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A SZENT ANDRÁS EVANGELIZÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 
FE LÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE 
A Szent András Evangelizációs Alapítvány („Alapítvány”) éves bevétele folyó évben 
elérte az ötmillió forintot, ezért az alapító a vezető szervtől elkülönült felügyelő 
szervet hoz létre.

Az Alapító Okirat 10. pontja értelmében a Felügyelő Bizottság („FB”) maga állapítja 
meg  működésének  szabályait.  A  Felügyelő  Bizottság  2008. 11. 10.  napján  tartott 
alakuló ülésén az alábbi Ügyrendet alkotta:

1. A Felügyelő Bizottság működése
Az 1997. évi CLVI. törvény 11. § -a alapján:
(1) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.  

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

(2) A  felügyelő  szerv  tagja  a  közhasznú  szervezet  vezető  szervének  ülésén  
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő  
okirat így rendelkezik.

(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és  
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit  

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

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(4) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak  

megtételétől  számított  harminc  napon  belül  –  össze  kell  hívni.  E  határidő  
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására  a felügyelő  szerv is  
jogosult.

(5) Ha  az  arra  jogosult  szerv  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében  
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul  
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

1.1. A Felügyelő Bizottság hatásköre
• Az  FB ellenőrzi  az Alapítvány ügymenetét  a  hatályos jogszabályok,  az alapító 

okirat és a kuratóriumi határozatok alapján. 
• Ellenőrzi  az  Alapítvány  szabályzatainak  betartását,  a  számviteli  és  pénzügyi 

rendet, a gazdálkodás eredményességét. 
• Megvizsgálja  az  éves  beszámolót,  a  közhasznúsági  jelentést,  erről  a 

Kuratóriumnak jelentést tesz.
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• Feladata  ellátása  során  joga  van az  Alapítvány irataiba  betekinteni,  az  ügyek 
menetéről a Kuratórium elnökétől,  az alkalmazottaktól felvilágosítást kérni.  A 
tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

• Amennyiben  jogellenességet,  Alapító  Okiratba  vagy  kuratóriumi  határozatba 
ütköző tényt tapasztal, erről köteles haladéktalanul értesíteni a Kuratóriumot.

• Ha az Alapítvány érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, 
köteles a Kuratórium haladéktalan összehívását kezdeményezni.

1.2. A Felügyelő Bizottság ülései
Az  FB  szükség  szerint,  de  évente  legalább  egy  alkalommal  ülésezik:  az  éves 
beszámolót,  a  közhasznúsági  jelentést  tárgyaló  kuratóriumi  ülést  legalább  10 
nappal megelőzően.

Az ülések összehívását az FB bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a 
napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell.

Az ülésen a tagokon kívül, tárgyalási joggal meghívhatók szakértők és mindazok, 
akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Az  FB  akkor  határozatképes,  ha  ülésén  mindhárom  tag  jelen  van.  Döntéseit 
egyhangú, nyílt szavazattal hozza.

Az FB üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek eredeti példányait a jelenlévők 
aláírásukkal  hitelesítik.  A  jegyzőkönyv  tartalmazza:  az  ülés  helyét,  idejét,  a 
jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, 
a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy 
kell  vezetni,  hogy  abból  az  érdemi  döntést  támogatók  és  ellenzők  számaránya 
megállapítható  legyen.  Az  FB  bármely  tagja  jogosult  jegyzőkönyvbe  foglaltatni 
neve feltüntetése mellett  a  döntésre leadott szavazatát.  A jegyzőkönyvek őrzési 
helye az Alapítványi Iroda.

2. A Felügyelő Bizottság tisztségviselői

2.1. A Felügyelő Bizottság elnöke
Az FB elnökét az alapító jelöli ki.

Az elnök megszervezi az FB munkáját, különösen is: 

• Az éves beszámolót elfogadó kuratóriumi ülésen ismerteti az FB megállapításait.
• Az FB üléseire meghívhatja – ha van – a könyvvizsgálót.
• Köteles összehívni az FB-t a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 

napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az 
ülésre meg kell hívni.

2.2. A Felügyelő Bizottság tagjai
Az FB három tagból áll:
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• Szekér Anikó (elnök)
• Hardi Titusz Gábor Alajos (tag)
• Jakab Kristóf (tag)

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
b) a  közhasznú  szervezettel  a  megbízatásán  kívül  más  tevékenység  kifejtésére  

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban  
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet  cél  szerinti  juttatásából  részesül  –  kivéve a bárki  által  
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve

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

Az  FB  tagjait  határozatlan  időtartamra  az  Alapító  kéri  fel.  Indokolt  esetben  az 
alapító által visszahívhatók.

Az  FB  tagjai  az  Alapítvány  ügyeiről  szerzett  értesüléseiket  üzleti  titokként 
kötelesek kezelni, jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják.

Az  FB  tagság  visszahívással,  lemondással,  elhalálozással,  felszámolás  esetén 
felmentéssel, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén 
szűnik meg.

Az FB tagság megszűnése esetén az új tagot az alapító jelöli ki.

3. Vegyes rendelkezések
Az FB a Szabályzat esetleges módosításáról a Kuratóriumot az elnök útján értesíti.

Egyéb vonatkozásban az Alapító Okirat és az alapítványokra vonatkozó érvényes 
törvényi előírások szerint kell eljárni. 

Budapest, 2010. 08. 27.

                                                                            

Szekér Anikó

                                                                            

Jakab Kristóf

az FB elnöke az FB tagja

                                                                            

Hardi Titusz Gábor Alajos

az FB tagja

Felügyelő Bizottsági Ügyrend 5 [5]


