
Felelıs Társaságirányítási Jelentés  

 

 
A TVNETWORK Telekommunikációs Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (a 
“Társaság”) a felelıs társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és 
nyilatkozatot teszi közzé:  
 
A Társaság irányítását ellátó szervek leírása  
 
Az igazgatóság mőködése  

 
A Társaság ügyvezetését az 5 tagból álló Igazgatóság látja el. A tagokat a Közgyőlés választja 
5 évnél nem hosszabb idıszakra. Az Igazgatóság tagjai megbízásuk lejárta után 
újraválaszthatók.  
Az Igazgatóság tagjai 2008. április 24-én (a független tagok neve aláhúzással és dılt betős 
nyomtatással van kiemelve) :  
Fébert Richard (vezérigazgató) 
Gonda Zoltán 
Kiss Gábor 
Nemes Attila (az Igazgatóság elnöke) 
Habozy László 

 
Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerő szótöbbséggel választja meg elnökét. Ügyrendjét 
az Igazgatóság maga állapította.  
Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke hívja össze, írásban, a napirend, a hely és 
idıpont megjelölésével. Az ülésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni. 
 
Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság éves tervének és 3 éves tervének elfogadása, a 
Társaság rendes és rendkívüli közgyőlésének összehívása, a közgyőlés hatáskörébe tartozó 
ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyőlés elé terjesztése; az 
ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés 
elkészítése és az évi rendes közgyőlés elé terjesztése; döntés hitel felvételérıl, garancia- és 
egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, más társaságban tulajdon(rész) megszerzésérıl, 
bármely befektetésrıl, vagy a Társaságból való vagyoneladásról, a Társaság bármely más 
társaságban való tulajdon(rész)ének eladásáról; a Társaság Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának jóváhagyása; a Társaság belsı cégjegyzési szabályzatának jóváhagyását. 
 
Az Igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az igazgatósági 
ülésrıl szóló jegyzıkönyv vezetıjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.  
Az Igazgatóság határozatképes, ha többsége jelen van. Az Igazgatóság határozatait egyszerő 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt. A 
határozatban érintett személyek szavazati joga az adott kérdésben szünetel.  
 
A tárgyidıszakban az Igazgatóság általában heti rendszerességgel ülésezett valamennyi tag 
részvételével.  

Az Igazgatóság és a menedzsment/ügyvezetı közti felelısség és feladatmegosztás 

bemutatása  

A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét, a Közgyőlés által választott Vezérigazgató 
irányítja és ellenırzi. 



 
A Társaság operatív tevékenységének irányítását a Vezérigazgató végzi. A Vezérigazgató  az 
ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyőlés és az Igazgatóság határozatai 
által meghatározott keretek között egyéni felelısséggel végzi.  
A Vezérigazgató saját hatáskörét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint a Társaság 
belsı ügyintézése körében annak vezetıire és dolgozóira munkaköri leírással általánosan vagy 
eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredı jogkörének 
korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bír.  
A Vezérigazgatót illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a 
közgyőlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe.  
A Vezérigazgató gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók fölött a 
munkáltatói jogokat.  
A Vezérigazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerzıdéseket köt, képviseli a 
céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok elıtt.  
 
A Vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat – a közgyőlés hatáskörébe tartozó munkáltatói 
jogokat kivéve – az Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintı 
határozatok meghozatalában a Vezérigazgató, mint igazgatósági tag szavazati jogát nem 
gyakorolhatja.  
Az Igazgatóság jogkörének egy részét a Vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti 
kikötésekkel és feltételekkel, mely jogkörök bármelyikét idırıl idıre visszavonhatja, vagy 
megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelısségét nem érinti.  
 
A menedzsment tagjai 2008. április 24-én:  
 
Fébert Richard vezérigazgató 
Gonda Zoltán mőszaki igazgató 
Kiss Gábor mőszaki igazgató 
Nemes Attila gazdasági igazgató 
Habozy László kereskedelmi igazgató 
 

A menedzsment munkájának értékelése, javadalmazás  

 
A menedzsment tagok munkája értékelésére jelenleg nem került kidolgozásra külön irányelv. 
 
A Felügyelı Bizottság  

 
A Felügyelı Bizottság legalább 3 tagból áll, akiket a közgyőlés választott meg határozott 
idıre, de megbízatásuk 5 évnél nem hosszabb idıtartamra szólhat.  
A Felügyelı Bizottság tagjai elsı ülésükön szótöbbséggel elnököt választanak. A Felügyelı 
Bizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelı Bizottság üléseit, kijelöli a 
jegyzıkönyvvezetıt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.  
A Felügyelı Bizottság évenként legalább egyszer ülést tart. A Felügyelı Bizottság ülését 
annak elnöke hívja össze. A Felügyelı Bizottság rendkívüli ülést tart, ha a Felügyelı 
Bizottság, vagy az Igazgatóság bármely tagja ezt kéri. A Felügyelı Bizottság ülése 
határozatképes, ha szabályszerően összehívták és azon tagjainak 2/3-a jelen van.  
A Felügyelı Bizottság hatásköre kiterjed az alábbiakra: a közgyőlés elé terjesztett valamennyi 
fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának 
megvizsgálása és arról jelentés tétele a közgyőlésnek. Az osztalékfizetésrıl és a felelıs 



vállalatirányítási jelentésrıl szóló elıterjesztéseket az Igazgatóság a Felügyelı Bizottság 
jóváhagyásával tárja a közgyőlés elé; a közgyőlést haladéktalanul összehívja abban az 
esetben, ha törvénybe, az Alapszabályba, a közgyőlés határozataiba ütközı intézkedéseket 
vagy a Társaság és a részvényesek érdekeit sértı mulasztásokat avagy visszaéléseket 
tapasztal; a Társaság ügyvezetésének felügyelete; ellátja a törvényben elıírt egyéb feladatait.  
Ügyrendjét a Felügyelı Bizottság maga állapítja meg és a közgyőlés elé terjeszti 
jóváhagyásra. A Felügyelı Bizottság ülésérıl jegyzıkönyvet vezet.  
 
A Felügyelı Bizottság tagjai 2008. április 24-én (valamennyien független tagok) :  
 
Balogh Levente 

Dunay Rezsı 
Tóthné Szunai Andrea 
 
A tárgyidıszakban (2007-es év) a Felügyelı-bizottság négy alkalommal ülésezett a tagok 
hiánytalan részvételével.  

Az Ellenırzı (Audit) bizottság  

 
Az ellenırzı (audit) bizottság három tagból áll, akiket a közgyőlés a Felügyelı Bizottság 
független tagjai közül választott. Az Audit bizottság hatáskörébe tartozik: a számviteli 
törvény szerinti beszámoló véleményezése; javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és 
díjazására; a könyvvizsgálóval megkötendı szerzıdés elıkészítése, a részvénytársaság 
képviseletében a szerzıdés aláírása; a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és 
összeférhetetlenségi elıírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval 
való együttmőködéssel kapcsolatos teendık ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelı 
Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; a pénzügyi beszámolási 
rendszer mőködésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; a 
Felügyelı Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelı 
ellenırzése érdekében.  
 
Az Audit bizottság tagjai 2008. április 24-én (valamennyien független tagok):  
 
Balogh Levente elnök  
Dunay Rezsı 
Tóthné Szunai Andrea 
 
A tárgyidıszakban, (2007-es év) az Audit bizottság két alkalommal ülésezett a tagok 
hiánytalan részvételével. 
  
A Társaságnál nem mőködik jelölıbizottság és javadalmazási bizottság. A vonatkozó 
funkciókat az Igazgatóság független tagjai látják el anélkül, hogy formális testületet 
alkotnának.  
 

A könyvvizsgáló  

A Társaság könyvvizsgálóját az Audit bizottság javaslata alapján a közgyőlés választja meg a 
következı évi rendes közgyőlésig terjedı egy évre. A könyvvizsgáló feladata a Társaság 
üzleti könyveinek ellenırzése; a közgyőlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló 



igazgatósági elıterjesztésrıl jelentés készítése; a törvényben meghatározott egyéb 
jogosítványok gyakorlása.  
A Társaság könyvvizsgálója a könyvvizsgálathoz nem köthetı egyéb szakmai 
szolgáltatásokat, funkciókat nem lát el.  

A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei  

A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a tızsdei szabályok alapján jár el, azaz 
félévenként gyorsjelentés, üzleti éve lezárásával pedig éves jelentés formájában publikálja 
eredményeit, továbbá soronkívüli tájékoztatást tesz közzé, amennyiben a gazdálkodásában 
beállt vagy beálló változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa 
kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, 
illetve a piaci szereplık számára lényegesek befektetési döntéseik meghozatalakor.  

A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában  

A bennfentes személyek körét törvény szabályozza. A törvény ez irányú elıírásának a 
Társaság nyomatékkal érvényt szerez azzal, hogy azok betartására külön belsı utasítással is 
felhívja az érintettek figyelmét, a kapcsolatos ügyek intézését pedig Nemes Attila 
igazgatósági tag hatáskörébe utalja.  
 
 

A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintı ismertetése és a közgyőlés 

lebonyolításával összefüggı szabályok rövid ismertetése  

 
A Társaság jelenlegi bejegyzés alatt álló alaptıkéje 17.236.000 db egyenként 1.00 forint 
névértékő, azonos tagsági jogokat megtestesítı dematerializált törzsrészvénybıl áll.  
A Társaság Igazgatósága, vagy a tıkepiaci törvény szabályai szerinti megbízottja a 
részvényekrıl részvénykönyvet vezet, amely legalább a következıket tartalmazza:  
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve (cége);  
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye);  
- részvényfajtánként, illetve részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes 
részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke).  
A részvénykönyvbe bárki betekinthet.  
A tulajdonosváltozást az értékpapírszámla-vezetı vezeti át, ezzel egyidejőleg értesíti a 
részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérıen 
nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.  
Nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek a neve a részvénykönyvben 
nem szerepel.  
A Társaság legfıbb szerve a közgyőlés, amely a részvényesek összességébıl áll.  
A közgyőlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett 
közgyőlést megelızıen 30 nappal az Igazgatóság nyilvánosan közzéteszi.  
Minden közgyőlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és 
székhelyét, a közgyőlés helyét, napját és idıpontját, a közgyőlés napirendjét, valamint a 
szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt 
közgyőlés helyét és idıpontját.  
A közzétett napirenden nem szereplı ügyben a közgyőlés csak akkor hozhat döntést, ha 
valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.  
A közgyőlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét 
képviselı részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselıje útján jelen van. Az ilyen 
képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell 



foglalni és azt a közgyőlési meghívóban megjelölt helyen és idıben, de legkésıbb a 
közgyőlés kezdetekor a jegyzıkönyvvezetınek át kell adni. A képviseleti meghatalmazás 
érvényessége egy közgyőlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt esetleg újra 
összehívott közgyőlést is.  
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyőlés az eredeti napirenden szereplı ügyekben 
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  
A közgyőlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve a 
részvénykönyvben a közgyőlést összehívó hirdetményben megjelölt részvény-könyv-zárási 
idıpontban szerepel. A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a közgyőlés 
helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelı gyakorlati lehetıségét a 
részvényesek számára.  
A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), mint letéti hely által, illetve a KELER 
igazolása alapján kiállított letéti igazolást a Társaság a részvényes tulajdonjogának 
bizonyítékaként elfogadja.  
A szavazás mikéntjét – nyílt vagy titkos szavazás – mindenkor a közgyőlés állapítja meg. Ha 
a közgyőlés titkos szavazást kíván, a közgyőlés elnökének javaslatára szavazatszámláló 
bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság 3 tagból áll. A szavazatszámláló bizottság a 
szavazás eredményérıl írásbeli jelentést tesz, amit a közgyőlés elnöke ismertet és csatol a 
közgyőlési jegyzıkönyvhöz.  
A Társaság az egy részvény – egy szavazat elvet alkalmazza.  
A közgyőlés elnökét a jelenlévık közül a közgyőlés egyszerő szótöbbséggel maga választja. 
A jelölt minden esetben a szavazás elıtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. 
Ugyanez az eljárás irányadó a közgyőlés elnöke által javasolt szavazatszámlálók és a 
jegyzıkönyv hitelesítıje választására is, azzal, hogy a közgyőlési jegyzıkönyv hitelesítıje 
csak részvényes, illetve annak képviselıje lehet.  
A közgyőlés elnöke kijelöli a jegyzıkönyvvezetıt, vezeti a tanácskozást a napirend alapján, 
elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyőlés határozatait.  
A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseinek 
megtartásával.  
A fenti leírásban a TVNETWORK Nyrt. átfogó ismertetést nyújt a társaságirányítási 
folyamatokról és gyakorlatról. A bemutatott funkciók részletes szabályai megtalálhatók az 
Alapszabályban, amely letölthetı a www.tvnetwork.hu internetes oldalról. 



 

FT Nyilatkozat  
a Felelıs Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésrıl 

 

 
 
 
A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelı idıben hozzájussanak a 

jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság 

közgyőlésén.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 1.2.9 A társaság közgyőlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan 

meghatározták, leírták.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A határozati javaslatokban kitértek a felügyelı bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes 

magyarázatára. 

 Igen Nem  

(Az FB által kötelezıen megvizsgálandó esetben kitér az Igazgatóság az FB javaslatára, egyéb esetben nem. A 
határozati javaslat nem tartalmazza a döntés hatásainak részletes magyarázatát. ) 

 
A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésıbb a közgyőlést két nappal 

megelızıen közzétették. 

 Igen Nem  

(Nem volt észrevétel 2007-ben) 
 
A 1.3.8 A közgyőlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésıbb a regisztrációval egyidejőleg 

megismerhették. 

 Igen Nem  

(Nem volt észrevétel 2007-ben) 
 
 A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyőlést két munkanappal megelızıen 

közzétették.  

 Igen Nem  

(Nem volt észrevétel 2007-ben) 
 
A 1.3.10 A vezetı tisztségviselık megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács elıre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A felügyelı bizottság elıre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 



 Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az elıre nem tervezhetı ülések lebonyolításáról, az 
elektronikus hírközlı eszközök útján történı döntéshozatalról. 

 Igen Nem  

(Igény erre nem merült fel) 
 
 A felügyelı bizottság ügyrendje rendelkezik az elıre nem tervezhetı ülések lebonyolításáról, az elektronikus 

hírközlı eszközök útján történı döntéshozatalról. 

 Igen Nem  

(Igény erre nem merült fel) 
 
A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendı számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.5.4 Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeres idıközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség 

megerısítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. 

 Igen Nem  

(Eddig még ilyenre nem került sor) 
 
A 2.5.5 A felügyelı bizottság szerv rendszeres idıközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség 

megerısítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. 

 Igen Nem  

(Nem volt ilyen 2007-ben) 
 
A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelı bizottság 

függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.   

 Igen Nem  

(Nem volt ilyen 2007-ben) 
 
A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelı bizottságot / 

audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli 
kapcsolatban álló személynek) jelentıs személyes érdeke állt fenn. 

 Igen Nem  

(Nem volt ilyen 2007-ben) 
 
A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve 

leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti 
gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le. 

 Igen Nem  

(Nem volt ilyen 2007-ben) 
 
 A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérı ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelı 

bizottsággal (audit bizottsággal). 

 Igen Nem  

(Nem volt ilyen 2007-ben) 
 
A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelı bizottságot / audit bizottságot (jelölıbizottságot), ha nem a 

cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.  

 Igen Nem  

(Nem volt ilyen 2007-ben) 
 
A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes 

információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 



 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó 
irányelveit, és felügyelte ezek betartását. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, 

a felügyelı bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan. 

 Igen Nem  

(Jelenleg még nem került kidolgozásra ilyen irányelv) 
 
 A felügyelı bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket. 

 Igen Nem  

(Jelenleg még nem került kidolgozásra ilyen irányelv) 
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelı bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok 

változásait a közgyőlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. 

 Igen Nem  

(Jelenleg még nem került kidolgozásra ilyen irányelv) 
 
A 2.7.2. Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. 
 A felügyelı bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenırzése és 

javadalmazásának megállapítása. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A menedzsment tagokat illetı, a szokásostól eltérı juttatások kereteit és ezek változásait a közgyőlés külön 

napirendi pontban hagyta jóvá.  

 Igen Nem  

(Szokásostól eltérı juttatás nem történt) 
 
A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyőlés jóváhagyta.  

 Igen Nem  

(nincs részvény alapú javadalmazási konstrukció) 
 
 A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyőlési döntést megelızıen a részvényesek 

részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)  

 Igen Nem  

(nincs részvény alapú javadalmazási konstrukció) 
 
A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyőlés elé terjesztette. 

 Igen Nem  

(Nincs külön javadalmazás) 
 
 A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelı bizottság, és a 

menedzsment egyes tagjainak díjazását. 

 Igen Nem  

(Nincs külön javadalmazás) 
 
A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa mőködtetett bizottság felelıs a társaság teljes 

kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
 



 Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások 
hatékonyságáról. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a fıbb kockázati területek azonosítása 

érdekében.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belsı kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A belsı kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintı 

kockázatok kezelését, a társaság célkitőzéseinek elérését. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.8.4 A belsı kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 

pontokban szereplı szempontokat.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelıssége a belsı kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belsı ellenırzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik beszámolási 

kötelezettséggel.  

 Igen Nem  

(A Társaságnál az FB illetve az AB végzi az ellenırzést) 
 
 A belsı audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belsı kontroll 

mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók mőködésérıl.  

 Igen Nem  

(nincs ilyen csoport) 
 
A 2.8.7 A belsı ellenırzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belsı ellenırzés hajtja végre.  

 Igen Nem  

(nincs belsı ellenır) 
 
 A belsı ellenırzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végzı menedzsmenttıl. 

 Igen Nem  

(nincs belsı ellenır) 
 
A 2.8.8 A belsı audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelı bizottság) 

hagyta jóvá. 

 Igen Nem  

(nincs belsı audit terv) 
 
A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belsı kontrollok 

mőködésérıl.  

 Igen Nem  

(külön errıl szóló jelentés nem került elkészítésre, minden törvényben elıírt jelentést elkészít az igazgatóság) 
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belsı kontrollok mőködésérıl készített jelentések fogadásával, 

feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.  

 Igen Nem  

(külön errıl szóló jelentés nem került elkészítésre, minden törvényben elıírt jelentést elkészít az igazgatóság) 
 



A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belsı kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s 
felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.   

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelı bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott 

arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentıs ráfordítást jelenthet, érdekütközést 
idézhet elı, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre. 

 Igen Nem  

(nem volt ilyen 2007-ben) 
 
A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelı bizottságot arról, hogy a társaság mőködését 

lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, 
illetve külsı szakértıt. 

 Igen Nem  

(nem volt ilyen 2007-ben) 
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában elızetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetıek 

olyannak, mely jelentısen befolyásolják a táraság mőködését.   

 Igen Nem  

(A Gt. rendelkezéseit tekinti az igazgatóság irányadónak) 
 
A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölıbizottságra, javadalmazási bizottságra 

delegált feladatokat, a bizottságok célkitőzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának 
és kinevezése idejének feltüntetésével). 

 Igen Nem  

(az AB feladatait a Gt. szabályozza, a tagok megegyeznek az FB tagjaival. Egyéb bizottsággal nem 
rendelkezik a társaság) 

 
A 3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belsı kontroll rendszer mőködését és a belsı 

ellenırzés tevékenységét is. 

 Igen Nem  

(az Audit bizottság feladata a Gt-ben leírt feladatokra szorítkozik) 
 
A 3.2.3 Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belsı ellenır és a független könyvvizsgáló 

munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó 
beszámolóját. 

 Igen Nem  

(nincs belsı ellenır; a könyvvizsgálat során nem kerültek problémák feltárásra) 
 
A 3.2.4 Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttıl bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 3.3.1 A társaságnál jelölıbizottság mőködik.  

 Igen Nem  

(az Igazgatóság ill. a részvényesek tehetnek javaslatot az egyes tisztségviselıkre.) 
 
A 3.3.2 A jelölıbizottság gondoskodott a személyi változások elıkészítésérıl.  

 Igen Nem  

(az igazgatóság gondoskodik az elıkészítésrıl) 
 
 A jelölıbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat. 

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
 
 



 A jelölıbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét. 

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
 A jelölıbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a 

részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elı.  

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság mőködik.  

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni 

szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenırzését. 

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács 

hagyta jóvá. 

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyőlés 

hagyta jóvá. 

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság, nincs külön díjazás) 
 
 A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenırizte. 

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság, az Igazgatóság és FB tagok nem rendelkeztek részvényopcióval, költségtérítéssel, 
egyéb juttatásokkal 2007-ben) 

 
A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek 

javadalmazására vonatkozóan.  

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
 A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerzıdések feltételeit.  

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
 A javadalmazási bizottság ellenırizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintı 

tájékoztatási kötelezettségeknek.  

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. 

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
 
 
 



A 3.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölıbizottság 
összevonásával kapcsolatban. 

 Igen Nem  

(nincs ilyen bizottság) 
 
A 3.5.2 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölı és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól 

tájékoztatást adott ki.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az 

alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintı, illetve a társaság 
értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentıs információ pontosan, hiánytalanul és idıben közzétételre 
kerüljön, hozzáférhetı legyen. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplı azonos 

elbánás alá esik. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetık tájékoztatását szem elıtt tartva 

alakítja ki. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.4 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát. 

 Igen Nem  

(de figyelmet fordít ezekre) 
 
A 4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát. 

 Igen Nem  

(külön naptár nincs; minden hír szerepel a honlapon) 
 
A 4.1.6 A társaság az eves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fı 

tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveirıl is. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az eves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások 

könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegő, és nagyságrendő egyéb 
megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától. 

 Igen Nem  

(nem volt ilyen megbízás) 
 
A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, 

felügyelı bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelı bizottság belsı szervezetérıl, 

mőködésérıl, és az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok 
értékelésekor figyelembe vett szempontokról.  

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot 

az alkalmazott javadalmazási irányelvekrıl, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelı bizottság és 
a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról. 

 Igen Nem (magyarázat) 



 
A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belsı kontrollok 

rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvetı szabályokra, illetve a fıbb kockázatok 
áttekintı ismertetésére. 

 Igen Nem  

(folyamatban van) 
 
A 4.1.13 A piaci szereplık tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra 

hozza felelıs társaságirányítással kapcsolatos jelentését. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír 

kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. 

 Igen Nem  

(folyamatban van) 
 
 A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelı bizottság, és a menedzsment tagok a társaság 

értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét 
az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette. 

 Igen Nem  

(nincs részvény alapú ösztönzési rendszer a Társaságnál) 
 
A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a 

menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság mőködését befolyásolhatja. 

 Igen Nem (magyarázat) 
 
 
Javaslatoknak való megfelelés szintje 
 

J 1.1.3 A társaságnál befektetıi kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység mőködik. Igen / Nem 

J 1.2.1 A társaság közzétette honlapján a közgyőlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati 
jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történı szavazásra) vonatkozó 
összefoglaló dokumentumát.  

Igen / Nem 

J 1.2.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthetı Igen / Nem 

J 1.2.3 A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelı (a társasági események fordulónapjára 
vonatkozó) információkat közzétették. 

Igen / Nem 

J 1.2.4 A 1.2.4 pont szerinti közgyőlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, 
elıterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzıkönyv) a társaság honlapján 
nyilvánosságra hozta. 

Igen / Nem 

J 1.2.5 A társaság közgyőlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetıvé tette a részvényesek minél 
nagyobb számban való megjelenését. 

Igen / Nem 

J 1.2.6 A társaság a kézhezvételt követı öt napon belül, az eredeti közgyőlési meghívó közzétételével 
megegyezı módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését. 

Igen / Nem 

J 1.2.7 A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének 
egyértelmő, világos és gyors meghatározását- 

Igen / Nem 

J 1.2.11 A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyőléshez kapcsolódó 
információkat. 

Igen / Nem 



J 1.3.1 A közgyőlés elnökének személyét a társaság közgyőlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása 
elıtt elfogadta.  

Igen / Nem 

J 1.3.2 Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelı bizottság a közgyőlésen képviseltette magát.  Igen / Nem 

J 1.3.3 A társaság alapszabálya lehetıséget ad arra, hogy a társaság közgyőlésein az igazgatóság / 
igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik 
személy is meghívást kapjon, s a közgyőlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor 
hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.  

Igen / Nem 

J 1.3.4 A társaság nem korlátozta a közgyőlésen résztvevı tulajdonosok felvilágosítást kérı, észrevétel 
tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen elıfeltételt nem támasztott. 

Igen / Nem 

J 1.3.5 A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, 
melyeket a közgyőlésen nem tudott kielégítıen megválaszolni. A társaság közzétette 
magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan. 

Igen / Nem 

J 1.3.6 A közgyőlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyőlésen felmerülı kérdésekre történı 
válaszadással a törvényi, valamint tızsdei elıírásokban megfogalmazott tájékoztatási, 
nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek. 

Igen / Nem 

J 1.3.7 A közgyőlési döntésekrıl a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót 
tartott.  

Igen / Nem 

J 1.3.11 Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyőlése külön határozatokkal döntött. Igen / Nem 

J 1.3.12 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati 
javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyőlési 
jegyzıkönyvét a közgyőlést követı 30 napon belül közzétette. 

Igen / Nem 

J 1.4.1 A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez 
minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.  

Igen / Nem 

J 1.4.2 A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal 
kapcsolatos irányelveit. 

Igen / Nem 

J 2.1.2 Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács 
felépítését, az ülések elıkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával 
kapcsolatos teendıket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács mőködését érintı kérdéseket. 

Igen / Nem 

J 2.2.1 A felügyelı bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság mőködését és 
feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a 
felügyelı bizottság eljárt. 

Igen / Nem 

J 2.3.2 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelızıen hozzáfértek az adott ülés 
elıterjesztéseihez. 

Igen / Nem 

J 2.3.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, 
illetve eseti részvétele. 

Igen / Nem 

J 2.4.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre 
vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyőlést megelızıen nyilvánosságra kerültek. 

Igen / Nem 

J 2.4.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek. Igen / Nem 

J 2.4.3 A társaság bevezetı programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok 
megismerhették a társaság felépítését, mőködését, illetve a testületi tagként jelentkezı 

Igen / Nem 



feladataikat. 

J 2.5.2 Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban 
rögzítették. 

Igen / Nem 

J 2.5.3 A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása 
esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan 
értékeli a menedzsment tevékenységét.  

Igen / Nem 

J 2.5.6 A társaság felügyelı bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelızı három évben a 
társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel.  

Igen / Nem 

J 2.7.5 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelı bizottság és a menedzsment javadalmazási 
rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit 
szolgálja. 

Igen / Nem 

J 2.7.6 A társaság felügyelı bizottsági tagok esetében fix összegő javadalmazást alkalmaz, s nem 
alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet. 

Igen / Nem 

J 2.8.2 Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvetı szabályokat a 
menedzsment azon tagjaival együttmőködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok 
megtervezéséért, mőködtetéséért, ellenırzéséért, valamint a társaság napi mőködésébe történı 
beépítéséért felelısek. 

Igen / Nem 

J 2.8.10 A belsı kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette 
a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat. 

Igen / Nem 

J 2.8.12 A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, 
valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését 
benyújtotta az audit bizottságnak.  

Igen / Nem 

J 2.9.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelı bizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külsı 
tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendı eljárásra. 

Igen / Nem 

J 2.9.4 Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyőlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire 
tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját. 

Igen / Nem 

J 2.9.5 A társaság belsı ellenırzése együttmőködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes 
végrehajtása érdekében. 

Igen / Nem 

J 3.1.2 Az audit bizottság, jelölıbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a társaságnál mőködı egyéb 
bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó 
bizottságok egyes üléseirıl, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezetı 
testületnek, illetve a felügyelı bizottságnak az adott üzleti évben. 

Igen / Nem 

J 3.1.4 A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelı képességgel, szakértelemmel és 
tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. 

Igen / Nem 

J 3.1.5 A társaságnál mőködı bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat. Igen / Nem 

J 3.2.2 Az audit bizottság tagjai teljes körő tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és 
mőködési sajátosságairól. 

Igen / Nem 

J 3.3.3 A jelölıbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke 
számára az igazgatóság / igazgatótanács mőködésérıl, illetve az igazgatóság / igazgatótanács 
egyes tagjainak munkájáról, megfelelésérıl az adott üzleti évben. 

Igen / Nem 



J 3.3.4 A jelölıbizottság tagjainak többsége független. Igen / Nem 

J 3.3.5 A jelölıbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra. Igen / Nem 

J 3.4.5 A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítésérıl. Igen / Nem 

J 3.4.6 A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból 
áll. 

Igen / Nem 

J 4.1.4 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.  Igen / Nem 

 Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó 
vizsgálatának eredményérıl az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket. 

Igen / Nem 

J 4.1.7 A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelıen készíti el. Igen / Nem 

J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait. Igen / Nem 
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