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I. ALTALANOS RENDELKEZf SEK

l. A Szervezeti

6s

Miikiid6si Szab:ilyzat c6lja

A

Szervezeti 6s Mrik6d6si szab|ryzat (a tovribbiakban: SzMSz) c6lja, hogy
rcigzitse a
Biibolna Nemzeti M6nesbirtok(a toviibbiakban: Intdzm6ny) adatait, szervezJ
felipftdset,

a vezetok ds alkalmazottak feladatait 6s jogkcirdt, valamint az
szabrilyait.

2.

A Szervezeti

6s

lnrezmeny -.ikoaeri

Miikiid6si Szabrilyzat hat:ilva

Az SzMSz hatillva kiterjed:
az Intezmeny vezetoirc,

-

az lnt6zmeny alkalmazottaira.

3. Az lnt6zm6ny

miikiid6si rendj6t meghat6roz6 dokumentumok

Az rntezmeny mtikcjdds6t az alapit6 okirat, az SzMSz, valamint az rntezmeny szakmai ds
gazdasttgi munk6jdnak vitel6t segit6 szabilyzatok, munkakciri leiriisok hadrozzitk mes.. Az
Intdzmdny belso szabiilyzatainak dsszhangban kell rillniuk az SzMSz-szel.
4. Az lnt6zm6.ny alapadatai 6s jogr{ll:isa:

4.1. Az lnt6zm6ny megnevez6se: B6bolna Nemzeti Mdnesbirtok
4.2. Riividitett neve: Bibolnai M6nesbirtok
4.3. Az lnt0zmtny sz6khelye, cime:2943 B6bolna, M6sziiros u. l.
4.4. Az lnt0zm6ny miikiid6si kiire: orszdgos
4.5. Tiirzskiinyvi azonosit6 szimaz 833712
4.6. AHTI azonositrl: 3 5613 9
4.7. A Hatdlyos alapit6 okirat kelte, szdma: 2015. december Il.,I|PFl1354/2/2015.
4.8. Az alapitris d6tuma: 2016. j anurir l.
4.9. Ad6szrim: 15833710-2-l I
4.10. KSH statisztikai sz6mjel: 15833710-0143-312-1 I
4,11.
sz{mlit vezetd hitelint0zet neve, cime: Magyar Allamkincstrir, 2800
Tatab6nya, Kom6romi u. 6.
4.12.Banksz:imlaszdm: 10036004-00335900-00000000
4.13. Telefon:
341569-204
4.14. Telefax:
34t569-202
4.15. E-mail:
menesbifiok@babolnamenes.hu
4.16. lnternet honlap:
www.babolnamenes.hu

A

4.17. Az Int6zm6ny telephelyei, firiktelepei:
Csik6telep
2943 Bribolna, hrsz.. 02311 .
Olbo-pusztai Mdnes 2945 Tark|ny,hrsz. 054611.
Di6spusztai Mdnes 2890 TaIa, Di6spuszta I .

4'18' Az.lnt6zm6ny irrinyit:isrit errritri szerv neve 6s
szdkherye: Fdldmriveldsiigyi
Minisztdrium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r I I .

Az Int6zm6ny miikiid6si rendje: A Intdzmdny miikddds6re,
l'19'
ktlsti 6s bels6
kapcsolataira vonatkoz6 rendelkezdseket az SzMSz 'hatirozza
meg. A Intezmeny
a kcrlts6gvetdsi szerv igazgat6ja kdsziri el, ds a ftildmrivei!.ugyl
,'lrirri.',
11Y:1*:
Jovanagyasaval val tk erv6nyesse.

!.20:.Az lnt6zm6ny jogszab:ilyban meghat{rozott kiizfeladata: az lnl6zmeny a
k<izfeladatrit az itllattenyesztesr6l sz6r6 ts9:. evi CXIV. tcirvennyel,
a vddett cishonos
mezogazdasagi allatfajt',k ds a veszdlyeztetett mez6gazdasagi
rillatfajtrik kiirdnek
meg6llapitris6r6l sz6l6 4/2007 . (1. 18.) FVM-KvVM elyiittes
rendelettel, valaminr a

v6dett 6shoros allatfajtak genetikai. fennrarriisirnak rendfJr6l
szoro 93/200g. rvu. zi.c.l
FVM rendelettel dsszhangban l6tja el.
4.21. Az Int6zmdny vrillalkozrisi tev6kenys6ge:
47 l.ntlzryenv az |llamhaztartttsr6l sz6l6 201 1 . 6vi cXCV. t6rv6ny (a tov6bbiakban:
Aht ) 7' g (2) bekezdds b) pontja alapj6n vdgezhet vrillalkoz6si tevdkenys6get,
' amelf
haszonszerz6s cdljdb6l, iillamh6ztart6son kivrili fon6sb6l, nem
kotelez6 Jn u€gr"it
termel6-, szolgiiltat6-, drtdkesitdsi tevdkenysdg. Az rnrezmeny 6ltal vegzett v6llalkJz6si
tevdkenys6g az Intdzmlny alaptevdkenysdgdt, illetve
jogszabali e, u, eiupitJ
Okiratban meghatArozott kcizfeladat elldt6s6t nem vesz6lyeztetheti.

a

4.22. Az Int6zm6ny jo96llisa

Az lnlezmeny dnrill6 jogi szemdly.
Az Intezmeny tipusa: kdzponti k<iltsdgvet6si szerv.
4.23' Az Int6zm6ny alkalmazdsdban 6116 szem6lyek jogviszonya: k<izalkalmazotti
jogviszony, munkaviszony, k<izfoglalkoztatiisi jogviszony.
Az lntezmeny leladatainak ellitrits6ra megbizrisi jogviszony keretdben is foglalkoztathat
kiils6s szemdlyeket.
4.2 4.

A k0zalkalmazotti vagyonnyilatkozat.

Az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli kdtelezettsdgekr<il szolo 2007.6vi cLII. tcirv6ny (a
tovdbbiakban: vnyt.) 3. $-a rartalmazza a vagyonnyilatkozat-tdtelre k6telezettek kor6t.

Az

Intezmenyben vagyonnyilatkozat-t6telre kdtelezett
Gazdasiqi vezeloje.

A

az Intezmlny lgazgat6ja

es

vagyonnyilatkozat-t6tel eseddkess6gdt a Vnyt. 5. $-a szab|lyozza. Az inI6zm6ny
igazgatola esetdben a vagyonnyilatkozartdteli k6telezettsdget megalapoz6 jogviszony,
beosztiis, munka-, vagy feladatkdr fenniilliisa alatt az elsci vagyonnyilatkozatot kdvet6en
- ha trirvdny eltdroen nem rendelkezik - kdtdvente sziiksdges rijabb vagyonnyilatkozat
tdtele. A vagyonnyilatkozat-t6teli kdtelezetts6get az esed6kessdg dvdben jrinius 30.
napj6ig kell teljesiteni.

tI. AZ

l. Az lnt0zm6ny szakmai

INTEZMfny rnr_aoarat

alaptev6kenys6ge 6s hatriskiire

l l. Szakmai alaptev6kenys6ge
A .ielent<is nemzeti kincset jelent6 Shagya-arab 6s arab teliv6r rovakat tenydszto
Arab
Mdnes, tovdbb6 az angor telivdr lovakat teny6szt6 Angol relivdr
Mdnes fenntartrisa, a
l6teny6sztds olyan iriinyri fejlesztdse, hogy a fajtrik megfeleljenek
a ra;ut ;"LtemrO
jellegeknek
tradicion6lis

6s haszniilatnak. Ennek -.gf"l"l6"r, a fajiau j"ti"-ro
drtdkmdro tulajdonsiigai megorzdsdnek biztositiisa.
A magyar l6tenydsztes
idegenforgalmi cdlt bemutaliisa. Az 6llomriny fenntart6sdhoz rrtlsdges
takarmany
elo6llit6sa, a teny6szt6si cdr el6r6s6hez, illetve a g6nfenntartdsho,
.Ziikreg", nugy
"a
genetikai drt6kLi mdn ds kanca egyedek beszerzdse,leny6sz6llat
exporl es rinpo.t.
tenydsztds eredmdny6nek hazai 6s nemzetkcizi rjsszehasonlit6 ueisenyeken
icirt6,ro
vizsgiiata, nemzetk<izi ds hazai dsszehasonlit6 versenyek szervezdse, bemutat6k
szervezese 6s lebonyolit6sa, a lovassport, a magyar lovaskult[ira ds lovasdlet
hagyomdnyainak 6pol6sa, mirzeum 6s kirillitrisok flenntart6sa, valamint a fajtithoz
kapcsol6d6 lovas hagyomrhyok iipoLisa, n6pszenisitdse.

Az rnrezmdny sz|mara meghatdrozott feladatoknak ds

hat6skcir<iknek az Int6zm6nv
szervezeri egysdgei 6s az alkalmazottak kdzdtti megoszt6sar6l a szervezer vezet6je
eondoskodik.

A feladatok ds hatriskdrcik megosztdsa nem lehet ellent6tes a jogszabiilyokkal es az
alapit6, ir6nyit6 6ltal az Int6zmdny egyes szervezeti egysdgeire, vezet6ire es az
alkalmazottakra kdtelezoen el6irt feladatokkal, hat6skdrdkkel.

1.2. Allamhiztartisi szak gazat szerinti besoroldsa: 014300 L6, l6f6le tenydsztdse

l.3.Az Int6zm6ny alaptev6kenys6g6nek kormfnyzati funkci6 szerinti megieliil6se:
042130 Ncivdnyaermeszt6s, rillatteny6sztds 6s kapcsol6d6 szolgiiltatrisok
042 I 40 Gdnmeg6rz6s, fajtav6delem

42220 Er d(5 gazd6lkod6s
42320 Y adgazditlko d6s
0660 1 0 Zdldteri.ilet-kezel6s
081 030 Sportl6tesitm6nyek, edz6tdborok miik<jdtetdse 6s fejleszt6se
081 041 Versenysport- 6s utdnp6tliis-neveldsi tev6kenysdg ds tiimogatrisa
081 043 Iskolai, di6ksport tev6kenys6g 6s t6mogat6sa
08 l07l Udiiloi sz6ll6shety-szolgriltatiis 6s dtkeztet6s
08206 1 Mrizeumi gyiijtem6nyi tevdkenys6g
082063 Mirzeumi ki6llitrisi tev6kenysdg
082070 Tdrldnelmi hely, 6pitm6ny, egy6b l6tvanyossiig mrikddtetdse ds meg6vrisa
082080 Ndvdny- ds 6llatkertek miikddtetdse ds meg6rzdse
086090 Mindenfdle egy6b szabadid6s szol96ltatds
0

0

1.4. Az lnt6zm6ny alaptev6kenys6gei 6s az alaptev6kenys6g szabad kapacitdsa
terh6re v6gzett tev6kenys69:

1.4.1. A kriltsdgvetdsi szerv az alapit6 okirataban foglaltakrak
megfelel<ien
szakmai alapfeladatkdnt meghaterozott tevdkenysdgekJt leitja
el:

A szakfeladat megnevezdse

az ali$bi

Szdma

A tevdkenysdg forrrisa

N6vdnytermesztds ds kapcsol6d6
szolgriltatrisok

010001

Tdmogatiis, Sajiit bevdrel

Allattenydszt6s 6s kapcsol6d6 szolgrlLltatdsok

010002

Trimogateis, Sajrit bevdtel

Erd6gazd6lkod6s

020000

Tiimogatiis, Sajrit bevdtel

Mfzeumi dlland6 kirillit6si revdkenvs6s

9102 l 0

T6mogatiis, Saj 6t bevdtel

Sportldtesitm6nyek miik6dtetdse ds feileszt6se

93 I 102

T{imogatas, Saj6t bevdtel

Egyeb szabadidos szolg:ilratds

93291 8

Tdmogatris, Sajat bev6tel

Venddgsz6l kis tizemeltetdse

559094

Mrikdddsi sajrit bevdtel

Epitm6nyiizemeltet6s

81 1 000

T6mogatds. Sajdt bevetel

III. AZ INTEZMENY SZERVEZETI FELf,PiTESE
l. Az Int6zm6ny

szervezeti fel6pit6se:

Az Intezmeny szervezeti irbri$At az SzMSz 1. sziLmri melldklete taftalmazza.

l.l.

Az lnt0zm6ny szervezeti egys6geinek megnevez6se, feladatai, vezet6i

Az lntezm€ny szervezeti egysdgeinek, vezetoi szintjeinek meghatarozrisrin6l els<idleges cdl,
hogy az Intdzmdny leladatait zavartalanul 6s zdkken6mentesen liithassa el a
k6vetelmdnyeknek megfelel6en.

A fenti kdriilm6nyek figyelembev6teldvel az Int6zm6nyben az alitbbi szervezeli

egys6gek

hatiirozhat6k meg.

l.l.l. Az Int6zm6ny vezetfije -

lgazgati

Az intdzmdny igazgatojdt az agnirpolitik6'6rt felel6s miniszter legleljebb dt 6v hatiirozott
\dorc bizza meg, illetve vonja vissza megbiziLsirt,6s gyakorolja felette a munkriltat6i
jogokat.

Az Intezmeny igazgal6ja felelos a kcjzfeladatok jogszabdlyban, alapit6 okiratban, belso
szabiilyzatokban foglaltaknak megfelel6 ellat6s6dft, valamint az Inlezmeny szitrn ra
jogszabrilyban eloirt kdtelezettsdgek teljesitdsd6rt.
a) Az IgazgaI6 feladatai

-

:

vezeli az Intezm6ny't, felelos az Intdzmdny mtikctdds66rt 6s gazd6lkoddsddrt,

biztositja az lntezmdny mrikctd6sdhez sziiks6ges szem6lyi 6s trirgyi felt6teleket,

I

-

kdpviseli az krtezmenyl kiilso szervek el6tt,
tervezi, szervezi, ir6nyitja 6s ellenorzi az lntezmeny szakmai ds gazdas6gr
mrik<jd6s6nek valamennyi tertiletdt,
gyakorolja valamennyi munkdltat6i jogot, kivdve a Gazd,as|gi vezeto megbiz6s6t
6s megbiziisrinak visszavondsdt,

- ellitja az Intdzmdny

mrikcid6s6t drinto jogszabdlyokban a vezeto rdszdre elclirt

f'eladatokat.

-

megszervezi az Intezrneny bels6 ellen6rz6sdt,

kontrollrendszer mtikciddsddrt,
elkdszitteti az Intezmdny SzMSz-6t, kdtelezoen eloirt szabiilyzatait, tovtibbd az
Intdzm6ny mrikciddset segito egydb szabitlyzatokat, rendelkezdseket,
kapcsolatot tart a tiirsintdzmdnyekkel, helyi" tertileti ds orsziigos szakmai
szervezetekkel, koltsdgvet6si szervekkel,
kapcsolatot tart nemzetkdzi partnerekkel, szer-vekkel, szervezetekkel,
tamogatja M Intezmeny munkiijiit segit6 testiiletek. szervezetek, kdzossdgek
f'ele16s a belso

tev6kenysdgdt,

-

folyamatosan drtdkeli

a

vezetds,

a

szervezeti egysdgek,

az

lntezmeny

tevdkenysdg6t, munkzij rit.

b) Az igazgat6t tdvoll6te vagy

akadrilyoztatesa esetdn a Miiszaki es Ell6t6si vezeto
helyettesiti. Az igazgaloi tiszts69 bet6ltetlens6ge esetdn az igazgat6i feladatokat a Mtiszaki
ds Ellitdsi vezet6 liitja el.

1.1.2. Valamennyi szervezeti egys6g
miikiidik. A szervezeti egys6gek

az lgazgatl kiizvetlen

alirendelts6g6ben

- Titkdrsrig

- Szemdly- 6s Munkaiigyi Egys6g
- Gazdas6gi Egys6g
- Arab Mdnes
- Angol Telivdr Mdnes
- Karbantartrisi 6s Mliszaki Ell6trisi Egys6g
- Idegenforgalmi Egys6g
- N6vdnytermeszt6si Egysdg
1.1.2.1.

Titkfrsrig

A Titkiirsdgot az Intezmeny vezetoje al6 kdzvetleniil beosztott
a)

f

itkrirsiigvezet6 vezeti.

A Titkrirsdg feladatai:

- az igazgato adminisztrrici6s ds adatszol96ltatiisi tev6kenysdgdnek 6s levelezdsdnek
v6gzdse,

- az lntdzm6nyhezbeerkezo 6s onnan kimen6 levelek ds kiildemdnyek, szerzod6sek
szabiilyszerii nyilviintartdsa, megadott rendszer szerinti csoportosit6sa ds az
illetdkeseknek trirt6no toveibbkiilddse,
-jogi iratok elok6szitdse, iktatasa, iratlitrozisa. beledrtve a cdgjogi irattrir ds a bels6
szabiiyzatok, valamint a peres 6s nem peres iigyek kezeldsdt is,

- a napi munka soran keletkez6 i.igyintdzdssel
kapcsolatos feladatok (telefon, fax,
fdnymrisol6s, stb.) ellat6sa,
- partnerekkel, iigyf'elekkel kapcsolattartiis.
- btirmilyen feladat, amelynek elvdgzdsdre az
lgazgato utasitrist ad,
- vezet6i drtekezlet dsszehivdsa, jegyz6kiinyveids.
b) A Titkrirsrigvezet6 feladatai

Koordiniilja a Titkrirs6g feladatait.

1.1.2.2. Szem6ly- 6s

Munkaiigyi Egys6g

A

Szemdly- ds Munkaiigyi Egys6get az Intezm|ny vezet6je
Szemdly- 6s Munkai.igyi vezet6 vezeti.

alii k6zvetleniil

beoszrotr

a) A Szem6ly- ds Munkaiigyi Egys6g feladatai:

-

-

dolgoz6itdrzsadatokkarbantartiisa,
bdrszrimfejtds, bdrbol tdrtdn6 levondsok, bdrfeladris teend<jinek teljes k6rii ellatasa,
bdrutaliisok munk6inak koordindl6sa, h6 vdgi ldtsziim ds bdrkimutatiisok elk6szftese,
foktinyv 6s analitika egyezrerese,

dolgoz6i, hivatalos adatk6r6 bizonylatok kiadrisa, munkaiigyi statisztikak
elkdszitds6hez pontos adat szolgriltatdsa,
j6vedelemad6 elszdmoldssal kapcsolatos teend6k ell6trisa,

dves

tiirsadalombiztositAsi feladatok lblyamatos ds teljes k<ini ell6trisa, nyilvrintart6
kaftonok naprakdsz, pontos vezetdse, trirsadalombiztositiissal kapcsolatos
levelez6sek lebonyolitiisa, Tb. statisztik6k elkdszit6se,
nyugdijp6nzt6rakkal kapcsolatos teend6k ell6tiisa,
munkaviszony l6tesitdssel (felv6telhez sztiksdges adatlapok, alkalmazrisi enged6lyek
iigyintdzdse), illetve megsztintetdssel, megszrin6ssel (felmond6s elk6szit6se, a
munkaviszony megsziintet6ssel kapcsolatos tantsitvdny krirciztet6se) kapcsolatos
munkaiigyi feladatok ell6t6sa,
munkaszerzod6sek folyamatos nyilvrintartiisa, karbantartrisa,
munkaer6piaci kapcsolatok fejlesztdse, ripoliisa, munkaero felkutadsa,
oktat6si ds kdpz6si tevdkenys6gek, tanulm6nyi szerzod6sek kdtdse, nyilviintart6sa,
szervezetiegys6genk6ntmunkak<jri leir6soknyilvantartiisa,
irattarozirs,
minden egydb, munkakdr6vel cisszefiiggo ieladat elv6gzdse, amelyre az lgazgat6
utasitrist ad.

b) A Szemdly- 6s Munkaiigyi vezet6 feladatai:

Koordiniilja a Szemdly- 6s Munkatigyi Egysdg feladatait.

1.1.2.3. Gazdasdgi Egys6g

A

Gazdas6gi Egysdget az Inrczmeny vezet6je aki krizvetleniil beosztott Gazdasiryi vezet6
vezeti. A Gazdasiryi vezetbt az agrrirpolitikddrr felel6s miniszter legfeljebb 6t ev hatfuozotl

idore bizza meg, irletve vonja vissza megbiziis6t,
lgazgat6 gyakorolja.

az

egy6b munkriltat6i

jogokat ferette

az

a) A Gazdas6gi Egysdg feladatar:

*
-

az Intdzmeny k6lts6gvet6sdnek tervezdse,

eloiriinyzatok nyilvrintarliisa, a m6dositdsok kezeldse.
penziigyi ellenjegyzds ds keretellenorzds,
k6telezettsdgv6llal6sok ds szerz6d6sek nyilvrintartiisa,
utalvdnyozlis 6s kifizetdsek vdgrehajt6sa,
banki 6s hi-ziplnzl ri pdnzforgalom lebonyolitrisa,
vevcik analitikus nyilvdntartrisa,
a kimen<i sz6mliik k6szitdse 6s kezeldse,
kintldv6sdgekkezeldse,6rtdkel6se,
ad6k6telezetts6g teljesitdse, az ezzel 6sszefigg6 adatszolgiiltat6s,
kapcsolattart6s az ad6hat6sdggal 6s a Magyar Allamkincstdrral,
jogszab6lyokban el6irt k6telezettsdgek szabitly oz6sa,
gazdasrigi esemdnyek teljes kdni k6nyvel6se,
idoszaki kdnyvviteli zririisok vdgrehajtiisa,
beszdmol6k risszeiiLllitiisa,
szrillit6i sz6mlik ellen6rz6se 6s 6rv6nyesitdse,
tdrgyi eszk<iz6k egyedi analitikus nyilv6ntart6sa,
az eszkiiz6k dllomanyriban bek6vetkezett vrlltozrisok kezel6se.
kdszletek analitikus nyilvriLntartrisa,
gazdasiqi t6rgyri adatszolgriltat6sok telj esitdse.

b) A Gazdasrigi vezero feladarai:

-

ellitja az allamhiz,rart srll sz6l6, hat6lyos jogszab6lyokban meghat6rozott feladatokat,
iranyitja 6s ellen6rzi az InIlzmdny gazdas|gi szervezerer,

-

felelos az Int|zmeny k6lts6gvet6si tervez6sdvel, annak vdgrehajt6sdval, beszrimoldssal,
kcinyvvezetdssel, eloininyzat-felhaszn6l6ssal, eloirrinyzat m6dosit6ssal,
atcsoportositassal, k6szp6nzkezel6ssel kapcsolatos feladatainak j ogszabrilyoknak
megfelel<i elkit6s66r1, valamint a finansziroz6si, adatszolgriltat6si, besziimo|iLsi, es a
pdnziigyi, sz6mviteli rend betartiis66rt,

-

minden egydb, munkakcirdvel cisszeftigg6 feladat elvdgzdse, amelyre az lgazgato
utasitest ad.

1.1.2.4.

Arab M6nes

Az Arab Mdnest az

Intdzmdny vezetoje

alii k6zvetlentl beosztott Arab

Mdnesvezet<i vezeti.

a) Az Arab M6nes feladatai:
aa) Shagya-arab faj t6j i lovak tenydsztdse, ezen beliil:

Menes

*
-

csik6nevel6s,
tenydszkancii{< tarteisa _ mdntartiis,
egy6b lovak tartdsa,
mestersdgestermdkenyitds,
tenydsztdsi c6lnak megfelel<i k6pz6s _ betanitd,s,
sajdt 6llomany mesters6ges term6kenyitdse,
harmadik szem6lyek rdszdre szolg6ltat6s szintii mesterseges

termekenyitds.

ab)Arab telivdr fajt6jt lovak teny6szt6se, ezen beli.il:
csik6nevelds,
tenydszkanciik taftesa _ mdntartiis,
egydb lovak tart6sa,
teny6sztdsi cdlnak megfelel6 kdpzds _ betanitds,
sajdt rillom6ny mestersdges term6kenyitdse,
hamadik szemdlyek r6sz6re szolgiitatds szintii mesters6ges temdkenyitds.

-

b) Az Arab Mdnes Mdnesvezet6 feladatai:

-

tenydszc6lokmeghatiiroz6sa, tenydszt6si stratdgiakidolgozdsa,
operativ munka szervezdse, elrendeldse, iriinyit6sa 6s ellen6rz6se,
adott szakteriilet tervezdsi feladatainak elv6sz6se.
adott tertilete n az eszk6z- ds kdszretgazdrilkJdasi feladatok ellenorzdse.
gdnmegorz6s,fajtavddelem,
6rtdkesitds,

minden egy6b, munkakdr6vel dsszeftigg<i feladat erv6gz6se, amelyre
utasitest ad.

1.1.2.5. Angol

az

rgazgato

Teliv6r M6nes

Az Angol Teliv6r Mdnest az lntezmeny vezet6je al6 kcizvetleniil beosztott Angol Teliv6r
Mdnes Mdnesvezeto vezeti.
a) Az

-

Angol Teliv6r Mdnes feladatai:
csik6neveles,
tenydszkancAk tartdsa - mdntafi6s,
egydb lovak tart6sa,
versenyeztetes,
sajrit 6llomrtry termdszetes fton tdrtdno term6kenyitese,

harmadik szem6lyek r6sz6re szolgriltat6s szintti termdszetes

tton

t6rt6no

term6kenyitds.
b) Az Angol Teliv6r M6nes Mdnesvezet6 feladatai:
- tenydszcdlok meghatiiroz6sa, tenydsztdsi stratdgia kidolgoziisa,
- operativ munka szervezdse, elrendel6se,
- adott szakteriilet tervezdsi feladatainak elvdgz6se,
- adott teriileten az eszkdz- ds k6szletgazd6lkodrisi feladatok ellen6rz6se,
- gdnmeg<irz6s, faj tav6delem,
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- 6rt6kesftds,

- minden egydb, munkakcirdver risszeftiggci
feladat elvdgzese, amelyre
utasitAst ad.

1.1.2.6.

Karbantart6si

6s

Karbantartiisi ds MLiszaki Elrritrisi Egysdg
beosztott Mriszaki 6s Ell6t6si vezet6 vezei-.

A Karbantartdsi

b)

-

et

M

rnt6zm6ny vezetoje alii kdzvetleniil

Mriszaki Egys6g feladatai:

miieml6k 6s egy6b dpiiletek iizemeltetdse, karbantartiisa.
6pit6si 6s egydb beruhrlziisok bonyolitiisa,
energiah6l6zatokiizemeltetdse,
biztosit6sokkal kapcsolatos iigyintdzds,
k6myezetvddelemmel kapcsolatos iigyint6zds,
anyagbeszerzds,
portaszolg6lat biztositesa.

A Miiszaki

-

6s

rgazgato

Miiszaki Elldtrisi Egys6g

A

a)

az

6s Elkitrisi vezet<j feladatai:

al6Lrendelt szervezeri egysdgek (energiaszorgiiltat6s, beszerzds, raktarozris,
eszk6zgazdrilkodris, b€rlemdnyek, beruhaziis, kdmyezetvddelem, toz_ ds

munkavddelem, fenntart6s, karbantartds) feladatainak koordin6l6sa, iriinyit6sa, kiil6n6s
-6s
tekintettel a 20 kv-os villamos h6l6zar, a nagy kdzdpnyom6sri
az egy6b
g{zvezetlkek hal6zat6nak biztons6gos es gazdasilgos tzemeltetdsdnek szervezdse,
konekt kapcsolat kidpitdse a nagy szolg6ltat 6k, az rntlzmd,nyt 6rint6 cinkormrinyzatok,
ds a szakhat6s6gok szakembereivel.
az Intezmeny fejleszt6si feladatainak el<ikdszitdse, lebonyolitiisa, rirajrinlatok bek6rese,
terveztetds, mriszaki ellen<irzds, beruhriz6s elszdmokisa,
mindazon feladatok, amelyeket a min<isdgi dokumentrici6 el<iirrisai megkdvetelnek,
minden egy6b, munkakcirdvel 6sszefiigg6 feladat elvdgzdse, amelyre az lgazgato
utasidst ad.

1.1.2. 7. Idegenforgalmi Egys6g

Az

Idegenforgalmi Egysdget

az

rntezm5ny vezet6je

al6

k<izvetleniil beosztott

Idegenforgalmi v ezet6 vezeti.

a)

Az Idegenforgalmi Egys6g feladarai:

ll

-

kere.skedelmi szril,ishely szolgiiltatdsok
szervezdse, gyrijtemdnyek tizemeltetdse,
egydb idegenforgalmi szolgdltatiisok
szervez6se.
- fogatok idegenforgalmi jellegri k6lcscinz6se.
"r#U"ttit,

- versenyek. lovasbemutat6k szervezdse.
- vendeglovagoitalds szervezdse.

b) Az Idegenforgalmi vezetci feladatai:

'
.
'

a sz6ll6shely mrik6dtet6se, a.Mdnesudvar, a
ki6llitdsok, az Arbordtum bemutatzisa,
krizremrik.dds az intdzmdnyhez
vend.gek pro!.amlainak m"grr".u".JrJb.n,
a sziilldshelyek rendeldseinek nyilvantart6sa,
'rkezo
vlsszaigizol6sa, a bejellnt6lapok

megorz6se,

hirdetdsek intdz6se,

a klszpdnzfrzetdsi szimkik. ki6 itrisa (sz6llisdij, lovagliis,
kocsikiiziis, lovasbemutatt,,
teremberleti di j, tiirlatvezetds), a szrlml6k e en6;6kdnei
a p€nzt"lrba tiirtdn6 befizerdse.
Atuhles esetdn a sziimla indit6sa ds a pdnziigyre ad6sa,

a sz6ll6venddgek 6tel- ds italfogyasztrisri'nak megrendeidse
az ot<isfogat Etteremben,
adminisztrativfeladatokellat6sa,
a Krizponti Statisztikai Hivatal feld jelentds minden
t6rgyh6t kdvetd h6nap 6. napjdig,
ajdnddktrirgyak megrendeldse, drtdkesitdse.
minden egydb feJadat. amivel az lgazgato megbizza.

1.1.2.8. Niiv6nytermeszt6si Egys69

A

N6vdnytermesztdsi Egys6get

az

rntezmeny vezetoje

Ndv6nytermeszt6si Egysdgvezeto vezeti.

a)

alii

kcizvetleniil beoszton

A Ncivdnytermesztdsi Egysdg feladatai:

-

az

tulajdonban ldvo, vagyonkezel6sbe kapott mezogazdaslgi teriileteken
ad6, valamint egydb szrint6fdldi n<;uenyek termesztese,
az 6Il al6llominy takarmiiny- e I dtdsa,
a rendelkezdsre all6 szabad kapacit6sok r6vdn, megrendel6sre vegzerr

'llami
abrak6s szdlastakarm6nyt

I

-

mez6 gazdastryi szolgriltatrisok,

-

az Intezmenyhez kapcsol6d6 teriileteken parkfenntart6si leladatok ell6t6sa.

b) A N<ivdnytermesztdsi Egysdgvezeto feladatai:

- a termofrildekhez kdzvetleniil kapcsol6d6, a fdldteri.iletek hasznosit6s6val kancsolatos
iigyek intdzese,
- a term6nyek rakt6roz6srinak, sz6llitas6nak, dft6kesitdsdnek ir6nyitiisa, 6sszefoglaliisa a
termel6si fom6mdkkel k6zdsen.
- az Intdzmdnyhez kapcsol6d6 parkok Biibolna teriilet6n a kertdszeti munkdk iriinyitrisa,
- r6,szr vesz az 6ves |gazari tervek elkdszitdsdben, gondoskodik azok vdgrehajtiisar6l.
- a ndvenytermesztdsi szervezet tevdkenysd96rol 6rldkelo elemzdsek, besz6mol6k k6szit6se.
- a ndvenytermesztdsi szervezet munkat'eltdteleinek ds miikridds6nek biztositasa.
- a feladatok v6grehajtiis6ra legalkalmasabb munkamegoszt6s kialakitiisa, a r6szfeladatok
dsszehangoldsa, a mLik6d6s szab|ly oz6sa,
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- kapcsolattartiis a trjbbi szervezeti
egysdggel, egyeztetdsek,
- szerz<id6s-tervezetek elkdszitdse.
- kimen6 ds bedrkez<i sziimliikkar kapcsoratos
e'enorzesek, kapcsolattartiis a pdnziiggyel,
- az izemi k6szletgazdiilkodiis szervlzdse,
v6gzdse,
- u ijzemi tevdkenysegi k<irbe tartoz6
kimutitrisok, "llen6rr..",
statiszrkai jelentdsek elkdszitds6ben val6
16szvdtel,

-

minden egy6b, munkakdr6vel 6sszefiigg6 feladat erv6gzese,
amelyre az rgazgato utasitiist
ad.
2.

A szervezeti egys6gek vezet6i helyettesit6s6nek rendje:

2'l' A Gazdas|gi

vezerb akadalyoztat sa, vagy ezenmunkakrir ideigrenes
betdltetlens.ge

esetdn leladatait a pdnziigyi 6s sziimviteli rtgyintdzi5
munkakdrt erraio ,n*tauairuro,
az Intezm6ny igazgatoja elal ir6sban kijeldlimris munkaviillal6
"ugy
l6tja el.

2'2 Az

Arab Mdnes Mdnesvezetoje akadrilyo ztaL($a, vagy ezen munkak.r
ideigrenes
betdltetlensdge esetdn reradatait a mdnesgazda munkai<irt
ellat6 munkavri ralo, vigy az
Intdzmdny igazgat6ja riltal irdsban kijelOlt m6s munkav6llal6
liitja el.
.2'3, Az Angol relivdr M6nes M.nesv ezet6je akaditryoztatitsa, vagy ezen munkakrir
ideiglenes betdltetlens6ge esetdn feladatait a mdnesgazda
munkakcirt JlLit6 munkavrillal6,
vagy az Intezm€ny igazgat6la iiltal iriisban kijekilt mis
munkav6llal6 l6tja el.

2.4. A Karbantartiisi ds Mriszaki Ellatasi Egysdg et vezeto Mriszaki
6s ElLitiisi vezeto
akadiiyozratisa, vagy ezen munkakcjr ideiglenes betdltetlens6ge esetdn
feladatait a
foenergetikus munkakdrt ell6t6 munkavdllar6, vagy az rntezmeny-igazgatoja
6ltar ir6sban
kijeldlt mris munkaviillal6 l6tja el.

2.5. Az Idegenfbrgalmi Vezeto

akadrily oztat sa, vagy eze, munhak<ir ideiglenes
betdltetlens6ge eset6n feladatait a kijelcilt idegenforgalmi munkakcjrt ell6t6
munkavriltal6,
vagy az lnrezm1ny igazgat6ja 6,rtal fr6sban kijerdlt m6s munkavrillal6 l:itja
el.

2.6. A

Nrivdnytermesztdsi Egysdget vezeto Ncivdnytermesztdsi Egysdgvezeto
akadiilyoztatdsa, vagy ezen munkak<ir ideiglenes betdltetlensdge esetdn fiiada-tait az
operativ termeldsirdnyit6 munkak<irt elkit6 munkavrillal6, vagy az lntezmeny igazgat6ja
6ltal irrisban kijel6lt mds munkavrillal6 Litja el.
2.7. A szemely- 6s Munkaiigyi vezeto akadrilyo ztar/oa, vagy ezen munkakdr ideiglenes
betdltetlens6ge eset6n feladatait az Inrdzmeny igazgat6ja 6ltal kijeldlt munkavrillalJ litja

et.

3.

A nem vezet6 tiszts6get betdlt6 dolgozr5k helyettesit6s6nek rendje:

Az Intdzmdny folyamatos miikrtddsri, mez6gazdas|gi termelo tevdkenys6get folytat6

szerv,
melynek mrikriddsdt a dolgoz6k idoleges vagy tart6s uvolldte nem akaddlyozhatja.
A dolgoz6k t6volldte eset6n a helyettesitds rendszerdnek kidolgoz6sa - iz lnt6zm6ny
igazgat6j|val egyeztetve - a szervezeti egysdgek vezetoinek a feladata.
A helyettesitdssel kapcsolatos, egyes alkalmazortakat drinto konkrdt feladatokat a munkakdri
lefrdsok rcipzitik.
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IY. Azlnt6zm6ny munk{j6t

segft6 f6rumok, kiiziiss6gek

Az Inttzmdny vezetlje a hatdkony ds a magas szinvona.i
szakmai munka, a racioni'is
gazdrilkod6s kdvetelm6ny6t figyeiembe ueu"e
."nasr"..ren tzijdkoz6dik ds t:ij6koztat a
szdmira biztositott f6rumokon.
Az intdzmlnyi munka irrinyit6s6t segit<i f6rumok:

l.

vezetbi drtekezlet,
dolgoz6imunka6rtekezlet,
egy6ni 6s csoportos egyeztetdsek.
Y ezetdi 6rtekezlet:

az Intdzmdny vezet<ije sziiksdg szerint, de negyeddvente legardbb egy
alkalommal vezet6i
drtekezletet tart.
A vezet<ji drtekezletet

a

Titkarsiigvezelo kdsziti el6 ds hivja cissze.

A vezet6i 6rtekezleten 16szt vesznek:
- Intezm'nyvezeto
- Szem6ly- 6s Munkai.igyi vezet6

-

Gazdas gi vezell
Arab Mdnes mtinesvezeto
Angol f'eliv6r M6nes mdnesvezeto
Muszaki es Elliirdsi vezeto
Idegenforgalmivezet6
N<ivdny'termeszt6siEgysdgvezet6
Titkrirsdgvezet6

A

vezetoi drtekezlet feladata: t6jdkoz6d6s a belso szervezeri egysdgek, szakmai
k6zriss6gek munk6jrirol, az rntezmeny, valamint a belsti rr"*.r.ti egys6gek,
szakmai kiizdssdgek aktuAlis ds konkrdt tennival6inak Attekinrdse.

2. Dolgozii munka6rtekezlet:
Az lntezmeny igazgat6ja sziiks6g szerint, de dvente legal6bb egy alkalommal dolgoz6i
munkadrtekezletet tart.

Az

drtekezletre meg

kell hivni az Intdzm6ny valamennyi fo- 6s

rdszfoglalkoziisi

dolgoz6jrit.

Az lnlfzmeny igazgatoja a dolgoz6i dflekezleten:
- besz6mol az Intezmdny eltelt id6szak alatt vlgzetl munkrijrir6l,
- drtdkeli az Inl6zm6ny programjrinak, munkaterv6nek teljesitdsdt,
- dndkeli az Inrezmenyben dolgoz6k 6lef ds munkakciriilmdnyeinek alakulis6t.
- ismefteti a kcivetkezS idriszak feladatait.

t4

Az ertekezlet napirendjdt az Inl6zm6ny igazgat6ja rillitja
6ssze.
lehet6sdget kell adni ana, hogy a dolgoz6k v6lemdnyiiket,
11 9Tekez]eten
dszrevdreleiket
kifejthessdk, kdrd6seket tegyenek fel, ds azokri"v6laszt"kaplanak.

Az 6rtekezletrril jegyzok.nyvet
elhelyezni.

kell k6sziteni, melyet

l

pdldrinyban a Titkiirsdgon kell

A jegyzokcinyvnek tartalmaznia kell:

-

az erlekezlet helydt, id6pontj6t,
a megjelentek nev6t,
a tiirgyalt napirendi pontokat,
a tandcskoziis l6nyeg6t,
a hozott drintdseket.

3. Eg5r6ni 6s csoportos egyeztet6sek:
Egydni 6s csoportos egyeztet6sek sziiks6g szerint kertilnek <isszehiv6sra.

V. AZ INTEZMENY MUKODESfNEK F6BB SZABALYAI

l. Az iigykiiriik gyakorlisa
|.1. Az Int6zm6ny k6pviselete
Az lnrlzmeny k6pviseleti, illetve al6irrisi jogkdr6nek szab lyoz6sa kiterjed az Intdzm6nytol
kibocsiit6sra keriilo minden olyan sz6beli vagy iriisbeli nyrlarkozatra, amelynek megt6tele,
illetve kiad6sa az rntezmeny r6sz6re jogok megszerzdsdt vagy kdtelezetti6gek v6ltalisat
eredmdnyezi, valamint minden olyan sz6beli nyilatko zatra es al6ir6sra, amely nem
eredmdnyez jogszerzdst vagy kdtelezettsdgv:illalist, hanem az Intdzmdny feladatkor6be
tafioz6 iigyek int€zdsdt - pdlddul szerz6d6sek el6k6szit6sdt, az rntezmlny mrik6d6s6vel
drintett rinkorm6nyzatokkal fenn6ll6 kapcsolatok ki6pitdset, javitri s6r, az rfiezmlny sz6les
kdrri ismertsdgdt, bemutatAsat - celozza.

Az rnt1zmeny k6pviseletdt az igazgato vagy az iiltala megbizott szem6ly l6t1a el. Az
igazgato 6ltal megbizott szemdly az lnrezmeny k6pviseletdt az erre sz6l6 ir6sbeli
meghatalmazrisban foglaltak alapj6n jogosult ds kriteles elldtni.
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1.2,

A munkaid6 beosztrisa

Az Intl,zmdnyben foglalkoztatottak munkaideje napi g vagy heti 40
6ra, kdszenldti jellegii
munkakdrben_ napi 12 vagy heti 60 6ra. Az riltal6nost6l
elt6r6 munkarendet az Intdzmeny

vezet6te az adott szewezeti egys6g 6s az adott munkakdr
sajritossiigaira figyelemmer berso
utasitdsban szab ly ozza.
I .3. Szabadsdg

Az 6ves rendes- ds rendkfviili szabadsiig kiv6tel6hez erozetesen a szervezeti egysdg
vezet6kkel egyeztetett tervet kell kdsziteni. A rendkiviili- 6s fizet6s ndlktili
szabiasag

engeddlyezds6re minden esetben csak az Intdzmdny igazgat6ja jogosult.

Az

Intdzmdnyben a szabadsdg-nyilviintartds vezet6sd6rt
vezetdje, illetve a Szemdly- 6s Munkaiigyi vezet<j a felelos

a

sze'ezeti egysdgek felelos

2. Munkakiiriik ritad{sa

A szervezeti egys6gek vezeto iilkisrl alkalmazottai, valamint az Intezmeny vezetoje altal
kijelcilt alkalmazottak munkakdr6nek atad6s:ir6l, illetve 61v6tel616l szem6lvi iitltozas
esetdn

jegyz6kdnyvet kell felvenni.

Az :itadfsr6l ds 6tvdtelrol k6sztilt jegyz6k6nyvben fel kell tiintetni:
- az 6tad,as-6tv 6re I id6pontjrit,

Az

a munkakrimel kapcsolatos tajlkoztat"ast, fontosabb adatokat.

folyamatban ldvo konkrdt iigyeket,
az dtad6sra keri.il<i eszkdzdket,
a

az 6tado ds dtvevo dszrevdteleit,
a jelenl6vok al6irdsiit.

ad s-|tv€Ieli elj6r6st a munkakcirviiltozdst krivet6en legkdsobb 15 napon beliil be kell

f'ejezni.

A munkak<ir 6tad6s-iitvdteldvel kapcsolatos eljrirris lelolytat6s6r6l

a munkak<ir szerinti felettes

vezet6 gondoskodik.

A munkakdrdk

{itadas-atvdteldrol kdsziil6 jegyzokcinyver legal6bb 4 (n6gy) pdldrinyban kell
ald:irni az drintettekrek. A jegyzokdnyvb6l egy-egy pdldrinl.t kapnak a munkak6rt iitad6 6s a
munkakcirt ritvev6 szem6lyek, tov6bbri egy-egy pdldriny leadand6 a Szem6ly- ds Munkaiigyi
vezeto, valamint a Titkiirsegvezeto rdsz6re, e k6t ut6bbi helyre a nyilviintart6sba vdtel ds
iratmegorz6si feladatok elkitiisa v6gett.
3.

A munkiltatrii jogok gyakorlfs:inak a rendje

Valamennyi munkriltat6i jogot

az

igazgat6 gyakorol, kivdve

a

Gazdasiryi vezeto

megbizris6t 6s megbiziisdnak visszavoniisiit.

A munkiiltat6i jogkcir gyakorl6sa keretdben az igazgat6
j

a jogszabdlyokban a munk6ltat6i
ogk6r gyakorl6j a rdszerc biztositott jogositvanyokkal rendelkezik.

4. Az lnt6zm6ny bels6 6s

kiils6 kapcsolattartdsdnak rendje
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4.1.

A bels6 kapcsolattartiis

Az Intezmeny feladatainak hatdkonyabb ell6t6sa
6rdek6ben a belso szervezeti egys6gek
egym6ssal szoros kapcsolatot tartan;k.
Az egyiittmiik<ioes soran a szervezeti egysdgeknek
minden
olyan intdzkeddsndl, amelyik m6sik

."r".r"rJ"gv.eg

int6zked6st megelozoen egyeztetdii
ktitelezettsdgiik van.

mrikoddsi tert.ilet6t erintt, az

A kiilst6 kapcsolattart6s

4.2.

Az

eredm6nyesebb miikrid6s elosegit.se drdekdben
az tntdzm.ny
szervezetekkel' t6rsintdzmdnyekkel, gazdriikod6
szervezetekkel

a szakmai
egyiittmrikriddsi

megrillapodiist kdthet.

Az Intdzmeny SzMSz-e mellett kiil.n rgazgat6i utasitirs
rendezi az Intezmlny sajt6val,
k<izm6di6val, val6 kapcsolattartasi szabriiyaii,
u, . t,iro"n szablryozott
.1

5.

ogosultsiigokat, es az ehhez kapcsol6d6 felelcissdgi
szab6lyokat.

nyilatkozatteteli

A kiadmrinyozris rendje
Az Intdzmdnyndl brirmilyen tenileten kiadm6nyozrisra
az lgazgat6 jogosult.

6. Az Int6zm6ny gazdrilkodris6nak rendje

Az lntezmdny gazdrilkod6sdval, ezen beliir kiemelten a k6lts6gvet6s
vegrehajtisavar,

az
Int6zmdny kezeldsdben l6v<i vagyon hasznositiisiival
cisszefiigg<i feladatok, hat6skcirdk
szabalyoz sa - a jogszabdlyok 6s a fenntarl6 rendelkezdseinek
figyelembevdterdvel - az

igazgat6 feladata, betarrva

az Aht., valamint az i

v6grehajtris6r6l szol6 3681201l.

(xII.

31 .)

amhtztirtasr6l sz6l6 tcirv6ny

Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezdseit.

6.1. A gazddlkodds vitel6t el6segit6 bels6 szab6lyzatok
Az_Lntezm6nyben a gazdrilkodds szab|lyozottsitgitt, a jogszabdryok

SzMSz, valamint
szab aly zatok

az

rntezmeny mrikdddsdvei osszefiggo

hatitr ozzitk me g

rd szletesen.

ervenyesi.ileset a ielen

ri*a.*t"i ,.ri"..;-

ila.o

6.2. P6nzforgalmi szrimftik feletti rendelkez6s

A Magyar Allamkincstrirndl vezetett sz6mla feletti rendelkezdsre jogosultakat
az igazgato
jeldli ki. Neviiket ds aliiiriisukat be kell.ielenteni a Magyar
Allamkincst6rhoz.
Az aliiir6s-bejelentdsi kartonok egy-egy mrisolati p6ldinyrit a pdnztdros piincdlszekr6nyben
kriteles orizni.

7. Bels6

kontrollrendszer

A.z Intdzm'ny igazgat6ja a mtikcidds folyamatiira 6s saj iitossiigaira
tekintettel k6teles
kialakitani, mrik<idtetni ds fejleszteni az rntezmeny belso kontrollr endszerlt

allamhintartasert

ligyelembevdtel6vel.

az

lelelos miniszter riltal kozzerctt m6dszerlani ftmutatok

Az lntdzmdny igazgat6ja felel6s a bels6 kontrollrendszer keretdben - a szervezet minden
szintj6n drvdnyesil6 - megfelelo

1'l

-

kontrollkdrnyezet,
kockdzatkezeldsi rendszer.
kontrolltev6kenysdgek,

informrici6s ds kommunikici6s rendszer, ds

nyomonkovetdsi rendszer (monitoring) kiarakitrisri6rt,
mrik6dtet6s66rr

es

fejlesztds6drt.

A bels6

kontrollrendszer tarrarmazza mindazon elveket, eljii'isokat

szab|lyzatokat, melyek biztositj6k, hogy

- az

Int5,zmeny valamennyi tev6kenys6ge

ds cdlja

bers6

dsszhangban legyen

szabrilyszeriisdg gel, szabfiyozon sdggal, valamint
a gizdas6gossagl
eredmdnyessdg k6vetelmdnyeivel,

-

ds

hatekor;Jg

a
es

az eszk6z6kkel ds forrriLsokkal val6 gazdrilkodrisban ne keriljcin
sor pazarldsra,

vissza6l6sre, rendeltet6sellenes felhasznrlliisra,

-

megfelel6, pontos 6s naprakdsz informiici6k dlljanak rendelkezdsre
a kcilts6gvetdsi
szerv mrikcid6sdvel kapcsolatosan

- a belso kontrollrendszer

harmonizrici6j6ra

ds

l0gszab6lyok vdgrehajtrisra keriiljenek a
figyelembev6tel6vel.

dsszehangoliisrira vonatkoz6
modszertani ltmutat6k

A kriltsdgvetdsi szervek bels<i kontrollrendszerdrol ds belso ellen<irz6sdr6l
szolo 370/201t.
3 1 .) Korm. rendelet (a tovdbbiakban : 37012011
. Korm. rendelet alapjin az

(xII

)
Intdzmdny igazgat6ja k6teles olyan kontrollkdrnyezetet kialakitani.
amelvben
-

vildgos a szervezeti strukttra,

egydtelmiiek

a hat6sk6ri

viszonyok 6s feladatok,

meghatilrozottak az etikai elvariisok a szervezet minden szintjdn.
atl6that6 ahum6ner6forriis_kezel6s.

Az lnLlzmdny igazgatoja kdteles olyan szab6lyzaLokat kiadni, folyamatokat kialakitani
ds
mi.ik<idtetni a szervezeten beltil, amelyek biztositjrik a rendelkezdsre rill6
fonrisok

szabiilysze.-i, szabalyozott, gazdasiigos, hatdkony ds eredmdnyes felhasznriliisiit.

Az lnt6zm6ny igazgat6ja kciteles elkdsziteni ds rendszeresen aktualiz6ln i az rntezmeny

ellen6rzdsi nyomvonal6t, amery az Intdzm6ny mrikdddsi folyamatainak srcrueges
lei.aso,
amely tartalmazza kiikin<isen a lelelossdgi ds informiici6s szinteket ds kap-csolatokat,
iriinyitrisi ds ellenorzdsi folyamatokat, lehet6vd tdve azok nyomon k6vet6s6t ds
ur6lagos

ellenorz6sdt.

Az Intdzm6ny igazgatoja

kciteles szabiilyozni a szabiLlytaranseigok kezelds6nek rendjet,
valamint kdteles kockrizatkezel6si rendszert mrik<idtetni.

Az

rntezmeny igazgatojanak
rdszekdnt minden tev6kenysdgre
-a kontrolltevdkenys6g
vonatkoz6an biztositani kell a folyamatba
6pitett elozeies, ut6lagos ds vezet6i eltenorzesi

18

A

3701201l. Korm. rendelet 1. sz. mell6klete
szerintr nyilatkozatban az Intezmeny
igazgatoja kiteles drtdkelni a bels<i kontrollrenasze.
minOseset.

8. Az SzMSz nyilvdnoss6gr^ hozatala

Az

Intdzm6ny SzMSz-dr

informrici6szabadsrigr6l sz6l6 201
formriban, k6zz6 kell tenni.

az
I

.

informiici6s dnrendelkezdsi

jogr6l 6s

az

6vi CXII. t6rvdny szerint intemetes honlapon, digit6lis

Az szMSzt a helyben szokdsos m6don minden 6rdekr<id6
szitmiLrais eldrhet6v6 kell tenni.
E kdrben gondoskodni kell r6ra, hogy minden szervezeti
egys6g vezet6je legal,bb egy-egy
g:ld6nybin,lTjon a,szabaryzatb6i, tovribb6 a Titkrirsdg'on folya-atosan-rendelkLJs'."
{lljon az SzMSz mindenkor aktualiz6lt p6ldrinva.
Az SzMSz sziiks6g szerinti aktuarrzrirrisa az ritd,zmlny vezet6jenek
feladata 6s felel<issdge,
a Szabitlyzatot sziiksdg szerint, de legaldbb dvente feliil
kell vizss6lni.

VI. ZAR6 RENDELKEZESEK

l.

Jelen szabillyzat a ftildmriverdsiigyi miniszter riltali j6vrihagy6s
napjrin ldp hat6lyba,
ezzel egyidejiile g hataryitt veszti M Intdzm6nynek az
am tulajdoruiban atto gauotna
Nemzeti Mdnesbirtok Korliitolt Felel6ssdgti Tiirsasiig rillami f'eladatelkitrisrinak
kdzponti kdltsdgvetdsi szerv 6ltal t6rtdn6 6rv;teldr6I sz6lo :j71201' (XI. 10.)
Korm.
rendelet alapjiiLn leladatokat iitad6 Bilbolna Nemzeti M6nesbirtok (orlitolt
Felel6ssdgri rrirsas:ign6l hat:ilyban volt, 2004. szeprember 20. napjin
elfogadott, majd
tdbb alkalommal m6dositott Szervezeti 6s Mrik<tddsi Szab lyzat.
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