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A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: a Társaság) audit bizottsága (a továbbiakban: az Audit 

Bizottság) ügyrendjét – a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 

2001. évi CXX. törvény, a Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságokról szóló 

2011. évi CII. törvény, valamint a Társaság Alapszabálya alapján - a 

következőképpen állapítja meg. 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Felügyelő Bizottság független tagjaiból a Közgyűlés 3 (három) tagú 

audit bizottságot (a továbbiakban: Audit Bizottság) választ. A Tpt. 62. § 

(2) bekezdése alapján az Audit Bizottság legalább egy tagjának 

rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel. 

 

2. Az Audit Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 

nincs helye. Az Audit Bizottság tagját e minőségében a részvényesek 

nem utasíthatják. 

 

3. Az Audit Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti 

titokként kötelesek megőrizni, az audit bizottsági tagságuk megszűnését 

követően is. 

 

II. 

AZ AUDIT BIZOTTSÁG SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 

 

1. Az Audit Bizottság 3 tagból áll.  

 

2. Az Audit Bizottság tagjai – felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyuk 

időtartama alatt – ellátják mindazon feladatokat, melyeket a Ptk., a 

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a Szabályozott 

Ingatlanbefektetési Társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény és a 

Társaság Alapszabálya a hatáskörükbe utal. 

3. Az Audit Bizottság tagjai közül elnököt választ. Audit Bizottság maga 

állapítja meg működésének szabályait, amely szabályzatot elfogadásra 

a közgyűlés elé terjeszt. Az Audit Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell 

vezetni, amelyre az ügyrendjében a jegyzőkönyvre vonatkozó 

szabályok alkalmazandók. Az Audit Bizottság testületként működik, 

tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. 
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4. Az Audit Bizottság ülésein a tagok kötelesek részt venni. Az adott audit 

bizottsági ülésen fizikailag jelen nem lévő audit bizottsági tag telefonon 

keresztül, videokonferencia, elektronikus vagy más távközlési eszköz 

(együttesen: "telefon") igénybevételével is részt vehet, azzal a feltétellel, 

hogy (i) az ülés megtartására szolgáló helyiség olyan telefonnal van 

ellátva, amely lehetővé teszi, hogy az ülésen személyesen részt vevő 

minden tag hallhassa a telefonon keresztül részt vevő tag hangját; vagy 

(ii) ha minden tag telefonon keresztül vesz részt az ülésen, minden részt 

vevő tag egyidejűleg képes egymást hallani.  

 

5. Az ülés összehívása az Audit Bizottság elnökének a feladata. Az Audit 

Bizottság ülését az elnök minden olyan esetben köteles összehívni, 

amikor azt az Audit Bizottság tagja kéri, írásban az ok és cél 

megjelölésével. Ha az elnök az összehívási indítvány átvételétől 

számított 8 napon belül az Audit Bizottság 30 napon belüli időpontra 

történő összehívásáról nem intézkedik, akkor a tag jogosult az ülést 

összehívni. Mindaddig amíg a Felügyelő Bizottság tagjai képezik az 

Audit Bizottság tagjait az Audit és a felügyelő Bizottság ülései egyben is 

megtarthatóak. 

 

6. Az Audit Bizottság ülését írásban kell összehívni, legalább 8 nappal az 

ülés időpontja előtt. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, 

helyét, a napirendet és az esetleges írásos anyagokat mellékelni kell. A 

meghívót és mellékleteit személyese, ajánlott levélben, e-mailben illetve 

telefax útján kell az Audit Bizottság tagjainak eljuttatni. 

 

7. A meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül bármely audit bizottsági 

tag javaslatot tehet a napirend kiegészítésére, amelyet az elnök köteles 

napirendre tűzni. A napirenden nem szereplő kérdésről az Audit 

Bizottság csak akkor dönthet, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és 

az adott kérdés megtárgyalásával a jelenlévő tagok egyhangúlag 

egyet értenek. 

 

8. Audit bizottsági ülés tartható érvényesen meghívó nélkül is, ha 

valamennyi tag jelen van, vagy más módon részt vesz az ülésen és nem 

ellenzi az ülés megtartását. 

 

9. A Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 2 

(kettő) tagja jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy az 

elnök haladéktalanul köteles intézkedni az újabb ülés 8 napon belüli 

időpontra történő összehívásáról.  
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10.  Az  Audit Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- az ülés helyét és idejét, 

- a jelenlévőket (meghívottakat is), 

- a napirendi pontokat, 

- az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elhangzott indítványok 

és észrevételek lényegét, 

- a szavazás eredményét, 

- a határozatot,  

- a határozat elleni tiltakozást, 

- az elnök és egy jelen lévő tag aláírását. 

 

A jegyzőkönyvben a nemmel szavazókat és a tartózkodókat név szerint 

meg kell jelölni. Az Audit Bizottság tagja kérheti véleményének szó 

szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe. 

 

11. A szavazás általában nyílt szavazással történik, de indokolt esetben 

vagy valamelyik tag indokolt kérésére az elnök titkos szavazást 

rendelhet el. Ebben az esetben az ellenszavazat indokának 

jegyzőkönyvben való rögzítését nem lehet kérni. 

 

12. A határozat meghozatala szempontjából a „tartózkodás”-t „nem” 

szavazatként kell figyelembe venni. 

 

13.  Az Audit Bizottság elnöke indokolt esetben egyes kérdések zárt ülésen 

történő tárgyalását is elrendelheti. A zárt ülésen csak az Audit Bizottság 

tagjai lehetnek jelen. Ilyen esetben, a jegyzőkönyvben csak a 

jelenlévőket, az ülés időpontját és helyszínét, magát a határozatot és az 

esetleges különvéleményeket kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet zárt ülés 

esetén valamennyi jelen lévő tagnak alá kell írnia. 

 

14.  Az Audit Bizottság határozatait a jelen lévő tagok egyszerű 

szavazattöbbségével hozza.  

 

15. Az Audit Bizottság tagja jogosult az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság 

vezető állású dolgozóitól illetve a könyvvizsgálótól jelentést vagy 

felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálni. 

 

16. Megszűnik az audit bizottsági tag megbízatása: 

- a megbízás időtartamának lejártával, 

- visszahívással, 

- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

- lemondással, 

- elhalálozással. 
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17.  Az Audit Bizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó valamennyi ügyben 

ülés tartása nélkül, írásban is hozhatnak határozatot. A tagok az írásban 

meghozott határozatokat jogosultak különálló példányokban aláírni és 

ezek a példányok együttesen egy és ugyanazon dokumentumot 

képezik. Az Audit Bizottság írásbeli határozatot kizárólag úgy hozhat, ha 

valamennyi tag egyetértése jeléül a határozatot aláírja. 

 

 

 

III. 

AZ AUDIT BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE 

 

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: 

 

1. a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése, 

2. javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, 

3. a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, 

4. a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és 

összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, 

a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, 

valamint szükség esetén az igazgatóság számára intézkedések 

megtételére való javaslattétel, 

5. a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel 

a szükséges intézkedések megtételére, valamint 

6. az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer 

megfelelő ellenőrzése érdekében.  

7. a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának 

figyelemmel kísérése. 

8. a 2011. évi CII. törvény 3. §. (3) bek. h) pont hb) alpontjában foglalt 

közkézhányad-részesedési korlát teljesülése érdekében köteles ellenőrizni 

naptári negyedévenként azt a tényt, hogy az érintett részvényesek az 

általuk tulajdonolt részvények darabszámáról negyedévenként a társaság 

igazgatósága részére a nyilatkozatot megtették-e, illetve, ezzel 

kapcsolatos intézkedésekre sor került-e. 

A könyvvizsgáló az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves 

beszámoló könyvvizsgálatának során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, 

így különösen a belső ellenőrzési, a pénzügyi beszámolási folyamattal 

kapcsolatos jelentős hiányosságokról köteles írásban tájékoztatni az Audit 

Bizottságot. 
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IV. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az Audit Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen 

és az Igazgatóság ülésein, ezek napirendjére javaslatot tehetnek. 

 

2. A Audit Bizottság működésével kapcsolatos költségeket – ideértve a külső 

szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is – a Társaság viseli. 

 

Budapest, 2020. április 20. 

 

 

Dr. Tordai Judit Unger Anita 

az Audit Bizottság tagja az Audit Bizottság tagja 

 

 

Dr. Erdős Ádám 

az Audit Bizottság tagja, elnöke  

 

 


