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A Kormány 1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozata 

 

A közvetlen brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű 

összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az Éghajlat-politika és 

Környezetvédelem Alprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról 

 

A Kormány 

1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 122. § (2) 

bekezdés f) pontjában foglaltak alapján egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a közvetlen 

közösségi források felhasználása összehangolásának hatékony rendszerét kidolgozza és – a források 

felhasználásával érintett ágazatok tekintetében szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal 

együttműködve – működtesse, ennek keretében a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű 

elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lásson 

el; 

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban rögzítettek végrehajtása érdekében a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 

megalapításáról és a működésének megkezdéséhez szükséges feltételek biztosításáról; 

 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: azonnal 

 

Orbán Viktor s.k., miniszterelnök 
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PREAMBULUM 

 

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: 

Társaság) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: 

Alapító/Tulajdonosi jogok gyakorlója) igazgatósága a Budapesten, 2014. december 22. napján kelt 

516/2014. (XII.22.) számú határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 

rendelkezéseinek megfelelően megalapította, nem jövedelemszerzésre irányuló, egyszemélyes 

nonprofit korlátolt felelősségű társaságként. 

 

A Társaság alapítása abból a célból történt, hogy a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű 

elnyerését segítő információs, koordinációs és operatív feladatokat ellássa. 

 

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2015. február 5. napján kelt Cg. 01-09-200580/10. sorszám alatti 

jogerős végzésével a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 

bejegyezte. 

 

A Társaság alapadatai: 

 

A Társaság elnevezése:  Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű Társaság 

A Társaság rövidített elnevezése: MFK Nonprofit Kft. 

A Társaság székhelye:    1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

A Társaság cégjegyzékszáma:   01-09-200580 

A Társaság főtevékenysége:   63.99 ’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

A Társaság időtartama:   határozatlan időtartamra alakult 

 

 

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. február hó 27. napján lép hatályba, módosítása 

esetén a módosítások a szövegben félkövér, dőlt betűvel jelennek majd meg.  

 

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társaság Alapítója jogosult felülvizsgálni. 

 

 

1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA ÉS HATÁLYA 

 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy az Alapítói célnak, valamint elvárásoknak 

megfelelően a mindenkor átlátható és hatékony működés érdekében a Társaság egészére, mint 

szervezetre, valamint összes munkavállalójára nézve kötelező jelleggel meghatározza a Társaság 

szervezeti struktúráját, a szervezet működési rendjét és a működtetéshez elengedhetetlenül szükséges és 

érvényesítendő felelősségi rendszert. 

 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tárgya 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a Társaság szervezeti felépítését a fő szervezeti egységek szintjéig 

tartalmazza. Az egyes szervezeti egységek részletes szervezeti felépítését, működésének 

részletszabályait - az adott szervezeti egységet vezető javaslata alapján, utasítás formájában az 

Ügyvezető, belső eljárásrendek formájában – Ügyvezetői jóváhagyást követően – a szakmailag érintett 

igazgató-helyettesek határozzák meg. 
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A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata meghatározza a szervezeten belüli függelmi rendet, 

úgy hogy a szervezetileg magasabb szinten lévő szervezeti egység illetőleg annak vezetője utasítási 

joggal rendelkezik a szervezetileg alá rendelt szervezeti egység és annak munkavállalói irányában. Ezen 

függelmi rend jelenti egyben a szervezet szintjén érvényesülő hivatali utat, amely szerint a munkavégzés 

során a munkavállalónak csak felettese, a közvetlen felettes értesítése mellett adhat utasítást. 

A mellérendeltségi viszonyban álló szervezeti egységek és pozíciók szervezetileg azon a szervezeti 

egységen illetőleg vezetőn keresztül kapcsolódnak, amely a kapcsolatban érdekelt valamennyi 

szervezeti egység vagy vezető felett utasítási joggal rendelkezik. A mellérendeltségi viszonyban álló 

szervezeti egységek vagy pozíciók egymásnak utasítást nem adhatnak. 

A Társaság egyes szervezeti egységei szerinti egyes munkakörökre meghatározott konkrét feladatokat 

és hatásköröket a munkaköri leírások tartalmazzák. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 

nem tartalmazza tételesen a Társaság összes munkavállalójának munkaköri megnevezését. 

 

1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Társaság alkalmazásában álló 

munkavállalóra, valamint megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottra. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat kihirdetéséről az Ügyvezető, Ügyvezetői utasítással gondoskodik. A Társaság Alapító 

Okiratának és jelen Szervezeti Működési Szabályzatnak az esetleges ellentmondása esetén mindenkor 

az Alapító Okirat rendelkezései az irányadóak.  

 

 

2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

A Társaság főtevékenysége 63.99 ’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás, mely értelemszerűen 

magába foglalja a máshova nem sorolt információs tevékenységek, mint például: 

 a számítógép alapú telefonos információszolgáltatás, 

 az információkeresés díjazásért vagy szerződéses alapon, 

 a sajtófigyelés kapcsán ellátandó feladatokat. 

 

A Társaság a megnevezett főtevékenységen kívül, részt kíván vállalni a közvetlen EU - finanszírozási 

projektek - direkt marketinggel történő - felkutatásában, monitoringozásában és közvetítésében, illetőleg 

ezen közvetlen források elnyeréséhez - szerződött partnerei - számára. 

 

Nevezett feladatainak elvégzése során, különös figyelmet fordít arra is, hogy a közvetlen brüsszeli 

kifizetésű források hatékonyan kerüljenek felhasználásra a kárpát-medencei magyar közösségek részére. 

  

 

3. A TÁRSASÁG VEZETŐ TESTÜLETE ÉS ELLENŐRZÉSE 

 

3.1. Tulajdonosi jogok gyakorlója 

 

A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a 

Tulajdonosi jogok gyakorlója dönt.  

 

A Tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket a Társaság Alapító Okirata 

tartalmazza. 

A Társaság tulajdonosa és egyszemélyes tagja a tagja a Magyar Állam. A Magyar Állam nevében a 

tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

gyakorolja. 
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3.2. Felügyelő Bizottság 

 

A hatályos jogszabályok és az Alapító Okiratban rögzítettek szerint a Társaság Felügyelő Bizottsága 

többek között ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a Felügyelő Bizottság 

tagjai az Ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 

kérhetnek, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják. 

 

3.3. Könyvvizsgáló 

 

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ennek keretében évente ellenőrzi 

a Társaság könyvvitelét és a számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszerűségét, 

és ellenőrzi a gazdasági műveletek elszámolását az Alapító Okiratban meghatározottak szerint. 

 

 

4. A TÁRSASÁG VEZETÉSE, IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 

 

4.1. Ügyvezető 

 

Az Alapítói elvárásokra figyelemmel, az elfogadott üzleti terv végrehajtásával az Ügyvezető látja el a 

Társaság ügyeinek intézését, a Társaság feladatainak operatív irányítását, és képviseletét az Alapító 

Okiratban meghatározottak szerinti jog- és feladatkörében eljárva.  

 

A Társaság hatékony működése érdekében: 

 ellenőrzi a Társaság üzleti tervében megfogalmazott célok érvényesülését;  

 a Társaság feladatainak ellátása érdekében - jól strukturált, átlátható szervezeti és működési 

rendszert alakít ki, amelynek célja, hogy a Társaság működéséhez szükséges feladat- és 

hatáskörök az egyes szervezeti szinteken, továbbá a munkavállalók számára is egyértelműen 

meghatározásra kerüljenek;  

 a szervezeti szinteken rögzített feladatellátáshoz kapcsolódó felelősségi körök és az egyes 

feladatok delegálási lehetőségének rögzítése a szervezeti működéshez kapcsolódó felelősségi 

rendszer kialakítását és érvényesítését biztosítja, elősegítve ezzel a Társaság hatékony 

működését, jogszabály szerinti feladatellátását, az Alapítói elvárások érvényesülését és az 

átlátható gazdálkodást; 

 felelős azért, hogy a Társaság szervezeti és működési rendjét, annak elveit és felelősségi 

rendszerét a Társaság összes munkavállalója megismerje;  

 a kialakított szervezeti és működési rend szerinti feladatellátás érdekében az általa 

meghatározott vezetői körben rendszeresen Ügyvezetői értekezleteket tart, valamint előírhatja 

különböző szintű vezetői értekezletek rendszeres megtartását az általa delegált feladatok 

hatékony végrehajtása illetőleg annak ellenőrzése érdekében, illetőleg speciális feladatokat 

ellátó, célorientált munkacsoportokat, projektszervezeteket hozhat létre, melyeket a felelős 

vezetőkre delegáltan működtethet. 
 

Az Ügyvezető feladat és hatásköre: 

 a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok 

előtt; 

 a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása;  

 az elfogadott üzleti tervből eredő munkafeladatok meghatározása;  

 a Tulajdonosi jogok gyakorlójának határozatainak és a Felügyelő Bizottság üléseinek 

előkészítése; 

 gondoskodik a Társaság eredményes működését elősegítő eljárásrendek, szabályzatok 

kialakításáról és azok végrehajtásáról; 

 gondoskodik a Tulajdonosi jogok gyakorlója határozatainak végrehajtásáról; 
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 gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 

 gondoskodik a Társaság eves beszámolójának, munkatervének, üzleti tervének elkészítéséről;  

 gondoskodik a kötelezően előírt jelentések, beszámolók adatszolgáltatások elkészítéséről és 

azokat Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjeszti. 

  

 

4.2. Igazgató-helyettesek 

 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok hatékony és operatív ellátásért az 

Ügyvezetőt feladatai ellátásában igazgató-helyettesek segítik. A Társaságon belül 

1. Operatív, 

2. Szakmai, 

igazgató-helyettes működik. 

 

Az Igazgató-helyettesek az Ügyvezető által, a hozzájuk delegált feladatok végrehajtását irányítják. Az 

irányítás a feladatok koordinálása és szervezése mellett a felelősségi rendszer működtetésére is kiterjed. 

Az Igazgató-helyettesek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tekintetében biztosítani kötelesek 

a hatékony feladatellátást, és ennek keretében gondoskodnak a szervezeti egységek hatékony 

munkafolyamatainak kialakításáról és azok rendszeres ellenőrzéséről. 

 

Az Igazgató-helyettesek hatáskörébe delegált feladatok ellátásáról az Ügyvezetői értekezleten, valamit 

az Ügyvezető külön kérése alapján kötelesek beszámolni, írásos jelentést tenni. Az Igazgató-helyettesek 

irányítási feladataik ellátása érdekében rendszeres értekezleteket tartanak, ahová más szervezeti 

egységek vezetőit is meghívhatják. Az Igazgató-helyettesek kötelesek gondoskodni az irányításuk alá 

tartozó szervezeti egységek működését meghatározó belső, a Társaság egyéb szabályzataival 

összhangban lévő szabályozók elkészítéséről és azok folyamatos aktualizálásáról, valamint Ügyvezető 

általi jóváhagyásáról. Az Igazgató-helyettesek felelőssége, hogy a Társaság szervezeti és működési 

rendjéről, valamint az összes vonatkozó szabályról, eljárásrendről az irányításuk alá tartozó összes 

munkavállaló naprakész tájékoztatást kapjon, biztosítva ezzel azt, hogy minden olyan információ 

birtokában legyenek, amely a szervezet hatékony és elvárt működését biztosítja.  

 

Az Igazgató-helyettesek kötelesek elősegíteni a Társaság és az Alapító közötti együttműködést, és a 

Társaság elvárt működése érdekében a Társaság egyes szervezeti egységei közötti együttműködést. 

 

Az Igazgató-helyettesek kötelesek közreműködni a Társaság éves üzleti és stratégiai tervének 

elkészítésében és ennek kapcsán az ezzel összefüggésben meghatározott céljainak végrehajtásáért 

felelőséggel tartoznak, csakúgy, mint az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek gazdálkodásáért. 

 

4.2.1 Operatív Igazgató-helyettes  

 

Az Operatív Igazgató-helyettes személyesen felel a Társaság operatív működéséért, melynek során mind 

az információ, mind az elvégzett feladat kizárólag az Ő jóváhagyásával és engedélyével kerülhet egy 

további szakaszba. 

 

Ennek alapján az Operatív Igazgató-helyettes feladatai különösen: 

 cégszintű és területenkénti éves célok, prioritások, tervek, kezdeményezések; 

 erőforrások meghatározása, érvényre juttatása, havi értékelése; 

 üzleti koncepciónak megfelelő üzletfejlesztés gyakorlatba ültetése; 

 cég teljesítményének és pénzügyi eredményének folyamatos kontrollja; 

 gondoskodik a szakmai szabályzatok, útmutatók elkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról; 

 vezetői információs- és döntéstámogató rendszerek működtetése, folyamatos fejlesztése; 

 motivációs rendszer működtetése, folyamatos finomhangolása; 
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 kétirányú információ áramlási csatornák működtetése, folyamatos fejlesztése. 

 gondoskodik a Társaság munkabiztonsági és munkavédelmi felelősi feladatainak ellátásáról, e 

feladat ellátásáról a Társaság megbízás útján is gondoskodhat; 
 a divízió vezetők szakmai támogatása; 

 szervezi és irányítja az egyes divíziók szakmai tevékenységét, koordinálja és összehangolja az 

általa irányított divíziók feladatait és stratégiai lépéseit. 

 a Társaság munkabiztonsági és munkavédelmi felelősi feladatainak ellátása; 

 ellátja a Társaság beszerzési feladatait 
 

Az Operatív Igazgató-helyettes kizárólag az Ügyvezető közvetlen irányítása alatt áll.  

 

4.2.2. Szakmai igazgató-helyettes 

 

A Szakmai igazgató-helyettes szoros szakmai együttműködésben dolgozik a Tanácsadó testülettel. 

 

Ennek alapján a Szakmai Igazgatóhelyettes feladatai különösen: 

 felelős a szakmai fejlesztések lépéseinek kimunkálásáért, az egyes szervezeti egységek 

tevékenységének összehangolásáért, a szakmai változtatások következetes véghezviteléért az 

egyes divíziós egységekben; 

 a divízió vezetők szakmai támogatása; 

 szervezi és irányítja az egyes divíziók szakmai tevékenységét, koordinálja és összehangolja a 

tanácsadó testület és az általa irányított divíziók feladatait és stratégiai lépéseit;  
 

A Szakmai Igazgató-helyettes kizárólag az Ügyvezető közvetlen irányítása alatt áll.  

 

 

Az Operatív Igazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt áll a: 

 Pénzügyi Divízió, 

 Jogi és HR Divízió, 

 Kommunikációs Divízió. 

 

A Szakmai Igazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt áll a: 

 Szakmai koordinációs Divízió, 

 Tudásmenedzsment Divízió,  

 Projektmenedzsment Divízió.   

 

 

Ennek megfelelően a magasabb szintű szervezeti egység(ek) vezetője irányítja a hozzá tartozó szervezeti 

egység(ek) vezetőjét, valamint közvetve, vezetőin keresztül az egység(ek)hez tartozó munkavállalókat.  

 

A szervezeti egységek és a szervezeti egységeken belül minden munkavállaló csak egy vezetővel állhat 

közvetlenül függőségi kapcsolatban.  

 

Minden szervezeti egység vezetője csak közvetlen felettesétől fogadhat el utasítást. Ettől eltérni csak 

különleges esetben lehet (pl. kárelhárítás), a jelen nem lévő, utasításra jogosult vezető értesítésével.  

 

Minden vezetezeti egység vezetője csak közvetlen felettesétől fogadhat el utasítást. Ettől eltérniki 

távollétében helyettesíti, és erről tájékoztatni köteles felettesét, beosztottait és a társszervezeti 

egységeket.  

 

4.3. Divíziók 
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A divízió az adott Igazgató-helyettes, irányítása és felügyelete alatt álló szervezeti egység, amely annak 

azok utasításai alapján eljárva felelősek a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint szervezeti 

egységükhöz delegált feladatok hatékony ellátásáért.  

 

Valamennyi divízió élén divízió vezető áll.  

A divízió vezető irányítja és felel a közvetlen utasítások és kérések végrehajtásáért, valamint a 

végrehajtott feladatok teljesítéséről és azok lejelentéséről A divízió vezető közvetlen felettese részére 

beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel bír.  

 

A divízió vezető vezetői jogkörben, az általa vezetett szervezeti egység vonatkozásában általánosan az 

alábbi feladatokat látja el: 

 a szervezeti egység által ellátandó feladatok, munkakörök és folyamatok megszervezése; 

 a szervezeti egység tevékenységének irányítása, intézkedések, döntéshozatal; 

 javaslattétel a szervezeti egységet érintő humánpolitikai intézkedésekre. 

 

4.4. Operatív Irodák 

 

Az operatív irodák a Szakmai Koordinációs Divízió vezető irányítása és felügyelete alatt állnak, a 

divízió vezető utasításai alapján eljárva felelősek a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint szervezeti 

egységükhöz delegált feladatok hatékony ellátásáért. 

 

Az operatív iroda élén az irodavezető áll. 

Az irodavezető irányítja és felel a közvetlen utasítások és kérések végrehajtásáért, valamint a 

végrehajtott feladatok teljesítéséről és azok lejelentéséről. Az iroda vezetők közvetlen feletteseik részére 

beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel bírnak.  

 

Az iroda vezető az általa vezetett szervezeti egység vonatkozásában általánosan az alábbi feladatokat 

látja el: 

 Az operatív iroda által ellátandó feladatok, munkakörök és folyamatok megszervezése; 

 Az operatív iroda tevékenységének irányítása, intézkedések, döntéshozatal; 

 javaslattétel a szervezeti egységet érintő humánpolitikai intézkedésekre. 

 

 

5. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A Társaság szervezeti felépítését tartalmazó ábrát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

6. A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 

 

6.1. Az ügyvezető közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek 

 

Az Ügyvezető a Társaság operatív működésének biztosítása és az operatív feladatok koordinálása és 

ellátása érdekében, a Társaság operatív teendőinek ellátása - az ügyviteli folyamatok továbbfejlesztése 

és felügyelete, irányítása alá tartozó területek feladatainak koordinálása, ellenőrzése, más szakmai 

területekkel történő kapcsolattartás - érdekében az alábbi, közvetlen irányítása alatt álló szervezeti 

egységeket irányítja: 

 

 

 

6.1.1.  Titkárság 



 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

10 

 

A Titkárság látja el: 

 az Ügyvezető és az Igazgató-helyettesek között történő időbeosztásának koordinációját;  

 tárgyalások és egyeztetések időpontjainak koordinációját;  

 az Ügyvezető, az Igazgató-helyettesek által meghatározott állandó és eseti titkársági 

feladatokat; 

 ügyviteli feladatok ellátását (beérkező levelek, küldemények érkeztetése, iktatása, 

nyilvántartásba vétele; kimenő levelek iktatása, nyilvántartásba vétele,irattározása, 

postázása) 
 Ellátja és szervezi a Felügylő Bizottság működésével összefüggő adminisztációs és 

dokumentácciós feladatokat. 

 Ellátja a Felügyelő Bizottság határozataiban foglalt feladatok végrehajtásának 

Társaságon belüli koordinációját. 

 

6.1.2. Tanácsadó Testület 

 

A Tanácsadó testület tagjai olyan, szakmai tudással, háttérrel és tapasztalattal rendelkező, 

köztiszteletben álló személyek, akik az Ügyvezető felkérésére a Társaság stratégiai, legfőbb szakmai 

céljainak hatékony megvalósításában szakmai segítséget nyújtanak, elősegítve az intézményrendszeri 

szereplőkkel történő hatékony együttműködést. 

 

A Tanácsadó Testület: 

 Támogatást nyújt a Társaság ügyvezetőjének, szakmai igazgató-helyettesének munkájához 

a Társaság feladatainak ellátásához szükséges intézményrendszeri felépítéssel, erőforrások 

megtervezésével, valamint a tevékenységi kör meghatározásával kapcsolatos 

stratégiaalkotás terén; 

 Segítséget nyújt a Társaság hazai, valamint külföldi beágyazódásához, elfogadottságához 

egyaránt politikai, szakpolitikai, valamint intézményrendszeri szinten; 

 Ügyvezető felkérésére közreműködik a szakmai stratégia végrehajtásában, valamint 

nyomon követi és támogatja annak teljesülését; 

 Segítséget nyújt – lehetőségeihez mérten – az intézmény keretein belül folyó szakmai 

tevékenység nyilvánosságának, valamint a közönségkapcsolatok kialakításában; 

 Ügyvezető felkérésére személyesen és operatívan is elősegíti a Társaság legfőbb szakmai 

céljainak megvalósulását. 

 

 

6.2. Az operatív igazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek 

 

6.2.1 Pénzügyi Divízió 

 

A Társaság működéséhez szükséges gazdasági feladatokat a Pénzügyi Divízió látja el.  

 

A Pénzügyi Divízió feladatai: 

  a Társaság működéséhez kapcsolódó gazdasági, pénzügyi, számviteli és beszerzési 

feladatainak ellátása, naprakész nyilvántartások vezetése a hatályos jogszabályok és belső 

szabályzatok szerint; 
 a pénzügyi tervezés feladatainak megszervezése és koordinálása; 

 a jogszabályokban előírt éves és időszaki beszámolók határidőre történő elkészítése; 

 a Társaság pénzügyi, számviteli tevékenységének megszervezése, irányítása és ellenőrzése; 

 a Társaság számviteli információs rendszerének kialakítása, a bizonylati fegyelem betartásának 

felügyelete; 

 gondoskodik a Társaság statisztikai adatszolgáltatásának elvégzéséről; 
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 gondoskodik a Társaság fizetési kötelezettségeinek teljesítéséről, követeléseinek 

nyilvántartásáról; 

 a Társaság hatékony, jogszerű gazdálkodását biztosító szabályzatok előkészítése;  

  bérfizetési tevékenységek végzése;  

  együttműködés a könyvvizsgálóval és a Felügyelő Bizottsággal;  

 A Jogi és HR Divízió együttműködve részvétel a beszerzésekhez és együttműködésekhez 

szükséges szerződések elkészítésében és a szerződéskötéshez kapcsolódó tárgyalásokon; 

 A Társaság működéséhez és az egyes szolgáltatási feladatok ellátásához szükséges 

beszerzéseivel kapcsolatos feladatok ellátása; 
 A társaság üzemeltetési feladatainak ellátása, ennek keretében a Társaság technikai és műszaki 

működésének zavartalan biztosítása és az összehangolt kiberbiztonsági háttér felügyelete; 

 a munkavégzéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok rendelését; 

 a Társaság mobiltelefon flottájának üzemeltetése, kapcsolattartás a szolgáltatóval;  

  

 a Társaság gépjármű flottájának üzemeltetése;  

 a Társaság birtokában lévő informatikai eszköztár biztonságos, hatékony üzemeltetése, 

karbantartása, használatának támogatása; 

 gondoskodik a  2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség teljesítéséről. 

 

6.2.2. Jogi és HR Divízió 

 

A Társaság működését és feladatainak ellátását érintő jogi és személyi erőforrás ügyek ellátása a Jogi 

és HR Divízió feladata. A jogtanácsosi feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében ügyvédi iroda 

útján is ellátható. 

 

A Jogi és HR Divízió feladatai: 

 tájékoztatja Ügyvezetőt a Társaságot érintő jogszabályban vagy egyéb, belső szabályzatokban 

foglalt kötelezettségéről;  

 az Ügyvezető utasítása alapján jogi állásfoglalásokat, szakvéleményt készít, ellátja a Társaság 

jogi feladatait; 

 jogi szempontból elkészíti a Társaság működéséhez szükséges szabályzatokat, eljárásrendeket 

és jogi szempontból részt vesz azok éves felülvizsgálatában; 

 szükség esetén közreműködik a külső szervezetek állásfoglalásainak beszerzésében; 

 elkészíti a Társaság működéséhez szükséges jogi szerződés- és iratmintákat, gondoskodik azok 

jogi megfelelőségéről;  

 a Pénzügyi Divízióval együttműködve elkészíti a beszerzésekhez és együttműködésekhez 

szükséges szerződéseket, szükséges esetben részt vesz a szerződéskötéshez kapcsolódó 

tárgyalásokon, koordinálja a felmerülő szerződésmódosításokat; 

 felügyeli a Társaság szerződéses állományát (lejáró szerződésekről Ügyvezető tájékoztatása, 

szerződések éves felülvizsgálata); 

 ellátja a Társaság jogi képviseletét bírósági peres, nem peres és egyéb hatósági eljárásokban; 

 felelős a szerződések naprakész nyilvántartásáért és azt felügyeli;  

 ellátja a Társaság működéséhez szükséges humánpolitikai és munkaügyi feladatokat; 
 gondoskodik az új munkavállalók kiválasztásáról, beléptetésről, munkába állításról, 

orientációról, a jogviszonyhoz kapcsolódó munkaügyek, humánpolitikai ügyek intézéséről; 

 elkészíti a munkaviszonnyal kapcsolatos szerződéseket. és a hozzá kapcsolódó okiratokat; 

 munkahelyi tréning(ek) és csapatépítő program(ok) szervezése, oktatási terv(ek) készítése. 

 munkaügyi nyilvántartások vezetését 
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6.2.3 Kommunikációs Divízió  

 

A Társaság informatikai, marketing és kommunikációs feladatainak operatív irányítását a 

Kommunikációs Divízió látja el. 

 

A Kommunikációs Divízió feladatai: 

 a Társaság sajtó-nyilvános rendezvényeinek (pl. sajtókampány, sajtótájékoztató) 

megszervezése és lebonyolítása; 

 szakmai rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása; 

 a sajtóval való kapcsolattartással összefüggő feladatok ellátása,  

 sajtó-, médiafigyelés, - elemzések készítése; 

 sajtóközlemények, hírlevelek készítése és kiadása;  

 folyamatos kommunikációs kampány működtetése az elérhető forrásokról és a Társaság és 

partnerei nyújtotta segítségről, a pályázói aktivitás növelése érdekében; 

 a Társaság arculati és kommunikációs koncepciójának kidolgozása; 

 a Társaság belső kommunikációs feltételeinek megteremtése; 

 a Társaság weboldalának működtetése; 

 a különböző marketing feladatok és PR-tevékenységek ellátása. 

 

A Kommunikációs Divízió szoros szakmai együttműködésben áll a Szakmai Koordinációs Divízióval. 

 

 

6.3.  A szakmai igazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek 

 

6.3.1. Szakmai Koordinációs Divízió 

 

A Szakmai Koordinációs Divízió szoros szakmai együttműködésben áll a Kommunikációs Divízióval 

és a Tudásmenedzsment Divízióval.  

 

A Szakmai Koordinációs Divízió feladatai: 

 gondoskodik a direkt brüsszeli forrásokról, programokban való részvételi lehetőségekről történő 

folyamatos információgyűjtésről; 

 gondoskodik best practice gyűjtéséről, disszeminációjáról (konferenciák, work-shopok, 

információs-napok, útmutatók, esettanulmányok stb.), 

 közreműködik magyar és nemzetközi partnerkapcsolatok fejlesztésében; 

 gondoskodik a magyar fejlesztéspolitikai érdekek érvényesítéséről; 

 gondoskodik hazai és nemzetközi projektpartneri hálózatokat üzemeltető partnerek kereséséről, 

együttműködés kialakításáról; 

 gondoskodik tanácsadói hálózat működtetéséről a projektötletek alapján elérendő konkrét 

pályázati források ajánlása céljából; 

 gondoskodik háttér információk célzott gyűjtéséről és átadásáról a legfontosabb, legnépszerűbb 

programok, pályázati felhívások vonatkozásában az értékelés szempontjairól, mikéntjéről; 

 gondoskodik tapasztalt, segítőkész, elsősorban magyar kötődésű szakmai segítők, partnerek 

közvetítéséről; 

 gondoskodik a Kárpát-medencei magyarság - program szintű integrálásában, valamint azok 

eredményes bekapcsolódásáról; 

 a Budapesti és a Brüsszeli irodák irányítása, szakmai felügyelete és tevékenységüknek 

rendszeres ellenőrzése, összehangolása. 
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A budapesti és a brüsszeli irodák tanácsadókat, referenseket és gyakornokokat foglalkoztatnak, melyek 

egyenkénti létszámáról és azok személyéről, az irodavezetők javaslata alapján a Szakmai Koordinációs 

Divízió vezető véleményezése alapján a Szakmai Igazgató-helyettes dönt az Ügyvezető jóváhagyása 

mellett.   

 

6.3.1.1. Budapesti Iroda 

 

A Budapesti Iroda feladatai: 

 folyamatos információgyűjtés a direkt brüsszeli forrásokról, programokban való részvételi 

lehetőségekről; 

 megjelent pályázati kiírások nyomon követése; 

 tanácsadói hálózat működtetése a projektötletek alapján elérendő konkrét pályázati források 

ajánlása céljából; 

 szakértői segítség nyújtása kiemelt pályázati programok, - felhívások kapcsán a részletes 

projektötlet át-, kialakításának szakmai támogatása érdekében; 

 hazai partnerek kiközvetítése konzorciumok részére; 

 folyamatos tájékoztatás, segítségnyújtás az elérhető forrás lehetőségekről a potenciális 

(konzorciális) kedvezményezetti körnek;  

 széles körű kapcsolatrendszer kiépítése a régió és a hazai intézményrendszer szereplőivel; 

 folyamatos kapcsolattartás és rendszeres konzultáció tartása a hazai intézményrendszer 

szereplőinek az igényelni kívánt projektek kapcsán (téma, összetétel (terület), projektméret, 

támogatási összeg) felmérése érdekében; 

 folyamatos kapcsolattartás a Széchenyi Programiroda munkatársaival; 

 rendszeres konzultáció tartása és folyamatos kapcsolattartás a nemzeti kapcsolattartókkal; 

 információ; összegyűjtése elsősorban a hazai intézményrendszer szereplők által már elnyert 

közvetlen brüsszeli forrásokról, pályázatokról; 

 a már megvalósult projektek kommunikációja kapcsán információgyűjtés: 

 szakmai rendezvények szervezése; 

 képzések tartása a Széchenyi Programiroda munkatársainak az elérhető forrásokról; 

 az elérhető források listájának átadása a Széchenyi Programiroda részére; 

 együttműködik a Kárpát Régió Üzleti Hálózattal és annak helyi képviseleti irodáival; 

 együttműködik a Tudásmenedzsment Divízióval és a Brüsszeli Irodával; 

 felelős a Kárpát-medencei magyarság - program szintű integrálásában, azok eredményes  

bekapcsolódásában. 

 

A Budapest Iroda feladatainak ellátása során együttműködik a Brüsszeli Irodával. 

 

6.3.1.2. Brüsszeli Iroda 

 

A Brüsszeli Iroda feladatai: 

 a magyar fejlesztéspolitikai érdekek érvényesítése; 

 a Társaság és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a közvetlen közösségi források 

elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs és egyes operatív feladatok helyi 

szintű támogatása; 

 folyamatos információgyűjtés a direkt brüsszeli forrásokról, programokban való részvételi 

lehetőségekről; 

 Magyarország képviseletének társellátása az ország számára kiemelkedően fontos közvetlen 

európai uniós forrásokból megvalósuló programok döntéshozó testületeiben; 



 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

14 

 a magyar érdekérvényesítés céljából közvetlen kapcsolattartás az Európai Bizottság 

Főigazgatóságaival és azok háttérintézményeivel, valamint az érintett nemzetközi 

intézményekkel, brüsszeli magyar képviseletekkel, kontaktpontokkal; 

 közvetlen európai uniós forrásokból megvalósuló programok hatékony hazai megvalósítása és 

a magyar érdekek egységesebb képviselete érdekében ellátja a meglevő intézményes 

kapcsolatok mélyítését és bővítését a brüsszeli székhellyel rendelkező szervezetekkel és 

szereplőkkel, így a Társaságot felügyelő miniszter által kihelyezett szakdiplomatákkal és 

nemzeti szakértőkkel egyaránt; 

 a Társaság és ügyfél projektek képviselete, partnerkeresés és konzorciumépítés támogatása; 

 nemzetközi projektpartneri hálózatokat üzemeltető partnerek keresése, együttműködés 

kialakítása; 

 olyan (elsősorban magyar kötődésű) brüsszeli külső partneri hálózat kiépítése, akik vállalják 

munkatársaink, partnereink, potenciális pályázóink bevezetését az adott szakterület 

eseményeire; 

 nemzetközi partnerkapcsolatok fejlesztése; 

 kétirányú információ fenntartása a budapesti központtal, a brüsszeli információk becsatornázása 

a közös tudás-menedzsment rendszerbe; 

 brüsszeli szakértői adatbázis kialakítása és folyamatos fejlesztése, kapcsolattartás a 

szakértőkkel, munkacsoport tagokkal; a magyar (és kárpát-medencei) szakértők 

akkreditációjában való közreműködés; 

 a magyar fejlesztéspolitikai érdekek érvényesítése kapcsán a szükséges hozzáférések 

kialakítása, lobbi tevékenység ellátása; 

 projekt generálás támogatása, projekt konzorciumokban való részvétel, brüsszeli projekt 

koordinációs feladatok ellátása; 

 a brüsszeli iroda üzemeltetése, kapcsolattartás és a szakmai együttműködés az irodában működő 

képviseletekkel; 

 szakmai és egyéb rendezvények szervezése; 

 brüsszeli fejlesztéspolitikai rendezvényeken való aktív részvétel, valamint ezekről a budapesti 

központ folyamatos, időben történő tájékoztatása (részvétel támogatása szervezéssel, 

információ nyújtásával, helyi adminisztráció segítése stb.); 

 magyar pályázók, nyertes projektek, tematikus programok brüsszeli népszerűsítése, szakmai 

információk folyamatos disszeminációja (www.nyeromagyarok.hu); 

 magyarországi (kárpát-medencei) programok, projektek képviselete. 

 

6.3.2. Tudásmenedzsment Divízió 

 

A Tudásmenedzsment Divízió feladata kettős: egyrészt feladata, hogy a Szakmai Igazgatóhelyettes, 

valamint az Ügyvezető döntéshozatali munkáját elősegítse a Társaságnál rendelkezésre álló 

humánerőforrás, illetve a szerződött partnerek tudásán és szakértelmén alapuló információk alapján, 

másrészt a közös tudásvagyont folyamatosan becsatornázza és fejlessze a Társaság és szerződött 

partnerei szakmai munkájának támogatására. 

 

Ezen feladatok hatékony ellátása érdekében a Divízió szoros és összehangolt kapcsolatban és szakmai 

együttműködésben áll a Szakmai Koordinációs divízió közvetlen irányítása alatt álló budapesti és 

brüsszeli irodával, a Projektmenedzsment Divízióval, valamint a tanácsadó testület tagjaival és az 

Ügyvezető és a Szakmai Igazgatóhelyettes által kijelölt partnerekkel. 

 

A Társaság külső-belső információszolgáltatási, hálózatépítési és egyes konkrét szakmai feladatokat, 

folyamatokat támogató feladatainak keretében a Divízió az alábbi feladatokat látja el: 

 az információ elérhetőségének folyamatos biztosítása elektronikus úton (forrástérkép 

üzemeltetése; 

http://www.nyeromagyarok.hu/
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 tematikus pályázati dokumentációs adatbázis létrehozása, működtetése, amely alkalmas 

projektötlet és a pályázati felhívás(ok) összekapcsolására; 

 felméri a Társaság információs vagyonát, elkészíti a stratégiai szakmai koncepció és üzleti terv 

alapján az egyablakos IT rendszer tervét, kidolgozza a moduláris felépítést és a különböző 

adatbázis struktúrákat, valamint az információs rendszer működési alapelveit 

 ellátja és folyamatosan fejleszti a belső tudás-menedzsment és vezetői információs, valamint a 

külső szakmai tájékoztatási feladatok ellátásához kapcsolódó egységes módszertan szerinti 

informatikai és információ-menedzsment feladatokat 

 kidolgozza a Társaság külső-belső adat – és információszolgáltatási (szakmai tájékoztatási) 

eljárásrendjét, partneri együttműködéseket; 

 közreműködik vezetői kommunikációs felkészítők, háttéranyagok készítésében; 

 ellátja a tudás-menedzsment rendszer felügyeletét, felhasználóinak szakmai támogatást (help 

desk) nyújt, képzéseket szervez; 

 karbantartja a törzsadat- és jogosultsági rendszert, ellátja a web portál adminisztrációját; 

 együttműködik a hálózatépítésben, szakmai együttműködések kialakításában; 

 egységes tudásbázist épít és menedzsel – a Társaság többi szervezeti egységének 

közreműködésével – a hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi jó gyakorlatok, benchmarkok, 

projektleírások, módszertanok, stratégiai dokumentumok alapján; 

 kialakítja és folyamatosan karbantartja, fejleszti a Társaság partner-, és szakértői adatbázisát. 

 tapasztalt, segítőkész, elsősorban magyar kötődésű szakmai segítők, partnerek közvetítése; 

 háttér információk célzott gyűjtése és átadása a legfontosabb, legnépszerűbb programok, 

pályázati felhívások vonatkozásában az értékelés szempontjairól, mikéntjéről. 

 

6.3.3. Projektmenedzsment Divízió 

 

A Projektmenedzsment Divízió legfőbb feladatai közé tartozik: 

 

 koordinálja az érintett szervezeti egység(ek), külső tanácsadók munkáját; 

 ellenőrzi a projektek előrehaladását, minőséget, határidőket, költségeket, változásokat; 

 projektek és a projektben részt vevők koordinálása, irányítása; 

 projekt előrehaladás ellenőrzése és irányítása; 

 kapcsolattartás a megbízóval; 

 nemzetközi pályázatfigyelés; 

 nemzetközi projekttervezés; 

 nemzetközi pályázatok készítése és benyújtása; 

 projektek generálása és menedzselése, amelyekben a Társaság kedvezményezettként jelenik 

meg; 

 pályázati kiírások kidolgozásával és egyeztetésével kapcsolatos feladatok szakmai támogatása; 

 magas színvonalú szolgáltatást nyújtó pályázatírói partnerlista kialakítása, ajánlása; 

 belső projektmenedzsment kapacitás kialakítása; 

 projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása üzleti alapon, "projektmenedzser kölcsönző" 

kialakítása; 

 magas színvonalú szolgáltatást nyújtó projektmenedzser partnerlista kialakítása, ajánlása; 

 best practice gyűjtése, disszeminálása (konferenciák, work-shopok, info-napok, útmutatók, 

esettanulmányok stb.); 

 tapasztalt, segítőkész, elsősorban magyar kötődésű szakmai segítők, partnerek közvetítése; 

 a LIFE nemzeti kapcsolattartói feladatok ellátása, amelynek keretében: 

o közreműködik a  2014–2020 közötti pénzügyi időszakra vonatkozóan (az  Európai 

Parlament és Tanács környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) 

létrehozásáról és a  614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete 
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alapján) a Környezetvédelmi alprogram és az  Éghajlat-politika alprogrammal 

kapcsolatos szakterületi, szakmai feladatok ellátásában; 

o 1293/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben kitűzött célok Magyarország részéről 

történő megvalósítása érdekében ellátja az 1293/2013/EU parlamenti és tanácsi 

rendeletben meghatározott kapacitásépítési pályázat előkészítésének tárcák közötti 

koordinációját és intézkedik az Európai Bizottság felé való beadásáról; 

o koordinálja és ellátja a Környezetvédelmi alprogrammal és az Éghajlat-politika 

alprogrammal kapcsolatos nemzeti kapcsolattartói feladatokat, a brüsszeli 

érdekképviseletet és az állandó bizottsági üléseken való képviseletet; 

 Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásból közvetlenül társfinanszírozott, középtávon 

megvalósuló, alapvetően közszféra és állami kedvezményezetti projektek generálásához és 

mentorálásához kapcsolódó feladatok ellátásában való részvétel, ennek keretében:  

o közreműködik a Kormány és szaktárcák számára a fentiekben meghatározott projektek 

önerejének biztosításában;  

o kapcsolattartás a releváns minisztériumokkal (különösen a nemzeti kapcsolattartókkal, 

szakmai egységekkel), azok érintett háttérszervezeteivel, valamint a potenciális 

(konzorciális) kedvezményezetti körrel érintett hazai intézményekkel;   

 pályázatírásban való közreműködés a partner megalapozott szakmai és pénzügyi hátterének 

megléte esetén; 

 projektek végrehajtásában, menedzselésében való közreműködés a partner megalapozott 

szakmai és pénzügyi hátterének megléte esetén; 

 közvetlen európai uniós társfinanszírozással biztosított pénzügyi eszközök (tőkebefektetési 

eszközök, hitelezési és garanciaeszközök) hazai szereplők számára való ismertetése, kezelése 

és befektetői kedv ösztönzése; 

 szoros és összehangolt kapcsolatban és szakmai együttműködésben áll a  Tudásmenedzsment 

Divízióval. 

 

A Társaság kiemelt projektjeinek lebonyolítása kizárólagosan a Projektmenedzsment Divízió által 

kialakított módszertan szerint kerülhet előkészítésre, lebonyolításra. 

 

A Projektmenedzsment Divízió szoros szakmai együttműködésben áll a Tudásmenedzsment Divízióval. 

 

 

7. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

 

7.1. Munkaviszonnyal kapcsolatos szabályok: 

 

A Társaság minden munkavállalója felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető igazgató gyakorolja. 

 

A Társaság munkavállalói a vezető munkakört betöltő munkavállalók, valamint a beosztott 

munkavállalók. 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak 

- az Ügyvezető általános helyettese- az Operatív igazgató-helyettes minősül. 

 

A Társaság munkatársai a jogszabályokban, az Alapító Okiratban és a jelen SZMSZ-ben 

megfogalmazottakkal összhangban a munkaköri leírásokban, a belső szabályzatokban és 

eljárásrendekben foglaltaknak, illetve az egyedi utasításoknak megfelelően látják el a feladataikat. 

 

Minden munkavállaló köteles a Társaság belső szabályzataiban foglaltak betartására és az abban 

foglalt előírásokat betartani. 
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7.2 Helyettesítés rendje 

 

Az Ügyvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Operatív Igazgató-helyettes helyettesíti.  

 

Az Operatív Igazgató-helyettest távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezetői feladat- és 

hatáskörök gyakorlása során a Szakmai Igazgató-helyettes helyettesíti. 

 

Az Szakmai Igazgató-helyettest távolléte vagy akadályoztatása esetén a Szakmai Koordinációs Divízió 

vezető helyettesíti. 

 

Az Operatív Igazgató-helyettest távolléte vagy akadályoztatása esetén a Jogi és HR Divízió vezető 

helyettesíti. 

 

A Divízió- vezetőket távollétük esetén az általuk – az érintett Igazgató-helyettessel történt előzetes 

egyeztetés alapján - kijelölt munkatársak helyettesítik. 

A helyettesítés minden esetben a 7.1. pontot nem érintő esetekre, azaz a Társaság belső ügyeinek 

intézésére korlátozódik.  

 

 

7.3  A Társaság képviselete, cégjegyzése 

 

A Társaság képviselete, cégjegyzése az Alapító Okirat szabályaira figyelemmel akként történik, hogy a 

géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az Ügyvezető nevét önállóan aláírja, 

hiteles cégaláírási címpéldány vagy aláírás-minta szerint. 

Az Ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit 

képviseleti joggal ruházhatja fel. 

A Társaság cégjegyzési joggal, ill. meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal rendelkező 

munkavállalóira vonatkozó, az Alapító Okirattal összhangban lévő aláírási rendről az Ügyvezető 

rendelkezik. A meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal rendelkező munkavállalókról az Ügyvezető 

nyilvántartást vezet. 

 

 

7.4  Bankszámla feletti rendelkezési jog 

 

A Társaság bankszámlája feletti rendelkezésre az Ügyvezető, illetve a Társaság számláját kezelő 

bankhoz bejelentett aláíró karton szerinti munkavállalók jogosultak. Az aláírási joggal való 

felruházáshoz az Ügyvezető cégszerű aláírása szükséges. 

 

7.5. Titoktartás rendje, adatkezelés, adat- és információbiztonság 

 

A Társaság valamennyi munkavállalója a Társaság tevékenysége kapcsán, illetőleg munkavégzése során 

tudomására jutott adatokra és információkra vonatkozóan munkaviszonyának kezdetétől titoktartásra 

kötelezett és erre vonatkozóan a Társaság, mint munkáltató által megadott nyilatkozat szerint 

nyilatkozni köteles. A titoktartási kötelezettség, a kötelezettség megszűnését követő 5 évig áll fenn. 

Adatkezelésre, adatszolgáltatásra, adat- és információbiztonsági előírásokra vonatkozó szabályokat, a 

Társaság vonatkozó szabályozói határozzák meg. 

 

7.6. Bélyegzők használata 

 

A Társaság az általa használt bélyegzőkről a lenyomatot is megjelenítő nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartást Titkárság vezeti és őrzi. Csak a nyilvántartásában rögzített bélyegzők használata 
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engedélyezett. A bélyegzőket csak erre, az Ügyvezető által írásban előzetesen felhatalmazott személyek 

használhatják. A bélyegzők csak az aláírásra jogosult aláírásával együtt érvényesek. 

 

7.7. Kiadmányozás rendje 

 

A Társaság belső ügyeinek hatékony szervezése érdekében az Ügyvezető vagy az általa kijelölt 

munkatárs a Társasághoz beérkező iratokat és ügyeket intézkedés végett az arra illetékes szervezeti 

egységre szignálja. 

 

7.8. A belső szabályozás rendje 

 

A Társaság működésének belső szabályozása szabályzatok, eljárásrendek, Ügyvezetői utasításokkal 

történik, mely dokumentumok az Ügyvezető aláírását követően érvényesek. 

 

7.9 . A tájékoztatás rendje 

 

A Társaság egészét érintő belső ügyekben a tájékoztatás fóruma az elektronikus levelezőrendszer, az 

Intranet, az Ügyvezetői értekezlet, illetőleg a szervezeti egységek értekezletei.  

 

7.10.  A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának rendje 

 

A Társaság alapfeladataiban, működési körülményeiben beálló lényeges változás esetén szükséges az 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, amelynek elkészítéséért az Ügyvezető felelős. A 

módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az Ügyvezető tájékoztatásul a Társaság Felügyelő 

Bizottsága elé terjeszti.  


