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A felügyelő bizottság  

 

A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását, továbbá a 

kuratóriumot az alapítvány érdekeinek megóvása céljából. A felügyelő bizottság a 

tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok 

gyakorlójának számol be. 

 

A felügyelőbizottság hatáskörét részletesen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

(„Civil törvény”) 41.§. és a Ptk. állapítja meg. A felügyelő bizottság három tagból áll. 

 

A felügyelőbizottság köteles kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezzel 

kapcsolatos álláspontját a kuratórium ülésének ismertetni. 

 

A felügyelő bizottság tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

A kuratórium tagjaitól tájékoztatást, az alapítvánnyal munkakapcsolatban álló személyektől 

felvilágosítást is kérhet, az alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, az alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát valamint 

szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.  

 

A felügyelő bizottság tagjait az alapító jelöli ki és a felügyelő bizottsági tagsági jogviszony a 

kijelölt személy általi elfogadással jön létre, határozatlan időtartamra. A felügyelő bizottság 

tagjai közül elnököt választ. 

 

Összeférhetetlenségi és kizárási okok: 

 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 

tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre (kuratóriumi tagokra) vonatkozó kizáró ok áll 

fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a kuratórium elnöke vagy tagja. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú alapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 

nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

Nem lehet felügyelőbizottsági tag az alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli 

hozzátartozója. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a 

felügyelőbizottságban. 

 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagság ill. elnökség megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag a lemondó 

nyilatkozatát a kuratóriumi taghoz, illetve elnökhöz intézi.  
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A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai az alapítvány Kuratóriumától függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. A felügyelő bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal 

részt vehetnek. 

 

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság a határozatait a 

jelenlévők szótöbbségével hozza. 

 

A felügyelő bizottság tagjai:  

 

- Elnök: Lőrincz Zsuzsánna  

- Tag: Dr. Galgóczi György  

- Tag: Dr. Várkonyi Sándor  

 

A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

a) az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé; 

b) az alapítványi vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

 

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára annak megtételétől 

számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 

vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.  

 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 

gazdálkodás törvényességét és célszerűségét ellenőrző Állami Számvevőszéket, illetőleg a 

törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget, valamint az alapítót. 

 


