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Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
2014. június 20. napján tartandó 

Rendkívüli Közgyűlésére 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. napirendi pont  
 
 
 
 

Tárgy: Az Alapszabály módosítása (bevezető, III. 8., IV. 1., V. 3., 4., 8., 9., 10., 13., 
14., 16., 17., 18., VI. 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 15., 19., VII. 1., 3., 10., IX. 
7., X. 2., XI. 1., 4., 7., 8., 9., 10., 12., 19.) és új pontokkal való kiegészítése 
(VI. 23., XI. 20.) 



 
A.) A cégjegyzésre való jogosultság módosítása 
 
Az Igazgatótanács javasolja, hogy a jövőben az Igazgatótanács elnöke önálló cégjegyzési joggal 
rendelkezzen, míg az Igazgatótanács – elnökön kívüli – többi tagja (bármely két tag) a jelenlegi 
szabályozással egyezően együttes cégjegyzési jogosultsággal rendelkezzen.  
 
A fentiekre tekintettel az Alapszabály X.2. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket 
vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
X.) 
2.) A Társaság cégjegyzésére jogosultak:  

a.) az Igazgatótanács elnöke önállóan, 
b.) az Igazgatótanács – elnökön kívüli – bármely két tagja együttesen, 
c.) a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre 

feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában meghatározott személlyel 
együttesen. 

 
B.) Vezető tisztségviselők számára felmentvény megadásának lehetősége 
 
Az Igazgatótanács javasolja, hogy a vezető tisztségviselők számára felmentvény megadásának lehetősége 
épüljön be a Társaság alapszabályába. 
 
A fentiekre tekintettel az Alapszabály VI.2. pontját szükséges kiegészíteni egy o) alponttal, amelyre – az új 
rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
2.)  
o) vezető tisztségviselők részére felmentvény megadása. 
 
Továbbá az Alapszabály VI.4. pontját szükséges kiegészíteni, amelyre – az új rendelkezéseket vastag dőlt 
betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
4.) A Közgyűlést legalább évente egyszer az adott év április 30. napjáig össze kell hívni (rendes közgyűlés). 
A Közgyűlés évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben kifejtett 
ügyvezetési tevékenysége megfelelőségének értékelését, és – a beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg – határoz a vezető tisztségviselők előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési 
tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvény tárgyában. 
 
 
C.) A 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel való összhang megteremtése 
 
A fenti módosítások következtében a Társaságnak a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a alapján a 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá kell helyezkednie és a közgyűlésen döntést kell hozni a Ptk. 
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről. Ez a döntéshozatal a 6. napirendi pont alatt a 
Társaság Közgyűlésének napirendjén szerepel. A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködésről szóló döntés feltételezi, hogy a Társaság alapszabálya összhangban áll a Ptk. 
rendelkezéseivel. Mindezekre tekintettel az Igazgatótanács az Alapszabály alábbi pontjait javasolja a 
következő szövegszerű javaslatoknak megfelelően módosítani, kiegészíteni. 
 
Az Alapszabály bevezetőjének módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
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ALAPSZABÁLYA  
 
amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján a Társaság 
részvényesei az alábbiak szerint állapítanak meg: 
 
Az Alapszabály III.8. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
III.) 
8.) A Társaság részvénye szabadon átruházható, a Ptk.-nak a részvény átruházásának korlátozásáról szóló 
rendelkezései nem alkalmazhatók. Az átruházás az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján 
történik. Ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az 
értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják. 
 
Az Alapszabály IV.1. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
IV.) 
1.) A Társaság Igazgatótanácsa, illetve megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény 
tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi 
meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös 
képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, 
ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), –  amennyiben ezt a részvényes 
bejelenti a részvénykönyv vezetőjének – a részvényes Ptk. 3:256. §-a szerinti meghatalmazottjának nevét, 
postázási címét, valamint egyéb, jogszabályában meghatározott adatokat. Amennyiben az Igazgatótanács a 
részvénykönyv vezetésére megbízást ad, akkor a megbízás tényét és a megbízott személyét a 
Cégközlönyben és a Társaság hirdetményeire szolgáló helyeken közzé kell tenni. 
 
Az Alapszabály V.3. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 
3.) Az Igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, az Audit Bizottság 
jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára 
vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a 
határozati javaslatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványt a 
Társasági hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint a Közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően 
nyilvánosságra hozza.  
 
Az Alapszabály V.4. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 
4.) Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban 
kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi 
pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a 
közgyűlés összehívásáról szóló meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. 
 
Az Alapszabály V.8. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 
8.) A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a 
Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, 
úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja. A 
részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a 
Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni. 
 



Az Alapszabály V.9. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 
9.) A Társaságnak a szavazatok legalább 1 %-val rendelkező részvényesei, valamint a Társaság azon 
hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke 10 %-át, a 
kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek megelőlegezésével egyidejűleg 
kérhetik a cégbíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása 
céljából. 
 
Az Alapszabály V.10. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 
10.) A részvényest a Társaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint felosztható és a Közgyűlés által 
felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. 
Osztalékra való jogosultságot a XI.5. pont, míg az osztalék kifizetésének részleteit a XI.6. pont 
szabályozza.  
 
Az Alapszabály V.13. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 
13.) Bármely részvényes, továbbá az Igazgatótanács bármely tagja jogosult a Ptk. 3:35. §-a alapján a 
Közgyűlés, az Igazgatótanács, az Audit Bizottság jogsértő határozatának bírósági felülvizsgálatát kérni a 
Ptk. 3:36. § szabályai alapján. 
 
Az Alapszabály V.14. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 
14.) Ha a Közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó, számviteli törvény szerinti beszámolót vagy 
az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön 
megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve, ha a Közgyűlés szabályszerűen bejelentett ilyen 
indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a Társaságnak a szavazatok legalább 5 
%-val rendelkező részvényesei kérelmére a cégbíróság elrendeli. Az előbbi kérelmet a Közgyűlés ülésének 
napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kell előterjeszteni. 
 
Az Alapszabály V.16. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 
16.) Befolyásszerzés esetén a Tpt. szabályai alkalmazandók. 
 
Az Alapszabály V.17. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 
17.) A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli 
hozzájárulást a Ptk. 3:252. § szerint meghatározott időpontig a Társaságnak befizetni, illetve rendelkezésre 
bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az 
általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaság fennállása alatt nem követelheti vissza. 
 
Az Alapszabály V.18. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
V.) 



18.) A részvényes - a Ptk. 3:252. §-ban meghatározott határidőn belül - a részvény névértékének 
befizetésére akkor köteles, amikor az Igazgatótanács az alapszabályban meghatározott feltételek szerint 
erre felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet. 
 
Az Alapszabály VI.2. pontjának a), e), k), l), alpontjainak módosítására vonatkozóan – az új 
rendelkezéseket vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
2.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról, ide nem 
értve az Alapszabály VII.4. és XI.12. pontjaiban meghatározott eseteket; 
e) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; 
k) döntés – a Ptk. eltérő rendelkezése hiányában – a saját részvény megszerzéséről, illetve az 
Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére; 
l) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről; döntés a Ptk. 3:294. § (1) 
bekezdés szerint az Igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére; 
 
Az Alapszabály VI.3. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
3.) A Közgyűlésnek a fenti felsorolás a)-f) pontjaiban, ha Ptk. eltérően nem rendelkezik, a határozati 
javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia.  
 
Az Alapszabály VI.5. pontjának k) alpontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag 
dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
5.) 
k) a Ptk.-ban meghatározott egyéb esetekben. 
 
Az Alapszabály VI.6. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
6.) A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, az Audit Bizottság jelentésének 
lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó 
összesítéseket továbbá a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati 
javaslatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványt a 
Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra kell hozni a Társasági hirdetményekre 
vonatkozó szabályok szerint. 
 
Az Alapszabály VI.8. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
8.) A Közgyűlést - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az Igazgatótanács hívja össze. A Közgyűlés a 
Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott Közgyűlés helyét az Igazgatótanács határozza 
meg. A Közgyűlést, annak kezdőnapját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság hirdetményeire 
meghatározottak szerint meghívó útján kell összehívni.  
 
Az Alapszabály VI.10. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
10.) A meghívó tartalmazza: 

a) a Társaság cégnevét és székhelyét; 
b) a Közgyűlés időpontját és helyét; 



c) a Közgyűlés megtartásának módját; 
d) a Közgyűlés napirendjét; 
e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket; 
f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét; 
g) tájékoztatást arról, hogy Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve 

részvényesi meghatalmazott nevét Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. munkanapig 
kell a részvénykönyvbe bejegyezni; 

h) tájékoztatást arról, hogy  
i) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek 

nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza 
ii) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett 

személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában 
iii) 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 

i) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog 
gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket; 

j) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének 
időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is), 
ideértve a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok 
eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyére vonatkozó 
tájékoztatást. 

 
Az Alapszabály VI.11. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
11.) A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a 
részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető 
szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett 
változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A 
Közgyűlésről a Ptk. szerinti tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
Az Alapszabály VI.15. pontjának e) alpontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag 
dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
15.) 
e) a Közgyűlést összehívó meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást 
 
Az Alapszabály VI.19. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
19.) A Közgyűlés közgyűlési határozattal felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon 
belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek 
megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet 
felfüggeszteni. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet 
ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. 
 
Az Alapszabály VI. pontját szükséges kiegészíteni egy 23.) számú ponttal, amelyre – az új rendelkezéseket 
vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VI.) 
23.) A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot 
hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozatok részvényesei az 
alábbiak szerint 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. A 
hozzájárulás gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől 
számított 15 napon belül a részvényes a hozzájáruló nyilatkozatáról nyilatkozhat. 
 
Az Alapszabály VII.1. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VII.) 
1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási 
rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. 
Az Igazgatótanács tagjai többségének – a Ptk.-ban meghatározott kivétellel – a Ptk.-ban 
meghatározott független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű 
többséggel elnököt választanak. 
 
Az Alapszabály VII.3. pontjának b) és o) alpontjainak módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket 
vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
VII.) 
3.) 
b) a Közgyűlés összehívása, a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve 
o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről 
 
Az Alapszabály VII.10. pontja 2. mondatának 2. tagmondatát szükséges hatályon kívül helyezni, ezért az 
Igazgatótanács javasolja az előbbi tagmondat hatályon kívül helyezését. 
 
Az Alapszabály IX.7. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
IX.) 
7.) Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának 
jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatótanács tagjainak a Ptk.-ban 
meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a 
Közgyűlés ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem 
hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. 
 
Az Alapszabály XI.1. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
XI.) 
1.) A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a 
Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának 
esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott 
eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. 
Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri 
el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés 
veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.  
 
Az Alapszabály XI.4. pontjának kiegészítésére vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
XI.) 
4.) A részvényest a Társaságnak az 1. pont szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt 
eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad, osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes 
jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott napon (fordulónap) a 
részvény tulajdonosa. A fordulónap legkorábban a Közgyűlést követő 10. tőzsdenap lehet. A részvényes 
az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Közgyűlés az osztalék 
fizetéséről az Igazgatótanácsnak az Audit Bizottság által jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény 



szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában 
is teljesíthető. 
 
Az Alapszabály XI.7. pontjának a) alpontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag 
dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
XI.) 
7.)  
a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság 
rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó 
számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a 
számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített 
összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem 
csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá 
 
Az Alapszabály XI.8. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
XI.) 
8.) A Társaság saját részvényeit az alaptőke 25%-át meg nem haladó mértékben kizárólag alaptőkén 
felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg figyelemmel a Ptk. 3:222. §-ban foglalt szabályokra. 
Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes 
befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg. Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott 
üzleti évben a Társaság az 1. pontban meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot . 
Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a 
mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. 
 
Az Alapszabály XI.9. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
XI.) 
9.) A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanácsot arra, a feltételek 
meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb 18 hónapos 
időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhető részvények fajtáját 
(osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és 
legmagasabb összegét. Nincs szükség a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények 
megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, 
kivéve a részvények felvásárlására irányuló nyilvános vételi ajánlat esetében. Nincs szükség a 
saját részvények megszerzéséhez a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a Társaság 
a részvényeket a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében 
vagy átalakulás során szerzi meg. Ezekben az esetekben az Igazgatótanács a soron következő 
Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a 
megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez 
viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. A jogsértéssel megszerzett saját részvények esetén a 
Ptk. 3:224. § szerint kell eljárni. 
 
Az Alapszabály XI.10. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
XI.) 
10.) A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a 
határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál 
figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket 
megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni. Az osztalékra való 
jogosultság szabályai megfelelően alkalmazandók a Társaság megszűnése esetén a társasági vagyon 
felosztása során is. 
 



Az Alapszabály XI.12. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
XI.) 
12.) A Közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A 
felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az 
Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb 5 éves időtartam 
alatt összesen felemelheti. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, 
megújítható felhatalmazás az előző pont szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozik. Az 
Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az 
Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk., illetve az Alapszabály szerint egyébként a 
Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése 
miatt szükséges módosítását is. Az felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az 
Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Cégközlönyben közzétenni. 
 
Az Alapszabály XI.19. pontjának módosítására vonatkozóan – az új rendelkezéseket vastag dőlt betűvel 
jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
XI.) 
19.) Az Igazgatótanács az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a 
központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a 
részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. Egyebekben az alaptőke felemelésére, valamint az 
alaptőke-leszállítására a hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Az Alapszabály XI. pontját szükséges kiegészíteni egy 20.) számú ponttal, amelyre – az új rendelkezéseket 
vastag dőlt betűvel jelölve – az Igazgatótanács az alábbi szövegszerű javaslatot teszi: 
 
XI.) 
20.) Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a 
tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az 
alábbiakban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. 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. A hozzájárulás gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató 
hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes a hozzájáruló nyilatkozatáról 
nyilatkozhat. 
 
 
Az Alapszabály VI.2.a) pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály 
módosítása, a módosításra vonatkozó határozati javaslatot az Alapszabály VI.3. pontja értelmében legalább 
háromnegyedes többséggel kell elfogadni. 
 
 
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására. 
 
Budapest, 2014. május 27.  
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ALAPSZABÁLYA  
 
amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján a 
Társaság részvényesei az alábbiak szerint állapítanak meg: 
 
III.) 
8.) A Társaság részvénye szabadon átruházható, a Ptk.-nak a részvény átruházásának 
korlátozásáról szóló rendelkezései nem alkalmazhatók. Az átruházás az értékpapírszámlán 
történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. Ellenkező bizonyításáig azt a személyt kell a 
részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják. 
 
IV.) 
1.) A Társaság Igazgatótanácsa, illetve megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes 
részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a 
részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló 
részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), 
részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát 
(tulajdoni részesedésének mértékét), –  amennyiben ezt a részvényes bejelenti a részvénykönyv 
vezetőjének – a részvényes Ptk. 3:256. §-a szerinti meghatalmazottjának nevét, postázási címét, 
valamint egyéb, jogszabályában meghatározott adatokat. Amennyiben az Igazgatótanács a 
részvénykönyv vezetésére megbízást ad, akkor a megbízás tényét és a megbízott személyét a 
Cégközlönyben és a Társaság hirdetményeire szolgáló helyeken közzé kell tenni. 
 
V.) 
3.) Az Igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, az Audit 
Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és 
szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel 
kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, továbbá a képviselő útján történő 
szavazáshoz használandó nyomtatványt a Társasági hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint 
a Közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.  
 
V.) 
4.) Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, - az ok megjelölésével 
- írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, 



továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A 
részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló meghívó megjelenésétől 
számított 8 napon belül gyakorolhatják. 
 
V.) 
8.) A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden 
részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a 
szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés 
napja előtt 3 nappal megkapja. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási 
kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-
ának szabályai szerint megtéríteni. 
 
V.) 
9.) A Társaságnak a szavazatok legalább 1 %-val rendelkező részvényesei, valamint a Társaság 
azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri az alaptőke 
10 %-át, a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig a költségek 
megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbíróságtól könyvvizsgáló kirendelését a kifizetés 
jogszerűségének megvizsgálása céljából. 
 
V.) 
10.) A részvényest a Társaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint felosztható és a Közgyűlés 
által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) 
illeti meg. Osztalékra való jogosultságot a XI.5. pont, míg az osztalék kifizetésének részleteit a 
XI.6. pont szabályozza.  
 
V.) 
13.) Bármely részvényes, továbbá az Igazgatótanács bármely tagja jogosult a Ptk. 3:35. §-a alapján 
a Közgyűlés, az Igazgatótanács, az Audit Bizottság jogsértő határozatának bírósági 
felülvizsgálatát kérni a Ptk. 3:36. § szabályai alapján. 
 
V.) 
14.) Ha a Közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó, számviteli törvény szerinti 
beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt vagy 
kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve, ha a 
Közgyűlés szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt 
a vizsgálatot a Társaságnak a szavazatok legalább 5 %-val rendelkező részvényesei kérelmére a 
cégbíróság elrendeli. Az előbbi kérelmet a Közgyűlés ülésének napjától számított 30 napos 
jogvesztő határidőn belül kell előterjeszteni. 
 
V.) 
16.) Befolyásszerzés esetén a Tpt. szabályai alkalmazandók. 
 
V.) 
17.) A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének megfelelő pénzbeli és nem 
pénzbeli hozzájárulást a Ptk. 3:252. § szerint meghatározott időpontig a Társaságnak befizetni, 
illetve rendelkezésre bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az alaptőke-leszállítás esetét 
kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaság fennállása 
alatt nem követelheti vissza. 
 
V.) 
18.) A részvényes - a Ptk. 3:252. §-ban meghatározott határidőn belül - a részvény névértékének 
befizetésére akkor köteles, amikor az Igazgatótanács az alapszabályban meghatározott feltételek 
szerint erre felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget 
tehet. 
 
VI.) 
2.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 



a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról, 
ide nem értve az Alapszabály VII.4. és XI.12. pontjaiban meghatározott eseteket; 
e) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; 
k) döntés – a Ptk. eltérő rendelkezése hiányában – a saját részvény megszerzéséről, illetve az 
Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére; 
l) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről; döntés a Ptk. 3:294. § 
(1) bekezdés szerint az Igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére; 
o) vezető tisztségviselők részére felmentvény megadása. 
 
VI.) 
3.) A Közgyűlésnek a fenti felsorolás a)-f) pontjaiban, ha Ptk. eltérően nem rendelkezik, a 
határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia.  
 
VI.) 
4.) A Közgyűlést legalább évente egyszer az adott év április 30. napjáig össze kell hívni (rendes 
közgyűlés). A Közgyűlés évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben 
kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségének értékelését, és – a beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg – határoz a vezető tisztségviselők előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési 
tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvény tárgyában. 
 
VI.) 
5.) 
k) a Ptk.-ban meghatározott egyéb esetekben. 
 
VI.) 
6.) A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, az Audit Bizottság 
jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok 
számára vonatkozó összesítéseket továbbá a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos 
előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz 
használandó nyomtatványt a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra kell 
hozni a Társasági hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint. 
 
VI.) 
8.) A Közgyűlést - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az Igazgatótanács hívja össze. A 
Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott Közgyűlés helyét az 
Igazgatótanács határozza meg. A Közgyűlést, annak kezdőnapját legalább 30 nappal megelőzően 
a Társaság hirdetményeire meghatározottak szerint meghívó útján kell összehívni.  
 
VI.) 
10.) A meghívó tartalmazza: 

a) a Társaság cégnevét és székhelyét; 
b) a Közgyűlés időpontját és helyét; 
c) a Közgyűlés megtartásának módját; 
d) a Közgyűlés napirendjét; 
e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket; 
f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és 
idejét; 
g) tájékoztatást arról, hogy Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve 
részvényesi meghatalmazott nevét Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. 
munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni; 
h) tájékoztatást arról, hogy  

i) a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, 
akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza 
ii) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett 
személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő 
átruházásában 



iii) 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 

i) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó 
jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket; 
j) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok 
elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának 
címét is), ideértve a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő 
dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyére 
vonatkozó tájékoztatást. 

 
VI.) 
11.) A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni 
a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az 
őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében 
bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával 
hitelesíti. A Közgyűlésről a Ptk. szerinti tartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
VI.) 
15.) 
e) a Közgyűlést összehívó meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást 
 
VI.) 
19.) A Közgyűlés közgyűlési határozattal felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 
napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés 
tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A Közgyűlést 
csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott 
közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. 
 
VI.) 
23.) A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot 
hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozatok részvényesei az 
alábbiak szerint 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. A 
hozzájárulás gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől 
számított 15 napon belül a részvényes a hozzájáruló nyilatkozatáról nyilatkozhat. 
 
VII.) 
1.) A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes 
irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb kilenc természetes 
személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének – a Ptk.-ban meghatározott kivétellel – 
a Ptk.-ban meghatározott független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács tagjai maguk 
közül egyszerű többséggel elnököt választanak. 
 
VII.) 
3.) 
b) a Közgyűlés összehívása, a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve 
o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről 
 
VII.) 
10.) Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. 
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
IX.) 
7.) Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság 
vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatótanács 
tagjainak a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés 



összehívását kezdeményezni. Ha a Közgyűlés ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a 
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a Társaság 
törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. 
 
X.) 
2.) A Társaság cégjegyzésére jogosultak:  

a.) az Igazgatótanács elnöke önállóan, 
b.) az Igazgatótanács – elnökön kívüli – bármely két tagja együttesen, 
c.) a Társaság Igazgatótanácsa által az ügyek meghatározott csoportjára nézve 

cégjegyzésre feljogosított munkavállaló az Igazgatótanács határozatában 
meghatározott személlyel együttesen. 

 
XI.) 
1.) A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel 
kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az 
alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek 
teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal 
kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a 
Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés 
következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a 
Társaság fizetőképességét.  
 
XI.) 
4.) A részvényest a Társaságnak az 1. pont szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani 
rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad, osztalék illeti meg. 
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban 
meghatározott napon (fordulónap) a részvény tulajdonosa. A fordulónap legkorábban a 
Közgyűlést követő 10. tőzsdenap lehet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni 
hozzájárulása arányában jogosult. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatótanácsnak az 
Audit Bizottság által jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg határozhat. Az osztalék nem pénzbeli juttatás formájában is 
teljesíthető. 
 
XI.) 
7.)  
a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság 
rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg 
az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta 
keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad 
eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint 
helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá 
 
XI.) 
8.) A Társaság saját részvényeit az alaptőke 25%-át meg nem haladó mértékben kizárólag 
alaptőkén felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg figyelemmel a Ptk. 3:222. §-ban foglalt 
szabályokra. Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve 
kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg. Tilos a saját 
részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a Társaság az 1. pontban meghatározott feltételek 
hiányában nem fizethet osztalékot . Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti 
beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon 
belül lehet figyelembe venni. 
 
XI.) 
9.) A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanácsot arra, a 
feltételek meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy 
legfeljebb 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a 
megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés 
esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a Közgyűlés által 



adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül 
fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, kivéve a részvények felvásárlására 
irányuló nyilvános vételi ajánlat esetében. Nincs szükség a saját részvények megszerzéséhez a 
Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a Társaság a részvényeket a Társaságot 
megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében vagy átalakulás során szerzi 
meg. Ezekben az esetekben az Igazgatótanács a soron következő Közgyűlésen köteles 
tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett 
részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez 
viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. A jogsértéssel megszerzett saját részvények 
esetén a Ptk. 3:224. § szerint kell eljárni. 
 
XI.) 
10.) A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját 
részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog 
gyakorlásánál figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult 
részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba 
venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelően alkalmazandók a Társaság 
megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása során is. 
 
XI.) 
12.) A Közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. 
A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), 
amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, 
legfeljebb 5 éves időtartam alatt összesen felemelheti. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az 
alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás az előző pont szerinti valamennyi 
alaptőke-emelési esetre vonatkozik. Az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő 
felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével 
kapcsolatos, a Ptk., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó 
döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges 
módosítását is. Az felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az 
Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Cégközlönyben 
közzétenni. 
 
XI.) 
19.) Az Igazgatótanács az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül értesíti 
a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés 
következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról. Egyebekben az alaptőke 
felemelésére, valamint az alaptőke-leszállítására a hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
XI.) 
20.) Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a 

tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az 
alábbiakban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. 
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. A hozzájárulás gyakorlásának lehetőségéről 
közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes a 
hozzájáruló nyilatkozatáról nyilatkozhat. 

 
 
Budapest, 2014. június 20. 
 
 
 

…………………………………… 
a Közgyűlés elnöke 

………………………………. 
Jegyzőkönyvvezető 

 
 

 



 
 

……………………………………. 
Jegyzőkönyv hitelesítő 

………………………………. 
Jegyzőkönyv hitelesítő 

Ellenjegyzem, Budapesten, 2014. június 20. napján: 


