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A

RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt."),
(Székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.)
Igazgatósága értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy a társaság
2016. április 15-én 10 órakor
éves rendes KÖZGYŰLÉST tart
a RÁBA Nyrt. Kereskedelm i Központjában
(Hotel Konferencia, 9022 Győr, Apor Vilm os püspök tere 3.)

A közgyűlés napirendje:
1. A Társaság 2015. évi gazdálkodásának értékelése
1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről;
1.b) A Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi beszám olója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált m érleg elfogadására, és indítványa az adózott eredm ény felhasználására; valam int a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése;
1.c) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi pénzügyi jelentésekről, a szám viteli törvény szerinti beszám olóról, valam int az adózott eredm ény felhasználásáról;
1.d) A könyvvizsgáló jelentése a szám viteli törvény szerinti 2015. évi beszám olóról;
1.e) A szám viteli törvény szerinti beszámoló m egvitatása, elfogadása, a m érleg m egállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a
Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
2. Az Igazgatóság 2015. évi m unkájának értékelése és felmentvény m egadása az Igazgatóság szám ára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdés és az Alapszabály 13. (v) pontja alapján;
3. Az Alapszabály m ódosítása és az Alapszabály m ódosításokkal egységes szerkezetbe
foglalása;
4. A Felügyelő Bizottság ügyrendje m ódosításának jóváhagyása;
5. Technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási program jóváhagyása;
6. A könyvvizsgáló m egválasztása és díjazásának m egállapítása;
7. A Javadalm azási szabályzat elfogadása;
8. Felügyelő (és Audit) Bizottsági tag m egválasztása, díjazásának m egállapítása;
9. Felkérés a befektetési célú ingatlanok bekerülési érték m odell helyett az (IFRS) IAS 40
Nem zetközi Szám viteli Standard 33-55. előírás szerinti valós érték m odell alkalm azásával, az egyéb ingatlanokat pedig az (IFRS) IAS 16 Nem zetközi Szám viteli Standard 31-42.
előírás szerint átértékelési modell alkalmazásával történő szerepeltetésére a szám viteli
törvény szerinti éves beszám olóban;
10. Felkérés Munkavállalói Résztulajdonosi Program lehetőségének vizsgálatára, kialakítására;
11. Egyebek
A közgyűlés megtartásának módja: a közgyűlés személyes részvétellel kerül megtartásra.
Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit 2016.
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március 24-ig külön hirdetményben teszi közzé a BÉT (w w w .bet.hu), illetve a Társaság
(w w w .raba.hu) honlapján.
A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek – a szavazati arányuk igazolása
mellett – a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően, írásban indítványozhatják, hogy az
Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal öszszefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszthetnek.
Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult, személyesen vagy képviselője útján, akinek a nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv a Társaság által a közgyűlés céljaira kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza.
A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2016. április 8.
A részvénykönyv lezárásának napja: 2016. április 13. 18 óra
A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe az
értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak; a bejegyeztetésért a
Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni.
Felhívjuk a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb a
részvénykönyv lezárásának napját megelőző második munkanapig győződjenek meg az értékpapír-számla vezetőjüknél a részvénykönyvbe való bejegyzésükhöz szükséges intézkedések megtörténtéről.
A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottjaik
útján vehetnek részt.
A részvényesek személyazonosságukat a felmutatott személyazonosító igazolvánnyal, illetve
szervezeti vagy cégazonosságukat és képviseleti jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító hivatalos okirattal (pl. cégkivonat) kötelesek
igazolni. Külföldi részvényes esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint
kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban
lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonosságot is. Amennyiben az
okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar
vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni.
Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén
reggel 8.30 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és
képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal.
A határozatképtelenség miatt esetlegesen m egismételt közgyűlés összehívása:
Abban az esetben, ha a 2016. április 15. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos
helyszínen és azonos napirenddel, 2016. április 26-án 10 órakor kerül megtartásra. Amennyiben
megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetményben értesíti a részvényeseket.
A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a 2016. április 8-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és 2016. április 13-án 18 órakor lezárt közgyűlési
részvénykönyv kerül felhasználásra.
A határozatképes közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. legkésőbb a felfüggesztett közgyűlés napját követő munkanapon külön hirdetményben teszi közzé.
RÁBA Nyrt. Igazgatósága
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Közgyűlés 1. napirendi pont
A Társaság 2015. évi gazdálkodásának értékelése
1.a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről
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Az Igazgatóság jelentése a Társaság
2015. üzleti évben folytatott üzleti
tevékenységéről

Piacok 2015-ben
Észak-Amerikai
tehergépjármű piac
e db

11%

362
253

280

Európai
tehergépjármű piac
e db

9%

13,7

13,1

326
281

Európai
személygépjármű piac
m db
12,1

11,9

2012

2013

12,6

19%

270
242
2011

2012

2013

2014

222

240

228

2011

2014

2015

2015

Észak-Amerikában a nehéz tehergépjármű piac utolsó negyedéves gyenge
teljesítménye mellett éves szinten 11
százalékos növekedést ért el 2014-hez
képest.

Az európai személygépjárművek piacát
2015-ben 9 százalékot meghaladó kereslet-bővülés jellemezte.
2011

2012

2013

2014

2015

Az európai nehézgépjármű piacon a
2015. évi kereslet bővülése stabilan erős
növekedés mellett 19 százalékot ért el.

További szegmensek:
• A mezőgazdasági gépjárművek piaca 2015-ben sem vett nagyobb lendületet, a globális piac
aktivizálódása még várat magára: az amerikai piacot a kereslet további zsugorodása, míg az
európai szegmenset a stagnálás jellemezte.
• Az orosz tehergépjármű, valamint busz piaci kereslet alakulására a gyenge rubel árfolyam
nyomta rá a bélyegét. Ennek következtében a keresleti aktvitás jelentősen mérséklődött.
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Külső gazdasági környezet

109%

Acél alapanyagárak* alakulása

Energia-index** alakulása

100% = 2007 Q1

(100% = 2004. dec.)

107% 107%

Átlagárfolyam alakulása
EURHUF

201%
195%

105%

308

191%
185%

100%
99%

186%

183%

182%

225

312

306

236

223

308
247

USDHUF
312
313
309
306
286
281
277
275

98%
173%
91%

Q1

Q2

Q3

2014

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2015

*Rába Index negy edéves átlag értékek; 100%=2007 Q1

Az acél alapanyagok árszínvonalát
illetően 2015-ben 9,6 százalékos átlagos
árcsökkenés hatott az operatív te vékenység költség oldalára.

Q1

Q2

Q3

2014

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2015

Q1

Q2

Q3

2014

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2015

**Negy edéves átlag értékek; 100% = 2004. dec.

A 2015. évi átlagos energia-árszínvonal
6,2 százalékkal múlta alul az eg y é vvel
korábbi szintet.

2015-ben a dollár átlagárfolyama jelentősen meghaladta az egy é vvel korábbi
szintet, az
euró
árfolyam
pedig
tulajdonképpen stagnált a két időszak
viszonylatában. A dollár 20,2 százalékkal,
míg az euró 0,4 százalékkal haladta meg
a 2014. éves deviza árfolyamokat.
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Futómű: kimagasló hatékonyság, kiemelkedő EBITDA
termelés
Az eredményesség alakulása

Az árbevétel változása piaconként
IFRS szerint, mFt

2014

2015

Változás

Futómű üzletág

23,251

22,809

-1.9%

USA és D.Am.

7,020

6,626

-5.6%

EU országok

9,609

10,168

5.8%

BELFÖLD

3,006

2,728

-9.3%

FÁK országok

2,259

1,100

-51.3%

Egyéb export

1,357

2,187

61.2%

Egy főre jutó árbevétel, mFt

8%

29,2
27,3

25,9
22,2

22,3

18,3

23,8

25,6

18,2
15,5

2014

2015

Változás

Árbevétel

23,251

22,811

-1.9%

EBITDA

2,685

2,777

3.4%

11.5%

12.2%

0.6%p

1,264

1,337

5.8%

5.4%

5.9%

0.4%p

IFRS szerint, mFt

EBITDA szint

Üzem i eredmény
Üzemi eredmény szint

o

A már 2014-ben is gyenge aktivitást mutató szegmensek
tovább erodálódtak, melynek okai: a FÁK piaci
konjunkturális helyzet, a globális mezőgazdasági gép
piac, valamint a dél-amerikai kereslet csökkenése.

o

A kereslet csökkenést részben sikerült új üzletekkel
ellensúlyozni.

o

Az értékesítési nehézségek ellenére
működési hatékonyságot sikerült realizálni:

kiemelkedő

EBITDA-tömeg tovább növekedett: 2,8 mrd forint,
EBITDA hatékonyság tovább javult és továbbra is az
iparági átlag felett: 12,2 százalék
Az üzemi eredmény 5,8%-kal növekedett: 1.337m Ft,

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Üzemi eredmény hatékonyság az elmúlt tíz év második
legjobb eredménye: 5,9 százalék
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Alkatrész: stabil növekedés,
jelentősen javuló operáció
Az eredményesség alakulása

Az árbevétel változása piaconként

IFRS szerint, mFt
IFRS szerint, mFt

2014

2015

Változás

Alkatrész üzletág

12,395

13,090

5.6%

Belföld

6,987

7,644

9.4%

Export

5,408

5,446

0.7%

Árbevétel
EBITDA
EBITDA szint

Üzem i eredmény
Üzemi eredmény szint

Egy főre jutó árbevétel, mFt
13%

19,6
17,7
16,7

16,5
14,4

13,6

17,4

14,0

12,8
11,8

2014

2015

Változás

12,395

13,090

5.6%

649

933

43.8%

5.2%

7.1%

1.9%p

243

512

110.9%

2.0%

3.9%

2%p

o A belföldi és az export értékesítés egyaránt stabil
lábakon állt. Összességében 5,6 százalékos
forgalom bővülés.
o Jelentős hatékonyság javulást sikerült realizálni
az EBITDA és az üzemi eredmény sorokon:
az EBITDA-tömeg 43,8 százalékos növekedés mellett
933 millió forintot ért el,
az EBITDA hatékonyság jelentős növekedés mellett
7,1%-os volt,
az üzemi eredmény kiemelkedő 110,9 százalékkal
haladta meg az egy évvel korábbi szintet, értéke 512
millió forintra növekedett,

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

az üzemi eredmény hatékonyság az elmúlt 8 év legjobb
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teljesítménye: 3,9 százalék

Jármű: üzletfejlesztés - továbbra is magas értékesítés,
eredményesség javulás
Az árbevétel változása piaconként

Az eredményesség alakulása
IFRS szerint, mFt

IFRS szerint, mFt

2014

2015

Változás

Jármű üzletág

13,479

11,536

-14.4%

Belföld

10,745

8,746

-18.6%

Export (EU)

2,733

2,790

2.1%

Árbevétel

2014

2015

Változás

13,479

11,536

-14.4%

779

803

3.1%

5.8%

7.0%

1.2%p

568

591

4.0%

4.2%

5.1%

0.9%p

EBITDA
EBITDA szint

Üzem i eredmény
Üzemi eredmény szint

o Növekvő export a vasszerkezeti szegmensben
o A kiemelkedő bázishoz képest mérséklődő belföldi értékesítés.
o Az elmúlt évtized második legnagyobb realizált árbevétele.
o A magas bázishoz viszonyított forgalom csökkenés ellenére az előző évet
meghaladó EBITDA és üzemi eredmény: az EBITDA tömeg 803 millió forint,
az üzemi eredmény 591 millió forintot ért el.
o Jelentősen növekvő eredményesség:
Az EBITDA hatékonyság 1,2 százalékpontos növekedés mellett 7
százalékot ért el.
Az árbevétel arányos üzemi
növekedéssel 5,1 százalékot ért el.

eredmény

0,9

százalékpontos
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Rába csoport: kiváló készpénztermelő-képesség,
tovább csökkenő hitelállomány
A Rába csoport eredménykimutatásának fő sorai
IFRS szerint, mFt

2014

2015

Változás

Árbevétel

47,916

46,154

-3.7%

Üzem i eredmény

1,892

2,194

16.0%

Pénzügyi m űveletek eredménye

-584

168

71.2%

Tárgyévi eredmény

852

1,952

129.1%

Teljes átfogó eredmény

871

1,952

124.1%

4,122

4,463

8.3%

EBITDA

Az árbevétel (mrd) és az üzemi eredmény szintjének (%) alakulása
120,0

8,0%

6,9%

100,0

4,8%
4,1%

3,9%

4,0%

3,2%

80,0

2,4%

1,9%
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o A
piaci
nehézségek
ellenére,
az
üzletfejlesztési tevékenységnek köszönhetően az árbevétel mindössze 3,7 százalékkal
mérséklődött, értéke 46,1 milliárd forintot
volt.
o A közel 2,2 milliárd forintos üzemi eredmény
az elmúlt
évtized
második
legjobb
teljesítménye. A cégcsoport mindhárom
üzletága az előző évi teljesítményét
meghaladó operatív nyereséget realizált
o A készpénztermelési hatékonyság további
javulása mellett közel 4,5 milliárd forint
EBITDA-t realizált a társaság. Az EBITDA
hatékonyság 9,7 százalékot ért el.
o A versenyképes és eredményes működésnek, valamint a szigorú cash
menedzsmentnek
köszönhetően a
nettó
hitelállományt rekord alacsony szintre, az
iparági átlag alá sikerült csökkenteni. A nettó
hitelállomány értéke 3,4 milliárd forintra
7
mérséklődött.

Új üzletek 2015-ben

Busz futóművek szállítása az egyiptomi
székhelyű EAMCO busz- és teherautógyártó számára

Rába futóműveken elkészültek az
első tűzoltógépjárművek

2015-től Rába
ülésalkatrészek
kerülnek az új
Suzuki Vitarába

Dízelbusz és trolibusz
futóművek a mexikói DINA
buszgyártó részére

Bővülő kapcsolat a Claas franciaországi gyárával

Továbbfejlesztett futóművek prémium
kategóriás járműgyártó számára, annak
új utánfutó-modelljéhez

Rába futóművel rója az utakat a
BKV üzemeltetésében közlekedő
hibrid hajtású autóbusz

2015. évi fő beruházások
-

A tengelycsukló kapacitás bővítése és korszerűsítése
érdekében 2 db új megmunkáló központ beszerzése a Rába
Futómű Kft-nél.

- Scania utánfutó tengelyek, illetve Volvo Pusher tengelyvégek
hegesztésének modernizálására tompahegesztő korszerűsítés és
varratlemunkáló célgép kialakítása a Rába Futómű Kft-nél.

- A hegesztő kapacitás bővítésére robotizált hegesztő cella
beruházás a Rába Jármű Kft-nél.

- A hatékonyság növelése érdekében új szemcseverő kabin
beszerzése a Rába Jármű Kft-nél.

- A gyorsaság és gazdaságosság növelése érdekében
FIBER lézervágó gép beszerzése a Rába Jármű Kft-nél.

Stratégiai mérföldkő – iparág alatti kockázat
Konszolidált IFRS saját tőke, mFt

+2,032
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9 991

2011

14 076

15 075

2013

2014

Hitelállomány-csökkenés

11 383

2012

2015

Termékdiverzitás

A nettó hitelállomány alakulása, mFt
Piaci diverzitás
-5,208

13 802

13 404

8 858

8 584

3 376

2011

2012

2013

2014

2015
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Pénzügyi mutatók alakulása
2011 – 2015
A nettó hitelállomány és az EBITDA alakulása
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* Piaci szorzó értéke: 6
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3 000
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adatok m Ft

5 000
4,5

2014

250
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4 000
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EPS
Egy részvényre jutó tárgyévi eredmény

A tárgyévi eredmény és a ROE alakulása
6 000
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Tárgyévi eredmény

ROE (Tárgyévi eredmény/saját tőke)

2011

2012

2013

2014

2015

2015: folytatódó versenyképesség javulás
a kihívásokkal teli környezetben
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Futómű üzletág: a Rába fő piacain a közeljövőben
nem várható dinamikus mozgás
Piaci kilátások

USA

- Stagnáló tehergépjármű-piac, technológiai szintváltás
- A mezőgazdasági jármű és a speciális jármű eladások
alacsony szinten
- Termék- és technológiai fejlesztések

FÁK

- Hosszabb távon bizonytalan gazdasági helyzet
- Kis- és közepes szereplők megerősödése a piacon
- Igény a hazai iparral erősebb kooperációra

EU

- Növekvő Rába-részesedés stagnáló piacon
- Termék diverzitás növelés révén erősödő mezőgazdasági
értékesítés

Új növekedési lehetőségek a futómű fókusz
erősítésével

Piacbővítés: új célpiacok és szegmensek
Növekedés

Meglévő/újonnan fejlesztett busz futóművek új alkalmazásokra
(Törökország, Egyiptom, Mexikó, EU)

Komplementer termékek stratégiai partnereknek
(Segédhajtás gyapotszedő gépekhez)

Stratégiai léptékű beruházás előkészítése
Beruházás

• versenyképesség javítása,
• piaci részesedés növelése
érdekében

Vállalat-akvizíció Nyugat-Európában a futómű üzletág
stratégiai alappillérei mentén
Akvizíció

• Termék- és technológiai innováció
• Termék- és piac diverzitás
• Jelenlegi piaci pozíció erősítése és belépés új piacokra
• Új üzleti lehetőségek kiaknázása

Alkatrész üzletág: értékteremtés és növekedés

Együttműködés alapú stratégiai értékteremtés
MÓR

-

A fejlesztések és beruházások szinkronizálása a
kulcsvevőkkel
Vevő diverzitás folytatása meglévő technológiai
kompetencia körben
Termékkör bővítés meglévő vevőkkel
Fémterület modernizálásának folytatása

A növekedés megteremtése
SÁRVÁR

-

Termék- és technológiai portfolió további fókuszálása
Technológiai szintváltás folytatása stratégiai vevőkre
szabott programokkal

Jármű üzletág: a piaci alapú növekedés folytatása

Honvédelmi értékesítések

Járműalváz-export növelése
„State of the art”
gyártókapacitás –
robotizált vázhegesztés
Az európai piaci
értékesítés fokozása

Folyamatos
együttműködés
Hosszú távú szerződés
megújítása
•
•

Busz és speciálisjárműértékesítések
Elindított járműprojektek
fenntarthatóságának
megerősítése

Meglévő vevőkkel
termékkör bővítés
Új vevők

Ingatlanvagyon: aktív befektetőkeresés

Ingatlan érték- és állagmegóvás

Folyamatos „roadshow” hazai és nemzetközi befektetők számára

Rába Csoport: Jövőkép

2015-ig
Fókusz pontok:
• restrukturálás
• konszolidáció
• eredményesség
javítása
• hitelállomány
csökkentése

2015-től

Stratégiai léptékű fókuszváltás

Új stratégiai szint:
• Új termékek
bevezetése
• Nemzetközi jelenlét
• Piaci részesedés
növelése
• Regionális multi

A stratégiai szintváltás finanszírozási és szervezeti feltételei megteremtődtek, további lehetőségek
a folyamat támogatására és gyorsítására

Az Igazgatóság javaslata

Nyrt. (egyedi)*

Csoport (konszolidált)**

Mérlegfőösszeg:
19 937 235 ezer Ft

Mérlegfőösszeg:
34 530 135 ezer Ft

Mérleg szerinti eredmény:
-160 958 ezer Ft

Tárgyévi átfogó eredmény:
1 951 526 ezer Ft

* Adatok MSZSZ szerint

** Adatok IFRS szerint

Osztalék: 19

Felelős Társaságirányítási Jelentés

A Felelős Társaságirányítási Jelentés a közgyűlési előterjesztések
melléklete
Nincs érdemi változás az előző évekhez képest

20

Közgyűlés 1. napirendi pont
A Társaság 2015. évi gazdálkodásának értékelése
1.b) A Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi beszám olója, az Igazgatóság javaslata
az egyedi és konszolidált m érleg elfogadására, és indítványa az adózott eredm ény felhasználására; valam int a Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése

26

A
Rába Járműipari Holding Nyrt.
magyar Számviteli Törvény szerinti
2015. évi éves beszámolója

27

A
Rába Járműipari Holding Nyrt.
Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti
Konszolidált pénzügyi kimutatásai
a 2015. december 31-vel végződő évre

71

Közgyűlés 1. napirendi pont
A Társaság 2015. évi gazdálkodásának értékelése
1.c) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi pénzügyi jelentésekről, a szám viteli törvény
szerinti beszám olóról, valam int az adózott eredm ény felhasználásáról
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A RÁBA Járm űipari Holding Nyrt. Felügyelő Bizottságának
jelentése
a
RÁBA Nyrt. éves rendes közgyűlése részére
Tárgy: A 2015. üzleti évről szóló beszámoló, éves pénzügyi jelentések és javaslat az adózott
eredmény felhasználásáról
A Felügyelő Bizottság (FB) – audit bizottsági minőségében is - az üzleti év során negyedéves
rendszerességgel tartott ülésein megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság beszámolóit a társaság
negyedéves tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről.
Az FB folyamatosan figyelemmel kísérte a belső auditori szervezet működését, beszámoltatta vezetőjét és a belső ellenőrzési vizsgálatokról és utóvizsgálatokról szóló jelentéseket megtárgyalta.
Az FB meghatározta az éves audit tervet, egyes esetekben további vizsgálati szempontokra, illetve
vizsgálandó területekre adott útmutatást.
Az FB kapcsolatot tartott a társaság könyvvizsgálójával és megtárgyalta az éves közgyűlés elé
terjesztendő igazgatósági jelentéseket.
A Társaság gazdálkodásának főbb adatai a Magyar és Nemzetközi Számviteli Szabályok szerinti
éves beszámolókban (eFt):
Megnevezés

2014
Rába Nyrt.
egyedi
HAS

Árbev étel

2015
konszolidált
IFRS

Rába Nyrt.
egyedi
HAS

konszolidált
IFRS

1 279 301

47 915 785

1 287 152

46 153 557

4 049

28 390 229

0

28 315 105

Üzemi eredmény

-180 724

1 891 422

-191 957

2 193 994

Adózás előtti eredmény

-298 444

1 307 809

-160 958

2 362 004

ebből export

Tárgy év i átfogó eredmény

871 437

1 951 526

Jegy zett tőke

13 473 446

13 473 446

13 473 446

13 473 446

Saját tőke

15 035 183

15 074 947

14 874 225

17 106 830

Mérleg f őösszeg

18 575 391

36 251 928

19 937 235

34 530 135

17

1 839

18

1 715

Átl. állomány i létszám

Az FB megállapította, hogy a beszámoló és a pénzügyi jelentések a társaság vagyoni helyzetéről
megfelelő tájékoztatást nyújtanak.
Az FB a társaság 2015. évi IFRS szerinti konszolidált és HAS szerinti nem konszolidált éves beszámolóját és pénzügyi jelentéseit, továbbá az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Győr, 2016. március 23.
A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében
Dr. Polacsek Csaba
elnök
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Közgyűlés 1. napirendi pont
A Társaság 2015. évi gazdálkodásának értékelése
1.d) A könyvvizsgáló jelentése a szám viteli törvény szerinti 2015. évi beszám olóról

158

Közgyűlés 1. napirendi pont
A Társaság 2015. évi gazdálkodásának értékelése
1.e) A szám viteli törvény szerinti beszám oló m egvitatása, elfogadása,
a m érleg m egállapítása és az adózott eredm ény felhasználásáról való határozathozatal;
határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

1/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Társaság 2015. üzleti évben folytatott üzleti tevékenységéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. 2015. évi egyedi és konszolidált mérlegét a 2015. évi beszámoló jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés
alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:
A./ a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyedi éves beszámolót az eszközök és források 19.937.235e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és -160.958e Ft-os mérleg szerinti eredménynyel;
B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az
eszközök és források 34.530.135e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 1.951.526e Ft-os tárgyévi
átfogó eredménnyel.
3/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem
fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.
4/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A Közgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést – figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes
jóváhagyására is – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
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Közgyűlés 2. napirendi pont
Az Igazgatóság 2015. évi m unkájának értékelése és felmentvény m egadása az Igazgatóság
szám ára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdés és az Alapszabály 13. (v) pontja alapján

5/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)
A Közgyűlés az Igazgatóság 2015. üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (v) pontja
szerinti értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti
felmentvényt megadja.
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Közgyűlés 3. napirendi pont
Az Alapszabály m ódosítása és az Alapszabály m ódosításokkal egységes szerkezetbe foglalása
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A
RÁBA JÁRMŰIPARI HO LDING NYRT.
ALAPSZABÁLYA

A
2016. ápr ili s 15-i közgyű lés
__/2016.04. 15. számú határozatával a módosításokkal egységes
szer kezetben
elfogadott Alapszabály

A RÁBA Járm űipar i Holding Ny rt. Alapszabály a

A
RÁBA JÁRMŰ IPARI HOLDING NYRT.
ALAPSZABÁLYA
(a módosít ásokkal egy séges szerkezetbe f oglalv a)

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE
1.

A Társaság neve:
RÁBA Járm űipar i Holding Ny rt.
angolul:
RÁBA Autom otive Holding PLC
röv idí tett nev e: RÁBA Ny rt.
angolul:
RÁBA PLC.

2.

A Társaság székhelye:
9027 Győr , Mart in u. 1.

3.

A Társaság I gazgatósága f iókt elepeket és t elephely eket lét esíthet .

A TÁRSASÁG TARTAMA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE
4.
A tár saság határ ozatlan időre alakult . A Társaság a Magy ar Vagon- és Gépgy ár ált alános jogut ódja, az átalakulás időpontja: 1992. január 1. Vagyoni hozzájárulásként az alapító a
Tár saság tulajdonába adta és 1992. január 1-i hat álly al a Tár saság r endelkezésér e bocsát ott a a jogelőd Magy ar Vagon- és Gépgy ár állam i v állalat t eljes v agy onát, amely nek részlet es
leír ását a Társaság 1992. január 1-én aláírt Alapító Okir ata t artalmazza. A vagy oni hozzájár ulás értékét könyvvizsgáló jóv áhagyta és r endelkezésre bocsátását az Igazgatóság igazolta.
A RÁBA Nyr t. ny ilv ánosan működő részv ény tár saság.
A társaság többségi t ulajdonosa a Magyar Állam , az állami v agy on f elet t a Magy ar Államot
m egillető t ulajdonosi jogok és kötelezett ségek összességét a Magyar Nemzeti Vagy onkezelő
Zárt körűen Működő Részvény társaság (cégjegy zékszám : Cg.01-10-045784, székhely : 1133
Budapest, Pozsony i út 56.) gyakor olja.

Törö lt: az állami vag yon felügy eleté ért
fe lelős miniszter g yak oro lja, aki e feladatát
Törö lt: útjá n látja e l

5.

A Társaság tevékenységi köre:
TEÁOR '08 szerint
Épületépí tési pr ojekt szer vezése
Személygépjárm ű-, könnyűgépjármű- kereskedelem
Egy éb gépjár mű-ker eskedelem
Gépjárm űalkat rész-nagy ker eskedelem
Gépjárm űalkat rész-kiskereskedelem
Elektr onikus, hí radás-technikai berendezés, és alkatrészei nagy ker eskedelme
Egy éb máshov a nem sor olt gép, ber endezés nagykereskedelm e
Hulladék-nagy kereskedelem
Vegy es term ékkörű nagykereskedelem
Foly óirat, időszaki kiadv ány kiadása
Számít ógépes progr amozás
Inf ormáció-technológiai szaktanácsadás
Egy éb inf ormáció-t echnológiai szolgáltat ás
Máshov a nem sor olt egy éb inf ormációs szolgált atás
Vagy onkezelés (holding)
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Pénzügyi lí zing
Egy éb hit elny újtás
Saját tulajdonú, bér elt ingatlan bér beadása, üzemeltetése
Számv it eli, könyvvizsgálói, adószakér tői tevékenység ( kivéve a könyvvizsgálói t evékenységet )
Üzlet vezetés – fő tevékenység
PR, komm unikáció
Üzlet viteli, egyéb v ezetési tanácsadás
Épí tészm érnöki tevékenység
Mér nöki tev ékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki v izsgálat, elemzés
Egy éb term észettudományi, műszaki kutat ás, fejlesztés
Máshov a nem sor olt egy éb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Imm ateriális javak kölcsönzése
Konf erencia, ker eskedelmi bemutató szervezése
Máshov a nem sor olt egy éb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Szakmai középf okú oktatás
Máshov a nem sor olt egy éb oktatás
Okt atást kiegészítő tevékenység
Köny v tári, levéltári tevékenység
A pénzügy i lízing és egy éb hitelnyújtás tev ékeny ségi körökön belül a t ársaság kizár ólag a
hitelintézetekr ől és pénzügy i vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tör vény 5. §. (2)
bekezdése értelmében a társaság és a leányv állalat ai közötti, engedély nélkül v égezhet ő
csopor tf inanszír ozást v égez.

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK
6.

A Társaság alapt őkéj e

13. 473.446.000,- Ft, azaz tizenhárommilliárd- négy százhetv enhárom milló-négy száznegyv enhat ezer f orint.

7.
A Társaság részvényei
7. 1. A Társaság alaptőkéje:
A Társaság alaptőkéje 13. 473.446 db, egy enként 1. 000 Ft, azaz egyezer f or int név ért ékű
név re szóló, dem aterializált törzsrészv ény re oszlik.
Az alapt őke teljes egészében be v an f izetv e.

7. 2. A részv ény ek a Társaság alapít ásakor ny omdai út on kerültek előállításr a.
A Társaság 2004. ápr ilis 29-i közgyűlésén hozott 4/2004.04. 29. sz. hat ározatáv al dönt ött a
ny omdai úton előállí tott törzsr észvény ek dem aterializált részv énny é t örténő átalakításár ól.
A nyom dai úton előállítot t részvényeket – dematerializált részv énnyé történő átalakítás miatt
- a Tár saság 2004. augusztus 2- án érv ény telenít ette.
A demater ializált r észv ény elektronikus úton lét rehozott, rögzí tett, továbbít ott, ny ilv ántar tott
és a r észv ény tar talmi kellékeit tar talmazó oly an név re szóló részv ény , amely nek nincsen
sor száma, a t ulajdonosa nevét, egyértelm ű azonosításr a szolgáló adat ait a r észv ény tulajdonos jav ár a – az általa bef ektetési szolgáltat óval kötött értékpapí rszám la szerződés alapján v ezet ett értékpapí rszámla t artalmazza.
Részv ény eket az I gazgatóság csak abban az eset ben bocsát ki, ha azok ellenér tékét teljesen bef izették és az illetékes cégbír óság a Társaságot , illetve adott esetben az alaptőke f el-
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em elését , am elynek következtében az adot t részv ény ek kibocsátásra kerülnek, a cégjegy zékbe bejegy ezt e.

7. 3. A Társaságnak a Budapesti Ért éktőzsdér e bev ezetet t ugy anazon részv ény sorozat án
belül nem lehet több különböző név értékű részv ény e.
7. 4. Abban az eset ben, ha a Tár saság közgy űlése, illet v e f elhatalmazása alapján az Igazgat óság új r észv ények kibocsátása útján t örténő alaptőke-em elést határ oz el, az err ől szóló
közgy űlési v agy igazgatósági határozatban m eg kell határozni a részv ény ek bef izet ésének
f eltét eleit és elmulasztásának követ kezmény eit.
Eltérő r endelkezés hiány ában a r észv ény eket készpénzben, az alaptőke- emelésről szóló
dönt ést követő har minc (30) napon belül kell bef izetni, melynek elmulasztása esetén a részv ény es a Polgár i Törv énykönyvben meghat ározott késedelmi kam atot köteles megf izet ni a
Tár saság részére, részv ényesi jogait pedig nem gyakor olhat ja a részvény ek ellenért ékének
t eljes bef izet éséig. A késedelem esetén az Igazgat óság a részvényest har minc napos határidő kitűzésév el f elhívja a teljesí tésre. A f elhív ásban utalni kell arra, hogy a teljesí tés elmulasztása a részv ény esi jogv iszony megszűnését eredm ény ezi. A har minc napos hat áridő
er edmény telen eltelte esetén a r észvényesi jogv iszony a hat áridő lejártát követő napon megszűnik. Erről az I gazgatóság a v olt r észvényest írásban köteles értesíteni. Ha a késedelembe
eset t r észvényes által jegy zet t vagy átvenni vállalt részvényekre jutó vagyoni hozzájárulást a
r észv ényesi jogviszonynak a megszűnését követő első közgyűlés m egtartásáig más személy
nem v állalja át, a közgy űlés az alapt őkét a késedelembe esett részvényes által az alaptőkére
v állalt v agyoni hozzájárulás mér tékének m egf elelően leszállítja. Azt a részv ény est, akinek
késedelme miatt részvényesi jogviszony a megszűnik, az ált ala teljesí tet t v agy oni hozzájárulás ér téke az alaptőke leszállít ását követően, illetv e akkor illeti meg, amikor a hely ébe lépő
r észv ényes v agyoni hozzájár ulását a r észv ény társasággal szem ben teljesíti.

RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA,
A RÉSZVÉNYESI MEGHATALMAZOTT
8.
Részvénykönyv
8. 1. Az Igazgat óság v agy a megbízottja a névre szóló részvényekr ől és a r észv ény tulajdonosokr ól, ideértv e az ideiglenes részv ény tulajdonosát is, illetve a r észv ény esi meghatalmazot takról részv ény- sorozatonként részvénykönyvet vezet, amely v alam ennyi r észv ény tulajdonosr a v onatkozóan legalább a követ kezőket tart alm azza:
(a) a részv ény tulajdonos (r észv ény esi meghatalmazot t) cége/nev e;
(b) a részv ény tulajdonos (r észv ény esi meghatalmazot t) székhelye/ lakcí me;
(c) részv ény -sor ozatonként a részvényt ulajdonos ( részv ény esi meghatalmazott) részv ényeinek darabszáma, névér téke, az egyes r észvényekre befizetett összeg, valamint tulajdoni hány adának megjelölése;
(d) a Részv ényköny v be t örténő bejegy zés időpont ja.

8. 2. A Társaság I gazgatósága a részv ény köny v v ezetésér e - külön jogszabály szerint –
elszámoló háznak, központi ért éktárnak, befektetési vállalkozásnak pénzügy i intézmény nek,
ügy v édnek v agy köny v vizsgálónak (ide nem ért v e a szám v it eli t örv ény szerinti köt elező
köny vvizsgálat eset én a v álasztot t állandó köny v v izsgálót) adhat megbízást. A megbízás
t ényét , a megbí zott adatait, v alam int a bet ekint ésre v onat kozó inf orm ációkat a Tár saság
honlapján közzé kell tenni.
8. 3. A részv ény könyvbe bejegy zet t adatainak m egv ált ozása esetén a részvény es köteles
haladéktalanul értesí teni a demat erializált r észv ény értékpapí rszámla-v ezet őjét , illet ve a
r észv énykönyv-vezet őt, valamint nyilatkozni az új adatokról. Amennyiben a részv ényes ezt a
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köt elezet tségét elmulasztja, úgy az ebből eredő v agy ezzel okozot t kár okért a részvény est
t erheli minden f elelősség.
Amenny iben a részv ényes ált al szolgáltat ott inf ormáció ham is, hiányos, f élrev ezet ő v agy
ham isí tott, a r észvényes köteles m inden, ennek következtében f elm erülő any agi f elelősséget
v iselni és az Igazgat óság ezzel összef üggésben nem f elel a Tár saság többi r észv ény ese
f elé.

8. 4. Az ért ékpapírszám la vezető – a részvény es elt érő r endelkezése hiány ában - bejelenti
a részv ény könyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnev ét) , lakcím ét ( székhelyét ), részv ény fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részv ény ek menny iségét,
v alamint a törv ény ben m eghatározott egyéb adatait.
A bejelentést az értékpapí rszám la vezetője a részvények értékpapírszámlán történő jóv áírását köv ető kettő ( 2) munkanapon belül köt eles teljesí teni. Az értékpapí rszám la- vezető nem
jelentheti be az adat okat, ha a részvényes így rendelkezet t. Az alakilag igazolt r észv ény est a
r észv énykönyv vezet őjénél előt erjesztett kérelem alapján be kell jegy ezni a r észv ény könyv be. A bejegy zett részv ény est kérelme alapján tör ölni kell a r észv ényköny v ből.
A részv ény könyv v ezet ője akkor t agadhatja meg az alakilag igazolt részv ény es bejegy zési
kér elm ének teljesítését, ha a részvényes a részvény ét jogszabály nak v agy az alapszabály nak a részv ény át ruházásár a v onatkozó szabály ait sértő módon szer ezte meg.
Ha a részv ény es úgy rendelkezet t, hogy adatait ne v ezessék be a részvény köny v be és a
r észv ényesi jogok gyakorlására az általa m eghatalmazot t szem ély bejegy zésér e sem kerül
sor , a részv ény es tulajdonában álló részv ény alapján a t ársasággal szemben részv ény esi
jog nem gy akorolható.
A demater ializált r észv ény tulajdonosa, vagy részvényesi meghat alm azott ja (együtt: részv ény es) az értékpapírszámla- vezetője által kiállított értékpapí rszámla kiv onat (tulajdonosi igazolás) alapján gy akor olhat ja tulajdonosi jogait. A tulajdonosi igazolásnak t artalmaznia kell
(i) a kibocsátó és a részv ény f ajta megnev ezését;
(ii) a részv ény dar abszámát és név ért ékét;
(iii) a részv ény es cégét /nev ét, v alam int székhely ét/cí mét;
(iv ) az ért ékpapírszámla-v ezető megnev ezését és cégszerű aláí rását;
A közgy űlésen a r észv ényesi jogok gy akorlására az jogosult - személyesen vagy képv iselője
út ján - akinek a nev ét – a közgy űlés kezdő napját m egelőző második munkanapon 18 órakor
– a r észv énykönyv, a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpont ra kezdem ény ezett tulajdonosi m egf elelt etés alapján tar talmazza.

8. 5. A közgy űlésen részt v enni szándékozó r észv ényes, illetve részvényesi m aghatalmazott
nev ét a közgyűlés kezdő napját megelőző m ásodik munkanapig kell a 8.4. pont szer int i tulajdonosi m egf eleltet és alapján a részvény köny v be bejegy ezni.

8. 6. A hatály os t őkepiaci és/vagy ér tékpapí rról r endelkező törv ény ben ( és annak bár mely
m ódosításában, illet ve a hely ébe lépő jogszabály okban) meghatározot t bef ektetési v állalkozás, illet ve amenny iben er re jogszabály lehetőséget ad, más személy a r észv ény essel írásban kötött szer ződés alapján a részv ényes meghatalmazottjaként (részvényesi m eghatalmazot t) saját nev ében, a r észv ényes jav ár a gy akorolhatja a Tár sasággal szemben a részv ény esi jogokat. A r észvényesi m eghatalmazot t a Társasággal szemben részvényesi jogokat a
r észv énykönyvbe részvényesi meghat alm azottként tör ténő bejegy zését köv etően gy akor olhat . A bejegy zésnek t artalmaznia kell r észv ény- f ajtánként a joggyakor lás alapjául szolgáló
r észv ények szám át. A r észvényesi m eghatalmazot t részvénykönyvbe tör ténő bejegy zésének
f eltét ele, hogy a közokir atba vagy teljes bizony ít ó erejű m agánokir atba f oglalt meghatalmazás egy példány át a Társaságnál let étbe hely ezzék. A letétbe helyezet t okir at megtekintését
a Társaság Felügy elő Bizottságánál az kezdem ényezheti, akinek ehhez jogos ér deke f űződik
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a részv ény esi jogai gy akorlásával összef üggésben v agy a Tár saság működésév el kapcsolatban törv ény ben m eghatározot t jogai gy akorlása és kötelezettségei t eljesít ése során.
A részv ény esi meghatalm azott köt eles a r észvényest a r észv ény essel kötött szerződésben
m eghatározot t m ódon és időben t ájékoztatni a Társaság közzétett hirdetm ényeiről, a közgy űlés hat ározatairól, valamint a részvényesi jogok gyakor lása körében t ett int ézkedéseiről
és azok köv etkezm ény eir ől.
A részv ény esi meghatalm azott köt eles a r észvényest tájékoztat ni a Társasággal kapcsolatban tudomásár a jutot t minden, a részv ény esi jogok gy akorlását bef oly ásoló inf orm ációr ól,
v alamint a birtokába került okiratok tar talmáról, továbbá az okiratokat a részvényes kérésér e
v agy a szerződés megszűnése eset én a r észv ény esnek kiadni.
A részv ény esi meghatalm azott a r észv ényes erre v onatkozó í rásos r endelkezése esetén,
illet ve a r észv ényesi meghatalm azás visszavonásakor köteles haladéktalanul gondoskodni a
r észv ényköny v ben a részv ény esi meghat alm azottként tör tént bejegy zése törléséről.
A részv ény esi meghatalm azott a közgyűlést megelőzően oly an időben köteles a részv ényest ől utasít ást kérni, hogy a részvényesnek az utasítás m egadásához kellő idő álljon r endelkezésér e.

8. 7. A jelen Alapszabály nak a részv ény esre vonatkozó rendelkezéseit, kifejezett eltér ő szabály ozás hiány ában alkalm azni kell a részv ény esi meghat alm azott ra is.
8. 8. Közös tulajdonban lév ő részvényesek esetén, a tulajdonosok közös képviselőjének nev ét
a részv énykönyvbe be kell vezetni. A r észv ény könyv r e v onatkozó rendelkezések abban az
eset ben is alkalmazandók, ha a részvény feletti tulajdonjog nem átruházás útján változott meg.
8. 9. Ha a részvény es tulajdonjoga az értékpapí rszám lán tört énő ter heléssel m egszűnt az
ér tékpapír számla-vezető köteles e t ényt a r észvénykönyv vezetőjének a változástól számított
két munkanapon belül bejelenteni, f eltéve, hogy a részvényes a részvény- tulajdon szerzésekor a részv ény könyvbe való bejegy zését nem zár ta ki. A részv ény köny v v ezetője köt eles a
bejelentés alapján a v áltozást a r észv ényköny v ben haladéktalanul átv ezet ni.

8. 10. A társaság és az MNV Zrt. közöt t lét rejöv ő szer ződést a szerződés aláí rásától számít ott 30 napon belül a Cégbíróságon a cégirat ok közé letétbe kell hely ezni, kivév e a tár saság
és a r észv ényes közöt t a társaság tevékenységi kör ébe tartozó, az Alapszabály által meghat ározott szokásos nagyságrendű szerződést, továbbá ha az a banktitok sér elm év el jár . Szokásos nagy ságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a jegy zett tőke 30 %-át.

A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA
9.
A részvények átr uházása
9. 1. A Társaság r észv ény ei szabadon átr uházhatók.
A demater ializált r észv ény megszerzésére és át ruházásár a kizárólag értékpapí rszám lán tört énő ter helés, illetv e jóv áír ás útján ker ülhet sor.

9. 2. A részv ény társaság nem nyújthat kölcsönt, nem adhat bizt osítékot , t ov ábbá pénzügy i
köt elezet tségeit azok esedékessé v álását megelőzően nem teljesíthet i, ha annak célja az
általa kibocsátot t részvények harmadik személy részéről t örténő megszer zésének az elősegí tése, kivéve azokat az ügylet eket, amelyek közvet lenül vagy közvetve a részv ény tár saság
m unkavállalói - ideért v e a részvénytársaság többségi vagy meghat ározó bef oly ása alat t álló
t ársaságok m unkavállalóit is - v agy a munkavállalók által e célra alapít ott szerv ezetek részv ény szerzését segí tik elő.
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A BEFOLYÁSSZERZÉSSEL ÉS A TÁRSASÁG FELVÁSÁRLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
10. A bef oly ásszerzésr e, illetve a Társaság felv ásárlására a mindenkor hatály os tőkepiaci
t örv ény ( jelenleg: a 2001. évi CXX. t örv ény) és a Polgári Tör v ényköny v ( jelenleg: 2013. év i
V. törv ény ; „Ptk” ) r endelkezései az irány adók.
AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE
11.

Az alaptőke em eléssel kapcsolat os részvényjegy zésr e a Pt k. és a hatály os tőkepiaci
t örv ény szabály ait kell alkalmazni.

11. 1. Ha az alapt őke f elemelésére pénzbeli hozzájár ulás ellenében ker ül sor, a részvény eseket a részv énytulajdonuk ar ányában jegy zési elsőbbség illeti meg a tőkeemelést kim ondó
hat ározatban megjelölt időt artam on - legalább 15, de legf eljebb 30 napon - belül.
Ha az alaptőke f elem elése zárt körű forgalomba hozatallal tör ténik, a jegy zési elsőbbségi jog
alatt a r észv ények átv ételére vonat kozó elsőbbség ér tendő.
Az elsőbbségi jog gyakor lására csak az a r észvényes jogosult, aki az elsőbbségi jog gy akor lásár a ny itva álló hat áridő kezdő napján és az elsőbbségi jog gyakorlásakor is be van jegyezve a
Részv ény köny vbe.
Új részvény ek f orgalomba hozatalával t örténő alapt őke-emelés eset én:
a. ) az Igazgatóság köt eles a Tár saság hirdet ményi hely én tájékoztat ni a részvény eseket
legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatár ozását követő 30 napon belül az alaptőke- emelésről
szóló dönt ésről, a jegy zési elsőbbség gy akorlásának lehetőségér ől és módjáról, illetőleg tájékoztat ást adni az elsőbbségi jog gy akorlására ny itv a álló - legalább 15 napos - hat áridő
kezdő és záró napjár ól és az elsőbbségi jog gy akorlására vonat kozó ny ilat kozat megtét elének határidejéről.
b. ) Új r észv ény ek zárt körű f orgalomba hozat aláv al t örténő alapt őke-emelés eset én:
az elsőbbségi jog gyakor lásár a jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.) pont alatti hirdet ményben meghat ározot t m ódon és hat áridőben ír ásban
köt elesek ny ilatkozni az elsőbbségi jog gy akorlására v onatkozó szándékukr ól. A ny ilat kozatnak tart alm aznia kell az átv enni kívánt r észvények f ajt áját , név ért ékét, darabszám át, kibocsát ási értékét, valamint a nyilat kozattevő visszavonhat atlan kötelezettségvállalását a ny ilatkozat ban m eghatározot t részvények jegyzésére vagy átv ételére, tov ábbá a kibocsátási ért éknek megf elelő ellenért ék megfizetésére. Am ennyiben a r észvényes írásbeli nyilat kozata a
hirdet mény ben megjelölt határ idő utolsó napján 12 ór áig nem ér kezik meg a Társasághoz,
akkor azt úgy kell tekinteni, hogy r észv ény es az elsőbbségi jogáv al nem kí ván élni.
Az elsőbbségi jog gy akor lása során az ar ra jogosult részv ényes a meglév ő r észv ény tulajdonának az alapt őkéhez v iszony ítot t arány ában szerezhet új részv ény t. Amenny iben az elsőbbségi jog gy akor lása során töredék részvény kelet kezik, akkor azt a legközelebbi egész
r észv ényig lef elé kell kerekíteni. A kerekítés után megmar adó részvény eket először a jegy zési jogukkal élő azon részv ény esek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arány ában,
akik ezen többlet-r észv ény átv ételét és ellenér tékének m egf izetését is v állalják.
c. ) Új r észv ény ek ny ilv ános f or galom ba hozat aláv al tör ténő alaptőke- emelés esetén:
a r észv ény ek átv ételére v onat kozó előzetes kötelezettségv állaló nyilatkozat megadásár a
nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölhet i ki a tőkeemelésben r észtvevő leendő részvény esek körét és személyét. Az új részv ényeket m egszerezni kívánó személyek az ért ékpapírokr a v onatkozó törvények szerinti jegy zési eljár ás során v állalják a részvény ek ellenért ékének
m egf izetését és v álnak jogosultt á a r észv ény ekre.
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11. 2. Új r észv ény ek pénzbeli ellenér ték f ejében tör ténő zártkörű kibocsát ása esetén az átvét eli elsőbbségi jog gy akorlását az I gazgatóság megindokolt előter jesztése alapján a közgy űlés egy szer ű többséggel hozot t hat ározat ával kizár hatja.
Az Igazgatóság ily en irány ú előter jesztésének t artalmaznia kell a köv et kezőket:
- az alaptőke-em elés indokát ;
- az alaptőke-em elés útján kibocsátot t r észv ények név értékét és kibocsátási ér tékét;
- az elsőbbségi jog gy akorlása kizárásának részletes indoklását, ideértv e a kizárás követ keztében a Társaságnál jelentkező előny öket;
- zártkör ű alaptőke- emelés esetén a részvények átvételér e jogosított szem élyek bemutatását;
- az alaptőke megemelését követően az alaptőke- emelést megelőző részv ény esek szavazati arány ának m ódosulását .
Az I gazgatóság az előter jeszt ést legkésőbb az elsőbbségi jog gy akor lásának kizár ásáról
dönt ő közgy űlést m egelőző 15 nappal köteles közzétenni.

11. 3. Ha a tár saság alaptőkéjének f elemelése az alapt őkén f elüli v agy onból tör ténik, az új
r észv ények ellenér ték nélkül a tár saság r észvényeseit illet ik meg részv ény eik név ért ékének
ar ányában.

11. 4. Ha az alaptőke f elem elése nem pénzbeli v agy oni hozzájárulás szolgáltatásáv al t örténik, a nem pénzbeli v agy oni hozzájárulás szolgáltatását meghat ározó közgyűlési határ ozathoz mellékelni kell az ér tékelést végző könyvvizsgáló v agy az adot t vagyontárgy ért ékeléséhez szükséges szakér telemmel r endelkező szakért ő jelent ését.
A könyv vizsgálói v agy szakértői jelentésnek tar talmaznia kell a nem pénzbeli v agy oni hozzájárulás leír ását, értékét, ér tékelését, az alkalm azott ért ékelési módszer ismer tetését, az értékelést érintő, új, befolyásoló körülmények felmer ülését, nyilatkozatot arr ól, hogy a nem pénzbeli v agy oni hozzájárulásnak az előzetesen m egállapít ott ért éke egy ensúly ban van- e az ellenében adandó részesedéssel (a részv ény ek szám áv al, név értékév el).
Nincs szükség köny vvizsgálói v agy szakértői jelent ésre, ha a nem pénzbeli vagy oni hozzájár ulást ny újtó r észv ény es a szolgáltatás időpont jához képest három hónapnál nem r égebbi,
köny vvizsgáló által ellenőrzött beszám olóv al r endelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező v agyontárgy értékét tar talmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagy oni hozzájár ulás oly an v agy ontár gy akból áll, amelyeknek tőzsdén jegy zet t ár a v an.

AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA
12.

A Közgyűlés a Tár saság alaptőkéjét leszállíthat ja, a Ptk- ban meghat ározot t eset ben
pedig az alapt őke leszállí tása köt elező.

Az alapt őke leszállí tása eset én elsődlegesen a Társaság t ulajdonában lév ő saját részvény eket kell bevonni.
Az I gazgatóság az alapt őke leszállít ásának cégbír ósági bejegy zését köv etően a bejegyző
v égzés átv ételét követő 15 napon belül ért esíti a központ i értéktárt és a részvényes értékpapí rszámla-v ezet őjét az alaptőke-leszállítás következtében a részv ény es r észv ény tulajdonában bekövet kezett v ált ozásokról.
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Törö lt: 11.3. A Kö zgyűlés –maximum
öt év es id őtartamra- ha tároz attal fe lhata lmaz hatja az Igaz gatós ágot az alaptő ke meghatározo tt össz eggel történő
fe lemelés ére . A felhata lmaz ásb an meg
kell ha tároz ni az t a legmaga sabb ö szs zeg et (jó váhagyott a laptőke), amellyel
az Igazga tós ág az alaptők ét felemelheti
az öt é ves időtartam alatt. Az Ig azgató s ágna k az alaptők e felemelés ére v onatkoz ó felhatalmazá sa egy ben feljogos ítja és k öte le zi az Iga zgatós ágot a
tö rv ény vag y az alapsz abály sz erin t
egyé bként a Közgyűlés ha tás körébe
ta rtozó , az alaptőke felemelés ével
kapc s olatos dön tések meghozatalára,
id eértv e a z ala psz abálynak az alaptőke
fe lemelés e miatt s züks éges mó dosítás át.¶
Törö lt: 4
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KÖZGYŰ LÉS, SZAVAZATOK
13.

Közgyű lés

A Társaság legf őbb szerv e a Közgy űlés, amely a r észv ény esek összességéből áll. A Közgy űlés jogosult az Igazgatóság, ideér tve a Vezérigazgató hatáskörébe tart ozó kér désekben
is dönt eni. Az alábbi döntések a Közgy űlés kizárólagos hatáskör ébe tar toznak:
(a) döntés - ha a Ptk. vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapít ásáról és m ódosításár ól;
(b) döntés - ha a Ptk. m ásképpen nem rendelkezik - az alaptőke f elemeléséről, v alam int
döntés az I gazgatóság f elhat alm azásáról az alaptőkének az alaptőkén f elüli v agy on
terhér e tör ténő f elemelésév el kapcsolatban közbenső mérleg elf ogadásár a;
(c) döntés – ha a Ptk. másképpen nem r endelkezik - az alapt őke leszállí tásáról;
(d) döntés az alaptőke-em eléshez kapcsolódóan a jegy zési elsőbbségi jog gy akorlásának
kizár ásáról; illetv e az Igazgat óság f elhat alm azásáról az alapt őke emeléshez kapcsolódóan jegyzési elsőbbségi jog kor lát ozására, illetv e kizárásár a;
(e) az egy es részvénysorozatokhoz fűződő jogok megvált oztatása, illetve az egyes részvényf ajt ák, osztályok átalakítása;
(f) a Társaság átalakulásának, egy esülésének, v alamint jogutód nélküli megszűnésének
elhat ározása;
(g) a v ezérigazgat ó, azaz az Mt . 208. § ( 1) bekezdése szerinti első számú v ezet ő – ha a
Társasággal munkav iszonyban áll - és az Mt. 208. § ( 1) bekezdése szer int i első szám ú
vezető hely ettese ( hely ettesei) felett az alapv ető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony lét esítése, megszünt etése, munkaszerződés módosítása, jav adalm azás, v égkielégít és megállapítása) , kivéve a teljesí tmény köv etelmény és az ahhoz kapcsolódó
jut tatások (teljesítm ény bér v agy m ás juttat ás) m eghatározását , m ely a Munka Törvény könyve 207. § (5) bekezdésében f oglalt felhatalmazás, valamint jelen Alapszabály
21.1.y .) pontja alapján a Tár saság Igazgatóságának a hatásköre;
(h) az Igazgatóság elnökének és tagjainak, a Felügyelő Bizot tság elnökének és tagjainak,
valamint az Audit Bizottság tagjainak és az állandó köny vvizsgálónak a m egválaszt ása,
visszahí vása, valamint díjazásuk megállapítása; a könyvvizsgálóval kötendő megbí zási
szerződés f őbb f eltételeinek meghatározása, továbbá dönt és a társaság tagjával, a vezető tisztségv iselővel, a f elügyelő bizot tsági t aggal v agy a társasági köny v v izsgálóv al
szembeni kárt érít ési igény érv ény esítésér ől;
(i) a szám viteli t örvény szerinti éves beszámoló jóv áhagyása és a nyereség f eloszt ásáról
való dönt és; a konszolidált éves beszámoló elf ogadása;
(j) döntés – ha a Ptk. másképpen nem rendelkezik - átváltoztathat ó és jegy zési jogot biztosít ó vagy átváltozó kötvény kibocsátásár ól, meghatár ozva egyben a kibocsátás módját , sor ozatát , számát , névértékét, a kötvényhez mint értékpapírhoz f űződő jogokat, f utamidejét és v isszav ált ásának (v isszav ásárlásának) f eltét eleit; v alam int döntés az
Igazgatóság f elhatalmazásár ól a visszaváltható r észvényhez kapcsolódó jogok gy akorlásáv al kapcsolatban közbenső mér leg elf ogadásár ól;
(k) döntés a f elelős t ársaságirány ít ási jelentés elf ogadásár ól;
(l) döntés a Társaság részv ényeinek bár mely tőzsdéről, illetve jegy zési r endszerből t örténő kivezetésének kér elm ezéséről;
(m) döntés - a Tár saság tev ékenységi körébe tartozó ker eskedelm i ügy let eket kiv év e - a
Társaság nor mál üzleti tev ékenysége ker etében minden oly an, fennálló ügy let hez nem
kapcsolódó, új jogv iszonyt keletkeztető egyedi szer ződés megköt éséről, am ely ált al a
Társaság 4 milliárd Ft -ot elérő v agy meghaladó m értékben v állal bár mily en köt elezettséget, ideér tve a következőket is: akkreditív ny it ás, gar ancia vállalás, jótállás, kezesség v agy hasonló kötelezettség v állalás, kötelezettként zálogjog alapítás, bankgarancia, kezesség, tart ozásátv állalás, stb.;
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pont s zerin ti felha talmaz ásáról az
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Törölt: i

Törölt: a
Törölt: z

Törölt: elfog adása, ideértve az ad ózott eredmény felhas ználására vona tkozó dö nté st is

Törölt: zálogjog
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(n) hozzájárulás a Tár saság norm ál üzleti t evékenységén kívül eső oly an szerződés megkötéséhez, amely 400 millió Ft -ot elér ő vagy meghaladó ér tékben bármely jog, ingatlan
vagy eszköz elidegenít ését, más társaságba való befektetését, megterhelését, használat i, hasznosí tási, bir toklási vagy r endelkezési jogának har madik szem ély re ruházását
eredmény ezi;
(o) döntés a Társaság normál üzlet i tev ékenysége keretében új jogv iszonyt keletkeztető 4
milliárd Ft- ot elér ő v agy meghaladó összegű hosszúlejár atú hitel v agy hosszúlejárat ú
kölcsön, v agy új, egyedi hitelnöv ekményt keletkeztető rövidlejáratú hit el v agy röv idlejáratú kölcsön felvételének engedély ezése tárgyában, illet ve bár mily en új jogviszonyt kelet keztető 4 m illiár d f or int ot elér ő vagy meghaladó hiteljogv iszony lét esítésév el összef üggésben, t ov ábbá ért ékhatárt ól f üggetlenül döntés a Társaság hosszúlejárat ú hitel
vagy hosszúlejár atú kölcsön, rövidlejáratú hit el vagy r övidlejárat ú kölcsön f elv ételének
engedély ezése tárgy ában, illetve bármily en hiteljogviszony létesítésév el összef üggésben, am enny iben a Tár saságcsoport ilyen jellegű kötelezet tségei a döntés m eghozatalakor meghaladják a 20 milliárd Ft- ot;
(p) döntés a Társaság normál üzlet i tev ékenysége keretében a 4 milliárd Ft -ot elér ő v agy
meghaladó egy edi értékű beruházásról, eszközv ásárlásról, eszközeladásról, v agy lízingügy let megkötésér ől vagy bármely ily en típusú ügyletr ől,
(q) döntés a részv ény társaság működési f or májának megv áltozt atásáról;
(r ) minden oly an, a f enti hatáskör i szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügy letben – kiv éve a Tár saság t evékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket - meghozot t döntés, amelyhez kapcsolódó köt elezettségv állalás ér téke a 4 milliárd f orintot eléri v agy
meghaladja;
(s) döntés EU tám ogatási f or rások igény bev ételével m egv alósuló ber uházásokhoz kapcsolódó pály ázat okon t örténő részvét el jóv áhagy ásáról, amenny iben a Tár saság által
az igénybe venni t erv ezett támogat ás mér téke a nettó 4 milliárd f orintot eléri v agy
meghaladja;
(t) döntés – amenny iben az Alapszabály elt érően nem r endelkezik - oszt alékelőleg f izetéséről; és az Igazgatóság felhatalmazásár ól az osztalék-előleg f izetésével kapcsolat ban
közbenső mér leg elf ogadására;
(u) döntés a Társaság saját r észv ényének m egszerzésér ől, elidegenítésér ől, bevonásár ól,
az Igazgatóság f elhat almazása saját részvény megszerzésér e, elidegenítésér e, bev onására, v alam int döntés a saját r észvényre kapott ny ilv ános vét eli ajánlat elf ogadásáról; és az Igazgatóság f elhatalmazásár ól a saját részv ény m egszerzésév el kapcsolatban közbenső m érleg elf ogadására;
(v) döntés a ny ilv ános vételi ajánlatt ételi eljár ás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
(w) a Felügy elő Bizott ság ügy rendjének jóv áhagyása;
(x) döntés a javadalmazási szabályzat m egállapít ásáról és módosí tásár ól, m ely et az er ről
szóló döntéstől számít ott harminc napon belül a cégir atok közé let étbe kell hely ezni;
(y) döntés gazdálkodó szer v ezet alapít ásáról, m egszüntet éséről, gazdálkodó szerv ezetben részesedés megszer zéséről, v agy át ruházásár ól;
(z) döntés m unkav állalói részv énytulajdonosi progr amról, dolgozói részv ényjutt atási programr ól és bár mily en egyéb, a munkavállalókat vagy a társaság menedzsm entjét ér int ő
részv ény hez kapcsolódó bár mily en ösztönzési r endszerről; v alam int hozzájárulás ahhoz, hogy az Igazgatóság tagjai, a felügyelő bizott ság tagja, a lét esítő okirat 19.2 pontjában f oglaltakkal összhangban, az ot t meghatár ozottak szer int tár sasági részesedést
szerezhessen, v ezető tiszt ségviselő vagy felügy elő bizott sági tag lehessen, vagy szerződést köt hessen;
(aa) döntés 400 millió Ft ér téket elér ő v agy meghaladó saját részv ény elidegenítésér ől;
(bb) döntés a Társaság leány v állalatai eset ében a legf őbb szerv ülésére szóló mandátum
kiadásár ól, illetv e a legf őbb szerv által meghozott határozat ról (Alapít ói határozat ) az
alábbi kér désekben:
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Törölt: az Igazga tós ág előző üzleti
évben v égzett mu nkáján ak érté kelés e
és határo zat a z igazgató sági ta gok
rés zére adható felmentv ény tárgyában

Áthelyezve (beillesztés) [1]
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- döntés - a leány v állalat t evékenységi kör ébe tartozó kereskedelmi ügyleteket kivéve
- a leány v állalat normál üzlet i tev ékenysége keretében minden oly an, f ennálló ügy lethez nem kapcsolódó, új jogv iszonyt keletkeztető egyedi szer ződés m egkötésér ől,
amely által a leány v állalat 4 milliárd Ft -ot elér ő v agy meghaladó m értékben v állal
bárm ily en köt elezettséget , ideér tve a köv etkezőket is: akkr edit ív ny itás, garancia
v állalás, jót állás, kezesség vagy hasonló kötelezett ség v állalás, kötelezettként zálogjog alapí tás, bankgarancia, kezesség, t artozását v állalás, zálogjog stb. ;
- hozzájárulás a leány v állalat norm ál üzleti tev ékenységén kívül eső oly an szerződés
megköt éséhez, amely 400 millió Ft- ot elér ő vagy meghaladó ért ékben bárm ely jog,
ingatlan v agy eszköz elidegenítését , más társaságba való bef ektetését, m egterhelését, használati, hasznosí tási, birt oklási v agy r endelkezési jogának har madik személy re ruházását eredmény ezi;
- döntés a leány v állalat normál üzlet i tevékenysége keret ében új jogv iszonyt kelet keztet ő 4 milliárd Ft -ot elérő vagy meghaladó összegű hosszúlejárat ú hitel v agy hoszszúlejáratú kölcsön, v agy új, egyedi hitelnöv ekményt kelet keztető röv idlejárat ú hitel
v agy r övidlejáratú kölcsön felvételének engedély ezése tár gy ában, illet ve bármily en
új jogv iszony t keletkeztető 4 m illiár d f orintot elérő v agy m eghaladó hit eljogv iszony
létesít ésével összef üggésben, továbbá értékhatártól függet lenül dönt és a leány v állalat hosszúlejáratú hitel v agy hosszúlejáratú kölcsön, rövidlejárat ú hitel v agy r öv idlejár atú kölcsön f elvételének engedély ezése tárgyában, illetv e bár mily en hiteljogv iszony lét esítésév el összef üggésben, am ennyiben a Társaságcsoport ily en jellegű
kötelezet tségei a dönt és meghozat alakor meghaladják a 20 milliárd Ft -ot;
- döntés a leány v állalat normál üzlet i tevékenysége keret ében a 4 milliárd Ft -ot elér ő
v agy meghaladó egy edi ér tékű ber uházásról, eszközv ásárlásról, eszközeladásr ól,
v agy lízingügy let megköt éséről v agy bárm ely ily en tí pusú ügy letről;
- minden oly an, a f enti hat ásköri szabály ok alá nem tartozó, egyedi jogügy let ben – kiv év e a leányvállalat t evékenységi körébe tar tozó kereskedelmi ügyleteket - meghozot t dönt és, amelyhez kapcsolódó köt elezettségv állalás ér téke a 4 milliárd f orintot
eléri v agy meghaladja;
- döntés EU tám ogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pály ázatokon tört énő r észvétel jóváhagyásáról, amennyiben a leányv állalat
által az igény be v enni terv ezet t t ámogatás mért éke a net tó 4m illiár d f or int it eléri
v agy meghaladja;
(cc) döntés m inden oly an kér désben, amely et a v onatkozó jogszabály ok, illet v e a jelen
Alapszabály a közgyűlés kizár ólagos hatáskörébe.
Az (aa) pont eset én az ügy letek egy üzleti év en belül összeszámí tandók.
Az (aa) pont esetén az ért ékhatár elérésének megállapí tása tekintetében az ugy anazon jogügy letek típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámít andó.
Az „ért ék” m egállapítása sor án a jogügyletben érintett könyvv it eli, v agyonér tékelés szer int i,
illet ve szerződéses v agy egyéb releváns ér ték közül mindig a magasabb, nett ó ért éket kell
f igy elembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szer ződés teljes időt artamára számított
köt elezet tség értékét kell f igyelembe venni. Hat ározat lan idejű jogügy let esetén a jogügy let
ér téke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év v agy az alatti, a kötelezett ségv állalás
egy év es ér téke, amennyiben a f elm ondási idő az egy évet meghaladja a köt elezet tségv állalás négy év re számított ér téke. A kötelezettségv állalások értékébe az opcionális köt elezettségv állalások ér tékét is be kell számí tani.
A legf őbb szerv kizárólagos hatáskör ébe azokr ól a jogügy letekről szóló dönt ések tar toznak,
am ely ek az előí rt ér tékhatár t önm agukban v agy az egy üzlet i év en belüli összeszámít ás
szabály át f igy elembe vév e elér ik, illetv e m eghaladják.
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Egy adot t jogügy let módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az
eset ben tar tozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosí tással v agy
m egszüntetéssel a tár saság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogv iszony lét esít ésről döntő szerv hat áskörét megalapozó ért ékhatárt .
Norm ál üzlet i tev ékeny ségen kív üli tev ékeny ség:
A Társaság Alapszabályban meghatár ozott tev ékeny ségi köre ellátásához nem szükséges
ingatlanokkal kapcsolatos, valamint a Társaság Alapszabályában meghatár ozott t evékeny ségéhez nem kapcsolódó egy éb tev ékeny ség.
Tár saság tev ékeny ségi körébe tart ozó kereskedelmi ügy let:
Mindazok az ügyletek, amelyeket a Tár saság az Alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége
üzletszerű f olytatása érdekében, illet ve ahhoz kapcsolódóan m ás piaci szereplőkkel – vevőivel,
szállítóiv al és szolgáltatóiv al – köt .

14.

Évi rendes közgyű lés

Év i rendes közgyűlést minden évben egyszer , a jogszabály ban m eghatározot t időpontig kell
m egtart ani.
Az évi r endes közgy űlés napirendjén legalább a köv etkezőknek kell szerepelnie:
(a) az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzlet i évben kif ejt ett tev ékeny ségéről;
(b) a Társaság számv iteli tör vény szerinti beszám olója, az I gazgatóság javaslata az egy edi és konszolidált mér leg elf ogadására és indítványa az adózott eredmény felhasználására, valamint a f elelős tár saságir ányí tási jelent és előterjeszt ése;
(c) a Felügyelő Bizot tság és a köny v v izsgáló írásbeli jelent ése az év es pénzügy i jelentésekről, a számviteli t örvény szerinti beszámolóról, az adózot t er edmény f elhasználásáról, v alamint az osztalék m értékér e tet t jav aslatról;
(d) a szám viteli t örvény szerinti beszám oló (m érleg, eredmény- kimutat ás) m egv it atása, a
mérleg m egállapít ása és az adózott eredmény felhasználásáról v aló határ ozathozat al;
tov ábbá döntés a f elelős tár saságir ányí tási jelent ésről;
(e) a köny vvizsgáló megv álasztása, ha a könyvvizsgáló mandátuma a tárgy i év es r endes
közgy űlés napjáv al lejár .

15. Rendkívül i közgyű lés
15. 1. Rendkí vüli közgyűlést hívhat össze az I gazgatóság, ha azt a Társaság működése szempont jából szükségesnek tartja. Az Igazgat óság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizot tság
egy idejű ért esítése mellett a szükséges intézkedések megt étele céljából a közgy űlést összehí vni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszt eség köv etkezt ében az alapt őke
két harmadár a csökkent, ha a Társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent v agy f izetésképt elenség f eny egeti, f izet éseit megszűnt ette és v agy ona a t artozásait nem f edezi.

15. 2. A Felügy elő Bizott ság, a Köny vvizsgáló, valamint a Cégbíróság a Pt k-ban m eghatározot t esetekben, valamint a Társaság alaptőkéjének legalább 1 ( egy) %- át képv iselő részv ény esek az ok és a cél ír ásbeli m egjelölésév el, részvényesi mivoltuk igazolása mellet t rendkív üli közgy űlés összehív ását kér hetik. Az I gazgatóság a közgy űlési hirdet mény t és adott
eset ben a meghívót az ily en kérés kézhezv ételétől szám ítot t 30 napon belül köteles közzét enni, illetv e m egküldeni.
15. 3. Ha a Társaság r észv ény eir e tet t ny ilv ános vét eli ajánlattal kapcsolatos részv ény esi
állásf oglalás miatt vagy az eredm ényes, nyilvános vételi ajánlat tételi eljár ást köv et ően a bef oly ásszer ző kezdem ényezésére rendkívüli közgyűlés összehívásár a ker ül sor, a közgy űlést
annak időpont ját legalább 15 nappal m egelőzően, a 16. 1 és 16. 2 pontokban meghatár ozott
m ódon kell összehív ni.
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16. A Közgyű lés összehívása
16. 1. A Közgyűlésre szóló meghív ót a Társaság hir detmény eire m eghatározott módon, a
t erv ezett közgy űlést megelőzően legalább – a 15. 3 pontban í rt kiv étellel - 30 nappal az
I gazgatóság, illetv e a 15. pont vonatkozó rendelkezéseiv el összhangban megjelölt más jogosult személy nyilvánosan közzét eszi a 36. pont ban f oglaltak szerinti m ódon. Az Igazgat óság
és a Felügy elő Bizot tság tagjait , valamint a Társaság Könyvvizsgálóját a közgy űlés összehív ásáról a f enti hat áridő f igy elem bevét elév el külön m eghív óv al is értesí teni kell.

16. 2. A közgy űlési m eghív óban és hirdetmény ben meg kell jelölni a közgy űlés megtar tásának módját, a Tár saság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés hely ét, napját és időpontját, a
Közgy űlés napirendjét, v alamint a részvényesi jog gy akorlásának feltételeit, a részvénykönyv
lezárásának időpont ját , annak m egjelölését, hogy a részv ény esek a közgy űlés napirendi
pont jaihoz kapcsolódó előt erjesztéseket és egyéb dokument umokat hol és mikor t ekint hetik
m eg, a napirend kiegészí tésére vonatkozó alapszabály i f elt ételeket, továbbá a határ ozatképt elenség miatt megismétlendő közgy űlés hely ére és időpont jár a v onatkozó inf ormációt.
Az Igazgatóság a közgyűlési hirdet ményben vagy legalább a közgy űlés napját megelőző 21.
napon külön hir detmény ben köteles közzétenni - év i rendes közgy űlés eset én - a m érleg, az
er edmény -felosztási javaslat és az I gazgatóság, v alam int a Felügy elő Bizot tság jelentését,
és a napirenden szereplő ügy ekkel kapcsolatos előt erjesztéseket és a határozat i jav aslatokat .

16. 3. A közzét ett napir endben nem szer eplő ügy ben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést,
ha v alam ennyi részvényes jelen v an és az új napirendi pont f elv ételéhez egy hangúlag hozzájárulnak.

16. 4. A Közgy űlést a Társaság székhely én v agy az I gazgatóság által m eghatározott másik
hely en kell összehív ni.

16. 5. A Közgyűlés napirendjét az I gazgatóság állítja össze, azonban a szav azat ok legalább
1 (egy ) %-át képviselő r észvényesek a napirend r észletezettségére vonatkozó szabály oknak
m egf elelően - az ok megjelölésév el - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendr e, illet őleg a napirendi pont okkal összef üggésben határozat i jav aslatot
is előterjeszt hetnek. A r észv ény esek a napirenddel kapcsolatos jav aslattét eli jogukat, - a
legalább 1%-ot elérő szav azati ar ány igazolása m ellett - a közgyűlési m eghívó megjelenését ől számít ott 8 napon belül gy akorolhatják.
17. Határozatképesség, szavazás a Közgyű l ésen
17. 1. A Közgyűlés határozat képes, ha azon a szav azásr a jogosító r észvények több mint felét
képv iselő részv ényes személyesen, vagy meghat alm azott képviselője útján ( ideér tve a részv ény esi meghatalmazottat is) jelen v an. Az ily en képv iselet re szóló meghatalmazást közokirat ba v agy teljes bizony ító erejű m agánokir atba kell f oglalni és azt a közgy űlési meghív óban
m egjelölt hely en és időben, de legkésőbb a Közgy űlést megelőző regiszt ráció során át kell
adni az Igazgat óság képv iselőjének.
A m eghatalmazás v isszav onásának f orm ájár a ugy anazon előír ások v onatkoznak, mint a
m eghatalmazás adásár a.
A részv ény est a közgyűlésen az I gazgatóság t agja és a Felügy elő Bizot tság t agja is képv iselheti.
Nem lehet a részv ényes képviselője a Társaság könyvvizsgálója. A képviseletre szóló meghat alm azás ér vény essége egy Közgy űlésr e és az annak határ ozatképt elensége miatt újr a
összehí v ott közgy űlésr e szól.

17. 2. Am enny iben a Közgy űlés a kitűzött időpont ot köv etően 30 perccel sem határ ozatképes, úgy az azonos napir enddel tar tandó m egism ételt Közgy űlést az eredeti Közgy űlés nap-
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jától számít ott 21. napon belüli időpontr a kell összehív ni a 16. pontban f oglaltak megf elelő
alkalmazásáv al. Am ennyiben törvény nem zárja ki, a hat ározat képtelenség miatt megismét elt közgy űlés az eredet i közgy űlés napjára is összehívható. Az esetleg megismétlésr e kerülő közgy űlés összehívására vonatkozó információkat a rendes közgy űlést összehí v ó hirdetm ény tart alm azza.
A határozat képtelenség m iat t megismételt Közgyűlés az eredet i napir enden szereplő ügy ekben dönt het, és határozatképes, f üggetlenül az ily en m egism ételt Közgy űlésen képv iselt
alaptőke arány ától.

17. 3. A Közgy űlésen v aló részv ételre és szav azásra az a részv ény es v agy r észv ény esi
m eghatalmazott jogosult, akinek a neve - a 8.5 pont szerinti részvényköny v lezárás napján a Társaság ált al a 8. 4 pontban ír tak szerint kezdemény ezett tulajdonosi megf eleltetés alapján összeállítot t r észv ény könyv ben szerepel.
A szav azás lebony olí tásának módját az I gazgatóság határozza m eg oly módon, hogy a szav azat i jog a részv ény ek száma és névér téke alapján megállapíthat ó legy en.

17. 4. A Közgy űlésen a hat ározathozatal ny ílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egy t izedét képv iselő, szavazati joggal rendelkező részv ény esek indítványára az adott kérdésben
t it kos szavazást kell elrendelni. A Közgy űlés szav azatszám láló bizot tságot v álaszt, mely nek
t agjaira a közgy űlés elnöke tesz jav aslatot .

17. 5. A Közgy űlés határ ozatait a 13. pont (a), ( c), ( e), (f), l) és ( q) pontjaiban felsorolt ügy ekben a leadott szav azatok legalább háromnegyedes többségév el, m ás ügy ekben pedig a leadot t szav azat ok egy szerű többségév el hozza meg. A tart ózkodás a határozat i jav aslatot
nem tám ogató szav azat nak minősül.

17. 6. Egy részvény egy szavazatra jogosít. Az ideiglenes részvények után járó szavazati jogosultság arányos az ideiglenes részv ény t ulajdonosa által a részv ény ért a Társaság részér e
bef izet ett összeggel. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni
hozzájár ulását nem teljesí tett e.
17. 7. Az Igazgat óság és a Felügy elő Bizot tság tagjai, a Társaság könyvvizsgálója a Közgy űlésen t anácskozási joggal v esznek r észt. Indítv ány tét eli joguk v an és bárm ely napirendhez
hozzászólhat nak.
17. 8. A Közgy űlésr ől jelenléti ív et kell készíteni, és jegyzőkönyv et kell vezetni a t ársasági
t örv ény rendelkezéseiv el összhangban.
17. 9. A részv ény esek szükség esetén határozhat nak a közgyűlés f elf üggesztéséről. Ha a
Közgy űlést f elf üggesztik, azt harminc napon belül f olytatni kell ( folytatólagos közgy űlés) és a
f oly tat ólagos közgy űlés időpontját a f elf üggeszt éssel egy idejűleg ki kell tűzni. Ebben az
eset ben a Közgyűlés összehív ására és a Közgy űlés tisztségviselőinek m egválasztására vonat kozó szabály okat nem kell alkalmazni.
A Közgy űlést csak egy alkalom mal lehet f elf üggeszteni.

17. 10. Abban az esetben, ha a Közgy űlés a részv ény tőzsdei kiv ezetésére v onatkozó dönt ést kíván hozni, a részvény kivezetését eredményező dönt ést csak abban az eset ben hozhat , ha bárm ely befektető(k) előzet esen kötelezet tséget vállal( nak) ar ra, hogy a kivezetéshez
kapcsolódó v ét eli ajánlatot tesz( nek) a BÉT Bev ezet ési és Forgalomban- tar tási Szabály zatában f oglaltak szerint.

18. A Közgyű lés elnöke
18. 1. A Közgy űlés elnöke a Felügy elő Bizottság elnöke, akadály oztatása esetén a Közgy űlés
elnökét a r észv ényesek maguk, vagy az Igazgat óság, vagy a Felügy elő Bizot tság t agjai közül egy szer ű szót öbbséggel v álasztják. Ugyanez az eljárás ir ány adó a szav azatszám lálók és
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a jegy zőköny v hitelesí tők választásár a is, azzal, hogy a közgy űlési jegyzőkönyv hit elesí tője
csak részv ény es, illet v e annak m eghatalmazott ja lehet .

18. 2. A Közgy űlés elnöke ellenőr zi a részvény esek megjelent képv iselőinek m eghatalmazását , kijelöli a jegy zőköny vvezet őt, a jelenléti ív alapján m egállapít ja az ülés határ ozatképességét , illetv e hat ározat képtelenség esetén az ülést a közgyűlési hirdetm ény ben megjelölt
időpontr a elnapolja, a m eghív óban m egjelölt t árgysor rendben vezeti a tanácskozást, javaslat ot t esz a Közgy űlésnek a szavazatszámláló bizott ság és a jegy zőköny v hitelesít ő részv ény esek személyére, szükség esetén mindenkire kiter jedő ált alános jelleggel korlátozhatja az
egy es és az ism ételt felszólalások időt artamát, elrendeli a szav azást, ism ertet i eredmény ét
és kim ondja a Közgy űlés hat ározatát , szünetet rendel el, gondoskodik a társasági t örv ény
előír ásainak m egf elelő közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészí téséről, berekeszt i a
Közgy űlést, ha az összes napirendre tűzöt t t émában hat ározat született .

IGAZGATÓSÁG
19. Az Igazgatóság szervezete
19. 1. Az Igazgat óság t agjainak száma 3- 7 ( három- hét) fő. Az Igazgat óság elnökét és tagjait
a Közgy űlés v álaszt ja meg határozott, de legfeljebb öt (5) éves időtartamr a. Az Igazgat óság
t agjai a tisztségükből bár mikor, indoklás nélkül v isszahívhatók és m egbízat ásuk lejár ta ut án
újrav álaszthat ók. Az egyes Igazgatósági tagok megbízásának időtartama a megválasztásukr ól szóló közgy űlési hat ározat ban meghat ározott időpontig tar t.

19. 2. Az Igazgat óság tagja (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) nem szerezhet
t ársasági részesedést és nem lehet vezető t iszt ségv iselő, f elügy elő bizott sági tag oly an jogi
szem ély ben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet f oly tat, mint a
Tár saság, kiv év e, ha a közgy űlés ehhez hozzájár ul.
Ha a v ezető tisztségviselő új vezető tiszt ségviselői vagy felügyelő bizot tsági megbí zást f ogad
el, a t iszt ség elfogadásától szám ított 15 napon belül köt eles e tényről értesíteni azokat a társaságokat , ahol m ár v ezet ő tisztségv iselő v agy f elügy elő bizot tsági tag.
A vezető t isztségviselő, valam int hozzátartozójuk – a m indennapi élet szokásos ügyletei kivételév el – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tev ékeny ségi körébe t artozó
szer ződéseket, kivév e, ha a közgy űlés ehhez hozzájárul.

19. 3. Az Igazgat óság tagjait a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezett ség
t erheli.

Törö lt: 19.2. Az Ig azgatós ág saját
ta gja i köz ül egysz erű többséggel vála s ztja meg elnö két.¶
Törö lt: 3
Törö lt: Az Igazga tós ág tagjai (a nyilváno s an működő ré szv énytárs as ágban
tö rténő rés zv énys zerzés en kívül is)
ré s zes e dést sze rez hetnek a Társ aságéva l azo nos tevékeny séget is fo ly tató,
de a T árs aságnak üz leti konkurenc iát
nem jelentő más ga zdálk odó sz erv ezetben, illetve az ily en gaz dálkodó
s zerve zetben betölthetnek v ezető
tis z ts é get. A tisz ts égviselők az ily en
gazd álk odó sz ervezetb en tö rténő rés zes edés ről vag y vez ető tisztség v álla lá s áról az igaz gatóság elnökét írá s ban
haladék talanul k ötelesek tájékoztatni
Törö lt: ¶

20. Az Igazgatóság működése
20. 1. Az Igazgat óság ülése akkor hat ározatképes, ha az Igazgatósági tagok többsége jelen
v an. Az I gazgatóság Ügyr endjének tar talmaznia kell, hogy az Igazgat óság döntéséhez szükséges dokumentum okat az I gazgatóság minden egyes tagjának öt ( 5) munkanappal az Igazgat óság ülése előtt meg kell küldeni, kivéve, ha az Igazgatóság adott tagjáv al másként állapodnak meg.

20. 2. Az Igazgat óság ülését az I gazgatóság elnöke v agy bárm ely két t agja hív hatja össze.
Az erre v onatkozó felhívást az ülés napirendjével egy üt t ny olc (8) nappal az ülés időpont ját
m egelőzően kell az érintet tekhez eljutt atni, hacsak az Igazgatóság Ügyr endje másképp nem
r endelkezik. Az I gazgatóság az I gazgatóság elnökének v agy bármely két tagjának kezdemény ezésér e jogosult í rásban, ülés tar tása nélkül, - levél, telef ax v agy e- mail útján - is határozat ot hozni. A jav aslatot az Igazgatóság elnöke írásban küldi m eg az I gazgatóság tagjainak.
A jav aslat akkor t ekinthető elfogadottnak, ha annak kézhezv ételétől számít ott 8 napon belül
az igazgatósági tagok többsége írásban közli az elnökkel, hogy a jav aslatt al változtatás nél-
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kül egy et ért. Igazgatósági ülést negyedévente legalább egy szer kell t art ani, amely re a Felügy elő Bizottság elnökét és a köny vv izsgálót m eg lehet hí v ni.
Az Igazgatóság – az elnök vagy legalább két tag kezdemény ezésére - az üléseit telekomm unikációs út on ( telefonkonfer encia vagy vir tuális konferencia) is m egtar thatja. Az ily en ülés
t echnikai f elt ételeit a Társaság köteles biztosítani oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat
v alamenny i igazgató részér e az ülés teljes időtart ama alatt elér hető legy en. A telekomm unikációs ülésre – összehív ása, határ ozatképesség, jegyzőkönyv, szavazás, stb. - a személy es
jelenlét ű ülés szabály ait kell alkalmazni.

20. 3. Az Igazgat óság elnöke összehív ja, elkészí ti és vezeti az Igazgat óság ülését, kijelöli az
I gazgatósági ülésről készítendő jegy zőkönyv vezet őjét , elr endeli a szav azást és megállapí tja
annak eredmény ét és ellát ja az Ügy rendben f oglalt egy éb f eladatokat.
20. 4. Az Igazgat óság ülésein az Igazgat óság határ ozatait egyszerű szót öbbséggel hozza. A
hat ározati jav aslat elleni tiltakozásr a kifejezett en utalni kell. Am ennyiben az Igazgatóság tagja szem ély esen vagy egy vállalkozáson vagy befektetésen keresztül, közvetve vagy közv etlenül érdekelt v agy feltehetően elf ogult egy üggyel kapcsolatban, az a tag az adott üggy el
kapcsolatban nem szav azhat . Ezt a szabály t nem lehet alkalmazni, ha az Igazgat óságnak
t örv ény ált al előí rt kér désben kell hat ározat ot hozni. Az Igazgatósági tag az adott üggy el
kapcsolatos érintettségét vagy elf ogult ságát a hat ározat meghozatala előtt köteles bejelenteni az Igazgat óságnak.
Bárm ely tag kérésére szószer int i jegy zőkönyvet is kell készíteni. A jegy zőkönyvet az igazgat ósági ülés elnöke, v alamint a jegy zőkönyvvezet ő írja alá. Az igazgatósági ülés jegy zőköny vét az összes igazgat ósági tagnak és a f elügyelő bizot tság elnökének - függetlenül at tól, hogy
az ülésen részt v ett- e - meg kell küldeni az ülést követ ő 8 napon belül.
Az Igazgatóság ülésén f elvet t jegy zőköny v tar talmazza:
(a) az ülés hely ét, idejét és azt, hogy összehí v ása szabály szerű v olt- e;
(b) a részt v evők nev ét;
(c) a hozzászólások lény egét és az egy es napir endi pontokról hozot t hat ározat okat;
(d) a határ ozatok elleni esetleges tiltakozásokat .
Az I gazgatóság a szerv ezet i és működési r endjét (Ügy rendjét) egy ebekben m aga állapí tja
m eg.

21. Az Igazgatóság hatáskör e és feladatai
21. 1. Az Igazgat óság a Tár saság ügy v ezető szerv e. Az Igazgat óság
(a) képviseli a Tár saságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt;
az ügy ek m eghatározott csopor tjára képviseleti és cégjegyzési jogot adhat a tár saság
munkav állalói részér e;
(b) kialakít ja és irány ítja a Társaság munkaszervezetét, ennek megf elelően m egállapít ja a
Társaság Szer vezeti és Működési Szabályzatát;
(c) ir ányí tja a Társaság gazdálkodását , meghatár ozza a Társaság üzlet i és str atégiai tervét ;
(d) gondoskodik a Tár saság mér legének és v agyonkimutatásának elkészítésér ől, jav aslatot tesz a ny ereség f eloszt ására;
(e) gondoskodik a Társaság üzlet i köny veinek szabály szer ű v ezetésér ől;
(f) a Társaság mérlegét közzéteszi és a cégbír óságnak beter jeszti;
(g) évent e legalább egy szer jelent ést készít a Közgyűlés, legalább három hav onként pedig
a Felügyelő Bizot tság r észére a Tár saság ügy v ezetéséről, v agyoni hely zetér ől és üzlet politikájáról;
(h) döntés a Társaság normál üzlet i tev ékenysége keretében minden oly an, f ennálló ügy let hez nem kapcsolódó, új jogv iszony t keletkezt ető szerződés megkötéséről, am ely ál-
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(i)

(j)

(k)

(l)

(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r )

(s)

(t)
(u)

(v)

tal a Társaság a tev ékenységi kör ébe t artozó kereskedelmi ügy letek eset ében 2 m illiárd Ft -ot elér ő v agy meghaladó, egy éb ügyletek esetében 2 milliárd Ft -ot elér ő v agy
meghaladó, de 4 m illiár d Ft- ot el nem ér ő mértékben vállal bárm ily en kötelezet tséget,
ideér tv e a következőket is: akkredit ív nyit ás, garanciav állalás, jótállás, kezesség v agy
hasonló kötelezettség vállalás, kötelezettként zálogjog alapít ás, bankgar ancia, kezesség, t artozását v állalás, stb.;
döntés – a 13. ( o) pont alapján a közgy űlési hat áskörbe t artozó ügy ek kivét elév el – a
Társaság nor mál üzleti tev ékenysége ker etében a 2 milliárd Ft -ot elérő v agy m eghaladó, de 4 m illiár dot el nem érő hosszúlejárat ú hitel v agy hosszúlejárat ú kölcsön, röv idlejár atú hitel v agy röv idlejár atú kölcsön f elv ételének engedély ezése t árgy ában, illet v e
bármilyen 2 m illiár d f or int ot elér ő v agy meghaladó, de 4 milliárdot el nem érő hiteljogv iszony létesít ésével összef üggésben;
dönt a Tár saság norm ál üzlet i tev ékeny sége keret ében a 2 milliárd Ft -ot elér ő v agy
meghaladó, de 4 m illiár d Ft- ot el nem ér ő egyedi ér tékű beruházásról, eszközv ásár lásról, eszközeladásr ól, v agy lízingügy let megkötéséről vagy bármely ily en t ípusú ügy letről;
a Felügy elő Bizottság előzet es jóv áhagy ása m ellett elf ogadja a Társaság közbenső
mérlegét, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése és/vagy osztalékelőleg f izetésének elhatár ozása, v agy az alaptőkének az alaptőkén f elüli v agy on
terhér e tör ténő felemelése m iatt szükséges, (amennyiben a Közgy űlés saját r észv ény
megszerzését hat ározza el, v agy az Alapszabály az igazgat óságot f elhatalmazza osztalék-előleg f izetésének elhatár ozására).
dönt a saját r észv ények megszerzésér ől abban az esetben, ha a saját r észv ény megszerzésér e a Társaságot f enyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; az ily en részv ényszer zés esetén az Igazgat óság a soron köv etkező közgy űlésen
köteles tájékozt atást adni a saját részv ény ek m egszerzésének indokár ól, a m egszerzett részv ény ek szám áról, össznév ér tékéről, valamint e részvény eknek a tár saság
alapt őkéjéhez v iszony í tott arány áról és a kif izetett ellenér tékről;
végr ehajt ja a Közgy űlésnek a saját részv ény megszerzésére szóló határ ozatát
kezdemény ezi a Tár saság részvény einek t őzsdei bev ezetését;
dönt a Társaság telephely ér ől, fióktelepér ől, valamint – a f őtev ékeny séget kiv év e – a
tev ékeny ségi körökről és ezzel összef üggésben az Alapszabály módosít ásáról;
jav aslatot tesz az Audit Bizottságnak a könyvvizsgáló szerv ezetre, illetve a köny v vizsgáló személy ére,
meghatár ozza a Társaság alkalmazottai cégjegy zési jogosult ságát az Alapszabály 27.
pontjával összhangban;
jogosult a Tár saság részvény esei nevében a Tár saság valamennyi r észvényére vonatkozóan tet t vételi ajánlat átvételére, vélemény ezésére és arr a v onatkozóan a részv ényesek számár a javaslatot tenni, hogy az ajánlat m élt ányos és elf ogadható-e, illetv e a
Társaság legjobb érdekeit szolgálja- e. Az I gazgatóság e v élem ény ét jogosult ny ilv ánosságra hozni;
dönt a Társaság számv iteli polit ikájának m egvált oztatásáról; kivéve, ha a vált oztat ást a
jogszabály dönt ési, illet ve választási lehetőség nélkül kötelezően előírja, illetv e kiv év e
a f oly amatos könyv v ezet és során szükségszerűen f elm erülő v áltozásokat;
dönt a Társaság hosszú táv ú st ratégiáját bef oly ásoló egy ütt működési megállapodás
megkötésér ől;
dönt a Tár saságban 5%- nál nagy obb részesedéssel r endelkező jogi személy részv ényes v agy annak ir ányítása alatt álló t ársaság és a Társaság között kötendő ügy letekről;
dönt szer ződéskötésről a Társaság és a Társaság igazgat ósági tagjai v agy cégjegy zésre jogosult v ezetői és azok közeli hozzátart ozói, v alamint oly an t ársaságok között,
amelyekt ől az Igazgatósági tag, a cégjegyzésr e jogosult vezető vagy annak közeli hozzátart ozója adózás v agy tár sadalom biztosít ás alá eső jöv edelem ben részesült v agy
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azoknak v ezet ő tiszt ségviselője v agy tulajdonosa v olt az elmúlt két év ben. Az Igazgatóság ér int ett tagjának a szer ződéskötés vagy az arr a irányuló cselekmény tudomására
jut ását köv etően haladéktalanul tájékoztat nia kell az I gazgatóságot az ügy ben v aló
érintett ségéről;
(w) dönt oly an v erseny korlátozási szer ződésekről, am ely ekben a f elek arról állapodnak
meg, hogy a szerződés tart ama alatt egy ik f él sem hoz létr e üzleti kapcsolatot egy
adott területen olyan tár saságokkal vagy személyekkel, amelyek közvetlen konkur enciát jelentenek a Társaságnak;
(x) dönt kizár ólagos képv iseleti, ügynöki és/vagy disztr ibúciós szerződésekről, azzal, hogy
rendkív üli esetben az I gazgatóság elnöke jogosult e szerződések megkötése tárgy ában dönteni;
(y) a Munka Törv ény könyve 207. § (5) bekezdésben f oglalt felhatalmazás alapján dönt az
Mt . 208. § (1) bekezdése szerinti m unkált ató vezetője ( első számú vezető) és helyettese (hely ett esei) r észére t örténő teljesí tmény köv etelmény r ől és az ahhoz kapcsolódó
jut tatásokr ól (teljesítm énybér v agy más jut tatás) ;
(z) a v ezérigazgat ó f elett – ha a Társasággal munkaviszony ban áll – az I gazgatóság gy akorolja a Közgy űlés kizárólagos hat áskörébe tart ozó alapv ető munkáltatói jogok kivételév el az egy éb m unkált atói jogokat (így különösen szabadság kiadása, kiküldetés engedély ezése) ;
(aa) dönt a 400 m illió Ft el nem ér ő saját részv ény elidegenít éséről a közgy űlés f elhatalmazása alapján;
(bb) minden oly an, a f enti hatáskör i szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügy letben – kiv éve a Tár saság t evékenységi körébe tartozó kereskedelmi ügyleteket - meghozot t döntés, amelyhez kapcsolódó köt elezettségv állalás ér téke a 2 milliárd f orintot eléri v agy
meghaladja, de a 4milliárd f or int ot nem éri el;
(cc) döntés EU tám ogatási f or rások igény bev ételével m egv alósuló ber uházásokhoz kapcsolódó pály ázat okon t örténő részvét el jóv áhagy ásáról, amenny iben a Tár saság által
az igény be v enni ter vezett támogat ás mértéke a nettó 2 milliárdot elér i v agy m eghaladja, de a 4 milliárd f orintot nem ér i el;
(dd) dönt a Társaság leány v állalatai esetében a legf őbb szer v ülésére szóló m andátum kiadásáról, illetv e a legf őbb szerv által meghozot t határ ozatr ól ( Alapí tói határozat) az
alábbi kér désekben:
(1) a számv iteli tör vény szerinti év es beszám oló jóv áhagy ása;
(2) osztalékelőleg f izet ésének elhatározása;
(3) döntés pót bef izetés elrendeléséről és visszat érít éséről;
(4) döntés a t ársaság üzletr észének másokat megelőző m egszerzésér e irány uló
jognak a tár saság általi gy akorlásáról és e jog gy akor lásár a harm adik személy
kijelölésér ől;
(5) az üzletr ész kí vülálló személy re tör ténő átruházásánál a beleegyezés megadása;
(6) eredmény telen ár v erés eset én döntés az üzletr észről;
(7) üzlet rész f eloszt ásához v aló hozzájárulás és az üzletr ész bev onásának elrendelése;
(8) a tag kizár ásának kezdem ényezéséről v aló határozat;
(9) oly an szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjáv al,
ügyv ezet őjével, Felügyelő Bizot tsági tagjáv al, választott társasági könyvv izsgálójáv al v agy azok közeli hozzát artozójáv al köt;
(10) döntés - a leány v állalat tev ékeny ségi körébe tart ozó kereskedelmi ügy leteket
kiv év e - a leány v állalat nor mál üzleti tev ékeny sége ker etében m inden oly an,
f ennálló ügylethez nem kapcsolódó, új jogv iszonyt kelet keztető egy edi szerződés megköt éséről, amely által a leányvállalat 2 milliárd Ft -ot elérő vagy meghaladó, de a 4 m illiár d Ft- ot el nem érő mért ékben v állal bár mily en köt elezettsé-
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

get, ideér tve a következőket is: akkreditív nyitás, gar ancia v állalás, jótállás, kezesség v agy hasonló kötelezett ség v állalás, kötelezettként zálogjog alapítás,
bankgarancia, kezesség, tar tozását vállalás, stb. ;
döntés a leányv állalat norm ál üzleti t evékenysége keretében új jogv iszony t kelet keztető 2 m illiár d Ft- ot elér ő vagy meghaladó, de a 4 milliárd Ft-ot el nem ér ő
összegű hosszúlejáratú hitel v agy hosszúlejáratú kölcsön, vagy új, egy edi hit elnövekm ényt kelet keztető r övidlejárat ú hitel v agy r öv idlejáratú kölcsön f elv ét elének engedély ezése t árgy ában, illetve bár mily en új jogv iszony t keletkeztető 2
milliárd f or int ot elér ő vagy meghaladó, de 4 m illiár d Ft-ot el nem érő hiteljogv iszony létesít ésével összef üggésben,
döntés a leányv állalat norm ál üzleti tev ékeny sége ker etében a 2 milliárd Ft-ot
elér ő v agy meghaladó, de a 4 milliárd Ft -ot el nem ér ő egy edi ért ékű beruházásról, eszközv ásárlásról, eszközeladásr ól, vagy lízingügy let megköt éséről
vagy bármely ily en típusú ügyletr ől;
minden oly an, a f enti hatáskör i szabályok alá nem tartozó, egy edi jogügy let ben
– kiv éve a leányvállalat tevékenységi körébe tartozó ker eskedelm i ügy let eket meghozott dönt és, amelyhez kapcsolódó kötelezettségv állalás értéke a 2 m illiárd f or int ot eléri v agy m eghaladja de a 4 m illiár d f or int ot nem éri el,
döntés EU t ámogatási forr ások igénybevételév el megv alósuló beruházásokhoz
kapcsolódó pály ázat okon tör ténő r észv étel jóv áhagyásár ól, amenny iben a leányv állalat által az igénybe v enni tervezett támogat ás m értéke a nettó 2 m illiár d
Ft -ot elér i v agy meghaladja, de a 4 milliárd f orintot nem éri el;
az ügy v ezető megv álasztása;
a Felügyelő Bizot tság t agjainak és a könyvvizsgálónak a megv álasztása, v iszszahív ása, valamint díjazásuk m egállapít ása;
a Számv iteli politika elf ogadása;
az Üzleti és St ratégiai ter v meghatár ozása;
a Felügy elő Bizott ság ügy rendjének jóv áhagyása;
a tagok, az ügy vezetők, a felügyelő bizott sági tagok, illet ve a köny v v izsgáló elleni köv etelések ér v ényesí tése;
a tár saság beszám olójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyv v izsgáló
ált al tört énő megv izsgálásának elrendelése;
az elism ert v állalatcsopor t létrehozásának előkészí téséről és az ur alm i szerződés ter v ezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szer ződés t erv ezetének jóváhagy ása;
a tár saság m ás társasággá való átalakulásának, m ás társasággal való egy esülésének vagy szétv álásának az elhatár ozása;
az alapító okir at m ódosítása;
a tör zstőke f elem elésének és leszállít ásának elhatározása;
törzst őke-emelés eset én a t agok elsőbbségi jogának kizárása;
törzst őke-emelés sor án az elsőbbségi jog gy akorlására jogosultak kijelölése;
törzst őke f elem elésekor , illetve az elsőbbségi jog gy akorlása eset én a t örzsbetétek arány ától v aló eltérés megállapí tása;
törzst őke leszállí tásakor a tör zsbetét ek arány ától v aló eltér és megállapítása;

(ee) jogosult dönteni m indazokban a kérdésekben, amely ek jogszabály v agy a Tár saság
Alapszabály a v agy a Közgy űlés határ ozata alapján nem t artoznak a Közgy űlés, illet v e
a Felügy elő Bizott ság kizárólagos hatáskör ébe.
Az „ért ék” m egállapítása sor án a jogügyletben érintett könyvv it eli, v agyonér tékelés szer int i,
illet ve szerződéses v agy egyéb releváns ér ték közül mindig a magasabb, nett ó ért éket kell
f igy elembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szer ződés teljes időt artamára számított
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Tör ölt: dö nt a T ársas ág leány vállalati es etében a legfő bb szerv ü lés ére s zó ló mandátum kiadás áról, illetve a leg főb b szerv által meghozo tt határo zatró l (ala pítói határoza t) a 13 . (z) po ntb an fogla ltak figy ele mb e v ételével;

Törö lt: meghatározz a a Társ aság
le ányv állalatai üzleti és s tratégiai terve it;¶
dönt a 4 00 millió Ft el nem érő s aját
ré s zvé ny elidegenítésé ről;
Törölt: (d d)
Törölt: i
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köt elezet tség értékét kell f igyelembe venni. Hat ározat lan idejű jogügy let esetén a jogügy let
ér téke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év v agy az alatti, a kötelezett ségv állalás
egy év es ér téke, amennyiben a f elm ondási idő az egy évet meghaladja a köt elezet tségv állalás négy év re számított ér téke. A kötelezettségv állalások értékébe az opcionális köt elezettségv állalások ér tékét is be kell számí tani.
A legf őbb szerv kizárólagos hatáskör ébe azokr ól a jogügy letekről szóló dönt ések tar toznak,
am ely ek az előí rt ér tékhatár t önm agukban v agy az egy üzlet i év en belüli összeszámít ás
szabály át f igy elembe vév e elér ik, illetv e m eghaladják.
Egy adot t jogügy let módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az
eset ben tar tozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosí tással v agy
m egszüntetéssel a tár saság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogv iszony lét esít ésről döntő szerv hat áskörét megalapozó ért ékhatárt .
Norm ál üzlet i tev ékeny ségen kív üli tev ékeny ség:
A Társaság Alapszabályban meghatár ozott tev ékeny ségi köre ellátásához nem szükséges
ingatlanokkal kapcsolatos valamint a Társaság Alapszabályában meghat ározot t t evékeny ségéhez nem kapcsolódó egy éb tev ékeny ség.
Tár saság tev ékeny ségi körébe tart ozó kereskedelmi ügy let:
Mindazok az ügyletek, amelyeket a Tár saság az Alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége
üzletszerű f olytatása érdekében, illet ve ahhoz kapcsolódóan m ás piaci szereplőkkel – vevőivel,
szállítóiv al és szolgáltatóiv al – köt .

21. 2. Az érintett igazgatósági tag ily en irány ú kezdem ényezésére az igazgatóság 8 napon
belül köteles intézkedni a Társaság közgy űlésének összehív ása iránt . Ezen kötelezett ség
elmulasztása esetén a közgy űlést a Felügy elő Bizot tság hí v hatja össze.

21. 3. Az Igazgat óság bár mely tagja jogosult a Tár saság bárm ely alkalm azottjától f elv ilágosít ást kér ni, amely et az alkalm azottak kötelesek haladéktalanul megadni.

21. 4. Az Igazgat óság t agja lem ondását köteles az Igazgat óság elnökének vagy elnökhely ett esének és ezzel egy idejűleg, illetv e a nev ezett tiszt ségviselők hiány ában a Tár saság többségi t ulajdonosának m egküldeni.
A lem ondó ny ilatkozat, mint a Tár sasággal kapcsolatos jogny ilat kozat közlésére az elektr onikus hírközlő eszközök útján t örténő közlésre v onatkozó szabály ok az irány adók.

22. Vezér igazgató
22. 1. A v ezérigazgatót , aki egyben az Igazgatóság tagja – a Közgyűlés választja meg határ ozatlan időre
A vezérigazgató f elet t az I gazgatóság gyakorolja a Közgy űlés kizár ólagos hatáskörébe tar tozó alapv et ő munkáltatói jogok kivételével – figyelem mel a 13. (g) pontr a - az egy éb m unkált atói jogokat ( így különösen szabadság kiadása, kiküldet és engedélyezése).

22. 2. A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányít ásáv al kapcsolat os minden oly an ügy és döntés, amely nem tartozik a közgyűlés v agy az I gazgatóság kizár ólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés vagy az Igazgat óság nem v ont saját hatáskör ébe.
A Társaság v ezér igazgatójának f elhatalmazása az Mt . 208. § (2) hatálya alá t artozó munkav állalói szám ára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér v agy
m ás juttat ás meghat ározására;
A Munka Törv ény könyve 207.§ (5) bekezdésében f oglalt f elhat alm azás alapján a Tár saság
m unkavállalói f elet t az alapv ető munkáltat ói jogokat a 13. (g) és 21. 1 (y ) pontban meghatár ozott kiv ét ellel, a Vezérigazgató gy akor olja. Az egy éb munkáltat ói jogokat (í gy különösen
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Törö lt: Egy ado tt jog viszo ny módos ítás áva l, valamint megs zün tetés éve l
kapc s olatos dön tés abban a z esetbe n
ta rtozik a jogvis zo ny létesíté séről d öntő
s zerv hatás k örébe, ha a módos ításs al
vagy meg s zün tetés sel a Társ as ág által
vállalt tö bblet-k öte lez etts ég érté ke eléri
a jog vis zony létes ítés ről döntő sz erv
hatás kö rét megalapozó értékhatárt.¶
21.2. Az Iga zgatós ág ta gjai az ilyen
tis z ts é get betö ltő sz emélyek től álta lá ban elvárható gondoss ággal köte lesek
eljárni. Ügy vez eté si tev éken ységük
s orán a társ as ágnak oko zott k áré rt a
polgári jogna k a s zerző déss zegéssel
okoz ott kárért v aló felelősségi s zabályai
s zerint felelnek. ¶
Törö lt: Nem terheli felelőss ég azt az
ig azgatós ági tagot, aki¶
(a ) az Igaz gatós ág hatá roz ata vagy
in téz kedé se elleni tiltak ozás át az Iga zgatós ág ülés én bejelentette;¶
(b ) az ü lés en nem volt jelen és az ü lé s
je gyző köny vének kéz hezv ételétől
s zámított 10 napo n belül a Felü gyelő
Biz otts á g e ln ökének írás ban be je lentette tiltako zás át;¶
(c ) az á ltala és zlelt mulas ztást oly an
id őben jelezte írás ban az intézk edés re
jo gos ult s zervne k, hogy az még időben
in téz kedh etett.
Törö lt: 3
Törö lt: 4
Törö lt: 5
Törö lt: felett – ha a T ársas ágga l
munkav is zony ban áll
Törö lt: ¶

Törö lt: z
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szabadság kiadása, kiküldetés engedély ezése, stb.) a Vezér igazgató a Társaság Szer vezeti
és Működési Szabály zatának keretei közöt t a Társaság m ás alkalm azott air a átr uházhatja.

22. 3. A Vezérigazgató dönt a Társaság leányv állalat ai esetében a legf őbb szerv ülésére szóló m andátum kiadásár ól, illet ve a legf őbb szer v által m eghozott hat ározat ról (Alapít ói határozat ) az alábbi kérdésekben:
- dönt - a leány v állalat t evékenységi kör ébe tar tozó kereskedelmi ügylet eket kiv év e a leány v állalat normál üzlet i tev ékenysége keret ében minden oly an, fennálló ügy lethez nem kapcsolódó, új jogv iszony t kelet keztető egy edi szerződés megkötésér ől,
amely által a leány vállalat 1 milliárd f orintot elérő vagy meghaladó, de 2 m illiár d Ftot el nem érő mért ékben vállal bármily en kötelezet tséget, ideér tve a következőket is:
akkredití v nyitás, gar ancia v állalás, jótállás, kezesség v agy hasonló kötelezett ség
v állalás, kötelezett ként zálogjog alapí tás, bankgarancia, kezesség, tart ozásátv állalás, st b.;
- dönt a leány v állalat normál üzlet i tevékenysége keretében új jogv iszonyt kelet keztető 1 m illiár d f or int ot elér ő v agy meghaladó, de 2 m illiár d Ft-ot el nem érő összegű
hosszúlejáratú hit el v agy hosszúlejáratú kölcsön, v agy új, egy edi hit elnöv ekmény t
keletkezt ető r övidlejáratú hitel vagy rövidlejárat ú kölcsön f elv ét elének engedély ezése tárgy ában, illetv e bár mily en új jogv iszony t keletkezt ető 1 milliárd f orintot elér ő
v agy meghaladó, de 2 m illiár d Ft- ot el nem ér ő hiteljogviszony lét esítésév el összef üggésben, tov ábbá 1 milliárd f orintot elér ő v agy meghaladó de 2 milliárd Ft-ot el
nem érő értékhat ártól dönt és a leányvállalat hosszúlejáratú hit el vagy hosszúlejáratú kölcsön, r övidlejáratú hitel vagy rövidlejárat ú kölcsön f elvételének engedélyezése
tár gy ában, illet ve bármily en hiteljogv iszony létesít ésév el összef üggésben;
- dönt a leány v állalat normál üzlet i tevékenysége keretében a 1 milliárd f orintot elér ő
v agy meghaladó, de 2 m illiár d Ft- ot el nem ér ő egyedi ér tékű beruházásr ól, eszközv ásárlásról, eszközeladásról, vagy lízingügy let megkötéséről vagy bármely ily en típusú ügy letr ől;
- hozzájárulás a leány vállalat nor mál üzleti t evékenységén kívül eső oly an szerződés
megköt éséhez, am ely 400 millió Ft-ot el nem ér ő ért ékben bárm ely jog, ingatlan
v agy eszköz elidegenítését , m ás társaságba való bef ektetését , m egterhelését,
használati, hasznosít ási, birtoklási v agy r endelkezési jogának harmadik szem ély r e
ruházását er edmény ezi;
- dönt az ügyv ezet ő visszahí vásáról, díjazásának m egállapít ásáról, és gyakor olja az
ügy v ezető felett teljes körűen a munkáltatói jogokat, ha az ügy vezető a leány v állalattal munkav iszonyban áll; azaz gy akorolja az alapv ető munkáltatói jogokat (munkav iszony létesítése, m egszüntetése, munkaszer ződés m ódosítása, jav adalmazás,
v égkielégí tés megállapí tása, beleértve a teljesí tménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó jutt atások ( teljesítménybér vagy más jut tatás) meghatár ozását is; v alam int
gy akorolja az egy éb, nem alapv ető munkáltatói jogokat (pl. szabadság kiadása, kiküldetés engedély ezése);
- minden oly an, a f enti hat ásköri szabály ok alá nem tartozó, egyedi jogügy let ben – kiv év e a leányvállalat t evékenységi körébe tar tozó kereskedelmi ügyleteket - meghozot t dönt és, amelyhez kapcsolódó kötelezett ségvállalás ér téke az 1 milliárd f orintot
eléri v agy meghaladja de a 2 milliárd f orintot nem éri el;
- döntés EU tám ogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pály ázatokon tört énő r észvétel jóváhagyásáról, amennyiben a leányv állalat
által az igény be v enni tervezett támogat ás mér téke a nettó 1 milliárdot eléri v agy
meghaladja, de a 2 m illiár d f or int ot nem éri el;
Az „ért ék” m egállapítása sor án a jogügyletben érintett könyvv it eli, v agyonér tékelés szer int i,
illet ve szerződéses v agy egyéb releváns ér ték közül mindig a magasabb, nett ó ért éket kell
f igy elembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szer ződés teljes időt artamára számított
köt elezet tség értékét kell f igyelembe venni. Hat ározat lan idejű jogügy let esetén a jogügy let

21

A RÁBA Járm űipar i Holding Ny rt. Alapszabály a
ér téke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év v agy az alatti, a kötelezett ségv állalás
egy év es ér téke, amennyiben a f elm ondási idő az egy évet meghaladja a köt elezet tségv állalás négy év re számított ér téke. A kötelezettségv állalások értékébe az opcionális köt elezettségv állalások ér tékét is be kell számí tani.
A legf őbb szerv kizárólagos hatáskör ébe azokr ól a jogügy letekről szóló dönt ések tar toznak,
am ely ek az előí rt ér tékhatár t önm agukban v agy az egy üzlet i év en belüli összeszámít ás
szabály át f igy elembe vév e elér ik, illetv e m eghaladják.
Egy adot t jogügy let módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az
eset ben tar tozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosí tással v agy
m egszüntetéssel a tár saság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogv iszony lét esít ésről döntő szerv hat áskörét megalapozó ért ékhatárt .
Norm ál üzlet i tev ékeny ségen kív üli tev ékeny ség:
A Társaság Alapszabályban meghatár ozott tev ékeny ségi köre ellátásához nem szükséges
ingatlanokkal kapcsolatos valamint a Társaság Alapszabályában meghat ározot t t evékeny ségéhez nem kapcsolódó egy éb tev ékeny ség.
Tár saság tev ékeny ségi körébe tart ozó kereskedelmi ügy let:
Mindazok az ügyletek, amelyeket a Tár saság az Alapszabály szerinti gazdasági tevékenysége
üzletszerű f olytatása érdekében, illet ve ahhoz kapcsolódóan m ás piaci szereplőkkel – vevőivel,
szállítóiv al és szolgáltatóiv al – köt .

22. 4. A Vezérigazgatót a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tét eli köt elezettség ter-

Törö lt: 3

heli.

FELÜGYELŐ BI ZOTTSÁG ÉS AUDIT BI ZOTTSÁG
23. A Felügyelő Bizottság tagjai
23. 1. A Társaság ügy vezetésének ellenőr zését a közgyűlés ált al választ ott Felügy elő Bizottság v égzi. A Felügyelő Bizottság fő feladata, hogy a közgyűlés r észére az ügy v ezetést a jogi
szem ély érdekeinek megóv ása céljából ellenőrizze.

23. 2. A Tár saság Felügyelő Bizott sága 3 ( három) tagból áll. A Felügy elő Bizottság elnökét
és tagjait a Tár saság közgy űlése v álasztja.

Törö lt:

23. 3. A Felügy elő Bizott ság tagjainak megbí zatása határozot t időtar tamr a, de legf eljebb őt
( 5) év r e szól. A Felügyelő Bizot tság tagjai újr av álaszt hatók és bár mikor, indoklás nélkül viszszahí v hatók. Időközi választással választott Felügyelő Bizot tsági tag megbí zatása a Felügyelő Bizott ság tagjai megbí zatásának lejártáig t art.

Törö lt: ¶

23. 4. A Felügy elő Bizott ság elnöke összehív ja és vezeti a Felügy elő Bizottság üléseit , kijelöli
a jegy zőköny v v ezetőt , elrendeli a szav azást és m egállapít ja annak eredm ény ét.

23. 5. A Felügy elő Bizot tság hat ározatképes, ha ülésén t agjainak két harmada, de legalább
hár om tag jelen v an. A Felügyelő Bizott ság határ ozatait egyszerű szót öbbséggel hozza. A
Felügy elő Bizot tság az elnök kezdemény ezésére konferencia telefonos ülést tarthat, illetőleg
a t agoknak előre megküldött előterjesztés és határozati jav aslat alapján – ülésen kí v üli í rásbeli határozatot is hozhat. Konf erencia telef onos ülés t echnikai feltételeit a Társaság bizt osítja oly módon, hogy az elektronikus kapcsolat v alamenny i tag és meghív ot t r észére az
ülés t eljes időtar tama alat t r endelkezésr e álljon.

23. 6. A Felügy elő Bizott ság ülését annak bár mely tagja is összehívhat ja az ok és a cél megjelölésév el, ha ez irány ú kér ésüket az elnök ny olc (8) napon belül nem t eljesít i.
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Törö lt: 23.4. A F elü gyelő Bizottság
ta gja i maguk k özül egy sze rű sz ótöbbs égge l elnök öt v álasz tan ak.¶
Törö lt: 5
Törö lt: 6

Törö lt: 7
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23. 7. A f elügy elő bizottság tagja (nyilvánosan működő részvénytársaság kiv ételével) nem sze-

Törö lt: 8

r ezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizot tsági t ag oly an
jogi személy ben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat , m int
a Társaság, kiv év e, ha a közgy űlés ehhez hozzájárul.
Ha a f elügy elő bizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügy elő bizott sági megbízást f ogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tény ről ér tesít eni azokat a
t ársaságokat, ahol már v ezető tisztségv iselő vagy f elügy elő bizott sági tag.
A vezető t isztségviselő és a felügyelő bizot tság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi
élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nev ében v agy saját jav ár a a Tár saság
t evékeny ségi kör ébe tar tozó szerződéseket, kiv éve, ha a közgy űlés ehhez hozzájár ul.

23. 8. A Felügy elő Bizott ság t agjait a 2007. év i CLII. tv. alapján v agyonnyilat kozat tételi kötelezett ség ter heli.

24. A Felügyelő Bizottság hatásköre és fel adatai
24. 1. A Felügy elő Bizottság köteles:
(a) ellenőrizni a Társaság ügy vezetését;
(b) a közgy űlés r észére az ügy v ezetés által benyújtott előt erjesztéseket – a létesí tő okirat
elt érő szabály ait nem ér int ve, a szem élyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – m egv izsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgy űléssel a Felügyelő Bizott ság által hozot t hat ározatokban ism ertet ni; ,
(c) összehív ni a Közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke m egkív ánja, különösen, ha tudomást szerez a t örvénybe vagy a Társaság Alapszabály ába, vagy közgyűlés határozataiba ütköző int ézkedésről v agy a Társaság érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról;
(d) az I gazgatóság ált al előt erjesztet t kérdéseket megv izsgálni és azokban állást f oglalni;
(e) megv it atni a könyvvizsgáló szervezetre, illet ve a könyvvizsgáló személy ére az Igazgatóság által az Audit Bizot tságnak t ett javaslat ot. A köny v v izsgáló személy ére az Audit
Bizot tság a Felügy elő Bizottság egyet értésév el t esz jav aslat ot a Közgyűlésnek;
(f ) előzet esen v élemény ezni az Mt. 208.§. (1) bekezdése, v alam int az Mt . 208. § ( 2) bekezdése hat ály a alá tart ozó m unkavállalók számára történő teljesí tménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó jut tatásokat (t eljesít mény bér v agy m ás juttat ás);
(g) ellátni a jogszabály okban és a Társaság Alapszabály ában előírt egy éb f eladatait.

Törö lt: Az Alaps zabály 19.3 pontjának
re ndelkez ései a Felügy elő Biz ottsá g
ta gja ira is irányadóak azzal, hogy a
bejelentést a F elügyelő Bizotts ághoz
kell megtenni. A b ejelentésről a F elügyelő Bizotts ág elnök e az Ig azgató ság
elnökét a bejelentés másolatá nak
megküldés éve l tájékoz ta tja.¶
Törö lt: 9

Törölt: megvizs g álni az Igazgatós ág
minde n, a Köz gyűlés rés z ére kész ített jelentés ét, valamint indítvány át és
jelentés t te nni a v iz sgá lat eredményéről a közg yűlésnek,
Törölt: (d ) megv iz s gálni a T árs aság
ügyv ezetésé t, ha azt a T árs aság
ala ptő kéjének 10 %-át képv is elő
rés zvén yese k az ok és c él megjelölés ével kérik;
Törölt: ¶
(e
Törölt: )
Törölt:
Törölt: f

24. 2. A Felügy elő Bizott ság jogosult a Társaság minden ügy ében a Társaság I gazgatóságá-

Törölt: g

nak tagjait ól és m inden tisztségviselőjét ől, valamint vezető állású munkavállalójától f elv ilágosí tást és jelentést kérni, a Társaság m inden üzlet i köny vét , bankszámláját , irat ait és dokum entumait megvizsgálni v agy szakér tővel, a Tár saság költségér e, megvizsgálni. A Felügy elő
Bizott ság részéről kért f elvilágosítást a kér és kézhezv ét elét ől számít ott legf eljebb 8 napon
belül, a Felügy elő Bizott ság által kér t formában, ennek hiányában v alam ennyi Felügy elő Bizot tsági tag f elé, í rásban kell megadni.

Törölt: h

24. 3. A Felügy elő Bizottság ügy rendjét maga állapítja meg és jóv áhagyásra a közgy űlés elé
t erjeszti.
24. 4. A Felügy elő bizott ság t agja lem ondását köteles a f elügy elő bizott ság elnökének v agy
elnökhelyet tesének, az Igazgat óság elnökének, és ezzel egy idejűleg, illet v e a nevezett tisztségv iselők hiány ában a Társaság többségi tulajdonosának megküldeni.
A lem ondó ny ilatkozat, mint a Tár sasággal kapcsolatos jogny ilat kozat közlésére az elektr onikus hírközlő eszközök útján t örténő közlésre v onatkozó szabály ok az irány adók.
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Törö lt: t
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24. 5. Az Audit Bizottság

Törö lt: 4

(a) A Felügy elő Bizott ság f ügget len tagjai közül a Közgy űlés 3 tagú Audit Bizott ságot v álaszt . Am enny iben a Felügy elő Bizot tság három tagú és a törv ény szerint v alamenny i
tagja f ügget lennek minősül, úgy a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgy űlés automat ikusan az Audit Bizottság t agjaiv á v álasztja. Amenny iben a Felügy elő Bizott ság tagjai
azonosak az Audit Bizottság tagjaival, úgy a f elügy elő bizott ság és az audit bizott ság
elnöke is azonos személy. Az audit bizott sági tagság megszűnésér e a felügy elő bizottsági t agság megszűnésének szabályai az irány adók. Az audit bizott sági tag t agsága
megszűnik akkor is, ha m egszűnik a f elügy elő bizottsági t agsága.
(b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tart ozik
- a számv it eli t örv ény szer int i beszámoló v élemény ezése;
- a számv iteli törv ény szerinti beszámoló köny v v izsgálat ának ny omon követ ése;
- jav aslat tétel a közgyűlés r észére a Felügyelő Bizott ság egy etér tésév el a köny v v izsgáló személy ére és díjazására;
- a könyvvizsgáló kiv álasztásában való részvétel és a vele m egkötendő szerződés
előkészít ése;
- a könyvvizsgálóv al szembeni szakmai követ elmények és összef ér hetetlenségi és
f ügget lenségi előír ások érvényre jut tatásának figy elemm el kísérése; a köny v v izsgálóv al v aló egy üttműködéssel kapcsolatos teendők ellát ása, a könyvvizsgáló által
a számv iteli törvény szer int i beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság
részére ny újtot t egyéb szolgáltatások figy elemmel kí sérése, valamint – szükség
esetén – az Igazgatóság számára int ézkedések m egtételér e vonatkozó jav aslattétel;
- a pénzügy i beszámolási rendszer m űködésének értékelése és jav aslat tétel a
szükséges int ézkedések megt ételére; v alam int
- az Igazgatóság és a Felügy elő Bizott ság m unkájának segítése a pénzügy i beszámolási rendszer m egf elelő ellenőrzése érdekében;
- a belső ellenőrzési és kockázatkezelési r endszer hatékony ságának a figy elemmel
kisérése.
(c) Az Audit Bizott ság – amenny iben nem automatikusan a felügyelő bizottsági tagokból áll
– az ügyr endjét saját maga készíti el; amennyiben autom atikusan a felügyelő bizott sági
tagokból áll az audit bizottság, úgy az ügy rendje azonos a f elügyelő bizottság ügyrendjév el.

KÖNYVVIZSGÁLÓ
25.

A közgy űlés egy év es időtartamr a a könyvvizsgálók nyilvántartásába bejegyzett könyvv izsgálót v álaszt („állandó könyvvizsgáló”) . A könyvvizsgálóval a m egválaszt ását követően a
Tár saság ügy v ezetése köt szerződést a polgári jog általános szabály ai szer int . A köny v vizsgáló nem lehet a tár saság alapít ója, r észvényese, Igazgatóságának, illetve Felügy elő Bizottságának tagja, vagy a felsoroltak hozzátar tozója ( Polgári Törv ény könyv 8: 1.§. 2. pont ), valamint a Társaság dolgozója, e minősége m egszűnésétől szám ítot t hár om év ig.

26. A könyvvizsgáló hatásköre és feladatai
26. 1. A könyv v izsgáló köteles a közgy űlés elé t erjesztett minden jelentést - különösen az
év es mérleget és vagy onkimut atást - m egvizsgálni abból a szem pontból, hogy azok v alós
adat okat t artalm aznak-e, illetv e m egf elelnek- e a jogszabály ok előírásainak és vélemény ét
ismer tetni. E nélkül a jelentésr ől érv ény es határ ozat nem hozhat ó.

26. 2. Az Igazgat óság és a Felügy elő Bizot tság bármikor kérheti a könyvvizsgálót külön v izsgálat tart ása és er ről jelent és tét elér e.
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Törölt: Az Audit Bizottság tagjai saját
ma guk válas ztják me g a biz otts ág
eln ökét.
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26. 3. Feladatának ellátása ér dekében a köny v v izsgáló t ájékozódhat a Tár saság ügy einek
v iteléről, evégből a Társaság dolgozóit ól f elvilágosításokat kérhet, megv izsgálhat ja a Társaság pénztárát , ért ékpapír- és szer ződésállomány át , bankszám láját és egy éb okmány ait,
r észt v esz a közgy űlésen, r észt vehet a Felügy elő Bizot tság ülésein.
26. 4. A köny v vizsgáló köteles a Felügyelő Bizott ságot t ájékozt atni és a közgy űlés összehív ását kérni, ha t udomása szerint a t ársaság vagyonának jelentős m értékű csökkenése v árhat ó és/v agy a Tár saság valamely vezető tisztségviselőjének felelősségét megalapozó tény r ől szerez tudomást .

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE
27.

A Társaság cégjegyzésére jogosul tak

(a) az Igazgatósági tag Vezérigazgató önállóan;
(b) két I gazgatósági tag egy üttesen;
(c) az Igazgatóság bár mely tagja a Tár saság nev ében aláírásra meghatalmazot t dolgozóval egy üt tesen;
(d) két, az I gazgatóság ált al meghatározot t ügyekre vonatkozóan feljogosí tott tár sasági alkalm azott egy üttesen.

28. A Társaság cégjegy zése akként történik, hogy a géppel v agy kézzel előí rt, előny omtat ott cégnév alá a jegyzésre jogosult személy, illetv e személyek, a hiteles cégaláír ási ny ilatkozat szer int i saját név aláí rásukat csatolják.

A PÉNZÜGYI JELENTÉSEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS
A NYERESÉG FELOSZTÁSA
29.

A társaság üzleti év e január 1- től december 31-ig t art.

30.

Minden pénzügy i év végét követően a jogszabály ban meghatár ozott időpontig a Társaságr a v onatkozó pénzügy i jelent ést (mérleget, eredm ény-kimutatást) el kell készít eni a magy ar és nem zetközi számviteli szabály ok szer int . A Társaság továbbá elkészíti az ér tékpapír
t örv ény által m eghatár ozott jelent éseket, v alamint azon tőzsde ált al előí rt pénzügy i jelentéseket , am ely re a Társaság részv ény ei bev ezetésr e kerültek.

31. Az alaptőke t erhére a r észv ényeseknek osztalékot v agy kam atot megállapí tani v agy
f izet ni nem szabad. A Társaság a t ulajdonában lév ő saját részvénye után nem f izet oszt alékot ..
32.

Oszt alékr a azok jogosultak, akik az oszt alékf izet ésről döntő közgy űlési hat ározat ban
m eghatározot t forduló napon a Részv énykönyvben szerepelnek. A fel nem vett osztalék köv etelésére v aló jog az oszt alék esedékességétől számí tott öt év elteltév el év ül el.

33.

A részv ény esnek joga van a közgy űlés ált al f elosztani rendelt, mér leg szerinti ny ereségnek a r észv ényeire jutó ar ányos r észére (oszt alék) . Az oszt alék fizet és kezdő napja és az
oszt alékot m egállapít ó közgyűlés napja között legalább 10 m unkanapnak kell elt elnie. A Társaság jogosult a r észv ény ekre f izetendő osztalékból lev onni azt az összeget, amely et a
r észv ényes a r észvényére tekintettel köteles megf izet ni. Osztalékelőleg f izetésre évközben
akkor v an lehetőség, ha a Közgy űlés által elf ogadott közbenső m érleg alapján valószí nűsíthet ő, hogy utóbb az év es oszt alék kif izet ésének nem lesz akadály a. A részvény es a jóhiszem űen f elv ett osztalék v isszaf izetésére nem köt elezhető, ez azonban nem v onatkozik a
r észv ényesnek év közben f izetet t osztalékelőlegre.
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Törö lt: , az o s ztalékra jogosult rés zvényes eket megill ető rés zesedés meghatá roz ás ak or a s aját ré s zvényre eső
os ztaléko t nem veszi figyele mbe
Törö lt: napján
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34.

A Társaság az oszt alékot banki, postai át utalással v agy készpénzben f izeti ki. A Társaság a banki, postai átut alást a r észv ény es (közös képv iselő) vagy az általa megjelölt szem ély (ek) r észére teljesí ti a részvényesnek a Részv ény köny vben f eltüntet ett címér e v agy
m ás, a részvényes által m egjelölt cí mre vagy a r észvényes által m egjelölt bankszámlára. Az
oszt alék összegét a Tár saság pénzt áránál szem ély esen is át lehet venni, ha ily en szándékr ól
a részv ény es az esedékességet megelőzően legalább 8 nappal í rásban ér tesít ette a Társaságot .

35.

Az osztaléknak a r észv ény es által tör ténő késedelmes f elv ét ele miatt a Társaságot
kam atf izetési köt elezet tség nem ter heli.

HI RDETMÉNYEK
36. A tár saság a hir detményeit - ha jogszabály azokat nem rendeli a Cégközlöny ben v agy
m ás meghat ározot t lapban, illetv e hely en közzétenni - a Társaság honlapján ( www. raba.hu)
és a BÉT hivat alos elekt ronikus honlapján teszi közzé.
ALKALMAZANDÓ JOG, FÓRUM
37.

A jelen alapszabály ra a hatály os m agyar jog az irány adó. A jelen Alapszabály ban nem
szabály ozott kér désekben a Polgári Törv énykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a t őkepiacr ól szóló 2001. év i CXX. t örv ény , az állami v agyonról szóló 2007. év i CVI . törvény, az egy es
v agy onnyilat kozat- tételi köt elezettségekr ől szóló 2007. évi CLII . t örv ény , a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok t akarékosabb m űködéséről szóló 2009. év i CXXII. törv ény , a
nem zeti v agy onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a Társaságr a irány adó egy éb jogszabály ok r endelkezéseit kell alkalmazni. A jelen Alapszabály ból eredő, a r észv ényesek között
v agy a részvényesek és a Tár saság közöt t felmerülő v alamenny i jogv it a eldöntésére a Társaság és a részv ényesek alávet ik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkam ara m ellett
szer v ezett Állandó Választ ott- bíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választ ottbí róság a saját Eljárási Szabály zata szerint jár el.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁS
38.

A Társaság m egszűnik, ha
(a) a Közgy űlés elhat ározza jogut ód nélküli m egszűnését;
(b) a Társaság más tár sasággal egyesül, abba beolvad vagy más társasági f or mába át alakul;
(c) a Cégbíróság megszűntnek ny ilv ánítja; v agy hiv at alból elrendeli tör lését ;
(d) a bír óság f elszámolási eljár ás során megszűntet i.

39. Ha a Tár saság f elszámolási v agy v égelszámolási eljár ás során megszűnik, a részv ény es a f elszámolás v agy a végelszám olás eredmény eként jelentkező f eloszthat ó v agy on
r észv ényeiv el arány os hány adár a jogosult .
A j elen Al apszabál yt - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - a Társaság
Közgyű lése 2016. ápri lis 15-én fogadta el a __/2016. 04.15. számú határ ozatával.
Ügyvédi tanúsítás és ell enj egyzés:
Alulí rott dr . Magy arlaki Éva ügyvéd tanúsítom, hogy a jelen egységes szer kezetű Alapszabály szöv ege megfelel az alapszabály-módosítások hatályos tar talmának.
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Törö lt: 2014
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Törö lt: 2014

Az Al apszabál y 2016. április 15-i módosításokkal ér intett pontjai: az elfogadandó módosítások szerint.
Az egységes szerkezetű Alapszabály függeléke tart alm azza a Társaság t iszt ségv iselőinek
f elsorolását.

Győ r, 2016. ápri lis 15.

Dr. Magyarl aki Éva
ügyvéd
65/ II/ 91.
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Törö lt: ¶
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Függelék
a vezető tisztségvisel ő krő l, a fel ügyel ő és audit bizottság tagjai ról,
valamint a könyvvizsgálóról

Ti sztségviselő neve:
AZ I GAZGATÓSÁG TAGJAI:
1. Pintér István elnök
4. Alan Frederi ck Spencer
3. Dr. Hajdu Ti bor Zoltán
4. Dr. Rátky Mi klós
5. Filótás István György
6. Dr. Harmath Zsolt
7. Wáberer György

Megbízás kezdete:

2013. 04.13.
2014. 04.18.
2012. 06.20.
2014. 11.12.
2015. 04.17.
2015. 07.02.
2012. 06.20.

Megbízás vége:

2018. 04.13.
2019. 04.18.
2017. 06.20.
2019. 11.11.
2020. 04.16.
2020. 07.02.
2017. 06.20.

Törö lt: 6

A FELÜGYELŐ ÉS AUDIT BI ZOTTSÁG TAGJAI:
A közgyű lést követő naptól l emondott
2. Somodi László
2015. 07.02.
3. dr. Bartha Móni ka
2015. 07.02.

Törö lt: 1. Dr . Polacsek
ba 201 2.0 6.20. 2017.0 6.20.

2017. 06.20.
2017. 06.20.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ:
Deloitte Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Kft
felelő s könyvvi zsgál ó:
Binder Szi lvia könyvvi zsgáló

2015. 04.16.

2016. 04.30.

Győ r, 2016. ápri lis 15.

Dr. Magyarl aki Éva
ügyvéd
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Közgyűlés 3. napirendi pont
Az Alapszabály m ódosítása és az Alapszabály m ódosításokkal egységes szerkezetbe foglalása

6/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat)
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat és felkéri a
Társaság vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról
és annak cégbíróság felé való benyújtásáról.
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Közgyűlés 4. napirendi pont
A Felügyelő Bizottság ügyrendje m ódosításának jóváhagyása

195

Rába Járműipari Holding Nyrt.

A

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Felügyelő Bizottságának
Ügyrendje
(A módosít ásokkal egy séges szerkezetben)

2016. március 23.
Az Ügyrendet a társaság 2016. április 15-i közgyűlése a _/2016.04.15. számú határozatával
hagyt a jóvá.
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1. A F elügyel ő B i zo tt ság jo g ál lása

A Társaság ügy vezetésének ellenőr zését a Tár saság érdekeinek megóv ása céljából a közgy űlés
ált al v álasztott f elügy elő bizot tság (a tov ábbiakban: FB) v égzi.
Az FB létrehozásának és működésének kereteit a R ÁBA Ny rt. Alapszabály a rögzíti.
Az Alapszabálynak az FB- re v onatkozó rendelkezéseit az 1. sz. Melléklet tartalmazza.
2. Az F B tag jai
2.1 . Az F B l ét sz ám a
Tör ölt : a Társ aság közgyűlése ált al
v álasztott

Az FB három t agból áll. A Felügyelő Bizott ság tagjait és elnökét a közgy űlés v álasztja.
A Felügyelő Bizott ság tagjainak egy har madát az üzemi tanács jelölése alapján v álasztja a Közgyűlés, amenny iben - az üzem i t anácsnak a Társaság ügy v ezet ésév el kötött elt ér ő megállapodása
hiány ában - a hatályos jogszabályok alapján dolgozói delegált jogosult részt v enni a Tár saság működésének ellenőrzésében.
A munkav állalói képv iselőket a Felügyelő Bizottságba az Üzemi Tanács a Társaság munkavállalói
közül jelöli, a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe v ételév el. Az Üzemi Tanács által jelölt személy eket a Társaság legfőbb szerve köteles a jelölést köv ető első ülésén
a Felügy elő Bizot tság tagjáv á választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró
ok áll f enn. Ebben az esetben az Üzemi Tanácst ól újabb jelölést kell kérni.
A Felügyelő Bizott ságnak csak a munkavállalók által delegált tagjai állhatnak a Tár sasággal munkaviszony ban.
2.2. Az F B m eg bí z at ásán ak idő tar tam a

Az FB tagjainak megbízatása a Közgyűlés ált al meghatározott időpontig, de maximum a megválasztástól számított 5 évig áll f enn.

Tör ölt : Az FB tagjai újra válas zthatók.

A Felügyelő Bizott ság tagjainak r észleges cseréje v agy új tagokkal való kiegészítése esetén az új
tagok megbí zatása a felügy elő bizott sági tagok er edeti megbízatásának időpontjáig szól. A Felügyelő Bizott ság tagjai – a m unkavállalói küldöttek kivételével - bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újra megválaszt hatók.
2.3. Az F B t ag jain ak jo gáll ása, felel ősség e

A Felügyelő Bizottság tagja az a személy lehet, aki:
- megf elel a hatályos jogszabály okban m eghatározott f eltételeknek,
- munkavállalói küldött esetén az Üzemi Tanács jelölte, és
- a m egbízást a Társaság vezető t isztségviselője f elé intézett í rásos ny ilatkozatával elf ogadja.
A Felügyelőbizottság minden tagja név jegy én használhat ja a f elügyelő bizottsági tag megjelölést.
A Polgári Tör vénykönyvről szóló 2013. évi V. törv ény ( Pt k. ) szerint a Felügyelő Bizottsági tagok
(beleért ve a munkavállalói küldött et is) az ellenőrzési köt elezettségük elmulaszt ásáv al v agy nem
megf elelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozot t kárért
v aló f elelősség szabály ai szer int f elelnek a Társasággal szemben.
A f elügy elő bizottsági jogv iszonyra vonatkozó összef ér hetetlenségi szabályokat a Ptk. tartalmazza.
A Felügyelő Bizott ság tagja más gazdasági t ár saság felügyelő bizot tságába tört énő megv álasztásáról, tov ábbá más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról a Társaságot - az új megbízat ása elf ogadásától számított tizenöt napon belül - í rásban tájékozt at ni köteles.
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Tör ölt :

Tör ölt : Az FB tagjai saját maguk közül
egysz erű többséggel válasz tják meg az
FB elnökét.

Az FB elnökét – akadály oztatása eset én – az elnök által kijelölt FB tag hely ettesíti.
3. A F elügyel ő B i z ott ság i t ag ság m eg sz űn ik:

3.1. – a megbízás időtar tamának lejárt áv al;
3.2. – v isszahív ással;
3.3. – lemondással
3.4. – elhalálozással;
3.5. – a delegált t ag (munkavállalói küldöt t) m unkaviszonyának megszűnésével (ha van ily en);
3.6. – a tör vényben meghatározott kizáró vagy összef érhetetlenségi ok beköv etkeztével;
3.7. – megszünt ető f eltét elhez kötött megbízatás esetén a f eltétel beköv etkezésév el
3.8. – az FB tag cselekv őképességének a tevékenysége ellát ásához szükséges kör ben t örténő
korlátozásáv al
3.9. – külön t ör vény ben meghatározott esetben.
Amenny iben v alamelyik tag a felügyelő bizot tsági f eladat ai ellát ásában tartósan (előr eláthatólag 3
hónapot meghaladó időtartamra) akadályoztatva van, az FB elnöke a soron köv etkező közgy űlés
napirendjére történő f elvételét indítványozza, vagy indokolt esetben rendkívüli közgyűlés összehív ását kezdeményezi az Igazgat óság elnökénél új FB t ag megv álasztására. Az elnök akadály oztatása estén ez a köt elezettség az FB további tagjait együtt terheli.
Az FB tagja t isztségéről bármikor lemondhat. Az FB tagja lemondását köteles az FB elnökének
v agy helyettesének, az Igazgatóság elnökének, és ezzel egy idejűleg, illet ve a nev ezett t isztségviselők hiány ában a Társaság többségi tulajdonos t agjának megküldeni.
Ha a Tár saság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelent ésétől számított 60.napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság legf őbb szerve az új FB tag megválasztásáról
ezt m egelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az FB tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetv e az ily en int ézkedések megtételében köteles részt v enni.
4. Az FB tagokat tevékenységükér t díjazás illeti meg. A dí jazásról a Közgyűlés dönt, a kif izetésről

pedig havonta a Tár saság v ezér igazgatója intézkedik. A Felügy elő Bizott ság t agja legf eljebb egy
köztulajdonban álló gazdasági t ár saságnál betöltött f elügyelő bizottsági tagság után r észesülhet
jav adalmazásban.
5. Az F B tevékenysége
5.1. A Felügy elő Bizottság jogosult a Társaság minden ügy ében a Társaság Igazgatóságának tag-

jaitól és minden t isztségviselőjétől, valamint vezető állású alkalmazottjától f elvilágosítást és jelentést kérni, a Tár saság minden üzleti könyveit, bankszámláját, iratait és dokumentumait megv izsgálni v agy szakér tővel, a Társaság költségér e, megvizsgáltatni.
5.2. Az I gazgatóság az FB Elnöke részére tájékozt at ás céljából megküldi az I gazgatósági ülések

napirendjét és jegyzőkönyv ét, valamint az FB Elnöke kérésér e az ülések írásos any agát .
5.3. Az FB szükség szerint munkaanyagokat készít, készítt et és/vagy v éleményez.
5.4. Az FB tagok részt vesznek az FB ülésein, v éleményalkotási és indítv ányozási joguk van, és

dönt enek az FB hat áskörébe tartozó ügy ekben.
5.5. Az FB tagjai testületileg vagy egyénileg az FB által kijelölt és jóv áhagy ott ügykörben járnak el.

Amenny iben bármelyik FB tagnak az FB hatáskörébe tar tozó ügy jut tudomására, azt a tag köteles
a következő ülésen az FB tudomására hozni.
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Törölt: , a lemondás bejelentését
követő 60. nap elt eltével, v agy akkor, ha a közgyűlés a lemondott tag
hely ett ezt megelőzően új tagot válasz t;

Törölt: 7

5.6. A F elüg yel ő B iz ott ság o t az ellen őr z ési f el ad ato k kör éb en m egil let ő jo go k

a) A Felügy elő Bizottság tagjai t anácskozási joggal részt vehetnek a Társaság közgyűlésén, annak
napirendjére indítv ányt tehet nek.
b) A Felügy elő Bizottság f eladatai ellátásához a Társaság belső ellenőr zési szerv ezet ét igény be
v eheti, a Társaság költségére szakért őt alkalmazhat.
c) a Felügyelő Bizott ság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, köny veibe bet ekinthet, a v ezet ő t isztségviselőktől és a jogi személy munkav állalóitól f elv ilágosítást kérhet, a jogi
személy fizetési számláját , pénztárát, ért ékpapír- és ár uállomány át, v alamint szerződéseit megv izsgálhatja és – ha szükséges, a Társaság költségére szakér tő bevonásával - megvizsgáltathatja.
A Felügyelő Bizott ság által kért felvilágosításra 8 napon belül írásba foglalt v álaszt kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) ált al m egjelölt címre és módon ( postán, faxon v agy e-mail útján) meg
kell küldeni,
d) kezdemény ezhet i a Társaság legf őbb szerve által hozot t határozat bírósági f elülvizsgálatát,
amenny iben az a Ptk. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapszabály ba ütközik,
e) a Felügy előbizottság kezdemény ezheti a Tár saság könyvvizsgálójának a testület ülésén tört énő
meghallgatását.
6. Az F B fel ad atai, az F B el nökének fel ad atai és a F B t ag jain ak kötelezet tség ei
6.1. Az FB ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizot tság köt eles a közgy űlés r észére

az ügyv ezetés által benyújt ott előterjesztéseket – a létesítő okir at eltérő szabály ait nem érintv e, a
személy i kér désekkel kapcsolatos előterjesztések kiv ételév el – megv izsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspont ját a közgyűléssel a Felügy elő Bizot tság ált al hozott határozatokban ismert et ni.
6.2. A tárgyalt kér désben, annak jellegétől f üggően az FB jelent ést készít, állást foglal, v agy megállapítást tesz.
6.3. Az FB v éleményét minden eset ben az Igazgat óság t udomására hozza annak elnökén keresztül, illetv e a törv ény ben meghatározott esetben a jelentéseit a közgy űlés részére készíti el.
6.4. Az FB köteles összehívni a közgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkí vánja, különösen akkor, ha tudomást szerez a Társaság törvénybe vagy alapszabályba ütköző működésér ől, v agy intézkedéséről, v agy a t ulajdonosok ér dekeit sértő tev ékeny ségr ől v agy mulasztásr ól.
6.5. Az FB köteles megvizsgálni a Társaság ügyv ezetésének tev ékeny ségét, ha azt a Társaság
alaptőkéjének 10%-át képviselő r észv ényesek az ok és a cél megjelölésével kérik.
6.6. Az FB köteles ellátni a mindenkor hatály os jogszabály okban és a Társaság Alapszabály ában

előír t egyéb f eladat ait.
6.7

A F el ügyel ő B iz o ttság eln öke:

-

szerv ezi és irányítja a Felügyelő Bizott ság tevékenységét . A testület által elf ogadott
munkatervnek megfelelően gondoskodik a bizottsági munka folytonosságáról, a Felügy elő Bizottság összehív ásár ól;

-

gondoskodik a Tár saság legf őbb szerv év el való kapcsolat tartásról;

-

vezeti a Felügy elő Bizottság üléseit , összefoglalja a v itát, elrendeli a szav azást, megállapít ja a szavazás eredményét. Szavazategyenlőség esetén az indítv ány elv etettnek minősül;

-

a Felügy elő Bizottság képv iseletében egy személy ben í r alá;

-

aláírásával hit elesíti a Felügy elő Bizott ság üléséről készült jegyzőkönyv et;
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Tör ölt : Az FB köteles megvizsgálni
minden, a közgyűlé s részére készített
jelentést, előterjesztést, n
i dítványt és a
v iz sgálata eredményéről köteles e
je
l ntést tenni a k özgy űlés részére.

6.8.

-

a Felügyelő Bizottság nev ében összehívja a Társaság legf őbb szervének ülését, ha
er re a jogszabály részére f elhatalmazást ad;

-

ellát ja mindazon egy éb f eladatokat, amely eket a hatály os jogszabály ok a Felügy elő
Bizottság elnökének hatáskörébe ut alnak.

A F el ügyel ő B iz o ttság tag jainak kötelez ettség ei

A Felügyelő Bizott ság tagjai az ily en tisztséget betölt ő személyektől elvárható fokozot t gondossággal, a Tár saság érdekeinek elsődlegessége alapján köt elesek eljárni.
A Felügyelő Bizott ság tagjai személy esen kötelesek eljár ni, képviseletnek nincs hely e. A Felügyelő
Bizott ság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetv e munkáltatója nem ut asít hat ja.
A Felügyelő Bizott ság egy es ellenőr zési f eladat ok elvégzésével bármely tagját megbí zhatja, illetve
az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszt hatja tagjai között.
Az ellenőr zés megosztása nem érinti a Felügy elő Bizot tsági t ag felelősségét, sem azt a jogát , hogy
az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési f eladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
A Felügyelő Bizott ság tagjai a Társaság ügy eir ől szerzett értesüléseiket üzlet i titkokként kötelesek
kezelni, illetv e megőrizni.
A Felügyelő Bizott ságban résztv evő munkavállalói küldött – az üzlet i tit ok kör én kívül – tájékozt atni
köteles a munkavállalókat a Felügy elő Bizottság tev ékeny ségéről.
7. Az F B ülésein ek össz ehí vása, i dő r end je, h elysz ín e, és az ül és m eg h ívot tjai
7.1. Az FB negyedév enként egyszer rendes ülést köteles tart ani. Az FB üléseit az FB elnöke hív ja

össze. Indokolt esetben r endkívüli FB ülést lehet összehívni. A rendkívüli ülés összehívását az FB
elnöke v agy bármelyik FB t ag kezdeményezheti.
A Felügyelő Bizottság ülését soron kív ül (rendkí vüli ülés) össze kell hí vni, ha azt:
- a Felügy elő Bizottság két tagja,
- az Igazgat óság
- az állandó könyv v izsgáló
ok és cél megjelölésév el kezdemény ezi.
A Felügyelő Bizott ság elnöke köt eles a Felügy elő Bizottság rendkívüli ülését az indí tvány tudomására jut ásától számított 30 napon belüli időpontr a összehív ni. Amenny iben e kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az ülés összehív ására az indítv ányozó(k) jogosult(ak).
Ha a Felügy elő Bizottság tagjainak száma az Alapszabály ban meghatár ozott létszám alá csökken,
v agy nincs, aki az ülését összehívja, a Tár saság ügyv ezetése a Felügy elő Bizottság rendeltetésszerű működésének hely reállítása érdekében köteles összehí vni a Társaság legf őbb szerv ének
ülését.
A Felügyelő Bizott ság ülésének összehívásáról szóló meghív ót és az egy es napirendi pontokhoz
kapcsolódó ír ásbeli előt er jesztéseket a Felügy elő Bizott ság elnöke (akadály oztatása esetén az
elnök által kijelölt f elügy elő bizottsági tag/az elnökhelyettes) - a Társaság ezzel a f eladattal megbízott szerv ezeti egy sége/ alkalmazott ja útján - a ter vezett ülésnap előtt legalább 5 munkanappal
köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a tagoknak és a
meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igény lő esetben vagy egyéb különösen indokolt eset ben e
határidő leröv idít het ő, illetve szóbeli előt er jesztésre is sor ker ülhet – a sürgősség, illet ve a különös
indok alát ám asztása mellett .
A meghívónak kötelezően t artalmaznia kell a f elügy elő bizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a
jav asolt napirendjét.
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Ha r endkívüli felügy elő bizottsági ülés összehív ására kerül sor, a meghí vóban f el kell tünt etni a
rendkívüli ülés kezdemény ezőjét (kezdemény ezőit ), v alamint a rendkív üli ülés összehí vásának
okát és célját. ”
7.2. Az FB üléseinek hely szí ne elsősorban a Társaság székhely e. Az FB t agjai konszenzusos döntése alapján eset enként a Tár saság székhely én kívül is lehet ülést tar tani, ha azt valam ilyen r endkív üli mélt ány lást érdemlő ok v agy körülmény indokolja.
7.3. Az ülésen való részv étellel és az FB tagsággal kapcsolat ban felmerült költségeket a törvényes

keretek közöt t a tagok részére a Társaság megtérít i.
7.4. A soron következő FB ülés időpontját lehetőleg az azt megelőző ülésen meg kell határozni. Az
ülés összehív ása és az ülés időpontja között legalább öt munkanapnak el kell telnie, kivéve, ha az
FB tagjai egyhangúlag ennél r öv idebb időközzel összehív ott ülés megtar tásához is hozzájárulnak.
7.5. A F elügyel ő B iz ott ság i ülés m eg h ívott jai

A Felügyelő Bizott ság üléseire a Társaság v ezérigazgatóját /ügy vezetőjét és az Igazgatóság elnökét minden esetben meg kell hívni.
A Felügyelő Bizottság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – meghí vhatja a Társaság könyv v izsgálóját, belső ellenőrzési szerv ezetének v ezetőjét/ belső ellenőr ét , munkavállalóját és egy éb
külső résztv evőt, szakértőt . A meghí vó szólhat a f elügy előbizott sági ülés egészér e vagy csak
egyes napirendi pont ok megtárgy alására.
A Felügyelő Bizott ság tagjai jav aslatot tehetnek a meghívottak személyére, mely ről a Felügyelőbizottság elnöke dönt .
Ha a Felügyelő Bizottság ülésének összehí vását nem a Felügyelőbizottság elnöke v agy t agjai
kezdemény ezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa jav asolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hí vni.
8. Az F B ülések r end je, ko n fer en cia tel ef on os ül és t ar tása és í r ásb eli h atár o zat ho z at al
8.1. Az FB ülése akkor határ ozatképes, ha azon a tagok kéthar mada, de legalább három t ag jelen
v an. Az üléseket az FB elnöke v ezeti.

A f elügy elő bizottsági ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt m egállapítja az ülés
határozatképességét . A f elügyelő bizottsági ülés hat ár ozat képes, ha arra minden tagot kellő időben és előír t módon meghívtak, vagy ha az ülés megt ar tásához felügyelő bizottsági t agok kétharmada, de legalább hár om tag a napirend elf ogadását megelőzően hozzájárult, és az ülésen a tagok kéthar mada, de legalább három tag vagy személyesen, vagy jelen ügy rendben meghatározottak szerint elekt ronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő r észv étellel jelen van. H a a megjelentek száma a hat ározat képességi arányt nem éri el, úgy a meghívás 14 napon belüli időpontra
megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghív ás módja azonos az eredeti ülés meghív ási módjáv al.
A határozatképesség megállapí tása után a Felügy elő Bizottság tagjai a meghívóban előterjesztett,
v alamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egy szerű többséggel döntenek az ülés napirendjéről. A Felügy elő Bizottság egyszerű t öbbséggel m eghozott határ ozat ával olyan kérdést is napirendre tűzhet, am ely a meghí vóban nem szer epelt.
A napirendi pontok elf ogadását követően az elnök irány ításával megkezdődik az egy es napirendi
pont ok megt árgyalása. A vitában minden f elügy elő bizot tsági tagnak – kérésér e – szót kell adni.
Törekedni kell arra, hogy az egy es napirendi pont ok megtárgyalása szakszer ű, tárgyszerű legyen.
A kisebbségi v élemény nek is – korlátozás nélkül – helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyv ében is hitelesen tükröződni kell.
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A meghí vott ak és szakértők a v it ában az elnök kérésére f ejt ik ki v éleményüket.
A hozzászólások lezárása után a Felügyelő Bizott ság elnöke összef oglalja a v it át . Ha a v ita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határ ozati jav aslatokat. A határozati jav aslatnak egy értelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrét nak kell lennie. Amenny iben a határozati jav aslat
v alamely f eladat végrehajtására vonatkozó r endelkezést tartalmaz, annak határ idejét és a végrehajtásért f elelős személyt is f el kell tüntetni.
A v ita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, határozathozat alra.
8.2. Minden t agnak kor látlan hozzászólási és v élemény alkotási joga van. Az FB munkájában a

tagok személy esen kötelesek részt v enni, képv iselet nek nincs helye.
Tör ölt : , szavazategyenlős ég esetén
az elnök sz avaz ata dönt

8.3. Az üléseken a dönt éseket egy szerű szótöbbséggel hozzák. .

A Felügyelő Bizott ság a napirendi pontok kapcsán (kiv éve az ügy rendi kérdéseket, illetve a t ájékoztató jellegű napirendi pontokat ) véleményét, jelentését hivatalos határozatba foglalja. A határozathozatal sor án a Felügyelő Bizott ság t agjai és a jegy zőköny vvezető v annak jelen, de az elnök a
meghívott ak és szakértők jelenlét ében is elrendelheti a határozathozatalt.
A Felügyelő Bizott ság határozatait egy szerű szótöbbséggel, nyílt szav azással hozza ( kiv éve abban
az esetben, ha a Felügy elő Bizot tság egyszerű többséggel tit kos szavazást rendel el) . A szavazat
lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Amennyiben az „ igen” szav azat ok száma nem haladja meg
az egyéb szav azat ok számát, szavazat-egyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
Az egy es napirendi pontokkal kapcsolatos hat ár ozat i jav aslatokat az elnök külön-külön bocsátja
szavazásra és minden szav azás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati jav aslat elf ogadását v agy elutasítását, tov ábbá a leadott szav azatok arány át.
Ha a Felügyelő Bizottságban a munkav állalói küldött vélemény e a Felügy előbizott ság t öbbségi
v éleményétől elt ér , a legf őbb szerv ülésén ezt a kisebbségi v élemény t is ismert et ni kell.
8.4. Az FB ülésein – bármely tag jav aslatár a – meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal.

A társaság köny vv izsgálója az FB ülésein jelen lehet .
8.5. Az FB az elnök kezdemény ezésér e konf erencia t elef onos ülést tart hat, illetőleg a tagoknak
előre megküldött előt er jesztés és határ ozat i javaslat alapján – ülésen kívüli - írásbeli határozatot is
hozhat . A konf erencia telefonos ülés technikai f eltételeit a Társaság biztosítja oly módon, hogy az
elektr onikus kapcsolat valamennyi tag és meghívott részére az ülés teljes időt artama alatt rendelkezésr e álljon.

A telekommunikációs ülésre – összehívása, határozatképesség, jegyzőkönyv , szav azás st b. - a
személy es jelenlétű ülés szabály ait kell alkalmazni.
Írásbeli határozathozatal eset ében a határozati jav aslatot és az arra v onatkozó ír ásos előt er jesztést az FB v alamenny i tagjának meg kell küldeni és a kézhezv ét eltől számított ny olc (8) napon
belüli időpontr a írásos határozat meghozatalára kell felszólítani az FB tagjait. A felszólításban meg
kell határozni a határozat v égső időpont ját és a címet, vagy elektronikus levélcímet, v agy telef ax
számot, ahová az ír ásos hat ározat elküldhet ő. A határozatra adot t határ idő az elnök által egy szer,
legf eljebb három nappal meghosszabbít hat ó. Az ülés tartása nélkül hozott határ ozat akkor t ekinthető elf ogadottnak, ha azt az FB tagjainak t öbbsége szav azatával támogatja.
A Felügy elő Bizottság tagjai jogosult ak í rásbeli egy eztetést kezdemény ezni a határozatt er vezet
egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgy alását kérni. A Felügy előbizot tság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.
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9. Az F B ülések jeg yz ő könyve
9.1. Az FB tev ékenységének alapvet ő dokumentuma az ülésekről készült jegyzőkönyv, amely nek
v ezet ője a Társaság képv iseletében az adminisztrációs feladatok ellátásával megbí zott személy .

A jegy zőköny v tartalmazza:
- a Tár saság cégnev ét és székhelyét
Tör ölt :

- a f elügyelő bizott sági
a megt ár gy alt napirendi pontok f elsor olását,

Tör ölt : z

-

a jelenlév ők f elsorolását, amely történhet a jegy zőkönyvhöz csatolt jelenlét i ív útján is,

-

a f elügyelő bizott sági ülést v ezető elnöknek, a jegy zőköny v vezetőjének nev ét,

-

a f elügyelő bizott ság ülésén elhangzott indítv ányokat,

-

a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásf oglalásokat, v élemény eket, illet ve az
esetleges külön vélemény eket és egy éb lény eges körülmény eket,

-

a hat ározat okat, az azokra leadott szavazatok és ellenszav azat ok számát (a szavazástól esetleg t ar tózkodók számát is),

-

a f elügyelőbizottsági tag eset leges tiltakozását v alamely határozat ellen.

A határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, v alamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell ny ilv ántart ani.
A meghozott határozatokról külön ny ilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyv ében, mely nek
v ezet éséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a Társaság út ján.
A jegy zőköny v et a jegyzőkönyvvezet ő és a Felügyelő Bizottság elnöke (távolléte esetén a lev ezető
elnök) í rja alá.
A jegy zőköny v egy aláírt példány át a Társaság ezzel a f eladat tal megbízott szer vezeti egysége/alkalmazot tja az ülést köv ető 10 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügy elő Bizottság minden tagjának, az Igazgatóság tagjainak, a Vezérigazgat ónak, és - ha a téma indokolja - a
köny v vizsgálónak.
A jegy zőköny v ek és melléklet eik irattár ozásáról, őrzéséről, a f elügyelő bizott sági ülések előkészítéséről és technikai f eltételeinek biztosít ásáról, v alamint a Felügy elő Bizot tság ülésein jegy zőköny v vezetőről a Társaság gondoskodik.
A Társaság köteles a Felügy elő Bizot tság által megtárgyalt előt er jesztések egy aláí rt példány át is
megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság I ratkezelési Szabály zatának megf elelően.
Z ár t felüg yel őb iz o ttsági ülés

A Felügy elő Bizot tság – egy szer ű szótöbbséggel hozott határozatáv al – zárt ülést r endelhet el,
illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen v aló m egtárgyalásár ól dönthet. Ennek akkor van helye,
ha a Társaság stratégiai érdekei megkívánják, hogy a napirend t émája, a vita és a hat ározat csak
kellő időben kerüljön nyilv ánosságra.
A zárt f elügy elő bizottsági ülésen kizárólag a Felügy elő Bizottság tagjai, az előt erjesztő, valamint
azok v ehetnek részt, akiknek r észvételét a Felügy elő Bizottság egy szerű szótöbbséggel jóv áhagy ja. A zárt ülés jegyzőkönyvét a Felügyelő Bizott ság egy tagja vezeti és e tag, v alamint az ülést lev ezet ő elnök írja alá.
A Felügyelő Bizott ság zár t üléséről külön jegy zőköny v készül, melybe – a Felügy elő Bizottság tagjain kív ül – kizárólag a Felügy elő Bizot tság elnöke ált al m eghatározott személyek tekinthetnek be.”
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Tör ölt : ülés rés ztv evőit, időpontjá t, a
napirendet, a napirend egyes pontjaival
k apcs olatos határozatot, állásfoglalás t,
v éleményt, illetve az esetleges különvéleményeket.

9.2. A jegy zőköny v elkészült éért az elnök a f elelős.
9.3. A jegyzőkönyvr e a tagok a kézhezv ételt ől számított 8 napon belül tehet nek észrev ételt úgy ,

hogy az esetleges észrev ételeket ír ásban kell megtenni.
10. A t agok kötelesek a munkájuk során szerzett – a Társasággal kapcsolatos – inf ormációkat bizalmasan kezelni és megakadály ozni azok har madik személy birt okába ker ülését. Minden t ag
személy ében f elelős a titoktartásért.
11. Az FB működésének technikai és any agi feltételeit a Társaság biztosít ja a v ezérigazgató által
megbízott személy /ek/ f elelőssége mellett, í gy :
11.1. Szétküldi az egyes ülésekre a meghív ókat, megt árgyalandó any agokat.
11.2. Sokszorosítja a szükséges munkaany agokat.
11.3. Szétküldi az ülések jegy zőköny veit.
11.4. Vezeti az FB ir attárát, ler akja és nyilvántartja mindazon any agok egy példány át, amelyr ől az

elnök így rendelkezik. Az ülések m eghív óit , jegy zőköny v eit és a hozzájuk csatolt melléklet eket
automatikusan le kell rakni.
11.5. Bármely FB tag kér ésére betekint ést biztosít az FB irattár ába.
11.6. Finanszírozza az egyes kérdésekhez az FB ált al f elkér t külső szakértők tev ékeny ségét.
12. K üls ő sz akér t ő eseti igén ybevétele

Amenny iben egy adott f eladathoz az FB megít élése szerint külső szakért őt kell f elkérni, akkor
12.1. Az FB mint testület felhatalmazása alapján a szakértővel a tárgy alásokat az elnök f olytat ja,

illetve köti meg megállapodást. Ezen f eladatot az FB esetenként bárm ely tagra átruházhat ja.
12.2. Az elvégzendő munka tartalmának, határidejének és jav adalmazásának m egállapításához az

FB t öbbségi egy etértése szükséges.
13. Az F B és a könyvviz sgáló kap cso lata
13.1. Az FB a napir end megküldésével az ülésről értesíti a könyvvizsgálót . A könyvv izsgáló az FB
ülésein részt v ehet.
13.2. Az ülések jegyzőkönyvét az FB szükség esetén a könyvvizsgáló részére tájékoztatásul meg-

küldi.
13.3. Az ellenőrzési f eladatok elvégzése során az FB és a könyvvizsgáló a szükséghez képest kon-

zult ál és az eredmény esebb munka érdekében az adott üggyel kapcsolatos inf or mációit kicseréli. Az
FB kezdeményezheti a Tár saság könyv v izsgálójának a t estület ülésén tört énő meghallgatását .
14. Az F B és a b el s ő ell en ő r z ési szer vez et kapcso lata
14.1. A Társaságnál működő belső ellenőr zési szerv ezet az FB irányí tása alatt működik. Tevé-

keny ségét az elfogadott éves audit terv alapján v égzi, melyet kiegészítenek az ad hoc jellegű v izsgálatok. A Tár saságnál és leány v állalatainál működő ellenőrzési rendszer működtetését a Társaság vezérigazgatójának mindenkor hatály os utasít ása szabály ozza.
14.2. A belső ellenőrzést éves munkaterv alapján kell elv égezni. Az ellenőrzési munkater v összeállításánál az FB által meghatározott elv árásokat be kell épít eni. Az ellenőrzési munkaterv tart al-
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Tör ölt : A jegy zőkönyvet az ülést k övető 10 napon belül el k ell kész íteni, majd
az FB tagoknak, az Igazgatóság elnök ének és a v ezérigazgatónak meg k ell
k üldeni.¶
9.4.

mazza az ellenőr izendő szervezetet, az ellenőr zés célját és témáját és az ellenőrzés tí pusát. Az
ügyv ezetés egy etértésével előt er jesztett ellenőrzési munkat er vet az FB hagyja jóv á.
14.3. Az év es munkaterv alapján, vagy esetileg elrendelt célv izsgálat alapján v égzett ellenőrzésről

az ellenőrzést v égző szerv ezet köteles az FB-t t ájékozt atni.
14.4. Az FB az I gazgatóság elnökének, illetve a Társaság vezérigazgatójának ér tesítése mellet t az

ellenőrzési szerv ezet et közvetlenül is jogosult ellenőrzési f eladattal megbízni.
14.5. Az FB az ellenőrzést v égző szerv ezet nek a 14. 4 pont ban írtak szer inti vizsgálatáról készí tett
jelentését a soron köv etkező vagy szükség esetén rendkí vüli FB ülésen köteles megtárgy alni.
14.6. Az ellenőrzést v égző szerv ezet képviselője szükség esetén az FB ülésein tanácskozási joggal v esz részt.
15. Az Ig azg atóság és az F B kap cso lata
15.1. Az FB Elnöke részére az I gazgatóság tájékoztatásul előr e megküldi az üléseinek napirendjét.

Az FB Elnöke a napirend ismeretében megkér heti az Igazgatósági ülésre készített előterjesztéseket.
15.2. Az Igazgatóság az FB Elnöke részér e megküldi az üléseinek jegy zőköny vét, az FB pedig
saját üléseinek jegy zőköny vét az Igazgatóság Elnökének küldi meg.
15.3. Az FB Elnöke t anácskozási joggal részt v ehet az Igazgatóság ülésein.
16.

A h at ár oz ato k vég r eh aj tása, szám o n kér ése

A Társaság a Felügy elő Bizottság határozatairól nyilv ántartást vezet. A határozatok v égrehajtása
megszabott határidő elteltével a végrehajt ásér t felelős személy köteles a határozat végrehajt ásár ól
írásban beszámolni a Felügy előbizot tságnak.
Gy ő r , 2016. március 23. .

Tör ölt : 3

Az ügyrendet – a 2013. március 20- i ügy rend módosításaival egy séges szerkezetben - a f enti tartalom mal a Felügyelő Bizottság a 2016. március 23-i ülésén egy hangú határozatával állapította
meg és azt jóváhagyásra a Társaság soron köv et kező közgyűlése elé terjeszti.
RÁBA N yrt . Felügyelő Bizott sága
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Tör ölt : 20

1. sz . M el léklet a R ÁB A N yr t . F elügyel ő B iz o ttság ának üg yr en dj éhez

A RÁBA Ny rt . Alapszabály ának a Felügy elő Bizott ságra v onat kozó r endelkezései
A _/2016.04.15 . számú közgy űlési határozattal elf ogadot t
hatály os Alapszabály kiv onata

Tör ölt :

F EL ÜGYEL Ő B IZ OTTSÁG ÉS AU D IT B IZ OTTSÁG
A JELEN 1. SZ ÁM Ú MEL L ÉK LET AZ AL APSZ AB ÁLY K ÖZ GYŰ L ÉSI EL FO GAD ÁSA U TÁN
AK TU AL IZ ÁL AN D Ó
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Közgyűlés 4. napirendi pont
A Felügyelő Bizottság ügyrendje m ódosításának jóváhagyása

7/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását.

207

Közgyűlés 5. napirendi pont
Technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási program jóváhagyása

208

Technológiafejlesztő és kapacitásbővítő
beruházási program jóváhagyása

Előzmények

Az Igazgatóság 2015-ben a menedzsment előterjesztése alapján áttekintette
a 2015-2018. évek stratégiai tervét és jóváhagyta a mellső futómű
termékkörökben egy versenyképességet javító, növekedést támogató és
átfogó modernizációt célzó beruházási program kidolgozását.
A program kidolgozását követően az Igazgatóság a 2016.03.23-i ülésén
hozott határozat alapján a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a
Technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási programot.
Az Alapszabály 13. (z) és (m) pontjai alapján a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik a Társaság leányvállalatai normál üzleti tevékenysége
keretében a 4 milliárd Ft-ot elérő vagy meghaladó egyedi értékű
beruházásról szóló döntés, illetve a Társaság által biztosíték nyújtásról szóló
döntés.
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Történeti áttekintés
A KGST Közúti Járműprogram keretében 1968-tól Magyarország kapta meg
az autóbusz gyártás lehetőségét, ennek következtében jelentős
beruházások történtek a futómű gyártásban.
A Rábánál ezen beruházások jellemzően a mostani fő működési telephelyre
koncentrálódtak, a szerszámgyártás, öntöde, kovácsolás, megmunkálás és
futómű összeszerelés területeken.
A fenti program keretében a vállalat az 1970-es évek végén fejezte be a
kovácsüzem telepítését
Fő technológiák (a futómű jellemző komponenseinek saját gyártására):
• Ellenütő kalapács gyártósor (hengerlő+hajlító+kalapács+sorjázókalibráló prés, gázkemence-indukciós hevítés): mellső tengelytest
• Sajtók: tengelycsukló, kiegyenlítőmű felek, tányérkerék
• Meleg folyatók: tengelycsonk, kúpkerék
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Jelenlegi helyzet stratégiai kitekintése
•

Az elmúlt időszak piaci
mozgásainak következtében
jelentős átrendeződés történt
a komplett futómű
kategóriában, amit a vállalat
részben sikeresen
kompenzált a mellső futómű
főegységek szegmensben az
európai piaci részesedés
növelésével.

•

A vállalat csoport a
tervezettnél korábban érte el
azt a stratégiai célt ami a
nettó hitelállomány mértékét
jelentősen az iparági átlag alá
szorította (a 2015. évi záró
érték az EBITDA 75,5 %-a )
megteremtve ezzel egy
elkerülhetetlen modernizációs
program előrehozását.
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Beruházási program - kitekintés
Stratégiai megfontolások
A Rába Futómű Kft. elfogadott stratégiai tervének megfelelően hosszú távon az
árbevétel mintegy 50%-át a kovácsolt, megmunkált futómű főegységek
beszállításából tervezi. Ezen piac jellemző beszállítói köre - Rába versenytársai
- a fejlődő országok (Brazília, Mexikó, India és Kína) erre szakosodott vállalatai.
Az elmúlt évek erőforrás re-allokációs programjának eredményeképpen ebben a
termékkörben ma a Rába Futómű Kft. fő célpiaca az európai haszongépjármű
ipar és emellett fenntartotta jelenlétét az észak-amerikai piacon is.
A versenytársi összevetésben Európa vonatkozásában Rába erőssége az
elhelyezkedés (földrajzi közelség), a szakmai tudás, ugyanakkor fokozódó
versenyhátrány az elavult technológia és a folyamatosan emelkedő bérköltség.
Javasolt beruházási program végrehajtásával a mellső tengely gyártás
technológia versenyhátránya megszüntethető, míg az automatizálásból adódó
hatékonysággal a bérköltség hátrány hatása minimalizálható. A program
keretében a kovácsolás mellett a megmunkálási képességünket is fejlesztjük.
A beruházások végrehajtását követően mind a tengelytest, mind a tengelycsukló
kapacitás a jelenlegi nagyságrendileg 100.000 darabos kibocsájtási
mennyiségről mintegy 50%-kal 150.000 darabra növekszik úgy, hogy emellett
javul a hatékonyság, a minőség, a munkakörnyezet és az új technológia
magasabb automatizáltsági foka csökkenti az emberi tényező befolyását.
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Javasolt beruházási program terjedelme

Infrastruktúra

Logisztika

• Épület:
• Gyártási környezet kialakítása.
• Megfelelő elszívás és hőmérséklet biztosítása.
• Energetika:
• Gyártósor teljes energiaellátásának kiépítése
• Terület előkészítés
• Helyfelszabadítás, áttelepítés
• Gépalapok (alapgödrök, alaptestek kialakítása)
• Gyártósor és az áttelepített berendezések
kiszolgálhatóságának biztosítása

Szerszámozás
Kovács
berendezések

• A ma ismert típusokra

•
•
•
•
•
•
•

Automata gyorsdaraboló
Indukciós hevítő
Hengerlő
12.800 tonnás csavarorsós prés
Sorjázó-kalibráló prés
Elhűtőpálya
Teljes körű robotos kiszolgálás és zárt cella
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Javasolt beruházási program terjedelme
Tengelytest
megmunkálás
Utánfutótengely
megmunkálás

Tengelycsukló
megmunkálás

• Megmunkáló cellák kiépítése összhangban a
kialakításra kerülő kovács kapacitással.

•

Kapacitás kialakítása évi 10.000 tengely
megmunkálására.

• Megmunkálási kapacitás bővítése a jelenlegi 100
ezer darabról, 150 ezer darabra.
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Javasolt beruházási program időterve
2016. április – Közgyűlési felhatalmazás a program elindítására.

2016

2017

2018

2019

• Szerződés kötések elindítása (hosszú átfutási idejű).
• Esetleges támogatási szerződés megkötése.
• Telepítések megkezdése, üzembe helyezések.

• Szerződés kötések a projekt többi elemére
• Telepítések folytatása, üzembe helyezések.

• Mellső tengely sor telepítés, üzembe helyezés
• Próbaüzem
• Átadás-átvétel

• Felszerszámozások befejezése.
• Beruházási program zárása.
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Beruházási program lefutása
Elkötelezettség (mFt)

Kifizetések (mFt)
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Program végrehajtását finanszírozási oldalról a működési cash-flow,
illetve a hitellimitek támogatás nélkül is biztosítják.
A devizakockázat kezelése természetes hedge-en keresztül valósul
meg.
A beruházási program végrehajtása 7% -os tervezett támogatás mellett
(nem teljesülés esetén kamattal növelt visszafizetési kötelezettséggel),
Rába Futómű Kft. szinten a program végére 1,6 milliárd forinttal emeli
meg a 2015. év végi hitelállományt. Amennyiben a pályázati forrás
bevonás meghiúsul úgy az emelkedés mértéke 2,3 milliárd forint.
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Piaci kitekintés
Beruházási program által érintett termékkörök
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A beruházási program bekerülési értékei és a
bővülő kapacitások
160 000

A beruházások együttes értéke
10,5 mrd Ft

+25,000 db
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80 000
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Tengely sukló
megmunkálás.
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A beruházási program megtérülése
tervezett támogatással
Feltételezések:
•
•
•
•

Összes beruházás: 10,5 mrd HUF (2016-2018)
Támogatás tervezett intenzitása: 7,0%
Dinamikus megtérülés: 5,7 év
Statikus megtérülés: 3,2 év
BERUHÁZÁSI IDŐSZAK

MEGTÉRÜLÉSI IDŐSZAK

2000

Dinamikus megtérülés támogatással:
5,7 év
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Beruházás értéke
Tervezett pályázati támogatás
Megtérülés kapacitás növekedésből
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A beruházási program megtérülése
támogatás nélkül
Feltételezések:
•
•
•

Összes beruházás: 10,5 mrd HUF (2016-2018)
Dinamikus megtérülés: 6,4 év
Statikus megtérülés: 3,6 év

2000

BERUHÁZÁSI IDŐSZAK

MEGTÉRÜLÉSI IDŐSZAK
Dinamikus megtérülés támogatás nélkül:
6,4 év
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Beruházás értéke
Megtérülés kapacitás növekedésből
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Közgyűlés 5. napirendi pont
Technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási program jóváhagyása

8/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A közgyűlés jóváhagyja a tervezett technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási programot
az előterjesztésben foglaltak szerint és felhatalmazza a Társaság leányvállalatát, a Rába Futómű
Kft-t a beruházás megvalósítására a következő alapvető feltételek keretében:
1. A Társaság Alapszabályának 13. (z) pontja alapján felhatalmazza a Rába Futómű Kft-t 10.502
millió Ft (a 2015. évi utolsó munkanapi záró MNB napi euró középárfolyam szerint számolva) öszszegű beruházási kötelezettség vállalására, támogatás igénybevételével vagy anélkül, és ennek
keretében felhatalmazza támogatási-, hitel- és beszállítói-, és egyéb szükséges szerződések megkötésére.
2. A Társaság Alapszabályának 13. (m) pontja alapján tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Társaság a támogatás és a hitelfelvétel érdekében személyes és vagyoni biztosítékot és garanciát
nyújtson a támogatónak és hitelezőnek fedezetként és a vonatkozó szerződéseket megkösse.
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Közgyűlés 6. napirendi pont
A könyvvizsgáló m egválasztása és díjazásának m egállapítása

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása az évi rendes közgyűlés napján lejár. Az Audit Bizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés az Ernst & Young Kft-t bízza meg a Rába Csoport 2016.
évi könyvvizsgálói feladatainak ellátásával
9/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A Közgyűlés a 2016. üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2017. április
30-ig, a társaság könyvvizsgálójává az Ernst & Young Kft-t választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Bartha Zsuzsanna Éva (kamarai azonosító száma:
005268), a helyettes könyvvizsgáló Mészáros Péter (kamarai azonosító száma: 005805). A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 12
millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.
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Közgyűlés 7. napirendi pont
A Javadalm azási szabályzat elfogadása

224

Javadalm azási Szabályzat
az állam többségi befolyása alatt álló
RÁBA Járm űipari Holding Nyrt.
vezető állású m unkavállalóinak (Mt. 208. §) és
tisztségviselőinek javadalm azási rendszeréről
I.
A szabályzat célja és hatálya
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény (továbbiakban Takarékos törvény) 5. § (3) bekezdésének felhatalmazása
alapján a Takarékos törvény 1. § b.) pontja szerinti állami többségi befolyás alatt álló RÁBA
Járműipari Holding Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szerve – a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének
megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat)
rendelkezéseit is figyelembe véve – az alábbi Javadalmazási Szabályzatot alkotja.
1.1. Fogalom m eghatározások
A Javadalmazási Szabályzat alkalmazása szempontjából:
Aktív állom ány: a Javadalmazási Szabályzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál munkaviszonyban álló a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1)-(2) munkavállalója.
Nem tartozik az aktív állományban lévő munkavállalók közé az:
• aki felmondási idejét tölti,
•

akit munkaviszonya megszűnésével összefüggésben a munkáltató felmentett
a munkavégzési kötelezettség alól,

•

akinél a távollét időtartama (szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság,
munkavégzés alóli mentesítés) a 30 napot meghaladja, vagy aki a távollét időtartama alatt, munkáltató általi kifizetésben (díjazásban) nem részesül.

A fentiekben meghatározott időtartamok nem számítanak bele az értékelési időszakba, azaz
az értékelési időszak csökken a távollét tartamával és ennek megfelelően időarányosan
csökken a juttatás összege is.
Első szám ú vezető: az Mt. 208. § (1) bekezdése szerint munkaviszonyban álló – munkáltató vezetőjének minősülő – vezető állású munkavállaló.
Legfőbb szerv: egyszemélyes társaság esetében az Alapító, többszemélyes társaságok
esetében a taggyűlés vagy közgyűlés.
Létesítő okirat: a Társaság Alapszabálya/Alapító Okirata/Társasági Szerződése
Teljesítm ényösztönző: teljesítménykövetelmény, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás (különösen, de nem kizárólagosan prémium).
Tisztségviselő: a vezető tisztségviselők, az Igazgatóság elnöke és tagjai, valamint a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai.
Vezető tisztségviselő (a Javadalmazási Szabályzat alkalmazásában) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése szerinti jogállású, a Társaság létesítő okiratában rögzített személy ( ügyvezető, vezérigazgató, Igazgatóság elnöke és tagjai).
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Alapvető m unkáltatói jogkörök az alábbiak: munkaviszony létesítése, megszüntetése,
munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a teljesítményösztönzők kitűzését, a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is.
1.2.
A Javadalm azási Szabályzat szem élyi hatálya kiterjed:
a) a Javadalmazási Szabályzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál aktív
állom ányban lévő az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti m unkavállalókra: a munkáltató első számú vezetőjére, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben
vagy egészben - helyettesítésére jogosított más munkavállalókra,
b) a Javadalmazási Szabályzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál aktív
állom ányban lévő az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti m unkavállalókra: a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét,
c) a Társaság Igazgatóságának tagjaira és elnökére, valamint a Felügyelőbizottság
tagjaira és elnökére
d) a Társaságnak a Ptk. 3:112.§ (1) bekezdése szerinti jogállású vezető tisztségviselőjére.
1.3. A Javadalm azási Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
a) az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok javadalm azási elveinek szabályozására,
b) a jogviszony m egszüntetése esetén járó juttatásokra,
c) az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók teljesítm ényösztönző fizetési feltételeire,
d) az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók költségtérítésének szabályozására,
e) az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók béren kívüli és egyéb juttatási feltételeire
f) az Mt. 228.§-a, illetve a 207.§ (3)-(4) bekezdése alapján kötött versenytilalmi m egállapodásokra.
1.4. A Takarékos törvény 5. § (4) bekezdése alapján a Javadalm azási Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.
1.5. Az állam nevében tulajdonosi jogkört gyakorló fenntartja az ellenőrzési jogot jelen Javadalmazási Szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzésére.
II.
Az Mt. 208. §-a szerinti m unkavállalókra vonatkozó javadalm azási elvek és szabályok
Ha a jogszabályok és a Társaság működésének jellege ezt alátámasztja, a Társaság részéről az ügyvezetést ellátó vezető tisztségviselőkkel (kivéve Igazgatósági tagok) elsősorban
munkaviszonyt kell létesíteni.
Jelen szabályzat hatálya alá tartozó munkavállalók a II. fejezetbe tartozó juttatásokon kívül
egyéb bér jellegű juttatásra (pl. bérpótlékok) nem jogosultak.
2.1. Az Mt. 208. §-a szerinti m unkavállalók alapbére
2.1.1. A m unkáltató első számú vezetőjének alapbérét a Társaság legfőbb szerve külön
határozatban állapítja meg.
2.1.2. A m unkáltató első számú vezető helyettesének és Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya
alá tartozó m unkavállalók alapbérét a munkáltatói jogokat gyakorló személy vagy testület
állapítja meg oly módon, hogy az nem lehet magasabb a munkáltató első számú vezetőjének
alapbérénél.
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2.2. Az Mt. 208. §-a szerinti m unkavállalók éves teljesítm ényösztönzése
2.2.1. Pozitív adózott eredményű gazdasági Társaságok vezető állású munkavállalói részére
teljesítményösztönző fizethető.
2.2.2. Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első szám ú vezető szám ára teljesítményösztönzőt a Társaság Igazgatósága állapíthatja meg, az Mt. 207. § (5) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján.
2.2.3. Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettese és Mt. 208. § (2)
bekezdése hatálya alá tartozó m unkavállalók számára a munkáltatói jogokat gyakorló
személy vagy testület rendelkezhet teljesítményösztönző kitűzéséről az Mt. 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.
2.2.4. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók teljesítményösztönzőjének kitűzéséről, a feladatok teljesítésének értékeléséről, kifizetéséről (beleérve az előleget is) a döntést megelőzően ki kell kérni a Felügyelőbizottság véleményét kivéve, ha az előleg kifizetéséről való
döntés a Felügyelőbizottság saját hatásköre.
2.2.5. Teljesítményösztönzők kitűzése esetén a kitűzhető teljesítményösztönző összegének 50%-a a tárgyévi üzleti terv elfogadása során megfogalmazott gazdasági mutatók túlteljesítéséhez, a másik 50%-a pedig az értékelési időszak szakmai feladatainak teljesítéséhez
köthető.
2.2.6. Teljesítm ényösztönző feladatként az üzleti terv elfogadása során megfogalmazott
gazdasági mutatók túlteljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.
2.2.7. A teljesítményösztönző mértéke az alábbiak szerint állapítható meg:
a) az Mt. 208. § (1) bekezdése szerint m unkaviszonyban álló első számú vezető (pl:
vezérigazgató vagy ügyvezető) részére az éves alapbér legfeljebb 10%-ában meghatározott teljesítményösztönző kerülhet kitűzésre.
b) az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti m unkaviszonyban álló első szám ú vezető
közvetlen irányítása alatt álló és részben vagy egészben helyettesítésére jogosított más munkavállalók (pl. vezérigazgató-helyettes, ügyvezető igazgató-helyettes,
igazgató, főigazgató) részére az éves alapbér legfeljebb 10%-ában meghatározott teljesítményösztönző kerülhet kitűzésre.
c) az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti m unkavállalók részére az éves alapbér legfeljebb 20%-ában meghatározott teljesítményösztönző kerülhet kitűzésre.
2.2.8. A konkrét teljesítményösztönző feladatokat a kitűzésére jogosult évente, külön határozatban állapíthatja meg.
2.2.9. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalóknál a kitűzés során az adott év üzletpolitikai és
gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítása céljából a hatékony m űködést elősegítő teljesítm ényösztönző követelm ényeket (feladatokat) kell meghatározni.
2.2.10. A teljesítményösztönző összegének m eghatározására és az ehhez kapcsolódó
teljesítménykövetelmények kitűzésére az adott évi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, kivételesen indokolt esetben azt követően kerülhet sor.
2.2.11. A kitűzés tartalm azza
a) a teljesítményösztönző mértékét,
b) a teljesítménykövetelményeket (teljesítendő feladatokat) a hozzájuk tartozó aránnyal,
c) a teljesítés időpontját,
d) az előleg kifizetésének lehetőségét,
e) a kiértékelésről és a kifizetésről dönteni jogosult személyt vagy szervet.
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2.2.12. Előleg fizethető a féléves számviteli zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek
teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet és a
kitűzött feladatok időarányosan teljesültek. Az előleg összege legfeljebb a kitűzött éves teljesítményösztönző 50%-a lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem
teljesülnek, a már kifizetett előleget vissza kell fizetni, vagy az előleg összege – visszafizetés
hiányában – az Mt. 161.§-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.
2.2.13. Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák) és
egyéb indokolt esetek miatt teljesítményösztönző kiesésének korrekciójára kerülhet sor.
2.2.14. A szabályozási környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételéről, a teljesítménykövetelmények kiértékelésénél a jogosult egyedileg határoz.
2.2.15. Abban az esetben, ha a legfőbb szerv év közben az üzleti terv m ódosításáról dönt,
és az érinti az üzleti tervhez kötött feladatot, illetve a kifizetés egyéb feltételeit, az üzleti terv
módosítása automatikusan – a teljesítményösztönző kitűzés külön módosítása nélkül – módosítja a kitűzésben szereplő, üzleti terv teljesítéséhez kötött gazdasági mutatókat, illetve
feltételt. Ezt a tényt a feladatok kiértékelésénél figyelembe kell venni.
2.2.16. A teljesítményösztönző összegét a kitűzött teljesítménykövetelmények részteljesítése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója döntése alapján a teljesítésnek megfelelő
arányban lehet megállapítani.
2.2.17. A teljesítménykövetelm ények teljesítésének kiértékelése az üzleti évet lezáró
beszámoló elfogadásával egyidejűleg vagy attól számított 30 napon belül történik. A teljesítményösztönző kifizetésével kapcsolatban a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik. Amenynyiben a Társaságnál bármilyen tulajdonosi, bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók jogviszonyának fennállása alatt kifejtett tevékenységével összefüggésben, a teljesítménykövetelmény teljesítésének kiértékelése, illetve
annak kifizetése az eljárás lezárásáig felfüggeszthető. Ebben az esetben a teljesítménykövetelmény teljesítésének kiértékelésére az eljárás lezárását követően kerül sor. Ha az eljárás
eredményeképpen az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók felelőssége megállapításra kerül,
az az eljárás lezárását követően teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényezőnek minősül.
2.2.18. Teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényezőként szükséges figyelembe venni:
a) ha a Társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén,
b) ha az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaviszonya a munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha az Mt. 208.§-a szerinti munkavállaló a munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg,
c) jogszabályban vagy a létesítő okiratban rögzített döntési hatáskörök megsértését,
d) ha a Társaság tárgyévi beszámolójának független könyvvizsgálói jelentése a Társaság ügyvezetésének intézkedési, döntési hatáskörébe tartozó ok miatt korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza,
e) ha a Társaság tárgyévi gazdálkodása veszteséges.
2.2.19. Teljesítm ényösztönzőt csökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni:
a) jogszabály alapján, vagy az MNV Zrt. felé fennálló és az MNV Zrt. által előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az előírt formában és tartalommal, illetve nem
határidőre történő teljesítését a kifizethető teljesítményösztönző 20%-ának mértékéig,
b) ha a Társaság az MNV Zrt. általi felkérés ellenére nem vesz részt az MNV Zrt. által
kezdeményezett és finanszírozott közös beszerzési tenderen és az eredményes tendereztetési eljárást követően, a nevezett szolgáltatást / árut a tenderen elért árnál magasabb értéken szerzi be. Ez esetben a kifizethető teljesítményösztönző összegét
tenderenként 10%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a Társaságra irányadó jogszabályi
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c)

d)

e)
f)

rendelkezések, a Társaság létesítő okirata vagy a Társaság szerződéses kötelezettségei nem tették lehetővé a beszerzési tenderen való részvételt,
a munkáltatói jog gyakorlójának döntése alapján a tulajdonosi elvárásoknak nem megfelelő munkavégzést, mely bekövetkezése esetén a kifizethető teljesítményösztönző
összege legfeljebb 15%-kal csökkenthető,
a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben a jogszabályban
előírt határidők elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban
előírt határidők be nem tartása, peres nem peres vagy más hatósági eljárásokban
jogorvoslati határidők elmulasztása),
az alapítói/közgyűlési/taggyűlési határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidők
elmulasztása,
az üzleti terv és a beszámoló MNV Zrt. által előírt határidőre és előírt tartalommal történő beküldésének elmulasztása.

A d), e), f) pontok esetén a kifizethető teljesítményösztönző mértéke esetenként legalább
10%-kal csökkenthető.
Ha a kitűzésben meghatározott egy-egy, a társaság szempontjából kiemelt fontosságú, jellemző és jelentős mutató (pl. eladósodottsági mutató, tőkemegtérülési mutató, stb.) és annak
optimális értéke nem teljesül, akkor a kifizethető éves prémium összege 10%-kal csökkenthető.
2.2.20. Az a) és b) pontokban meghatározott körülmények megvalósulása vagy hiánya bizonyítása érdekében a Társaság köteles megfelelő, elkülönített nyilvántartást vezetni és azt a
teljesítménykövetelmények kiértékelésében közreműködők részére igény szerint hozzáférhetővé tenni.
2.2.21. A teljesítményösztönző kitűzésére jogosult további, teljesítményösztönző kifizetését
kizáró és csökkentő tényezőket állapíthat meg az egyéni kitűzések során.
2.2.22. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a teljesítményösztönző időarányos része számolható el a Társaság számviteli törvény szerinti tárgyévi beszámolójának elfogadásával egyidejűleg vagy az azt követő
30 napon belül.
2.2.23. Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege és az elvégzett teljesítmény azt lehetővé teszi, a teljesítményösztönző kiértékeléséről és kifizetéséről dönteni jogosult mérlegelési jogkörében a szakmai feladathoz kötött teljesítményösztönző egészének
vagy meghatározott részének elszámolását a munkaviszonynak a felek közös megegyezésével történő megszüntetésekor is jóváhagyhatja.
2.3. Egyéb juttatások
2.3.1. Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosult:
a) hivatalos kiküldetés esetén első osztályú közlekedési eszköz és szállás igénybevételére azzal, hogy repülőgéppel történő utazás esetén Európán belüli utazásnál turista
osztályú repülőjegy igénybevételére és az utazással kapcsolatos biztosításokra,
b) kizárólag a hatályos SZJA törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti
meghatározott hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szolgáltatás(ok)ra,
c) munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára.
2.3.2. Az első számú vezető munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosult
lehet:
a) a konkrét munkaszerződésben foglaltak alapján mind hivatali tevékenysége, mind
pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő vagy bérelt, lízingelt vagy
egyéb jogcímen az üzemeltetésbe került egy darab közép- vagy felső-
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középkategóriás személygépkocsit használni a Társaság belső gépkocsi-használati
szabályzatának és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően,
b) vagy saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által
meghatározott km/hó mértékben.
2.3.3. Az első számú vezető részére beszerzendő, és a Társaságok tulajdonába vagy birtokába kerülő, valamint az egyéb személyi használatú személygépkocsik tekintetében legfeljebb közép- vagy felső-középkategóriás személygépkocsik kerülhetnek beszerzésre azzal,
hogy középkategóriájú személygépkocsi beszerzése esetén a bekerülési érték - a gépkocsi
teljes felszereltségét figyelembe véve - legfeljebb 6 MFt, felső-középkategóriájú személygépkocsi beszerzése esetén legfeljebb 8 MFt lehet.
2.3.4. Bérlet, lízing és egyéb jogcím esetén a szerződéses érték meghatározásának alapjául
szolgáló, a gépkocsi felszereltségének megfelelő vételár nem haladhatja meg középkategóriájú személygépkocsi esetén a 6 MFt-ot, felső-középkategóriájú személygépkocsi esetén a
8 MFt-ot és gépkocsi típusonként az MNV Zrt. által meghatározott referencia értékeket. A
Társaságnak gépjármű beszerzései során törekednie kell a környezetvédelmi és költségtakarékossági szempontok érvényesítésére.
2.3.5. Abban az esetben, ha az első számú vezető saját tulajdonú gépkocsija használatára
részesül költségtérítésben, a munkaszerződés megkötéséről rendelkező határozatnak – az
egyéb munkaszerződési feltételek felsorolása mellett – tartalmaznia kell a költségtérítésben
részesített gépkocsi-használat maximális km/hó mértékét is.
2.3.6 Az első számú vezetőn kívüli egyéb az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállaló a
munkáltatói joggyakorló döntése szerint jogosult lehet
a) a konkrét munkaszerződésben foglaltak alapján mind hivatali tevékenysége, mind
pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő vagy bérelt, lízingelt vagy
egyéb jogcímen az üzemeltetésbe került egy darab közép- vagy felsőközépkategóriás személygépkocsit használni a Társaság belső gépkocsi-használati
szabályzatának és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően,
b) vagy saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által
meghatározott km/hó mértékben.
Egyebekben a személygépkocsi használatra az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó
első számú vezetőre vonatkozó szabályokat – a személygépkocsi értéke tekintetében az II.
2.3.3. és II. 2.3.4. pontban rögzített értékeket, mint maximális kereteket – kell alkalmazni.
2.4. Béren kívüli juttatások, egyéb elem ek
Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállaló a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult, a hatályos SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren
kívüli juttatásnak nem minősülő juttatásokra.
III.
Munkaszerződés m unkafeltételei
3.1. Az Mt. 208.§-a szerinti m unkavállalók m unkaszerződési feltételeinek meghatározása
3.1.1. Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlása a Társaságnak az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezetője felett, kivéve, ha
jogszabály – és amennyiben az eltérést jogszabály megengedi – a jelen Javadalmazási
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Szabályzat, a Társaság Létesítő Okirata vagy a Társaság legfőbb szervének határozata ettől
eltérően rendelkezik.
Az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók felett az alapvető munkáltatói
jogköröket a vezető tisztségviselő, az Igazgatóság, vagy a Társaság első számú vezetője
gyakorolhatja.
Ha részvénytársasági formában működő Társaságnál Igazgatóság választására a Ptk. 3:283
§-a alapján nem kerül sor, az Igazgatóságnak az Mt.-ben meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja.
Amennyiben a Társaságnál Ügydöntő Felügyelőbizottság megválasztására kerül sor, a létesítő okirat a vezető tisztségviselő határozatát az Ügydöntő Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötheti az alapvető munkáltatói jogok gyakorlásáról az Mt. 208. § (1) bekezdése
szerinti első számú vezető helyettese felett, ideértve a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatások) meghatározását.
3.2.
A m unkaszerződés alapján az Mt. 208.§-a szerinti m unkavállalók részére a
m unkaviszony m egszüntetése esetén járó juttatások.
3.2.1. Felmondási idő
A határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén az Mt. 208.
§-a szerinti munkavállalókra a felmondási idő tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.
3.2.2. Végkielégítés
Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell
alkalmazni.
3.2.3. Határozott időtartamú munkaviszony esetén az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalókat
az Mt. általános szabályai szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől eltérni nem lehet.
3.2.4. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésére egyebekben az Mt. előírásait kell alkalmazni.
3.3.
A kollektív szerződés Mt. 208. §-a szerinti m unkavállalókra történő kiterjesztésének tilalm a
Az Mt. 209.§ (1) - (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre figyelemmel az Mt. 208.§-a
szerinti munkavállalókra a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki. Ettől a rendelkezéstől
érvényesen eltérni nem lehet.
Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaszerződése nem tartalmazhat olyan feltételt,
amely szerint az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalókat a „Kollektív Szerződés szerinti jóléti és
szociális juttatás” illeti meg.
IV.
Tisztségviselők díjazása
4.1. Igazgatóság elnökének, tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak
díjazása
4.1.1. Az Igazgatóság elnökének, tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak
díjazását - a Takarékos törvényben foglalt maximális összegek figyelembe vételével - úgy
kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, igazodjon a
Társaság gazdasági teljesítőképességéhez, arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésé-
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vel, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség
társadalmi elismertségének és a Társaság gazdasági szférában elfoglalt helyének.
4.1.2. E tiszteletdíjon kívül az Igazgatóság elnöke, tagjai, a Felügyelőbizottság elnöke és
tagjai – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén
kívül – más javadalmazásra nem jogosultak.
4.1.3. Az Igazgatóság elnöke, tagjai, a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai részére a tisztségre vonatkozó jogviszonyának megszüntetése esetén juttatás nem biztosítható.
4.1.4. Az Igazgatóság elnöke, tagjai, a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai esetében a Társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő tiszteletdíj emelés hajtható végre, amennyiben erről a kinevezésre jogosult legfőbb szerv dönt,
figyelemmel a jogszabályi korlátokra.
4.1.5. A Társaságok végelszámolása esetén a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottság tagjainak díjazását feladataik és felelősségük – a végelszámoló kirendelésével történő – csökkentése miatt arányosan mérsékelni indokolt.
4.1.6. A felszámolás kezdő időpontjától a vezető tisztségviselőknek, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével – díjazás nem fizethető.
4.2 Ügyvezetési feladatokat ellátó vezető tisztségviselő díjazása
Amennyiben a Társaság ügyvezetési feladatait ellátó vezető tisztségviselő polgári jogviszony
(megbízás) alapján látja el a feladatait, a megbízási díjon kívül – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – egyéb juttatás nem illetheti
meg.
V.
Az Mt. 207. § (4) bekezdése és 228. §-ának (2) bekezdése alapján kötendő versenytilalm i m egállapodások
Versenytilalmi megállapodást az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalóval az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötni. Az
állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló meghatározhatja azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő.
A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja
meg az azonos időszakra járó távolléti díj ötven százalékát.
VI.
Záró Rendelkezés
A Javadalmazási Szabályzat a Társaság legfőbb szerve által történő elfogadásával lép hatályba.
A jelen Javadalmazási Szabályzat nem érinti a Javadalmazási Szabályzat hatályba lépése
előtt megkötött szerződések rendelkezéseit, a visszamenőleges hatály alkalmazásának tilalmára és a szerződések kétoldalúságára vonatkozó követelményekkel is összhangban. A
jelen Javadalmazási Szabályzat és a hatályba lépése előtt megkötött szerződések rendelkezéseinek az eltérése esetén a munkaszerződésben meghatározott rendelkezések alkalmazandók.
A Javadalmazási Szabályzat visszavonásig érvényes.
Győr, 2016. április 15.
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Közgyűlés 7. napirendi pont
A Javadalm azási szabályzat elfogadása

10/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Javadalmazási szabályzat módosítását.

233

Közgyűlés 8. napirendi pont
Felügyelő (és Audit) Bizottsági tag m egválasztása, díjazásának m egállapítása

Dr. Polacsek Csaba a közgyűlés napját követő nappal lemond a Rába Nyrt-nél betöltött felügyelő
(és audit) bizottsági tisztségéről. A lemondást követően a Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság
létszáma a törvényben előírt minimum alá csökken, ezért a Közgyűlésnek egy új Felügyelő (és
Audit) Bizottsági tagot kell választania.
Új Felügyelő (Audit) Bizottsági tag megválasztására részvényesi indítvány alapján kerül sor.
11/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
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Közgyűlés 9. napirendi pont
Felkérés a befektetési célú ingatlanok bekerülési érték m odell helyett az (IFRS) IAS 40 Nem zetközi Szám viteli Standard 33-55. előírás szerinti valós érték m odell alkalm azásával, az
egyéb ingatlanokat pedig az (IFRS) IAS 16 Nem zetközi Szám viteli Standard 31-42. előírás
szerint átértékelési m odell alkalm azásával történő szerepeltetésére a szám viteli törvény
szerinti éves beszám olóban

Részvényesi előterjesztés

„Indoklás: A befektetési célú ingatlanok vitatható sajáttőke értelmezésének feloldása-, a tőkepiaci
törvényben szabályozott tulajdonosi jogok nagyobb védelme-, és a társaság valós vagyoni értékének pontosabb bemutatása érdekében részvényesként kérjük az igazgatóságot, hogy a törvényben előírt számviteli változásokkal összefüggésben vizsgálja felül a befektetési célú ingatanok és
egyéb ingatlanok számviteli törvény szerinti éves beszámolóban valós értéken történő szerepeltetését úgy, hogy a befektetési célú ingatlanok valós értékmodell (IFRS-IAS 40.33-55) szerint, az
egyéb ingatlanok pedig átértékelési modell (IFRS-IAS 16.31-42) szerint kerüljenek bemutatásra!”

12/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a törvényben előírt számviteli változásokkal összefüggésben vizsgálja felül a befektetési célú és egyéb ingatlanok számviteli törvény szerinti értékelését, és a befektetési célú ingatlanokat a bekerülési érték modell helyett az (IFRS) IAS 40 Nemzetközi Számviteli Standard 33-55. előírás szerint a valós érték modell alkalmazásával, az egyéb ingatlanokat pedig az (IFRS) IAS 16 Nemzetközi Számviteli Standard 31-42. előírás szerinti átértékelési modell alkalmazásával szerepeltesse a tulajdonosi jogok és a sajáttőke megerősítése érdekében.”
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Közgyűlés 10. napirendi pont
Felkérés Munkavállalói Résztulajdonosi Program lehetőségének vizsgálatára, kialakítására

Részvényesi előterjesztés

„Indoklás: Részvényesként a társaság eredményességének javulását reméljük attól, ha a munkavállalók tulajdonosként is erősíteni tudják a társaság iránti elkötelezettségüket. Részvényesként
azt gondoljuk, hogy megerősítené a társaságot már az a tulajdonosi megnyilatkozás is, ha reményünk szerint valamennyi tulajdonostársunk szavazatával erősíthetné meg ezt a tulajdonosi érdeket. Kérjük az igazgatóságot, hogy a Munkavállalói Résztulajdonosi Program kialakításakor kerüljön kifejezésre a munkavállalók tulajdonosi elkötelezettsége a tulajdonostársak számára abban a
formában is, hogy előre megadott időtartamra vállaljanak értékesítési moratóriumot a kedvezményezettek!”

13/2016.04.15. sz. közgyűlési határozat(i javaslat):
A közgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy vizsgálja meg egy Munkavállalói Résztulajdonosi Program lehetőségét, és felhatalmazza annak kialakítására és jóváhagyás céljára közgyűlés elé terjesztésére. A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a program során értékesítési moratórium
formájában is kerüljön kifejezésre a kedvezményezett munkavállalók tulajdonosi elkötelezettsége.
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Közgyűlés 11. napirendi pont
Egyebek
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Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél
2016. március 11-én
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó
szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról:
A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénysorozat

Névérték (Ft/db)
1.000

Alaptőke nagysága

Kibocsátott darabszám
13.473.446
13.473.446

Össznévérték (Ft)
13.473.446.000
13.473.446.000

A részvényhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvény
sorozat

Összesen

Kibocsátott
darabszám
13.473.446
13.473.446

Szavazati
jogra jogosító
részvények
13.473.446
13.473.446

Részvényenkénti
szavazati jog
1
1

Összes
szavazati jog
13.473.446
13.473.446

Saját
részvények
száma
332.064
332.064

Győr, 2016. március 24.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
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