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 ALAPSZABÁLY 
 

A Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény (Tpt.) és a 16/2021. (11.05.) sz. közgyűlési határozat alapján 
Alapszabályát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE 

 
1.1 A Társaság cégneve:  ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

1.2 A Társaság rövidített cégneve: ÉPDUFERR Nyrt.  

 

2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYEI 

 
2.1 A Társaság székhelye: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14. 

 
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

 
2.1 A Társaság telephelyei: 

  
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 1. 

      2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 8. 
 
2.2 A Társaság fióktelepei: 

  
 8752 Zalakomár, Belterület 852/7. hrsz. 
 8752 Zalakomár, Belterület 852/8. hrsz. 

 
3. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS ÜZLETI ÉVE 

 
3.1 A Társaság határozatlan időre alakult. 

 
3.2 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 

 
4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI 

 

A Társaság tevékenységi körei a KSH által meghatározott, 2008. január 1. napjától hatályos TEÁOR 
alapján: 
 

4.1 A Társaság főtevékenysége: 

 
 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése (Főtevékenység) 

 

4.2 A Társaság további tevékenységei: 

 
0812 ’08 Kavics-, homok-, agyagbányászat 
2433 ’08 Hidegen hajlított acélidom gyártása 
2511 ’08 Fémszerkezet gyártása 
2512 ’08 Fém épületelem gyártása 
2521 ’08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 
2529 ’08 Fémtartály gyártása 
2530 ’08 Gőzkazán gyártása 
2550 ’08 Fémalakítás, porkohászat 
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2561 ’08 Fémfelület-kezelés 
2562 ’08 Fémmegmunkálás 
2571 ’08 Evőeszköz gyártása 
2572 ’08 Lakat-, zárgyártás 
2573 ’08 Szerszámgyártás 
2591 ’08 Acél tárolóeszköz gyártása 
2592 ’08 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 
2593 ’08 Huzaltermék gyártása 
2594 ’08 Kötőelem, csavar gyártása 
2599 ’08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
2841 ’08 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 
2849 ’08 Egyéb szerszámgép gyártása 
3299 ’08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 
3311 ’08 Fémfeldolgozási termék javítása 
3312 ’08 Ipari gép, berendezés javítása 
3320 ’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 
4110 ’08 Épületépítési projekt szervezése 
4211 ’08 Út, autópálya építése 
4212 ’08 Vasút építése 
4213 ’08 Híd, alagút építése 
4221 ’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
4222 ’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
4291 ’08 Vízi létesítmény építése 
4299 ’08 Egyéb m.n.s. építés 
4311 ’08 Bontás 
4312 ’08 Építési terület előkészítése 
4313 ’08 Talajmintavétel, próbafúrás 
4321 ’08 Villanyszerelés 
4322 ’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
4329 ’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
4331 ’08 Vakolás 
4332 ’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
4333 ’08 Padló-, falburkolás 
4334 ’08 Festés, üvegezés 
4339 ’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
4391 ’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
4399 ’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
4613 ’08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 
4671 ’08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 
4672 ’08 Fém-, érc-nagykereskedelem 
4673 ’08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
4674’ 08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
4741 ’08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
4742 ’08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 
4752 ’08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
4753 ’08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 
4759 ’08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
4764 ’08 Sportszer-kiskereskedelem 
4765 ’08 Játék-kiskereskedelem 
4776 ’08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 
4777 ’08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 
4778 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
4941 ’08 Közúti áruszállítás 
5610 ’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5621 ’08 Rendezvényi étkeztetés 
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5629 ’08 Egyéb vendéglátás 
5630 ’08 Italszolgáltatás 
6612 ’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 
6619 ’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
6810 ’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6831 ’08 Ingatlanügynöki tevékenység 
6832 ’08 Ingatlankezelés 
7211 ’08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 
7219 ’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
7220 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
7490 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7712 ’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
7732 ’08 Építőipari gép kölcsönzése 
7739 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
8010 ’08 Személybiztonsági tevékenység 
8020 ’08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
8110 ’08 Építményüzemeltetés 
8121 ’08 Általános épülettakarítás 
8122 ’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129 ’08 Egyéb takarítás 

 
5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEI 

 
5.1 A Társaság alaptőkéje 698.910.780 Ft (hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszáztízezer-

hétszáznyolcvan forint), amelyből pénzbeli hozzájárulás 268.910.780 Ft 

(kétszázhatvannyolcmillió-kilencszáztízezer-hétszáznyolcvan forint), amely az alaptőke 38 

százaléka, és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 430.000.000 Ft (négyszázharmincmillió 

forint), amely az alaptőke 62 százaléka. A Társaság alaptőkéjét a részvényesek a Társaság 

rendelkezésére bocsátották.  

5.2 A Társaság alaptőkéje 69.891.078 db (hatvankilencmillió-nyolcszázkilencvenegyezer-

hetvennyolc darab), egyenként 10 Ft (tíz forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat 

megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában 

előállított értékpapírok. A Társaság részvényei közül 50.000.000 db (ötvenmillió darab) 

törzsrészvény névértéken, míg 19.891.078 db (tizenkilencmillió-nyolcszázkilencvenegyezer-

hetvennyolc darab) törzsrészvény 2021. december 23. napjával részvényenként 50 Ft (ötven 

forint) kibocsátási értéken került forgalomba hozatalra. 

 

6. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI 

 
A Ta rsasa g re szve nyeseit e s re szve nyeik sza ma t a re szve nyko nyv tartalmazza. 

7. A RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSA, A RÉSZVÉNYKÖNYV 

7.1 A dematerializált részvény átruházására a Ptk., a Tpt., valamint az értékpapír-
számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A 
dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán 
történő terhelés illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának - az 
ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. 

7.2 A Társaság részvényei szabadon átruházhatók, az átruházás nem esik korlátozás alá. 

7.3 A Társaság Igazgatósága – vagy jogszabályok szerinti megbízottja - a részvényesről - 
ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet. Ha az Igazgatóság 
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a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a 
Társaság honlapján és a további kötelező elektronikus közzétételi felületeken is közzé kell 
tenni. A részvénykönyv vezetője nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi 
meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, 
lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes 
részvényeinek darabszámát. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak 
kell maradniuk. 

7.4 A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a 
Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a 
részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a 
részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. 

7.5 A részvény átruházása kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában 
részvényesi jogait a részvény tulajdonosa, aki a részvényét a jogszabályoknak és ezen 
Alapszabálynak a részvény átruházására illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást 
sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, 
amelyet a jogszabály és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.  

7.6 A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság a kérelem, az értékpapír-
számlavezető igazolása és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni.  A Társaság nem 
vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért. 

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, 

a) aki így rendelkezett, vagy 
b) aki részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására 

vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. 

Ha a részvényes a fenti a) pont alapján úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a 
részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem 
került sor, továbbá a b) pont esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a 
részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható. 

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális 
részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől. 

7.7 Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-
számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki.  A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a 
kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-
számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), 
lakhelyét (székhelyét). A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogai 
gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést 
követően jogosult. 

7.8 Az Igazgatóság jogosult a Tpt. szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. 
Ez esetben az Igazgatóság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés 
időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi 
megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. Tulajdonosi 
megfeleltetés esetén a részvényesi joggyakorláshoz tulajdonosi igazolásra nincs szükség. 

7.9 A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő 
több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. 
Nem lehet képviselő a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és 
könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba kell foglalni. 

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására 

részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi 
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jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat 

a részvénykönyvbe be kell jegyezni.  

 

8. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE  

 
8.1 Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés, valamint a Közgyűlés felhatalmazása alapján az 

Igazgatóság jogosult.    

Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon 
terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-
emelésként, átváltoztatható kötvény részvénnyé alakításával kerülhet sor. 

Az átváltoztatható, az átváltozó és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok 

gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja 

meg 

 

Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha a részvényesek a Társaság által korábban forgalomba hozott részvények 
névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették, és a nem pénzbeli 
vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották. 

8.2 Elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén 

Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek a 
részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az elsőbbségi jog gyakorlására 
valamennyi részvényes, sorrend nélkül jogosult.  
 
A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az 
alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató 
hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával 
élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvénymennyiség átvételére vonatkozó 
kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve 
azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-
emelésről szóló határozat előír. Elsőbbségi jogával az a részvényes élhet, aki az alaptőke-
emelésről rendelkező közgyűlési illetve igazgatósági határozat meghozatalának napján 
vagy – ha ez a határozat meghozatalának napjától eltérő nap – a hatályba lépésének napján 
fennálló részvényesi minőségét és részvényei darabszámát az értékpapír-számlavezetője 
által kiállított tulajdonosi igazolással a nyilatkozattételi határidőn belül igazolja. 
 
A részvényesi elsőbbségi jog alapján megszerezhető részvények mennyiségét, névértékét, 
kibocsátási értékét, az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és 
zárónapját és a jog gyakorlásának módját az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési 
(igazgatósági) határozat állapítja meg, amelyet az Igazgatóság a Társaság honlapján és 
további kötelező közzétételi felületein elektronikus úton közzétesz, a részletszabályokkal 
kapcsolatos tájékoztatással együtt. 
 
Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek a kibocsátásra kerülő új 
részvényekből főszabály szerint legfeljebb részvényeik névértéke arányának megfelelő, 
egész számra lefelé kerekített számú részvény átvételére vállalhatnak kötelezettséget, 
azonban a Közgyűlés (Igazgatóság) határozatában rendelkezhet úgy is, hogy ezt 
meghaladó mértékben biztosít átvételi jogosultságot a részvényesek számára. 
Amennyiben ilyen esetben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó 
joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a 
közgyűlési határozatban meghatározott részvénymennyiséget vagy annak felső határát 
meghaladja, az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az új részvényeket – 
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amennyiben a vonatkozó közgyűlési (igazgatósági) határozat a túljegyzés esetére eltérő 
allokációs szabályokat nem állapít meg – meglévő részvényeik névértéke egymáshoz 
viszonyított arányában szerezhetik meg.   
 
A részvényes által az elsőbbségi joggyakorlást követően átvehető részvények 
mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés 
visszatérítésével - a Társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét 
követő 8 napon belül értesíti. Amennyiben a részvényes a rendelkezésre álló 15 napon 
belül nem nyilatkozik, úgy tekintendő, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni. 
 
A Közgyűlés – az Igazgatóság előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog 

gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az 

előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve 

kizárására irányuló indítvány indokait, az alaptőke-emelés célját, a kibocsátandó 

részvények számát, fajtáját, osztályát, azok ellentételezését, a korlátozás vagy kizárás 

indokolását. 

 

8.3 A Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A 

felhatalmazásban meg kell jelölni azt a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság 

meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt az alaptőkét felemelheti.  

 
Az Igazgato sa g felhatalmaza sa valamennyi alapto ke-emele si esetre e s mo dra 
vonatkozhat. Az Igazgato sa gnak az alapto ke felemele se re to rte no  felhatalmaza sa esete n 
az Igazgato sa g do nt az alapto ke felemele se vel kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszaba ly 
szerint egye bke nt a Ko zgyu le s hata sko re be tartozo  ke rde sekro l is, idee rtve ku lo no sen az 
Alapszaba lynak az alapto ke felemele se vagy az u jonnan kibocsa ta sra keru lo  
re szve nyfajta kra vonatkozo  rendelkeze sek miatt szu kse ges mo dosí ta sa t, a jegyze si 
elso bbse gi jog kiza ra sa t, illetve korla toza sa t, ko zbenso  me rleg elfogada sa t.   
 

9. A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZVÉNYESI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 
9.1 A részvényesek jogai 

 

9.1.1 A részvényest megillető vagyoni jogok: 

 

   Osztalékhoz való jog 

 

A részvényest a Társaság felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt 

eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. 

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és 

osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapra vonatkozó 

tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. A Társaság az 

osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját 

részvényekre eső osztalékot nem veszi figyelembe. 

 

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára dönt az osztalékfizetésről. Az osztalékfizetés 

időpontját az Igazgatóság határozza meg. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az 

osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező határozatokon alapuló, az osztalék mértékét 

is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között 

legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. 
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A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend Általános Üzletszabályzata 

szerinti Ex-kupon Nap előtt 2 (Kettő) Kereskedési Nappal nyilvánosságra hozni az 

osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító 

közgyűlést követő harmadik Kereskedési Nap lehet. 

    

  Osztalékelőleg 

 

A Közgyűlés két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása 

közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha annak jogszabályi 

feltételei fennállnak. Osztalékelőleg fizetéséről a Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára 

dönt.  

 

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható 

meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a 

Társaság felhívására kötelesek visszafizetni. 

 

A jelen Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Közgyűlés helyett 

határozzon osztalékelőleg fizetéséről. 

 

 Likvidációs hányadhoz való jog 

 

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradt 

vagyon a Társaság részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy 

jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek, figyelembe véve a Ptk. 

3:322. §-ában foglaltakat is. 

 

9.1.2 A részvényeseket megillető kisebbségi jogok: 
 

   Közgyűlés összehívásának joga 

 

A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok 

legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik 

a Társaság Közgyűlésének összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől 

számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontra 

történő összehívása érdekében, úgy a Közgyűlést az indítványozók kérelmére a 

Társaságot nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az 

indítványozókat az ülés összehívására. 

 

Napirend kiegészítéséhez való jog 

 

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező 

részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére 

vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra 

felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról 

szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az 

Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által 

előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt 

tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. 
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Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezésének joga 

 

Ha a Társaság Közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az 

indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság 

tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást 

ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok 

legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a 

Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül benyújtott 

kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a 

könyvvizsgálót kijelölni.  

A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező 

részvényesei a részvényesek javára a Társaság saját tőkéjéből, a részvényesek tagsági 

jogviszonyára figyelemmel teljesített kifizetés jogszerűségének vizsgálata céljából a 

kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül könyvvizsgáló kirendelését 

kérhetik a nyilvántartó bíróságtól, ha a kifizetés következtében a Társaság saját tőkéje 

nem éri vagy érné el a Társaság alaptőkéjét vagy veszélyeztetné a Társaság 

fizetőképességét. 
 

Igényérvényesítés kezdeményezéséhez való jog 

 

Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy 

a Társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, 

továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a 

szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított 30 

(harminc) napos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára 

maguk is érvényesíthetik. 

 

9.1.3 A részvényest megillető közgyűlési jogok: 

 

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint 

észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában 

szavazni. 

 

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a Közgyűlés napja 

előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatóság a napirendi pont 

tárgyalásához a szükséges felvilágosítást - jogszabályban foglalt kivétellel - köteles 

megadni úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja 

előtt 3 (három) nappal megkapja. 

 

Az Igazgatóság a beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság 

jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal 

köteles a részvényesek tudomására hozni. 

 

9.2 A részvényesek kötelezettségei és felelőssége  

 

A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve 

kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a 

Társaság rendelkezésére bocsátani. 
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10. A KÖZGYŰLÉS  

 
10.1 A Közgyűlés jogállása, hatásköre 

 

A részvényesek a jogszabály vagy az Alapszabály alapján az őket megillető döntési 

jogköröket a részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakorolják. A Közgyűlés a 

Társaság legfőbb szerve. 

 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy a jelen 

Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

A Közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 

b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,  

c) döntés a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális 

kereskedési rendszerből történő kivezetéséről, részvényeinek más piacra való 

átvezetéséről; 

d) a Társaság átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének 

elhatározása;  

e) döntés az alaptőke leszállításáról; 

f) döntés az egyes részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról, illetve 

az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakításáról; 

g) döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi 

megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról; 

h) döntés az alaptőke felemeléséről, az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó 

felhatalmazásáról; 

i) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság 
felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására; 

j) az Igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

k) a Felügyelőbizottság tagjainak, az Auditbizottság tagjainak a megválasztása, 

visszahívása, díjazásuk megállapítása; 

l) Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása megállapítása; 

m) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 

n) a javadalmazási politikáról való, illetve az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási 

jelentésről szóló véleménynyilvánító szavazás; 

o) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról; 

p) döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves 

beszámoló elfogadásáról,  

q) döntés az adózott eredmény felhasználásáról; 

r) döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az Igazgatóság saját részvény 

megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról; 

s) döntés átváltoztatható, átváltozó, vagy jegyzési jogot biztosító kötvények 

kibocsátásáról, továbbá az Igazgatóság felhatalmazásáról átváltoztatható kötvény 

kibocsátására; 

t) döntés az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában; 
u) döntés az Igazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó 

könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről; 

v) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 
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A közgyűlés a fenti a)-f) pontokban foglalt kérdésekben a Közgyűlésen képviselt 

szavazatok háromnegyedes többségével dönt, egyebekben a Közgyűlés határozatait 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 

A c) pont vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001. 

évi CXX. törvény (továbbiakban: „Tpt.”) 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló 

közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot 

biztosítani fogja a Tpt-ben írt feltételekkel azonos feltételek szerint. E tekintetben a jelen 

pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint 

piacműködtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy 

javára szóló szerződéses kötelezettségvállalásnak tekintik, amelynek során a Társaság 

elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános 

Üzletszabályzatára hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a 

Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának 

megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség 

teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt 

tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló 

jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor 

hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára 

elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési 

döntéséről való tudomásszerzése minősül. 
 

A Közgyűlés olyan határozata, amely a részvények más részvényfajtába, 
részvényosztályba, illetve részvénysorozatba tartozó részvényre történő átalakításáról 
dönt vagy valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor 
hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozat részvényesei külön is hozzájárulnak. 
Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására 
vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog 
gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Érintettnek minősülnek azok a 
részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénysorozatok, amelyekbe az átalakítani 
tervezett részvények a tervezett döntést megelőzően és követően tartoznak, illetve 
amelyeket a hátrányos módosítás közvetlenül érint. Az érintett részvényfajta, 
részvényosztály illetve részvénysorozat hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha 
a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek legalább egyszerű többsége 
előzetesen az alábbiak szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. 
Az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő határozattervezettel kapcsolatos határozati 
javaslatát köteles a tervezett közgyűlési döntést legalább 21 nappal megelőzően 
elektronikus úton közzétenni a társaság honlapján valamint további közzétételi felületein. 
Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, 
postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb 
a határidő utolsó napján 17:00 óráig a Társaság székhelyére beérkezzék. Részvényenként 
egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti 
nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának 
tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül. 
 

Ha a Közgyűlés a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az 
előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító 
felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési 
kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény 
megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ha 
a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés 
között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a Közgyűlés következő ülésén 
döntsön a felmentvény kiadásáról. 
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10.2 A Közgyűlés összehívása 

 

   A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Igazgatóság 
meghívó közzétételével hívja össze. A Közgyűlést évente legalább egyszer, április 30. 
napjáig – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében – össze kell hívni 
(rendes Közgyűlés).  A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság 
jogosult más belföldi helyet is meghatározni. 
 

Az Igazgatóság bármely személyt meghívhat a Közgyűlésre, számára véleményezési, 

hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye 

elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések 

meghozatalát. 

 

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi 

állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a 

befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a 

Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni. 

 

A Társaság honlapján, a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően 

nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 

valamint a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti további adatokat, információkat. 

 

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a 

közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell 

küldeni. 

 

10.3 Részvétel a Közgyűlésen 

 

A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve 
a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második 
munkanapon 18 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerüljön és ugyanezen 
időpontig az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás a Társaság 
rendelkezésére álljon. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított 
tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A 
tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az 
értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű 
visszavonása mellett vezethet át.  
 
A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján 
gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat, melynek hatálya 
kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett 
Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak 
akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott 
napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt 
az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás 
adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának 
határideje – a tulajdonosi igazolásokkal egyezően - a Közgyűlés kezdő napját megelőző 
második munkanap 18 órája.  

 

A Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés 

esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a 

részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail 
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címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlést megelőző 

munkanapon 12 óráig. 

 

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen történő részvételi és a Közgyűlésen 

gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyűlés napját megelőző 

átruházása. 

 

10.4 Határozatképesség, a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai 

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, 

szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 10 Ft (tíz forint) névértékű részvény 

egy szavazatra jogosít.  

 

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. 

 

A Társaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A Közgyűlésen a 

határozatképesség megállapításánál a saját részvényeket figyelmen kívül kell hagyni.  
 

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat 

meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem 

részvényese; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

A Ko zgyu le sen csak szeme lyes megjelene ssel lehet re szt venni.  
 
Ha a Ko zgyu le s nem hata rozatke pes, a megisme telt Ko zgyu le s az eredeti napirenden 
szereplo  u gyekben a jelenle vo k a ltal ke pviselt szavazati jog me rte ke to l fu ggetlenu l 
hata rozatke pes, ha azt az eredeti ido pontot legala bb 10 (tí z) nappal e s legfeljebb 21 
(huszonegy) nappal ko veto  ido pontra hí vja k o ssze.  
 
A Ko zgyu le s egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfu ggesztheti u le se t. A 
felfu ggesztett u le s folytata sake nt megtartott Ko zgyu le sen a hata rozatke pesse get 
ugyanu gy kell vizsga lni, mint a Ko zgyu le s megkezde sekor. A felfu ggesztett u le s 
folytata sake nt megtartott Ko zgyu le s esete n a Ko zgyu le s o sszehí va sa ra e s a Ko zgyu le s 
tisztse gviselo inek megva laszta sa ra vonatkozo  szaba lyokat nem kell alkalmazni. 
 

10.5 A Közgyűlés lebonyolítása 

 
A Ko zgyu le sen az Igazgato sa g elno ke vagy az Igazgato sa g a ltal ezzel a feladattal 
megbí zott szeme ly elno ko l. 
 
A Közgyűlés elnöke  
- megvizsga lja a Ko zgyu le s o sszehí va sa nak szaba lyszeru se ge t; 
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- elleno rzi a re szve nyesek ke pviselo inek meghatalmaza sa t, ke pviseleti jogosultsa ga t; 
- a jelenle ti í v alapja n mega llapí tja a Ko zgyu le s hata rozatke pesse ge t e s a leadhato  
szavazatok sza ma t, ha ez nem a ll fenn, rendelkezik a megisme telt Ko zgyu le s 
szu kse gesse ge ro l, 

- kijelo li a jegyzo ko nyvvezeto t e s elo terjeszte st tesz a megva lasztando  jegyzo ko nyv-

hitelesí to  re szve nyes, valamint a szavazatsza mla lo k szeme lye re, 

- vezeti a tana cskoza st a napirend alapja n, ismerteti a hata rozati javaslatokat, 

- elrendeli a szavaza st, mega llapí tja e s ismerteti annak eredme nye t e s a Ko zgyu le s 

hata rozata t, 

- szu netet rendel el, mega llapí tja a Ko zgyu le s felfu ggeszte se t, illetve berekeszti azt; 

- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről. 

 
A Közgyűlésen a határozathozatal 
a) szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával, 
b) kézfelemeléssel, 
c) számítógépes szavazatszámlálással, 
d) egyéb meghatározott módon történik. 
 
A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés 
dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával vagy felmutatásával történik, az 
igazolt részvényes szavazójegyet kap, amelyen szerepel a részvények darabszáma és az 
annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke, a társaság cégneve, a részvény fajtája, 
a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" 
egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat. Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a 
nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. A 
"tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat megszavazása 
tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe.  

Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni 
szavazásra. A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk 
sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. 
 

10.6 Jelenléti ív, jegyzőkönyv 

 
A Társaság a Közgyűlésen megjelent részvényesekről illetve képviselőikről jelenléti ívet, 

a Közgyűlésről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal. A jelenléti ívet 

a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvet a 

Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott 

részvényes hitelesíti.  

 
Az Igazgato sa g a ko zgyu le si jegyzo ko nyvet e s a jelenle ti í vet a Ko zgyu le s befejeze se t 
ko veto  30 (harminc) napon belu l ko teles a nyilva ntarto  bí ro sa gnak benyu jtani. 
Ba rmely re szve nyes ke rheti a ko zgyu le si jegyzo ko nyv ma solata nak vagy a jegyzo ko nyv 
egy re sze t tartalmazo  kivonata nak a kiada sa t az Igazgato sa gto l, melyet az Igazgato sa g 
ko teles kiadni. 
 
A Ta rsasa g a Ko zgyu le sen hozott hata rozatokat honlapja n e s a jogszaba lyban 
meghata rozott ko zze te teli helyeken ko zze teszi. 
 

11. AZ IGAZGATÓSÁG 

 
11.1 Az Igazgatóság jogállása 
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Az Igazgato sa g a Ta rsasa g u gyvezeto  szerve, amely legala bb ha rom, legfeljebb o t tagbo l 
a ll. Az Igazgato sa g tagjait a Ko zgyu le s va lasztja. Az Igazgato sa g do nte seit egyszeru  
szo to bbse ggel hozza.  
 
Az Igazgato sa g tagjai ko zu l elno ko t va laszt.  Az Igazgato sa g u gyrendje t maga a llí tja o ssze 
e s fogadja el.  
 
Az Igazgato sa g tagjai feladataikat a Ta rsasa g e rdekeinek megfelelo en ko telesek ella tni.  
 

11.2 Az Igazgatóság hatásköre, feladatai 

 
Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik 
a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az 
Alapszabály az Igazgatótanács hatáskörébe utalják, így különösen:  
 

a) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslatának az elkészítése, előterjesztése; 

b) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;  

c) a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, 

javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, az 

éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üzletpolitikai koncepcióknak az 

előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;  

d) a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozati javaslat 

előterjesztése; 

e) a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde 

szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éves rendes 

Közgyűlés elé; 

f) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés és 

háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése; 

g) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kötelező jelentések teljesítése; 

h) a Társaság részvénykönyvének vezetése vagy annak céljából megbízás adása; 

i) saját részvény megszerzése a Közgyűlése felhatalmazása alapján vagy a 

Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében 

vagy átalakulás során; 

j) vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, 

vezérigazgató kinevezése és felette a munkáltatói jogok gyakorlása; 

k) az ügyvezetés ellátása, vezérigazgató tevékenységének ellenőrzése;  

l) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére 

cégjegyzési jogosultság adása, megvonása; 

m) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és a Társaság 

munkaszervezetének kialakítása; 

n) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a Közgyűlés vagy az 

Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe. 

 

A Ko zgyu le s felhatalmazhatja az Igazgato tana csot saja t re szve ny va sa rla sa ra, legfeljebb 
tizennyolc ho napos ido tartamra. A felhatalmaza ssal egyu tt meg kell hata rozni a 
megszerezheto  re szve nyek fajta ja t (oszta lya t), sza ma t, ne ve rte ke t, visszterhes megszerze s 
esete ben az ellene rte k legalacsonyabb e s legmagasabb o sszege t. Nincs szu kse g a 
Ko zgyu le s a ltal adott elo zetes felhatalmaza sra, ha a re szve nyek megszerze se re a 
Ta rsasa got ko zvetlenu l fenyegeto , su lyos ka rosoda s elkeru le se e rdeke ben, illeto leg 
jogszaba ly a ltal meghata rozott egye b esetekben keru l sor.  
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Az Igazgato sa g ko teles 8 (nyolc) napon belu l - a Felu gyelo bizottsa g egyideju  e rtesí te se 
mellett - a szu kse ges inte zkede sek megte tele ce lja bo l a Ko zgyu le st e rtesí teni e s 
hata rozathozatalt kezdeme nyezni, ha ba rmely tagja nak tudoma sa ra jut, hogy 

a) a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy 

b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege 

alá csökkent, vagy 

c) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy 

d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi. 

 
Az Igazgato sa g tagjai ke rhetik a bí ro sa gto l a Ko zgyu le s e s a Ta rsasa g egye b szervei a ltal 
hozott hata rozat hata lyon kí vu l helyeze se t, ha a hata rozat jogszaba lyse rto  vagy az 
Alapszaba lyba u tko zik. 

 
Az Igazgato sa g tagjai e jogko ru kben elja rva harmadik szeme lynek okozott ka roke rt a 
Ta rsasa g felel. Az Igazgato sa g tagja a jogi szeme llyel egyetemlegesen felel, ha a ka rt 
sza nde kosan okozta. Az Igazgato sa g tagjai az u gyvezete si teve kenyse g sora n a 
Ta rsasa gnak okozott ka roke rt a szerzo de sszege ssel okozott ka re rt valo  felelo sse g 
szaba lyai szerint felelnek a Ta rsasa ggal szemben. 
 

11.3 Az Igazgatóság tagjai 

 
Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási 
jogviszonyban látják el.  
 
Az Igazgato sa g tagjai: 
 
2012. szeptember 10. napja to l hata rozatlan ido tartamra: 
 
Ne v: Palkovics Milán Dániel 
Lako hely: 2400 Dunau jva ros, Ko lcsey Ferenc utca 40. 
Szu lete si ido : 1980. a prilis 19. 
Anyja neve: Bo do k Ibolya 

 
2017. december 11. napja to l hata rozatlan ido tartamra: 
 
Ne v: Furda Vanda 
Lako hely: 6034 Helve cia, Alma utca 13.  
Szu lete si ido : 1992. okto ber 2. 
Anyja neve: Maro ti Anita 

 
2020. szeptember 29. napja to l hata rozatlan ido tartamra: 
 
Ne v: Dr. Deák Zoltán 
Lako hely: 5000 Szolnok, Batthya ny utca 26. 
Szu lete si ido : 1965. ju nius 5. 
Anyja neve: Biro  Ma ria 

 
A Ta rsasa g nyilva nosan mu ko do  re szve nyta rsasa gga  alakula sa hata lya nak napja to l 
hata rozatlan ido tartamra: 
 
Ne v: Balaskóné Szilvási Anna Mária 
Lako hely: 2427 Baracs, Meggyfa utca 8. 
Szu lete si ido : 1969.12.06. 
Anyja neve: De r Anna Ma ria 
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11.4 Az Igazgatóság tagjainak jogai és kötelezettségei 

 
Az Igazgato sa g tagja a Ta rsasa ge val azonos teve kenyse get fo teve kenyse gke nt is 
megjelo lo  ma s gazdasa gi ta rsasa gban re szesede st nem szerezhet, tova bba  nem lehet 
vezeto  tisztse gviselo , felu gyelo bizottsa gi tag a Ta rsasa ge val azonos fo teve kenyse get 
ve gzo  ma s gazdasa gi ta rsasa gban, kive ve, ha a Ko zgyu le s hata rozata val jo va hagyja. 

 
Ha az Igazgato sa g tagja vezeto  tisztse gviselo i megbí za st fogadna el, akkor az u j vezeto  
tisztse gviselo i megbí za s elfogada sa ro l elo zetesen í ra sban ta je koztatni ko teles a 
Ta rsasa got. 
 
Az Igazgato sa g tagjai ko telesek a teve kenyse gu k sora n tudoma sukra jutott u zleti titkot 
ido beli korla toza s ne lku l mego rizni.  
 

11.5 Az Igazgatóság tagjai megbízatásának megszűnése 

 
Az Igazgato sa g tagjainak megbí zata sa megszu nik: 
a) hata rozott ideju  megbí zata s esete n a megbí za s ido tartama nak leja rta val; 
b) megszu nteto  felte telhez ko to tt megbí zata s esete n a felte tel beko vetkeze se vel; 
c) a Ko zgyu le s a ltali visszahí va ssal; 
d) lemonda ssal; 
e) az Igazgato sa g tagja nak hala la val; 
f) az Igazgato sa g tagja cselekvo ke pesse ge nek a teve kenyse ge ella ta sa hoz szu kse ges 
ko rben to rte no  korla toza sa val; 
g) az Igazgato sa g tagja val szembeni kiza ro  vagy o sszefe rhetetlense gi ok beko vetkezte vel. 
 
Az igazgato sa gi tag megbí zata sa ro l a Ta rsasa ghoz cí mzett, a Ta rsasa g ma sik igazgato sa gi 
tagja hoz vagy a Ko zgyu le shez inte zett nyilatkozattal ba rmikor lemondhat. 
 
Ha a Ta rsasa g mu ko do ke pesse ge ezt megkí va nja, a lemonda s az u j igazgato sa gi tag 
kijelo le se vel vagy megva laszta sa val, ennek hia nya ban legke so bb a bejelente sto l 
sza mí tott hatvanadik napon va lik hata lyossa .  
Ha az Igazgato sa g tagjainak sza ma ha rom fo  ala  cso kkenne, vagy a mu ko de s egye bke nt 
ellehetetlenu l, vagy nincs, aki az u le se t o sszehí vja, az Igazgato sa g ko teles ta je koztatni a 
Ta rsasa g Ko zgyu le se t. 

 
12. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE 

 
12.1 A Társaság képviselete 

 
A Ta rsasa g to rve nyes ke pviselete t  

- az Igazgato sa g elno ke o na llo an, 
- az Igazgato sa g tova bbi tagjai, valamint a kijelo lt munkava llalo k ko zu l ketten 

egyu ttesen la tja k el.  
 

Az Igazgato sa g az u gyek meghata rozott csoportja ra ne zve a Ta rsasa g munkava llalo it 
í ra sbeli nyilatkozattal a Ta rsasa g ke pviselete re jogosí thatja fel. Az u gyek meghata rozott 
csoportja ra ke pviseleti joggal felruha zott munkava llalo  ke pviseleti joga t minden esetben 
csak egyu ttesen gyakorolhatja. 
 
A Ta rsasa g a ce gjegyze kbe bejegyzett ke pviselo je ke pviseleti joga nak korla toza sa e s 
nyilatkozata nak felte telhez vagy jo va hagya shoz ko te se harmadik szeme lyekkel szemben 
nem hata lyos, kive ve, ha a harmadik szeme ly annak szu kse gesse ge ro l e s elmarada sa ro l 
tudott vagy tudnia kellett. 
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12.2 A Társaság cégjegyzése 

 
A Ta rsasa got a ke pviseleti joggal felruha zott szeme lyek í ra sban ce gjegyze s u tja n 
ke pviselik.  
A Ta rsasa g ce gjegyze se re jogosultnak a Ta rsasa g neve ben olyan mo don, illetve forma ban 
kell ala í rnia, ahogyan azt a hiteles ce gala í ra si nyilatkozata tartalmazza. 
 
A Ta rsasa g ce gjegyze se re jogosult: 

a) Palkovics Mila n Da niel o na llo an; 
b) Dr. Dea k Zolta n, Furda Vanda, Balasko ne  Szilva si Anna Ma ria, e s az u gyek 

meghata rozott csoportja ra ke pviseleti joggal felruha zott munkava llalo k ko zu l 
ketten egyu ttesen jogosultak a ce gjegyze sre. 

 
12.3 Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes(ek) 

 
Az Igazgatóság döntése alapján a Társaságnál vezérigazgató és egy vagy több 
vezérigazgató-helyettes kinevezésére kerülhet sor, akik a Társasággal munkaviszonyban 
állnak. A vezérigazgatót az Igazgatóság választja meg. A munkáltatói jogokat a 
vezérigazgató felett az Igazgatóság, a vezérigazgató-helyettesek felett a vezérigazgató 
gyakorolja. 
 

13. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

 
13.1 A Felügyelőbizottság jogállása 

 
A Felu gyelo bizottsa g a Ta rsasa g elleno rzo  testu lete, amely a Ko zgyu le s re sze re elleno rzi 
a Ta rsasa g u gyvezete se t. A Felu gyelo bizottsa g ha rom terme szetes szeme ly tagbo l a ll. 
 
A Felu gyelo bizottsa g testu letke nt ja r el. Elleno rze si feladatait a llando  jelleggel vagy eseti 
do nte sek alapja n tagjai ko zo tt megoszthatja. 
 
A Felu gyelo bizottsa g maga a llapí tja meg mu ko de se nek szaba lyait, u gyrendje t a 
Ko zgyu le s hagyja jo va . 
 
A Felu gyelo bizottsa g a Ta rsasa g irataiba, sza mviteli nyilva ntarta saiba, ko nyveibe 
betekinthet, a vezeto  tisztse gviselo kto l e s a Ta rsasa g munkava llalo ito l felvila gosí ta st 
ke rhet, a Ta rsasa g fizete si sza mla ja t, pe nzta ra t, e rte kpapí r- e s a rua lloma nya t, valamint 
szerzo de seit megvizsga lhatja e s szake rto vel megvizsga ltathatja. 
 

13.2 A Felügyelőbizottság hatásköre, feladata 

 
Ha a Felu gyelo bizottsa g szerint a Ta rsasa g u gyvezete se nek teve kenyse ge jogszaba lyba 
vagy az Alapszaba ly valamely rendelkeze se be u tko zik, ellente tes a Ko zgyu le s 
hata rozataival vagy egye bke nt se rti a Ta rsasa g vagy a Ko zgyu le s e rdekeit, erro l a 
Ko zgyu le st halade ktalanul ta je koztatja e s javaslatot tesz annak inte zkede se re. 
 
A Felu gyelo bizottsa g tagja ke rheti a bí ro sa gto l a Ko zgyu le s e s a Ta rsasa g egye b szervei 
a ltal hozott hata rozat hata lyon kí vu l helyeze se t, ha a hata rozat jogszaba lyse rto  vagy az 
Alapszaba lyba u tko zik. 
 
Amennyiben a Ko zgyu le s, vagy a Ta rsasa g egye b szervei a ltal hozott hata rozatot a 
Ta rsasa g valamely vezeto  tisztse gviselo je ta madna  meg, e s nem lenne a Ta rsasa gnak ma s 
olyan vezeto  tisztse gviselo je, aki a Ta rsasa g ke pviselete t ella thatna , a perben a 
Ta rsasa got a Felu gyelo bizottsa g a ltal kijelo lt felu gyelo bizottsa gi tag ke pviseli.  
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A Felu gyelo bizottsa g ko teles a Ko zgyu le s vagy a Ko zgyu le s hata sko re ben elja ro  
Igazgato sa g ele  keru lo  valamennyi fontosabb elo terjeszte st megvizsga lni e s ezekkel 
kapcsolatos a lla spontja t a Ko zgyu le s vagy Igazgato sa g u le se n ismertetni. 
 
A sza mvitelro l szo lo  2000. e vi C. to rve ny szerinti besza molo ro l e s az ado zott eredme ny 
felhaszna la sa ro l a Ko zgyu le s csak a Felu gyelo bizottsa g í ra sbeli jelente se nek birtoka ban 
hata rozhat. 
 
Osztale kelo legre vonatkozo  igazgato sa gi javaslathoz a Felu gyelo bizottsa g jo va hagya sa 
szu kse ges. 
 
A Felu gyelo bizottsa g az elrendelt elleno rze seket tagjai ko zremu ko de se vel, vagy ku lso  
szake rto k bevona sa val ve gzi. 
 

13.3 A Felügyelőbizottság tagjai 

 
A Felu gyelo bizottsa g tagjainak megbí zata sa hata rozott vagy hata rozatlan ido tartamra 
szo lhat. A felu gyelo bizottsa gi tag a megbí zata sa t megbí za si jogviszonyban la tja el. 
 
A Felu gyelo bizottsa g tagjait a Ko zgyu le s va lasztja, elno ke t a tagok va lasztja k maguk 
ko zu l. Az Igazgato sa g tagja e s hozza tartozo ja nem va laszthato  meg a Ta rsasa g 
Felu gyelo bizottsa ga ba.  
 
A Felu gyelo bizottsa g tagjai a Ta rsasa g nyilva nosan mu ko do  re szve nyta rsasa gga  
alakula sa hata lya nak napja to l 2023. ma jus 31. napja ig: 
 
Ne v: Balogh Zsolt 
Lako hely: 4432 Nyí regyha za, Csongor utca 96. 
Anyja neve: Debrei Ire n 

 
Ne v: Fauszt Ágnes 
Lako hely: 2400 Dunau jva ros, Mo ra Ferenc utca 28. 
Anyja neve: Risavy Ilona 
 

Ne v: Dr. Suha György Zsolt 
Lako hely: 1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15. 
Anyja neve: Fodor-Nagy Erzse bet 

 
13.4 Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei 

 
A Felu gyelo bizottsa g tagja a Ta rsasa ge val azonos teve kenyse get fo teve kenyse gke nt is 
megjelo lo  ma s gazdasa gi ta rsasa gban re szesede st nem szerezhetnek, tova bba  nem 
lehetnek vezeto  tisztse gviselo k, felu gyelo bizottsa gi tagok a Ta rsasa ge val azonos 
fo teve kenyse get ve gzo  ma s gazdasa gi ta rsasa gban. 
 
Ha a Felu gyelo bizottsa g tagja vezeto  tisztse gviselo i megbí za st fogadna el, akkor az u j 
vezeto  tisztse gviselo i megbí za s elfogada sa ro l elo zetesen í ra sban ta je koztatni ko teles a 
Ta rsasa got. 
 
A Felu gyelo bizottsa g tagjai ko telesek a teve kenyse gu k sora n tudoma sukra jutott u zleti 
titkot ido beli korla toza s ne lku l mego rizni.  
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A Felu gyelo bizottsa g tagjai a Felu gyelo bizottsa g munka ja ban szeme lyesen ko telesek 
re szt venni. A Felu gyelo bizottsa g tagjai a Ta rsasa g u gyvezete se to l fu ggetlenek, 
teve kenyse gu k sora n nem utasí thato ak. 
 
A felu gyelo bizottsa gi tagok az elleno rze si ko telezettse gu k elmulaszta sa val vagy nem 
megfelelo  teljesí te se vel a Ta rsasa gnak okozott ka roke rt a szerzo de sszege ssel okozott 
ka re rt valo  felelo sse g szaba lyai szerint felelnek a Ta rsasa ggal szemben. 
 

13.5 A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának megszűnése 

 
A Felu gyelo bizottsa g tagjainak megbí zata sa megszu nik: 

a) hata rozott ideju  megbí zata s esete n a megbí za s ido tartama nak leja rta val; 
b) megszu nteto  felte telhez ko to tt megbí zata s esete n a felte tel beko vetkeze se vel; 
c) a Ko zgyu le s a ltali visszahí va ssal; 
d) lemonda ssal; 
e) a Felu gyelo bizottsa g tagja nak hala la val; 
f) a Felu gyelo bizottsa g tagja cselekvo ke pesse ge nek a teve kenyse ge ella ta sa hoz 

szu kse ges ko rben to rte no  korla toza sa val; 
g) a Felu gyelo bizottsa g tagja val szembeni kiza ro  vagy o sszefe rhetetlense gi ok 

beko vetkezte vel. 
 

A felu gyelo bizottsa gi tag megbí zata sa ro l a Ta rsasa g Igazgato sa ga hoz inte zett 
nyilatkozattal mondhat le.  
 
Ha a Felu gyelo bizottsa g tagjainak sza ma – ba rmely ok miatt – ha rom fo  ala  cso kken, a 
Ta rsasa g u gyvezete se a Felu gyelo bizottsa g rendeltete sszeru  mu ko de se nek helyrea llí ta sa 
e rdeke ben ko teles erro l ta je koztatni a Ta rsasa g Ko zgyu le se t. 
 

14. AUDITBIZOTTSÁG 

 
14.1 Az Auditbizottság jogállása, hatásköre, feladatai 

 
Az Auditbizottsa g ha rom terme szetes szeme ly tagbo l a ll, akiket a Ko zgyu le s a 
Felu gyelo bizottsa g fu ggetlen tagjai ko zu l, felu gyelo bizottsa gi tagsa gukkal azonos 
ido tartamra va laszt. Az Auditbizottsa g legala bb egy tagja nak sza mviteli vagy 
ko nyvvizsga lo i szakke pesí te ssel kell rendelkeznie e s tagjainak egyu ttesen 
rendelkezniu k kell a Ta rsasa g teve kenyse ge szerinti a gazattal kapcsolatos szaktuda ssal. 
 
Az Auditbizottsa g a Felu gyelo bizottsa got a pe nzu gyi besza molo rendszer elleno rze se ben, 
a ko nyvvizsga lo  kiva laszta sa ban e s a ko nyvvizsga lo val valo  egyu ttmu ko de sben segí ti, 
tova bba  

- figyelemmel kí se ri a Ta rsasa g belso  elleno rze si, kocka zatkezele si rendszereinek 
hate konysa ga t, valamint a pe nzu gyi besza mola s folyamata t e s szu kse g esete n 
aja nla sokat fogalmaz meg; 

- figyelemmel kí se ri az e ves besza molo  jogszaba lyi ko telezettse gen alapulo  
ko nyvvizsga lata t, figyelembe ve ve a Magyar Ko nyvvizsga lo i Kamara ro l, a 
ko nyvvizsga lo i teve kenyse gro l, valamint a ko nyvvizsga lo i ko zfelu gyeletro l szo lo  
2007. e vi LXXV. to rve ny (a tova bbiakban: Kkt.) szerinti ko nyvvizsga lo i 
ko zfelu gyeleti feladatokat ella to  hato sa g a ltal lefolytatott, a Kkt. szerinti 
mino se gelleno rze si elja ra s sora n tett mega llapí ta sokat e s ko vetkeztete seket; 

- felu lvizsga lja e s figyelemmel kí se ri a ko nyvvizsga lo  vagy a ko nyvvizsga lo  ce g 
fu ggetlense ge t, ku lo no s tekintettel a ko ze rdeklo de sre sza mot tarto  gazda lkodo  
egyse gek jogszaba lyban elo í rt ko nyvvizsga lata ra vonatkozo  egyedi 
ko vetelme nyekro l e s a 2005/909/EK bizottsa gi hata rozat hata lyon kí vu l 
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helyeze se ro l szo lo , 2014. a prilis 16-i 537/2014/EU euro pai parlamenti e s 
tana csi rendelet 5. cikke ben foglaltak teljesu le se t. 

 
Az Auditbizottsa g az e ves rendes Ko zgyu le st megelo zo  legala bb 21 (huszonegy) nappal 
a feladatko re be tartozo  ke rde sekkel kapcsolatos mega llapí ta sairo l í ra sos jelente st ke szí t 
a Ko zgyu le s re sze re. 
 
A sza mvitelro l szo lo  2000. e vi C. to rve ny szerinti besza molo ro l e s az ado zott eredme ny 
felhaszna la sa ro l a Ko zgyu le s csak az Auditbizottsa g í ra sbeli jelente se nek birtoka ban 
hata rozhat. 

 
Az Auditbizottsa g testu letke nt ja r el. Az Auditbizottsa g elleno rze si feladatait a llando  vagy 
eseti jelleggel tagjai ko zo tt megoszthatja. Az Auditbizottsa g maga a llapí tja meg 
mu ko de se nek szaba lyait e s va lasztja meg elno ke t. 
 

14.2 Az Auditbizottság tagjai 

 
Az Auditbizottsa g tagjai az Auditbizottsa g munka ja ban szeme lyesen ko telesek re szt 
venni. A Ta rsasa g u gyvezete se to l fu ggetlenek, teve kenyse gu k sora n nem utasí thato k.  
 
Az Auditbizottsa g tagjai a Ta rsasa g nyilva nosan mu ko do  re szve nyta rsasa gga  alakula sa 
hata lya nak napja to l 2023. ma jus 31 napja ig: 
 
Ne v: Balogh Zsolt 
Lako hely: 4432 Nyí regyha za, Csongor utca 96. 
Anyja neve: Debrei Ire n 

 
Ne v: Fauszt Ágnes 
Lako hely: 2400 Dunau jva ros, Mo ra Ferenc utca 28. 
Anyja neve: Risavy Ilona 
 

Ne v: Dr. Suha György Zsolt 
Lako hely: 1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15. 
Anyja neve: Fodor-Nagy Erzse bet 

 
15. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ 

 
15.1 A könyvvizsgáló feladata és felelőssége 

 
A Ta rsasa g a llando  ko nyvvizsga lo ja nak feladata, hogy a ko nyvvizsga latot szaba lyszeru en 
elve gezze, e s ennek alapja n fu ggetlen ko nyvvizsga lo i jelente sben foglaljon a lla st arro l, 
hogy a Ta rsasa g besza molo ja megfelel-e a jogszaba lyoknak e s megbí zhato , valo s ke pet 
ad-e a Ta rsasa g vagyoni, pe nzu gyi e s jo vedelmi helyzete ro l, mu ko de se nek gazdasa gi 
eredme nyeiro l.  
 
A ko nyvvizsga lo  a feladatai ella ta sa e rdeke ben a Ta rsasa g irataiba, sza mviteli 
nyilva ntarta saiba, ko nyveibe betekinthet, az Igazgato sa g, a Felu gyelo bizottsa g tagjaito l 
e s a Ta rsasa g munkava llalo ito l felvila gosí ta st ke rhet, a Ta rsasa g fizete si sza mla ja t, 
pe nzta ra t, e rte kpapí r- e s a rua lloma nya t, valamint szerzo de seit megvizsga lhatja.  
 
Ha az a llando  ko nyvvizsga lo  a Ta rsasa g vagyona nak olyan va ltoza sa t e szleli, amely 
vesze lyezteti a Ta rsasa ggal szembeni ko vetele sek kiele gí te se t, vagy olyan ko ru lme nyt 
e szlel, amely az igazgato sa gi tagok vagy a felu gyelo bizottsa gi tagok e mino se gu kben 
kifejtett teve kenyse gu ke rt valo  felelo sse ge t vonja maga uta n, ke sedelem ne lku l ko teles 
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az Igazgato sa gna l kezdeme nyezni a Ko zgyu le s do nte shozatala hoz szu kse ges 
inte zkede sek megte tele t.  

 
Az a llando  ko nyvvizsga lo  nem nyu jthat a Ta rsasa g re sze re olyan szolga ltata st, e s nem 
alakí that ki olyan egyu ttmu ko de st az Igazgato sa ggal, amely ko nyvvizsga lo i feladata nak 
fu ggetlen e s ta rgyilagos ella ta sa t vesze lyeztetne . 
 
Az a llando  ko nyvvizsga lo t a Ko zgyu le snek a Ta rsasa g besza molo ja t ta rgyalo  u le se re meg 
kell hí vni, melyen a ko nyvvizsga lo  ko teles re szt venni, de ta volmarada sa az u le s 
megtarta sa t nem akada lyozza.  
 
A ko nyvvizsga lo  a Felu gyelo bizottsa g u le se n tana cskoza si joggal re szt vehet, a 
Felu gyelo bizottsa g felhí va sa esete n ko teles re szt venni. A ko nyvvizsga lo  a ltal 
megta rgyala sra javasolt u gyeket a Felu gyelo bizottsa g ko teles napirendje re tu zni.  
 

15.2 A könyvvizsgáló megválasztása 

 
A Ta rsasa g a llando  ko nyvvizsga lo ja t a Ko zgyu le s va lasztja legfeljebb 5 (o t) e ves 
hata rozott ido tartamra. A ko nyvvizsga lo val a megbí za si szerzo de st az Igazgato sa g ko ti 
meg a Ko zgyu le s a ltal elo í rt felte telekkel e s dí jaza s mellett a megva laszta sa to l sza mí tott 
90 (kilencven) napon belu l. Ha a szerzo de s megko te se re az elo í rt hata rido n belu l nem 
keru l sor, a Ko zgyu le s ko teles u j ko nyvvizsga lo t va lasztani.  
 
Az a llando  ko nyvvizsga lo  megbí zata sa nak ido tartama nem lehet ro videbb, mint a 
Ko zgyu le s a ltal to rte nt megva laszta sa to l a ko vetkezo  besza molo t elfogado  u le sig terjedo  
ido szak. 
 
Az a llando  ko nyvvizsga lo  a ko nyvvizsga lo i nyilva ntarta sban szereplo  egye ni 
ko nyvvizsga lo  vagy ko nyvvizsga lo  ce g lehet. Ha a ko nyvvizsga lo i feladatokat ce g la tja el, 
ki kell jelo lnie azt a szeme lyt, aki a ko nyvvizsga latot szeme lye ben ve gzi.  
 
Nem lehet a llando  ko nyvvizsga lo  a Ta rsasa g re szve nyese, igazgato sa gi tagja, 
felu gyelo bizottsa gi tagja e s e szeme lyek hozza tartozo ja. Nem lehet a llando  ko nyvvizsga lo  
a Ta rsasa g munkava llalo ja e jogviszonya fenna lla sa ideje n, e s annak megszu ne se uta n 
ha rom e vig. 
 
A Társaság könyvvizsgálója 2016. december 30. napjától 2023. május 31. napjáig: 

 

REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 
Székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. 
Cégjegyzékszám: 09-09-006577  
Kamarai nyilvántartási szám: 001511 
 
Személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István 
Anyja neve: Balogh Irén 
Lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. 
Kamarai tagsági száma: 004857 

 

16. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

 
A Ta rsasa g megszu nik, ha 

a) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését; 

b) a Közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését;  

c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;  



t7.

d] a bíróság felszámolási eljárás során megszunteti.

Ha a Társaság jogutód nélkiil megszíínik - a tartós fizetésképtelenség miatt indított
felszámolási eljárás esetét kivéve - végelszámolásnakvan helye.

ncyÉn RENDELKEzÉsEr

17 .1 Hirdetmények kozzététele

A Társaság hirdetményeit - a Cégkózlonybenkózzéteend hirdetményeket is ide értve a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról sz | 2006. évi V.

torvény (CW.) 2UA. -a alapján * a Társaság honlapján (www.epduferr.hu), a Budapesti
Ertékt zsde Zrt. honlapján (www.bet.huJ, valamint a pénztigyi kózvetít rendszer
feltigyeletével kapcsolatos feladatkorében eljáró Magyar Nemzeti Bank által rizemeltetett
honlapon (www.kozzetetelekmnb.hu) teszi kózzé.

Bármely kozlemény nyomtatott sajtóban tortén kózzétételére csak annyiban kertil sor,
amennyiben azt jogszabály kifejezetten el írja; ez esetben a Társaság hirdetrrrényi lapja a
Világgazdaság címíí napilap.

L7.2 Minden részvény tulajdonosának értesítési címe a Társaság részvénykonyvében
nyilvántartott cím. A Társaságot nem terheli felel sség ha a részvényes címének
megváltozását kell id ben nem kozli a Társasággal.

I7.3 A részvényesek Társaság felé tett jognyilatkozatai érvényességének feltétele azok
ktizokiratba va5l teljes bizonyító erejíí magánokiratba foglalása.

17,4 A Társaság maglar jogi személy. A Társaság m kódésének hivatalos nyelve a mas/ar.

t7,5 A jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes koriien szabá|yozott kérdésekben a
Polgári Ttirvénykonyvr I sz l 2073, évi V. torvény (Ptk), a t kepiacról szóló 2001. CXX,
W. (Tpt.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról sz |ó 2006,
évi V. torvény [CW.), a részvénytársaságra vonatkozó más jogszabályi rendelkezéseh
valamint a Társaság bels szabályzatai az irányadóak.

17.6 A jelen Alapszabály a Ptk 3:211, (3] bekezdésének megfelel en a Társaság
részvényeinek t zsdére tortén bevezetése, a Társaság részvényeinek a Budapesti
Ertékt zsde Zrt. Xtend platformjára - mint a Ptk. 8:1. (5) bekezdése szerinti t zsdére -
tortén regisztrációja napján lép hatályba,

Igazolom, hogr az AIapszabály ielen, erységes szerkezetbe foglalt sziivege a2/2O2L. (L2.23.)
sz. igaz.gatósági határozat III. pontia szerint módosított hatályos tartalomnak megfelel. Az
Alapszabályt a2/202t, {12.23,) sz. igazgatósági határozat III. pontia szerint az 5. (,,a Társaság
alapt kéie, részvényei") feiezet 5.1. és 5.2. pontiát érint , d lt bet szedéssel ieltilt
módosításokkal erységes szerkezeóe foglaltam és elleniegzem:

]

Budapes! 2021. december 23. DR plpócsr K{1ALIN

W te,,*etffiÍÍinex,
Dr. paplócsi Katalin 1026 Budapeet, p! aléti tit 131.gyvéá ,."Tii#áu .io.3i':.1ffi.*
1026 Budapest, Pasaréti t 131.
Beiegyezve a Budapesti Ügrvédi Kamara nyilvántartásában
Kamarai Azonosító zám: 36a66797
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