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A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság Audit Bizottságának Ügyrendje  

 
 

1. Státusz, Cél és Szerep 
 
1.1.  A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (a „Társaság”) Audit 
Bizottsága (a „Bizottság”) a Társaság Közgyőlése által a Társaság Felügyelı Bizottságának független 
tagjaiból, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: a „Gt.”) 311. §-ában és a 
tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: a „Tpt.”) 62. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 
létrehozott állandó bizottság. 
 
1.2.  A Bizottság célja többek között az, hogy felügyelje (1) a Társaság pénzügyi beszámolóinak 
integritását (2) azt, hogy a Társaság eleget tesz-e azon jogi és szabályozói követelményeknek, amelyekre a 
Bizottság 4. pontban részletesen meghatározott hatásköre és feladatköre kiterjed, (3) a Társaság független 
külsı könyvvizsgálójának (a „Könyvvizsgáló”) kvalifikációit, függetlenségét (4) a Társaság belsı ellenırzési 
rendszerének és független könyvvizsgálóinak teljesítményét. 
 
1.3.  A Bizottság a Gt.-ben és az Alapszabályban meghatározott jogkörén belül, a Budapesti 
Értéktızsde („BÉT”) valamint az USA Tızsdefelügyeleti Bizottsága (a US Securities and Exchange 
Commission, „SEC”) szabályzatainak és elıírásainak, továbbá az USA 1934. évi Értékpapír és Tızsde 
Törvényében (a US Securities Exchange Act of 1934, az „Amerikai Tızsdetörvény”) foglalt elıírások és 
szabályok betartása mellett, függetlenül jár el. 
 
1.4.  Tekintettel arra, hogy (i) a Társaság Igazgatóságának feladata, hogy gondoskodjon a Társaság 
pénzügyi beszámolóinak a hatályos jogszabályok és elıírások szerinti elkészítésérıl, a Társaság 
könyveinek szabályszerő vezetésérıl és (ii) a Társaság független külsı könyvvizsgálójának feladata, hogy a 
Társaság pénzügyi beszámolóit auditálja, a Gt.-vel, a Társaság Alapszabályával és a jelen Ügyrenddel 
összhangban a Bizottság felügyeleti jellegő szerepet tölt be. A Bizottság feladatainak elvégzése során a 
Társaságon belül és kívül azon személyek és szervezetek integritására támaszkodik, akiktıl, illetve 
amelyektıl információt kap, továbbá ezen személyek és szervezetek által a Bizottság számára biztosított 
pénzügyi és egyéb információk helytállóságára. 
 
 

2. Tagság/szervezet 
 
A Bizottság legalább három (3), legfeljebb öt (5) tagból áll, a tagokat egyszerő többségi szavazással - a 
Felügyelı Bizottság függetlennek minısülı tagjai közül - a Felügyelı Bizottsági tagsággal megegyezı 
idıtartamra közvetlenül a Közgyőlés választja.  
A Bizottság tagjának csak olyan személy választható, aki mind a Gt. és a Tpt., mind az Amerikai 
Tızsdetörvény, mind pedig az SEC Társaságra alkalmazandó elıírásai és szabályai alapján megfelel a 
Bizottsági tagságra vonatkozó függetlenségi követelménynek. 
A Bizottság legalább egy tagjának rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel. A 
Bizottság legalább egy tagja meg kell, hogy feleljen az SEC pénzügyi szakértıre vonatkozó elıírásainak.  
A Bizottság Elnökét és Pénzügyi Szakértıjét a Bizottság tagjai választják meg. 
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3. Mőködés 
  
3.1. Általános elv 
 
A Bizottság Ügyrendjét és Elızetes jóváhagyási szabályzatát maga állapítja meg. E szabályzatok a Bizottság 
jóváhagyó Határozataival lépnek hatályba. 
 

3.2. Ülések 
 
A Bizottság szükség szerint, de legalább évi négy (4) alkalommal ülésezik. Egyik ülését az év végi (a Magyar 
Könyvvizsgálati Standardok (Hungarian Auditing Standards, „HAS”), a Nemzetközi Könyvvizsgálati 
Standardok (International Standards on Auditing, „ISA”) és a Nyilvános Társaságok Számvitelét Ellenırzı 
Tanács (Public Company Accounting Oversight Board, „PCAOB”) standardjai szerinti) könyvvizsgálatot 
megelızıen, a többit szükség szerint, illetve röviddel az év végi könyvvizsgálat befejezését követıen tartja. 
 
A Bizottság továbbá rendszeresen külön megbeszélést tart a Társaság menedzsmentjével, a Társaság 
belsı ellenıreivel, valamint a Társaság független könyvvizsgálóival. 
 
A Bizottság üléseit az Elnök 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 
Elnöktıl az ülés összehívását kérni. 
 
A Bizottság ülései magyar és angol nyelven folynak. Amennyiben a Bizottság ülésének bármely résztvevıje 
igényli, a magyar nyelven tett észrevételeket párhuzamosan angol nyelvre, az angol nyelven tett 
észrevételeket párhuzamosan magyar nyelvre kell fordítani.  
 
3.3. Titkárság 
 
A Bizottság titkári teendıit saját Titkársága (a „Titkárság”) látja el. 
 
A Titkárság vezetıje segíti az Elnököt az ülés megszervezésében (pl.: gondoskodik a helyiség és szükség 
szerint tolmácsok biztosításáról, az elıterjesztések megküldésérıl, valamint a jegyzıkönyv vezetésérıl, 
elkészítésérıl és megküldésérıl).   
 
3.4. Napirend  
 
A Bizottság évi utolsó ülésén feladatainak áttekintését követıen jóváhagyja a következı évi üléstervét.  
A Bizottság ülésének napirendjét az ülésterv és az év folyamán szükséges módosítások alapul vételével a 
Titkárság vezetıje állítja össze, és az Elnök hagyja jóvá. Az ülés megnyitását követıen az Elnök javaslatot 
tesz a napirendre, és azt a Bizottság ügyrendi határozattal hagyja jóvá. 
   
3.5. Értesítés az ülés összehívásáról 
 
Az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés idıpontját lehetıség szerint öt (5) munkanappal megelızıen 
meg kell küldeni a Bizottság tagjai részére. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyszínét 
és idıpontját.  
A Bizottság ülése telefonkonferencia-beszélgetés útján is lebonyolítható, amennyiben a kommunikációs 
eszköz lehetıvé teszi, hogy valamennyi résztvevı ugyanabban az idıben hallja egymást.  
Az értesítéshez mellékelni kell a tárgyalási anyagokat. 
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3.6. Határozatképesség és határozathozatal 
 
A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésén legalább három (3) tagja jelen van. A Bizottság határozatait 
egyszerő többséggel hozza azzal, hogy szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt.  
 
3.7. Határozathozatal ülés tartása nélkül 
 
A Bizottság ülés tartása nélkül, írásban, faxos szavazás útján is hozhat határozatot.  
Faxos szavazást a Bizottság Elnöke, illetve amennyiben az Elnök még nem került megválasztásra, a 
Bizottság bármely tagja kezdeményezhet.  
A faxos szavazás akkor érvényes és a határozat akkor tekintendı meghozottnak, ha a szavazólapot a 
Bizottság legalább három (3) tagja egybehangzó szavazattal, aláírva visszaküldi a Titkárság vezetıjének.  
A határozat meghozataláról és a határozat hatályba lépésének napjáról a Titkárság vezetıje írásban értesíti 
a Bizottság tagjait, továbbá szükség szerint azokat a szakterületeket, akiknek feladatkörét a határozat érinti.  
 
3.8. Az ülés meghívottjai 
 
A Bizottság ülésein a Bizottság tagjain kívül, meghívottként, az Elnök által meghatározott személyek 
vehetnek részt. 
 
3.9. Zárt ülés 
 
A Bizottság bármely tagjának kezdeményezésére, bármely témában zárt ülés tartásáról is határozhat. Zárt 
ülésen a Bizottság tagjain kívül kizárólag az adott ülésre kifejezetten meghívott személyek vehetnek részt. 
 
3.10. Jegyzıkönyv 
 
A Bizottság valamennyi ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni.  
A Bizottság üléseirıl – a Bizottság ellentétes döntésének hiányában – hangfelvétel készül. A Titkárság 
vezetıje gondoskodik arról, hogy a hangfelvételek biztonságos helyen, legalább öt (5) évre megırzésre 
kerüljenek. Az ilyen hangfelvételek bizalmasnak minısülnek, és azok az Elnök jóváhagyása nélkül senki 
részére nem tehetıek hozzáférhetıvé, kivéve a Bizottság mindenkori tagjait, azon személyeket, akik az 
adott hangfelvétel készítésének idıpontjában a Bizottság tagjai voltak, valamint azon személyeket, akik 
részt vettek azon az ülésen, amin az adott hangfelvétel készült. 
 
A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét és idıpontját, a résztvevık nevét, a napirendet, az egyes 
napirendi pontok megvitatása során felvetett fı kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat, a 
határozatokat, a határozatokra leadott szavazatok számát, az ellenszavazatokat és tartózkodásokat.   
 
Az ülések jegyzıkönyvét angol nyelven kell elkészíteni. A jegyzıkönyvet az Elnök és a jegyzıkönyvvezetı 
írja alá. Az angol nyelvő hiteles jegyzıkönyvrıl szükség szerint magyar nyelvő fordítást kell készíteni. 
 
A hiteles jegyzıkönyvet meg kell küldeni a Bizottság tagjainak, és – szükség szerint – a meghívottaknak, 
akik részt vettek azon az ülésen, amelyen az adott Jegyzıkönyv felvételre került. 
A zárt ülés hiteles jegyzıkönyvét a Bizottság tagjain és a zárt ülésre meghívottakon kívül csak az Elnök 
jóváhagyásával lehet más személy részére megküldeni.  
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4. Hatáskörök és feladatok 
 
A Bizottság hatásköre és feladatai különösen: 
 
4.1.  Közvetlenül felelıs azon Könyvvizsgáló munkájának felügyeletéért, akinek feladata a 

könyvvizsgálati jelentés elkészítése vagy kibocsátása, egyéb könyvvizsgálatok, felülvizsgálatok 
vagy hitelesítések elvégzése a Társaság számára; 

4.2.  Közvetlenül javaslatot tesz a Közgyőlésnek a Könyvvizsgáló megválasztása, javadalmazása és 
visszahívása vonatkozásában; 

4.3.  Elıkészíti a Könyvvizsgálóval megkötendı szerzıdést; 
4.4.  Elızetesen jóváhagyja a Könyvvizsgáló által a Társaság számára végzendı, audit és nem audit 

jellegő szolgáltatásokat és azok díjait – a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó díjak 
vonatkozásában a jelen Ügyrend 6. pontjának megfelelıen –, a Könyvvizsgáló Társaságtól való 
függetlenségének biztosítása érdekében; 

4.5.  Figyelemmel kíséri az audit díjak ésszerőségét és a Könyvvizsgáló által elvégzett munka minıségét 
(pl. az auditot végzı személyek körét, tapasztalatát, várható munkaórák számát és idıbeli 
teljesülését); 

4.6.  Figyelemmel kíséri, hogy a Könyvvizsgáló eleget tesz-e a szakmai követelményeknek és az 
összeférhetetlenségi elıírásoknak, együttmőködik a Könyvvizsgálóval és szükség esetén a 
Könyvvizsgálóval kapcsolatos intézkedés megtételére tesz javaslatot a Felügyelı Bizottság, az 
Igazgatóság illetve a Közgyőlés számára; 

4.7.  Legalább évente, de a Könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslat megtétele elıtt minden 
alkalommal a Könyvvizsgálótól egy írásos jelentést szerez be, és áttekinti azt. E jelentés bemutatja 
(a) a Könyvvizsgáló cégének belsı minıségellenırzési rendszerét, (b) az összes olyan jelentıs 
problémát, amelyet a Könyvvizsgáló cégének legutóbbi belsı minıségi ellenırzése, más 
könyvvizsgáló cég általi vizsgálata (peer review), illetve bármely kormányzati vagy szakmai hatóság 
által a megelızı öt évben, a Könyvvizsgáló cégének egy vagy több független könyvvizsgálata 
vonatkozásában lefolytatott vizsgálat vagy nyomozás tárt fel, valamint azon lépéseket, amelyeket e 
problémák kezelése érdekében tettek, (c) a Könyvvizsgáló, illetve bármely a Társaság vagy 
kapcsolt vállalkozása részére a Könyvvizsgáló nevében könyvvizsgálati munka elvégzésére kijelölt 
személy, illetve a Könyvvizsgáló Könyvvizsgáló cégének bármely partnere vagy azok közeli 
hozzátartozója (a Magyar Polgári Törvénykönyv meghatározásra szerint), valamint (i) a Társaság 
vagy annak bármely kapcsolt vállalkozása, illetve (ii) a Társaság vagy annak bármely kapcsolt 
vállalkozása Igazgatóságának, Felügyelı Bizottságának, Menedzsment Bizottságának bármely 
tagja közötti kapcsolatot; 

4.8.  A Könyvvizsgálóval együttmőködve áttekint a Társaság könyvvizsgálatával kapcsolatos minden 
problémát és nehézséget, valamint a Társaság menedzsmentje által ezen problémák megoldása 
érdekében tett lépéseket; 

4.9.  Közremőködik a Társaság menedzsmentje és a Könyvvizsgáló között felmerülı, a Társaság 
pénzügyi jelentéskészítésével kapcsolatos bármely nézeteltérés megoldásában; 

4.10.  Meghatározza azokat a körülményeket és feltételeket, amelyek mellett a Könyvvizsgáló 
munkavállalóit, illetve korábbi munkavállalóit a Társaság vagy annak kapcsolt vállalkozása 
alkalmazhatja, illetve megbízhatja; 

4.11.  Áttekinti és értékeli a pénzügyi beszámolási rendszer mőködését és szükség esetén javaslatot tesz 
intézkedések megtételére; 

4.12.  Segíti a Felügyelı Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelı ellenırzése 
érdekében; 

4.13.  Megvizsgálja és véleményezi (a) a Számviteli Törvény szerinti pénzügyi beszámolókat, illetve (b) az 
ilyen beszámolók elfogadására, valamint (c) az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan tett 
javaslatokat, mielıtt azok elıterjesztésre kerülnének a Felügyelı Bizottság elé; 
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4.14.  Áttekinti és véleményezi (a) a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerint 
készített pénzügyi beszámolókat, illetve (b) az ilyen beszámolók elfogadására vonatkozóan tett 
javaslatokat; 

4.15.  Megbeszélést tart a Könyvvizsgálóval és a Társaság menedzsmentjével a fenti 4.13. és 4.14. 
pontokban említett jelentések megbeszélése és észrevételezése céljából; 

4.16.  Megbeszélést tart a Könyvvizsgálóval a fenti 4.13. és 4.14. pontokban említett jelentésekrıl 
kibocsátott Könyvvizsgálói vélemény áttekintése és megbeszélése céljából;  

4.17.  Áttekinti és véleményezi a Vezetıi Levelet (Management Letter); 
4.18.  Áttekinti és véleményezi a BÉT-nek, az SEC-nek és más pénzügyi hatóságoknak benyújtandó 

jelentéseket; 
4.19.  Áttekinti és véleményezi a belsı ellenırzési környezetet a pénzügyi jelentéskészítésre ható belsı 

kontroll környezetet, és a pénzügyi jelentésekben alkalmazott eljárásokat, továbbá szükség esetén 
javaslatot tesz a Felügyelı Bizottság, illetve az Igazgatóság részére a pénzügyi jelentések 
elkészítésével összefüggésben szükséges lépésekre; 

4.20.  Áttekinti és véleményezi a belsı ellenırzési funkció hatékonyságát; 
4.21.  Áttekinti és véleményezi a belsı ellenırzési munkatervet; 
4.22.  Áttekinti és véleményezi a belsı ellenırzési tevékenységrıl szóló beszámolót; 
4.23.  Áttekinti és véleményezi a kiemelt jelentıségő (A) pénzügyi tárgyú belsı ellenırzési jelentéseket; 
4.24.  Áttekinti, véleményezi és megfelelı esetben jóváhagyja az Igazgatóság által a Bizottság részére 

benyújtott, a Csoport megfelelési igazgató megválasztására, javadalmazására és visszahívására 
vonatkozó javaslatokat, továbbá felügyeli a Csoport megfelelési igazgató tevékenységét a Csoport 
megfelelési kézikönyvben, valamint a kapcsolódó belsı iránymutatásokban és utasításokban 
leírtak szerint; 

4.25.  Áttekinti, megvitatja és észrevételezi a Társaságnak a kockázatok felmérésére és 
kockázatkezelésre vonatkozó iránymutatásait; 

4.26.  Meghatározza azon eljárásokat, amelyek (a) biztosítják a számviteli, belsı számvitel-ellenırzési 
vagy könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatban a Társasághoz beérkezı panaszok fogadását, 
nyilvántartását és kezelését, illetve (b) lehetıvé teszik a megkérdıjelezhetı számviteli vagy 
könyvvizsgálati ügyekben a Társaság alkalmazottai által tett bizalmas, névtelen bejelentések 
kezelését; 

4.27.  Áttekinti a Bizottság feladatait éves rendszerességgel; 
4.28.  Szükség szerint független belsı vizsgálatot folytat (a) a Társaság szerzıdéseivel és/vagy a 

Társaság által teljesített kifizetésekkel kapcsolatosan, (b) a Társaság könyveinek, 
nyilvántartásainak pontosságával és megbízhatóságával kapcsolatos kérdésekben, (c) a 
Könyvvizsgáló, a Csoport megfelelési igazgató és/vagy a belsı ellenırzés által megfogalmazott 
kérdésekkel és aggályokkal kapcsolatosan, és/vagy (d) a Társaságnak és/vagy a Társaság 
bármely munkavállalójának vagy tisztségviselıjének az USA Külföldi korrupciós gyakorlatról szóló 
törvényén (Foreign Corrupt Practices Act), a magyar Büntetı Törvénykönyv 258/B - 258/F 
paragrafusain, az Amerikai Tızsdetörvényen, az USA 2002. évi Sarbanes-Oxley törvényén vagy (e) 
bármely más ország hasonló irányadó jogszabályi rendelkezésein alapuló esetleges felelısségével 
kapcsolatban; 

4.29.  A fenti pontban leírt vizsgálat során (a) – a személyes adatok védelmérıl szóló jogszabályi 
rendelkezések figyelembe vételével – megvizsgálja a Társaság könyveit, nyilvántartásait, 
szerzıdéseit és más dokumentumait (beleértve a nyomtatott és elektronikus dokumentumokat, 
ideértve minden e-mailt, dokumentumot vagy más adatot, amelyek a Társaság rendszerein és/vagy 
eszközein fellelhetık), továbbá (b) meghallgatja a Társaságnak a vizsgálat szempontjából releváns 
információkkal rendelkezı alkalmazottait, tisztségviselıit és igazgatóit, valamint bármely más ilyen 
információkkal rendelkezı harmadik személyt; 

4.30.  Amennyiben szükséges – a személyes adatok védelmérıl szóló jogszabályi rendelkezések 
figyelembe vételével – tájékoztatja a vizsgálat alapjául szolgáló tényekrıl és körülményekrıl, 
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valamint a vizsgálat eredményérıl a Könyvvizsgálót, az illetékes felügyeleti, végrehajtó és 
szabályozó hatóságokat (beleértve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, az SEC-t, az USA 
Department of Juctice-t és bármely más hatóságot, amelynek tájékoztatása a hatályos jogszabályok 
alapján vagy egyébként a Társaság érdekében szükséges); 

4.31.  A vizsgálat eredményétıl függıen (a) az Igazgatósághoz továbbítja a felmerült problémák 
orvoslásának módjára a menedzsment, a külsı tanácsadó és/vagy a Bizottság által tett 
javaslatokat, (b) áttekinti és értékeli a korrekciós intézkedések végrehajtását, és (c) tájékoztatja az 
illetékes felügyeleti és igazságügyi hatóságokat a korrekciós intézkedések végrehajtásáról, és (d) 
tájékoztatja a Könyvvizsgálót;  

4.32.  Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály a Bizottság hatáskörébe utal. 
 
 

5. Külsı tanácsadók 

 
A Bizottság, amennyiben úgy ítéli meg, hogy feladatai ellátásához szükséges, külsı tanácsadó(k) 
igénybevételére jogosult. Így különösen a fenti 4.28. pontban leírt független vizsgálat lefolytatásával, illetve 
a Bizottság hatóságok elıtti képviseletével külsı jogi tanácsadót és más tanácsadókat bízhat meg. 

 

 

6. Költségek viselése 

 
A Társaság köteles biztosítani a megfelelı pénzügyi fedezetet a következıkre: (a) azon független külsı 
könyvvizsgáló díja, akinek feladata a könyvvizsgálói jelentés elkészítése illetve kibocsátása, egyéb 
könyvvizsgálatok, felülvizsgálatok vagy hitelesítések elvégzése a Társaság számára, (b) a Bizottság által 
igénybevett külsı tanácsadók díjazása és (c) a Bizottság rendes adminisztratív költségei, amelyek feladatai 
ellátásához megfelelıek és szükségesek.  
A fenti (b) és (c) szerinti díjakat és költségeket a Bizottság állapítja meg saját belátása szerint, a fenti (a) 
szerinti, a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó díjak és költségek vonatkozásában pedig javaslatot 
tesz a Közgyőlés részére. 
 
 

7. Éves értékelés 
 
A Bizottság évente átfogóan értékeli saját teljesítményét. Az önértékelés azon ülés jegyzıkönyvének 
mellékletét képezi, amely ülésen a Bizottság az önértékelést elvégezte. 
 
 

8. A Felügyelı Bizottság tájékoztatása 

 
A Bizottság tevékenységérıl rendszeresen, de évente legalább egyszer írásban, jelentést tesz a Felügyelı 
Bizottság részére. 
A jelentéseiben a Bizottság áttekintést ad üléseirıl, a tárgyalt napirendi pontokról és témakörökrıl, 
összefoglalja lényeges döntéseit, intézkedésit, ajánlásait és megállapításait, továbbá áttekintést ad a 
tevékenysége során feltárt esetleges hiányosságokról. 
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ZáradékZáradékZáradékZáradék    
 
Jelen Ügyrendet az Audit Bizottság 2011. február 2-án tartott ülésén, 3/9 (2011. 02. 02.) sz. Határozatával 
hagyta jóvá. 
 


