
A megbízatás lejárta: 2019.12.31. 

A Felügyelő Bizottsági tag az új felügyelő bizottsági megbízatás elfogadásától számított 
15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már felügyelő bizottsági tag, írásban 
tájékoztatni köteles. 

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választ 
elnököt. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 
három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve a Társaság munkáltatója 
nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén 
tanácskozási joggal vehetnek részt. 

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság 
Alapítója hagy jóvá. 

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az 
ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a 
Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az 
elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá 
csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a 
Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 
összehívni a társaság legfőbb szervének ülését, melynek jogait az Alapító gyakorolja. 

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az 
alapító okiratba, illetve az alapítói határozatokba ütközik, vagy egyébként sérti a 
gazdasági társaság, illetve az Alapító érdekeit, tájékoztatja az Alapítót, és javaslatot tesz 
az alapítói határozat alapjául szolgáló kérdés megtárgyalására. 

A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, 
amelyre vonatkozóan a gazdasági társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőt 
megválasztotta. 

A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint -
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak 
az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

14. Állandó könyvvizsgáló 

A társaság állandó könyvvizsgálója: 
Név: Király Zsuzsanna 


