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5. Melléklet 
A Felügyel ő Bizottság M űködési Szabályzata (az Alapszabály „A” melléklete)  

 
A Ptk 3:79 § (3) értelmében kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele 
nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma meghaladja a száz főt. Az ISO 9000 
FÓRUM Egyesület (a továbbiakban: ISO 9000 FÓRUM) 1997-től működtet Felügyelő 
Bizottságot. 
 
1. A Felügyel ő Bizottság m űködése 

 
a. A Felügyelő Bizottságot a Közgyűlés 4 évre választja. 
b. A Felügyelő Bizottság 3 tagú. A Felügyelő Bizottság jogait testületként vagy tagjai útján 

gyakorolja. Mivel a Felügyelő Bizottság testületként működik, elnökét maga választja. 
c. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét, munkatervét, ellenőrzési tervét maga állapítja meg. 
d. Felügyelő Bizottság üléseit – a napirend közlésével - 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 nyolc napon belül 
köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag jogosult az ülés 
összehívására. 

e. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van; határozatát egyszerű 
szótöbbséggel hozza, két fő esetén a döntéshez konszenzus szükséges. 

f. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a szervezet tagjai, illetve munkáltatója nem 
utasíthatja. 

g. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá 
csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ISO 9000 FÓRUM Elnöke a Felügyelő 
Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a 
legfőbb szervet. 

h. A Felügyelő Bizottság egyebekben a Működési Szabályzatát maga állapítja meg, 
amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. 
A Felügyel ő Bizottság M űködési Szabályzata az ISO 9000 FÓRUM Alapszabályána k 
„A” mellékletét képezi. 

 
2. A Felügyel ő Bizottság jogai és kötelességei 

 
a. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az ISO 9000 FÓRUM működését és gazdálkodását. 

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az ISO 9000 FÓRUM könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

b. Az átvizsgálás eredményeiről jelentést készít a Közgyűlés részére; 
c. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlés vagy az 

Elnökség ülésein, ha az Alapszabály így rendelkezik. 
d. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és 

annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
A. az ISO 9000 FÓRUM működése során olyan jogszabálysértés, vagy az egyesület 

érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé, 

B. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
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e. A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E 
határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a 
Felügyelő Bizottság is jogosult. 

f. A Felügyelő Bizottság jogosult haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 

g. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a 
jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre is kiterjessze. 

 
3. Nem lehet a Felügyel ő Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki: 

a. Az ISO 9000 FÓRUM elnöke vagy az Elnökség tagja; 
b. Az ISO 9000 FÓRUM-mal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 
jogszabály másként nem rendelkezik; 

c. Az ISO 9000 FÓRUM cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az ISO 9000 FÓRUM által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően 
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d. Az a-c pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

4. (1) A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem lehet a Felügyel ő 
Bizottság tagja az a személy, aki korábban olyan ci vil szervezet vezet ő tisztségvisel ője 
volt - annak megsz űntét megel őző két évben legalább egy évig -, 
a. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 

5. Az ISO 9000 FÓRUM Felügyel ő Bizottságának M űködési Szabályzatát a 24. Közgy űlés 
2014. április 17-én egységesen elfogadta. 

 
 
Budapest, 2014. április 17.  
 
   
 

Rózsa András 
ISO 9000 FÓRUM Közgyűlése     Sándor István 
  nevében      FB elnök 


