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A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a 

továbbiakban: a Társaság) felügyelő bizottsága (a továbbiakban: a 

Felügyelő Bizottság) ügyrendjét – a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. 

törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a Szabályozott 

Ingatlanbefektetési Társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint a 

Társaság Alapszabálya alapján - a következőképpen állapítja meg. 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság 

ügyvezetését. 

 

2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 

nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a részvényesek 

nem utasíthatják. 

 

3. A munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalói nem 

válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává. 

 

4. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a 

Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott 

károkért. Feladataikat az ilyen személyektől általában elvárható 

gondossággal kötelesek ellátni. 

 

5. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti 

titokként kötelesek megőrizni, a felügyelő bizottsági tagságuk megszűnését 

követően is. 

 

6.  A felügyelő bizottság tagjainak független személyeknek kell lenniük. 

Függetlennek minősül a felügyelő bizottság tagja, ha a Társasággal a 

felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.  

 

     Nem minősül függetlennek a felügyelő bizottság tagja különösen akkor,  ha  

(a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e 

jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig, 

(b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték 

fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban 

tevékenységet folytat,  

(c) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a 

leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy 

ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa, 

(d) közeli hozzátartozója a Társaság valamely – nem független – 

vezető  tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának. 
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(e) a Társaság eredményes működése esetén a felügyelő bizottsági 

tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az Igazgatósági 

tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részül a 

Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól,  

(f) a Társaság nem független tagjával egy másik gazdasági 

társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem 

független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van.  

(g) a Társaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló 

alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított 

három évig, 

(h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan 

gazdasági társaságban, amelynek független felügyelő bizottsági 

tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője. 

 

A Felügyelő Bizottság tagja szerezhet társasági részesedést a Társaságéval 

azonos főtevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá 

lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet is végző 

más gazdálkodó szervezetben. 

 

 

II. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 

 

1. A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll.  

 

2. Felügyelő Bizottsági tag megbízatása maximum 5 évre szól.  

 

3. A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége 

elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági 

társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni 

köteles. 

 

4. A Felügyelő Bizottság jogait testületként gyakorolja. A Felügyelő Bizottság 

egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 

illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 

ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, 

sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési 

feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

 

5. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.  

 

6. A Felügyelő Bizottság feladatait munkaterv alapján látja el. 
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7. A Felügyelő Bizottság ülésein a tagok kötelesek részt venni. Az adott 

felügyelő bizottsági ülésen fizikailag jelen nem lévő felügyelő bizottsági tag 

telefonon keresztül, videokonferencia, elektronikus vagy más távközlési 

eszköz (együttesen: "telefon") igénybevételével is részt vehet, azzal a 

feltétellel, hogy (i) az ülés megtartására szolgáló helyiség olyan telefonnal 

van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy az ülésen személyesen részt vevő 

minden tag hallhassa a telefonon keresztül részt vevő tag hangját; vagy (ii) 

ha minden tag telefonon keresztül vesz részt az ülésen, minden részt vevő 

tag egyidejűleg képes egymást hallani.  

 

8. A Felügyelő Bizottság a munkatervnek megfelelően, illetve szükség szerint, 

de évente legalább kétszer ülésezik. 

 

9. Az ülés összehívása a Felügyelő Bizottság elnökének a feladata. A 

Felügyelő Bizottság ülését az elnök minden olyan esetben köteles 

összehívni, amikor azt a Felügyelő Bizottság tagja kéri, írásban az ok és cél 

megjelölésével. Ha az elnök az összehívási indítvány átvételétől számított 8 

napon belül a Felügyelő Bizottság 30 napon belüli időpontra történő 

összehívásáról nem intézkedik, akkor a tag jogosult az ülést összehívni. 

 

10. A Felügyelő Bizottság ülését írásban kell összehívni, legalább 8 nappal az 

ülés időpontja előtt. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, 

helyét, a napirendet és az esetleges írásos anyagokat mellékelni kell. A 

meghívót és mellékleteit személyese, ajánlott levélben, e-mailben illetve 

telefax útján kell a Felügyelő Bizottság tagjainak eljuttatni. 

 

11. A meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül bármely felügyelő 

bizottsági tag javaslatot tehet a napirend kiegészítésére, amelyet az elnök 

köteles napirendre tűzni. A napirenden nem szereplő kérdésről a Felügyelő 

Bizottság csak akkor dönthet, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és az 

adott kérdés megtárgyalásával a jelenlévő tagok egyhangúlag egyet 

értenek. 

 

12. Felügyelő bizottsági ülés tartható érvényesen meghívó nélkül is, ha 

valamennyi tag jelen van, vagy más módon részt vesz az ülésen és nem 

ellenzi az ülés megtartását. 

 

 

13. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjainak 

kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. Amennyiben az ülés 

határozatképtelen, úgy az elnök haladéktalanul köteles intézkedni az 

újabb ülés 8 napon belüli időpontra történő összehívásáról.  

 

14. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- az ülés helyét és idejét, 

- a jelenlévőket (meghívottakat is), 
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- a napirendi pontokat, 

- az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elhangzott indítványok 

és észrevételek lényegét, 

- a szavazás eredményét, 

- a határozatot,  

- a határozat elleni tiltakozást, 

- az elnök és egy jelen lévő tag aláírását. 

A jegyzőkönyvben a nemmel szavazókat és a tartózkodókat név szerint meg 

kell jelölni. A Felügyelő Bizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti 

felvételét a jegyzőkönyvbe. 

 

15. A Felügyelő Bizottság elnöke – a Bizottsági ülést követő tíz napon belül – az 

MNB-nek megküldi azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg 

jelentéseket, amelyek a Felügyelő Bizottság által tárgyalt olyan napirendi 

pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak 

súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos 

szabálytalanság. 

 

16. A szavazás általában nyílt szavazással történik, de indokolt esetben vagy 

valamelyik tag indokolt kérésére az elnök titkos szavazást rendelhet el. 

Ebben az esetben az ellenszavazat indokának jegyzőkönyvben való 

rögzítését nem lehet kérni. 

 

17. A határozat meghozatala szempontjából a „tartózkodás”-t „nem” 

szavazatként kell figyelembe venni. 

 

18. A Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben egyes kérdések zárt ülésen 

történő tárgyalását is elrendelheti. A zárt ülésen csak a Felügyelő Bizottság 

tagjai lehetnek jelen. Ilyen esetben, a jegyzőkönyvben csak a jelenlévőket, 

az ülés időpontját és helyszínét, magát a határozatot és az esetleges 

különvéleményeket kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet zárt ülés esetén 

valamennyi jelen lévő tagnak alá kell írnia. 

 

19. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelen lévő tagok egyszerű 

szavazattöbbségével hozza.  

 

20. A Felügyelő Bizottság tagja jogosult az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság 

vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság 

könyveit és iratait megvizsgálni. 

 

21. Megszűnik az felügyelő bizottsági tag megbízatása: 

- a megbízás időtartamának lejártával, 

- visszahívással, 

- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

- lemondással, 

- elhalálozással. 
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A tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás annak bejelentésétől 

számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés a Felügyelő 

Bizottság új tagját már ezt megelőzően megválasztotta. 

 

22. A Felügyelő Bizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó valamennyi ügyben 

ülés tartása nélkül, írásban is hozhatnak határozatot. A tagok az írásban 

meghozott határozatokat jogosultak különálló példányokban aláírni és 

ezek a példányok együttesen egy és ugyanazon dokumentumot képezik. 

A Felügyelő Bizottság írásbeli határozatot kizárólag úgy hozhat, ha 

valamennyi tag egyetértése jeléül a határozatot aláírja. 

 

 

III. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE 

 

1. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi 

lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést 

megvizsgál, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A 

számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 

felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli 

jelentésének birtokában határozhat. 

2. Felügyelő Bizottság:  

 

a)      megállapítja ügyrendjét, és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti, 

b) tagjai sorából elnököt választ; 

c) a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzleti 

jelentést, valamint minden olyan előterjesztést megvizsgál, amely a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, 

d) a Ptk-ban meghatározott esetekben összehívja a közgyűlést, és 

javaslatot tesz annak napirendjére, 

e) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az 

eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel, 

f) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit. 

g) A mérleg főösszeg 10%-át meghaladó értékű eszköz beszerzése 

kizárólag az FB előzetes jóváhagyása után lehetséges. Az FB ellenőrzi 

a mérleg főösszeg 10%-át meghaladó értékű eszközök beszerzését, 

és amennyiben az Igazgatóság e tekintetben mulasztást követetett 

el, intézkedik a mulasztás következményeinek elhárításáról. 

 

3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége 

jogszabályba, alapító okiratba illetve közgyűlés határozatába ütközik, 

vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja 

a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére. 

 

4. Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége 

jogszabályba, illetve létesítő okiratba ütközik, ellentétes a Társaság legfőbb 
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szerve határozataival, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, az FB 

jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését e kérdés 

megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. 

 

5. A Felügyelő Bizottság gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen 

átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel. 

 

6. A közgyűlés által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az 

törvénybe, más jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik – a 

Felügyelő Bizottság és bármely tagja is kezdeményezheti. 

 

7. A Társaság képviselete a Felügyelő Bizottság által kijelölt felügyelő 

bizottsági tag feladata, amennyiben a közgyűlés jogsértő határozatának 

felülvizsgálata iránt az Igazgatóság tagja indított pert, és a Társaságnak 

nincs olyan igazgatósági tagja, aki a Társaságot képviselhetné. 

 

IV. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Társaság Igazgatóságának tagja és közeli hozzátartozója a Társaságnál 

a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható. 

 

2. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a 

közgyűlésen és az Igazgatóság ülésein, ezek napirendjére javaslatot 

tehetnek. 

 

3. A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos költségeket – ideértve a 

külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is – a Társaság 

viseli. 

 

4. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének egységes szerkezetbe foglalt szövegét 

jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

Budapest, 2018. október 9. 

 

 

Dr. Erdős Ádám Dr. Tordai Judit 

a Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság tagja 

 

 

Unger Anita 

a Felügyelő Bizottság tagja  

 
 


