
Egyesületünk 2017. október 13-án pénteken rendkívüli közgyűlést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v j u k . 

A közgyűlést követően megtartjuk 2017. ötödik konferenciáját, ahol az egyesület terveiről és 

 egyéb aktualitásokról lesz szó. 

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai: 

1. a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása (a 2017. február 26-i választás megerősítése 

a Közgyűlés 2017. február 26-án kinyilvánított akaratának megfelelően), 

A Felügyelő Bizottság elnöke: Kriston József 

Felügyelő Bizottsági tagok:     Sier István 

                 Balog Gábor 

2. Alapszabály módosítás az alábbi tervezett tartalommal: 

I. 

Az V. fejezet 6. pontját hatályon kívül helyezi, az ezt követő 7-8. pont számozása eggyel 

csökken. 

II. 

A VII. fejezet F./ pontjának 4. pontja hatályon kívül helyezésre kerül, 1. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

1. Az Egyesület alakuló Közgyűlése négy tagú Elnökséget választ meg úgy, hogy a három 

elnökségi tagot és az Egyesület Elnökét külön szavazással választja meg. Az elnökségi 

tag, vagy az Elnök akadályoztatása, vagy elnökségi tagságának más okból történő 

megszűnése esetén a kieső tag pótlásáról a Közgyűlés egyedileg dönt.  

 

III. 

VII. fejezet H.) pontját követően a következő, I.) ponttal egészül ki, és a korábbi I-Q) 

pontok sorszáma eggyel emelkedik. 

I.) A Felügyelőbizottság 

1. Az Egyesületnél három tagú Felügyelőbizottság (FB) működik, azzal a feladattal, hogy 

az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A 

Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés, nyílt szavazással választja, 3 évi időtartamra. A 

Felügyelőbizottság Elnökét első alkalommal a Közgyűlés választja, azt követően a 

bizottság tagjai maguk közül választanak Elnököt. 

2. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, akivel szemben nem áll 

fenn a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró okok egyike sem, továbbá nincs 

hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselői között.  

3. A Felügyelőbizottság tagjai az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak, a FB munkájában személyesen kötelesek részt venni. A FB 

Ügyrendjét maga állapítja meg. 

4. A Felügyelőbizottság üléseit – a napirend közlésével – a FB Elnök hívja össze és vezeti. 

Az ettől eltérő ülés összehívását – indokolt esetben – a FB bármely tagja írásban kérheti 

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

a Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. 

Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a Felügyelőbizottság tagja jogosult 

az ülés összehívására.  

5. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy a 

Felügyelőbizottság az ülésének összehívásában akadályoztatva van, az Egyesület elnöke 



a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 

összehívni a Közgyűlést. 

6. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 2 fő jelen van. A 

határozatait legalább egyszerű szótöbbséggel hozza.  

7. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a FB tag lemondó 

nyilatkozatát az Egyesület Elnökéhez intézi.  

8. A Felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja 

és szakértővel megvizsgáltathatja.  

9. A Felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv 

ülésén ismertetni. 

10. A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a KNOÉ Egyesület 

elnökségi ülésein.  

11. A Felügyelőbizottság köteles a KNOÉ Egyesület vezetőségét tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha az Egyesület működése során bármilyen szabálysértést 

észlel.  

12. Amennyiben a KNOÉ Egyesület érdekeit, célját súlyosan sértő eseményt (mulasztást) 

észlel, annak orvoslására köteles haladéktalanul, írásban felhívni az Egyesület 

vezetőségét. Amennyiben az Egyesület vezetése a törvényes működés helyreállítása 

érdekében szükséges intézkedéseket, 8 munkanapon belül nem teszi meg, úgy FB 

késedelem nélkül köteles gondoskodni a Közgyűlés összehívására.  

13. Amennyiben a Közgyűlés összehívása eredménytelen volt, avagy a törvényes működés 

helyreállítására nem született érvényes közgyűlési határozat, úgy a FB köteles arról 

értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó Ügyészséget.  

14. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 

megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 

ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, 

hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 

tevékenységre is kiterjessze.  

 

A Felügyelőbizottság elsőként megválasztott  

Elnöke: Kriston József 

Tagjai: Balogh Gábor 

             Sier István 

 

IV. 

Az Alapszabály VII. fejezet korábbi J) (módosítás utáni K) )pontja kiegészül a következő 

2.d./ ponttal: 

„d./ az I/5. pont alapján a Felügyelőbizottság”  

V. 

Az Alapszabály X. fejezet B.) 1.; és 4.; pontjában a „Bíróság” kifejezés, „Törvényszék”-re 

módosul.   

 

   A Közgyűlés időpontja:    2017. október 13. 1000 óra 

   A Közgyűlés megismételt időpontja:    2017. október 13. 1100 óra 



A közgyűlést követően a fentiekben említett aktualitásokat és az egyesület egyéb tevékenységeit 

megtárgyaló konferenciát tartunk! 

A konferencia után a szokásokhoz híven egy tál gulyáslevessel vendégelünk meg mindenkit. 

A közgyűlés és a konferencia helyszíne: 

Helyszín: Attila Hotel 1039 Budapest, Attila u. 20. 

(GPS koordináták: 47°34’55" É 19°2’59" K)  

 


