meghatározását. 

Igen / Nem 

J 1.2.11 A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó 
információkat. 

Igen / Nem 

J 1.3.1 A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása 
előtt elfogadta.  

Igen / Nem 

J 1.3.2 Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.  Igen / Nem 

J 1.3.3 A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / 
igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik 
személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor 
hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.  

Igen / Nem 

J 1.3.4 A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel 
tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott. 

Igen / Nem 

J 1.3.5 A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, 
melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette 
magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan. 

Igen / Nem 

J 1.3.6 A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő 
válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, 
nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek. 

Igen / Nem 

J 1.3.7 A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót 
tartott.  

Igen / Nem 

J 1.3.11 Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött. Igen / Nem 



 

J 1.3.12 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati 
javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési 
jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette. 

Igen / Nem 

J 1.4.1 A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez 
minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.  

Igen / Nem 

J 1.4.2 A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal 
kapcsolatos irányelveit. 

Igen / Nem 

J 2.1.2 Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács 
felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával 
kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket. 

Igen / Nem 

J 2.2.1 A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és 
feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a 
felügyelő bizottság eljárt. 

Igen / Nem 

J 2.3.2 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés 
előterjesztéseihez. 

Igen / Nem 

J 2.3.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, 
illetve eseti részvétele. 

Igen / Nem 

J 2.4.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre 
vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek. 

Igen / Nem 

J 2.4.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek. Igen / Nem 

J 2.4.3 A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok 
megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező 
feladataikat. 

Igen / Nem 

J 2.5.2 Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban 
rögzítették. 

Igen / Nem 

J 2.5.3 A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása 
esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan 
értékeli a menedzsment tevékenységét.  

Igen / Nem 

J 2.5.5 A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a 
társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel. 

Igen / Nem 

J 2.7.5 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási 
rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit 
szolgálja. 

Igen / Nem 

J 2.7.6 A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem 
alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet. 

Igen / Nem 

J 2.8.2 Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a 
menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok 
megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő 
beépítéséért felelősek. 

Igen / Nem 

J 2.8.10 A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette 
a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat. 

Igen / Nem 



 

J 2.8.12 A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, 
valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését 
benyújtotta az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak. 

Igen / Nem 

J 2.9.1 Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak 
igénybevétele esetén követendő eljárásra. 

Igen / Nem 

J 2.9.1.1 A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén 
követendő eljárásra. 

Igen / Nem 

J 2.9.1.2 Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén 
követendő eljárásra. 

Igen / Nem 

J 2.9.1.3 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén 
követendő eljárásra. 

Igen / Nem 

J 2.9.1.4 A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele 
esetén követendő eljárásra. 

Igen / Nem 

J 2.9.4 Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire 
tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját. 

Igen / Nem 

J 2.9.5 A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes 
végrehajtása érdekében. 

Igen / Nem 

J 3.1.2 Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a 
bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető 
testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. 

Igen / Nem 

J 3.1.2.1 A jelölőbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a 
bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető 
testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. 

Igen / Nem 

J 3.1.2.2 A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot 
a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető 
testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. 

Igen / Nem 

J 3.1.4 A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és 
tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. 

Igen / Nem 

J 3.1.5 A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat. Igen / Nem 

J 3.2.2 Az audit bizottság / felügyelő bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság 
számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól. 

Igen / Nem 

J 3.3.3 A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke 
számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács 
egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben. 

Igen / Nem 

J 3.3.4 A jelölőbizottság tagjainak többsége független. Igen / Nem 

J 3.3.5 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra. Igen / Nem 

J 3.4.5 A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről. Igen / Nem 

J 3.4.6 A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból 
áll. 

Igen / Nem 



J 4.1.4 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.  Igen / Nem 

 Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó 
vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket. 

Igen / Nem 

J 4.1.7 A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el. Igen / Nem 

J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait. Igen / Nem 
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