
A Társaság közgyűléseinek lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának 
gyakorlására vonatkozó szabályok 

 

I. Szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályok 

A Társaság alaptőkéje 47 371 419 db, azaz negyvenhétmillió-háromszázhetvenegyezer-
négyszáztizenkilenc darab 100,-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált 
módon előállított törzsrészvényből áll.  

Minden 100,-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít.  

A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a Társasággal szemben egy részvényesnek számítanak; 
jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért 
egyetemlegesen felelnek 

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az 
Igazgatótanács tagja, a Könyvvizsgáló, a Társaság vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több 
részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. 

A Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi 
jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre 
szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a 
határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat, vagy 
teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. 

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és 
indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez 
fűződő szavazati jog mértékét a részvény névértéke határozza meg. Nem gyakorolhatja szavazati 
jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. 

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontját megelőzően 5. 
munkanapra, mint tulajdonosi megfeleltetési eljárás lefolytatásának kezdeményezéséről dönthet 
annak érdekében, hogy a részvénykönyv tartalmát megállapítsa. A részvényes a részvénykönyvbe 
történő bejegyzését önmaga is kérheti a Közgyűlést megelőzően, ebben az esetben a Közgyűlés 
napját megelőző 5. tőzsdenapra (Közgyűlés előtti fordulónapra) vonatkozóan kiállított és a 
részvénykönyv vezetője részére rendelkezésre bocsátott tulajdonosi igazolás bemutatásával 
kezdeményezheti azt, hogy őt a részvénykönyvbe a részvénykönyv vezetője bejegyezze. 

 

II. Közgyűlés lebonyolítására vonatkozó szabályok  

A Közgyűlést legalább évente egyszer az adott év április 30. napjáig össze kell hívni (rendes 
Közgyűlés).  

Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, 
hogy 

(a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlés kezdő napja előtti 2. 
(második) munkanapig be legyen jegyezve, és 



(b) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a 
jelen Alapszabály rendelkezéseit 

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5%-val (öt százalékával) rendelkeznek, írásban 
kérhetik az Igazgatótanácstól a Közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett. Az 
Igazgatótanács a kérelem érkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül dönt a kérdésben.  

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. 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített 
szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a 
megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább 10 (tíz) 
napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap. 

A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a Közgyűlés döntése alapján az alábbi 
módokon történhet: 

(a) az Igazgatótanács által előkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával, 
(b) szavazógéppel, 
(c) kézfelemelés útján, 
(d) helyszínen meghatározott módon. 

Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, akkor a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel 
leadott szavazat érvénytelennek minősül. Kivételesen a szavazati joggal rendelkező részvényes 
10%-ának (tíz százalékának) indítványára bármely kérdés vonatkozásában titkos vagy név szerinti 
szavazást kell elrendelni. A szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel 
kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt 
esetleg okafogyottá vált. A Közgyűlés elsőként benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról 
szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. 

A Közgyűlés elnökének tisztét az Igazgatótanács elnökének javaslatára választja a Közgyűlés az 
adott közgyűlésre. A Közgyűlés elnökének feladatai: 

(a) ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását, 
(b) a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve 

határozatképtelenség esetén az ülést elhalasztja a megismételt Közgyűlésre vonatkozó 
előírások szerint, 

(c) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes, továbbá a 
szavazatszámlálók személyére, 

(d) kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt, 
(e) a Közgyűlést összehívó meghívóban megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást 
(f) szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az 

ismételt felszólalások időtartamát, 



(g) elrendeli a szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Közgyűlés határozatát. 
(h) szünetet rendelhet el, 
(i) gondoskodik a Közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, 
(j) berekeszti a Közgyűlést, ha az összes napirendi téma megtárgyalásra került.  

 

A Közgyűlésen az Igazgatótanács tagjai, az Audit Bizottság tagjai és a Könyvvizsgáló tanácskozási joggal 
vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. 

A Közgyűlés Közgyűlési határozattal felfüggeszthető. Ha a Közgyűlést felfüggesztik, azt 30 (harminc) 
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. 

 


