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1. Státusza, szerepe 

 

1.1 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) 
Auditbizottsága (a továbbiakban: „Bizottság”) a Társaság Közgyűlése 

által a Társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának független 
tagjaiból, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: a „Bit.”) 116. §-ában foglalt, a 
közérdeklődésre számot tartó biztosítókra vonatkozó kötelező 

rendelkezése alapján, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:291. §-ban 

meghatározottaknak megfelelően létrehozott állandó bizottság. 
 

Az ügyrend kialakítása, és tevékenységének ellátása során a Bizottság 
figyelembe veszi a Magyar Nemzeti Bank 27/2018. (XII.10.) számú 

ajánlását a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a 
pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról.  

 

1.2 A Bizottság célja, hogy ellássa a Ptk 3:291. §-ában megjelölt, 
továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási 

Bizottsága által megfogalmazott Felelős Társaságirányítási ajánlásában 
elvárt feladatok teljesítését, segítse a Felügyelőbizottságot a 

kockázatkezelés hatékonyságának, a belső kontrollrendszer 
működésének és a belső ellenőrzés tevékenységének felügyeletében. 

 
1.3 A Bizottság felvigyázó szerepet tölt be. A Bizottság feladatainak 

elvégzése során a Társaságon belüli és kívüli személyekre és 
szervezetekre támaszkodva, az így biztosított információk alapján végzi 

feladatát.  
 

 
2. Tagság/Szervezet 

 

2.1 A Bizottság legalább 3, legfeljebb a Közgyűlés által meghatározott 
számú tagból áll. A tagokat egyszerű többségi szavazással a 

felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjai közül, a 
felügyelőbizottsági tagsággal megegyező időtartamra közvetlenül a 

Közgyűlés választja. A függetlenség megítélésénél a Ptk. 3:287. § (2) 
bekezdésben felsorolt kritériumok minimum követelményt jelentenek. 

 
A Bizottság egy tagjának rendelkeznie kell számviteli és/vagy 

könyvvizsgálói szakképesítéssel. Törekedni kell arra, hogy a 
képesítéssel rendelkező könyvvizsgáló auditbizottsági tag a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 49. §-a 

szerinti minősítéssel, lehetőleg biztosítói és IFRS minősítéssel is 
rendelkezzen. 
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A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai választják meg.  
 

 

3. Működés 
 

3.1 A Bizottság ügyrendjét és éves munkatervét maga állapítja meg. 
 

3.2. Ülések 
 

A Bizottság szükség szerint, de legalább évi öt alkalommal ülésezik. 
Üléseit a rendszeres negyedéves tőzsdei jelentések közzétételét 

megelőzően, egy ülését az év végi könyvvizsgálat befejezését követően 
tartja. 

Az ülések között a Bizottság tagjai megbeszélést folytathatnak a 
Társaság menedzsmentjével, a Társaság belső ellenőrével, belső 

védelmi vonalak (kockázatkezelés, compliance, belső ellenőr) 
vezetőivel, valamint a Társaság független könyvvizsgálójával. 

 

A Bizottság üléseit az elnök, távollétében az általa kijelölt bizottsági 
tag, ennek hiányában a senior bizottsági tag hívja össze, és vezeti. A 

Bizottság bármely tagjának pontos napirendi javaslatot tartalmazó 
indítványára a Bizottság ülését össze kell hívni. A könyvvizsgáló 

indokolt esetben jogosult az elnöktől az ülés összehívását kérni. 
 

3.3 . Éves munkaterv  
 

A Bizottság a mérlegfordulónapot (december 31.) megelőzően 
jóváhagyja a tagok javaslata és a felügyelőbizottságtól érkező 

indítványok figyelembevételével összeállított következő évi 
munkatervét.  

 
A Bizottság munkatervében meghatározza 4.1. pontban összegezett 

feladatainak adott évi súlypontjait. A pénzügyi beszámolással 

kapcsolatos feladatokat éves, illetve negyedéves gyakorisággal tűzi 
napirendre.    

 
A Bizottság a napirendeket a menedzsment, a belső védelmi vonalak 

vezetőinek többnyire írásos és azt kiegészítő szóbeli előterjesztései 
alapján tárgyalja.  

 
 

3.4. Ülésterv és az ülések összehívása 
 

A munkaterv alapján az éves beszámolási határidők ismeretében a 
Bizottság üléstervet készít, ami a munkaterv mellékletét képezi. Az 

ülések napirendjének meghatározásakor a munkatervben 
meghatározott feladatok mellett az év közben esetlegesen felmerült 

további igényeket is figyelembe lehet venni. 
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Az ülés összehívásáról a társaság jogtanácsosa az ülés időpontját 

megelőző 5 nappal elektronikusan, e-mail üzenetben értesítést küld a 

bizottsági tagoknak. Az értesítéshez mellékelni kell az 
előterjesztéseket. Az előterjesztések a Társaság belső intranetes 

felületén (Share Point – röviden SP) is elhelyezhetőek, azonban ebben 
az esetben a hozzáférési kódot valamennyi érintettnek meg kell 

küldeni. Az értesítés tartalmazza az ülés napirendjét, helyszínét és 
időpontját.  

 
A Bizottság ülése rendkívüli esetben - utólagos dokumentálás mellett - 

telefonkonferencia útján is lebonyolítható. Ilyen esetben a Bizottság 
elnöke a telekonferenciát követő 24 órán belül megfogalmazza, és a 

tagoknak megküldi a meghozott határozatot.  
 

 
3.5 Az ülés meghívottjai 

 

A Bizottság ülésein a Bizottság tagjain kívül meghívottként kizárólag a 
Bizottság elnöke által – a tagokkal történt előzetes konzultációt 

követően - meghívott személyek vehetnek részt. A Bizottság tagjai az 
üléseket megelőzően egyeztetnek az egyes napirendekhez szükséges 

meghívásokról. A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. 
  

A Bizottság bármely tagja kezdeményezheti zárt ülés összehívását. Az 
Elnök zárt ülést rendel el, ha a tagok ezt egyhangúlag megszavazzák. 

 
3.6 Határozatképesség és határozathozatal 

 
A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésén legalább három tag 

jelen van. A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 

A Bizottság ülés tartása nélkül, bármely bizottsági tag, vagy az 

ügyvezetés javaslata alapján e-mailes szavazás útján is hozhat 
határozatot. Az e-mailes szavazás akkor érvényes és a határozat akkor 

tekinthető meghozottnak, ha annyi bizottsági tag szavazott, amennyi 
az adott határozat érvényességéhez szükséges. A Társaság 

jogtanácsosa köteles értesíteni a Bizottság tagjait a határozat 
eredményéről, valamint a Társaság azon szakterületének vezetőit, 

amelyekre a határozat rendelkezést tartalmaz, illetve érinti. 
 

 
3.7 Jegyzőkönyv 

 
A Bizottság valamennyi üléséről írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet a Társaság jogtanácsosa készíti. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a bizottsági tagok és a 

meghívottak nevét, a napirendi pontokat, a napirendi pontok 
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megvitatásának rövid összefoglalóját, a szavazást, annak eredményét, 
a határozatokat. A jegyzőkönyv tervezetet a tagok részére meg kell 

küldeni. A tagok a tervezetre észrevételeket tehetnek, illetve az általuk 

előadottak pontosítását kérhetik. Az észrevételek átvezetéséről a 
jegyzőkönyvvezető gondoskodik, (amellyel a jegyzőkönyv véglegessé 

és elfogadottá válik) majd annak aláíratásáról és a tagok és a 
határozatokkal érintett szakterületek vezetőinek részére történő 

megküldéséről intézkedik. A jegyzőkönyvet az elnök, távollétében az 
általa megbízott bizottsági tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

Zárt ülés jegyzőkönyvének megküldéséről a Bizottság dönt. 
 

A Bizottság elnöke az ülést követő 10 napon belül megküldi a 
Felügyeletnek azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg 

jelentéseket, amelyek az auditbizottság által tárgyalt olyan napirendi 
pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a pénzügyi szervezet belső 

szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben 
észlelt súlyos szabálytalanság. 

 

 
4. Hatáskörök, feladatok 

 
4.1 A Bizottság hatásköre és feladata elsősorban a Felügyelőbizottság 

segítése: 
 

a) a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében 
b) a könyvvizsgáló kiválasztásában 

c) a könyvvizsgálóval való együttműködésben 
d) a belső védelmi vonalakról való tájékozódásban, ideértve a 

független vezető tisztségviselők beszámoltatását 
(kockázatkezelést, a belső kontroll mechanizmusok és a 

társaságirányítási funkciók működéséről való tájékozódást) 
e.) a belső ellenőr vizsgálati feladatai meghatározása, 

f.) javadalmazási irányelvek végrehajtásának nyomon követésében 

g.) hatáskörébe utalt összeférhetetlenségi ügyek vizsgálatában, 
különös tekintettel a Társaság és tisztségviselői között kötendő 

szerződésekre, más gazdálkodó szervnél vállalt tisztségviselésre, a 
könyvvizsgálónak a könyvvizsgálattól eltérő megbízására, egyéb 

érdek-összeütközések vizsgálatára stb.) 
 

 
 

4.2. A bizottság felvigyázó funkciója kiterjed az alábbi nevesített 
feladatokra: 

 
a) a pénzügyi beszámoló készítéssel összefüggésben a belső védelmi 

vonalak működésének monitorozása,  
b) a számviteli politika meghatározásának felügyelete,  
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c) a pénzügyi beszámoló készítési folyamat monitorozása, szükség 
esetén javaslatok megfogalmazása,  

d) a külső könyvvizsgáló függetlenségére vonatkozó jogszabályi 

előírások teljesülésének vizsgálata,  
e) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi 

kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatának monitorozása,  
f) a könyvvizsgáló kiválasztása tekintetében javaslattétel a 

könyvvizsgáló személyére,  
g) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi 

kötelezettségen alapuló könyvvizsgálata terjedelmének 
értékelése,  

h) beszámolás a Felügyelőbizottságnak a könyvvizsgálat 
eredményéről, az eredmények interpretálása,  

i) könyvvizsgálói kiegészítő jelentések fogadása és értékelése.  
 

 
4.3 A bizottság a felügyelőbizottság kérésére közreműködik az alábbi 

feladatok ellátásában: 

a) az Igazgatóság döntéshozatali tevékenységének monitorozása, 
felügyelete,  

b) az Igazgatóság döntéseinek, illetve az általa biztosított 
információk kritikus szemléletű értékelése,  

c) a Társaság belső védelmi vonalai működésének felügyelete, 
rendszeres és hiányosság észlelése esetén a szükséges 

intézkedések megtételének kezdeményezése,   
d) a Társaság és leányvállalatai stratégiai céljainak, szervezeti 

felépítésének, kockázati stratégiájának, ideértve a kockázati 
étvágyat és a kockázatkezelési rendszert is, valamint 

nyilvánosságra hozatali gyakorlatának figyelemmel kísérése és 
felügyelete,   

e) a Társaság és leányvállalatai kockázati kultúrája alakulásának 
figyelemmel kísérése,  

f) a Társaság és leányvállalatai etikai normái teljesülésének és az 

érdekkonfliktusok kezelését célzó intézkedések felügyelete,  
g) a pénzügyi beszámoló készítés és a felügyeleti adatszolgáltatás 

integritásának felügyelete. 
 

4.4 A Bizottság szükség szerint belső vizsgálatot folytathat le a 
hatáskörébe tartozó feladatok kapcsán. A Bizottság a megállapításairól 

szükség esetén tájékoztatja az Igazgatóságot és kérheti intézkedések 
megtételét. 

 
4.5 A Bizottság elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket az 

Alapszabály a Bizottság hatáskörébe utal. 
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5. Éves értékelés, felügyelőbizottság tájékoztatása 
 

A Bizottság tevékenységéről az elnök a felügyelőbizottságot 

rendszeresen tájékoztatja.  
 

A Bizottság évente elkészíti a Felügyelőbizottság részére saját 
teljesítményének értékelését, minden szükséges információt megad a 

beszámoltatást végző felügyelőbizottságnak.   
 

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az auditbizottságra delegált 
feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok 

nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével) 
 

 
6. Záradék 

 
Jelen ügyrendet az Auditbizottság 2019. március 12. napján tartott 

ülésén 12/2019. (03.12.) számú határozatával állapította meg. Az 

ügyrend 2019. március 13. napján lép hatályba. 
 

Kelt Budapesten, 2019. március 12. napján 
 

  
Fekete Imréné 

az Auditbizottság elnöke 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 

 
dr. Csevár Antal 

vezető jogász 
kamarai jogtanácsos 


