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1.A Felügyelő Bizottság, ügyrendjének megalkotása, módosítása 

 

a) A Felügyelő Bizottság ( a továbbiakban FB) az AHFSZ érdekinek védelme céljából 

ellenőrzi az elnökség tevékenységét. 

b) A FB három természetes személy, tagból áll. Ha a tagok száma az Alapszabályban 

meghatározott szám alá csökken, az elnökség a FB rendeltetésszerű működésének 

helyreállítása érdekében, köteles új választásokat kiírni. 

 

c) A FB ügyrendjét maga állapítja meg. Az ügyrendet a FB módosíthatja. 

 

 

2. A Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszony 

 

2.1. A tag megválasztása, tagsági jogviszony megszűnése 

 

a) A tagot a BÉ választja meg öt év határozott időtartamra. 

b) Megszűnik a tagmegbízatása 

- a megbízatás időtartamának lejártával 

- a halálával 

- lemondással 

- a BÉ általi visszahívással 

- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével 

              Ha a tag megbízatása megszűnik, hatvan napon belül választást kell tartani a 

              tisztség betöltésére. 

 

       

 

c) A tag megbízatásáról, a BT-hez intézett nyilatkozattal, bármikor lemondhat 

 

d) Ha az AHFSZ működése ezt megkívánja, a lemondás, az új tag megválasztásával, 

ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. 

 

2.2. A tagok jogai és kötelezettségei 

 

a) A tagok a FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs       

helye. Munkájuk során nem utasíthatók. 

b) A FB bármely tagja, tanácskozási joggal, részt vehet az AHFSZ elnökségének 

bármelyik ülésén. 



c) A tag kérheti a bíróságtól az AHFSZ elnöksége által hozott határozat hatályon kívül 

helyezését, ha a határozat jogsértő vagy az alapszabályba ütközik. 

 

2.3. A tagok felelőssége 

 

     a)  A FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő 

teljesítésével a szakszervezetnek okozott kárért, a szerződésszegéssel okozott kárért való 

felelősség szabályai szerint felelnek. 

 

     b) A FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott 

gondossággal, az AHFSZ érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A FB tag 

felelőssége a szakszervezettel szemben, minden esetre szólóan- egységesen – súlyos és 

speciális lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent. 

       

       c) A tag A FB által hozott határozattal a szakszervezetnek okozott kárért nem felel, ha a 

határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az 

AHFSZ elnökségének a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban 

bejelentette. 

 

3. Az elnök 

 

a) Az elnököt a BÉ választja meg öt év határozott időtartamra. 

 

b) Az elnök feladatköre a FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek 

keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja 

annak eredményét. 

 

c) Az elnök megbízása megszűnik: 

 

- a megbízatás időtartamának lejártával 

- a halálával 

- lemondással 

- a BÉ általi visszahívással 

- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével 

e) Ha az elnök megbízatása megszűnik, hatvan napon belül választást kell tartani a  

tisztség betöltésére. 

 

 

f)  Ha az AHFSZ működése ezt megkívánja, a lemondás, az új elnök megválasztásával, 

ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. 

 

4.A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre 

 

    4.1 A FB az AHFSZ nevében és érdekében ellenőrzi az AHFSZ elnökségének munkáját a 

hatályos jogszabályok és az AHFSZ alapszabálya alapján. Köteles a BÉ elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni és ezzel kapcsolatos álláspontját a BÉ ülésén ismertetni. 

 



4.2. A FB az AHFSZ irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az AHFSZ 

tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet, az AHFSZ fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-

állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

4.3. A FB ellenőrzi az AHFSZ pénz és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb 

kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyintézés helyességét. 

 

4.4. A FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, az AHFSZ 

szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását. 

 

4.5. A FB megvizsgálja a BÉ elé terjesztett jelentéseket, melybe bele tartozik a számviteli 

törvény szerinti éves beszámoló, az AHFSZ mérlege és eredmény-kimutatása. Ezen feladatok 

végrehajtásáról és eredményéről a FB írásos beszámolót készít és a BÉ testületének ülésére 

előterjeszti. 

 

4.6. A hatékony ellenőrzés céljából az AHFSZ elnöksége minden általános és az elnökség elé 

kerülő anyagot és előterjesztést, véleményezésre megküld a FB-nak. 

 

4.7. A FB folyamatosan informálódik a kitűzött tervek teljesítéséről, melyhez a szükséges 

információkat az elnökség biztosítja. 

 

4.8. A FB az ellenőrzések hatékonysága érdekében a munkát tagjai között megoszthatja. Az 

ellenőrzéseken, minden esetben legalább két bizottsági tag jelenléte szükséges. 

 

4.9. A FB a tagság érdekében kezdeményezheti a BÉ összehívását ha a tagság érdeke azt 

kívánja. 

 

4.10. A FB köteles kezdeményezni a BÉ összehívását, ha jogszabályba, az Alapszabályba 

vagy a BÉ határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. az AHFSZ érdekeit sértő 

intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. 

 

 

5. A Felügyelő Bizottság működése 

 

5.1. A FB évente legalább négy alkalommal ülésezik. 

 

5.2 Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a 

meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt 

legalább két héttel a tag által megadott e-mail címre megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid 

úton is össze lehet hívni (ezáltal az írásos anyagok kiküldési határideje lerövidülhet, indokolt 

esetben elmarad) 

 

5.3. A FB összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FB bármely tagja írásban kérheti az 

elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FB 

ülésének harminc napon belüli összehívásáról. 

 

5.4. A FB határozatképes, ha minden tagja jelen van. 

 

5.5. Ha a FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra az ülés megtartható, ha minden 

tagja jelen van és egyhangúan hozzájárulnak az ülés megtartásához.  

 



5.6. A FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, 

kivéve,ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúan hozzájárul. 

 

5.7. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek: 

     

- tanácskozási joggal kizárólag azok, akiket az elnök meghív ill. felkér 

- aFB által felkért külső szakértő 

 

 

 

5.8. A FB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű 

szótöbbséggel döntenek. 

 

5.9. A FB határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 

 

5.10. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 

- a szakszervezet nevét és székhelyét 

- az ülés helyét és idejét 

- a jelenlévőket 

- az ülést levezető elnököt 

- az ülés napirendjét 

- a határozatokat az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok és 

tartózkodások számát 

 

5.11. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint 

nyilvántartani. 

 

5.12. A FB iratkezelése és a jegyzőkönyvek megőrzése tekintetében az AHFSZ 

Szabályzatának megfelelően kell eljárni. 

 

5.13. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok 

javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben 

jegyzőkönyveztetni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. 

 

5.14. A szavazás ill. az ülés módjára vonatkozóan a bizottság határozhat úgy, hogy bármely 

tag javaslatára zárt ülést vagy titkos szavazást rendel el megjelölve azon személyeket, akik a 

tagokon kívül az ülésen részt vehetnek. 

 

5.15. A jegyzőkönyvet, az ülést követő húsz munkanapon belül kell elkészíteni. Az elkészült 

jegyzőkönyvet a FB tagjai aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyvet az elnök megküldi a 

tagoknak valamint az AHFSZ elnökségének. 

 

 

 

Győr,2018.01.04. 

                                                        

  Dácher Károly                       Soós József Attila                           Mátyás István    

                                                                                                      



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


