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Preambulum 

 

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: SET GROUP Nyrt. vagy 
Társaság) Közgyűlése 2018. május 31. napján elfogadott új Alapszabályával létrehozta a Társaság 
Felügyelőbizottságát, melynek működéséhez kapcsolódó rendelkezéseket jelen Ügyrend hivatott 
meghatározni. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A Felügyelőbizottság minimum 3 (három) maximum 5 (öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság 
tagjait és elnökét a Közgyűlés választja 1 (egy) éves határozott időtartamra. 
 

2. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság 
ügyvezetését. 
 

3. A Felügyelőbizottság jogait a hatáskörébe tartozó ügyekben testületileg vagy az arra a testület 
által felhatalmazott tagja útján gyakorolja. 
 

4. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság munkavállalóitól, vezető tisztségviselőitől – a Stratégiai 
Igazgató útján - felvilágosítást kérhetnek. 

 

A Felügyelőbizottság elnöke 

 

1. A Felügyelőbizottság elnökét a Közgyűlés választja 1 (egy) év határozott időtartamra. 
 

2. A Felügyelőbizottság elnökének jogai és kötelezettségei: 
a) a Felügyelőbizottságot az elnök képviseli, 
b) részt vesz a Társaság Igazgatóságának ülésén, valamint Közgyűlésén, 
c) a napirendet és a határozati javaslatokat tartalmazó meghívóval összehívja a 

Felügyelőbizottság üléseit, 
d) vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, összefoglalja és lezárja a napirendi pontok vitáját, 

elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét, 
e) ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok és a Társaság 

Alapszabálya, valamint a Felügyelőbizottság egyedi határozatai a hatáskörébe utalnak. 

 

A felügyelőbizottság feladatköre 

 

1. A Felügyelőbizottság megvizsgálja és Társaság Közgyűlésének jelentést készít az éves 
beszámolóról és az adózott eredményre vonatkozó javaslatról. 
 



2. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság szabályzatait, üzleti tervét és azok végrehajtását. 
 

3. Ha a Felügyelőbizottság jogellenességet, Alapszabályba ütköző tényt, mulasztást tapasztal, 
köteles erről haladéktalanul értesíteni az Igazgatóságot. 
 

4. A Felügyelőbizottság megvizsgálja az Igazgatóság által három havonta készített jelentéseket. 
 

5. A Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Társaság rendkívüli Közgyűlését, ha megítélése 
szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a 
Társaság Közgyűlésének határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit. 
 

6. A Felügyelőbizottság a Társaság könyveibe betekinthet, iratait megvizsgálhatja, melybe 
szükség esetén külső szakértőt is igénybe vehet. 

 

A Felügyelőbizottság ülései 

1. A Felügyelőbizottság szükség szerint tartja üléseit, minden évben legalább négy ülést tart. 
 

2. A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze legalább 5 nappal az ülést megelőzően 
meghívó kiküldésével. A meghívó tartalmazza a tervezett napirendet, az ülés helyét és idejét, 
valamint határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontját. 
 

3. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult javaslatot tenni ülés összehívására az ok és cél 
megjelölésével, melyről az elnöknek 5 napon belül gondoskodnia kell. 
 

4. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult javaslatot tenni arra, hogy a Felügyelőbizottság 
bármely, a hatáskörébe tartozó ügyet tűzzön napirendre az ülésén. 
 

5. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt 
ügyeket. 
 

Az ülés szabályszerűsége, határozatképessége, az ülés menete 

 

1. A Felügyelőbizottság elnöke ellenőrzi az ülés megnyitását megelőzően, hogy az ülés 
szabályszerűen került-e összehívásra. 
 

2. A tanácskozás megkezdése előtt a Felügyelőbizottság elnöke ellenőrzi az ülés 
határozatképességét. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha azon a 
felügyelőbizottsági tagok legalább 2/3-ada jelen van. 
 

3. A napirendi pontok megtárgyalásánál bármely felügyelőbizottsági tag szót kérhet és a 
napirendi ponthoz hozzászólhat. 
 

4. A napirendi pont megvitatását követően az elnök lezárja a vitát és elrendeli a szavazást a 
határozati javaslatról. Ezt követően megállapítja a szavazás eredményét. 



5.  Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagnak egy szavazata 
van. Szavazni „igen”-nel, „nem”-mel és „tartózkodom”-mal lehet. 
 

6. A Felügyelőbizottság határozatait sorszámmal kell ellátni. Minden ülésen újrakezdődnek a 
számozások, a sorszámot követően zárójelben a határozathozatal dátumát kell feltüntetni. 
 

7. A Felügyelőbizottság ülésére meg kell hívni a Társaság Igazgatóságának elnökét és Stratégiai 
Igazgatóját, akik tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen. 
 

8. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ülés helyét és 
idejét, az összehívás szabályszerűségét, a jelenlévők nevét, az ülés napirendjét, a napirendi 
pontok megvitatásának rövid összefoglalóját, a meghozott határozatokat, valamint a szavazati 
arányokat. 

 

Záró rendelkezések 

 

1. Amennyiben bármilyen okból három fő alá csökken a Felügyelőbizottság létszáma, arról 
haladéktalanul értesíteni kell a Társaság Igazgatóságát, aki gondoskodik a Felügyelőbizottság 
új tagjának megválasztásáról. 
 

2. A Felügyelőbizottság tagjai a tevékenységük során tudomásukra jutott információt kötelesek 
üzleti titokként kezelni és megtartani azt. 
 

Budapest, 2018. ........ 

 

        Felügyelő Bizottság Elnöke 

                SET GROUP Nyrt.  

 


