ORVTNUS
NETVZETKOZI BEFEKTETES I ZAT,

Szen'ezeti 6s Miikiid6si Szab:ilvzat

Jelen Szervezeti ds Mr.iLkdd6si Szabilyzat a Trirsasiig Feliigyel6 Bizotts6giinak elozetes
j6vahagyisdt (15/2019. (V[.15.) szdLrnt FB hatarozat) k6vet6en, a Y ez,igazgato 6ltat r6rtdn6
elfogad6st 6s kihirdet6st k<ivet<ien l6p hatrilyba, melynek vdgrehajt6srir6l a Y ez€rigazgato
gondoskodik.

Hatilyba l6pett: 6/2019 szirni Y ez6igazgat6i utasitrissal 2019. jtlius l5-6n.
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I.

/iLTALiNos REsz

A

SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZAT (tovdbbiakban: SzMSz) a Potgri'ri
Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. dvi V. tdrvdny (tovdbbiakban: Ptk.) 6s a t6bbsz6r m6dositott a
Munka T6rvdnyk6nyv6r<il sz(tl6 2012. evi I. tdrvdny (tovribbiakban: Mt.) rendelkezdseinek
fi

gyelembev6tel6vel kesztilt.

A Szabrilyzat nem vonatkozik

a Tilrsas6g tulajdonosaira (r6szv6nyeseire), a tulajdonosok es a

Tdrsasiig iigyvezet6se k6z<itti viszonyra.

SzMSz a Corvinus Nemzetkdzi Befektet6si Zrirtkdnien Miikdd6 Reszv6nl.tii.rsasrig
(tovdbbiakban: Tdrsasdg) vezet6s6nek 6s gazd6lkodisdnak
a Tiirsas6g saj6toss6gaihoz
rugalmasan igazodo - szabrilyait tafialmazza, igy kiil6n6sen:

Az

-

a Trirsasdgra 6s annak miikddes6re

jellemz6, ddnt<ien nem v6ltoz6. hosszabb idStiivon

6rvdnyes adatokat, alapvet6 elveket 6s el6iriiLsokat;
a Tdrsas6g irdnltisi rendszer6t, szervezeti fel6pit6s6t, tev6kenysegi kiir6t, az altal6nos
mrikdd6s rendelkezeseit ds egy6b bels<i szab6lyait;
a Tiirsasegvezet6 szerveit, az alkalmazottak jogait 6s az rlltaluk betartand6 szabdlyokat.

Ha a Tarsasdg mar megldv6 e1yeb szab|ltzatai, utasitiisai stb. a jelen SZMSZ-szel ellent6tes
rendelkezdseket tartalmaznak, akkor azokat a szabilyzalokat az SZMSZ-ben foglaltak szerint
halad6ktalanul m6dositani kell. A szab6lyzatok m6dositds6ig h6tral6vri id6szak alatt azSZMSZ
rendelkezdseit kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha Alapszabdly m6dositrisa kdvetkezt6ben az Alapszab6ly 6s az SZMSZ-ben
szerepl6 el6ir6sok egym6ssal ellent6tes rendelkezdseket tartalmaznak, akkor minden esetben az
Alapszabdly rendelkez6seit kell 6rv6nyesnek 6s iriinyad6nak tekinteni

A Tiirsasiig munkaszervezete tervszerii, fegyelmezett munk6janak biaositiisa 6rdek6ben

a

munkaszervezetben bekdvetkez6 vriltoziisokat, a szervezet ds tevdkenysdgi k6r m6dositiisainak,
fejlesadsdnek megfele16en - az SzMSz-t folyamatosan aktualiz6lni kell.

Az SzMSz tartalm6nak megismer6se 6s az abban foglaltak betartisa a TiiLrsas6g valamennf
munkavrillal6jtinak, kiils<i munkatiirsiinak alapvet6 k<iteless6ge. Ezen ttlmen6en az
alkalmazottaknak meg kell ismemiiik a saj6t munkav6gzdsiiket, valamint a tii.rsadalom
tagfainak magatart6s6t szabiiyozo jogszab6lyokat, a munkejukat szabrilyoz6 kiils<i 6s bets<i
rendelkez6seket.
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1.

A RESZVENYT/LRSAS/IG ADATAT

A

Corvinus Nemzetk6zi Befektetdsi Zrirtkdriien Mrikddo R6szv6nyt6rsas6g sajrit tok6je
4.914.700.000,- foint, azaz n6g),rnilliard-kilencsziatizenn€gymillio-hdtsziaezer forint. A
Tiirsasrlg fo tulajdonosa a Magyar Allam ltula.ldonosi jogait az Nemzeti Vaeyon Kezel6s66rt
Feletcis Trirca N6lkiili Minisaer gyakorolja), r6szv6nyese tovribb6 az MFB Magyar Fejleszt6si
Bank Zrt, valamint a Regioniilis Fejleszt6si Holding Zrt is.

A Tiirsas6g neve:

Corvinus Nemzetkdzi Befektetdsi Zirtkbrtten

A Tiirsasiie r6viditett neve
A Tiirsasris sz6khelve:

AT

id6tartama:
C6eieqvz6k sz6ma:
A Trirsas6 ad6sziima:
A Tiirsasiie miikdddsi m6dia:

2.

Mrik6d6 R6szvdnltiirsas6g
Corvinus Zrt.
1027 Budapest, Kapris u. 6-12. II. emelet
A Tairsas6g hatiirozatlan idotartamra alakult
Cg.01-10-043547
12293r60-2-4t
ZAr1k6n)

A TiRSAS/ic JociLLisA

A T6rsasdg, mint jogi szem6ly, saj6t c6gneve - Corvinus Nemzetkdzi Befektet6si Zrirtkdriien
mrikdd6 Rdszv6nytiirsasiig - alatt jogokat szerezhet es k6telezetts6geket vrillalhat, igy

kiilSndsen tulajdont szerezhet, szerz6ddst kdthet, pert indithat 6s perelhet6.
TiiLrsas6g jogalanyk6nt miiLkdd6se soriin szerz6d6ses kapcsolatba kertilhet harmadik
szemdlyekkel.
szerz6ddsekbril keletkez6 jogok ds kdtelezettsdgek nem a Tiirsas6g
reszv6nyeseit, hanem a TiiLrsasdgot illetik meg, illetve terhelik.
A Trirsasrig szerz6d6seit tev6kenys6ge keretdben dnrill6an, sajet belet6sa 6s akarat elhatiiroz6sa
szerint, szabadon k6ti a c6ljainak megval6sitrisa 6rdek6ben.
A Trirsasrig riltal k6tdtt szerz6ddsek jogositottja, illetve kdtelezettje a Tilrsasrig.
A Tdrsasrig a 2007. december 2l -en elfogadott 6s tdbbszdr, jelen szabiiyzat hat6lyba l6p6s6ig
legutols6 alkalommal 2018. december 22. napjrin m6dositott Alapszabiilya szerint mtikddik.

A

A

3.

A TiRsAsiG

TEVEKENysEcr KoRE:

3.1 F6tev6kenys6g:
64.20.' 08 Vagyonkezelds (holding)
3,2. Egl6b tev6kenys6gek:
63. I 1'08 Adatfeldolgozis, web-hoszting szolg6ltatis
64.92.'08 Egy6b hitelnyijtris (kiv6ve az enged6lyhez k6t6tt tevdkenysdget
64.99'08 Miishovri nem sorolt egydb p6nziigyi kdzvetit6s
66.19. '08 Egy6b p6nztigyi kieg6szit<i tevdkenys6g
68.20'08 Sajet tulajdont, b6relt ingatlan b6rbead6sa, iizemeltet6se
69.20'08 Szrirnviteli, kdnyvvizsg6l6i, ad6szakdrt6i tev6kenysdg
70.10'08 Uzletvezet6s
70.21'08 PR. kommunikrici6
70.22'08 Uzletviteli, egydb vezet6i tanricsadds
7 3.20' 08 Piac-, k6zv6lem6ny-kutatris
82.99'08 Miishov5 nem sorolt egydb kieg6szit<i fizleti szolg6ltatris
85.59'08 Miishovri nem sorolt egy6b oktatris
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a

Enged6lyhez k6tdtt tevdkenys6get
TriLrsasdg
megszerzds6t kdvet6en. annak birtok6ban v6gezhet.

csak

a

sziiks6ges hat6s6gi enged6lyek

A Trlrsasrig tulajdonosi 6s lelsri ir6nyit6, ellen6rzci szerveire - a Kdzgytildsre , az lgazgalisiry
jogait ds kdtelezettsdgeit gyakorl6 Y ezerigazgat6ra. a Feliigyel6 Bizottsrigra - 6s azok
mtik6d6s6re a Ptk. 6s az Alapszabiiy rendelkezdsei az iriinyad6ak.
Trirsasrig iigyvezet6je az lgazgalisttg jogait ds kdtelezetts6geit gyakorl6 Vez6rigazgat6. A
tartozik az Alapszabrily szerint a Feltigyeki Bizottsiig ekizetes
j6vrihagy6sdval a Szervezeti ds Miikitddsi Szabiiyzat (tovdbbiakban: SzMSz) elfogadrisa,
m6dositrisa.

A

Y ezdigazgato hataskdrebe

IL

SZERVEZETISZABALYZAT

A T4RSAS4G SZERVEZETI FELEpiTESe
Az SzMSz tartalmazza a Trfusasilg miik<idds6nek. az irinyito szervekhez, az iigywezetdshez ds
iz egyes szervezeti egysdgekhez, funkci6khoz rendelt feladatoknak. felel6ssdgeknek, ddnt6si
jogkdrdknek r6szletes leinis6t a szervezeti felepit6s szerinti bontisban. A T6rsas6g szervezeti
fel6pit6s6t az I . sziimri mell6klet szeml6lteti.

1,

IR/iNvird

Es

etteNdnzd szrnvrx

A T6rsasiig ir6nyit6 szervei a Kdzgyiil6s 6s az Igazgat6stig jogait 6s kdtelezettsdgeit gyakorl6
Y ez€igazgato. Az irrinyitdst ellen6rz<i szerv a Feliigyelo Bizottsrig. A Trirsas6g sz6mviteli
megfeleldsdt, a TSrsasdg tdrv6nyes szamviteli mtikdd6sdnek vizsgrilatrit az 6ves beszirnol6
(szimviteli tdrvdny el<iiriisainak val6 megfelel6s6nek) ellen6rz6s6n kereszttil ell6t6 szerv a
fiiggetlen k6nywizsg6l6.

1.1.

Kiizgriil6s

A T6rsas6g legf6bb szerve a Kdzgyrilds. A K6zgyril6s feladat- 6s hatriskdr6be tartozik mindaz,
amit a Polgriri T6rv6nyk<inyvr<il sz6l6 2013. dvi V. tdrv6ny (Ptk.) 6s az Alapszabrlly szdmdra
el6ir. A Kdzgyriles kizir6lagos hatiiskdr6be tartoz6 tdmAkat a hat6lyos Alapszabrily
tartaknazza, de ide tartoznak kiiltindsen az al6bbi kdrd6sekben meghozand6 d6nt6sek:
a) tovdbbi gazdrilkod6 szervezet alapitdsa vagy megsztintetese,
b) gazd6lkod6 szervezetben r6szesed6s megszerz6se vagy 6truhaz6sa.

1.2.

Igazgat6sig jogait

6s

ktitelezetts6geit ryakorl6 Y ez6figtzgtt6

T6rsas6g nem v6lasztott lgazgat6s6got, az lgazgatositg Ptk-ban meghatriLrozott jogait 6s
k6telezetts6geit a Ptk. 3:283$ alapjrin megv6lasztott Y ez€igazgat6 gyakorolja, illetve teljesiti.
(Az lgazgatis|g jogait 6s k6telezettsegeit gyakorl6 Y ez6igazgat6 kiz6r6lagos hatrisk<ir6be
tartoz6 t6m6kat a hatrilyos Alapszabrily artalrnazza.)

A
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1.3.

Feliigyel6Bizottsig

A Tiirsas6g elleniirz6 szerve a Feliigyel6 Bizotts6g, amely a testiilete riltal elfogadott Ugyrendje
alapj6n v6gzi ellen6rz6, illetve tigyddnt<i tev6kenys6g6t. (A FelUgyel<i Bizottsrig fobb feladatait
a hatiilyos Alapszabrily tart almazza.)

1.4.

Kiinyrwizsgit6

A Trlrsasiign6l a K6zgyiilds rlltal vrilasZott fliggetlen k6nywizsgril6 miikddik, aki a Tdrsasiiggal
kdtdtt megbizisi szerzriddse alapj6n elldtja a Ptk.-ban, a Szii.rnviteli Tdrv6nyben, m6s
jogszabrilyokban ds az Alapszabrilyban e16irt kdnywizsgiil6i teendriket. A Kdnywizsgdlal cdlja
annak megrillapitrisa, hogy a liirsasiig 6ltal az ljzleti 6vr<il k6sziten dves besziirnol6 a Szrimviteli
tcirvdny eloirrisai szerint kdsziilt, 6s ennek megfelel6en megbizhat6 6s val6s kdpet ad a tiirsasiig
vagyoni 6s p6nztigyi helyzetdr<il, a mrikdd6s eredm6ny6r6l. A kdnywizsgiilat soniLn ellen<irizni
kell az 6ves besziirnol6 6s a kapcsol6d6 iizleti jelent6s adatainak <isszhangjdt 6s kapcsolatiit.

2.
A

Ue

vvr,zrrEs

T6rsas6g tigyeinek intdzds6t, iigyvezet6sdt

a

Kdzgyrilds f'elhatalmazrisa alapjan

az

Igazgat6srig jogait 6s kdtelezetts6geit gyakorl6 Y ez6igazgato l6tja el.

A

a

TiiLrsas6g iizleti tev6kenys6g6nek, gazdilkod6srinak irrinltrisa, 6s
Tdrsasrlg
jogok
munkav6llal6ihoz kapcsol6d6 munk6ltat6i
gyakorlfsa a Y ezdigazgat6 hat6sk6rdbe
tartozik. A Y ezdigazgati k6zvetleniil a jelen szab6lyzatban r6szletezett szervezeti egys6gek
mtikird6s66rt ds operativ irrlnyitrisridrt tartozik felel<iss6ggel.

2.l.Yezdrigazgat6

A

Tarsasiig egyedtili vezet6 tisasdgvisel<ije, akit a Kdzgytil6s vrilasa meg. A Trirsasrignril
igazgat6srig nem miikddik. feladatait a Ptk.2:283 g-a szerinti Yezdigazgato l6tja el. A
Y ez(igazgat6ra vonatkoz6 szabdlyokat az Alapszabily dllapitja meg, melyek szerint a
Y eztigazgat6 a napi iigyek int6z6s6ben dn6ll6 d6nt6si jogkdrrel rendelkezik, mig az
Alapszabrilyban megjeldlt esetekben a Feltigye16 Bizotts6g, mint iigyddnt6 Feliigyelo Bizottsrig
r6szv6televel d6nt.

A Y ezdigazgat6 felett

a

munkiiltat6i jogokat a Ktizgyrilds gyakorolja.

A Trirsasrig Vez6igazgatoja irirr:rylja a Tarsas6g tev6kenys6g6t es munkaszervezetdt a hat5lyos
jogszabrilyok 6s a Trirsasiig Alapszabrilya keretei kdzdft, valamint a Feltigyel6 Bizotts6g 6s a
K6zgyil6s egyedi ddnt6sei alapjrin.

A Y ez{,igazgato a feladatait a T6rsas6g munkav6[al6ira, illetve megbizottakra, szakdrt<ikre
delegrilhatja a tdrv6nyes keretek kdzdtt.

A Y ezbigazgati feladatk<ire:
o
v6grehajtja, illetve v6grehajtada a jogszabrilyokban, hat6srigi el<iirAsokban,
kdzgyril6si- 6s feliigyel6 bizottsiigi hatiirozatokban foglaltakat;
6

a

a

a
a

a
a

a

a
a

a

a

miik6dteti a munkaszervezetet, melynek softin utasitiisait ir6sban 6s sz6ban is
meghozhatja,
felm6ri a tev6kenys6g ell6trisriban kdzremtikdd6 munkatiirsakra vonatkoz6
szakmai igdnyeket 6s ez alapjin megjozza a sziiks6ges szem6ll ddnt6seket,
irdLnltja 6s feltigyeli a szabiiyzatalkot6si 6s a sz6mviteli rendszert,
irriLnlda 6s feltigyeli
likviditds managementet, mely
Tdrsas6g
jelenti,
kiegyensrilyozott p6nziigyi folyamatainak iriiLnltdsrit, feliigyelet6t
6s ami
magiban foglalja a p6nztigyi kdtelezetts6gek teljesit6set, a pdnziigyi kdvetel6sek
behajt6s6t 6s az ritmenetileg szabad penzeszkdz6knek a hozammaximaliz6liis
es a kockilzatok minimalizil6sa melletti - lek6t6s6t.
gyakorolja a munkriltat6i jogokat a tArsas6g minden munkavdllal6ja felett,
kapcsolatot tart
tulajdonosok k6pvisel6ivel 6s a jogi szemdlyisdgti
tulajdonosok szakteriileteivel,
az ellenorzo hat6srigokkat, szervezetekkel kapcsolatot tart (ASZ, KEHI, NAV,
stb.),
kapcsolatot tart a M6di6val,
irrinltja a Tarsasrig strat6girijdnak, valamint tizleti terv6nek kidolgozrisrit, 6s azt
a Feliigyelo Bizottsrig, majd a Kdzgyiil6s el6 terjeszti;
megval6sitja a Tdrsas6g strat6gi6j6t 6s iizleti terv6t, javaslatot tesz az esetleges
m6dosit6sokra;
Tiirsasiig Feliigye[6
el<iterjeszt6seket, besziiLmol6kat. jelent6seket tesz
Bizottsiiga. valamint Kdzgyril6se r6szere, valamint benytjtds el6tt gondoskodik
a tulajdonos joggyakorl6 el6zetes hozzij6rul6sdr6l a k6vetkez6 kdrd6sekben:
tovebbi gazd6lkod6 szervezet alapit6sa vagy megsztintetese,
gazddlkod6 szervezetben r6szesed6s megszerzdse vagy 6truhaz6sa;

a

a

a

a

.
.

a
a

a

a Feliigyel6 Bizotts6g fel6 a Szervezeti
Szabilyzalra;
kepviseli a Tarsas6got harmadik szem6lyekkel szemben.

javaslatot tesz

6s

Mrikdd6si

A Vez6rigazgat6 feleltis:

.
.
o
o
.

afeladatkdr6benmegfogalmazottteend6kv6grehajtdsri6rt,
a hat6sk6rdbe tartoz6, hatrisk6r6be vont vagy utalt ddnt6sek meghozatal66rt;
a Tiirsasiig hosszri trivri, gazdastigos 6s biztons6gos milk6d6s6drt;
a T6rsas6g eszk6zeinek hat6kony felhaszn6l6seeft, a tervek teljesit6se6rt;
M iranlt6sa alatt 6116 teriletek munk6j6ert.

AY ezdigazgato rdszletes feladatait,

fele16ssdg6t a munkaszerz<idese, a Szervezeti 6s Miikrtddsi
Szab lyzat, a Trirsas6g Alapszab6lya, illetve a Ptk. hatilrozza meg.

2.2.P6nzifgi vezeti

A

Pdnziigyi vezet6 ell6tja
feladatai az akibbiak:

o
o

a trirsasiig pdnztigyi 6s szamviteli feladatait. Ennek

aTiirsasigkiegyenstlyozottlikviditdsanakbiztosit6sa,
6ves 6s 6vktizi beszdmol6k k6szit6se,

7

keret6ben

.

szemviteli Szabii5,zat (Szrlmviteli Politika, Szii.rnlarend, Szrimlattikdr) elk6szit6se
es aktualiziLl6sa,

. a devizaig6nyl6sek, be- 6s kifizetesek kezel6se, a sziiksdges likvidit6s biztositdsa,
. a pernszfunlilk, p6nzszii.rnla-kivonatok kezeldse, ellen6rz6se.
. a p6nzbeli juttatiisok, tiirnogatiisok kezel6se, nf lvrintartrisa,
. konszolid6ci6s 6s kontrolling jelent6s k6szit6se a tulajdonos (ok) fel6,
o a Tirsas6g kontrolling rendszerenek fel6llit6sa, iizemeltet6se, adatszolgriltatris a
veziigazgat6 es egy6b test0letek sz mira;
. a kdnyvel6si tev6kenys6g elLitris6nak irrinyitrisa, ellen6rz6se,
. a hdzi p6nariLrt kezel6 munkatrirs ir6nyitrisa, a P6nz 6s Likvidit6skezel6si
Szabilyzat szerinti utalv6nyozrlsi feladatok ell6tesa;
. rdszv6tel a Corvinus Zrt. 6ltal a miik6d6s, valamint bel'ektetesek finansziroz6s6ra
.

kapott krilts6gvet6si p6nzeszk6z6k nllv6ntartris6ban, elsziiLrnol6siiban;
a Transzferir Szabiiyzattal kapcsolatos feladatok elLitrisa.

A fulajdonosi joggyakorl6s keret6ben:
. feladata a tulajdonosi joggyakorkis alapj6ul szolgdl6 dokumentumok p6nziigl
szempontu vizsgiiata,
. a megktilddtt ekiterjesa6sekol rdvid irrisbeli gazdasrigi vdlem6ny kdszit6se.
. a Corvinus Zrt. tulajdonosi 6rdekeinek szem ekitt tart6srival feliigyeli a
tri,rsas6gok gazdrllkodds6t, ennek keret6ben folyamatosan figyeli 6s 6rt6keli a
trirsasrigok rillapot6t. teljesit6kdpess6g6t.

A pdnziigyi vezet6 munkiijiit

.
.

a Titkrirs6g az aldbbi tevdkenysdggel segiti:
utaliisok el6k6szitdse, Spectra, Netbank6rrendszerben tdrt6n6 rdgzit6se,
a bedrkez<i szrimLik - iktat6sa, kezel6se

A P6nziiryi vezetd elldtja tovdbbi a portfoli6menedzsment

feladatokat, mely feladatokra

Tilrsasdg r6szesedds6vel miiktid<i trirsasegok 6ltal k6szitett havi, negyed6ves, 6vesjelentisek elemz6s6t,
kezel6s6t, a C6ltrirsas.igok vagyoni, jdvedelmi helyzet6nek, miiktid6s6nek firyelemmel kis6r6s6r
foglatja magriban.
Ezen

beliil feladata kiil6n6sen:
l. reporting feladatok, adatszolgeltatesi tev6kenys6g trirnogat6sa, a befektet6sek
rendszeres 6s eseti elernz6se, ertekeldse,

2. a befektet6sekkel kapcsolatos akturilis eredm6nyek,
3.
4.
5.

merlegadatok, ptnzngyr
mutat6k, kimutatdsok6l elemz6s k6szitdse,
szokatlan jelens6gek okainak felt6r6sa;
befektet6sekkel kapcsolatos besz6Lrnol6k elk6szit6se a veztigazgat6 rbsz6re,
tulajdonosi ddnt6sek el6k6szit6se ds rdszvdtel a vdgrehajt6sban;
befektetesek 6rt6kel6se. iizleti tervek elemzdse

A pdnziigyi vezet6 ftildtt

a Y ez€igazgato rendelkezik utasitrisi

jogkdnel.

2.3.Jogtanicsos
A jogtaniicsos alapvet6 feladata 6s funkci6ja, hogy a jog eszkdzrendszerdvel jriruljon hozzri a
Tdrsasrig eredm6nyes ds t<irvdnyes miikdddsdhez, nyijtson szakmai segitsdget a TArsas6g
jogainak es k<itelezetts6geinek 6rv6nyesiil6s6hez, ennek keret6ben az altbbi feladatokat liitja el:
li

)

A Tarsasig t{rsasrigi iratainak szerkeszt6se. illet6kes c6gbir6srig r6szdre t6rt6nri benyrljtiisa,
k6pviselet c6geljrir6sokban, a keletkezett dokumentumok megdrzdse 6s nyilvintartrisal

2)

SzerkesZi a Trirsas6g jogi dokumentumait, k6zremiikddik a szerz6d6sek ldtrehozrisriban,
felk6r6sre rdszt vesz a Tdrsas6g gazdasrigi, tizleti d6nt6seinek el6k6szit6seben 6s

I

3)

v6grehajtris6ban;
R6szt vesz T6Lrsasdg bels6 szabrllyzatainak, utasit6sainak kidolgozisribanl

4)

K6zremiikddik az tlltalfuros ds egyedi szerz6ddsek elk6szitds6ben;

5)

Az eredeti szerz6d6spdldrinyokat a t6rvenyes <irzdsi id6n beltil meg6rzi;

6)
7)

Szakmai feltigyeletet gyakorol a Trtsasiig miik6dds6t 6rint6 jogi k6rd6sek vonatkozasaban;
lntezi a kdzdrdekii bejelentdsekkel, panaszokkal kapcsolatos feladatokat, azok elint6zdserol
nyilv6ntart6st vezet, 6s folyamatosan elemzi oket;
8) Elletja a Tdrsas6g peres 6s nem-peres tigyeiben ajogi k6pviseletet.
9) Ell6tja a Ttusas6g jogi k6pviseletdt cs6d-, felsziimol6si 6s vegrehajtisi tigyekben;
I 0) Kdzremiikddik befektetdsi. ad6ss6grendezdsi; 6s ingatlan iigyekben;
I I ) Nyilv6ntart6st vezet az al6iris-mintdkr6l, valamint vezeti a Tilrsasdg r6szv6nykdnyv6t;
l2) Figyelemmel kis6ri
t<irv6nyalkot6st, jogszabdlyv6ltoz6sokat,
legfontosabb [j
tdrv6nyek6l 6s azok 6rdemi viltozrisair6l kdr e-mailben tdj6koztatja a Tiirsasrig vezetdjdt.
l3) Rdszvetel
Feltigyelcibizottsiig 6s
K<izgyiilds iildseinek tartalmi 6s technikai
el<ik6szitds6ben (az iil6sek napirendjdnek <isszedllitiisiiban, a meghiv6k elk6szitds6ben. az
ekiterjesadsek Osszeiillitris6ban. a jegyzrik<inyvek elk6szitdsben);
14. ) Ell6tia a Tersas6sn6l az adatvddelmi felel6si feladatokat. isv ktildndsen:

a

a

a

a

kdzremtik<idik. illetve segits6get nyrlit az adatkezeldssel Osszefiisso d<intesek
meehozatalaban. valamint az 6rintettek iosainak biztositris6ban:
ellenorzi az adatv6delmi tcirv6nv 6s az adatkezel6sre vonatkoz6 m6s iogszabdlyok.
valamint a bels<i adatv6delmi 6s adatbiaons6si szab6lyzatok rendelkez6seinek 6s
az adatbiztonsiisi kdvetelm6nveknek a mestartiisit:
\ivizse6lia a hozzi 64czeJt beieb44ekgt, ioeosulatlan adatkezel6s 6szlel6se
eset6n annak meAsztintetesdre hivia lel az adatkezekit vagy az adatfeldolgoz6t:
elkdszili a bels6 adatvddelmi 6s adatbiaons6si szab:ilyzatot.

a

a

15.) A tulajdonosi

r

feladata

joggyakorl6s keret6ben:

a

tulajdonosi joggyakorl6s alapjriul szolgril6 dokumentumok jogi

szernpontu vizsgrllata,

. a megkiilddtt el6te{esztdsekr6l rdvid irdsbeli jogi vdlem6ny k6szitdse,
o a 100%-os rdszeseddssel rendelkez<i tirsasdgok feletti alapit6 hatdrozatok
el6k6szitdse, vezdi.gazgatdi al6irds utri,n ellenjegyz6se.

2.4.Titk6rs6g
A titkri.rs6gon dolgoz6 munkatrirs felett utasit6si jogkdrrel a Y ez6igazgal6 rendelkezik.
Feladatai:

.

o

r6szv6tel a Feliigyel6bizotts6g 6s a Kdzglril6s iil6seinek megszervez6s6ben, az
iil6s anyagainak megkiildes6ben, az iil6sekkel kapcsolatos reprezentiici6s
feladatok elliitiisa;
r6szv6tel a munkamegbeszdl6sek tartalmi 6s technikai el<ikeszit6s6ben, a
jegyz6k6ny.vek ds eml6keaet6k elkesziiltdben,

I

a hiaip€rztitr - teljes anyagi felel6ssdg melletti
kezel6se, kdzremrik6dds sajt66s propagandaanyagok ekikdszitds6ben, beszerz6sdben,

-

kiils6, bels<i levelezds lebonyolitrisa, iktatris
kdzponti e-mailcimre 6rkez6 levelek kezeldse,
nyomtatvfuiy, irodaszer, reprezentici6 beszerz6se, kezel6se, mtik6d6shez
sziiks6ges eszk6z6k, anyagok beszerzdse,
tgyf6l 6s partner nyilvintartds vezet6se,
munkaid<i nyilviintartris vezet6se,
a Tiirsas6g forditrisi 6s esetleges tolm6csol6si feladatainak megszervez6se,
a Tiirsasdg telefonkdzpontos recepci6s es protokoll teend<iinek ell6t6sa,
r6szv6tel az esetleges marketing anyagok kialakit6sriban,
bels6 PR teendrik elkitisa"
p6nziigyi vezet6 munkrijriLnak segit6se az utaliisok el6k6szit6se, Spectra
rendszerben tdrtdn6 rdgzitdse, a be6rkez6 szrirnkik - iktat6sa, kezel6se ritjdn
Irodai berendezdsek, felszerelesek haszn6latival kapcsolatos technikai teendcik
(szol96ltat6val kapcsolattartes, eszk6z6k iizemkepesseg6nek fenntartiisiiban
r6szvetel),
Biztositrisi tigyek intez6se (c6gaut6k, vagyonbiztositiis) kapcsolattartilLs a
szol griltat6st nyujt6kkal,
Telekommunikilci6s eszkdzdkkel kapcsolatos technikai teend<ik (szolgiiltat6val
kapcsolattart6s, telekommunikrici6s eszkdzdk iizernk6pess6g6nek fenntartris6ban
16szv6tel),
C6gaut6k mtikddeskdpes iillapotban tartrisa (szervizelds, mosatds, t6li-nyriri gumik
cser6j e),

feladata a tulajdonosi joggyakorl6s alapj6ul szol9616 dokumentumok iktatrisa, a
vezdigazgat6 riltal akiirt alapit6i hatrirozatok, krizgyiildsi jegyz<ikdnyvek
megkiild6se a C6lt6rsas6gok resz6re;
minden egy6b teend6, ami titkdLri, Vezdrig azgat6i asszisztencia kdrdben
felmertil.

2.5.Tanicsad6k, kiils6 munkatdrsak

A Tdrsasig a lelmeriiki ig6nyek, valamint a sziiksdg eset6n k6zgyrilesi, feliigyel6 bizotts6gi
hatii,rozatok alapj in a Y ez€igazgat6 eltal megkdtott megbizrisi szerz6d6ssel kiils<i munkatiirsak
szolgriltatris6t veszi igdnybe. Ilyen rilland6 kiils<i munkat6rsak az alibbiak.

2.5.l.Ktinyvel6s

A

k6nyvel6s feladata a T6rsas6g Altal rendelkez6sre bocsdtott bizonylatok rdgzit€se az
analitikus nyilvrintartrisokban a Szdmviteli Tv., illetve a Sz6rnviteli politik{iban rdgzitettek
szerint, igy kiil6n6sen:
- A feldolgozott adatokb6l elkdsziti 6s ellen6rzi a frikdnyvi kdnyvel6st.
- A szrirnviteli nllvilntart6sok alapjrln, a jogszabrilyi ekiirdsoknak megfelel6 zrlrtati
munkrlkat elv6gzi, valamint 6sszedllitja a merlegbeszdrno16 sz6mszaki tbltaatait.
- Teljesiti a szimviteli 6s ad6jogszabrilyokban el6irt bevallisi, jelenr6si

-

k6telezetts6geket a Tirsas6g nev6ben.
A kdnywizsgril6val folyamatos kapcsolatot tart, konzultil.
Havi frikdnywi kivonatot k6szit, rdsa vesz a gazdasiigi folyamatok elemzdsdben,
valamint a gazdasiryi d<int6sek el6kdszitdsdben.

l0

Adatot szolg6ltat illetve elk6sziti az eseti, rendszeres 6s naprak6sz adatszolgdltatiist
a tulajdonos r6szere
Ell6tja T6rsasdg teljes kdni bdrszrimfejtes6t, a TB. ds munkaiigyi feladatokat az ezzel
kapcsolatos bizonylatokat, dokumentdci6kat veziigazgatb rflszdre 6tadja, Elk6sziti
a kapcsol6d6 bevall6sokat, jelent6seket.
6ves f6kdnyvi zitrlatot, valamint
6ves beszimot6t (m6rleg,
eredmenykimutat6s, kieg6szit6 melldklethez sziiks6ges tiibli2atok ds kimutatiisok) a
Tarsas6g Sz6mvitel politikdjriban meghatiirozott, illetve a vezdrigazgat6 6ltal el6irt
hatrlLrid6re elkdsziti.
Kdnyvek vezet6se.
A bejdv6- 6s kimen6 sziiml6Lk kezel6se 6s kdnyvel6se.
A Trirsasrig k6nyvel6si feladatainak elldtisa.
Corvinus Zrt. 6ltal kibocsdt6sra keriil6 szrirnli.l< elk6szit6se 6s k<inyvel6se.

Az

az

2.5.2.Informatika

A

Trirsas6g informatikai rendszer6nek fenntartiisa es karbantart6sa a Y ez€igazgal6 utasitisai
alapjdn.
Az ide tartoz6 feladatok kiil<inrisen:

t
.
.
.
.

a

Tarsasrignril mr1kttd6 szrimitrlstechnikai rendszerek szoftver ds hardver
feliigyelete, karbantart6sa, biztonsegos miik6ddsdnek biztosft6sa, adatment6s,
javaslatt6tel a szrimit6stechnikai rendszerek korszertsitesdre, ds annak ig6ny
szerinti vegrehajtiisa,
a szrimit6stechnikai rendszer adatbiaons6ginak megteremt6se es biztosit6sa,
virusvddelem, ttizfalkarbantart6s
aszrirnit6stechnikai programokjogosulthasznrilatrinakbiztosit6sa,
a programok naprak6szs6genek biztositesa.

2.5.3. Munkav6delem

A

vonatkoz6 munkavddelmi, foglalkozris-eg6szsegiigyi 6s tiizvddelmi szabdlyok alapjrin a
feltdtelek kialakirisiban val6 kdzremtikddds: javaslatt6tel a fizikai kdmyezeti kialakitdsra,
munkat6rsak oktat6sa, szab6lyzatokhoz tervezet 6s m6dosit6 javaslatok k6szit6se,
nllvrintartrlsok vezet6se, sziiks6g eset6n a hat6s6gi elj6r6sban a T6rsasig 6rdekeinek
k6pviselete.
2.5.4.Be1s6 ellen6rz6s

A bels6 ellen<ir a Y ezdigazgatb ddntdse ds a Feliigyel<i Bizottsdg el<izetes j6vahagy6sa alapjrin
kiils6 megbiz6s keret6ben v6gzi munkejet. A bels6 ellenor a Feliigye16 Bizottsrig irrinyitdsa alatt
mrikddik, annak utasidsai szerint, azzal. hogy felette a megbizisi szerz6ddsben aY ezbigazgato
jogosult gyakorolni a Megbiz6t megilletri jogokat 6s k6telezetts6geket a Feltigyel6 Bizottsrig
ekizetes j 6vrihagyiisa mellett.

A

belsri ellen6r feladata

a

Feltigyel<i Bizottsiig munkdjanak szakmai trimogatdsa,
rendszervizsg6lati, t6ma- ds cdlellen6rzdsi tev6kenys6g ellitrisa a bels6 ellen6ri munkaterv
szerint.

ll

A

bels6 ellenor lblyamatosan ellen6rzi

a

Tiirsasiig mrikdd6sdt. amelyr6l beszdmolaisi

k6telezetts6ggel tartozik a Feltigyel6 Bizottsrig fel6.

III.
l.

A Ti

A TiRSASic MiKODES| szAB/iLvAt

RS.ts.-iG sz.t 8.4 Lt'z..trr RE,\ DszERE

1.1.SzMSz 6s ery6b szabilyzatok

A

Szervezeti 6s Mtik6ddsi Szabiiyzat larlalmazza a Trirsasrig szewezeti feldpit6s6nek
megfelelrien az irtnyilo szervek tev6kenys6gi- 6s hatdsk6r6t, illetve egyes szervezeti
egys6gekhez, funkci6khoz rendelt feladatokat, felel6ss6geket, hat6sk6rdket 6s d6ntesi
jogkdrdket. A Szervezeti ds Mtikirddsi Szabdlyzatot al6tdmasztjrik 6s kiegdszithetik egyrdszrol
az egydb (egyes tdmiikat rdszleteiben Lirgyal6) bels6 szab6lyzatok, lebonyolitasi rendek
mdsreszr<il a munkak6ri leirrisok. Egyes kiemelt tev6kenys6gekre speciiilis szabiiyzatok
k6sz0lhetnek.

A T6rsasrlg Alapszabiiya iiltal meghatriLrozott szabrilyzatokkal kapcsolatos d6nt6si jogkdrdk
A Kdzgyiilds kizir6lagos ddnt6si hatriskdrdbe tartoz6 szabrilyzatok:
o A Corvinus Zrl. vezetf tisZsdgviseloi, feliigyel6bizotts6gi tagiai 6s m6s vezet<i
rilliisrl munkavrillal6i javadalmazrisrinak m6djrir6l ds mdrt6k6r6l sz6l6
Szabiiyzat
o A Corvinus Zrr. Feliigyelobizottsrig Ugyrendje

A

Feliigyelcibizottsrig iigyddnt6 feladatai k6r6ben eljriLrva el6zetesen j6vrihagyja az
lgazgat6sitg jogait 6s kdtelezetts6geit gyakorl6 Y ezfigazgat6 eltal kiad6sra 6s
m6dosit6sra keriil6 al6bbi szabAlyzalot:
A Corvinus Zrt. Szervezeti 6s Mrik6d6si Szabilyzal
A Corvinus Zrt. Szocidlis- 6s j6l6ti juttat6sokr6l sz6l6 SzabiiSrzata

o
o

Minden m6s szab{lyzatot a Y ez6igazgat6 sajdt hatdsk6rben ad ki.

1.2.Vez.iri

A vezeigazgatb

utasitris
a Tarsas6g operativ mrikddtetdse sorrfur direkt utasit6sok kiaddsiival is

irinyit.

ez6igazgat6i utasitesban szabilyozhat6k mindazon konkr6t k6rd6sek 6s megoldand6
feladatok, amelyek szabdlyoz6sa nem szerepel a belsci szab6lyzatokban ds az operativ mtikdd6st
szolg6lj6k
Y

2. Helyettesit6si rend

A Yez6.gazgat6t t6voll6tdben

a Y ezdgazgat6 Altal meghatri.rozott iigyekben az 6ltala

szern6ly helyettesiti

12

kijeldlt

A kijeldlt helyettes a Y eztngazgatot trivoll6t6ben leglobb szakmai tuddsa szerint, a Tiirsasrig
erdekeit szem el6fi tartva, a mindenkori jogszab6lyoknak 6s a bels<i szabiilyzatoknak
megfelel6en kdteles eljArni, oly m6don, hogy az a Trirsas6g eltal folytatott szakmai
gyakorlatnak is megfeleljen.

A helyettest

a helyettesi feladatok ell6tas66rt kiil<in dijazris

nan illeti meg.

A helyettes helyettesi jogk6r6ben eljri,rva csak halaszthatatlan, operativ tigyekben hozhat
ddnt6st, mely ddnt6sr6l k6teles a helyettesitett szem6[].1, amint az lehets6ges, halad6ktalanul
6rtesiteni. A helyettesites a munk6ltat6i jogok gyakorlisrta nem teded ki.
3. Titoktart6si ktitelezefts69

Uzleti titok

Uzleti titok minden olyan, a Tiirsasiig gazdas6gi tev6kenys6gehez kapcsol6d6 minden nem
kdzismert, vagy az 6rintett gazdasiqi tev6kenyseget vegzi| szem€lyek szimrira nem k<innyen
hozzAfdrhetl olyan t6ny, tejdkoztat6s, egydb adat 6s az azokb6l kdsztilt dsszedllitris amelynek
illet6ktelenek eltal tdrt6n6 megszerzdse, hasznosit6sa, mrisokkal val6 kiizl6se vagy
nllviiLnoss6gra hozatala a jogosult jogos p6nztigl , gazdasbgs, vagy piaci 6rdek6t s6rten6, vagy
vesz6lyeztetnd, feltdve, hogy a titok meg<irzds6vel kapcsolatban vele jogszenien rendelkezci
jogosultat felr6hat6s6g nem terheli.
A T{rsas6g tulajdonosai, a benne r6szesed6st szerezni kivrfuro szem6ly, a vezet6 dlliisti szem6ly,
valamint az alkalmazottak kdtelesek a T6rsasrig miik6ddsdvel kapcsolatban tudom6sukra jutott
iizleti titkot id<ibeli korLitozds n6lkiil megtartani. A titoktartrisi kdtelezetts6g kiterjed arra a
szem6lye 6s szervezetre is, aki, illetve amely iizleti titoknak min6siil6 inform6ci6hoz jutott.

4.K6pviselet 6s c6giegyz6s, p6nziigyi ktitelezetts6g v6llaLisa, utalvrinyoz6si jogktiriik

Az Alapszabrily rendelkezik a Tiirsasiig cdglegyzes6r6l, egyezrien a c6gjegyz6k adalaival:

a

T6rsas6g c6gfegyz6s6re 6s c6gkepviselet 6re a Y ezdigazgat6 6n6ll6an jogosult.

5.B6lyegz6k hasznilata
C6gbdlyegzonek tekintend6k mindazon sorszdmozott b€lyegzlk, amelyen a Tdrsasiig hivatalos
elnevez6se felttintet6sre keriilt.

A

cdgbdlyegz6k cdgnyilatkozatot 6rint6 haszniilat6t a c6gszerii aliiiriisra vonatkoz6
rendelkezdsek szabiiyozzitk. Az ilyen b6lyegz6vel elkitott, c6gszeriien aliiirt iratok ta(alma
6rv6nyes kdtelezettsegv6llaLlst, jogszerzdst, illetve jogr6l val6 lemonddst jelent.
Bdlyegzo-nyilvrintartds c6ljrira oldal- 6s sorszdmozott, hitelesitett nyilvintartrist kell haszn6lni.

l3

A b6lyegz6 hasznril6ja a rribizott b6lyegz66rt, annak rendeltet6sszeni hasznrilatri6rt, biztonsdgos
trirol6sri6rt, munkaid6n kiviili elzir6s6drt felel<isseggel tartozik.
A belyegzo elvesztds6t, vagy miis m6don tdrt6nr! megsemmistil6set azonnal kdteles jelenteni a
Vez6rigazgat6nak. Az elveszett bdlyegzti 6rv6nlelenitesdt hivatalos kdzldnyben kell az
6rintettek tudomdsira hozni.

2.

A Tlnstsie uuNx.tv;LLALdtNAx

2.1,

JoGAt Es KOTELEZETTSEGET

A Munkavillal6k besorolfsi rendje:

A

Trirsasigrr6l dolgoz6 munkav6llal6k valamennyien
ininyit6sa al6 ta(oznak.

2.2.
2.2.1.

a

Y

ez6igazgat6 k<izvetlen

Magatartisikiivetelm6nyek

A,

munkav6llal6k jogai

A Tdrsasdg munknvdllal6inak elidegenithetetlen joga, hogy
megismerjdk a Trirsasrig terveit es cdlkitriz6seit, r6sZ vegyenek ezek kialakitrisrinak
folyamauiban 6s megtehessdk a munkrijukkal 6sszefiiggri javaslataikat;
v6gzett munkiijukirt azt a munkabert, jutalmat 6s egy6b juftatrist megkapjrik, amely a
Munka Tdrv6nykdnyve, a munkaszerz6d6siik, valamint a Trirsasiig egy6b bels6
szabhlyai alapj6n megilletik;
a munka oly m6don legyen megszervezve, hogy a munkaviszonyb6l ered6 jogaikat es
kdtelezettsdgeiket megfelel6en gyakorolni tudjrik;
alkotmiiLnyos jogaikat a munkaviszony kapcsiin is megfeleloen gyakorolni tudjak;
biztositva legyenek szii.rnukra a munkav6gz6shez sziiks6ges felt6telek 6s eszk6zdk,
ideertve a munk av|gzfishez sztikseges ismeretek megszerz6s6nek biztosittisrit is.
2.2.2.

A munkavillal6k kiitelezetts6gei

A Trirsas6g minden munkav6llal6ja

-

saj6t

munkatertilet6n k6teles:

munkahelydn az ellirt iddpontban munk6ra kdpes 6llapotban megielenni;
munkaidejdt - beosztris6nak megfelel6 - hat6kony munkav6gz6ssel elt6lteni, illetve ez
alatt munkav6gz6s c6lj6b6l a munk6ltat6 rendelkezdsere 6llni;
munk6j6t az elviirrhat6 szakertelemmel 6s gondossriggal a munkdjrira vonatkoz6
szabrilyok, eloirrisok 6s utasitrisok szerint v6gezni;
a vezfiigazgal6 6ltal kiadott munkriLkat halad6ktalanul megkezdeni - a vonatkoz6
szabrilyoknak 6s el6ir6soknak megfelel6en, legjobb tudrisa szerint - hatiiLrid6re
elkdsziteni, v6grehajtani, illetve tev6kenysdg6r6l, el<irehaladrisrir6l, az - iltala el nem
harithat6 - eselleges akadiiyozo t6nyez6k<il felettesdt rendszeresen trijdkozatni,
beszrirnolni;
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munkatrirsaival egyiittmiifrddni ds munkdjrlt rigy vdgezni, illetve olyan magataftest
tanrisitani, hogy az miisok eg6szs6g6t 6s testi 6ps6g6t ne vesz6lyeztesse, munk6jrit ne
zavarj4 anyagi krirosodds6t, vagy helyelen megit6l6s6t ne iddzze elo',
munkrijrit szem6lyesen elLitni:
legjobb tudrisa szerint el6segiteni a Tii.rsasrig cdlkittiz6seinek maraddktalan ds
eredm6nyes telj esit6s6t;

(ffiggelmi munkakdr6vel jar6 6s funkcionritis) ellen6rzdsi feladatait folyamatosan ds
kdvetkezetesen elletni;
az eloirt szakmai oktat6sokon 6s tov6bbk6pz6seken rendszeresen 6s esetenk6nt m6g a
munkaidejm tul is - kdteles rdszl venni, a munkrija elkit6s6troz sztiks6ges, el6irt
kepesitest, szakvizsgrit megszerezni;

a

rendelkezds6re bocsdtott munkaeszkdzOket, felszereldseket gondosan meg6rizni,
rendeltet6sszertien hasznrilni, az anyagokat dszszerti takardkossiiggal kezelni;
a Trirsas6g tulajdoniiLnak meg6v6s6t - minden lehets6ges eszk6zzel - biztositani;
baleset vagy anyagi krir megel<iz6se es megsziintetdse 6rdek6ben halad6ktalanul
int6zkedni, illetve a vezdrigazgat6 figyelmdt felhivni, amint annak jelei el6tte ismerttd
v6ltak;
vezet6j6nek el6zetesen bejelenteni tovdbbi munkaviszony l6tesitdsdnek szi,nddkit,
illetve a munkaidej6t erint6 tovdbbi munkav6gz6sre enged6ly k6mi;
6rtekezleteken, megbesz6l6seken csak olyan k6rd6sekben nyilvanithat v61em6ny,
foglalhat dlliist, amelyre el6zetesen felhatalmazrist kapott, illetve hatrlskdr6be :arrtozik,
ds az ilyen ertekezletek6l a kikiild6 felettes vezet6nek kdteles jelentdst tenni;
a munk6ja sordn tudom6s6ra jutott iizleti titkot, valamint a munk6ltat6ra 6s
tev6kenysdgdre vonatkoz6 alapvet6 fontossigri informdci6kat meg6rizni;
a Tiirsas6g iigyfeleivel 6s munkav6llal6-triLrsaival szemben udvarias, el6z6keny 6s
figyelmes magatart6st tanrisitani, 6ltdzkdd6s6ben viselked6s6ben a Tiirsasrig riltal
tifunasztott k6vetelm6nyeknek megfelelni.

2.2.3.A munkdltat6 jogai 6s ktitelezetts6gei

A

munk6ltat6i

jog

gyakorl6s6nak r6szletes rendjdt a Munka T6rv6nyk6nyve, valamint a

Tarsasrig bels6 utasitrisa szabilyozza.

Munk6ltat6i jogok kdr6 tartozik ktil6n6sen:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

a munkaszerzddds l6tesit6s6vel kapcsolatos

jogok,

munkaviszony l6tesit6sekor az iwiilalt tartoz6sokra, munkaviszony megsztintetdsekor
a Trirsas6ggal szemben fenn6ll6 tartozrisokra vonatkoz6 d6nt6si jogok,
egy6b munkaviszony, illetve egy6b munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszony l6tesit6s6nek
enged6lyez6s6re vonatkoz6 ddnt6s,
szabadsiry, fizetds n6lkiili szabads6g enged6lyez6se,
alapber m6dosit6sa, jutalom, teljesitmenydsztdnz6 juttauisok meg6llapitrisa,
munkaviszonyb6l szrlrmaz6 kdtelezetts6gek megs6rt6se miatt szankci6k alkalmaz6sa,
k6.rtdrit6si felel6ss6g meg6llapitrisa, diintds a kar vesztesdgkdnt t6rtdn6 leinisrir6l. vagy
a krirt6ritesi ig6ny 6rv6nyesit6se ir6nti eljrirris kezdem6nyez6sdr6l a munkaviillal6val
szemben,

8. hilfitldi kiktildet6s elrendel6se 6s igazol6sa,
9. munkakdrbe nem tartoz6 munka elrendel6se,
A munk6ltat6 kdteles:

l

az eg6szs6ges es biztons6gos munkavegzes felt6teleit biztositani;
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2.
3.
4.

a munkrit fgy megszervezni, hogy a munkav6llal6 a munkaviszonyb6l eredri jogait
gyakorolni, k<itelezetts6geit teljesiteni tudja;
a munkavrillal6 sziiLrniira a munkav6gz6shez sziiks6ges t6j6koztatast 6s ininltrist
megadni;
a munkav6gz6shez sztiksdges ismeretek megszerz6s6l biztositani.

2.3.Munkaktiri lei16s
A munkavrillal6k munkak6r6nek r6szletes meghatrirozris6t a munkaviillal6k munkak6ri leirrlsai
lartalmazzirl<. Amennfben az SzMSz rendelkezesei 6s a munkak6ri leinisok k6zdt1 elt6r6s van,
fgy a munkakdri leir6sban foglaltak tekintend<ik irrinyad6nak.

3.

A Vezerri iLLisi szeuttyEK iLTALliNos

A Tirsasig vezet6

d116sri

FELELd*gEGE

munkavdllal6ja

A

Tdrsasiign6l vezet6 dllAs[ munkavrillal6 a Y ezdrigazgato, akiknek a munkaviszony6ra a
Munka T<irvdnykdnywe vezeto rilList munkav6llal6ka megrillapitott szabrilyai vonatkoznak.

A vezet6 :illisri munkav:illa16 kdteless6ge

l.
2.

3.
4.
5.

a jogszabrilyokat, a belsti utasiriLsokat ds rendelkez6seket a beosztott munkaviillal6kkal
pontosan ds f6lre nem drthet6 m6don kdzdlni, azokat betartani, illetve betartatni,

avezet| kdteles

kdzdlni azokkal a munkavrillal6kkal, akiket a ddntds 6rint
a munkafegyelmet betartani 6s betartatni,
a beosaoft munkavrillal6k tevdkenysdgdt iranyitani, ellen6rizni.
beosztott munkav6llal6i r6szere munkSt, illet6leg a munkavegzdshez sziiksdges felt6teleket
biztositani.
a d6nt6seit

A vezet6 r{llisri munkavr{llak5k felel6ss6ge

1. a Tii.rsasrig

2.
3.
4.

vezet6 elldsf munkavrillal6ja munkajogilag felekis a Tiirsasrig eredm6nyes
mrikdddse drdekdben a r€szdre el<iirt munkafeladatok vdgrehajtris ert, az dltala hozott
int6zked6sek, utasit6sok k6vetkezm6nyei6rt,
felel6s az irinyftrisa alatt all6 munkavrillal6k riltal vezetett nyilvri.ntartrisok,
adatszol 96ltatiisok, jelent6sek helyess6g66rt,
felel6s mindazokdrt az intdzkeddsekdrt, amit jogdll6srinak, hat6sk6r6nek, beosztas6nak
megfelel6en tennie kell, illetve tennie kellett volna. A vezet6k felel<issdge nem csd,kkenti a
beosztott munkav:lllal6k munkakdri leilisiban meghat6rozott szem6lyes felel6ss6gdt,
az anyagi 6s fegyelmi felekissdg kdr6t 6s m6rtdk6t a Munka T6rv6nyk6nyve 6s v6grehajtrisi
szabrilyai, valamint a Tarsasrig bels6 utasitrisai 6s a vonatkoz6 munkaszerzSd6s
szabAlyozza.

Fegrelmi

6s

kirt6rit6si jogkiir

A Tri.Lrsasig munkavrillal6i felett a vezfigazgat6 gyakorolja.
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A munkaktiriik 6tadAsa
Amennyiben valamely munkavillal6 el6re ismert okb6l a szervezeti egysdg kdtel6kdb6l
v6glegesen, vagy egy h6napot meghalad6 id6tartamra ideiglenesen tiivozik, munkakdrdt 6t kell
adnia. Az dtadds ritvetel t6ny6t jegyz6kdnyvben 16gziteni kell. A jegyz6konyvnek tartalmaznia
kell az iitadott munkakdr megnevezdsdl ds a ftigg6ben l6v<i vagy folyamatos iigyek jegyz6k6t,
helyzet6t azok lenyeges jellemz<iivel egyiitt. A jegyz6kdnyvet iitad6nak 6s iitvevrinek, valamint
az illetdkes vezetcinek al6iriisiival kell ell6tnia.
Ha a munkavrlllal6nak a Trirsasdgndl a munkaviszonya megsztinik, a munkaszerz6d6sdben,
illetve a meg6llapoddsban foglalt munk6ltat6i kdtelezetts6gek erv6nyesites6re a munkakdr
szabdlyos ritadrls-ritv6tele utrln keriil sor.

IY.

Zino ntnotLxrztsex

El6viil6s
A munkaviszonnyal kapcsolatos ig6ny a t6rvdny szerinti idritartam alatt dviil el. A
brincselekm6nnyel okozott krirdrt fennrill6 fetel<issdg 6t dv, ha pedig a biintethet6s6g el6vtil6si
ideje enn6l hosszabb, ennek megfelelo id<i alatt 6viil el. Az eldvtilds utiini teljesitdst el6viil6s
cim6n visszak6vetelni nern lehet.

Hatrilybal6p6s
6s Mrik6desi Szab lyzat m6dositiisa 2019. jtlius 15 - 6n l6p hatdlyba, 6s
m6dositdsig, illetve visszavoniisig 6rv6nyes. Jelen utasites hat6lyba lepes6vel a 812018 sz.
v eztigazgatoi utasitAs hat6lyet veszti.

l. A Szervezeti

2. A Tarsasrig Szervezeti 6s MilLkdddsi SzabrlLlyzatrinak egy-egy mrlsolati p6lddny6t oly m6don
kell <irizni, hogy a munkaviillal6k sziikseg eseten tanulm6nyozhassrik aa, valamint kdzzd kell
tenni a Tarsas6gn6l szok6sos m6don.
A Szabilyzat betartesa 6s betartat6sa a T6rsas6g valamennyi munkav6llal6jiira n6zve kdtelez6..

Budapest, 2019.

jilius

15.
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