
Előterjesztés 

 

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari  

Nyilvánosan Működő részvénytársaság 

 

Felügyelő Bizottsága 

ügyrend-módosításának jóváhagyására 

 

(Az új Ptk. és az annak alapján módosított Alapszabály szerint) 

 
 
1. Az Ügyrend II. fejezet (A Felügyelő Bizottság jogállása) 1. pontja az alábbiak szerint 

módosul:  

 

Törölt szöveg 1. pontból: 

 

1. A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok érdekében ellenőrzi a Részvénytársaság 

ügyvezetését. 

 

Új szöveg 1. pontban: 

 

1. A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok és a Részvénytársaság érdekeinek 

megóvása céljából ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését. 

 

 

2. Az Ügyrend V. fejezete (A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége) 1. és 3. pontja az 

alábbiak szerint változik: 

 

Törölt szöveg: 

 

1. A Felügyelő Bizottság tagjai az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni 

működésük során. Ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a 

Részvénytársaságnak okozott kárért - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai 

szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. 

 

3. A Felügyelő Bizottság tagjainak részesedésszerzésére és összeférhetetlenségére a 

Társasági Törvény 25 §-ának rendelkezései az irányadók. 

 

 A tilalom megszegésével okozott kárért az azt megszegő tag kártérítési felelősséggel 

tartozik. A kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkezésétől számított egy 

éven belül lehet érvényesíteni. 

 

 Új szöveg: 

 

1. A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, 

vagy nem megfelelő teljesítésével a részvénytársaságnak okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a 

részvénytársasággal szemben. 
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3. Az Ügyrend VI. fejezet (A Felügyelő Bizottság működése) 2. pontja az alábbi 

rendelkezéssel egészül ki: 

 

 

 Új szöveg: (2 pontban) 

 

2. A Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben a határozattervezet egyidejű 

megküldésével ülés tartása nélküli határozathozatalra is felhívhatja a tagokat. 

 

 

4. Az Ügyrend VII. fejezet (a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló kapcsolata) 3. pontja 

az alábbiak szerint változik. 

 

Törölt szöveg: 

 

3. A Könyvvizsgáló jog- és feladatkörére a Társasági Törvény és az Alapszabály 

rendelkezései az irányadók. 

 

 

 Új szöveg: 

 

3. A Könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 

a Felügyelő Bizottság felhívása esetén pedig köteles részt venni. A Felügyelő 

Bizottság köteles napirendre tűzni a Könyvvizsgáló által megtárgyalásra 

javasolt ügyeket. 

 

A Könyvvizsgáló jog- és feladatkörére egyebekben a Ptk. és az Alapszabály 

rendelkezései az irányadók.  
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