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JEGYZŐKÖNYV 

a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság  

2013-as évi rendes közgyűléséről 
 
A közgyűlés helye: Pécs, Ungvár u. 22. III. em. 
A közgyűlés ideje: 2013. április 30. 11:00 óra 

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint 
dr. Pais Ella Regina az Igazgatóság nevében köszönti a részvényeseket, azok képviselőit, 

valamint a meghívottakat. A közgyűlés levezető elnökének dr. Fodor Istvánt javasolja 
megválasztani. 

SZAVAZÁS: A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta dr. Fodor Istvánt a közgyűlés 
levezető elnökének. 

ELNÖK: köszönti a részvényeseket, azok képviselőit, valamint a meghívottakat: a 
közgyűlés valamennyi résztvevőjét. Ezennel megnyitja a FuturAqua Ásványvíztermelő és 
Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi rendes közgyűlését. A 
rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy a közgyűlés meghirdetése az 
alapszabály és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint megtörtént. A napirendi 
ponthoz tartozó előterjeszetésekt a részvényesek a Közgyűlés előtt megkapták, illetve azokat 
a Társaság közzétételi helyein és a Budapesti Értéktőzsde oldalán, valamint a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete honlapján közzétette. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a közgyűlésen 3 részvényes megjelent, akik együttesen az alaptőke több mint 50%-át 
kitevő részvénnyel rendelkeznek (összesen 9.771.839 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 
52,74% részvételi arányt jelent), ennél fogva a közgyűlés határozatképes. A Társaság saját 
részvényei a közgyűlésen nem szavanak, ezért ha a Közgyűlés egyhangúan szavaz, akkor 
55,48%-os szavazati arány adódik. A megjelent tulajdonosok eleget tettek a közgyűlés 
megnyitásáig a törvényen alapuló pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulási kötelezettségüknek, 
így részvényeikkel szavazhatnak. A közgyűlésen a szavazás nyíltan, előzetesen kiosztott 
szavazólapok felemelésével történik. Javasolja megválasztani dr. Pais Ella Regina részvényest 
a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére, az ENVIRO-GEO Bt. részvényest a jegyzőkönyv 
hitelesítésére és dr. Busch Judit ügyvédet szavazatszámlálónak.  

SZAVAZÁS: Az elnök megállapítja, hogy a rendkívüli közgyűlés egyhangúlag dr. Pais 
Ella Regina részvényest a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére, az ENVIRO-GEO Bt. 
részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére és dr. Busch Judit ügyvédet szavazatszámlálónak 
megválasztotta.  

ELNÖK: A formai teendők ellátása után a közgyűlés megkezdi érdemi munkáját. A 
közgyűlésnek a továbbiakban határozatokat kell hoznia, a részvényesek a szavazólapok 
feltartásával szavaznak. Elmondja, hogy a Társaság Igazgatósága 2013. április 26-án közzétett 
közleményében javasolta a FuturAqua Nyrt. részvényeseinek, hogy a Társaság 
2013. április 30-án tartandó éves rendes közgyűlése az 1-5. napirendi pontok vonatkozásában 
kerüljön felfüggesztésre az Alapszabály 6.17. pontja szerint. Ennek oka, hogy a Visitatio Kft-
vel kötött könyvvizsgálói szerződés nem lépett hatályba, így a Társaságnak új könyvvizsgálót 
kell választani. Csak ez után dönthet a Közgyűlés a Társaság beszámolójának elfogadásáról. 



 2 

Javasolja, hogy a közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok átstruktúrásával tárgyalja először 
a 6-10. napirendi pontot, majd az 1-5 napirendi pontok vonatkozásában a Közgyűlés kerüljön 
felfüggesztésre. 

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére 
vonatkoztatva 52,74%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - 
mindenki szavazott. Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az ismertetett, átstruktúrált 
napirendet egyhangúan megszavazza az alábbiak szerint:  

1. (Eredeti napirend szerint 6.) Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása 
2. (Eredeti napirend szerint 7.) A tisztségviselők 2013. évi díjazásának megállapítása 

3. (Eredeti napirend szerint 8.) Saját részvények megszerzésére és elidegenítésére 
vonatkozó felhatalmazás  

4. (Eredeti napirend szerint 9.) A Gt. 25 § (1) szerinti hozzájárulás megadása vezetők 
tisztségviselők részére 

5. (Eredeti napirend szerint 10.) Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapszabály elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek ¾ -ének 
szavazata szükséges) 

6. (Eredeti napirend szerint 1.) Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi 
tevékenységéről, a 2012. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi 
számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása 

7. (Eredeti napirend szerint 2.) A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint 
elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 
beszámolóhoz 

8. (Eredeti napirend szerint 3.) Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint 
elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 
beszámolóhoz 

9. (Eredeti napirend szerint 4.) A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint 
elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 
beszámolóhoz 

10. (Eredeti napirend szerint 5.) A FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti 
egyedi éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– 
szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az 
Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2012. évi eredmény 
megállapítására és felosztása 

 
 

ELNÖK: Az eredeti napirend szerinti 6-os, az átstruktúrált napirend sezrinti első napirendi 
pont a Társaság Felelős társaságirányítási jelentésének megtárgyalása és elfogadása. A 
jelentésre jogszabály kötelezi a Társaságot, a Budapesti Értéktőzsde ajánlása alapján készült 
el ez a jelentés, amelynek elfogadását javasolja.  
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SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére 
vonatkoztatva 52,74%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - 
mindenki szavazott. Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az ismertetett, átstruktúrált 
napirendet egyhangúan megszavazza.  

 

A Közgyűlés 2/2013. (IV. 30.) számú határozata: 
 

„A Közgyűlés 2/2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság 2012-es Felelős 
Társaságirányítási Jelentését elfogadja.” 

 
ELNÖK: A következő napirendi pont a tisztségviselők 2013. évi díjazásának 

megállapítása. Az Igazgatóság javasolja, hogy a tisztségviselők közül az Igazgatóság tagjai 
havi 100.000 Ft (Egyszázezer forint) tiszteletdíjat kapjanak munkájukért. A 
felügyelőbizottsági tagok 2013-ban díjazásban nem részesülnek. Kéri, hogy a Közgyűlés 
szavazzon e tárgyban. 

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére 
vonatkoztatva 52,74%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - 
mindenki szavazott. Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az ismertetett, átstruktúrált 
napirendet egyhangúan megszavazza.  

 
A Közgyűlés 3/2013. (IV. 30.) számú határozata: 

 „A Közgyűlés 3/2013. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság tagjainak havi 100.00 Ft 
(Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg.” 

 
ELNÖK: az eredetileg 8. napirendi pont (a módosított új napirend szerint 3.) a saját 

részvények megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazás megadása. Az 
Igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények 
vásárlására és értékesítésére. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhasson a 
Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua törzsrészvény Társaság 
által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy 
forint, a legmagasabb vételár pedig 5,- Ft, azaz Öt forint. A felhatalmazás a 2014. szeptember 
15-ig terjedő határozott időtartamra szóljon. A felhatalmazás alapján a Társaság által 
megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis az 
alapján a Társaság legfeljebb összesen 3.705.320 darab részvényt vásárolhat. Az Igazgatóság 
javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a megszerzett saját 
részvényeket minimum 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) közötti 
ártartományban értékesítse. Kéri e tárgykörben a szavazást. 

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére 
vonatkoztatva 52,74%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - 
mindenki szavazott. Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az ismertetett, átstruktúrált 
napirendet egyhangúan megszavazza.  

 
A Közgyűlés 4/2013. (IV. 30.) számú határozata: 
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 „A Közgyűlés 4/2013. (IV. 30.) határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot saját 
részvény (FuturAqua Nyrt. törzsrészvény) vásárlására. A felhatalmazás értelmében az 
Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló 
FuturAqua törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti 
legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 5,- Ft, azaz Öt 
forint. A felhatalmazás a 2014. szeptember 15-ig terjedő határozott időtartamra szól. A 
felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az 
alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 3.705.320 
darab részvényt vásárolhat. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a 
megszerzett saját részvényeket minimum 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) 
közötti ártartományban értékesítse. ” 

 
ELNÖK: 9. napirendi pont (az új napirendben a 4. pont) a  Gt. 25 § (1) szerinti 

hozzájárulás megadása vezetők tisztségviselők részére. Az Igazgatóság javasolta, hogy a 
közgyűlés a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 25 § (1) szerint 
járuljon hozzá ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselői más, a Társaságéval azonos 
főtevékenységet folytató gazdasági társaságban vezető tisztségviselők legyenek, így járuljon 
hozzá, hogy dr. Fodor István igazgatósági tag az Olup Aqua Kft. ügyvezetője és Láng Balázs 
Gergely igazgatósági tag az Olup Aqua Kft. ügyvezetője legyen, illetve dr. Fodor István 
igazgatósági tag a Translife Fuvarozó Betéti Társaság üzletvezetője és tagja legyen. 

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére 
vonatkoztatva 52,74%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - 
mindenki szavazott. Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az ismertetett, átstruktúrált 
napirendet egyhangúan megszavazza.  
 

A Közgyűlés 5/2013. (IV. 30.) számú határozata: 
 „A Közgyűlés 5/2013. (IV. 30.) határozatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy dr. Fodor 
István igazgatósági tag az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. ügyvezetője és Láng Balázs 
Gergely igazgatósági tag az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. ügyvezetője legyen, illetve 
dr. Fodor István igazgatósági tag a Translife Fuvarozó Betéti Társaság üzletvezetője és 
tagja legyen és e társaságban részesedést szerezzen.” 

ELNÖK: a közgyűlési meghívó 10. napirendi pontja (újraszámozott napirend szerint a 5. 
pont) az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 
elfogadása, amelyhez a jelenlévő részvényesek ¾ -ének szavazata szükséges. Az eredeti 
előterjesztés szerint a FuturAqua Nyrt. Igazgatósága javasolta, hogy a Társaság Alapszabályát 
a Közgyűlés 1/2013. (III. 30.) számú határozata alapján módosítsa, ám mivel a korábban 
megválasztott könyvvizsgálóval, dr. Bencs Lászlóval kamarai minősítés hiányában nem 
jöhetett létre érvényes megbízási szerződés, ezért ez a pont okafogyottá vált. Kéri a 
Közgyűlést, hogy az Alapszabályt változatlan formában tartsa meg.  

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére 
vonatkoztatva 52,74%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - 
mindenki szavazott. Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az ismertetett, átstruktúrált 
napirendet egyhangúan megszavazza.  

A Közgyűlés 6/2013. (IV. 30.) számú határozata: 
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„A Közgyűlés 6/2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság Alapszabályát változatlanul 
hagyja, a módosítást elveti.” 
ELNÖK: kéri, hogy az átstrukturált napirend 6-10. (eredeti napirend 1-5.) pontját a 

jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálói jelentés hiányában most ne tárgyalja a Közgyűlés, 
hanem az 1-5. napirendi pontok vonatkozásában kerüljön felfüggesztésre az éves rendes 
Közgyűlés az Alapszabály 6.17. pontja szerint. Felhívja a Társaság Igazgatóságát, hogy az 
okot adó körülmény (új könyvvizsgáló megválasztása) után a mai, felfüggesztett Közgyűlést 
haladéktalanul ismét hívja össze, hogy munkáját folytatni tudja. Erre a mai naptól számított 
30 napja van az Igazgatóságnak. 

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére 
vonatkoztatva 52,74%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - 
mindenki szavazott. Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az ismertetett, átstruktúrált 
napirendet egyhangúan megszavazza.  

A Közgyűlés 7/2013. (IV. 30.) számú határozata: 
 

„A Közgyűlés 7/2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság éves rendes Közgyűlését a 
FuturAqua Nyrt. Alapszabályának 6.17 pontja értélmében felfüggeszti.” 

 
ELNÖK: A közgyűlés a munkáját befejezte, ezért a közgyűlést ezennel berekeszti. 

kmf. 
 

 ............................................... ............................................ 

  dr. Fodor István    dr. Pais Ella Regina 
 a közgyűlés elnöke     jegyzőkönyvvezető 

 

.......................................................... 

ENVIRO-GEO Bt. (képviseli: dr. Fodor István) 
jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes 

Mellékletek: 

1. Jelenléti ív 
2. Közgyűlési meghívó 

Ellenjegyezte: dr. Busch Judit ügyvéd (7623 Pécs, Ungvár u. 22.) 
 

.......................................................... 

       dr. Busch Judit ügyvéd 


