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DÖNTÉS AZ IGAZGATóSáG TAGJAINAK ADANDó 



A Ptk. 3:117.§ (1) bekezdése szerint a társaság közgyőlése a vezetı tisztségviselı kérésére 

elızı üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelıségét megállapító felmentvényt adhat

alapján a döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrıl a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

tisztségviselı ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha 

megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az elızı üzleti évben az ügyvezetıi 

tevékenységet megfelelıen látták el erre figyelemmel úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja 

a 2014. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2014

ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján végezték.

 

 

 

 

 

A Felügyelı Bizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

 

A Felügyelı Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság elıterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvénnyel kapcsolatban

egyetért azzal, hogy a Közgyőlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2014. évi üzleti évre.

A Ptk. 3:117.§ (1) bekezdése szerint a társaság közgyőlése a vezetı tisztségviselı kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejőleg az 

elızı üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelıségét megállapító felmentvényt adhat. Az Alapszabály 5.2. (n)

alapján a döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrıl a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

tisztségviselı ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha 

megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. 

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az elızı üzleti évben az ügyvezetıi 

egfelelıen látták el erre figyelemmel úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja 

a 2014. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2014

ekeinek elsıdlegessége alapján végezték. 

A Felügyelı Bizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része: 

A Felügyelı Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság elıterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvénnyel kapcsolatban

egyetért azzal, hogy a Közgyőlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2014. évi üzleti évre.

 

a beszámoló elfogadásával egyidejőleg az 

. Az Alapszabály 5.2. (n) pontja 

alapján a döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrıl a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A társaság a vezetı 

tisztségviselı ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény 

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az elızı üzleti évben az ügyvezetıi 

egfelelıen látták el erre figyelemmel úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja 

a 2014. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2014-ben a Társaság 

A Felügyelı Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság elıterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvénnyel kapcsolatban, és 

egyetért azzal, hogy a Közgyőlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2014. évi üzleti évre. 


