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A NORDTELEKOM
Tavkozlesi
Szolgaltato
Nyilvanosan
MClkodo
Reszvenytarsasag
(a tovabbiakban:
Tarsasag)
Igazgatotanacsa
a Budapesti Ertekl6zsde Zrt. Felel6s T<irsasagiranyit{lsi Ajanlasai es a 2006. evi IV. torveny (Gt.) vonatkozo
rendelkezesei
alapjan az alabbiak sW'int fogadja el es terjeszli az eves kozgyliles ele Felel6s Tarsasagiranyitasi
Jelenteset es
nyilalkozatat:
I. A Tarsasagnal
egyseges ininyitasi rendszert lllegval6sit6
Igazgat6tamics
Illukodik, Illely ellatja az ligyvezetesi
reladalOkat.
fiiggetlen tagjai pedig az ligyvezetesi tevekenyseget
ellen6rzik a kozgyCiles sz,illlara, tovabba tagjai kepviselik a Tarsasagot
harllladik
szemelyekkel
szemben,
birosagok,
hatosagok
elolt. Az Igazgalotanacs
kialakilja
es iranyitja
a Tarsasag
munkaszervezelet,
gazdalkodasat.
Emellett az 19azgatotanilcs ellatja a Felligyel6bizottsag
Gt.-ben el6irl reladatait is.
Az Igazgatotamics
5 tagbol all. Tagjait a kozgyules valaszlja. Az Igazgatotamics
a jogait es reladalait testliletkent
gyakorolja.
Az Igazgalotanacs
tagjainak
egymas kozotli feladal- es hataskormcgosztasarol
az 19azgatotanacs
ligyrendje
rendclkezik,
mel yet a kozgyules hagy jova.
Az Igazgatotanacs
lagjai az ilyen tisztseget betOlt6 szelllelyekt61 altalaban elvarhat6 gondossaggal
es - ha a Gt. kivetelt nem
tsz - a Tarsasag
erdekeinek
els6dlegessege
alapjan kotelesek
eljarni. Az Igazgatotanacs
tagjai a polgari jog altalanos
szabalyai szerint felelnek a Tarsasaggal
szemben a jogszabalyok,
a Tarsasag Alapszabalya,
illetve a Tarsasag kozgyi'tlcse altaI
hozott hatarozatok,
illetve ligyvezetesi
kotelezettsegeik
megszegesevel
a Tarsas{lgnak okozotl karoken.
Az Igazgatotanacsi
tagok n.rsasaggal
szembeni karleritesi relel6ssege a Polgari Torvenykonyv
kozos karokozasra
vonatkozo
szabalyai szcrint
egyetemleges.
Ha a karl a testlileti ligyvezetes hatllrozata okozta. menteslil a I'elelosseg alol az a lag, aki a donh~sben nelll vell
reszt, vagy a hatarozat ellen szavazott. Korlatlanul
es egyetemlegesen
feleltnek az Igazgalolamies
tagjai azokert a karokert.
alllelyek
a eegjegyzekbe
bejelentetl
adat, jog vagy teny valotlansagabol,
illetve a bejelentes
kesedclmeb61
vagy
elmulasztasabol
szarmaznak.
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2. A Tarsasagnal
3 lagll Audit Bizottsag mlikodik. Tagjait a kozgyClles valasztja az Igazgatolanacs
tagjai kozlil. Az Audit
Bizottsag hatilskorebe larlozik:
- a szamvileli torveny szerinti beszalllol6 velemenyezese
- javaslatletel
a konyvvizsgalo
szemelyere es dijazasara
- a konyvvizsgaloval
koiend6 szerz6des el6keszitese.
a reszvenylarsasag
kepviseleleben
a szerz6des alai rasa
- a konyvvizsgaloval
szembeni szakmai kovelelmenyek
es osszererhetellensegi
el6inisok ervenyre jllttatasanak
figyclemlllcl
kisen~se, a konyvvizsgaloval
valo egyliltmLlkodessel
kapcsolatos
teend6k ellalasa, valalllint szlikseg eselen javaslatletel
az
Igazgatotanacs
szamara inlezkedesek
megtelelere
- a penzligyi beszamolasi
rendszer mLlkodesenek ertekelese es javaslattetel
a szlikscgcs intezkedesek
megtetelere
- az Igazgal6tanacs
Illunkajanak segilese a penzCigyi beszallloliisi rendszer lllegrelel6 cllen6rzese erdekeben
- bels6 ellen6rzesi es kockazatkezelesi
rendszer hatekonysagill1ak
figyelemlllel kiserese.
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3. Az 19azgalolanacs
es az Audit Bizottsag
4 alaklomlllal
reszvelelevel
lilesezett, az Audit Bizotls,ig 3 f6 reszvelelevel.
Egyeb bizottsag nelll Illukodik a T{I\·sasagnal.
4. A napi operativ
kozgyules jogosull.
5. A Tarsasag

feladatokat

konyvvizsgaloja

az 19azgatolanacs

es az Audil

nelll vegzelt olyan tevekenyseget
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6. A Tarsasag altaI nyilViinossagra
hozando infonmiciok kore, gyakoris{lga es a kozzetetel helye a Tpt.. a BET szabalyzalai
es
a Tarsasag Alapszabalya
alapjan kerlil kialakitasra.
A bennfenles szelllelyek koret a t6rveny szabalyozza.
A lorveny eziranYll
el6irasait a Tarsasag Illaxilllalisan bClarlja, betarlasara klilon bels6 utasitasokkal
is felhivja az erintetlek figyellllct.

7. A Tarsasag minden nSszvenyese jogoslilt a Hrsas{lg kozgyiHescn reszl venni, felvihigosilast
kerni, cszre\'etelt
tcnni. A
felvilagositasl
a kozgyCties napirendjere
tUzoll Ctgyek vonatkozasaban
legkesiibb a napirendi pont targyalasakor
kotelcs az
Igazgatolan3cs
minden
reszvenyesnek
megadni.
A reszvenycs
jogosllit
- a Gt.-ben
es az Alapszab:ilyban
foglalt
rendelkezeseknek
megfeleliien
- inditv3nyt
lenni es szavazasra
jogosito
reszveny
birtokaban
szavazni.
A nSszvenyes
szavazali Joganak gyakorlasara
tlllajdonosi igazolas biliokaban,
a reszvenykonyvbe
tOrtent bejegyzeset
koveliien jogoslill. A
rcszvenyes
a Gt., illetve az Alapszabaly
rendelkezcsei
szerint jogosliit osztalekra,
illetve osztalekeliilegre.
A n:szvenyesi
jogok gyakorliisara
vonatkozo
lovabbi szabalyokat
a Tarsasag
Alapszabalya
tartalmazza,
mely megtalalhato
a Tarsasag
honlapjan (www.nordtelekom.hll).

8. A kozgyi"t1est - ha a Gt. elteriien nem rendelkezik - az Igazgatotamics
hivja ossze. A kozgyiUesre
a reszvenyeseket
a
kozgyiiles napjat legalabb 30 nappal megeliiziien
hirdetmeny
litjan kozolt meghivoval
kell osszehivni
oly modon. hogy a
meghivo
megjelenesenek
napja es a kozgyiiles
napja kozott 30 napnak el kell telnie. A kozgyiiles
helye - ha az
19azgatotanacs
elteriien nem rendelkezik - a Tarsasag szekhelye. A kozgyCtiesen megjelent reszvenyesekriil
jelenleti ivct kell
kesziteni, amelyen fel kell llintelni a reszvenyes,
illctvc kepviseliije nevetlceget
es lakohclyetiszekhelyel,
reszvenyei
szamal
es az iil megilletii
szavazatok
szamat, valamint
a kozgyCtics idiitartama
alatt a jelenlcviik
szcmclyeben
bekovetkezctt
valtoz3sokat.
A jelenleti ivet a kozgyCties elnoke es a jegyziikonyvvezeto
alairasaval
hitelesiti. A kozgyi"t1es hatarozatkcpes.
ha azon a szavazasra
jogosilo
reszvenyek
allal megtestesilett
szavaztok
tobb mint felet kepviseli\
reszvenyes
(vagy az
Alapszabaly
szerinti meghatalmazottja)
jelen van.
A kozgyCI1esrol jegyziikonyvet
kell kesziteni, melynek tartalmaznia
kcl1:
- a reszvenytarsasag
cegnevet es szekhelyet
- a kozgyiUes megtarlasanak
modjat, helyet, idejet
a kozgyiiles
levezetii
elnokenek,
a jegyziikonyvvezeliinek
es a jegyziikonyv
hitelesitiijenek,
valaminl
a
szavazatszamlaloknak
a nevet
- a kozgyCtiesen lezajlott fontosabb esemenyeket,
az elhangzolt inditvanyokat
- a hatarozalhozalalmodjat
- a halarozati javaslalokat,
a hatarozatokat,
az azokra leadott szavazatok
cs ellenszavazatok
szamat, valaminl a szavazastol
tarlozkodok
szamat
- a reszvenyes,
az igazgatosag
tagjanak tiltakoz{tSal valamely hatarozal ellen, ha azt a tiltakozo kivanJa
- nev szerinti vagy tilkos szavazas
esetet, ezen szavazas lefolytat[lsanak
modjat es eredmenyet.
A jegyziikonyvet
a jegyziikonyvvezelii
es a kozgyCtics elnoke ilja ala es egy erre megvalaszlott
jelenlevo
hilelesili.
A
kozgyiiles
lebonyolilasara
vonalkozo
lovabbi szab{tlyokat
a T{lrsasag Alapszabalya
larlalmazza,
mely meglalalhato
a
Tarsasag honlapjan.
9. A tisztsegviselokllek
e minosegCtkre lekinlettel nYltjlott penzbeli
larlalmazza,
mely meglalalhalo
a Tarsasag honlapjan.

es nem penzbeli

jllltatasokal

a lavadalmazasi

Nyilalkozat

10. A Tarsasag
az alabbiakban
nyilatkozik
arrol, hogy a BET altai kiadott
Feleliis Tarsasagininyitasi
Ajanlasok
meghatarozoll
pontjaiban
megfogalmazolt
ajanlasokat,
javaslatokat
sajat tarsasagininyilasi
gyakorlata
soran
ll1ilycn
merlekben alkalll1azza, alkalll1azta.
(Egyen "igen"-nel jelolt valaszok eseteben a Il1cgjelolt esell1enyek nCI1l t6rtentek meg a Tarsasagnal,
azonban bekovelkczeslik
esetere nyilatkozik,
hogy az Ajanlasban
foglalt 1l10don jarna e1.)

A 1.1.1.

Az igazgatos{tg / igazgatotamics
jogaik gyakorlasallOz szlikseges

gondoskodoll
an'ol, hogy a rcszvenyesek
in forll1aciokhoz.

a ll1egfelelii

idoben

hozzajllssanak

NeIll (Illagyarazat)
A 1.1.2.

A tarsasag

az "egy reszvcny

- egy szavazat"

civet alkalIllazza.
NeIll (Illagyanizat)

A tarsasag
kozgyiilesen.

biztositja,

hogy

a tulajdonosok

azonos

feltetelek

teljesitcsevel

vehetnek

reszt

a tarsasitg

NeIll (Illagyarazat)

A 1.2.9.

A tarsasag kozgyCIIesi
ll1eghataroztak,
leirtak.

napirendi

pontjai

kozotl

csak

olyan

temak

szerepelnek,

melynek

lemajat

pontosan

hatasainak

n!szletcs

NeIll (Illagyarazat)

A hatarozati javaslatokban
ll1agyarazatara.

kitertek

a felligyel6

bizolls,ig

jav3siatilra,

valal1lint

a dontes

Nem (ll1agyarazat)

a

a Tarsasagmil

A 1.2.10.

felLigyeliibizottsag

A napirendi
megelozoen

pontokhoz kesziteti
kozzetellek.

nem, hanem Audit Bizottsag

reszvenyesi

eszreveteleket,

mLikodik.

kiegeszlteseket

legkesiibb

a kozgyi'ilest

ket nappal

Nem (magyan'lzat)

A 1.3.8.

A kozgyUles napirendi
megismerhettek.

pontjaira

tell eszreveteleket

a reszvenyesek

legkesiibb

a regisztnici6val

egyidejuleg

Nem (magyanizat)

A napirendi
kozzetettek.

pontokra

vonatkoz6an

megtell

irasos eszrevetelekel

a kozgyi'ilest

ket munkanappal

megeliiziien

Nem (magyarazat)

A 1.3.10.

A vezeto tiszlsegviseliik

megvalasztasa

es visszahivasa

szemelyenkent

hilon

hatarozattal

tortent.

Nem (magyarazat)

A 2.1.1.

Az igazgal6sag

/ igazgat6tanacs

feladatai

kiteljednek

a 2.1.1. pontban

foglaltakra.
Nem (Illagyarazat)

A 2.3.1.

Az igazgat6sag

/ igazgat6tamics

elore meghatarozott

rendszeres

gyakorisaggal

Lilest tartot!.
Nem (magyarazat)

A felLigyelo bizottsag

elore meghatarozott

rendszeres

gyakorisaggal

Lilest larlot!.
Neill (Illagyarazal)

a Tarsasagnal

felUgyeliibizottsag

neill, hanem Audit Bizottsag

mukodik.

Az igazgat6sag
/ igazgat6tanacs
Ligyrendje rendelkezik
az elore
elektronikus
hirkozlii eszkozok litjan tortenii donteshozatalr61.

nem tervezheto

lilesek

lebonyolitasar61,

Neill (magyanizat)

A felUgyelii bizottsag Ligyrendje rendelkezik
az eliire nelll tervezhelii
hirkozlo eszkozok utjan ldrteno donteshozatalr61.

lilesek

lebonyolitasar61,

az elektronikus

Neill (Illagyarazat)
a Tarsasagnal

A 2.5.1.

A tarsasag

felligyeliibizottsag

igazgat6sagaban

nem, hanem Audit Bizottsag

elegendii

miikodik.

szamLI fi.iggellen lag van az igazgat6sag

partatlansaganak

bizlositasahoz.

Nem (magyarazat)

A 2.5.4.

Az igazgal6sag
/ igazgat6tamics
megeriisiteset
kerte ftiggetlennek

rendszeres
idiikozonkent
tarlot( tagjail61.

(az eves

FT jelenles

kapcsan)

a ftiggetlenseg

Neill (Illagyarazat)

A 2.5.5.

A felUgyelii bizottsag rendszeres
idiikozonkent
kerte fi.iggetlennek tartott tagjait61.

(az eves FT jelentes

kapcsan)

a fLiggetlenseg

Neill (Illagyarazat)
a Tarsasagnal

felligyeliibizottsag

neill, hanem Audit Bizottsag

Illukodik.

Illegeriisiteset

az

A 2.5.7.

A tarsasag honlapjan nyilvanossagra hozta az igazgatosag / igazgatotanacs es a felugyelii
fiiggetlensegevel kapcsolatos ininy()lveil, az alkalmazott fLiggetlensegi krileriumokal.
Igen

A 2.6.1.

bizonsag

Nem (magyanizat)

Az igazgatosag / igazgatotanacs tagja tajekoztatta az igazgatosagot / igazgatotanacsot (felilgyelii bizottsagot /
audit bizottsagot), ha a tarsasag (vagy barmely leanyvallalata) ugyletevel kapcsolatban neki (vagy mas kozeli
kapcsolatban allo szemelynek) jelentiis szemelyes erdeke alit fenn.
Nem (magyarazal)

A 2.6.2.

A testLileti es menedzsment tagok (es a vellik kapcsolatban allo szemelyek), valamint a tarsasag (illetve
leanyvallalata) kozott lelrejott iigyletekel a tarsasag altalanos iizleti gyakorlata szerint, de az altalanos iizleti
gyakorlathoz kepest szigorLlbb atlathatosagi szabitlyok alapjan bonyolitottak Ie.
Nem (magyarazat)

A 2.6.2. szerinti, az altalanos lizleti gyakorlattol elterii iigyleteket es azok felteteleit elfogadtattak a felLigyelii
bizottsaggal (audit bizottsaggal).
Nem (magyarazat)
A 2.6.3.

A testUleti tag tajekoztalta a felligyelii bizotlsagot / audit bizottsagot (jeloliibizoltsagot), ha nem a
cegcsoporthoz tarlozo tarsasagnal kapott testuleti tagsagra, menedzsment tagsagra vonatkozo felkeresl.
Nem (magyarazat)

A 2.6.4.

Az igazgatosag / igazgatotanacs kialakitotta a tarsasagon bellili informacioaramlasra,
informaciok kezelesere vonatkozo iranyelveit, es felligyelte ezek betartasat.

a bennfentes

Nem (magyarazat)

Az igazgatosag / igazgatotanacs kialakilotta a bennfentes szemelyek ertekpapir kereskedesere
iranyelveit, es feliigyelte ezek betartasat.

vonatkozo

Nem (magyan'tzat)

A 2.7.1.

Az igazgatosag / igazgatotanacs javadalmazasi iranyelveket fogalmazott meg az igazgatosag / igazgatotanacs,
a felligyelii bizottsag es a menedzsment munkajanak ertekelesere es javadalmazasara vonatkozoan.
Tgen
Nem (magyarazat):
Igazgatotanacsa sajat merlegelesi jogkorben hataroz a javadalmazasra vonatkozo javaslatrol
szamara es nem tartja szliksegesnek javadalmazasi es ertekelesi ininyelvek kidolgozasat.

a Tarsasag
a k6zgyi:iles

A felligyel6 bizottsag velemenyezte a javadalmazasi iranyelvekel.
Tgen
Nem (magyarazat): a Tarsasagnal
felligyel6bizottsag nem, hanem Audit Bizotts,ig mukodik. A Tarsas{lg Igazgatotanacsa sajat merlegelesi
jogkorben hataroz a javadalmazasra vonatkozo javaslatrol a k6zgyules szamara es nem tartja szliksegesnek
javadalmazasi es ertekelesi ininyelvek kidolgozasat.

Az igazgatosag / igazgatotanacs es a felligyel6 bizottsag javaclalmazasara
valtozasait a kozgytiles kiilon napirencli pontban hagyta jova.

vonatkozo

elveket es azok

Tgen
Nem (magyarazat): a Tarsasagnal
felligyeliibizotlsag nem, hanem Audit Bizottsag mtikoclik. A Tarsasag 19azgatotanacsa sajat merlegelesi
jogkorben hataroz a javadalmazasra vonatkozo javaslatrol a kozgyules szamara es nem tartja sZliksegesnek
javadalmazasi es ertekelesi iranyelvek kidolgozasal.

A 2.7.2.

Az igazgatosag / igazgatotanacs az adott ilzleti ev vonatkozasaban ertekelte sajat munkajat.
A felligyel6 bizottsag az ad ott lizleti ev vonatkozasaban ertekelte saj<itmunkajat.
Igen
felligyel6bizottsag nem, hanem Audit Bizottsag mukodik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A 2.7.3.

Az igazgatosag I igazgatotanacs
javadalmazasanak megallapitasa.

hataskbrebe

tartozik a menedzsment

teljesitmenyenek

ellen6rzese

es

Nem (magyarazat)

A menedzsment tagokat illet6, a szokasostol elter6 juttatasok kereteit es ezek valtozasait a kbzgyiiles kCtlbn
napirendi pontban hagyta jova.
Nem (magyarazat)

A 2.7.4.

A reszveny alapli javadalmazasi konstrukciok el veit a kbzgyCtlesjovahagyta.
Nem

Igen
jelenleg nem alkalmaz reszveny alapu javadalmazasi konstrukciot.

(magyarazat):

a Tarsasag

A reszveny alapli javadalmazasi konstrukciokkal kapcsolatos kbzgYlilesi dbntest megel6z6en a reszvenyesek
reszletes tajekoztatast kaptak (\egalabb a 2.7.4. pontban foglaltak szerint)
[gen
jelenleg nem alkalmaz reszveny alapli javadalmazasi konstrukciot.

A 2.7.7.

Nem

(magyarazat):

a Tarsasag

(magyarazat):

a Tarsasag

A tarsasag a lavadalmazasi nyilatkozatot elkeszitette. es a kbzgyiiles ele terjesztette.
1gen
nem alkalmaz javadalmazasi iranyelveket.
A lavadalmazasi nyilatkozat t3lialmazza
menedzsment egyes tagjainak dijazasat.

Nem

az igazgatosag

I igazgatotanacs,

a felligyelii bizottsag,

es a

Nem (magyarazat)

A 2.8.1.

Az igazgatosag I igazgatotanacs, vagy az altala
kockazatkezelesenek felligyeleteert es iranyitasaert.

mLlkbdtetett

bizottsag

felel6s

a tarsasag

teljes

Nem (magyarazat)

Az igazgatosag I igazgatotanacs
hatekonysagarol.

meghatarozott

rendszeresseggel

tajekozodik a kockazatkezelesi

eljarasok

Nem (magyarazat)

Az igazgatosag I igazgatotamks
erdekeben.

megtette a szlikseges lepeseket a fObb kock{lzati terliletek azonositasa
Nem (magyarazat)

A 2.8.3.

Az igazgatosag I igazgatotanacs megfogalmazta a bels6 kontrollok rendszerevel kapcsolatos elveket.
Nem (magyarazat)

A bels6 kontrollok menedzsment altaI kialakitott rendszere
kockazatok kezeleset, a tarsasag celkitlizeseinek elereset.

biztositja

a tarsasag tevekenyseget

erint6

Nem (magyanizat)

A 2.8.4.

A belsii kontrollok rendszerenek kialakitasanal
pontokban szerepl6 szempontokat.

az igazgatosag I igazgatotanacs

figyelembe vette a 2.8.4.

Nem (magyarazat)

A 2.8.5.

A menedzsmenl Celadata es Celelossegc a belso kontrollok rendszerenek kialakilasa es fenntartasa.
Nem (magyarazat)

A 2.8.6.

A tarsasag kialakitott egy fLiggetlen belso ellenorzesi funkciot, mely az audit bizottsagnak tartozik beszamolasi
kotelezettseggel.
[gen
a belso ellenorzesi funkciot az Audit Bizottsag lalja el.

Nem (magyanizat): a Tarsasagnal

A belso audit csoport legalabb egyszer beszamolt az audit bizottsagnak a kockazatkezeles,
mechanizmusok es a larsasagiranyit::\si funkciok mLlkodeseral.
Tgen
a belsa ellenarzesi funkciol az Audit Bizottsag latja el.

A 2.8.7.

a belso kontroll

Nem (magyan'tzat): a Tarsasagnal

A belsil ellenilrzesi tevekenyseget az audit bizottsag megbizasa alapjilll a belsil ellenilrzes hajtja vegre.
1gen
a belsa ellen6rzesi funkciot az Audit Bizottsag latja el.

Nem (magyanizat): a Tarsasagnal

A bel so ellenorzes szervezetileg elkUlonUI az operatlv vezetest vegza menedzsmenttal.
1gen
a bel sa ellenarzesi funkciot az Audit Bizotlsag latja el.

A 2.8.8.

Nem (magyanlzat): a Tarsasagnal

A bels6 audit tervet az audit bizottsag javaslata alapjan az igazgatosag / igazgatotanacs (felUgyel6 bizottsag)
hagyta java.
Nem (magyanizat)

A 2.8.9.

Az igazgatosag
mukodeseral.

/ igazgatotanacs

elkeszitette

1gen
nem keszUlt ilyen jelentes.

jelenteset

a reszvenyesek

szamara

a belsa

kontrollok

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

Az igazgatosag / igazgatotanacs kidolgozta a belsa konlrollok mukodeseral keszitett jelentesek fogadasavaL
feldolgozasaval, es sajat jelentesenek elkeszitesevel kapcsolatos eljarasait.
Tgen
nem keszUIt ilyen jelentes.

A 2.8.11.

Az igazgatosag / igazgatotanacs beazonositolta a belsa kontrollok rendszerenek
fellilvizsgitlta es atertekelte az ezzel kapcsolatos tevekenysegeket.
1gen
a bel sa kontrollrol nem folyt vizsgaIat.

A 2.9.2.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

lenyeges hianyossagat,

5

Nem (magyanizat): a Tarsasagnal

Az igazgatosag / igazgatotanacs, a felligyela bizotlsag es az audit bizottsag minden esetben ertesitest kapotl
aITol, ha a konyvvizsgalonak adott megbizas jellegenel fogva jelentos raforditast jelenthet, erdeklitkozest
idezhet ela, vagy barmilyen mas mod on lenyeges ha«issal lehet az lizletmenetre.
Nem (magyarazat)

A 2.9.3.

Az igazgatosag / igazgatotanacs tajekoztatta a felUgyela bizottsagot arrol, hogy a tarsasag mUkodesel
lenyegesen befolyasolo esemennyel kapcsolatban bizta meg a konyvvizsgalatot ellMo gazdalkodo szervezetet.
illetve klilso szakert6t.
Igen
felUgyelilbizottsag nem mUkodik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

Az igazgatosag / igazgatotanacs hatarozataban elazetesen rogzitette, hogy milyen esemenyek tekinthet6ek
olyannak, melyek jelent6sen befolyasoljak a tarasag mUkodeset.

Nem (magyanizat)

Tgen

A 3.1.6.

A tarsasag honlapjan nyilvanossagra hozta az audit bizottsagra, jelol6bizotlsagra, javadalmazasi bizottsagra
delegalt feladatokat, a bizottsagok eelkituzeseit, ligyrendjet, osszeh~telet (a tagok nevenek, rovid eletrajzanak
es kinevezese idejenek feltlintetesevel).
Igen

A3.2.1.

Nem (magyanizat)

Az audit bizottsag felligyelte a koekazatkezeles hatekonysagat, a bels6 kontroll rendszer mukodeset es a bels6
ellen6rzes tevekenyseget is.
Igen
Csak Audit Bizottsag mukodik a Tarsasagnal.

A 3.2.3.

Az audit bizottsag pontos es reszletes tajekoztatast kapott a bels6 ellen6r es a fliggetJen konyvvizsgal6
munkaprogramjar61; s megkapta a konyvvizsgal6 konyvvizsgalat soran feltart problemakra vonatkoz6
beszamol6jat.
Igen
Bels6 ellen6r nines a Tarsasagnal.

A 3.2.4.

Nem (magyarazat)

Az audit bizottsag az llj konyvvizsgal6 jeloltt61 bekerte a 3.2.4. szerinti feltar6 nyilatkozatot.
Igen
konyvvizsgal6jelolt.

A 3.3.1.

Nem (magyarazat)

Nem (magyarazat):

nem voli llj

A tarsasagnal jelol6bizottsag mukodik.
Igen
Nem (magyanizat):
tisztsegvisel6inek szemelyere vonatkoz6 javaslattetel az Igazgat6tamies feladata.

A 3.3.2.

A jelol6bizottsag

a Tarsasag

gondoskodott a szemelyi valtozasok el6kesziteser61.

Igen
jelo16bizottsag nem mukodik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagmil

A jelo16bizottsag attekintette a Illenedzsment tagok kivalasztasara es kinevezesere vonatkoz6 eljarasokat.
Igen
jelolobizottsag

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal
nem lllukOdik.

A jelol6bizottsag
Tgen
jelol6bizottsag

ertekelte a testlileti es menedzsment tagok tevekenyseget.
Nem (magyanizat): a Tarsasagnal

nem mukodik.

A jelol6bizottsag Illegvizsgalta a testlileti tagok jelolesere vonatkoz6 osszes olyan javaslatot,
reszvenyesek, vagy az igazgat6sag / igazgat6tanaes terjesztett e16.
Tgen
jelo16bizottsag nem mukodik.

A 3.4.1.

Nem (Illagyarazat): a Tarsasagnal

A tarsasagnal javadallllazasi bizottsag mukodik.
Igen
Neill (magyarazat):
javadalmazasi kerdeseiben javaslattetelre az Igazgat6taIHicsnak van hatarkore.

A 3.4.2.

mel yet a

A javadallllazasi bizottsag a testliletek es a menedzsment javadalmazasanak
szintje, struktllraja) tettjavaslatot, illetve vegzi ennek ellenorzeset.
Igen
javadalmazasi bizottsag nem mukodik.

rendszerere

a Tarsasag

(dijazas egyeni

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A 3.4.3.

A menedzsment
hagyta jova.
Tgen
javadalmazasi

javadalmazasat

A 3.4.4.

javadalmazasat

a reszvenyopciok,

A 3.4.7.

bizottsag

A 3.5. I.

bizottsag

javaslata

alapjan

koltsegteritesek,

egyeb juttatasok

rendszeret

bizottsag

a Tarsasagnal

fogalmazott

meg

a javadalmazasi

elvek,

es az egyes

szemelyek

a Tarsasagnal

attekintette

a menedzsment

tagokkal

kotott szerzodesek

felteteleit.
a Tarsasagnal

nem mukodik.

hogy

a tarsasag

eleget

tett-e

a javadalmazasi

kerdescket

erinto

Nem (magyarazat):

a Tarsasagnal

Nem (magyarazat):

a Tarsasagmil

nem mukodik.

bizottsagi

bizottsag

a Tarsasagnal

is ellenorizte.

Nem (magyarazat):
bizottsag

a kozgyules

nem mukodik.

bizottsag

tagok tobbsege

fLiggetlen.

nem ll1ukodik.

Az igazgatosag
/ igazgatotanacs
osszevonasaval
kapcsolatban.

nyilvanossagra

hozta

indokait

a javadalmazasi

es

a jelolobizottsag

Nem (magyarazat):
sem jelolobizottsag

Az igazgatosag
/ igazgatotamks
tajekoztatast
adott ki.
Igen
sem javadalmazasi,

A4.1.1.

a javadalll1azasi

Nem (magyarazat):
bizottsag

Igen
sem javadalll1azasi,

A 3.5.2.

a Tarsasagmil

nell1 mLlkodik.

bizottsag javaslatokat
vonatkozoan.

A javadalmazasi
Igen
javadalmazasi

/ igazgatotanacs

Nem (magyarazat):

A javadalmazasi
bizottsag
ellenorizte,
tajekoztatasi
kotelezettsegeknek.
fgen
javadalmazasi

az igazgatosag

nell1 Il1Llkodik.

bizottsag

A javadalll1azasi
fgen
javadalmazasi

alapjan

Nell1 (ll1agyarazat):
bizottsag

A javadalll1azasi
javadalmazasara
Igen
javadalmazasi

javaslata

nem mukodik.

/ igazgatotamics

Ajavadalmazasi
Jgen
javadalmazasi

bizottsag

Nem (magyanizat):
bizottsag

Az igazgatosag
hagyta jova.
Igen
javadalmazasi

a javadalmazasi

vegezte

el a jelOlo es javadalmazasi

bizottsag

feladatait,

s ennek

Nem (magyanizat):
sem jelol6bizottsag

a Tarsasagnal

nem miikodik.

indokairol

a Tarsasagmil

nem mukodik.

Az igazgatosag
/ igazgatotanacs
a tarsasag nyilvanossagra
hozatali iranyelveiben
meghatarozta
azokat az
alapelveket
es eljarasokat,
amelyek
biztositjak,
hogy minden,
a tarsasagot
erinto,
illetve a tarsasag
ertekpapirjainak
arfolyamara hatast gyakorlo jelent6s infonmicio pontosan, hianytalanul
es id6ben kozzetetelre
keriiljon, hozzaferheto
legyen.
Nem (magyarazat)

A 4.1.2.

Az informacio
szolgaltatas
elbanas ala esik.

soran

a tarsasag

biztositotta,

hogy

minden

reszvenyes,

piaci

Nem (magyanizat)

szerepl6

azonos

A 4.1.3.

A tarsasag nyilvanossagra hozatali iranyelveiben kiter az elektroniklls, intemetes k6zzetetel eljarasaira.
Nem (magyarazat)

A tarsasag honlapjat a nyilvanossagra hozatali szempontok, es a befektet6k tajekoztatasat
alakitja ki.

szem el6tt tartva

Nem (magyarazat)

A 4.1.4.

Az igazgatosag / igazgatotanacs felmerte a nyilvanossagra hozatali folyamatok hatekonysagat.
Nem (magyarazat)

A 4.1.5.

A tarsasag honlapjan k6zzetette tarsasagi esemenynaptarat.
Nem (magyarazat)

Igen

A 4.1.6.

A tarsasag az eves jeienteseben es honlapjan tajekoztatta a nyilvanossagot strategiai
tevekenysegevel, iizleti etik,ival, az egyeb erintett felekkel kapcsolatos ininyelveir61 is.

celjairol,

a fO

Nem (magyarazat)

A 4.1.8.

Az igazgatosag / igazgatotamics az eves jelentesben nyilatkozott arrol, hogy az eves penzligyi kimlltatasok
k611yvvizsgalataval megbizott k6nyvvizsgalo gazdasagi szervezet milyen jellegli, es nagysagrendti egyeb
megbizast kapot! a tarsasagtol, illetve annak leanyvallalatatol.
Igen
k6nyvvizsgalo nem kapott egyeb megbizast.

A 4.1.9.

(magyanizat):

A tarsasag eves jelenteseben, illetve honlapjan nyilvanossagra hozza az igazgatosag
feliigyel6 bizottsag es a melledzsment tagjainak szakmai palyaflltasarol szolo infonnaciokat.

a

/ igazgatotanacs,

Nem (magyarazat)

A4.I.IO.

A tarsasag tajekoztatast adott az igazgatosag / igazgatotanacs, feliigyelo bizottsag bels6 szervezeteriil,
muk6deserol, es az igazgatosag / igazgatotanacs, menedzsment mllnkajanak, valamint az egyes tagok
ertekelesekor figyelembe vett szempontokrol.
Igen

A 4.1.11.

A tarsasag az eves jelentesebell, illetve honlapjan a javadalmazasi nyilatkozatban tajekoztatta a nyilvanossagot
az alkalmazott javadalmazasi ininyelvekrol, azon bellil az igazgatosag / igazgatotanacs, feliigyelo bizottsag es
a menedzsment tagjainak dfjazasarol, javadalmazasarol.
Igen
javadalmazasrol

A 4.1.12.

Nem (magyarazat):

a dijazasrol,

a k6zgyules hataroz.

Az igazgatosag / igazgatotanacs k6zzetelte a kockazatkezelesi iranyelveit, melyben kitert a bels6 kontrollok
rendszerere, az alkalmazolt kockazatkezelesi alapelvekre es alapveto szabalyokra, illetve a fObb kockazatok
attekinto ismel1etesere.
[gell

A4.1.13.

Nem (magyarazat)

Nem (magyarazat)

A piaci szerepl6k tajekoztat{lsa erdekeben a tarsasag evente, az eves jelentes k6zzetetelekor,
hozza feleliis tarsasagiranyitassal kapcsolatos jelentesel.
Nem (magyarazat)

nyilvanossagra

A 4.1.14.

A tarsasag
honlapjan
nyilvanossagra
hozza
kereskedelmevel
kapcsolatos
iranyelveil.

a bennfentes

szemelyeknek

a tarsasag

reszvenyei

enekpapir

Nem (magyarazat)

Igen

A tarsasag
az igazgatosag
I igazgatotanacs,
felligyelo
bizollsag,
es a menedzsment
tagok a tarsasag
ertekpapirjaiban
fennallo reszesedeset,
illetve a reszveny-alapLI osztonzesi rendszerben
fennallo erdekeltscget
az eves jelentesben
es a tarsasag honlapjan feltUntette.
Nem (magyarazat)

A4.1.15.

A tarsasag az eves jelenlesben
es a tarsasag honlapjan kozzetelte az igazgatosag I igazgatotanacs
tagjainak
menedzsment
barmilyen harmadik fellel valo kapcsolatat, amely a larsasag mClkodeset befolyasolhatja.

es a

Nem (magyarazat)

Javaslatoknak valo mcgfelelcs szintjc
A tarsasagnak

meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozo

javaslatat

avagy sem (igen I Nem).

alkalmazza-e,

J 1.1.3.

A tarsasagnal

J 1.2.1.

A tarsasag kozzetelte
honlapjan
joganak
gyakorlasara
(kiterve
osszefoglalo
dokumenlumat.

a kozgyGlesenek
a meghatalmazott

J 1.2.2.

A tarsasag

honlapjan

J 1.2.3.

A tarsasag
vonatkozo)

J 1.2.4.

A 1.2.4. pont szerinti kozgy(ilesekkel
kapcsolalos
inform,\ciokat,
dokumentumokat
eloterjesztesek,
hatarozati
javaslalok,
hatarozatok,
jegyzokonyv)
a tarsasag
nyilvanossagra
hozta.

J 1.2.5.

A tarsasag
kozgyCileset Ligy tartotta
nagyobb szamban valo megjeleneset.

J 1.2.6.

A tarsasag
megegyezo

J 1.2.7.

A tarsasag
egyertelmu,

J 1.2.11.

A tarsasag a reszvenyesek
informaciokal.

.T 1.3.1.

A kozgyClles elnokenek
elolt elfogadta.

J 1.3.2.

Az igazgatosag

J 1.3.3.

A larsasag alapszabalya
lehetoseget
ad arra. hogy a tarsasag kozgyGlesein
az igazgatosag
I
igazgatotamics
elnokenek,
vagy a tarsasag
reszvenyeseinek
kezdemenyezesere
harmadik
szemely
is meghivast
kapjon, s a kozgy(ilesen
a kapcsolodo
napirend
megtargyalasakor
hozzaszolasi
es velemenyezesi
jogot kapjon.

Igen I Nem

J 1.3.4.

A tarsasag nem korlatozta a kozgyCilesen resztvevo tulajdonosok
felvilagositasl
teteli es inditvanyozasi
jogat, es ahhoz semmilyen el6felh~telt nem tamasztolt.

1gen I Nem

befektetoi

alapszabalya

kapcsolattartassal

a tarsasag

foglalkozo

honlapjan
a 1.2.3. pontnak
infonnaciokat
kozzetellek.

szervezeti

egyseg

lebonyolitasara
es a reszvenyes
Litjan lOrteno
szavazasra)

megfelelo

meg,

altai alkalmazott
szavazasi
vi lagos es gyors meghatarozasat.

szemelyet

I igazgatotanacs

szavazati
vonatkozo

hogy

(a tarsasagi

azzal

eljaras

elektronikusan

a tarsasag

es a felligyelo

1gen I Nem

Igen I Nem

megtekintheto.

esemenyek

lehetove

lette

a kezhezvetell
kovelo ot napon belLiI, az eredeti kozgyGlesi
mod on kozzetette a napirendi pontok kiegesziteset.

keresere

Igen I Nem

mGkodik.

biztositotla

(meghivo,
honlapjan

a reszvenyesek

meghivo

minel

kozzetetelevel

Igen I Nem

Igen INem

1gen I Nem

1gen I Nem

tulajdonosok

dontesenek

19l<!} I Nem

a kozgyCileshez

kapcsolodo

19l<!} I N em

targyalasa

igen I Nem

a

is tovabbitolla

fordulonapj1tra

kozgyCilese

a napirendi

bizottsag

a kozgy(ilesen

pontok

erdemi

kepviseltelte

magal.

kero, eszrevelel

r gen

I Nem

J 1.3.5.

A tarsasag honlapjan harom napon belli I kozzetette azokra a kerdesekre vonatkozo valaszait.
melyeket a kozgyulesen nem ludott kielegit6en megvalaszolni. A tarsasag kozzetette
magyarazatat a v1tlaszok megtagad1lsara vonatkozoan.

Igen I Nem

J 1.3.6.

A kozgyules elnoke es a tarsasag biztositotta, hogy a kozgyulesen felmerLilo kerdesekre torten6
valaszadassal a tOrvenyi, valamint tozsdei el6in\sokban megfogalmazott
tajekoztatasi,
nyilvanossagra hozatali elvek ne serLiljenek, illelve azok betartasra kerLiljenek.

Igen I Nem

J 1.3.7.

A kozgyulesi dontesckr61 a tarsasag sajtokozlemenyl jelentetett meg, illetvc sajtotajekoztatot
tartot!.

Igen I Nem

J 1.3.11.

Az egyes alapszabaly modositasok.r6l a tarsasag kozgyulese kiilon hatarozatokkal dontott.

Igen I Nem

J 1.3.12.

A tarsasag a hatarozatokat, valamint a hatarozati javaslatok ismerteteset, illetve a hatarozati
javaslatokkal
kapcsolatos lenyeges kerdeseket es vi'tlaszokat is tartalmazo kozgyulesi
jegyz6konyvet a kozgyiUest koveto 30 napon bellil k6zzetette.

Igen I Nem

J 1.4.1.

A tarsasag 10 munkanapon belLil kifizette azon n:szvenyesei szamara az osztalekot, akik ehhez
minden szLikseges informaciot, illetve dokumentumot megadtak.

Igen INem

J 1.4.2.

A tarsasag nyilvanossagra hozta az ellene iranyulo felvasariast megakadalyozo megoldasokkal
kapesolatos ininyelveit.

Igen I Nem

J 2.1.2.

Az igazgat6sag I igazgat6tamics Ligyrendje tartalmazza az igazgatosag I igazgatotanacs
felepiteset, az li1esek el6keszitesevel, lebonyolitasaval es a hatarozatok megfogalmazasaval
kapcsolatos teend6ket es egyeb, az igazgat6sag I igazgatotanacs muk6deset erint6 kerdeseket.

Igen I Nem

J 2.2.1.

A felLigye16 bizottsag ligyrendjeben es munkaterveben reszletezi a bizottsag muk6deset es
feladatait, valamint azokal az Ligyinlezesi szabalyokat es folyamatokat is, amclyek szerint a
felligye16 bizottsag eljart.

Igen I Nem

J 2.3.2.

A testlileti tagok az adott testLileti lilest legalabb ot nappal mege16z6en hozzMertek az adott Liles
e16lerjeszteseihez.

l!!en I Nem

J 2.3.3.

Az Ligyrendben szabalyozasra
illetve eseti reszvetele.

kerLiI a nem testlileti tagok lestlileli li1esen valo rendszeres,

1gen I Nem

J 2.4.1.

Az igazgatosag I igazgatotanacs tagjainak megvalasztasa atlalhato modon t6rtent, a jel6ltekre
vonatkozo informaciok legal<ibb 61nappal a k6zgyCileslmege16zoen nyilvanossagra kerlillek.

1gen I Nem

J 2.4.2.

A testliletek osszeletele, letszama megfelel a 2.4.2. pontban meghatarozott elveknek.

I!!en / Nem

J 2.4.3.

A tarsasag bevezeto programjaban az ujonnan valaszlott nem-operaliv testlileli tagok
megismerhettek a tarsasag felepiteset, mukodesel, illelve a tesllileti tagkenl jelenlkezo
feladataikal.

Igcn / Nem

J 2.5.2.

Az eln6ki
r6gzitettek.

Igen I Nem

J 2.5.3.

A tarsasag tajekoztatast tett kozze arrol, hogy az elnoki es vezerigazgal6i tisztseg kombinalasa
eseten milyen eszkoz6kkel bizlosilja azl, hogy az igazgatosag I igazgatotanacs objektivan
ertekeli a menedzsment levekenyseget.

Igen / Nem

J 2.5.6.

A tarsasag felligye16 bizottsaganak nines olyan lagja, aki a jelolesel megeloz6 harom evben a
larsasag igazgalosagaban, illelve menedzsmenljeben tisztsegel tOlt6t1 fel.

Igen / Nem

J 2.7.5.

Az igazgalosag

Igen / Nem

es vezerigazgatoi

halask6r6k

I igazgatotamlcs,

megosztasat

a larsasag

alapdokumentumaiban

a felligye16 bizotlsag es a menedzsmenl

javadalmazasi

rendszen:nek
szolgalja.

kialakitasa

a tarsasag, es ezen keresztlil a reszvenyesek

stralegiai

erdekeit

J 2.7.6.

A tarsasag felUgyel6 bizottsagi tagok eseteben fix osszegLI javadalmazast
alkalmaz reszvenyarfolyamhoz ko16tt javadalmazasi elemeL

alkalmaz, s nem

Igen / Nem

J 2.8.2.

Az igazgat6sag I igazgal6tamlcs a kockazatkezelesi alapelveket es alapvet6 szabalyokat a
menedzsment azon tagjaival egyliltmukodve dolgozta ki, akik a kockazalkezelesi folyamatok
megtervezeseert, mukodteteseert, ellen6rzeseert. valamint a tarsasag napi mukodesebe tOrten6
beepfteseert felel6sek.

[gen I Nem

J 2.8.10.

A bels6 kontrollok rendszerenek ertekelesenel az igazgat6sag I igazgat6tanacs figyelembe vette
a 2.8.10. pontban foglalt szemponlokat.

Igen I Nem

J 2.8.12.

A tarsasag konyvvizsgal6ja felmerte es ertekelte a tarsasag kockazatkezelesi rendszereit,
valamint a menedzsment kockazalkezelesi
levekenysegel, serre
vonatkoz6 jelenteset
benylljlotta az audit bizottsagnak.

Igen INem

J 2.9.1.

Az igazgat6sag I igazgal6lam\cs, a felUgyel6 bizoltsag es a bizottsagok ligyrendje kiter a klils6
tanacsad6 szolgaltalasainak igenybevetele eseten kdvelend6 eljarasra.

Igen I Nem

J 2.9.4.

Az igazgat6sag I igazgal6tanacs a kdzgyulesi napirendi
tamlcskozasi joggal meghfvhalja a tarsasag kdnyvvizsgal6jat.

iileseire

Igen I Nem

J 2.9.5.

A tarsasag bels6 ellen6rzese egylittmukdddtt a kdnyvvizsgal6val a kdnyvvizsgalal eredmenyes
vegrehajtasa erdekeben.

[gen / Nem

J 3.1.2.

Az audit bizottsag, jeldl6bizoltsag, javadalmazasi bizoltsag (illelve a tarsas{tgnal mukdd6 egyeb
bizottsagok) elndke rendszeresen tajekoztatja az igazgat6sagot I igazgat6tanacsot a vonatkoz6
bizottsagok egyes iileseir61, es a bizottsagok legalabb egy jelentest keszitettek az iigyvezel6
tesliilelnek, illetve a feliigyel6 bizottsagnak az adotllizleli evben.

Igen / Neill

J 3.1.4.

A tarsasag bizottsagai olyan lagokb61 allnak fel, akik megfelel6 kepesseggel, szakerlelemmel es
tapaszlalaltal rendelkeznek feladalaik ellalasahoz.

Igen I Nem

13.1.5.

A larsasagnalmukdd6

Igen/Nem

J 3.2.2.

Az audil bizotlsag tagjai teljes kdrLI tajekoztatasl kaptak a larsasag sz,\mviteli, penztigyi es
mUkddesi sajalossagair6l.

Igen / Neill

J 3.3.3.

A jeldl6bizottsag legalabb egy ertekelest keszitetl az igazgal6sag I igazgat6tanacs elndke
szamara az igazgat6sag I igazgat6tanacs mukddeser61, illetve az igazgal6sag / igazgat6tanacs
egyes lagjainak munkajar61, megfeleleser61 az adotl tizleli evben.

Igen I Neill

J 3.3.4.

A jeldl6bizottsag tagjainak tdbbsege fLiggetlen.

[gen I Neill

J 3.3.5.

A jelol6bizotlsag

Igen / Nem

J 3.4.5.

A javadalmazasi bizotlsag gondoskodott a javadalmazasi nyilatkozal elkeszfleserol.

Igen I Neill

J 3.4.6.

A javadalmazasi bizottsag kizar6lagosan az igazgal6sag I igazgal6lamics nem-opera!fv lagjaib6l
all.

[gen I Nem

J 4.1.4.

A larsasag
kiterjednek.

megtargyal6

bizotts{tgok ligyrendje tartalmazza a 3.1.5. pontba foglaltakat.

ligyrendje kiter a 3.3.5. pontban foglaltakra.

nyilvanossagra

Az igazgat6sag

pontokat

hozatali

I igazgat6tanacs

ininyelvei

a nyilvanossagi

legalabb

pontban

foglaltakra

]gen I Neill

halekonysagara

vonatkoz6

[gen I Nem

az 4.1.4.

folyamalok

vizsgalatanak eredmenyerol az eves jelenlesben lajekozlatla a reszvenyeseket.
J 4.1. 7.

A tarsasag penzClgyi kimutatasait az IFRS elveknek megfeleloen kesziti el.

[gen INem

J 4.1.16.

A tarsasag angol nyelven is elkesziti es nyilvanossagra hozza tajekoztatasait.

[gen INem
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