














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. 

 

Az Alapszabály javasolt módosításai 

2015. évi rendes közgyűlés 

 

 

HATÁLYOS SZÖVEG 

 

 

JAVASOLT MÓDOSÍTÁS 

 

(2) A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:  
 

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 

 

 

A Társaság fióktelepe:   
 

2510 Dorog, Esztergomi út 27. 
 

 

 

(2) A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:  
 

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 

 

 

A Társaság fióktelepei:   
 

2510 Dorog, Esztergomi út 27. 
 

  4031 Debrecen, Medvefű u. 20. 

 

 

Magyarázat: A társaság debreceni biotechnológiai 

üzeme (cím: 4031 Debrecen, Medvefű u. 20.) a társaság 

olyan tartós, - tevékenysége folytán - önállósult 

üzemi letelepedéssel járó helye, ami megfelel a 

fióktelep törvényi fogalmának. /Lásd a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7.§ (2) 

bekezdését./ Ezért a társaság javasolja a 

biotechnológiai üzemnek a társaság fióktelepei 

közé történő felvételét az Alapszabályba.  

 

 

 (5) A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

(TEÁOR '08): 

 

A Társaság fő tevékenysége: 

 

21.20  Gyógyszerkészítmény gyártása 

 

 

A Társaság egyéb tevékenységei: 

 

17.22  Háztartási, egészségügyi papírtermék 

gyártása 

20.13  Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 

20.14  Szerves vegyi alapanyag gyártása 

20.20  Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 

20.42  Testápolási cikk gyártása 

20.59  Máshová nem sorolt egyéb vegyi termék 

gyártása 

21.10  Gyógyszeralapanyag-gyártás 

26.60  Elektronikus orvosi berendezés gyártása 

32.50  Orvosi eszköz gyártása 

35.11  Villamosenergia-termelés 

35.12  Villamosenergia-szállítás 

35.13  Villamosenergia-elosztás 

35.14  Villamosenergia-kereskedelem 

35.21  Gázgyártás 

35.22  Gázelosztás 

35.23  Gázkereskedelem 

35.30  Gőzellátás, légkondicionálás 

 

 (5) A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

(TEÁOR '08): 

 

A Társaság fő tevékenysége: 

 

21.20  Gyógyszerkészítmény gyártása 

 

 

A Társaság egyéb tevékenységei: 

 

10.86     Homogenizált, diétás étel gyártása 

10.89     M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása 

17.22  Háztartási, egészségügyi papírtermék 

gyártása 

20.13  Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 

20.14  Szerves vegyi alapanyag gyártása 

20.20  Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 

20.42  Testápolási cikk gyártása 

20.59  Máshová nem sorolt egyéb vegyi termék 

gyártása 

21.10  Gyógyszeralapanyag-gyártás 

26.60  Elektronikus orvosi berendezés gyártása 

32.50  Orvosi eszköz gyártása 

35.11  Villamosenergia-termelés 

35.12  Villamosenergia-szállítás 

35.13  Villamosenergia-elosztás 

35.14  Villamosenergia-kereskedelem 

35.21  Gázgyártás 

35.22  Gázelosztás 
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36.00  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

37.00  Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

38.11  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

38.12  Veszélyes hulladék gyűjtése 

38.21  Nem veszélyes hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása 

38.22  Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

38.32  Hulladék újrahasznosítás 

39.00  Szennyeződésmentesítés, egyéb 

hulladékkezelés 

41.10  Épületépítési projekt szervezése 

46.19  Vegyes termékkörű ügynöki 

nagykereskedelem 

46.44  Porcelán-, üvegáru, tisztítószer- 

nagykereskedelem 

46.45  Illatszer nagykereskedelme 

46.46  Gyógyszer, gyógyászati termék 

nagykereskedelme 

46.47  Bútor szőnyeg, világítóberendezés 

nagykereskedelme 

46.49  Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme 

m.n.s. 

46.52  Elektronikus, híradás-technikai berendezés és 

alkatrészei nagykereskedelme 

46.69  Egyéb m.n.s. gép, berendezés 

nagykereskedelme 

46.73  Fa-, építőanyag-, szaniteráru- 

nagykereskedelem 

46.75  Vegyi áru nagykereskedelme 

46.76  Egyéb termelési célú termék 

nagykereskedelme 

46.90  Vegyestermékkörű nagykereskedelem 

47.41  Számítógép, periféria, szoftver 

kiskereskedelme 

47.42  Telekommunikációs termék kiskereskedelme 

47.53  Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló 

kiskereskedelme 

47.59  Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási 

cikk kiskereskedelme 

47.73  Gyógyszer kiskereskedelem 

47.78  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

49.20  Vasúti áruszállítás 

49.41  Közúti áruszállítás 

52.10  Raktározás, tárolás 

52.21  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

52.24  Rakománykezelés 

55.20  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-

szolgáltatás 

55.90  Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

56.21  Rendezvényi étkeztetés 

56.29  Egyéb vendéglátás 

64.20  Vagyonkezelés (holding) 

64.30  Befektetési alapok és hasonlók 

64.99  Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi 

közvetítés 

68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 

68.32  Ingatlankezelés 

70.10  Üzletvezetés 

70.21  PR, kommunikáció 

70.22  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

35.23  Gázkereskedelem 

35.30  Gőzellátás, légkondicionálás 

36.00  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

37.00  Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

38.11  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

38.12  Veszélyes hulladék gyűjtése 

38.21  Nem veszélyes hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása 

38.22  Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

38.32  Hulladék újrahasznosítás 

39.00  Szennyeződésmentesítés, egyéb 

hulladékkezelés 

41.10  Épületépítési projekt szervezése 

46.19  Vegyes termékkörű ügynöki 

nagykereskedelem 

46.38     Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 

46.44  Porcelán-, üvegáru, tisztítószer- 

nagykereskedelem 

46.45  Illatszer nagykereskedelme 

46.46  Gyógyszer, gyógyászati termék 

nagykereskedelme 

46.47  Bútor szőnyeg, világítóberendezés 

nagykereskedelme 

46.49  Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme 

m.n.s. 

46.52  Elektronikus, híradás-technikai berendezés és 

alkatrészei nagykereskedelme 

46.69  Egyéb m.n.s. gép, berendezés 

nagykereskedelme 

46.73  Fa-, építőanyag-, szaniteráru- 

nagykereskedelem 

46.75  Vegyi áru nagykereskedelme 

46.76  Egyéb termelési célú termék 

nagykereskedelme 

46.90  Vegyestermékkörű nagykereskedelem 

47.41  Számítógép, periféria, szoftver 

kiskereskedelme 

47.42  Telekommunikációs termék kiskereskedelme 

47.53  Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló 

kiskereskedelme 

47.59  Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási 

cikk kiskereskedelme 

47.73  Gyógyszer kiskereskedelem 

47.78  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

49.20  Vasúti áruszállítás 

49.41  Közúti áruszállítás 

52.10  Raktározás, tárolás 

52.21  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

52.24  Rakománykezelés 

55.20  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-

szolgáltatás 

55.90  Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

56.21  Rendezvényi étkeztetés 

56.29  Egyéb vendéglátás 

64.20  Vagyonkezelés (holding) 

64.30  Befektetési alapok és hasonlók 

64.99  Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi 

közvetítés 

68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 

68.32  Ingatlankezelés 
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71.12  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

71.20  Műszaki vizsgálat, elemzés 

72.11  Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 

72.19  Egyéb természettudományi , műszaki kutatás, 

fejlesztés 

72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, 

fejlesztés 

74.90  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 

77.12  Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

77.32  Építőipari gép kölcsönzése 

77.33  Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

77.39  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

77.40  Immateriális javak kölcsönzése 

81.10  Építményüzemeltetés 

81.29  Egyéb takarítás 

82.30  Konferencia, kereskedelmi bemutató 

szervezése 

82.92  Csomagolás 

82.99  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.51  Sport, szabadidős képzés 

91.01  Könyvtári, levéltári tevékenység 

96.01  Textil, szőrme mosása, tisztítása 

 

 

70.10  Üzletvezetés 

70.21  PR, kommunikáció 

70.22  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

71.12  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

71.20  Műszaki vizsgálat, elemzés 

72.11  Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 

72.19  Egyéb természettudományi , műszaki kutatás, 

fejlesztés 

72.20  Társadalomtudományi, humán kutatás, 

fejlesztés 

74.90  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 

77.12  Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

77.32  Építőipari gép kölcsönzése 

77.33  Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

77.39  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

77.40  Immateriális javak kölcsönzése 

81.10  Építményüzemeltetés 

81.29  Egyéb takarítás 

82.30  Konferencia, kereskedelmi bemutató 

szervezése 

82.92  Csomagolás 

82.99  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.10      Iskolai előkészítő oktatás 

85.51  Sport, szabadidős képzés 

91.01  Könyvtári, levéltári tevékenység 

96.01  Textil, szőrme mosása, tisztítása 

 
Magyarázat:  
 

(1) Az étrend-kiegészítők használatának mind a 

hazai, mind a nemzetközi piacokon történő 

térhódítása, valamint az előbbi termékekben rejlő 

piaci lehetőségek indokolják a társaság 

tevékenységi körének ezen termékek gyártása és 

nagykereskedelme tárgyában történő kiegészítését. 
(Lásd 10.86 Homogenizált, diétás étel gyártása, 10.89 

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 46.38 Egyéb élelmiszer 

nagykereskedelme) 
 

(2) A társaság által alapított és a dolgozók 

gyermekei részére  fenntartott  két óvoda 

üzemeltetésével összefüggésben az illetékes hatóság 

a hatályos jogszabályi előírásokra hivatkozással 

előírta az iskolai előkészítő oktatás tevékenységnek 

a társaság tevékenységi körében történő 

megjelenítését.  (Lásd 85.10 Iskolai előkészítő oktatás) 

 

 































RICHTER GEDEON NYRT.      
 

 
 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE  
 
 
 

I. Általános rendelkezések és szabályok 
 
1.1. A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (a továbbiakban: 

Társaság) Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
rendelkezéseinek, kiemelten a Ptk.-nak a felügyelő bizottságról (Ptk. 3:26-
28.§, 3:119-128, és 3:290.§.),az osztalék és osztalékelőleg fizetés feltételeiről 
(Ptk. 3:261-263.§), a negyedéves jelentésről (Ptk. 3:284 (1) bek.), az audit 
bizottságról (Ptk. 3:291. §), és a felelős társaságirányítási jelentésről (Ptk. 
3:289. §) szóló rendelkezései szerint, valamint a Társaság alapszabálya 16. 
pontjában foglaltaknak megfelelően végzi. 

 
Az FB az ügyrendjét a Ptk-ban előírtak alapján maga állapítja meg és határoz 
annak módosításáról, amelyet köteles jóváhagyás végett a Társaság 
(következő) közgyűlése elé terjeszteni. 
 

1.2. A Társaság közgyűlése az FB tagjait – beleértve a munkavállalói küldötteket is 
– a Társaság alapszabályában meghatározottak szerint legfeljebb három éves 
időtartamra választja. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az 
elfogadással jön létre. A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli 
nyilatkozatot kell tennie. 
 
Az FB tagjai maguk közül elnököt (a továbbiakban: elnök) választanak. Az FB 
e megbízást bármikor visszavonhatja. Ha az FB elnökének bármely okból 
megszűnik a felügyelő bizottsági tagsága, akkor megszűnik elnöki tisztsége is. 
 
Az elnök szervezi és irányítja az FB folyamatos működését, ennek során: 
 
(a)  az FB üléseit összehívja és levezeti, jóváhagyja az általa levezetett FB 

ülés jegyzőkönyvvezető által hitelesített jegyzőkönyvét; 
(b)  kapcsolatot tart az igazgatósággal. 
 
Az elnök – akadályoztatása esetén – jogosult helyettesítésére az FB valamely 
tagját előzetesen felkérni.  
 

1.3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

 a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával, 

 megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel 
bekövetkezésével, 

 visszahívással, 

 lemondással, 

 elhalálozással, 
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 a Ptk-ban szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével, 

 külön törvényben meghatározott ok bekövetkeztével, 

 a munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével. 
 

1.4. Az FB tag tisztségéről a Társaság igazgatóságához intézett írásbeli 
nyilatkozat útján bármikor lemondhat, de ha a Társaság működőképessége 
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új FB tag megválasztásáról 
megelőzőleg már gondoskodott. 

 

1.5. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következett be, 
amely miatt FB tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt az FB 
elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. 

 
1.6.  Amennyiben lemondás vagy egyéb ok – pl. munkavállalói küldött esetében a 

munkaviszony megszűnése – következtében az FB létszáma a Társaság 
alapszabálya szerinti minimális létszám (öt fő) alá csökken, az FB elnöke 
kezdeményezheti a közgyűlés összehívását. 
 

1.7. Az FB elnöke gondoskodik a folyamatos munkavégzésről. A munkavégzéshez 
szükséges feltételeket a Társaság igazgatósága biztosítja. 
 

1.8. Az FB testületként jár el. Az FB tagjai az FB munkájában személyesen 
kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. Az FB tagjai a Társaság 
igazgatóságától függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.. 

 
1.9. Az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Társaság közgyűlésén, és 

meghívás esetén az igazgatóság ülésén. 
 
1.10. Az FB tagja köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni, a munkája során a 

Társaságról szerzett ismereteit, információit bizalmasan kezelni. A titokkezelés 
szabályai szerint minősített anyagokat az FB tagjai az ülések után az 
elnöknek visszaadják, aki gondoskodik azok megfelelő dokumentálásáról, 
esetleges megsemmisítéséről.  

 
1.11. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, 

információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, 
illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult 
jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy 
veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a 
szükséges intézkedéseket megtette. 

 
1.12. Az FB munkavállalói küldött tagja – a Társaság üzleti titkait megőrizve – 

tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét 
az FB tevékenységéről.  

 
1.13. Az FB tagjainak tisztségük gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt 

költségeit a Társaság - bizonylatok alapján - megtéríti. 
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Formázott: Felsorolás és számozás

Törölt:  és egyúttal lemondását beadni

Törölt: ¶
Az üzemi tanács által munkavállalói 
küldöttként jelölt személy a közgyűlés 
által történő megválasztásáig az FB 
munkájában tanácskozási joggal vesz 
részt.

Törölt: ¶
Az FB ülését az elnöke hívja össze, a 
napirend megjelölésével. Az 
összehívást két tag az ok és a cél 
megjelölésével bármikor 
kezdeményezheti. Ha ilyen esetben az 
elnök az FB ülését nyolc napon belül 
nem hívja össze, annak összehívására 
a két tag jogosult. Az ülések 
összehívását – a napirendi pont 
egyidejű ajánlásával – az FB tagjain 
kívül a Társaság igazgatósága és a 
vezérigazgató is kezdeményezheti. 
Ebben az esetben is köteles az elnök 
az összehívásról intézkedni. Az FB 
dokumentációi (jegyzőkönyvek, 
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1.14. Az FB tagjai a közgyűlés által megállapított tiszteletdíjban részesülnek. 
 
 
 

II. Az FB feladata és hatásköre 
 

2.1. Az FB a Társaság általános ellenőrző szerve, amelynek feladata, hogy a 
Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze a Társaság ügyvezetését. 
A részvényesek nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügymenetét, a 
Ptk. és más jogszabályok, valamint az alapszabály és a közgyűlési 
határozatok betartását. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, annak 
hatékonyságát, az ügymenet szabályozottságát. 
 

2.2. Megtárgyalja az igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni 
helyzetéről, az üzletpolitikáról az FB részére – a Ptk. által előírt gyakoriság 
szerint – rendszeresen készített jelentését.  

 
2.3. Figyelemmel kíséri az állandó könyvvizsgáló tevékenységét és a munkája 

során szerzett tapasztalatok alapján kialakított véleményével segíti a 
közgyűlést az ügyvezetés tevékenységének megítélésében. 
 

2.4.  Az FB felvilágosítást kérhet az igazgatóságtól és a Társaság illetékes 
munkavállalóitól, betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 
könyveibe, megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja a Társaság 
fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát valamint 
szerződéseit. 
 

2.5. Az FB – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően - hivatalból vizsgálja a 
közgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, javaslatokat, amelyek a jóváhagyása 
nélkül nem terjeszthetők a közgyűlés elé; és köteles előbbiekkel kapcsolatos 
álláspontját a közgyűlésen ismertetni.  

 
2.6. Köteles az FB megvizsgálni az igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő 

IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolót, a számviteli törvény 
szerinti éves beszámolót, az igazgatóságnak az adózott eredmény 
felhasználására, és az osztalék fizetésére irányuló javaslatát, a vonatkozó 
indítványokat, előterjesztéseket, a közbenső mérleget, továbbá a Felelős 
Társaságirányítási jelentést. Az FB köteles megismerni az állandó 
könyvvizsgáló fenti tárgyakban adott véleményét, illetve jelentéseit. 

 
2.7. Az FB a tevékenységét eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokat az FB 

egy tagja, illetve szükség szerinti létszámú, az FB tagjaiból kialakított 
munkacsoport végzi. Ehhez az FB a Társaság munkavállalóit, vagy a 
Társaság költségére külső szakértőt is igénybe vehet.  

 
2.8. Az FB testületként működik, de az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével 

bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat állandó jelleggel is 
megoszthatja tagjai között.  

 
2.9. Az FB a tevékenysége során az állandó könyvvizsgálóval munkakapcsolatot 

alakít ki és együttműködik. Az állandó könyvvizsgáló az FB ülésen 
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tanácskozási joggal részt vehet, és az FB felhívására az FB ülésén köteles 
részt venni. Az FB köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által 
megtárgyalásra javasolt ügyeket. 
 

2.10. Az FB a munkája során feltárt szabálytalanságokról, a megszüntetéséhez 
szükségesnek tartott intézkedésekről kialakított véleményéről tájékoztatja az 
igazgatóság elnökét és a Társaság vezérigazgatóját. 

 
2.11.  Ha az FB feladatai ellátása során jogszabályba, vagy a Társaság 

alapszabályába, továbbá a közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket 
észlel, vagy arra a véleményre jutna, hogy a Társaság üzletvitele a Társaság 
vagy a részvényesek érdekeivel ellentétes, köteles a közgyűlést 
haladéktalanul összehívni és a közgyűlés napirendjére javaslatot tenni. 

  
2.12. Az FB feladatai ellátásához éves munkatervet készít, amelyet megküld az 

igazgatóság elnökének, a vezérigazgatónak és a könyvvizsgálónak is. 
Szükség szerint a munkatervét évközben megváltoztathatja, illetve új témával 
kiegészítheti. A módosításról az érdekelteket köteles értesíteni. 

 
2.13.  Az FB megvitatja az Audit Bizottság éves jelentését. 
 
2.14. Az FB a tevékenységéről, feladatai végrehajtásáról és annak eredményeiről a 

közgyűlés részére évenként jelentést készít. A jelentésben be kell mutatni az 
Audit Bizottság működését is. 

 
2.15. Amennyiben az FB munkavállalói küldött tagjainak egységes véleménye az 

FB többségi álláspontjától eltér, úgy a Társaság legközelebbi közgyűlésén a 
munkavállalói küldöttek kisebbségi álláspontját ismertetni kell.  

 
2.16. Az FB tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel 
okozott kárért való felelősség szabályai szerint,felelnek a Társasággal 
szemben. 

 
 

III.     Az FB működési rendje 
 
3.1. Az FB ülését az elnöke hívja össze, a napirend megjelölésével. Az 

összehívást kettő tag az ok és a cél megjelölésével bármikor 
kezdeményezheti. Ha ilyen esetben az elnök az FB ülését nyolc napon belül 
nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult. Az ülések 
összehívását – a napirendi pont egyidejű ajánlásával – az FB tagjain kívül a 
Társaság igazgatósága és a vezérigazgató is kezdeményezheti. Ebben az 
esetben is köteles az elnök az összehívásról intézkedni. Az FB dokumentációi 
(jegyzőkönyvek, határozatok) kezeléséről a Társasági Iroda gondoskodik.  

 
3.2.  Az FB az üléseire szóló meghívót, a napirend megjelölésével, nyolc nappal 

korábban az elnök vagy az általa kijelölt tag küldi ki. Az értesítést ajánlott 
postai küldeményként vagy személyes kézbesítés útján kell a címzettek 
részére elküldeni. A napirendet, a hozzákapcsolódó anyagokat az FB 
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megküldi az igazgatóság elnökének, a vezérigazgatónak és az állandó 
könyvvizsgálónak is.  
 

3.3. A napirendhez kapcsolódó anyagokat az ülés előtt legalább 3 nappal kell a 
tagok részére személyes kézbesítés, fax vagy e-mail útján megküldeni. 
 

3.4. Az FB üléseit az elnök vagy akadályoztatása esetén az általa helyettesítésre 
kijelölt tag vezeti. Amennyiben sem az elnök, sem a helyettesítésére kijelölt 
tag nincs jelen az FB ülésén, a jelenlévő tagok maguk közül megválasztják az 
adott ülés elnökét. 

 
3.5. Az FB tanácskozási joggal meghívhatja mindazokat, akiknek jelenléte a 

napirend tárgyalásához szükséges és indokolt. 
 
3.6. Az FB határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott és 

az ülésen a tagok kétharmada, de legalább négy fő jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az FB ülését el kell napolni. A 
határozatképtelenség miatt elnapolt ülés határozatképes, ha az FB-nek a 
Társaság alapszabálya 16.8 pontjában szabályozott arányban legalább három 
(3) tagja jelen van. Az FB határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű 
szótöbbségével hozza.  Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat 
elvetettnek tekintendő. 
 

3.7. Határozatok ülésen kívül, írásban (fax, ajánlott vagy e-mail levél útján) is 
hozhatók, ha az elnök indokolt esetben ilyen határozathozatalt rendel el, és 
ellene az FB egyik tagja sem emel írásban (fax vagy ajánlott levél vagy e-mail 
útján) kifogást a kézhezvételtől számított 3 (három) napon belül. 
 

3.8. Az írásbeli szavazás lebonyolítása az elnök feladata, melynek során köteles 
faxon, ajánlott levélben vagy e-mailben megküldeni az FB tagjai részére a 
döntést igénylő témára vonatkozó rövid előrejelzést és határozattervezetet 
azzal, hogy arra a tag 3 (három) napon belül írásban (fax, ajánlott vagy e-mail 
levél útján) köteles válaszolni a határozattervezet megfelelő részének 
aláírásával (igen-elfogadja, nem-ellenzi vagy tartózkodik) és az aláírás 
keltének egyértelmű feltüntetésével.  

 
3.9. Az írásbeli (ülés tartása nélküli) határozathozatal során jelen ügyrendnek a 

határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, 
ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi FB tag 
jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A 
szavazatok alapján az elnök megállapítja az FB álláspontját és azt legkésőbb 
a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül 
faxon, ajánlott levélben vagy e-mailben megküldi a tagoknak. A 
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi 
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
A döntést írásban rögzítve a szavazatokkal együtt a legközelebbi testületi ülés 
jegyzőkönyvéhez kell csatolni.  

 
3.10. Amennyiben a határozat meghozatalához (az elfogadás vagy az elvetés 

megállapíthatóságához) szükséges számú szavazat nem érkezik meg az FB 
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részére, vagy az FB bármely tagja az adott kérdés eldöntését FB ülés 
keretében kéri, az FB elnöke köteles az FB ülését összehívni. 

 
3.11. Az FB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, felsorolva benne a jelenlevők 

nevét és beosztását, az ülés helyét, időpontját, a tárgyalt témákat, lényegre 
törően és röviden bemutatva azokat a véleményeket és véleményeltéréseket, 
amelyeket az elnök vagy az FB más tagja lényegesnek ítél. Tartalmaznia kell 
a szavazás eredményét, a határozatokat - évenként újra kezdődő – 
folyamatos sorszámozással ellátva, továbbá a szükséges intézkedésre tett FB 
javaslatot. A jegyzőkönyvben az esetleges ellenvéleményeket is rögzíteni kell. 

 
3.12. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 8 napon belül el kell készíteni és a levezető 

elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával - 15 napon belül - meg kell küldeni 
az FB tagjainak. A tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 8 napon 
belül kifogásolhatják a jegyzőkönyvek, beleértve a jegyzőkönyv fordításának 
pontosságát, kérhetik annak kiegészítését, és/vagy módosítását. 

 
3.13. Az ülésről készített jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a 

jegyzőkönyvvezető hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni az FB 
tagjainak, az igazgatóság elnökének, a vezérigazgatónak és az állandó 
könyvvizsgálónak. 

 
 

IV.   Záró rendelkezések 
 

Ezt az ügyrendet az FB a 2015. március 17. ülésén tárgyalta meg és fogadta 
el. A soron következő közgyűlésnek jóváhagyás céljából előterjeszti. 

 
 

Budapest, 2015. március 17. 
 
 
 
 
              Dr. Chikán Attila 
                 az FB elnöke 
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