
                                                                                                                            
 

 

A Konferencia-közgyűlés összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos irányelvek 

 

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 

1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1., cégjegyzékszám: 01-10-046538, adószám: 

11683991-2-43, továbbiakban: „Társaság”) jelen dokumentumban rögzíti a Konferencia-

közgyűlés összehívásával, valamint annak lebonyolításával kapcsolatos irányelveit tekintettel a 

Budapesti Értéktőzsde Zrt. által elfogadott és közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások című 

dokumentumban foglaltakra.  

 

A 2020. évben kialakult pandémiás veszélyhelyzetre is tekintettel a Társaság 2020. szeptember 30. 

napi közgyűlésén elfogadta az Alapszabály módosítását, hogy az rendelkezzen a Ptk. és más 

jogszabályok által lehetővé tett ún. konferencia-közgyűlés tartásának módjáról. A módosítás 

értelmében a Társaság Alapszabálya VI. Közgyűlés című pontjának 22) bekezdése a Konferencia-

közgyűléssel kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  

 

Amennyiben a Társaság Igazgatótanácsa különleges helyzetben az Alapszabály VI. 8) pontjában 

foglaltak alapján a Közgyűlést akként hívja össze, hogy a részvényesek személyes megjelenés 

helyett, a párbeszédet és a vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz 

közvetítésével is részt vehetnek a Közgyűlésen, így lehetőség van az ún.: konferencia-közgyűlés 

megtartására, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő 

biztonsági feltételek mellett. A részvényesek ez esetben szabadon döntenek saját részvételük 

módjáról. A konferencia-közgyűlés lebonyolítása úgy történik, hogy a Társaság a Közgyűlésre szóló 

meghívóban megadja a Közgyűlés lebonyolításához használt elektronikus hírközlő szolgáltatás 

típusát, valamint az elérési utat.   

 

A konferencia-közgyűlés olyan telekommunikációs (elektronikus hírközlési) eszköz útján kerülhet 

megtartásra – így különösen videotelefon –, amely nem korlátozza a résztvevők közötti szabad 

kommunikációt és vitát és amely valamely részvényes, vagy részvényesek csoportjára hátrányos 

megkülönböztetést nem eredményez,  továbbá alkalmas a részvényesek azonosítása, valamint a 

részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció folyamatosan biztosított általa 

(biztosítja az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való 

azonnali hozzászólás lehetőségét) és megfelelő színvonalú. Nem tartható konferencia-közgyűlés 

olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely a hangot nem közvetíti. 

 

A konferencia-közgyűlés során a kommunikáció képi adatátvitelre alkalmas eszköz és program 

segítségével történik.  

 

Az Alapszabály felhatalmazza a Közgyűlést arra, hogy Közgyűlési határozatban rendelkezzen az 

alábbi kérdésekben: 



                                                                                                                            
1. a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve 

meghatalmazottjuk személyazonossága miként ellenőrizhető, 

2. a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, 

3. a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, 

4. a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről. 

 

A konferencia-Közgyűlésen történő részvétel feltétele, hogy a részvételre jogosult rendelkezik erre 

alkalmas eszközzel és megfelelő internet kapcsolattal. A részvényes a konferencia-Közgyűlésen 

nem vehet részt amennyiben a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nem tudja 

személyazonosságát igazolni. 

 

Azoknak a részvényeseknek, akik a Közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e 

szándékukat legalább öt nappal a Közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat 

a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell 

tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.  

 

Konferencia-Közgyűlés esetén az Igazgatótanács a konferencia-Közgyűlés időtartamára szavazásra 

meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-Közgyűlés idején valamennyi részvényes 

számára elérhető. A részvényesek szavazati jogaikat a szavazásra meghatalmazott útján is 

gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-Közgyűlés alatti elérhetőségét a 

Közgyűlési meghívóban kell feltüntetni. 

 

A konferencia-Közgyűlés megnyitása előtt a Közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt 

venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. 

 

Nem tartható konferencia-Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen 

rendelkező részvényesek a Közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől 

számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a Közgyűlés 

hagyományos módon történő megtartását. 

A konferencia-Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell 

rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a Közgyűlésen elhangzottakról felvétel 

készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatótanács tagjai hitelesítenek 

és melyre a Közgyűlés jegyzőkönyv felvételének általános szabályai vonatkoznak. 

 

A konferencia Közgyűléssel (az elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével) összefüggésben a 

Társaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli. 

 

Ha a konferencia-Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásra 

kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus 

visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról. A Társaság a konferencia-közgyűlésen elektronikus 

hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásról a 2007/36/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi 



                                                                                                                            
jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő 

végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 2018/1212/EU 

rendeletben előírt tartalommal és formában tájékoztatja a részvényeseket. Ha a közvetítő kap a 

Társaságtól visszaigazolást, azt köteles a részvényesnek haladéktalanul továbbítani. E rendelkezést 

kell alkalmazni akkor is, ha közvetítői láncon keresztül kell a tájékoztatást a részvényesnek eljuttatni.   

 

A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az igazgatótanács 

köteles visszaigazolni, hogy a részvényes szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és 

azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll. A részvényes 

a kérelmét a Közgyűlés napját követő harminc napon belül nyújthatja be, és a visszaigazolást a 

társaság a részvényes kérelme érkezésétől számított tizenöt napon belül köteles közölni. 

 

Írásbeli szavazás 

A részvényes szavazati jogát különleges helyzetben a Közgyűlést megelőzően postai úton is 

gyakorolhatja. A részvényesnek az érvényes szavazat leadásához szükséges megadnia az 

azonosításához szükséges személyes adatait, így különösen részvényes nevét és kapcsolattartási 

adatait (ideértve a teljes lakcímet és ha a részvényes azt megadta, az e-mail-címet), továbbá jogi 

személy esetén a nyilvántartási számát, vagy ha nyilvántartási szám nem áll rendelkezésre, akkor 

más egyedi azonosítóját. A részvényes szavazatát a Ptk. szerinti teljes bizonyítóerejű 

magánokiratban köteles leadni, azzal, hogy a megküldés módja által annak hitelessége nem sérülhet. 

A postai úton megküldött részvényesi szavazatot a részvényesnek a Közgyűlés napját megelőző 3. 

munkanapig szükséges a Társasághoz eljuttatnia.  

 

2021. április 19. napján a Társaság közgyűlése továbbá – élve az Alapszabály „VI. Közgyűlés” című 

fejezetének 22) pontjában rögzített felhatalmazással – az alábbiak szerint állapította meg a 

Konferencia-közgyűlés megtartásának egyes részletszabályait az alábbiak szerint:  

 

1. A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek, illetve 

meghatalmazottjuk azonosítása, személyazonosság ellenőrzése 

 

A Társaság a Konferencia-közgyűlés megtartása esetén – amennyiben az alkalmazott informatikai 

eszköz ezt indokolja – jogosult a részvényesek azonosítása érdekében a Konferencia- közgyűlésen 

személyesen nem megjelenő részvényesek tekintetében előregisztrációt hirdetni. Az előregisztráció 

célja, hogy a Társaság a részvényesek számára biztosítani tudja a Konferencia közgyűlés elérési 

útját. 

 

Az előregisztráció során a részvényesnek a Társaság rendelkezésére szükséges bocsátania nevét, 

illetve azon elektronikus levelezési címét, melyre a Társaság a Konferencia-közgyűlés elérési útját 

(linkjét) megküldi. 

 

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a Társaság a közgyűlés napján a közgyűlést megelőző 

regisztráció (belépés) során távazonosítás útján ellenőrzi az elektronikus hírközlő eszköz 



                                                                                                                            
részvételével részt vevő részvényes személy azonosságát, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás 

ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. 

törvény szerinti körben. A Társaság a személyazonosság ellenőrzése során ellenőrzi, hogy a 

meghatalmazással eljáró személyek meghatalmazása megfelel-e a jogszabályban és a Társaság 

Alapszabályában rögzített formai és tartalmi követelményeknek. 

 

Az azonosítás keretében a részvényesnek az azonosításhoz felhasznált hatósági igazolványának, 

okmányának (például személyi igazolványának, vezetői engedélyének, illetve útlevelének) minden, 

rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia 

úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. A biztonsági elemet 

tartalmazó okmány kamera előtti olyan mozgatását is meg kell követelni az azonosítottól, amely 

alapján a biztonsági elem az okmányon felismerhető (pl. az okmányon található hologramon az 

okmány mozgatása esetén jól felismerhetően megtörik a fény). 

Az azonosítottnak az azonosítás során rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell. Ha a 

távazonosítás pl. az internetkapcsolat problémái miatt vagy más okból menet közben megszakad, 

a távazonosítás teljes folyamatát meg kell ismételni. 

 

Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított 

személynek megfelelően megvilágítva, úgy kell a kamerába néznie, hogy az azonosító személy meg 

tudjon győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy 

arcképének, lehetőség szerint nemének, illetve hozzávetőleges korának egyezőségéről. 

Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az azonosítást végző személynek 

rögzítenie szükséges (fel kell venni), és az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb 

adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie. 

 

2. A szavazás módja 

 

Konferencia-közgyűlés megtartása során a részvényesek az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó 

szavazataikat a jogszabályoknak megfelelő informatikai eszközön (szoftver) gombnyomással 

elektronikus úton adják le (támogatom, ellenzem, tartózkodom). Az elektronikus úton leadott 

szavazatok leadására vonatkozó visszaigazolást a Társaság a mindenkor hatályos, vonatkozó 

jogszabályok szerint köteles megküldeni a részvényes részére. 

 

3. A szavazás eredmények hiteles megállapítására vonatkozó szabályok 

 

A Társaság köteles az elektronikus úton történő szavazás során a szavazás eredményének gyors és 

hiteles megállapítására. A Társaság ennek érdekében köteles olyan informatikai eszközt 

(szoftvert/szoftvereket) alkalmazni, mely alkalmas arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően az 

elektronikus úton leadott szavazatokat követően haladéktalanul képes legyen (vissza)igazolható 

módon: 

− rögzíteni a napirendi ponthoz leadott szavazatokat, 



                                                                                                                            
− megállapítani a napirendi pontra leadott támogató, ellenző, tartózkodó szavazatokat, 

valamint a „nem szavazó” személyeket, 

− a fentiek alapján az adott napirendi pont tekintetében leadott szavazathoz tartozó 

részvényarányok összesítésével megállapítani a szavazás eredményességét, 

eredménytelenségét. 

 

A Társaság a fentiek mellett köteles a közgyűlés után a részvényes vagy a részvényes által megjelölt 

harmadik fél – jogszabályban meghatározott határidőben – előterjesztett kérésre – külön 

jogszabályban megállapított tartalommal – visszaigazolást adni arról, hogy a részvényes szavazatát 

a Társaság érvényesen rögzítette és beszámította, kivéve, ha ez az információ már rendelkezésére 

áll. 

 

 

 

4. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása 

 

A Társaság a Konferencia-közgyűlési tisztségviselőket a napirendi pontokat megelőzően az 

általános szabályok szerint választja meg. 

 

5. Részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei 

 

A Társaság köteles a Konferencia-közgyűlés alkalmával olyan informatikai eszközt (szoftvert) 

alkalmazni, mely a jogszabályoknak megfelelően biztosítja a részvényesek számára részvényeseket 

megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlását. E jog gyakorlását – amennyiben a 

Konferencia-közgyűlésen részt vevő részvényesek száma lehetővé teszi – elsősorban szóban 

szükséges biztosítani a részvényesek számára. Amennyiben a részvényesek száma és a technikai 

feltételek ezt indokolják, úgy a Társaság jogosult arra, hogy a felszólalás és javaslattételi jog 

gyakorlását kizárólag az adott informatikai eszközön belül, írásban tegye lehetővé a részvényesek 

számára. 

 

6. Felhatalmazás 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Konferencia-közgyűlés 

megtartásához szükséges további – így különösen az alkalmazandó szoftver működéséhez 

szükséges – speciális protokollokat kidolgozza és Igazgatótanácsi határozatban elfogadja 

 

 

Appeninn Nyrt. 

 


