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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

A FuturAqua Nyrt.  

(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; „Társaság”) 

2021. 04. 15. napján megkezdett, majd felfüggesztett 

igazgatósági ülése 

folytatásáról 

 

 

Az ülés megtartásának módja:  

elektronikus hírközlő eszköz útján 

 

Az ülés megtartásának helye:  

az igazgatósági tagok a lakóhelyükön tartózkodnak 

 

Az ülés megtartásának ideje:  

2021. április 29. (csütörtök), 14:00 óra 

 

Jegyzőkönyvbe foglalva: 2021. április 29. 

 

Aláírások: 

 

______________________ ______________________ 

Hajnal Zsolt András 

igazgatósági elnök 

Vác, 2021. 04. 29. 

Szabó Ádám 

igazgatósági tag 

Budapest, 2021. 04. 29. 

 

______________________ 

                  Kis-Benedek Róbert Ferenc 

igazgatósági tag 

Gyöngyössolymos, 2021. 04. 29. 
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A koronavírus okozta járványhelyzettel összefüggésben a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2021. május 22-ig meghosszabbította a veszélyhelyzet 

során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 

újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) hatályát. A Kormányrendelet 9. §-a értelmében nyilvánosan működő 

részvénytársaságnál nem tartható személyes részvételű közgyűlés. A Kormányrendelet 9. §-a 

szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése (Igazgatósága) a közzétett 

napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is - 

határozhat, illetve a Kormányrendeletben meghatározott azon kérdésekben is, amelyek 

tekintetében az Igazgatóságot a Kormányrendelet a Közgyűlés hatáskörében való döntésre 

feljogosítja. Erre tekintettel a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága 2021. 

április 15-én dönt a közgyűlési napirendekben. A társaság 2021. 04. 15. napjára ennek 

megfelelő döntéshozatalt kezdeményezett, amelynek napirendje és az 

előterjesztések/határozati javaslatok közzététele megtörtént. Az előzetes elképzelésekkel 

ellentétesen, a járványügyi helyzetből is kifolyólag nem készültek el 2021. 04. 15-ig a 

társaság 2020. évi az IFRS standardok szerinti különálló és konszolidált pénzügyi kimutatási 

ennek megfelelően a vonatkozó felügyelő bizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói 

jelentései, amelyre tekintettel az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva a 6/2021. (IV. 

15.) határozattal az igazgatósági ülést felfüggesztette és elrendelte annak folytatását a jelen 

ülésen nem tárgyalt, az eredeti napirenden 1-5.) és 7.) napirendi pontok, illetve a 6.) napirendi 

pont meg nem tárgyalt része (felmentvény Hajnal Zsolt András és Kis-Benedek Róbert Ferenc 

részére) vonatkozásában 2021. 04. 29. napján 14:00 órakor. 

Az igazgatóság az ülését elektronikus hírközlő eszköz útján tartja meg az igazgatóság elnöke 

által meghatározott ülésezési és döntéshozatali szabályok szerint. 

Az ülésezés elektronikus úton zajlik, abba Hajnal Zsolt András igazgatósági elnökön, Szabó 

Ádám és Kis-Benedek Róbert Ferenc igazgatósági tagokon kívül dr. Adorján Csaba Imre 

könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatosan, továbbá Majorné Lövei Judit 

felügyelő bizottsági és audit bizottsági tag és Molnár Lajos felügyelő bizottsági és audit 

bizottsági tag, és dr. Szegedi András ügyvéd is bekapcsolódnak. Az ülés jegyzőkönyvét dr. 

Szegedi András készíti el. 

 

A 2021. 04. 15-i felfüggesztett ülés folytatásaként az alábbi napirendi pontok és 

előterjesztések alapján az alábbi határozatok születtek: 
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1. napirendi pont 

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenységéről, a 2020. évre 

vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok – IFRS – szerinti egyedi és konszolidált 

éves jelentés megtárgyalása   

Előterjesztés:  

Az Igazgatóság a mellékelten csatolt táblázatban bemutatja az igazgatóság jelentését 

(beszámolóját) a FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2020. évi tevékenységéről, a 2020. évi, a 

nemzetközi számviteli szabályok – IFRS – szerinti egyedi és konszolidált éves jelentéshez. Az 

Igazgatóság a beszámolót elfogadni javasolja.  

Határozat, amelyet az igazgatóság egyhangú támogató szavazással (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) fogadott el:  

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 1/2021. (IV. 29.) határozatával az 

Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2020. évi 

tevékenységéről, a 2020. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok – IFRS – szerinti 

egyedi és konszolidált éves jelentést elfogadja”  

 

2. napirendi pont:  

A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS– szerint 

elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz  

Előterjesztés:  

A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves 

beszámolójához, a 2020. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság a jelentést elfogadni 

javasolja.  

Határozat, amelyet az igazgatóság egyhangú támogató szavazással (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) fogadott el:  

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 2/2021. (IV. 29.) határozatával a 

Felügyelőbizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített 

egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz elfogadja.”  

 

3. napirendi pont:  

Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint 

elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz  

Előterjesztés:  

Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2020. évi 

tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság a jelentést elfogadni javasolja.  
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Határozat, amelyet az igazgatóság egyhangú támogató szavazással (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) fogadott el:  

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 3/2021. (IV. 29.) határozatával az Audit 

Bizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és 

konszolidált konszolidált 2020-as beszámolóhoz elfogadja.”  

 

4. napirendi pont:  

A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített 

egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz   

Előterjesztés:  

A Könyvvizsgáló külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 2020. évi 

tevékenysége vonatkozásában, jelentés a FuturAqua Nyrt. egyedi és nemzetközi számviteli 

standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz. Az Igazgatóság a könyvvizsgáló 

jelentését elfogadni javasolja.  

Határozat, amelyet az igazgatóság egyhangú támogató szavazással (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) fogadott el:  

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 4/2021. (IV. 29.) határozatával a Társaság 

könyvvizsgálójának 2020-as gazdasági évre vonatkozó jelentését a nemzetközi számviteli 

standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”  

 

5. napirendi pont:  

A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi 

és konszolidált 2020-as éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a 

Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 

2020. évi eredmény megállapítására és felosztása 

Előterjesztés:  

Az Igazgatóság javasolja, a bemutatott, 2020. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli 

szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadását. Az Igazgatóság 

javasolja, hogy a 2020. üzleti év után osztalékfizetésre ne kerüljön sor.   

Határozat, amelyet az igazgatóság egyhangú támogató szavazással (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) fogadott el:  

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 5/2021. (IV. 29.) határozatával az 

Igazgatóság beszámolója, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság és a Társaság 

könyvvizsgálójának jelentése alapján a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –

IFRS– szerinti egyedi és konszolidált 2020. éves jelentését elfogadja; a 2020. üzleti év után 

osztalékfizetésre nem kerül sor.”  
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6. napirendi pont:  

A Hajnal Zsolt András és Kis-Benedek Róbert Ferenc vezető tisztségviselők előző üzleti 

évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában  

Előterjesztés:  

Az Igazgatóság javasolja a felmentvény megadását az Igazgatóság tagjainak, Hajnal Zsolt 

Andrásnak és Kis-Benedek Róbert Ferencnek.  

Határozat, amelyet az igazgatóság egyhangú támogató szavazással (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) fogadott el:  

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 6/2021. (IV. 29.) határozatával 

megállapítja, hogy a Hajnal Zsolt András és Kis-Benedek Róbert Ferenc vezető 

tisztségviselőknek előző (2020-as) évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz 

képest megfelelő, továbbá azt, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek 

elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvényt 

az Igazgatóság tagjainak, Hajnal Zsolt Andrásnak és Kis-Benedek Róbert Ferencnek.” 

 

7. napirendi pont: 

Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása  

Előterjesztés:  

Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2020. évi Felelős 

Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.   

Határozat, amelyet az igazgatóság egyhangú támogató szavazással (ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül) fogadott el:  

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 7/2021. (IV. 29.) határozatával a Társaság 

2020-as Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”  

 

kmf. 

 

 


