
Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi 
Egyesület Felügyelő bizottságának ügyrendje

I. A Felügyelő bizottság megalakulása

A  felügyelő  bizottság  elnökét  és  tagjait  a  közgyűlés  választja  meg  nyílt  szavazással  az 
Egyesület tagjai sorából.

A felügyelő bizottság létszáma: 4 fő.

A felügyelő bizottsági tagság időtartama: megválasztástól számított 5 év.

Összeférhetetlenség: nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki az 
elnökség elnöke, elnökhelyettese, vagy tagja.

A felügyelő bizottsági tagság másra át nem ruházható és minden felügyelő bizottsági tagnak 
egy szavazata van.

II. A Felügyelő bizottság feladatai

A felügyelő bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását.

Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, az Egyesület tagjaitól, munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást  vagy  felvilágosítást  kérhet,  továbbá  az  Egyesület  könyveibe  és  irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság  köteles az Egyesület elnökét tájékoztatni és a közgyűlés összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

-   az  Egyesület  működése  során  olyan  jogszabálysértés,  vagy  az  Egyesület  érdekeit 
egyébként  súlyosan  sértő  esemény  történt,  amelynek  megszüntetése  vagy 
következményeinek  elhárítása,  illetve  enyhítése  az  intézkedésre  jogosult  közgyűlés 
döntését teszi szükségessé,

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi  meg,  a  felügyelő  bizottság  elnöke  köteles  haladéktalanul  értesíteni  a  törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet.

III. A Felügyelő bizottság szervezete

1. A felügyelő bizottság elnöke  

A felügyelő bizottság elnöke az Egyesület vezető tisztségviselője, akit a közgyűlés választ az 
Egyesület tagjai közül 5 évre, de azt követően újra választható.

A felügyelőbizottság elnöke az Egyesület elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
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Összehívja  a  felügyelő  bizottságot,  biztosítja  annak  zavartalan  működését,  gondoskodik 
ügyrendjének betartásáról.

2. A felügyelő bizottság tagjai  

A felügyelő bizottsági tagok – 3 fő – a közgyűlés által 5 évre választott tisztségviselők. 

Munkájukat  a  felügyelő  bizottság  elnökével  együtt  végzik,  az  Alapszabály  értelmében  és 
ahhoz igazodva.

Ellenőrzik az Egyesület működését és gazdálkodását, szem előtt tartva és biztosítva azt, hogy 
az Egyesület tevékenysége a jogszabályoknak és a tagság érdekeinek megfelelően folyhasson.

3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnése  

Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:

- a megbízatási időszak lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- a jogszabályok és az Alapszabály szerinti kizáró ok bekövetkeztével,
- elhalálozással.

A visszahívásra értelemszerűen irányadóak a megválasztásra vonatkozó szabályok.

IV. A Felügyelő bizottság összehívása

A felügyelő bizottság szükséghez képest tart ülést, melyet a felügyelő bizottság elnöke hív 
össze.

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és napirendjét.

A  meghívót  és  mellékleteit  legkésőbb  3  nappal  az  ülés  időpontja  előtt  kell  a  felügyelő 
bizottság tagjai részére megküldeni.

V. A Felügyelő bizottság tanácskozási rendje

A felügyelő bizottság üléseit annak elnöke hívja össze és vezeti.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van.

Döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt.

Nem vehet részt a szavazásban az a felügyelő bizottsági elnök illetve tag, aki:

- az Egyesület célszerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,

- az előző pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
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Összeférhetetlenség esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell azt is, hogy az adott felügyelő 
bizottsági tag a határozat hozatalában nem vett részt.

A felügyelő bizottság üléséről a hozzászólások lényegét  és a hozott döntéseket tartalmazó 
jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet aláírja a felügyelő bizottság jelenlévő minden tagja.

VI. Vegyes rendelkezések

A felügyelő  bizottság ügyrendje  a  felügyelő  bizottság ………../2007……..-i  határozatával 
2007……..-től lép hatályba.

Nyíregyháza, 2007……………

…………………………………………………
felügyelő bizottság elnöke

…………………………………………………
felügyelő bizottsági tag

………………………………………………….
Felügyelő bizottsági tag

………………………………………………….
Felügyelő bizottsági tag

Készítette és ellenjegyezte:
Nyíregyházán, 2007…………………..
Dr. Vassné Dr. Kemecsei Hedvig ügyvéd
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