
A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 
által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 300 448 212 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” 
szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

 
Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 
2022. év április hó 29. napján megtartott 

Éves Rendes Közgyűlésének 

 

1/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámlálónak Szabadfalviné Bogár Évát és Dr. Kárnyáczki Viktóriát, míg 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kuzder Tamást, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság részvényes meghatalmazott képviselőjét. 

Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

______________________________ 
WALLIS ASSET MANAGEMENT  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
részvényes képviseletében  

Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 
Jegyzőkönyv hitelesítő  

 



A Közgyűlés valamennyi megjelent, szavazásra jogosult részvényes részvételével 283 866 836 darab érvényesen leadott 
szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,76%) közül 253 905 811 darab „igen” 
szavazattal (89,45%), 0 darab „nem” szavazattal (0%) és 29 961 025 darab tartózkodással (10,55%) meghozta az 
alábbi Közgyűlési Határozatot: 
 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

2/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére 
vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  
 



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 
által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 270 487 187 darab „igen” szavazattal (90,03%), 0 darab 
„nem” szavazattal (0%) és 29 961 025 darab tartózkodással (9,97%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

 
Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 
2022. év április hó 29. napján megtartott 

Éves Rendes Közgyűlésének 

 

3/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2021. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásairól, 
valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 
által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 270 487 187 darab „igen” szavazattal (90,03%), 0 darab 
„nem” szavazattal (0%) és 29 961 025 darab tartózkodással (9,97%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

 
Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 
2022. év április hó 29. napján megtartott 

Éves Rendes Közgyűlésének 

 

4/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2021. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatásairól, valamint 
az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértéke: (70,66%) közül 270 487 187 darab „igen” szavazattal (90,03%), 0 darab 

„nem” szavazattal (0%) és 29 961 025 darab tartózkodással (9,97%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

5/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2021. évi IFRS szerinti éves pénzügyi kimutatások vizsgálatának 
eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentéseit 
az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 300 448 212 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

6/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi különálló IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének 
megfelelően 43.199.488 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 32.623.413 ezer Ft saját tőkével, -287.604 ezer Ft adózási 
utáni eredménnyel elfogadja. 
  
A Közgyűlés a Társaság 2021. évi konszolidált IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének 
megfelelően 88.976.539 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 24.271.670 ezer Ft saját tőkével, 3.223.893 ezer Ft teljes 
átfogó eredménnyel elfogadja. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 300 448 212 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

7/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadta. 
 
A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2021. év után osztalékot nem fizet, az osztalékként kifizetésre 
nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
WALLIS ASSET MANAGEMENT  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
részvényes képviseletében  

Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 
Jegyzőkönyv hitelesítő  



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 300 448 212 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

8/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének 
megfelelően elfogadja. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 



A Közgyűlés valamennyi megjelent, szavazásra jogosult részvényes részvételével 283 866 836 darab érvényesen leadott 
szavazat (ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,76%) közül 253 905 811 darab „igen” 
szavazattal (89,45%), 29 961 025 darab „nem” szavazattal (10,55%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az 
alábbi Közgyűlési Határozatot: 

 
Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 
2022. év április hó 29. napján megtartott 

Éves Rendes Közgyűlésének 

 

9/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának 2021. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési 
tevékenységét megfelelőnek értékeli és részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212   darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 300 448 212 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

10/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés az Alapszabály 14.5. pontja alapján jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 300 448 212 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

11/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 8.26. pontja alapján felhatalmazza az 
Igazgatóságot saját részvények megszerzésére a következők szerint: 
 

• Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény. 

• Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát 
összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben. 

• Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 Ft. 

• Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: a tranzakciót megelőző 
tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-kal alacsonyabb árfolyam. 

• Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: a tranzakciót megelőző 
tőzsdenap záró árfolyama 25%-kal magasabb árfolyam. 

A jelen felhatalmazás kiterjed a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény 
megszerzésére is. 
 
A fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely a 
jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik. 
 
A saját részvények megszerzésekor minden esetben meg kell felelni a vonatkozó uniós jogszabályokban 
foglaltaknak is. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 300 448 162 darab „igen” szavazattal (99,99%), 50 darab 

„nem” szavazattal (0,01%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

12/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 10.1. pontja alapján felhatalmazza az 
Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint: 
 
A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 10.000.000.000 Ft, azaz 
tízmilliárd forint. 
 
A társaság alaptőkéjének felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító 
részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének 
bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával. 
 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatóságot a Ptk. vagy az Alapszabály alapján fennálló jegyzési 
elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására. 
 
Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei 
forgalomba. 
 
Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2022. április 29-i rendes közgyűlésének napját 
követő naptól számított 5 (öt) év. 
 
Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és 
módra és azok bármilyen kombinációjára vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is 
gyakorolható. 
 
Az alaptőke felemelésére történő felhatalmazás alapján az Igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével 
kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 283 866 836 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 
által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,76%) közül 283 866 836 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” 
szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

 
Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 
2022. év április hó 29. napján megtartott 

Éves Rendes Közgyűlésének 

 

13/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak havi díjazását bruttó 200.000,- Ft 
összegben, míg az Igazgatóság elnökének havi díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítsa meg. 
 
Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak havi díjazását bruttó 200.000,- Ft 
összegben, míg a Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását bruttó 250.000,- Ft összegben állapítsa meg. 
 
Az Igazgatóság javasolja, hogy az audit bizottsági tagok az audit bizottsági tagként végzett munkájukért 
külön díjazásban ne részesüljenek. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
 

 
 

Dr. Kapolyi József 
a Közgyűlés elnöke  

 

 
 

Dr. Horváth G. Gábor 
Jegyzőkönyvvezető  

 
 

WALLIS ASSET MANAGEMENT  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

részvényes képviseletében  
Dr. Kuzder Tamás meghatalmazott 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

  



A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 300 448 212 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

14/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A közgyűlés a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó 
Javadalmazási jelentését. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
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A Közgyűlés valamennyi megjelent részvényes részvételével 300 448 212 darab érvényesen leadott szavazat (ezen szavazatok 

által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 70,66%) közül 300 448 212 darab „igen” szavazattal (100%), 0 darab „nem” 

szavazattal (0%) és 0 darab tartózkodással (0%) meghozta az alábbi Közgyűlési Határozatot: 

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

2022. év április hó 29. napján megtartott 
Éves Rendes Közgyűlésének 

 

15/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata 
 

 

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 
 

• Az Alapszabály 14. pontja az alábbi új 14.12. ponttal egészül ki: 
 
„14.12. A Felügyelő Bizottság feladatai: 
 
a) a Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Igazgatóság tevékenységének összhangját a jogszabályokkal, 

a jelen Alapszabállyal, valamint a Közgyűlés által hozott határozatokkal és döntésekkel, és 
amennyiben megállapítja, hogy az Igazgatóság tevékenysége ezeknek nem felel meg, úgy 
jogosult összehívni a Közgyűlést – a napirend meghatározásával – e kérdések megtárgyalása és 
a szükséges határozatok meghozatala céljából; 
 

b) a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, annak eredményességét, illetve azt, 
hogy az ügyvezetés a feladatainak ellátása során megfelel-e az alkalmazandó jogszabályok, a 
jelen Alapszabály, valamint a Közgyűlés határozatai előírásainak, és általában a Társaság 
érdekeinek; 

 

c) a Felügyelő Bizottság részletesen megvizsgálja a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi 
kérdést, különös tekintettel a lényeges üzletpolitikai jelentésre, valamint minden olyan 
előterjesztésre, amely a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 
vonatkozik; 

 

d) a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentést készít a Közgyűlés részére a számviteli törvény szerinti 
beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról; 

 

e) a Felügyelő Bizottság megtárgyalja az Igazgatóság által készített Felelős Társaságirányítási 
Jelentést; 

 

f) a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés napját legalább 22 (huszonkettő) nappal megelőzően írásos 
jelentést készít a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításáról a Közgyűlés 
részére; 

 

g) amennyiben az Igazgatóság javaslata megfelel a jogszabályoknak és a jelen Alapszabály 
rendelkezéseinek, úgy a Felügyelő Bizottság előzetesen jóváhagyja a két, egymást követő 
számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Igazgatóság javaslatát a 
közbenső mérleg elfogadásáról, illetve osztalékelőleg fizetéséről; 

 

h) a Felügyelő Bizottság ellátja a Társaság belső ellenőrzési rendszerének szakmai irányítását, 
melynek keretében dönt az éves ellenőrzési munkaterv jóváhagyásáról, illetve az éves jelentés 
elfogadásáról azzal, hogy az éves ellenőrzési munkaterv, illetve az éves jelentés elkészíttetése a 
vezérigazgató feladata; 

 



i) a Felügyelő Bizottság megtárgyalja a megfelelési terület által készített éves jelentést; 
 

j) a Felügyelő Bizottság ellátja a Társaság belső ellenőrzéssel kapcsolatos kockázatkezelési 
rendszerének felügyeletét, jóváhagyja a kockázatkezelési szabályzatot, melynek elkészíttetése a 
vezérigazgató feladata, továbbá megtárgyalja a kockázatkezelési terület által készített éves 
jelentést.” 

 

A Közgyűlés elfogadja a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 
 
Budapest, 2022. április 29.  
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