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I. Az Igazgatóság szervezete és Alapszabály szerinti feladatai 

 
1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a 

Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más 

hatóságok előtt. Az igazgatóság kötelessége a Társaság 

szervezetének kialakítása és vezetése, valamint a munkáltatói 

jogok gyakorlása.  

  

2. A Társaságnál legalább három és legfeljebb hét tagból álló 

igazgatóság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja 

meg, illetve hívja vissza.  

 

3. Az igazgatóság ügyrendjét maga határozza meg és az 

igazgatósági tagok több mint felének igen szavazatával fogadja 

el. Az igazgatóság évente legalább öt ülést tart. 

  

4. Az igazgatóság feladata és hatásköre:  

(a) háromhavonta egyszer a felügyelőbizottság részére és évente 

egyszer a közgyűlés részére az ügyvezetésről, a Társaság 

vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentést készít;  

(b) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és 

részvénykönyvének vezetéséről;  

(c) elkészíti a szervezeti és működési szabályzatot;  

(d) gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt a munkáltatói jogok 

gyakorlásának esetleges átruházásáról;  

(e) javaslatot tesz az igazgatósági tagot, felügyelőbizottsági tagot 

megillető díjazás összegére;  

(f) előterjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti 

beszámolójára, és az adózott eredmény felhasználására 

vonatkozó javaslatot;  

(g) köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű 

értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele 

céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy  

(i) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az 

alaptőke kétharmadára csökkent, vagy  

(ii) a Társaság saját tőkéje a Ptk. 3:212. § (2) bekezdésében 

meghatározott összeg alá csökkent, vagy  

(iii) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit 

megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi;  

(h) a közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén a 

felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával dönthet az 

alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőkének az alaptőkén 

felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban 

jogosult közbenső mérleg elfogadására;  
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(i) a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával elfogadja a 

Társaság üzleti tervét;  

(j) a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával, a mindenkori 

jogszabályi keretek között osztalékelőleg fizetéséről 

határozhat és jogosult az osztalékelőleg fizetésével 

kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;  

(k) dönt a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, 

fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a 

főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal 

összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában;  

(l) jogosult a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok 

gyakorlásával és a saját részvény megszerzésével 

kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;  

(m) dönt és intézkedik azokban a kérdésekben, amelyek nem 

tartoznak a közgyűlés vagy a felügyelőbizottság kizárólagos 

hatáskörébe.  

 
II. Az Igazgatóság feladata a belső védelmi vonalak 

kialakításában és nyomonkövetésében 
 

1.) Az Igazgatóság csoportszintű belső védelmi vonalakat alakít 

ki és működtet, amelyek elősegítik a Társaság/cégcsoport:  

 

a) prudens, megbízható és hatékony, a jogszabályoknak és belső 

szabályzatoknak megfelelő működését,  

b) eszközeinek, a tulajdonosok és az ügyfelek társasággal 

összefüggő gazdasági érdekeinek, valamint társadalmi 

céljainak védelmét,  

c) zavartalan és eredményes működését, a 

Társasággal/cégcsoporttal szembeni bizalom fenntartását.  

 
2.) A belső védelmi vonalak kiépítése kapcsán az Igazgatóság az 

alábbi követelményeket érvényesíti: 
 

a) a Társaság vezetése értse az alkalmazott gyakorlat célját;  

b) a kapcsolódó kockázatok még a gyakorlat alkalmazása előtt 

kerüljenek azonosításra és a Társaság vezetése lássa át azok 

mértékét és jellegét;  

c) a Társaság rendelkezzen az alkalmazott gyakorlat 

kockázataival összhangban álló, a felmerülő kockázatok 

figyelemmel kísérésére, csökkentésére, kontrolljára és 

jelentésére (ideértve az irányítási funkciót betöltő testület, a 

belső kontroll funkciókat ellátó területek, valamint a 
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felvigyázási funkciót betöltő testület, a külső könyvvizsgáló, 

valamint az MNB felé történő információ szolgáltatást is) 

vonatkozó politikákkal és eljárásokkal;  

d) a Társaság belső kontroll funkcióit ellátó területek kezeljék 

kiemelt figyelemmel az alkalmazott gyakorlatot;  

e) a Társaság rendszeresen értékelje az alkalmazott gyakorlat 

fenntartásának indokoltságát;  

f) az alkalmazott gyakorlatról való döntés, a belső kontroll 

funkciót ellátó területnek az alkalmazott gyakorlattal 

kapcsolatban tett megállapításai, az alkalmazott gyakorlat 

fenntartására vonatkozó értékelések kerüljenek 

dokumentálásra. 

 

3.) Az Igazgatóság olyan belső kontroll rendszer épít ki, amely 

elősegíti:  

a) az eredményes és hatékony működést,  

b) a prudens üzletvitelt,  

c) a kockázatok megfelelő azonosítását, mérését és mérséklését,  

d) a belső és külső felhasználók számára jelentésre kerülő 

pénzügyi és egyéb információk megbízhatóságát,  

e) a prudens adminisztratív és számviteli eljárásokat,   

f) a jogszabályoknak, felügyeleti és szakmai elvárásoknak, 

sztenderdeknek, továbbá a pénzügyi szervezet belső 

politikáinak, eljárásainak, szabályainak és döntéseinek való 

megfelelést.  

 

4.) A belső védelmi vonalak hatékonyságának biztosítása 

érdekében törekedni szükséges a nyitott, szakmailag 

megalapozott vitákon alapuló, kellő kritikai hozzáállással 

megvalósuló, kiegyensúlyozott döntéshozatalra, illetve 

biztosítani szükséges a többségitől eltérő egyedi álláspont 

rögzítését.  

 

5.) Az Igazgatóság a hatékony és átfogó belső kontroll rendszer 

megvalósítása érdekében   

- kockázati kontroll funkciót,   

- megfelelőség biztosítási (compliance) funkciót alakít 

ki és működtet. 
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6.) Az Igazgatóság a belső védelmi vonalak működtetése kapcsán 

figyelemmel van a Felügyelőbizottság által működtetett belső 
ellenőrzés megállapításaira is, amelyet ülésein rendszeresen 

figyelemmel kísér, megállapításait megtárgyalja. 
 

7.) A belső védelmi vonalakhoz tartozó felelősöket rendszeresen 
beszámoltatja, a feltárt kockázatokat értékeli és kezeli. 

 
8.) Az Igazgatóságnak a kockázatok folyamatos nyomon 

követésével és kezelésével kapcsolatos feladatai során 
kiemelt figyelmet fordít a kiemelten kiszervezett 

tevékenységek nyomon követésére, amelyet évente ellenőriz. 
 

III. Az Igazgatóság feladata a könyvvizsgálóval 
kapcsolatban 

 
1.) A könyvvizsgálóval való kapcsolattartás során az 

Igazgatóság törekszik a következő felelős vállalatirányítási 

elvek követésére:  

a) felismeri és a szervezeten belül kommunikálja a 

könyvvizsgálati tevékenység fontosságát;  

b) vizsgálja a Kkt.-ben, továbbá az ágazati jogszabályokban 

foglalt, a könyvvizsgálati tevékenység függetlensége 

érdekében meghatározott előírások (ideértve különösen az 

összeférhetetlenséggel és a könyvvizsgálók rotációjával 

kapcsolatos szabályokat) betartását;  

c) a könyvvizsgálói észrevételeket – beleértve az ún. vezetői 

levélben megfogalmazottakat is – érdemben áttekinti és 

hasznosítja;  

d) a könyvvizsgálói észrevételek alapján időben megteszi a 

hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges hatékony 

intézkedéseket;  

e) ösztönzi a nyilvántartások, az adatszolgáltatások, a 

nyilvánosságra hozatal és a belső ellenőrzési rendszerek 

könyvvizsgáló által történő ellenőrzését;  

f) törekszik a nyilvánosságra hozott információk minél 

szélesebb körű könyvvizsgálói hitelesítésére,  

g) aktívan támogatja a könyvvizsgálót a könyvvizsgálói külön 

jelentés összeállításában. 

 

 

 



 

7 

IV. Az Igazgatóság egyéb hatásköre 

 

a) a hatályos jogszabályi előírások szem előtt tartása mellett, a 

tulajdonosok gazdasági és társadalmi céljaira tekintettel a 

Társaság üzleti és működési céljainak meghatározása, 

stratégiájának kidolgozása és megvalósítása,  

b) a célok megvalósítását segítő politikák jóváhagyása, különös 

tekintettel a kockázati étvágyra, a kockázati stratégiára és 

kockázatvállalási politikára, a kockázatok fedezését szolgáló 

tőke allokálására, a likviditás kezelés céljainak 

meghatározására,   

c) megfelelő vállalati kultúra és kockázati kultúra 

megteremtésének és fenntartásának, a kockázatkezelési 

rendszer kialakításának és működtetésének figyelemmel 

kísérése,  

d) a kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében 

aktív szerep a beszámoltatásokon és azok alapján adott 

esetleges állásfoglalásokon keresztül,   

e) a célok és politikák – beleértve a vállalatirányítási alapelvek és 

vállalati értékek közvetítését is – szervezeten/csoporton belüli, 

valamint kifelé (a piacok és a hatóságok felé) történő 

kommunikálás figyelemmel kísérése,  

f) a kapcsolódó belső szabályozások és iránymutatások, továbbá 

az alkalmazás feltételeinek, erőforrásainak biztosításának 

figyelemmel kísérése,   

g) a Társaság/csoport hatékony irányítási rendszerének 

kialakítása, beleértve a megfelelő kommunikációs és jelentési 

csatornákkal kiegészített, átlátható szervezeti felépítést és 

bizottsági rendszert is, a szervezeti és működési szabályzat 

elkészítésével és folyamatos karbantartásával, 

h) a Társaság/csoport irányítási és felvigyázási funkciót betöltő 

testülete elnökének és tagjainak, a kulcsfontosságú pozíciót 

betöltő személyeinek kiválasztására, jelölésére, kinevezésére 

és utódlására vonatkozó politikák és folyamatok, továbbá a 

javadalmazási politika meghatározásában és alkalmazásában 

való aktív részvétel a Javadalmazási és Jelölő Bizottság 

létrehozásával és működtetésével,  

i) az érdekkonfliktusok kezelésének figyelemmel kísérése,  

j) a Társaság stratégiájának megfelelő működés figyelemmel 

kísérése és ellenőrzése,  
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k) a stratégia éves gyakoriságú felülvizsgálata és szükség szerinti 

módosítása,  

l) a belső kontroll funkciók kialakításának, összehangolásának és 

működtetésének figyelemmel kísérése beszámoltatásokon 

keresztül,   

m) a számviteli beszámolással, a nyilvánosságra hozatallal és a 

felügyeleti célú jelentésszolgálattal kapcsolatos folyamatok 

kialakításában és működtetésében, azok integritásának 

biztosításában való aktív részvétel,  

n) a külső érdekelt felekkel való egyéb kapcsolat és 

kommunikáció felügyelete,  

o) a Társaság/csoport irányítási rendszerének és belső védelmi 

vonalainak, valamint az azok egyes részterületeit jelentő 

elemek működésének rendszeres – legalább éves 

gyakorisággal megvalósuló, a szervezeten belüli és külső 

változásokat egyaránt figyelembe vevő – értékelése, a 

szükséges korrekciós intézkedések megtétele.  

 

V. Az Igazgatóság és tagjaival kapcsolatos elvárások, 

kompetenciák 

 
1.) Az Igazgatóság tagjaival szemben elvárt a szakmai 

alkalmasság, továbbá az a követelmény, hogy figyelembe 
vegye a felelős személyekre ruházott kötelezettségeket, 

mindezzel biztosítva, hogy a biztosító vezetése kollektíven 
kellő összetételű, képzettségű, tapasztalatú és tudású, 

valamint megfelelő tapasztalatú, egyúttal képes szakszerűen 
irányítani a Társaság tevékenységét.  

 
2.) A kollektív kompetenciáknak legalább az alábbi területeket 

kell lefednie: 
  

a) biztosítási és pénzügyi piacok;  
b) üzleti stratégia és üzleti modell;  

c) irányítási rendszer;  

d) pénzügyi és aktuáriusi elemzés;  
e) szabályozási keret, követelmények.  
 

3.) Az Igazgatóság a Javadalmi és Jelölő Bizottság 

igénybevételével gondoskodik arról, hogy az Igazgatóság 

összetételére jelen követelményeknek megfelelő szempontok 

figyelembe vételével tegyen javaslatot. 
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4.) Az Igazgatóság tagjaival szemben elvárt, hogy:  

a) tevékenységük során a legmagasabb szakmai hozzáértéssel, 

kellő gondossággal, aktív módon járjanak el;    

b) képesek legyenek a független, objektív és megalapozott 

döntéshozatalra, fellépésre, véleményük kinyilvánítására;  

c) más feladataikra, megbízatásukra is tekintettel megfelelő időt 

tudjanak szentelni a funkciójuk ellátásának. 

5.) Az Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottság 

közreműködésével gondoskodik arról, hogy a Társaság 

igazgatósági tagjai  üzleti megbízhatóságának vizsgálatára 

évente kerüljön sor, amelynek kapcsán a tisztességes 

magatartást és pénzügyi megbízhatóságot is értékelni kell a 

tag jellemével, viselkedésével és üzleti magatartásával 

kapcsolatos meghatározó tények alapján, beleértve 

valamennyi bűnügyi, pénzügyi és felügyeleti szempontot 

(függetlenül attól, hogy milyen joghatóság alatt milyen szerv, 

intézmény hozott jogerős döntést, vagy állapított meg 

szankciót, összhangban a Bit. 69. § a) pontjával); az adott 

személy feladatkörét szabályozó jogszabályok súlyos és 

ismételt megsértése esetén a személy nem tekinthető 

üzletileg megbízhatónak. Az értékelésnek ki kell térnie 

mindazon helyzetek leírására, amelyek szükségessé teszik a 

szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági 

követelmények újraértékelését.  

6.) Az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjai ellátják a 
Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezeti 

felépítésben a közvetlenül, vagy közvetve az irányítása alá 
tartozó munkaterületek irányításával és szakmai 

felügyeletével kapcsolatos teendőket.  
 

VI. Az Igazgatóság elnökével kapcsolatos követelmények: 
 

Az elnök a feladatát úgy köteles ellátni, hogy 
 

a) hozzá kell járulnia a testületen belüli átlátható felelősségi 

rendszer megteremtéséhez;  

b) biztosítania kell a testület folyamatos működését;  

c) elő kell segítenie a testületen belüli, a más testületekkel és 

bizottságokkal, más funkciók gyakorlóival való szükséges és 

elégséges mértékű, hatékony kommunikációt és 

együttműködést;  
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d) a belső védelmi vonalak hatékonyságának biztosítása 

érdekében törekednie szükséges a nyitott, szakmailag 

megalapozott vitákon alapuló, kellő kritikai hozzáállással 

megvalósuló, kiegyensúlyozott döntéshozatalra, illetve 

biztosítania szükséges a többségitől eltérő egyedi álláspont 

rögzítését.  

 

VII. Munkáltatói jogok gyakorlása 

 

1.) Az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt a 
munkáltatói jogok gyakorlásának átruházásáról. Az 

Igazgatóság elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat a 

Társaság igazgatói tisztséget is ellátó vezérigazgatója felett. 
 

2.) Az Igazgatóság vezérigazgatói tisztséget betöltő tagja 
gyakorolja a munkáltatói jogokat azon munkavállalók felett, 

akik egyben az Igazgatóság tagjai, egyben vezeti a Társaság 
munkaszervezetét Akadályoztatása esetén a vezérigazgató 

jogosult a munkáltatói jogkörét a vezérigazgató-helyettesre 
delegálni.  

 

VIII. Az Igazgatóság ülésezése és szabályai 

 

1.) Éves munkaterv és meghívó 

 

1. Az Igazgatóság az éves munkaterve alapján – évente 

legalább öt alkalommal – ülésezik. Az éves munkatervet az 

Igazgatóság a tárgyévet megelőző utolsó igazgatósági ülésen 

fogadja el. A munkaterv tartalmazza az ülések időpontját és azok 

tervezett napirendi pontjait is.  

 

2. Az egyes ülésekre a meghívót és az előterjesztéseket az 

ülést – legalább 3 munkanappal – megelőzően a tagok részére e-

mailen, vagy egyéb módon meg kell küldeni. Amennyiben az 

előterjesztés bennfentes információt tartalmaz, az előterjesztés 

csak jelszóval védett módon küldhető. 

 

3. Az Igazgatóság elnöke - illetve akadályoztatása esetén az 
Igazgatóság bármely tagja - jogosult az Igazgatóság ülését az ok 

megjelölésével bármikor összehívni.  

 
4. Az Igazgatósági ülések összehívását az elnök nevében a 

testület operatív tagjai, elsődlegesen a Társaság vezérigazgatója 

hajtja végre. 
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5. Az Igazgatóság bármely tagja – az ok és a cél 

megjelölésével – jogosult kezdeményezni szóban vagy írásban az 
Igazgatóság ülésének egybehívását. Az Igazgatóság elnöke - 

illetve akadályoztatása esetén az Igazgatóság bármely tagja - 

ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését a közléstől számított 

15 napon belülre összehívni. Ha az elnök ez irányú 

kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést 
bármelyik Igazgatósági tag közvetlenül összehívhatja.  

 
 

6. A rendkívüli igazgatósági ülés időpontját, helyét és 
napirendjét az ülést összehívó tag határozza meg. 

 
2.) Határozatképesség 

 

1. Az igazgatóság határozatképes, ha az ülésen az 

igazgatósági tagok több mint fele, de legalább három tag jelen 

van. A tag jelenlévőnek minősül, amennyiben az ülésen 

elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt. 

  

2. Az igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, 

kivéve, ha ügyrendje mást ír elő. Az igazgatóság minden tagja 

egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt.  

 

 

3.) Döntések, határozatok 

 
1. Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz 

határozatokat. Az Igazgatóság egyes tagjai számára kijelölhet 
meghatározott munkaterületeket, vagy jelentés és javaslattétel 

végett kiadhat feladatokat, de ez nem érinti a döntések testületi 
jellegét, illetve a tagok Ptk. szerinti egyetemleges felelősségét. 

 
2. Az Igazgatóság döntéseit határozataiban rögzíti. A 

határozatok szövegét - ha írásbeli előterjesztés nem készült, vagy 
az írásbeli előterjesztésben nem szerepel, illetve az 

előterjesztéshez képest módosul - az elnök határozza meg és 
gondoskodik szükség szerint annak közzétételéről. 

 
3. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel 

hozza. Az Igazgatóság minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
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4. Az Igazgatóság e-mailen történő szavazás útján csak 

akkor hozhat érvényes határozatot, ha az Igazgatósági tagok ez 
ellen nem tiltakoznak.  

 
4.) Tárgykörönkénti kompetenciák és döntési szintek  

 
1. Az ügyrend 1. sz. melléklete határozza meg azokat a 

leggyakrabban előforduló tárgyköröket, amelyek jelentőségüknél 
fogva az Igazgatóságnak kell megtárgyalni és abban dönteni. A 

felsorolás nem taxatív, ezért a jövőben felmerülő új tárgykörök 
esetén analógia alkalmazásával kell eldönteni, hogy a tárgykör az 

Igazgatóság kompetenciájába tartozó-e, vagy sem. 
 

2. Az ügyrend 2. sz. melléklete határozza meg azokat a 
leggyakrabban előforduló tárgyköröket, az abban döntést hozó, 

döntést előkészítő szervezeti egységeket, illetve vezetőket, 

továbbá az egyes tisztségviselők végrehajtásban betöltött 
feladatait. 

 
 

5.) Ülés tartása nélküli határozat 
 

1. Kivételes esetben, ha az adott kérdés az elnök, illetve az 
Igazgatóság ülésének összehívására jogosult más tag megítélése 

szerint írásbeli indítvány és határozati javaslat alapján szóbeli vita 
nélkül is elbírálható, az elnök, illetve az Igazgatóság ülésének 

összehívására jogosult más tag jogosult írásbeli szavazást 
elrendelni. Ez esetben az elnök, illetve az Igazgatóság ülésének 

összehívására jogosult más tag ilyen értelmű felhívással 
indítványt küld ki, és közli azt az általa megszabott beérkezési 

határidőt, ameddig a tagoknak írásban (levélben, telexen, 

telefaxon vagy e-mail útján) egyértelmű szavazatukat közölni kell. 
Az olyan Igazgatósági tag, aki az elnök, illetve az Igazgatóság 

ülésének összehívására jogosult más tag által adott határidőt 
elmulasztja úgy kezelendő, mint aki nem kíván a kérdésről 

szavazni.  
 

2. A szavazás eredményét az elnök, illetve az Igazgatóság 
ülésének összehívására jogosult más tag állapítja meg és azt az 

Igazgatóság tagjaival a legkésőbb a következő ülésén ismertetni 
kell. 

 
3. Az Igazgatóság elnöke, illetve az Igazgatóság ülésének 

összehívására jogosult más tagsürgős döntést igénylő kérdés 
felmerülése esetén az Igazgatóság tagjait telefon vagy videó 

konferencián való részvételre kérheti fel, annak időpontjáról 

valamennyi Igazgatósági tagot írásban értesíti a konferencián 
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megtárgyalandó kérdések rövid ismertetésével. A telefon és videó 

konferencia rendkívüli Igazgatósági ülésnek tekintendő, 
amennyiben azon az egyébként az Igazgatóság 

határozatképességéhez szükséges létszám részt vett.  
 

4. A tag jelenlévőnek minősül, amennyiben az ülésen 
elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt.   

 
6.) Jegyzőkönyv 

 
1. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyv nyelve magyar. A jegyzőkönyv vezetésére az elnök, 
illetve távolléte esetén a vezérigazgató, vagy az általuk kijelölt 

bármely - az ülésen jelenlevő – személy jogosult. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 az Igazgatósági ülés helyét és idejét, 

 a jelen lévő Igazgatósági tagok nevét, 
 a beterjesztett indítványokat, 

 a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat. 
  

2. A határozati javaslat ellen való szavazás, illetve a 
szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a 

tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Az Igazgatóság tagja kérheti 
véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.  

 
3. Az Igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyvet az ülés 

elnöke és két jelen lévő további igazgatósági tag írja alá.  
 

4. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a 
Felügyelőbizottság elnökének az ülést követő tizenöt napon belül 

– függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e – meg kell 

küldeni. 
 

7.) Az Igazgatóság egyéb döntései 
 

1. Döntés saját részvény megszerzéséről 

 

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Igazgatóság előzetes 

közgyűlési felhatalmazás nélkül dönthet saját részvény 

megszerzéséről, ha a részvények megszerzésére a Társaságot 

közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében 

kerül sor. Ebben az esetben az Igazgatóság a soron következő 

közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények 

megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, 

össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság 

alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. 
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2. Alapítói döntések 

 

Igazgatóság ellátja a 100%-os tulajdonú leányvállalatokkal 

kapcsolatos alapítói feladatokat, meghozza ebben a 

minőségében a döntéseket. A döntések meghozatala kapcsán a 

Társaságnak a jelen ügyrendben meghatározott eljárási rendje 

irányadó. 

 

3. Döntések nem 100%-os leányvállalat ügyeiben 

 

A Társaság Igazgatósági tagjai képviselik a Társaságot azon 

társaságok közgyűlésén, amelyekben a Társaságnak 

részesedése van. Az ilyen képviselet során az igazgatósági tag 

az Igazgatóság általános felhatalmazása alapján jár el, 

elsődlegesen kötött képviselet nélkül.  

 

Az Igazgatóság döntése szükséges azon kérdések 

képviseletében, amelyek a Társaság stratégiájával, vagy 

eredményére való részesedésére, vagy reputációjára jelentős 

hatással vannak és ezen kérdésekben korábban az Igazgatóság 

nem foglalt általánosságban állást. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 

 

A Társaság Igazgatósága a jelen ügyrendet 2019. március 11. 

napján határozattal elfogadta. Az Igazgatóság ügyrendje 2019. 

március 12. napján lép hatályba. Egyben a korábbi igazgatósági 

ügyrend és a döntési kompetenciákról szóló igazgatósági 

határozat (döntési mátrix) hatályát veszti. 

 
 

      CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 
            Igazgatósága 

 
     A kiadmány hiteléül: 

 
 

dr. Csevár Antal 
     vezető jogász  
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1. számú melléklet 

 
A jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseken túlmenően az 

Igazgatóság az alábbi tárgykörökben való döntéseket vonja saját 
hatáskörébe. 

 
Döntés 

- 100 M Ft értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásról döntés 

(ide nem értve a befektetési és letétkezelői tevékenység keretén 

belüli döntések), 

- stratégiai megállapodásokról , 

- tervezési irányelvek elfogadásáról, 

- 3-5 éves forecast elfogadásáról, 

- üzletpolitika elfogadásáról, vagy attól való eltérésről, 

- saját tőke befektetéséről, 

- alapkezelő választásáról, 

- tőkeszerkezet átalakításáról, 

- felügyeleti kötelezés alapján beszámoló módosításáról, 

könyvvizsgálóval történő felülvizsgálatáról, 

- könyvvizsgáló vezetői levelében foglaltak alapján készült 

intézkedési tervről, 

- fizetőképességi jelentés jóváhagyásáról, 

- feladatkört ellátó személyek jelentésének elfogadásáról, 

- belső ellenőr által feltárt hiányosságok alapján készült 

intézkedésekről, 

- határon átnyúló tevékenység megkezdéséről, ágazat 

kiterjesztéséről, illetve ezek megszüntetéséről, 

- javadalmazási irányelvekről döntés a JJB javaslata alapján, 

- éves javadalmazási keretek meghatározásáról és a 

teljesítésekről szóló döntés a JJB javaslata alapján, 

- első számú vezető személyéről, 

- képviseleti jogról, 

- leányvállalati alapítói döntések. 
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