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I. A Felügyelő Bizottság feladatai 
 

Az Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladata a vonatkozó törvényekben 

(elsősorban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó előírásai) valamint a Vermes Miklós Alapítvány a 

Kriminológiáért (a továbbiakban: Alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint a működés 

ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása. Ennek érdekében ellenőrzi az Alapítvány 

pénzügyi tervét, beszámolóját, vagyonmérlegét és kimutatásait. Vizsgálatának eredményéről a 

Bizottság elnöke tájékoztatja a Kuratóriumot. 

 

A Bizottság éves munkarendje keretében jogosult és köteles együttműködni az Alapítvány 

ellenőrzését végző szervekkel vagy személyekkel. 

Ennek keretében eseti vagy általános, illetve célvizsgálatokat tarthat, melynek 

megállapításairól a Kuratórium elnökét és a Szakmai Igazgatót tájékoztatni köteles. 

 

A Bizottság köteles a Kuratórium ok és a cél megjelölésével írásban előterjesztett kérelmére 

soron kívül, külön is vizsgálatot végezni. 

 

II. A Bizottság hatásköre 

 

Tevékenységük ellátása során a Bizottság tagjai jogosultak az Alapítvány gazdálkodásával és 

működésével kapcsolatosan jelentést vagy felvilágosítást kérni, könyveit, iratait és pénztárát 

bármikor megvizsgálni. 

 

A Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Kuratórium ülésén, annak napirendjére 

indítványt tehetnek, és ott felszólalhatnak. 

 

III. A Bizottság tagjainak összeférhetetlensége, felelőssége 

 

A Bizottság tagjai, feladatai ellátása során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 

elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra 

vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ott felsorolt 

károkozások esetén.  

 

Nem terheli felelősség a bizottság tagját azon bizottsági határozatok esetében, amelyeknél a 

bizottság üléséről felvett jegyzőkönyvbe foglalt különvéleménnyel élt. 

 

A bizottság tagjai, más Gazdasági Társaságban vagy Civil szervezet felügyelő bizottságában 

történő megválasztásukról a Kuratórium Elnökét és a Szakmai Igazgatót írásban kötelesek 10 

napon belül írásban tájékoztatni. 

 

IV. A Bizottság szervezete 

 

A Bizottság az Alapítvány Alapító okirata szerint három tagból áll. 

 

Ha a Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, 

vagy nincs, aki az ülését összehívja, akkor a Kuratórium Elnöke gondoskodik a Bizottság 

rendeltetésszerű működésének helyreállításáról. 
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A Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Bizottsági tevékenységben 

nincs helye. A Bizottsági tagok megbízása négy évi határozott időtartamra szól, a bizottsági 

tagok ismételten újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. 

 

A bizottság tagjai közül az első ülésen elnököt választ. A bizottság elnöke összehívja és vezeti 

a bizottság üléseit, tanácskozási joggal részt vehet a Kuratórium ülésein. Az üléseken 

ismerteti a Bizottságnak az előterjesztésekkel kapcsolatos véleményét, az éves pénzügyi, 

számviteli beszámolók, valamint pénzügyi terv véleményezésével egyidejűleg a Kuratórium 

számára jelentést terjeszt elő a Bizottság munkájáról. 

 

V. A Bizottság működése 

 

A Bizottság szükség szerint, de legalább évi három alkalommal tartja üléseit. Az üléseket a 

bizottság elnöke legkevesebb 5 nappal az ülés napját megelőzően, írásban hívja össze, de két 

tag maga is jogosult annak összehívására. 

 

Az ülésen megtárgyalandó ügyekről az előterjesztő általában írásos javaslatot készít. A 

Kuratórium elé terjesztendő beszámoló, jelentés, stb. minden esetben írásos előterjesztés 

alapján tárgyalandó az ülésen. 

 

A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság akkor határozatképes, ha 

az ülésen legalább két tag jelen van. Meghívás alapján az üléseken részt vehetnek a 

kuratórium tagjai. Az üléseknek a könyvvizsgáló állandó meghívottja. 

 

A Bizottság elnöke rendkívüli esetben lehetővé teheti tagjának az elektronikus úton való 

szavazást. A tag ilyen esetben részletes véleményét és szavazatát elektronikus úton is 

továbbíthatja az ülés megkezdését megelőzően. 

 

Az elektronikus úton történő szavazás akkor érvényes, ha legalább a két tag véleménye és 

szavazata rendelkezésre áll.    

 

Az ülésen résztvevő bizottsági tagok és meghívottak nevét, a napirendet és a határozatokat 

jegyzőkönyvbe kell foglalni, s azt az elnök aláírásával hitelesíteni kell. A bizottság tagjának 

kérésére a meghozott határozattól eltérő véleményét – megfelelő indoklással – az ülés 

jegyzőkönyvébe fel kell venni. A jegyzőkönyv másolatait az ülést követő 5 munkanapon belül 

az elnök megküldi a Kuratórium Elnökének, a Szakmai Igazgatónk és a Bizottság tagjainak, 

valamint az ülésen részt vett egyéb megbízottaknak. 

 

A Bizottság a tevékenységet éves munkaterv alapján végzi, illetve szükség szerint soron 

kívüli célvizsgálatokat hajt végre. Munkatervét minden évben a május hónapban megtartásra 

kerülő ülésén hagyja jóvá. 

 

A Bizottság adminisztratív ügyeinek ellátásáért a Felügyelő Bizottság elnöke a felelős.  

 

 

Budapest, 2015. december 28.  

 

 

Dr. Láng László    Dr. Hack Péter   Dr. Fleck Zoltán  

tag      elnök    tag  


