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I.
A

iLTALiNoS

RbSZ

szERvEZETI ES M0KODESI SZABALYZAT (tov6bbiakban: SzMSz)

Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013.

a

Polgriri

ivi V. tdrvdny

Munka Tdrvdnyk0nyvdr6l sz,6l,6
figyelembev6tel6vel k6sztilt.

(tovabbiakban: Ptk.) 6s a t6bbsziir m6dositott a
2012.6vi I. tiirveny (tov6bbiakban: Mt.) rendelkez6seinek

A Szab6lyzat nem vonatkozik a Tiirsas6g tulajdonosaira (rdszv6nyeseire), a tulajdonosok es a
Tii.Lrsasiig iigyvezet6se ktiztitti viszonlra.

Az SzMSz a Corvinus Nernzetkdzi

Befektet6si

Z rlkiirien Miik0d6 Rdszvdnyt6rsas6g
- a T6rsasig saj6tossagaihoz

(tov6bbiakban: Tdrsasag) vezet6s6nek 6s gazdrilkod.i#Lnak
rugalrnasan igazod6 - szabAlyait tarlalmazza, igy kiil6ntisen:

a T6rsas6gra 6s annak miiktiddsdre jellemz6, ddnt6en nem vdltoz6, hosszabb idtitdvon

drvdnyes adatokat, alapvetri elveket 6s e16irisokatt
a T6rsasig iranyit6si rendszer6t, szervezeti fel6pit6s6t, tevdkenys6gi ktir6t, az 6ltaliinos
miik6'dis rendelkez6seit 6s eg/6b belsti szabdLlyait;
Tersasagvezetd szerveil, az alkalmazottak jogait 6s az altaluk betartand6
szab6lyokat.

a

Ha a T6rsas6g m6r megl6v6 egy|b szabilyzatai, utasitesai stb. a jelen SZMSZ-szel ellent6tes
rendelkezdseket tartalmaznak, akkor azokat a szabAlyzatokat az SZMSZ-ben foglaltak szerint

halad6ktalanul m6dositani kell. A szabdlyzatok m6dosit6&iig h6traldv6 id6szak alan az
SZMSZ rendelkezeseit kell alkalmami.
Abban az esetben, ha Alapszab6ly m6dosit6sa ktivetkea6ben az Alapszab6ly 'bs az SZMSZ'
ben szerepl6 eloir:isok egtmiissal ellentdtes rendelkezdseket tartalmamak, akkor minden
esetben az Alapszab6ly rendelkez6seit kell 6rv6nyesnek 6s t6nyad6nak tekinteni

A

T6rsas6g munkaszervezete tervszerii, fegrelmezett munk6j6nak biztositisa 6rdekdben

-

a

munkaszervezetben bekdvetkez6 viltozrlsokat, a szervezet 6s tevikenysdgi ktir
m6dositisainak, fejleszt6s6nek me gfelelien - az SzMSz{ folyamatosan akhralizrilni kell.

Az SzMSz tartalmiinak megismer6se ds az abban foglaltak betanasa a T6,rsas5g valamemyi
munkavillal6jinalq ktilsS munkatdrsinak alapvet6 ktitelessdge. Ezen tulmen6en az
alkalmazottaknak meg kell ismemiiik a saj6t munkav6gz6siiket, valamint a tiirsadalom
tagjainak magatartis6t szabdlyozb jogszabrilyokat, a munk6jukat szabiiyoz6 ktils6 6s bels6
rendelkez6seket.
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1.

A RESzvENyriRsAstic ADATAT

A Corvinus Nemzetkdzi Befektetdsi Zrirtkdriien Miikodo R6szv6nytrirsas6g sajat tokije
4.914.700.000,- forrnt, azaz n6gymillirird-kilencszAnizenn€gymillii-h€tszAzezer forint. A
Tirsasag fo tulajdonosa a Magrar Allam (tulajdonosijogait az MFB Maryar Fejlesadsi Bank
Zrt. gyakorolja), r6szv&ryese tovlbbA az MFB Magyar Fejlesa6si Bank 11, valamht a
Region6lis Fejlesa6si Holding Zrt is.
A T6rsas6s neve:

Corvinus Nemzetk0zi Befektetisi Zdrtk0riien
M{ikdd6 R6szvdnytrirsasig
Corvinus Zrt.
1027 Budapest, Kapris u.6-12. II. emelet
A Tfrsasdg hatd.rozatlan idotartamra alakult
Cg.0l-10-043547
12293160-241

A Tilrsasiie rdviditett neve:
A Tlrsasiie sz6khelve:
A Tiirsas6q id6tartama:
C6eieqvz6k sziima:

A Ti&sasis ad6szama:
A T6rsas6e miik0d6si m6dia:

2,

Z fikdrti

A |'ARsAs;G JoGiLL;sA

A Tiirsas6g, mint jogi szem6ly, sajiit c6gneve Corvinus Nemzetkdzi Befektetdsi Zirtkiirijen
miikdd6 Riszvdnytirsas6g - alatt jogokar szerezhet 6s kdtelezettsegeket vallalhar, igy
ktilitnosen tulajdont szerezhet, szerzSddst kdthet p€rt indithat ds perelhet6.
A T6rsasrig jogalanykint miiktid6se sor6n szerztid6ses kapcsolatba kerUlhet harmadik
szem6lyekkel. A szerzoddsekb6l keletkez6 jogok is kdtelezettsigek nem a Tirsas6g
r6szvenyeseit, hanem a T6rsas6got illetik meg, illetve terhelik.
A Tdrsas6g szerzod6seit tevdkenysdge keretdben dn6ll6an, sajrit belateM 6s akarat
elhatdroz6sa szerint, szabadon k6ti a c6ljainak megval6sit6sa 6rdek6ben.
A Tirsasig 6ltal kdtdtt szerzrid6sek jogositottj4 illewe kcitelezettje a Tirsasrig.
A T6rsasig a 2007. december 2l-6n elfogadott 6s t<ibbsz<ir, jelen szabAlyzat hatilyba l6p6s6ig
legutols6 alkalommal 2018. november
3.

l5

napjrin m6dositott Alapszabrilya szerinr m0kddik.

A TiRSAsic rEvEKENysEGr KoRE:

3.1 F6tevdkenys6g:
64.20.' 08 Vagyonkezel6s (holding)
3.2. Egy6b tev6kenys6gek:

l'08 Adatfeldolgozis, web-hosaing szolg6ltat6s
U.92.'08 Egy6b hitetnytijt6s (kivive az engeddlyhez k0t0n tevdkenys6get
63. I

64.99'08 Mdshov6 nem sorolt egrdb penziis/i kdzvetftds
66.19. '08 Ery€b p6nz[gyi kiegiszit6 tev6kenysig
68.20'08 Saj{t tulajdont, Mrelt ingatlan berbeadds4 iizemelter6se
69.20'08 Sz6mviteli, kdnyvvizsgi16i, ad6szak6rt6i tevikenysig
70.10'08 Uzletvezetis
70.21' 08 PR, kommunik6ci6
7 0.22' 08 t zlewiteli, egrib vezettii tan6csadis
73.20'08 Piac-, k6zvelem6ny-kuta6s
82.99'08 Mdshovi nem sorolt egy6b kieg6szft6 iizleti szolgalht6s
85.59'08 M6shovi nem sorolt egy6b oktatis
4

Enged6lyhez k6t6tt tev6kenys6get

a

Tiirsasiig csak

a

sziiks6ges hat6s6gi enged6lyek

megszerzdsdt k0vet6en, annak birtok6ban v6gezhet.

A Trirsas6g tufajdonosi is fels6 ininyit6, ellenorz6 szerveire - a K0zryiil6sre, az lgazgat6shg
is kdtelezettsdgeit giakorl6 Ve#rigazgat'tL a Feliiryelti Bizotlstigm - 6s azok

jogait

miiktjddsdre a Ptk. 6s az Alapszab6ly rendelkezesei az irhnyad6ak.

A T6rsasig tigyvezetrije az l$az9al& g jogait ds kotelezetts6geit gyakorl6 Yeztigazgat6. A
Y ezerigazgat6 hatdsk0r6be tarlozik az Alapszabrily szerint a Feliiryel6 Bizotts6g ekizetes
j6vrihary6sival a Szervezeti is Miik6ddsi Szab{lyzat (tovibbiakban: SzMSz) elfogad:is4
m6dosit6sa.

il.

SZERWZETISZAB4LYZAT

A T4RSAS^G SZERVEZETI FELEPfTESE
Az SzMSz tartalm azza aT rsas{g miik0d6sdnek, az ir nyit6 szervekhez, az tigyvezet6shez 6s
az eryes szervezeti erysigekhez, funkci6khoz rendelt feladatoknak, felel6ss6geknek, d0nt6si
jogk<iriiknek r6szletes [eir6s6t a szervezeti fel6pit6s szerinti bont6sban. A Tirsas6g szervezeti
fel6pit6set az l. sz6mri mell6kla szeml6lteti.

l.

IR/iNYlTd Es ELLENdRZO szERvEx

A T6rsas6g irinyit6 szervei a Kdzgliil6s 6s az lgazgat6sflgjogait ds kOtelezettsigeit gtakorl6
Y ezdrigazgatl. Az iranyitest ellen6rz6 szerv a Feliigyeld Bizottsag. A T6rsas6g sziimviteli
megfelelisdt, a T6rsasig t0rv6nyes szimviteli mi.ikdd6sdnek vizsg6latrit az dves besz6mol6
(szirnviteli t0rv6ny el6iriisainak val6 megfelel6sdnek) ellen6rzdsdn kereszt0l ell6t6 szerv a
fiiggetlen krinywizsgil6.

1.1.

Ktizgyfil6s

A T6rsasig legf6bb szerve a K0zgyiil6s. A K0zryiil6s feladat- 6s hat6sktir6be tartozik mindaz,
amit a Polg6ri Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Rk.) 6s az Alapszab6ly szlmdra
el6ir. A K0zgyiil6s kizir6lagos hauiskordbe tartoz6 tdmiikat a hatilyos AlapszabAly
tarlalmazza, de ide tartoaak kiildntisen az al6bbi k&d6sekben meghozand6 dtint6sek:
a) tov6bbi gazd6lkod6 szervezet alapit6sa vagy megsziintet6se,
b) gazd6lkod6 szervezetbn r6szesed6s megszerz6se vagy 6truh6zAsa.

1.2.

Igazgat6slg jogait 6s kiitelezetts6geit gyakorl6 Vez6rigazgat6

Igazgat6sigot, az lgazgat6s|g Ptk-ban meghat6rozott jogait 6s
ktitelezetts6geit a Ptk. 3:283$ alapj6n megv6lasztoltVezerigazgat6 gyakorolja, illetve teljesiti.
(Az lgazgat6sdg jogait 6s kdtelezettsegeit gyakorl6 Yez€igazgat6 kiz6r6lagos hataskdr6be
tartoz6 temakat a hatilyos Alapszabiiy larlalmazzz.\

A Tirsas6g nem v6lasztott
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1.3.

Fel0ryel6Bizottsig

A Tirsasig ellen6rz6

szerve a Feliigyel6 Bizotts6g, amely a testiilete iiltal elfogadott
Ugyrendje alaplhn v€gzi ellen6rz6, illewe iigyd6nt6 tevikenysdg6t. (A Feliigyel6 Aimttsag
fobb feladatait a hat6lyos Alapszabrily tartalmazza.)

1,4, Kiinywizsgil6
A T6Lrsas6gn6l a K0zryiil6s

6ltal v:ilasztott ftiggetlen kOnywizsgil6 mtikddik, aki

a

T6rsasiggal k6tott megbizisi szerz6ddse alapjdn elLitja a Ptk.-ban, a Szimviteli T6rv6nyben,

6s az Alapszabiiyban el6frt kdnywizsgril6i teend6ket. A
Kdnywizsg6lat c6lja annak megdllapitrisa, hogr a t6rsasig 6ltal az nzleti ivr6l kdszitett ives
beszimol6 a Szimviteli t0rvCny el6ir6sai szerint kdsziilq 6s ennek megfelel6en megbizhat6 is
val6s kipet ad a kirsasig vagyoni 6s pinzilgri helyzet6r<!1, a mflkddis eredm6ny6rol. A
kdnyr,,rizsgrilat sorin ellenririzni kell az 6ves beszimol6 ds a kapcsol6d6 0zleti jelentes
mds jogszabilyokban

adatainak dsszhangi6t 6s kapcsolat6t.

2,
A

UcyvEzETEs

T6rsasig iigyeinek intdzdset, iis,ryezetdsit

a

K0zgyiil6s felhatalmazlsa alapj

Igazgat6sig jogait 6s k6telezetts6geit gyakorl6 Vez6ri gazgat6 l6tja el.

n

az

A

T6rsasdg iizleti tev6kenys6gdnek, gazd6lkodiisiinak ir6nlt6sa, 6s a TriLrsaMg
munlav6llal6ihoz kapcsol6d6 munk6lrat6i jogok gyakorl6sa a yezligazgat6 hat6skdr6be
ta(ozik. A Yezaigazgat6 kdzvetleniil a jelen szab lyzatban reszletezeft szervezeti egysegek
mff k0d6s66rt 6s operativ infuryitrisri6rt tartozik feleltiss6ggel.

2.l,Yeziriglzgatf

A

Tdrsasdg eryediili vezeto tiszts6gvisel6je, akit a Kdzgyiilds v6lasa meg. A Tirsasrign6l
igazgat6sig nem miikodik, feladatait a Ptk:2:283 $-a szerinti yezligazgat' l6tja el. A
Yeztrigazgatdra vonatkoz6 szabiilyokat az Alapszabily iillapitja meg, melyek szerht a
Yez€igazgat6 a napi iigyek int6z6s6ben <in6ll6 ddnr6si jogkdrrel rendelkezik, mig az
Alapszabdlyban megjeldlt esetekben a Feliigrel<i Bizottsag, mint iigyd6nt6 Feltigyeld
Bizottseg rdszvete l6vel ddnt.

A Vezdrigazgat6 felett

a

munkiltat6ijogokat a Ktizgyfilds gyakorolja.

A

Tirsasiig Yez€igazgat6ja ir6nyitja a Tri.rsasig tev6kenys6g6t 6s munkaszervezet6t a
is a Tarsasig Alapszabilya keretei kozott, valamint a Fel0grel6
Bizottsrig 6s a K0zgriil6s egredi ddnt6sei alapj6n.
hat6lyos jogszab6lyok

A Yezligazgat6 a feladatait a T6rsasdg munkavallal6ir4 illetve megbizottakr4 szak6rt6kre
delegalhatja a tdrvenyes keretek k6zdtt.
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A Y ezaigazgat6 feladatkdre:
.
vdgrehajtjq illewe v6gehajtatja a jogszabilyokban, hat6stigi eloir6sokban,
kozgyiildsi- ds fel0ryel6 bimttsegi hatarozatokban foglaltakat;
.
mtikodteti a munkaszervezetet, melynek sor6n utasftisait ir6sban 6s sz6ban is

o
o
o

o
.
.
.
o
.
o

meghozhatja,

felmdri a tevdkenysdg elldtisiban kdzremiikdd6 munkat6rsakra vonatkoz6
szakmai igenyeket 6s ez alapjiin meghozza a sztiks6ges szem6lyi ddntdseket,
irdnyitja 6s feliigyeli a szabdlyzatalkot6si 6s a sz6mviteli rendszert,

ir6nyitja

6s feltigyeli a likviditas managementet, mely a

T6rsas6g

kiegyensrilyozott penziigyi folyamatainak ir6nyitds6t, feliigyelet6t jelenti, 6s
ami magiiban foglalja a penziigyi k6telezetts6gek teljesit6s6t, a penziigyi

k6vetel6sek behajt6s6t 6s az atmenetileg szabad penzeszk<iz<iknek - a
hozammaximalizil6s 6s a kock6zatok minimaliz6l6sa melletti - lektit6s6t.
gyakorolja a munkiltat6i jogokat a t6rsasSg minden munkav6llal6ja felett,
kapcsolatot tarl a tulajdonosok kdpvisel6ivel 6s a jogi szemdlyisdgii
tulajdonosok szakteriileteive[,
azellenorz6 hat6srlgokkal, szervezetekkel kapcsolatot tart (ASZ, KIHI, NAV,
slb.),
kapcsolatot tart a M6di6val,

tanyitja a T6rsasig strategi6janalq valamint tizleti terv6nek kidolgozis6t,
azt a Feliigyel6 Bizotts6& majd a Kdzgyiilds el6 teieszti;

6s

megval6sitja a Tersasiig strat6giejat 6s iizleti terv6t, javaslatot tesz az esetleges
m6dositasokra;

a

Tiirsasrig Feliiryelo
el<lterjesztdseket, beszirnol6kat, jelentdseket tesz
Bizottsig4 valamint K6zgyiil6se r6szire, valamint benyirjtiis el6tt gondoskodik
joggyakorl6 eltizetes honAjitulisirfl a k6vetkezo k6rd6sekben:
tovibbi gazd6lkod6 szqtvezel alapit6sa vagy megsziintet6se,

a tulajdonos

.
.

gazdalkod6 szervezetben r6szesed6s megszerz6se vagy 6truh6z6sa;

.

javaslatot tesz

.

SzabAlyzata1'
k6pviseli a T6rsas6got harmadik szem6lyekkel szernben'

a

Feltiryel<i Bizonsrig fel6

a

Szervezeti

6s Miik0disi

A Vezdrigazgat6 felel6s:
o afeladatktir6benmegfogalmazottteend6kvegehajtase€rt,
o a hatiiskrir6be tartoz6, hatdsk6r6be vont vagy utalt d<intesek meghozatal66rt;
o a T6rsasig hosszf tavt, gazdas6gos 6s biztonsigos mfikddds6drt;
o a Tersas6g eszk<izeinek hat6kony felhasmAl6s66rt, a tervek teljesites66(;
c az irAnit sa alatt 6116 tertiletek munk6j66rt.
Y ezlfigazgat6 rdszletes feladatait, felelossdgit a munkaszerzoddse,
Mfikod6si Szabilyzat, a T6rsas6g Alapszab6lya, illetve a Ptk. hat6rozza meg.

A

1

a

Szervezeti 6s

2.2.Plnziigi verctit

A

P6nziigri vezet6 ellatja a tirsasdg p6nziigyi 6s szimviteli feladatait. Ennek keret6ben

feladatai az alibbiak:

.
o
o

a T6rsasigkiegyensrilyozott likviditis6nakbiztosit6sa,
6ves 6s 6vkdzi beszimol6k k6szit6se,

szimviteli SzabAlyzat (Szrimviteli Politika, Szimlarend Szimlatiik6r)
elk6szit6se 6s aktu alizAllrsa,
a devizaig€nyl6sek, be- 6s kifizet6sek kezeldse, a sziiks6ges likvidikis biaosit6sa,
a p6nzsziml6k, penzszrimla-kivonatok kezelise, ellen6rzese,
a penzbeli juttatiisok, uimogat6sok kezel6se, nflvAntartasa,
konszolidici6s 6s kontrolling jelent6s k6szit6se a tulajdonos (ok) fel6,

t
.
.
o
. a TersasAg kontrolling rendszerenek fel6llitiisa, iizemeltet6se, adatszolgiiltatas a
vezerigazgatb es egy6b testiiletek sz6m6ra;
. a kdnyvel6si tevikenys6g elletris6nak ir6nyitris4 ellenrirzdse,
. a hini penzthrt kezell munkatirs irrinyitisa, a P6nz 6s Likvidit6skezel6si
SzabAlyzat szerinti utalv5nyozasi feladatok ell6t6sa;
. riszvetel a Corvinus Zrt. 6ltal a miikddds, valamint befektet6sek finanszirozdsara
kapott k6lts6gvet6si p6nzeszkdz6k nyilv6ntartrlsiban, elsz6mol6s6ban;

A pdnz0ryi vezetd munkiij6r a Titkrirs6g az aldbbi tevdkenysiggel segiti:
. utalasokel6kdszftise, Spectr4 Netbankirrendszerben tortdn6 rogzitdse,
. a beirkez6 szimlek - ilitatasa, kezel6se

A Pdnziigyi

vezet6 elldtja tovibbd a ponf6li6menedzsment feladatokat, mely feladatoka
Tirsas6g rdszesedcsdvel mi.ikdd6 t6rsasegok 6lral keszitett havi, negyeddves, dves jelentcsek
elemz6s6t, kezelis€t. a Cdltdrsasagok vagyoni, jovedelmi helyzetCnek, miikod6sdnek figyelemmel
kisdreset foglalja mag6ban.

Ezen beltl feladata kiil<in<isen:

l.

reporting feladatok, adatszolgiltaLisi tev6kenys6g t6mogatasa, a befektet6sek
rendszeres 6s eseti elemz6se, 6rt6kel6se,

2. a befektet6sekkel kapcsolatos akru6lis eredm6nyek, m6rlegadatok, penziigyi
mutat6k, kimutatesok6l elemz6s k6szit6se,

3. szokatlan jelens6gek okainak feltir6sa;
4. befektet6sekkel kapcsolatos beszimol6k
5.

elk6szit6se

a vezligazgat6

r6sz€re,

tulajdonosi d6ntdsek ekikiszitise is riszv6tel a vdgrehajtrisban;
befektetdsek ert6kel6se, iizleti tervek elemz6se

A pinziiryi vezet6 ftildtt

a Yez€ngazgat6 retdelkezik utasitrisi

jogkdrrel

2.3.Jogtanricsos
A jogtan6csos alapvet6 feladata ds funkci6ja, hogy a jog eszkdzrendszer€vel jiiLrulj on hozza a
Tinasig eredm6nyes 6s tdrvdnyes miik6d6sdhez, nytjtson szakmai segitsiget a T6rsas6g
jogainak 6s kdtelezetts6geinek 6rv6nyesiil6sehez, ennek keret6ben az al6bbi feladatokat l6tja
el:

l) A

TAnasig tirsasigi iratainak szerkesadse, illetdkes c6gbir6s6g riszdre t0rtdno
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benytjtrisa, kdpviselel cdgeljdrasokban,

a

keletkezett dokumentumok meg<irz6se 6s

nyilvrlLntart isa;

2)

jogi dokumentumait, kOzremiikddik a szerz6d6sek l6trehozdsiiban,
felkir6sre r6szt vesz a TArsas6g gazdasiryi, iizleti dontdseinek el6k6szites6ben 6s
Szerkeszti a T6rsas6g

vdgrehajti$ban;

3)

Rdszt vesz Tirsas6g bels6 szabdlyzatainak, utasit6sainak kidolgozirs6ban;

4)

KozremiikOdik az Sltal6nos 6s eryedi szerzod6sek elkdszitds6ben;

5)

Az eredeti szerz6ddsp6ld6nyokat a tdrv6nyes orz6si id6n beltil meg6rzi;

6) Szakmai feliigyeletet gyakorol

a

Trirsasiig miik6d6sdt drint6

jogi

k6rdisek

vonatkoz6s6ban;

7) lntdzi a k6z6rdekii

bejelent6sekkel, panaszokkal kapcsolatos feladatokat, azok
elint6zdsi16l nyilvdntartest vezet, ds folyamatosan elemzi 6ket;
8) Ell6tja a Tarsas6g peres 6s nem-peres iigyeiben ajogi k6pviseletet.
9) Ell6tja a Tfrsas6gjogi kdpviseletdt cs6d-, felsz6mol6si 6s v6grehajt6si iigyekben;
10) K0zremiikodik befektetdsi, ad6ss6grendezisi; 6s ingatlan iiryekben;
I I ) Nyilvantartast vezet az al6ir6s-mint6k6l, valamint vezeti a Tarsasiig r6szv6nyk<inyvdt;
l2) Figyelemmel kis6ri a ttirv6nyalkotest, jogszab|lyvitltozhsokaq a legfontosabb tj
td,rvinyekr6l is azok Crdemi v6ltozisair6l ktir e-mailben tij6koztatja a Tarsaseg vezetojdt.
l3) Riszvdtel a Feliiryel6bizofts6g 6s a K6zgyiil6s til6seinek tartalmi ds technikai
el6k6szit6seben (az uldsek napirendj6nek dsszeSllitasriban, a meghiv6k elk6szftdsdben, az
el6terjesztdsek Ossze6llftdsriban, a jeryz6kdnyvek elk6szitdsben);

2.4.Titkirsig

A

titkersegon dolgoz6 munkat6rs felett utasitesi jogkiirrel

a

Yeztigazgat6

rendelkezik. Feladatai:
r6szv6tet a Feliigtel6bizottsrig 6s a K0zryiil6s til6seinek megszervez6s6ben, az
iil6s anyagainak megkiild6s6ben, az iil6sekkel kapcsolatos reprezent6ci6s

.

.
.
.
.
.

feladatok ell6t6sa;

rdszvdtel a munkamegbeszdl6sek tartalmi 6s technikai el<ikdszit6sdben, a
jeryzrikdnyvek is emldkeztet<ik elkdsziiltdben,
a hbziperr^Ar - teljes anyagi felel6ss6g melletti - kezeldse,kOzremiik0d6s sajt6Cs

propagandaanyagok el6k€szitds6ben, beszerzdsdben,

kuls6, bels6 levelez6s lebonyolitris4 iktalis
k<izponti e-mailcfmre drkez6 levelek kezeldse,

nyomtatvany, irodaszer, reprezentici6 beszerz6se' kezel6se, miikdd6shez
sziiks6ges eszktizdk, anyagok beszerz6se,
iigf6l 6s partner nyilv6ntartis vezet6se,

'.
munkaid6nyilvAntartasvezet6se,
. a T6rsas6g fordltisi 6s esetleges tolrn6csol6si feladatailak megszervez6se,
. a T6rsas6g telefonkozpontos recepci6s €s protokoll teend6inek ell6t6sa,
' . rtsz.td]tel az esetleges marketing anyagok kialakiuisiban'
bels6 PR teenddk ellitrisa. heti kommunikdci6s jelent6s megkiild6se az MFB
.

Zrt t'szere

pdnziigyi vezet6 munkij:inak segit6se

az

utal6sok el6kiszitdse' Spectra

rendszerben tdrtdno rogzitdse, a beirkez6 szimlak
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-

iktatasa, kezel6se ritj6n

lrodai berendezesek, felszerelisek hasznilatival kapcsolatos technikai teend6k
(szolg6ltat6val kapcsolattartiis, eszk6z<ik iizemk6pess6g6nek fenntartris6ban
16szv6tel),

BiZosiuisi iigyek int6z6se (c6gaut6k, vagyonbiztosit6s) kapcsolattartiis

a

szolgeltatast nytijt6kka[,

Telekommunikiici6s eszkOzOkkel kapcsolatos technikai teend6k (szolgriltat6val
kapcsolattart6s, telekommunik6ci6s eszkdz<ik iizemkdpess6g6nek fenntartiisiiban
r6szv6tel),

C6gaut6k miikOddsk6pes 6llapotban tartrisa (szervizel6s, mosakis, t6li-ny6ri
gumik cser6je),
minden erydb teendo, ami titk ri, Y ezerigazgat6i asszisaencia k6r6ben
felmeriil.

2.5.TanAcsad6h kiils6 munkat{rsak

A Tinasrig a felmeriilS ig6nyek, valamint a sziiksdg esetdn kozgyiil6si, feliigrel6 bizottsrigi
hatdrozatok alapj{n a Yezdripazgat6 eltal megkdtott megbfzisi szerzriddssel kiilsci
munkatiirsak szolgiltat6sit veszi ig6nybe. Ilyen rilland6 kiils6 munkat6rsak az al6bbiak.

2.5.l.Kiinyvel6s

A

k6nyvel6s feladata a T6rsas6g 6ltal rendelkez6sre bocs6tott bizonylatok rIgzit€se az
analitikus nllvriurtartrisokban a Szimviteli rv., illetve a Szimviteli politikrlban r6gzitettek
szerint, igy kiil<indsen:
- A feldolgozott adarokb6l elkisziti 6s ellen6rzi a f6ktinyvi konyveldst.
- A szimviteli nllvrintart6sok alapjrin, a jogszabilyi el<lfnisoknak megfelek! zirlati
munk6kat elv6gzi, valamint risszeiillitja a m6rlegbeszimol6 szimszaki t6bl6zatait.
- Teljes(ti a szrimviteli is ad6jogszabrilyokban el<iirt bevall6si, jelentdsi

-

kdtelezettsegeket a T6rsas6g nev6ben.
A k<inywizsgiil6val folyamatos kapcsolatot tart, konzultril.

Havi frik6nyvi kivonatot kiszit, r6szt vesz a gazdasigi folyamatok elemzdsiben,
valamint a gazdasegi d6nt6sek el6k6szit€sdben.
Adatot szolg6ltat illetve elk6sziti az eseti, rendszeres 6s naprak6sz adatszolg6ltai1st
a tulajdonos r6szere

-

Ellatja Trirsasig teljes kttni binzimfejtdsdt, a TB. ds munkaii$/i feladatokar az
ezzel kapcsolatos bizonylatokat, dokument6ci6kat vezlrigazgatl r€szlre 6tadja,
Elk6sziti a kapcsol6d6 bevall6sokat, jelent6seket.

- Az 6ves fiikdnyvi

az

zinlatot, valamint
6ves beszimol6t (m6rleg,
eredm6nykimuta&ls, kieg6szit<i melldklethez sz0ks6ges tabLizatok 6s kimutatdsok)
a T6rsas6g Szdmvitel politikaj6ban meghatarozott, illetve a vez6riga zga:r etf.l
el6irt ha&irid6re elkdszfti.

-

Kdnyvek vezetes€.
A bejdv6- 6s kimen6 szirnhik kezeldse is kdnyveldse.
A T6rsas6g kdnyvel6si feladatainak ell6tisa.
Corvinus Zrt. 6ltal kibocs.itrisra keriil6 szimlak elkiszitCse is kdnvvelise.

l0

2.5,2.Informatika

A

Td.rsas6g

informatikai rendszer6nek fenntartisa 6s karbantart6sa a Yez€rigazgald utasitiiLsai

alapj6n.
Az ide tartoz6 feladatok kiiltin6sen:

.

.
.
.
r

Tirsas6gn6l miikod6 szamitastechnikai rendszerek szoftver 6s hardver
feliigrelete, karbantartrisq biaonsigos mi.ik0d6senek biztosirisa, adatmentes,
javaslattitel a szirnitastechnikai rendszerek korszeriisitdsdre, €s annak igdny
szerinti v6grehajtasa,
a sz6mit6stechnikai rendszer adatbiztons6ganak megteremtese 6s biztosilisa,

a

virusv6delem, ti.izfalkarbantartas
a szamit6stechnikai programok jogosult haszn6lat6nak biaositisa,
a

programok naprak6szseg6nek biaosit6sa.

2.5.3. Munkav6delem

vonatkoz6 mun-kav6delmi, foglalkoz6s-egdszs6gtlgyi ds hizvddelmi szab6lyok alapjin a
feh6telek kialakitflsfban val6 ktizremiikdd6s: javaslatt6tel a fizikai kdmyezeti kialakitasra,

A

munkatarsak oktatasa, szabdlyzatokhoz tervezet es m6dosit6 javaslatok k6szit6se,
nyilv6ntart6sok vezet6se, sziiks6g eseten a hat6s6gi etjar6sban a T6rsasiig 6rdekeinek
kepviselete.
2.5.4.Be1s6 ellen6rz6s

Yez6rigazgat6 ddntdse ds a Feltigyel6 Bizotts6g eltizetes j6vdharyiisa
keretdben v6gzi munk6j6t. A bels6 ellen6r a Feluryel<i Bizottsrig
kiils6
megbizis
alapj6n
ir6nyit6sa alaft miikodik, annak utasitdsai szerinl, azzal, hogy felette a megbizisi
szerz6d6sben a Yezlrigazgat6 jogosult gyakorolni a Megbiz6t megillet6 jogokat 6s

A bels6 ellenor a

ktitelezetts6geket a Felugre16 Bizottsiig el<izetes j6vaharyrisa mellett.

A

belso ellenor feladata

a

Fel0ryelo Bizotts6g munkrijinak szakmai

tdmogat6s4

rendszervizsgalati, t6ma- 6s c6lellen6rzdsi tevdkenysdg etldtrisa a belsd ellen6ri munkaterv
szerint.

bels6 ellen6r folyamatosan ellentirzi a T6rsasig miik0d6sdt, amelyr6l beszimoliisi
kotelezettsdggel tartozik a Feltigyel<i Bizottsig fel6.

A

ll

III.

A

T,iRSASIiG Mii,iODTsI sZABiLyAI

1. A T;RsAsic szABilyzArr RENDSZERE
l.LSzMSz

6s egy6b

szabilyzatok

A

Szervezeti 6s Miik0d6si Szabdlyzat tartalmazza a Trirsas6g szarvezeti feldpitds6nek
megfelel6en az irrinyit6 szervek tev6kenys6gi- 6s hat6sk<ir6t, illetve egyes szervezeti
egys6gekhez, funkci6khoz rendelt feladatokat, felel<issdgeket, haiiskttrdket €s ddntisi
jogktirOket. A Szervezeti 6s Mtkdd6si Szabelyzatot al6trlmasajriLk es kiegiszithetik eg/riszr6l
az egrdb (egres tdmrikat r€szleteiben tirgyal6) bels6 szabiilyzatok, lebonyolitisi rendek
mrisr6szr<jl a munkakOri leinisok. Egyes kiemelt tev6kenys6geke speci6lis szab6lyzatok
kesziilhetnek.

A T6rsas6g Alapszabdlya 6ltal meghatirozott szab6lyzatokkal kapcsolatos d6ntisi jogk6rdk:
A Kdzgyiilds kizriLr6lagos ddntisi hatriskdrdbe tartozi szab lyzatok:
o A Corvinus Zi. vezetl tisasdgvisel6i, feliiryel6bizottsrigi tagjai ds miis vezet6
dlkisf munkavillal6i javadalmazisinak m6dj6r6l 6s m6rrdkirol sz6l6
Szab|lyzat
o A Corvinus Zrl. Feltigyel6bizottsrig Ugyrendje

A

Feltiryelribizottseg iigydtintd feladatai ktirdben eljdrva eltizetesen jovlhagyla az
jogait 6s k6telezettsegeit gyakorl6 Yezdrigazgat6 6ltal kiad6sra 6s

lgazgat6siry

m6dositiisra kerii16 al6bbi szabrilyzatot:
A Corvinus Zrt. Szervezsti ds Miikdd6si Szabiiyzat
A Corvinus Zrt. Szoci6lis- 6s j6l6ti juttatrisok6l sz6l6 Szabalyzata

o
o

Minden mds szabiiyzatot a Y ez1igazgat6 saj6t hatriskdrben ad ki

l.2.Vezi

utasittis

A vezdrigazgat6 a Tiirsas6g operativ miikodtetdse sor6n direkt utasitisok kiad6s6val is ir6nyit.
Yez|igazgat6i utasitiisban szab6lyozhat6k mindazon konlr6t kirddsek 6s megoldand6
feladatok, amelyek szabilyoz6sa nem szerepel a belsri szab6lyzatokban ds az operativ
miikdd6st szolgf lj:ik

2. Helyettesit6si rend

A Yezerigazgat6t t6voll6t6ben a Y ez9rigazgalo 6ltal meghatiirozott iigyekben az dltala kijel6lt
szem6ly helyettesiti

A kijel<ilt helyettes a vezeigazgat6t t6voller6ben legjobb szakmai tud6sa szerint, a T6rsasiig
drdekeit szem elott tartv4 a mindenkori jogszabrilyoknak ds a belsti szab6lyzatoknak
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megfelel6en koteles eljemi,

oly m6don, hory az a

T6rsasdg

eltal folytatott

szakmai

gyakorlatnak is megfelelj en.

A helyettest a helyettesi feladatok ellitisiert kiiltin dij az\s nern illeti meg.

A

helyettes helyettesi jogk6r6ben eljiirva csak halaszthatatlan, operativ iigyekben hozhat
dontdst, mely ddntdsr6l kdteles a helyettesitett szem6ly, amint az lehets6ges, halad6ktalanul
Ertesiteni. A helyettesitds a munk6ltat6i jogok gyakorl6s6ra nem terjed ki.
3. Titoktartrisi kiitelezetts6g

Uzleti titok

Uzleti titok minden olyan, a T6rsas6g gazdlaslgi tev6keny#g6hez kapcsol6d6 milden nem
kdzismert, vagy az 6rinteft gazdasigi tevdkenysiget v6gz6 szem6lyek szim6ra nem kdnnyen
hozzAflrhetd olyan tdny, iij€koztatris, egt6b adat 6s az azokb6l k6sziilt OsszeellitAs amelynek
illet6ktelenek 6ltal tortdn6 megszerzdse, hasznositiisa, mrisokkal val6 kd'zl6se vagy
nyitvanoss6gra hozatala a jogosult jogos penzngyi, gazdasflgi, vagy piaci 6rdek6t s6rten6,
vagy veszdlyeztetn6, felt6ve, hogy a titok meg<irz6sdvel kapcsolatban vele jogszeriien
rendelkezo jogosultat felr6hat6s6g nem terheli.

a benne reszesedist szeremi kiviin6 szem6ly, a vezet6 6lkisil
kOtelesek a Tirsas6g miikdddsivel kapcsolatban
az
alkalmazottak
szem6ly, valamint
jutott
iizleti titkot id6beli korl6tozls ndlkul megtartani. A titoktart6si
tudom6sukra

A

T6rsas6g tulajdonosai,

k<itelezetts6g kiterjed arra a szem6lyre 6s szervezetre is,
minosiil<i informdci6hoz juton.

aki, illetve amely iizleti titoknak

4.K6pviselet 6s c6giegyz6s, p6nziiryi kiitelezetts6g v6llsl6sa, utalvitryozisi

jogkiiriik

Az Alapszab6ly rendelkezik a Tdrsasig cdgjegyz6s6nil, eryeztien a c€gegzdk adataival:

a

Trirsas6g c6gjegyz6sere 6s c6gk6pviselet6re a Vez6rigazgat6 iindll6an jogosult.

5.Bdlyegz6k hasznilata
Cdgb6lyegzonek tekintenddk mindazon sorszemozott bdlyegz6k, amelyen
hivatalos elnevez6se feltiintet€sre keriilt.

a

T6rsas6g

a

A

c6gszert aliirisra vonatkoz6
cdgbelyegz6k cdgnyilalkozatot 6rint6 haszn6latrit
rendelkez6sek szab lyozzik. Az ilyen bdlyegz6vel ell6tott, c6gszeriien aleirt iratok tartalma
ervenyes kdtelezetts6gvallalest, jogszerz6st, illetvejogr6l va16 lemondast jelent.
86lyegz6-nyilvdntartis c6lj6ra olda[- 6s sorsz6mozott, hitelesitett nllvantarrist kell hasm6lni.
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A

belyegz6 haszn6l6ja a ribizott belyegzodrt, annak rendeltet6sszerii hasm6lat66rt,
biaonsigos tfuolesiidrt, munkaidon kivtili elziras6drt feleloss6ggel tartozik.
A b6lyegzo elvesztds6t, vagy mris m6don t0rtCn6 megsemmisiilis6t azonnal k6te les jelenten i a
Vezdrigazgat6nak. Az elveszett b€lyegzl irv6nytelenitisdt hivatalos kdzlOnyben kell az
drintettek tudomes6ra hozni.

2.

A TiRSAsic MUNTUviLLAL6TNAK JoGAr bs KdTELEZETTSEcET

2.1.

A Munkavillal6k besorolisi rendje:

A

Tdrsasdgn6l dolgoz6 munkav6llal6k valamennyien
a16 tartomak.

a

Vez6rigazgat6 ktizvetlen

ir6nyit6sa

2.2.

Magatartisiktivetelm6nyek

2.2.1. A munkavillal6k jogai
A Tdrsasdg munkavdllal6inak elidegenithetetlen joga, hogt
megismerjik a T6rsasig terveit 6s cdlkitiiziseit, r6szt vegyenek ezek kialakitis6nak
folyamat6ban ds megtehessdk a munkijukkal dsszefiiggci javaslataikat;
v6gzett munk6juk6rt aa a munkaMrt, jutalmat 6s egy6b juttatast megkapj6k, amely a

Munka Tdrv6nyk<inyve, a munkaszerzod6siik, valamint a Tiirsas6g egydb bels<i
szabllyai alapjrin megilletik;
a munka oly m6don legyen megszervezve, hory a munkaviszonyb6l ered<l jogaikat 6s
kdtelezetts6geiket megfelel6en ryakorolni tudj6k;
alkotmdnyos jogailat a munkaviszony kapcsiin is megfelel<ien ryakorolni tudj6k;
biaositva legyenek sz6muka a munkav6gzdshez sziiksdges felt6telek 6s eszkdztik,
ide6rtve a munkavtgz1shez sziikseges ismeretek megszerz6s6nek biztositris6t is.
2.2.2. A munkavillal6k ktitelezetts6gei

A Tirsas6g minden munkavdllaloja

-

sajet munkatertilet6n

-

k<iteles:

munkahelydn az e16irt id6pontban munkira k6pes 6llapotban megielenni;
munkaidej6t - beosa{senak megfelelo - hat6kony munkav6gz6ssel eltdlteni, illetve ez
alatt munkav6gz6s c6lj6bol a munkelht6 rendelkezdsere 6llni;
munkdjit az elv6rhat6 szak6rtelemmel 6s gondoss6ggal a munk6jriLra vonatkoz6
szab6lyok, ekiirrlsok is utasitasok szerint vdgemi;
a vezerigazgati 6ltal kiadott munk6kat halad6ktalanul megkezdeni a vonatkoz6
szab6lyoknak ds ekiiriboknak megfelel6en, legjobb tudisa szerint
hatririd6re

-

-

elkisziteni, v6grehajtani. illetve tevikenysigir<il, elorehaladisrir6l, az - 6ltala el nem
herithat6 - esetleges akadrilyoz6 tinyez6kr<il felettesdt rendszeresen trj6koztatni,
besz6molni;
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-

munkat6rsaival eg/iittmiikodni is munk6j6t tigy v6gemi, illetve olyan magatartast
tanrisitani, hogy az miisok eg6szs6g6t 6s testi eps6g6t ne vesz6lyeztesse, munkejet ne
zavarja" anyagi krlLrosod6s6t, vagy helytelen megitdl6sdt ne id6zze el61'
munkajrit szem6lyesen elldtni;
legiobb tudasa szerint elosegiteni a Trirsasrig cilkitiizdseinek maradiktalan ds

-

eredm6nyes teljesit6set;

-

(fiiggelmi munkaktirevel jriro 6s funkcion6lis) ellen<irz6si feladatait folyamatosan

6s

kdvetkezetesen el16tni;
az eldirt szakmai oktatdsokon €s tovebbkipzdseken rendszeresen 6s esetenk6nt m6g a
kitteles r6sa venni, a munkiija ellitrisdhoz sztiksdges, el6irt
munkaidej6n tul is
kepesit6st. szakvizsg5t megszerezni:
a rendelkezesdre bocsetoft munlaeszktizdket, felszerel6seket gondosan meg6rizni.
rendeltetdsszeriien hasznblni, az anyagokat dszszer0 takar6kossdggal kezelni;
a T6rsas6g tulajdonanak meg6viis6t - minden lehetsdges eszktizzel - biaositani;
baleset vagy anyagi kiir megeloz6se ds megsziintetdse irdek6ben halad6ktalanul
int6zkedni, illetve a vezerigazgat6 figyelm6t felhivni, amint annak jelei el6tte ismem6

-

-

-

v6ltak;
vezet6j6nek el6zetesen bejelenteni tov6bbi munkaviszony ldtesitis6nek szind6k6t,
illetve a munkaidejCt 6rinto tovebbi munkav6gzdsre engeddlyt kdmi;
ertekezleteken, megbesz6l6seken csak olyan k6rd6sekben nllv5nithat v6lemdnl,
foglalhat iilliist, amelyre el6zetesen felhatalmaziist kapott, illewe hatiiskdrdbe tartozik.
6s az ilyen 6rtekezletekr6l a kikiild6 felettes vezet6nek kdteles jelentist tenni;

-

- a munk6ja sonh tudomasiira jutott iizleti titkot, valamint a munlciltat6ra 6s
-

tevdkenysdg6re vonatkoz6 alapvet6 fontoss6gri informici6kat megorizni;
a T6rsas6g tigyfeleivel 6s munkav6llal6-tdrsaival szemben udvarias, el6z6keny ds

figyelmes magatartast tantsitani, 6ltdzktid6s6ben viselked6s6ben a T6rsasig 5ltal
tamasztott ktiveteln6nyeknek megfelelni.

2.2.3.A munk{ltrt6 jogai 6s k6telezetts6gei

A

munk6ltat6i jog gyakorl6s6nak r6szletes rendj6t a Munka Tdrv6nyk<inyve, valamint

a

Trirsasig belso utasitdsa szabLlyozu.
Munk6ltat6i jogok k6r6 tartozik ktildntisen:

l.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

jogok,
munkaviszony l6tesit6sekor az atvallalt tartozesoka, munlaviszony megsziintet6sekor
a T6rsasriggal szemben fenn6ll6 tartoz6soka vonatkoz6 d<int6si jogok,
egydb munkaviszony, illetve egy6b munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszony l6tesit6s6nek
a munkaszerz6dds l6tesitdsdvel kapcsolatos

enged6lyez6s6re vonatkoz6 ddntes,
szabads6g, fizetds n6lkiili szabadsAg enged6lyez6se,

alapb6r m6dositisq jutalom, teljesitmdnydsa0nz6 juttatasok megillapit6sa,
munlaviszonyb6l szriLrmaz6 kdtelezettsegek megsert6se miatt szankci6k alkalmaz6sa,
karterit6si felel6ss6g megillapiuisa, ddntis a kdr vesztesdgkdnt t0rtdn6 leir6s6r6l, vagt
a kirt6ritisi ig€ny drv6nyesitise irinti eljririis kezdem6nyezds6r6l a munkavillal6val
szemben,

8. Killdldi kikiildet6s elrendel6se 6s igazol6sa,
9. munkakdrbe nem tartoz6 munka elrendel6se,
A munk6ltat6 ktiteles:

l.

az eg6szsdges 6s biaons6gos munkav6gzes felt6teleit bizositani;

t5

2.
3.

a munk6t riry megszervezni, hogy a munkav6llal6 a munkaviszonyb6l ered6 jogair
gyakorolni, kdtelezetts6geit teljesiteni tudja;
a munkav6 al6 szimfra a murkav6gz6shez sztiks6ges t6j6koztat6st 6s ir6nyit6st

4.

megadni;
a munkav6gz6shez sziiksdges ismeretek megszerz6s6t biaositani.

2.3.Munkakiiri leiris

A

munkavdllal6k munkaktir6nek r6szletes meghat Arozis|t a munkav6llal6k munkak6ri
leirbsai tartalmazzrik. Amennyiben az SzMSz rendelkez6sei 6s a munlakOri leir6sok k6z<itt
elterds van, tgv a munkak6ri leiresban foglaltak tekintendok ir6nyad6nak.

3,

A

VEzETd

lllist

szEMlLyEt( iLTAr_/iNos FELtL^ssEet

A Tlrsasig vezet6 rillisri munkavillal6ja

A

TirsasriLgndl vezet6 ell6,.ri munkav6llal6 a vez5'igazgat6, akiknek a munkaviszony6ra
Munka Ttirvdnyk<inyve vezetd 6lliisri munkaviillal6kra megallapftott szab6lyai vonatkoznak.

a

A vezetd Sllisri munkavillal6 kiiteless6ge

l.

a jogszabrilyokat, a bels6 utasitrisokat ds rendelkezeseket a beosaott munkavillal6kkal
pontosan ds felre nem irthet6 m6don kdz0lni, azokat betartani, illetve betartatni,

2. a vezet6 kttteles a d0nt6seit kozolni azokkal a munkav6llal6kkal, akiket a d6nt6s 6rint
3. a munkafegyelmet betartani 6s betartatni,
4. a beosztott munkav6llal6k tevdkenysdgdt ir6nyitani, ellenorizni,
5. beosrott munkavdllal6i rdszdre munk6t, illet6leg a munkavdgzdshez sz0ksiges
felt6teleket biztositani.

A vez€t6 dlldsri munkavillal6k felel6ss6ge

l.

a Trirsasiig vezetri 6ll6st munkaviillal6ja munkajogilag felelos a Trirsasdg eredminyes
miiktiddse 6rdek6ben a r'szere el6irt munkafeladatok v6grehajtris66rt, az altala hozoft
int6zked6sek, uosit6sok kdvetkezm6nyei6rt,

2. felel6s az ir nyitisa alatt ell6
3.

munkav6llal6k altal vezetett nyilventarr6sok,
adatszolgaltatiisok, jelent6sek helyess€g6ert,
felekis mindazokdrt az intdzkeddsekdrt, amit jogAlftisrinak, hakiskdrdnek, beoszkisiinak
megfelel6en tennie kell, illetve tennie kellett volna. A vezet6k felelossdge nem csokkenti
a beosztott munkavdllal6k munkakdri leir6sfban meghat6rozott szem6lyes felekiss6gct,

4. az anyagi is

fegyelmi felel6ssdg k6r€t ds mirtdkdl a Munka Torvinykdnyve es
vdgrehajtdsi szabiilyai, valamint a Tiirsasag belsri utasitiisai 6s a vonatkoz6
m

unkaszerzcid6s s zabdlyozza.

Fegyelmi 6s k{rt6rit6si

jogkiir

A T6rsas6g munkav6llal6i felett

a

vez(igazgati gyakorolja

l6

A munkakiiriik ritadisa
Amennyiben valamely munkavrlllal6 el6re ismert okb6l a szervezeti egysdg kttteldkdb<il
vdglegesen, vagy egy h6napot meghalad6 idotartamra ideiglenesen tiivozik, munkakOrdt rit
kell adnia. Az itadis iiwdtel tdnyit jegyzriktinyvben rdgzfteni kell. A jeryz<ik6nyvnek
tartalmaznia kell az 6tadoft munkakdr megnevezds6t 6s a ftigg6ben ldv6 vary folyamatos
iigyek jegyz6k6t, helyzet6t azok l6nyeges jellemz6ivel egyutt. A jeryzok0nyvet etad6nak 6s
6wev<inek, valamint az illetdkes vezetdnek al6frdsival kell ell6tnia.
Ha a munl<av6llal6nak a Tirsasiigndl a munkaviszonya megsziinik, a munkaszerzodds6ben.
illetve a megSllapodisban foglalt munklltat6i ktttelezetts6gek 6rvdnyesit6s6re a munkaktir
szab6lyos 6tad6s-6tv6tele ut6n keriil sor.

IV.

ZiRd

RENDELTGZESEK

El6viil6s
A munkaviszonnyal kapcsolatos ig6ny a t0rvdny szerinti idtitartam alatt 6vtil el. A
biincselekmdnnyel okozott kdr6rt fenn6l16 felel6ssig tit 6v, ha pedig a btintethet6sdg eliviildsi
ideje enndl hosszabb, ennek megfelelo id6 alatt 6viil el. Az elivtilds utiini teljesit6st eldvtil6s
cim€n visszak<ivetelni nem lehet.

I

latily-bal6p6s

l. A Szervezeti 6s Miikod6si Szabilyzat m6dosftrisa 2018. december l3- 6n l6p hauilyba, 6s
m6dositisig, illetve visszavonisig 6rv6nyes. Jelen utasitas hat6lyba l6pes6vel a lll20l7 sz.
vez'igazgat6i utasitis hatdlyat veszti.
2. A T6rsas6g Szervezeti is Miikdddsi Szab6lyzat6nak egr-egy m6solati p6ld6ny6t oly m6don
kell ririzni, hogy a munkaviillal6k sziiksdg esetdn tanulmfnyozhass6k a7, valamint kozzd kell
tenni a Tirsas6gn6[ szok6sos m6don.
A Szab6lyzat betartesa es betanatesa a Tirsas6g valamennyi munkavillal6jira ndzve kdtelezo.

Budapest, 201 8. december
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