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t. Ar,rar,ANos RENDELKEznsnx
1.

A Szervezeti 6s Miik6d6si Szabilyzat c6lja

A Szetvezeti 6s lvliikdd6si Szabiiyzat (a tov6bbiaktran: SZMS z) c6lja, hogy rogzrtse
a
Br{bolna Nernzeti M6nesbirtok (a tov6bbiakban: Int6zm6ny)
adatait, ri*u"itifelepit6s6t,
a vezet6k 6s alkalmazottak feladatait 6s jogkrir6t, valamint az Int6zm6ny miik<id6si
szabSlyait.
2.

A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabfulyzathatilya

Az SzMSz hat6lva kite{ed:
- az Intlnrr5ny vezet6ire,
- az Int1znLiny alkalm azottaira.
3. Az rnt6zm6ny rmiikiid6si rendj6t

meghatiroztf dokumentumok

Az Int1nrr6ny mrikodlset az alapit6 okirat, az SzMSz, valamint az Int6z:m6ny szakmai
6s
gaz'dasilgi munk6jfnak vitel6t segit6 szabSlyzatok, munkak<iri lefrasok
hathroizikmeg. Az
rntlmrcnybels6sz'ab6lyzatainakdsszhangbankell6flniukazszNrsz-sze.l,,
4. Az Int6zm6ny allapadatai 6s jog6ll6sa
4.1. Az Int6zm6ny megnevez6se: B6bolna Nemzeti Mdnesbirtok
4.2. Ritviditett neve: Bibolnai M6nesbirtok
4.3, Az rnt6zm6ny sz6khelye, cfme: 2943Bdbolna,M6sz6ros u. l.
4.4. Az Int6zm6ny mtikiid6si kiire: orsz6gos
4.5. Tiirzskiinyl'i azonosit6 szfma: 8337 12
4.6. AHTI azonrosit6: 356139
4.7. AHatilyos alapit6 okiratkelte, szfma:2015. december 11.,IPtr/l354/212015.
4.8. Az alapitis dituma: 2016. janvdr l.
4.9. Ad6szim: 1 5833 7 I0-2-t I
4. 1 0. KSII statisrztikai szimjel: I 583 3 7 I 0-0 | 43 -3 I2t"-l I

4.11,

A

Tatabfunya,

szfml;ft vezetil hitelint6zet neve, cfme: Magyar Allrrmkincstar, 2800
Komiiromi u. 6.

4.l2.Bankszimtlaszim:

Telefon:
Telefax:
E-mail:
honlap:

4.13.
4.14.
4.15.
4.16. Internet

10036004-00335900-00000000
34/569-204
34/569-202
menesbirtok@babolnamenes.hu
www.babolnamenes.hru

4.17. Az Int6zm(lny telephelyei, fi6ktelepei
2943Bhbolna, hrsz. 02311.
Olb6-pusztai M6nes 2945 Tirkfuny,fusz. 054611.
Di6spusztaiM6nes 2890Tata,Di6spuszta l.

Csik6telep

4.18. Az Int6zm6ny

irinyitisit

1055 Budapest, Kossuth Lajos ter

ell6t6 szerv nerre 6s sz6khelye: Agr6rminis zt6ium

ll.

4.19. Az Int6zrn6ny miikiid6si rendje
miik<id6s6re, kiils6 6s bels6 kapcsolataira vonatkoz6 r:endelk ez1seket
az
SzMSz hatfroz:,za meg. A Intlznany SzMSz-6t a kcilts6gvet6si szer,y igazgat6jak1sziti
el, 6s az agr6rmini s zter j 6v Ahagyds 6v al v6lik 6rv6ny es s 6.

Az Int6ntr6ny

4.20. Az Int6zm6ny jogszabityban meghztfrozott kiizfeladata* az Int6nrr6ny a
kdzfeladalfit a fqtatiszta tenylszilllatok, tiruriA teny6szsert6sek 6s szapoit6anyagaik
Uni6n beliili teny6szt6s6nek, kereskedelm6nek 6st az Uni6ba trirt(:n6 ieleptet6s6nek
teny6szt6stechn:ikai 6s szirmazdstani feltdteleidl, a 652120I.1/EU rendelet, a
891608/EGK dis a 90l425lEGK tan6csi irrin'yelv m6dosit6sdn:61, valamint az
6llatteny6szt1s 'tirrgydban hozott egyes jogi aktusok m6dosft6srir6l 6s hat6lyon kiviil
helyez1serll sz(i16, azEur6pai Parlament 6s a Tanlics 2016. jrinius 8-i (EtD 2016/10T2
rendelet6vel, 'az illlattenylszt6s szabfulyozfusrflhoz sztks6ges torv6nyi szinhi
rendelkez6sekr6l sz6lo 2019. 6vi LVI. ttirvdnnyel, ia 6llatteny6#6srr,5l sz6li l88l20lg.
(VII. 30.) Korrn. rendelettel, valamint az 6llatteny6szt6s r6szletes szabhlyair6l s2616
45/2019. (IX. 25.) AM rendelettel <isszhangbanlfutlael.
4.21. Az fnt6zrnr6ny v ilIlakozhsi tev6kenys6ge
6llamh6rtart6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXCV. tcirv6n'y (a tov6bbiakban:
17 Intezlrrlny
Aht.) 7. $ (2) trekezd6s b) pontja alapjin vlgezhet villlalkozilsi teirikenys6get, amely
haszonszerz6s c6li6b6l, 6llamh6ilart6son kiviili tlorr6sb6l, nem h6tel ez6i vlgzett
termel6-, szolgilltat6-, 6rt6kesft6si tev6kenys6g. Azlntlnteny 6ltalvlgzettvilllalkozfusi
tev6kenys6g az Int1nrr6ny alaptev6kenys6g6t, illetve a jogszabSlyban 6s az alapit6
okiratbanmeghatarozottklzf eladatelldtds6tnemveszllveztetheti.

u

4.22. Az Int6zm6ny jog6ll6sa

AzInt5nnerry 6n5ll6 jogi szem6ly.
Az Int6nneny tfpusa: kdzponti kcilts6gvet6si szerv.
4.23. Az Int6zrn6ny alkalmazfsiban 6116 szem6llyek jogviszonyar:i kozalkalmazotti
jogviszony, munkavis zony, kdzfoglalk oztathsijogviszony.
AzInt1nrt6ny feladatainak ellfitishramegbizSsijogviszony keret6ben is foglalkortathat
kiils6s szem6lyeliet.
4.2 4.

A kiizalkalm azotti

va

gyonnyil atkozat

Az egyes vagyorrnyilatkozat-tfiteli k<itelezetts6gekrcil sz6l6 2007. 6vi CLtr. t6rv6ny (a
tov5bbiakban: Vnyt.) 3. $-a tartalmazzaa vagyonnyllatkozat-tdtelre kcitelezettek krir6t.

Az

Int0zrt6nybe:n vagyonnyilatkozat-t1telre kcitelezett
GazdasSgi vezet(ije.

A

az

Int6zrn6,n;y lgazgat6ja 6s

vagyonnyilatk:.ozat-t5tel esed6kess6g6t a Vnyt. 5;. $-a szab6lyozz:,tr. Az intlmdny
igazgat6ja eset6bren a vagyonnyilatkozat-tlteli k6telezetts6get megalapoz6 jogviszony,
beoszt6s, munka-, vagy feladatk6r fennSll6sa alatt az els6 vagyonnyil al.kozatotk6vet6en
- ha ttirvdny eltd,r6en nem rendelkezik - k6t6vente r;ziiks6ges rijabb vagyonnyil atkozat
t6tele. A vagyonnyilatkozat-tflteli kdtelezetts6get az esed6kessdg 6v'6ben jrinius 30.
napjug kell teljesrfteni.

rt. AZ

nvrf zvtf l\ry FELADATAT

Intfizmfiny rszakmai alaptev6kenys6ge

6s

hatiskiire

Szakmai alaptev6kenys6ge
jelent6s nernzeti kincset jelent6 Shagya-arab
6s arab teliv6r lovllkat teny6szt6 Arab
5nes, toviibbii az angol telivdr lovakJ teny6szt6 Angol
Teliv6r I\{6nes filtartitsa, a
y6sz,f.6s olyan iranyh fejleszt6se, hogy a fqtak-megfeteljeneJk
a rajuk jellemz|
:ion6lis jdlegeknek 6s hasznilratnai. Ennek
fajiak jercmza

-.g-r"t"to"r,

a

tulajdons6gai meg6rz6s6nek biztosft6sa. A magryaf, l6teny6szt6s
ni c6lri bemutatSsa. Az hllomriny fenntartlsiltoz szlts6ges takarmriny
itflsa, a treny6szt6si c6t el6r6s6hez, ifletve a g6nfenntart6sh<>z
riikr6g". ,rugy
ikai 6rt6kii men 6s kanca egyedek beszerulse,-tenyfuszillat e:rport 6s import.
A
eredlm6ny6nek hazai 6s nemzetkcizi dsszehasonlit6 vr:isenyek"n
idrt6rr.i
nenrzetkcizi 6s hazai risszehasonlft6 versenyek szervez6ie,
bemutat6k
6s lebonyolitiisa, a lovassport, a magyar lovaskulhrira 6s lovas6let
inalk 6polasa, truzevm 6s kidllit6sok fenntart6sa, veillamint a fartf*roz
lova.s hagyomiinyok 6pol6sa, n6pszenisit6se.

Int1zneny szimtitra meglratfuozott feladatoknak 6s hataskordkrrck az lnt6nn6nv
i egysrigei 6s az al.kalmazottak kriz6tti megosztasin6l a s:zervezet vezetlje
ik.

feladatok 6s hatSsk6nik megosztfsa nem lehet ellent6tes a jogszab6lyokkal
es az
apit6, irinyit(t 6ltal az rntlnneny egyes szervezeti egys6geiie, u"i"t6ir" es az
k<itelez6en eldirt feladatokkal, hat6sk<ir6kkel.

Allamhiztartisi

szakfugazat szerinti besorolisa: 014300 L6, l6ltile teny6szt6se

.Azlnt6zm6rry alaptev6kenys6g6nek korm6nyzati funkci6 szerirti megieliil6se:
Nov6nytermeszt6s, illlatteny Eszt6s 6s kap csol6d6 szolg6ltatf sok
40 G enmeg,6r z1s, faj tav6delem
2220Erd6gazdillkodds

2 130
2|

2320Yadgazdillkodis
1 0 Zoldterti.let-kezel6s
030 Sportl6te,sftm6nyek, edzltdborok miik<idtet6se 6s fejleszt6se
1 04 1 versenysiport- 6s utanp6tl6s-nevel6si tev6kenys6g
6s t6mogat6siil
1043 l'skolai, dliriksport tev6kenys6g 6s t6mogat6sa
1 07 1 Udtil6i sz6ll6shel y-szo;lgSltatds 6s 6tkeztet6s
1 Mrizeumi gyiijtem6nyi tev6kenys6g
3 Mrizeum:i ki6llit6si tevdkenys6g
T<irt6nelrni hely, epitm6ny, egylb l6tvrinyoss6g miik6dtet6se 6sr meg6v6sa
Ndv6ny- 6s 6llatkertek mtikridtet6se 6s meg6rz6se
Mindenftlle egy 6b szabadid6s szolghltatds
1

lA: * Int6zm6ny- alaptev6kenys6gei
terh6re v
6gzett tev6kenys6g

6s az alaptev6kenys6g szabad kapacitrisa

l'4'l' A kciltsdrgvet6si szerv az alapit6 okirataban foglaltaknak
szak'naialapfeJladatk6ntmeghatdrozotttev6kenys65;ekJtirltlael:

A

szakfelarCat megnev ezlse

me6;felel6en

az al1bbi

Sz6rnLa

A tev6kr:nys6g forriisa

Nciv6nytermeszt6s 6s kapcsol6d6
q4olg6ltat6sok

010001

Tdmogatdrs, Saj6t bev6tel

Allatteny6szt6s 6s kapcsol6d6 szolg6ltatfsok

010002

Trimogat6.s, Saj6t bev6tel

Erd6gazdilkod6s

0200ct0

T6mogatrSs, Saj6t bev6tel

Mrizeumi 6lland6 kirillit6si tev6kenys6g

910210

Tiimogatris, Saj6t bev6tel

Sportl6tesftm6nyek miik<idtet6se 6s fejleszt6se

93ll0t2

T6mogatris, Saj6t bev6tel

Egy6b szabadid6s szolg6ltat6s

9329r8

Tiimogatiis,

Vend6gszSll6s iizemeltet6se

s59094

Miik6d6si saj6t bev6tel

Epitm5nynzemeltet6s

81 1000

T6mogatlis, Saj6t bev6tel

Saj 6t

bev6tel

TII. AZ INTEZMEI\"Y SZERV EZNTT FELEPiTf SE

l. Az Int6zm6ny szerv ezett fel6pit6se
AzIntlnnlny szewezeti 6br6j6t az SzNISz l. szfmimell6klete
l.l', Az Int6zm6n;r szew ezeti

tartalmazza.

egys6geinek megnevezr6se, felad atai, vezetdi

Azlnt1nrreny szenrezeti egysdgeinek, vezetli szintjeinek megltatiroz6s6n6l els6dleges c6l,
z<ikken6mentesenL l6thassa el a

hogy az Int1nn<iny feladatait zavartalanttl 6s
kdvetelm6nyeknek megfelel6en.

A fenti ktiriilmdnyek figyelembev6tel6vel az Intlzmln,yben az aldbbi
hatfrozhat6k meg.
1.1. 1.

Az lnt6zm6ny vezetfje

-

sz,<>wezeti egys6gek

Igazgatil

Az Int6nrt5ny igazgat6j6t az agr6rminiszter legfeljebb 5 6v hatirozott id6re bizza meg,
vonja vissza megbizr,6sdt" 6s gyakorolja felette a munk6ltat6i jogokat.

Az

egy6b munk6ltat6i jogok gyakorl6s6t az Agrirminiszt6rium mi.nLdenkor hat6lyos
SzervezetidsMtikod6siSzabillyzatahatinozzameg.

Az

IntEzm6ny igazgat6ja felel6s a kdzfeladatok jogsz abillyban, alapit(t okiratban, bels6
szabillyzatokban foglaltaknak megfelel6 ell6I6s66rt, valamint az Int:.iinn6ny sz6mhra
jogszabSlybanel6t1:.kdtelezetts6gekteljesit6s66rt.

6

a\ Az Ieazgat6 feladatar:

-

vezetiazlntflzmlnyt, felel6s azlnt1zrn1nym{ikcid6s66rt 6s gazdl6lkod6s6&.,
biztositj a azrnt6nrt6ny miikdd 6s6hez sztiks6p;es szem6lyi 6s
t6rlgyi felt6teleket,
kepviseli azlntlnrr6nyt kiils6 szervek e16tt,
tewezi, :szewezi, itanyitja 6s ellen6rzi az Int6nrr6ny szalcmai 6s gazdasdgi

miik<id6srSnek valamennyi teriilet6t,

-

gyakorolja valamennyi munkSltat6i jogot, kiv6ve a Gazdasigi
vezet1 megbiz6s6t
6s me gbiztds r{nak vi s szavon6s6t,

-

elliltla az Intlzrn*ny miikcid6s6t ffint6,jogszab6lyokban a

feladatokat,

v<>.zet6 r6sz6re

el6irt

megszerv,ezi az Int6zm6ny bels6 ellen6rz6s6t,
felel6s a trels6 kontrollrendszer miik<id6s66rt,

elkflsntteli az Intlnn1ny SzMSz-61, k<itelez6en el6irt szabilllrzatait, tov6bb6

Intlzn5nlrmiikdd6s6tsegit6egy6bszabillyzatokat,rendelkez6seket,

kapcsolatot tart

a

tdrsintlnnlnyekkel, helyi, tertleti 6s orsz6gos

szervezetekkel, krilts6gvet6si szervekkel,
kapcsolatot tart ntnzetkizi partnerekkel, szervekk el, szew ezetel<kel,

az

szakmai

t6mogatja az Int1nrr6ny munk6j6t segitl testiiletek, szerve:zretek, kriz6ss6gek

tev6kenys6g6t,

folyamatosan 6rt6keli a vezet6s,
mu*6j 6t.

a

sze,wezeti egys6gelq

tev6kenys,6 gfit,

az Int6zm6ny

b) Az igazeat6 hehrettesit6se
Az igazgat6t t6voll6te vagy akadillyoztat6sa eset6n a Karbantart6si 6s Miiszaki E116t6si
Egys6g vezetlje trelyettesiti.
'M igazgat6i tiszts6g bet<iltetlens6ge esret6n az igazgat6i
feladatokat a Gazdttsitgi vezet6l6tja el.

1.1,2. Valamenn;ri szervezeti egys6g
miikiidik. A szervezeti egys6gek

az lgazgat| kiizvetlen

arlirendelts6g6ben

- G azdasilgS koordirr6tor
- Titk6rsdg
- Szem6ly- 6s Munhaiigyi Egys6g
- Jogi Egys6g

- Gazdasilgi

Egys6g;

- Arab M6nes
- Angol Teliv6r Mdnes

- Karbantart6si 6s Mtiszaki Ell6t6si Egys6g
- Idegenforgalmi E5;ys6g
- N<iv6nytermesztds i Egys6g

1.1,2.1. Gazdasigi

AzInt1zm6ny

koordinitor

gazdlas6gi koordin6tora
v 6 gr ehajtisbert .

felel6s azlgazgal6 6ltal megszabott gazdhlkod1si

feladatok op eratf v

7

A

gazdashgi koordin6tort az lgazgat6 nevezi

gyakorolja.
a)

A

ki

6s fblette valamenny.i munk6ltat6i jogot

sazdas6qi koordin6tor feladatai:

- tisszehangolja.6s ellen6rzi azlntlzlneny strat6gia tervez6ssel kapcsolatos feladatait,
- itinyitja a strat6giai c6lok megval6sitasevl kapcsolatos
operativ feladatok

v6grehajt6sit, valartint <isszehangolja az Intlzmlny 6rintett szeriezeti egys6geinek

-

ezir 6ny6 tev6kenys 6g6t,

ellenfirzi az Int6nrt6ny szervezeti egys6geinek a strat6giai cdlok megval6sft6sa
erdek6ben kifejtett tev6kenys6g6t, tovihb| a strat6gia Jetot rnegval6sfthat6s1ga
erdek6ben folyamatosan figyelemmel kfs6ri az tntenneny gazd"as1gi helyzetit,
gazdillkodSsdt,
osszehasonlitjia az id6szakonk6nti teljesftm6nyeket az elfogadott tervekben
frtakkal 6s
az esetleges elt6r6sekr6l kimutat6sokat, <isszefoglal6 elemz6seket k6szit,
az IntEnnEnS, kiil<inb<iz6 projektjeit id6ben osszehangolja, dk6szfti az azok
megval6sit ilsdltoz sziiks 6ges iitemterveket,
vezet6vel egyeztetve ellen6rzi az Atami M6nesgazitas6g Szilvhsvirad
i,qy!?sdgr
(AMGSZ) glazdillkoddsi feladatainak, v6grehajt6s6t, tekintettel {ou, hogy az
agr6rminiszter rendelkez6se szerint az ANIGSZ p6nztigyi, gazdashgi tev6kenys6 g6t
az
Intlzmfiny l6tia el, az agrfnminiszter 6ltal j6vShagyott meg6llapod6sban foglaltak
szerint.

1.1.2.2.

Titkirsig

A Titkars6got azInI9zmlny vezetlje al|klzsretleniil beosztott Titkrirs6gyezetlvezeti.
a)

A Titkars6e feladatai:
az igazgat6 adminisztr6ci6s 6s adatszolgSltat6si tev6kenys6g6nek 6s levelez6s6nek

'

az Intflzmenyh.ez be5rkez6 6s onnan kimenci levelek 6s ktildem6nyek, szerz6d6sek
szabSlyszeti nyrlvtntartdsa, megadott rendszer szerinti csoprcrtosit{sa 6s M

-

-

v6gz6se,

illet6keseknek t<irt6n6 tov6bbkiild6se,
jogi iratok el6k6szit6se, iktat6sa, irattfrozdsa, bele6rtve a c6gjogi irattir 6s a bels6
szabfllyzatok, r,alamint a peres 6s nem peres tigyek kezel6s6t is,
a napi munka sor6n keletkez6 iigyint6z6ssel kapcsolatos feladalok (telefon, fax,
fenym6sol6s, stb.) elI5t6sa,
partnerekkel, iilgyfelekkel kapcsolattartSs,
b6rmilyen felaclat, amelynek elvlgzlsere azlgazgat6 utasit6st ad,
vezet(5i 6rtekez.let <isszehiv6sa, jegyzlkdnyvezls.

b) A Titkars6gvezet6 feladatai:

- I"r1i*',}31&i :::tT;:n::';t?'i',h:"

<issze a

v ezet.i €nekeztetet

1.1.2.3. Szem6ly- 6s Munkaiigyi Egys6g

A

Szem6ly- 6s Munkatigyi Egys6get az Int6zn6ny vezetlje al6 kdnretleniil beosztott
Szem6ly- 6s Munkaiigyi v ezet6 v ezeti.

'
-

berszSmfejt6s, b6rb6l tdrtend levon6sok, b6rfelad6s teend6inek
teljes kcini el?iltisa,
b6rutal6sok munk6inak koordin6l6sa, h6 v6gi l6tsz6m6s berkimutat6sok
elk6szit6se,
ftik<inyv 6s analitika egyeztetflse,

dolgoz6i, hivatalos adatkerl bizonylatok kiad6sa, munkaiigyi statisztikrik

elk6szf t6s 6hLez pontos ad,at szolgfultatfusa,
6ves jcivedelem ad6 elszfumol6ssal kapcsolatos teend6k ell6t6sa,

t6rsadalomtriztosft6si feladatok folyamatos 6s teljes kdrii ell6t6sa, nyilv1ntart6
kartonok naptaklsz, pontos vezet6se, tSrsadalombiztositrlssal kapcsolatos
levelez6sek lebonyolit6sa, tdrsadalombiztosft6si statisztikak elk6s:zft6se,
nyugdljp6nzrtSral&al kapcsolatos teend6k ellitfusa,
munkaviszony l6lesit6ssel (felv6telhez sziiks6ges adatlapok, alkalmaz1si enged6lyek
iigyint6z6se.), illetve megsztintet6ssel, megsziin6ssel (felmoncl6s elk6siit6se,
a
munkaviszony megsziintet6ssel kapcsolatos tanrisitviiny korciztet6se) kapcsolatos
munkaiigyi .fleladatok elliltfusa,
munkaszerzrSdflsek folyamatos nyilvrintart6sa, karbantartasa.
munkaer6piilci kapcsolatok fejlesztlse,hpolfusa,munkaerci felkutatrisa,
oktat6si 6s kepz6si tev6kenysdgek, tanulmSnyi szerz6d6sek kcit6se, nyrlvdnt3y;t1sa,
szervezeti elrys6genk6nt munkak<iri lefr6sok nyilvlntartilsa,

irattfrozis,
minden egy,6b, munkakor6vel 6sszefiigg6 feladat elv6gz6se, arrrelyre az Igazgat6

utasit6st ad.

b) A Szem6ly- 6s I\{unkatis.yi vezet6 feladatai:
Koordin6lja a Szem6ly- 6s Munkaiigyi Egys6g feladatait.

1.1.2.4. Jogi Egys6g

A Jogi Egys6get azlnt6zm6ny vezetSje al|ki>nretleniil beosztottvezetS jogiszvezeti.
a)

-

-

-

A Jogi Egys6g 6ltalanos feladatai:
ellfitla az Intdtzlrnlny jogi feladataival kapcsolatos irinyit6,

szew<>26

6s koordindl6

feladatokat,

a

kiil<inboz6, az Intdzm1nyt 6rint6 el6terjeszt6sek, szabillyzatok,
utasit6sok el6k6szit6s6ben, a jogi megfelel6s Egbiztosiths6val,
elv5gzi 6s koo,rdinillja az Intlnneny jogi kepviselet6t bfr6s6gok (!s m6s hat6s6gok
kcizremiikddik

el6tt,
azlgazgat6 binyrtja a Jogr egys6g tev6kenys6g6t a kdvetkez6 feladal:ok tekintet6ben:
az Igazgat6 vagy Gazdas6gi koordindtor megbizfusilb6l tdrt6n6 kcizremiikdd6s
kiemelt jelent6s6gii iigyek kezel6s6ben,

.

r
o

megSllapod6sok el6k6szit6s6ben,
tov6bbi jogi szakmai v6lem6nyek elk6szit6s6ben,
az alfikdsokatntegel6z6en jogi, szakmai kontrollt gyakorol,
hat6skcirfhe tartoz6 tigyekben jogi tan6csot nyujt az Intlnnlny valarnennyi szervezeti
egys6ge r6sz6re;
gondoskodik a bels6 szabillyzatok kihirdet6s6r6l, szabillyzatok archivfl6s6r6l, sziiks6g
eset6n helyesbit6s kezdem6ny ezflserll,

-

egyiittmiikcid:ik

a jogi

feladatok vlgrehajtdsiiban

jogviszonyb a:n dll6 iigyv6ddel, iigyv6di
iiod6val.

az

Int6zmdnnyel megbfz6si

b) A vezet6 joe6szr, feladatai:
koordinSlja a JogiEgys6g feladatut,
szervezi 6s ellen6rzi azrnt6nn6nyn6lvlgzett jogi tev6kenys6get,
gondoskodik itz Intlzmenyn6l vlgzettjogi tev6kenys6g szakszeriis6g6r6l.

'
-

1,1.2.5. Gazdasigi Egys6g

A

Gazd'asilgi Egysr6get az Int6zm6ny vezetlje al6 kozvetleniil beosztofit
Gazdas 6gi vezet1
vezeti. A Gazdasillgi vezetlt az agrfurminiszter legfeljebb cit 6v hatdro zott id6re
bizza meg,

illefve vonja vissiza megbizSsfut, az egy6b -**attutOi jogokat felette az Igazgat6

gyakorolja.
a)

A Gazdas6ei Eqvs6e feladatai:
az Int6nn6ny k<ilts6gvet6s6nek terv ez6se,

el6irfnyzatoknyilv6ntartdsa,am6dosf t6sokkezeldse.
p 6nnrgyi ellenj e gy zls 6s keretell en6rz6s,
k<itelezetts6gvrillal6sok 6s szeru6d6sek nyilvdntart6sa,
utalv 6ny oz6s 6s ki fi zet6s ek v6greh ajt6sa,

bankilshfnipcinrtfuip1nzforgalomlebonyolitilsa,
vev6k analitikus nyilv intarlhsa,
a kimen6 sz|mlik k6szit6se 6s kezel6se,
kintl6vcis6gek l<ezel6se, 6rt6kel6se,
ad6kotel ezetts 4g telj esit6s e, az ezzel <i s szefiigg6 adatszolgilltatds,
kapcsolattartLs az ad6hat6s6ggal 6s a Magyar Allamkincstfural,
jogszabSlyokbanel6f rtk<itelezetts6gekszabilyozilsa,
gazdasilg1 esem6nyek teljes

k6ni k6nyvel6se,
id6szaki krinywitel i zfirhsok v6grehajt6sa,
besz6mol6k rissze6llit6sa,
sz6llit6iszf rml6kellen6rz6se6s6rv6nyesit6se,
tfurgyieszkciz<il:egyedianalitikusnyilvintartilsa,
az eszko zdk 6l I omr{ny6b an b ekdv etkezett v6ltoz6s ok kezer
k6szletek analitikus nyilvdntart6sa,
gazdasilgitargyrtadatszolgSltat6sokteljesf t6se.

6s

e.

b) A Gazdas6ei vezet6 feladatai:
elliltla az fllantddztartisr6l sz6l6, hat6lyos jogszabillyokban megfiatin:ozott feladatokat,
ir Lny it1 a 6s ell en6rz i az Int6nrr6ny gazdasigi szerv ezet6t,
felel6s azlnt6nn6ny ktiltsdgvet6si tervez6s6vel, annak v6grehajt6s6v;tl,beszitmol6ssal,

k<inywezet6sse'1, ellirhnyzat-felhaszn6l6ssal, el6irfunyzat m6dosft6ssal,

6tcsoportosft6ssral, klszp1nzkezel6ssel kapcsolatos feladatainak jogszab6lyoknak
megfelel6 ell6ths66rt, valamint a finanszirozSsi, adatszolgSltatSsi, besz6mol6si, 6s a
p5nzugyi, szrimviteli rend betart 6sd6rt,
tekintettel ana, hogy az agrirminiszter rendelkez6se szerint az $VCSZ p1rnrtgyigazdasilgi tev6lcenys6g6t az Intlnrrlny l6tja el az agrfurminiszter 6ltal jivirttusyott
meg6llapod6sbam foglaltak szerint, krizvetlenril fuanyitja az Allan:i M6nesgazdas6g

l0

Szilv6svrirad lAtrrtCSZy gazdasfugi feladatainak ell5t6s6t,
valernint
gazdasilgi
koordin6torral egyiittrniikcidve ellen6 rzi azt,
minden egydb, munkakcir6vel 6sszefiiggci feladat elv5gzflse, amelyre
az Igazgat6
utasitdst ad.

a

1.1,2.6.

Arab M6rres

Az Arab M6nest az Intlnnlny vezetlje al6 k<izvetleniil beosztott Arab

M6nesvezet6 vezeti.

M6nes

a) Az Arab M6nes feladatai:

aa) Shagya-anb fa.jtdjri lovak teny6szt6se, ezenbeliil:

csik6nevel6s,
teny6szkan cik tariilsa - m6ntartds,
egy6b lovak tart6sa,
mesters6ges term6kenfit6s,

teny6szt6si c6lrrak megfelel6 k6pz6s - betanft6s,
saj6t 6llomiiny mesters6ges term6kenyit6se,
harmadik szem6lyek r6sz6re szolgilltatfus szinhi mesters6ges term6kenyit6s.
ab) Arab teliv6r fEtfijf lovak teny6szt6se, ezenbeliil:
csik6nevel6s,
teny 6szkan cffl< tartisa - m6ntart6s,
eryeb lovak tartisa,
teny6szt6si c6lnak megfelel6 kepz6s - betanit6s,
saj6t 6llomdny mesters6ges term6kenyit6se,
harmadik szem6lyek rlszere szolgilltaths szintri mesters6ges term.6kenyft6s.

b) Az Arab M6nes.M6nesvezet6 feladatai:
teny6szc5lokmeghati{rozhsa, teny6szt6si strat6gia kidolgoz6sa,
operatfv munka szervezdse, elrendel6s e, ir fnyitdsa 6s ellen6rz6se,
adott szaktertilet tervez6si feladatainak elv6gz6se,
adott teriileten az eszkdz- 6s kdszletgazdillkodhsi feladatok ellen6rz6se.
g6nmegcirz6s, fajtav6delem,

-

6rt6kesit6s,

minden egy6b, munkakdr6vel <isszefiigg6 feladat elv6gz6se, amerlyre az Igazgat6
utasft6st ad.

1,1.2,7. Angol Teli'y6r M6nes

Az Angol Telivdr lvl6nest az Int6zm5ny vezetlje al|k1nretleniil beosztott Angol Teliv6r
M6nes M6nesvezet (i v ezeti.

l1

a)

Az Aneol Telivdr M6nes feladatai:

-

csik6nevel6s,
teny6szkanc6k tart6sa - m6ntart6s.
egy6b lovak tartilsa,
versenyeztet6s,
sajfit illlominy term6szetes riton tcirt6n6 term6kenft6se,

harmadik szem6lyek rlszere szolgilltatSs szinhi term6szertes fton t6rt6n6

term6kenyit6s.

b) Az Aneol Teliv6r M6nes M6nesvezet6 feladatai:
teny6szc6lok meghatarozfusa, teny6szt6si strat6gia kidolgoz6sa,
operativ munka szervezlse, elrendeldse,
adott szaktertilet tervez6si feladatainak elv6gz6se,
adott teriil*en az eszkdz- 6s k6szletgazdillkodSsi feladatok ellen,6rz6se"
gdnmeg6nzfls,fajtav6delem,
6rt6kesit6s,
minden egyflb, munkakdr6vel <isszefiigg6 feladat elv6gz6se, arnelyre az lgazgat6
utasft6st ac[.

-

1.1.2.8. Karbantarrtfsi 6s Miiszaki E[6t6si Egys6g

A

Karbantart6si 6s Miiszaki Ell6t6si Egys6get az Int1zm6ny vezetdje a16 k<izvetleniil
beosztott Miiszaki r6s E1l6t6si vezetT vezeti.
a)

A Karbantart6si 6s Miiszaki Esys6e feladatai:
miieml6k 6s egy6b epiiletek iizemeltet6se, karbant artdsa,
6pit6si 6s epy6b beruh6z6sok bonyolft6sa,
energi a hfil(izatok iizemeltet6s e,
biztosit6sokkal kapcsolatos iigyin t6z6s,
kdrnyezetv(idelemmel kapcsolatos iigyint6z6s,
anyagfieszerzds,
pofiaszolgill. at bizto sitSs a.

b) A Miiszaki 6s Ell6tllsi vezetci feladatai:

- az alarendelt

-

szerrezeti egys6gek (energiaszolgilltaths, beszerzls, raktirozhs,
eszkozgazd6lkod6s, b6rlem6nyek, beruhir;hq kcirnyezetv6derlem, tiiz- 6s
munkav6delern, fenntart6s, karbantart6s) feladatainak koordin6l6sa, i:rfnyit6sa, kiil<inds
tekintettel a 20 kV-os villamos h6l6zat, a nary kcizepnyomdsri 6s az egy6b
gflztrezet5kekhlil6zatfnak biztons6gos 6s gazdas6gos iizemeltet6s6neli szervezlse,
korrekt kapcsoliat ki6pit6se anagy szolg6ltat6k, azlntlnrr6nyt 6rint6 <inkorm6nyzatok,
6s a szakhat6sft;ok szakembereivel,

az Int6zn6ny fejleszt6si feladatainak el6k6szft6se, lebonyolitfusa, iruilnlatok bek6r6se,
terveztet6s, miiszaki ellen6rz6s, bervhir;hs elsziimol6sa,
mindazon feladatok, amelyeket a min6s6gi dokumentilci6 ellirdsai megkd,vetelnek,
minden egyeb, munkakdr6vel cisszefiiggl feladat elv6gz6se, ame,lyre az Igazgat6
utasft6st ad.

I2

1.1.2.9. Idegenforgahni

Az

E

gys6g

Idegenforgalmi Egys6get

Id egenforg

almi v ezet6 v ezeti.

az Intlnnlny vezetlje aI6 kozvetleniil beosztott

a)

Az Idesenforgalmi Ee.vs6s feladatai:

-

kereskedelmi srz6ll6shely szolg6ltat6sok szervez6se, gyiijtem6nyek ii:zemeltet6se,
egy6b idegenforgalmi szolg6ltat6sok szervez6se ezenbeliil:
)
* fogatok idegenforgalmi jellegri k<ilcs<inz6se,
*verse:nyek, lovasbemut
at6k szerv ez6se,
*vend6glovagoltat6s szervez6se.

b) Az Idesenforeal.mi vezet6 feladatai:
aszSllilshely mrik<idtet6se, a M6nesudvar, aki6llit6sok, az Arbor6tum bemutat6sa,
kcizremiikodls azlnt6zmlnyhez erkez6 vend6gek programjainak megszervez6s6ben,
sz6llSshelyerk rendel6seinek nyilviintart6sa, visszaigazolfusa,
bejelent6lapok
meg6rz6se,
hirdet6sekint6:r6se,
a k6s7p6nzfizett6si szfmilk kiilllitSsa (sz6Il6sdij,lovagl6s, kocsik6z6s, lovasbemutat6,
terernberleti dij, tinlaVezetds), a szfimlsk ellen6rt6k6nek a p3nndrba tort1n1 befrzet6se',
6tutal6s eset6n aszimiaindit6sa Es aplnzigyre ad6sa,
a szSllovend6gek 6tel- 6s italfogyaszt6srinak megrendel6se az Otcisfogat Etteremben,
adminisztrativ jleladatok ellfitilsa,
aKilryonti Statisztikai Hivatal fel6 jelent6s minden ttugyh6tk6vet6 h6nap 6.napj1ig,
ajr{nd6kt[rgyakmegrendel6se, 6rt6kesit6se,
minden egy5b fbladat, amivel azlgazgat6megbizza.

- a

a

-

1.1.2.10. Niiv6nytermesztdsi Egys6g

A

N<iv6nytermeszt6si Egys6get

az Int6nn6ny vezetlje al| kdn,etleniil

beosztott

N<iv6nytermeszt6si Egy s6gv ezet6 v ezeti.
a)

A Nov6nytermeszt6si Egys6g feladatai:
- az 6llami tulajdonban 16v6, vagyonkezel6sbe kapott mez6gazdas6gi teriileteken abrak6s sz6lastakan:nanyt ad6, valamint egydb sz6nt6foldi ndvdnyek terrneszt|se, az
6llat6llom6nytakarm6ny-ell6t6sa,
- a rendelkez6sre 5116 szabad kapacit6sok r6v6n, megrendel6sre vlgzett mezlgazdasilgi

-

szolg6ltat6sok,

azlntfnnenyhez kapcsol6d6 tertileteken parkfenntart6si feladatok ell6t6sa.

b) A Ndv6nytermeszt6si Eevs6svezet6 feladatai :
a term6foldekhez k<izvetleniil kapcsol6d6, a ftildtertiletek hasznosit6s6val kapcsolatos
tigyek irft1zi;se,
a term6nyek raktirozdsdnak, szfullitds[nak 6rt6kesit6s6nek fuinyithsa, cisszefoglal6sa a
termel6si ftimennrikkel krizd,sen,
az Int9zrn5nyhez kapcsol6d6 parkok B6bolna tertlet6n a kerllszeti munkSk
irirnyitdsa,
r6sztvesz az 6v<ts ilgazati tervek elk6szft6s6ben, gondoskodik azokvlgtehajtdsfu6l,

-

-

-

-

-

'
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szervezet tev6kenys6g6r6l 6rt6kel6 elemz6sek, besz6mol6k
?,"y,"yfrermesd6si
Kesz1tesea n<iv6nytermeszt6si

szewezetmunkafelt6teleinek 6s miikrid6s6nek biztosft6sa,
, ar*szfeladatok

a feladatok v6gehajt6snalegalkalmasabb munkamegoszt6s
kialakft6sa
ci s szehango l6s ia, a miikcid6s szab 6lv
o z6sa.

kapcsolattart6sr a t<ibbi szervezetiegyseggel, egyeztet6sek,
szerzfidflsterv ezetek elk6 szit6s e,

kimen6 6s be6fkez6 szfmlil<kalkapcsolatos ellen6rz6sek, kapcsolaffartAs
ap1nziggyel,
az ijzemi k1szletgazd6lkod6s szervezdse, v 6gz6se, ellen6rz6se,
az izerri tev6kenys6gi korbe tartoz6 kimutat6sok, statisztikai jelent6sek
elk6szit6s6ben
val6 r6szv6tel,
minden egy6b, munkakcir6vel <isszefiigg6 feladat elv6gz6se, amelyre az lgazgat6
utasit6st ad.

2.

A szewezeti egys6gek vezetdi helyettesit6s6nek rendje
2.1.

A

Gazdasigi'vezet6 akadillyoztatfusa, vary ezen munkakdr ideiglenes betciltetlens6ge
eset6n feladatait a p5nntgvlr 6s sz6mviteli .drgyint1z6 munkakrirt ell6l6 munkat6rs,
uugy
rnt1nn*ny igazgatbj a Sltal ir dsban kij eldlt m6s munkatdrs I 6tj a el.

-

2.2. Az Arab M6nes M6nesvezetlje akadSlyortatdsa, vay ezerr munkak<ir ideiglenes
bet<iltetlens6ge eset6n feladatait a m6nesgazda munkak<tri ell6t6 munkati{rs, uigy *
rntlnneny igazgatQa illtalirfusbankijelolt mds munkatars l6tja el.

2.3. Az Angol Treliver M6nes M6nesvezetlje akadillyoztatfusa, vagy ezen munkakrir
ideiglenes betciltetl.ens6ge eset6n feladatait a mlnesgazda munkak<ii ellit6 munkatiirs.
v agy az Int5zn5ny igazgat6j a 6ltal ir 6sban kij ekilt m6s munkatrirs 16tj a el.
2.4. A Karbantartlisi 6s Miiszaki Ell6t6si Egys6get vezetl Miiszaki 6s Ell6t6si vezet1
akadillyodatilsa, vary ezen munkak6r ideiglenes betdltetlens6ge eset6n feladatait a
fi6energetikus munlkak<irt ell6t6 munkat6rs, vagy az Intlnneny igazgat6ja iltal ir1sban
kij elrilt m6s munkat 6rs l6tja el.

2.5. Az Idegenforgalmi Yezet6

akadillyoztatdsa, vary ezen munkakor ideiglenes
betciltetlens6ge eset6n feladatait a kijel6lt idegenforgalmi munkak<irt ell6t6 munkatars,
v aw az rnt6nn6ny r gazgat6j a 6rtal fu 6sban kij e161t m6s munkat 6r s l6tja el.

2.6. A

N<iv6nylermesztdsi Egys6get vezetl Ndv6nytermeszt6si Egyslgvezetb
akadillyoztathsa, viLW ezen munkakdr ideiglenes betdltetlens6ge eset6n feladitait az
operativ termel6sirdnyit6 munkakcirt ellft6 munkat6rs, vagy azlntlnnerry igazgat6ja 6ltal
ir5sban kijeldlt m6s munkatfursliltja el.
2.7. A Szern6ly- 6sr Munkaiigyi vezetT akadflyoztatfusa, vary ezen munkakdr ideiglenes
betdltetlens6ge esetrln feladatait azlnt6zn6ny igazgat6ja6ltal kijelolt munkatars ldtja-el.

I4

A nem vezetd tiszts6get betiilt6 dolgoz6k helyettesit6s6nek rendje
Az lftemn6ny folyarnatos mtiktid6sii, mezlgazdaskgi termel6 tevdkenys6get
3.

folytat
melynek miik<id6s6t a dolgoz6k id6leges vagy tart6s i6voll6te nem
akad6lyirlrutiu.'

A

dolgoz6k tdvoll6rte eset6n a helyettesftds rends zerlnek kidolgoz6s
igazgat6jfval egyezte'tve - a szewezeti egys6gek vezet6inek afeladati.

a

6

szerv,

- az Intgmerry

A helyettesft6ssel kallcsolatos, egyes alkalmazottakat 6rint6 konkr6t feladatokat a munkakdri
leir6sok

figntlk.

Tv, AZINTfZMENY MUNKAJAT sEGiT6 FORUMOK

rOzossncEK

As' Inlezffi$ny vezetiije a hatlkony 6s a magas szfnvonahi szakmai munka, a racion6lis
gazd6lkod6s kcivetelm1ny1t figyelembe v6ve rendszeresen tSjdkoz6dik 6s t6j6koztat
a sz6tm6ra

biztositott forumokon,

*

:"'uffiff{: ##:,:r:tt'u'

u' s egrt6 rorumok :

: 3$'#eT#ilff:fTlet6sek
l.Yezetfii 6rtekezlet

Az Int€zmlny

vezetfi;ie sziiksdg szerint, de negyed6vente

legalibb egy alkalommal vezet1i

5rtekezleteti'art.

Avezetfii6rtekezletet a Titk6rs6gv ezet6kksziti el6 6s hivja dssze.

""-"i}#:'teztetenr6sztvesznek:
Gazdasilgi koordindtor

:

{f#:ri:?1'fi,*aiisy,

vezet.

Gazdasdgi vezetll
Arab M6nes Md:nesvezet6
Angol Teliv6r l\{6nes M6nesvezet6

: lff#;:ii'i*::,2""u
-

N<iv6nytermesZ:6si Egy s6gv ezet6

Titkr{rsSgvezetf

A

vezet6i &skezIet feladata: t6j(koz6d6s a bels6 szewezeti egys6gek, szakmai k<izciss6gek
munk6jar6l, azlntflzmLSny, valamint a bels6 szewezeti egys6gek, szakmai k6z6ss6gek aktuats
fel adatainak 6s azok vdigrehaj t6s inak 6ttek rnt6se.
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2. D olgozfii munka6rtekezlet

Az Intdnrt5ny

igaz65at6ja sziiks6g szennt, de dvente legalilbb
munka6rtek ezletet tut .

Az

3ttekezletre meg kell

hfvni azlntlmftny valamennyi ffi-

6s

ery alkalommal

dolgoz6i

r6szfoglalk ozitsu dolgoz6j6t.

Az Int6zm6ny igazgut6ja a dolgoz6i 6rtekezleten:
- besz6mol az rnt6nrr6ny eltelt id6szak aratt vlgzettmunkfjar6l,
- 6rt6keli azrntlzrnfinyprogramjanak, munkatervenek teljesit6s6t,
- 6rt6keli azlntlrcnenyben dolgoz6k 6let- 6s munkakdriilm6nyeinek alakulas6t,
- ismerteti a kcivetkezl idlszakfeladatait.

Az 1rtekezlet napirendjlt

az Int6zrn6ny igazgat6ja illlitjacissze.

Az *ttekezleten

lehel;6s6get kell adni ana,hogy a dolgoz6k v6lem6nyiiket, 1szrev1teleiket
ki fej thes s6k, k6rd6seket tegyenek fel, 6s azokr a v dlasrt kapj anak.

Az &ekezletrcil

jeg:gzcik<inyvet

elhelyezni.

kell k6sziteni, melyet 1 p6ldrinyban a Titkars6gon kell

A j egyz6k<inyvnek twtalmanna kell :
az &skezleI hedy6t, id6pontjSt,
M 6rtekezletenmegjelentek nev6t,
atirgyalt napir,endi pontokat,
atanhcskoz6s hhyeg6t,

-

ahozottd<int6sreket.

3. Egy6ni 6s csoporto,s egyeztetr6sek

Egy6ni 6s csoportos egyeztetlsek sztiks6g szerint keriilnek <isszehfv6sra.

v . AZ nNTf,zMf,tw
1.

n

r6roof sf,nnr r6nn szABALyAI

Az iirykiiriik gyak,orlfsa
Az Int6zm6n5r k6pviselete
AzIntfrcrr5ny kepviseleti, illetve alSirilsijogkcir6nek szabillyozilsa kiterjed azlntlzrnlnytll
kibocs6t6sra keriil6 minden olyan sz6beli vagy fr6sbeli nyilatkozatra, amelynek megt6tele,
illetve kiad6sa az )lnt6nn6ny reszlre jogok megszerzlslt vagy k<itelezetts6gek v6llal6s6t
eredm6nyezi, valanint minden olyan sz6beli nyllatkozatra 6s alfuirfusra, amely nem
eredm6nyez jogszerz6st vagy kdtelezettslgvilllalfust hanem az Intlnnlny feladatkdr6be
tartoz6 iigyek int6:z6s6t - p6ld6ul szerz6d6sek e16k6szit6s6t, az Intlnnlny miikdd6s6vel
6rintett cinkormriny,zatokkal fenn6116 kapcsolatok kiepft6s6t, javitfusht, az Intdnnlny sz6les
kdni ismerts6g6t, bemutat6s6t - c6lozza.
1,.1.

Az lnt6zrr6ny k6pviselet6t az igazgat6 vagy az Sltala megbizott szem6ly l6tja el. Az
igazgat6 Sltal megbizott szem6ly az Intlnneny kepviseletdt az erre sz6l6 ir6sbeli
meghatalmazSsban foglaltak alaplin jogosult 6s kriteles ell6tni.

I6

A munkaid6 beosztisa
Az Int'nn6nyben foglalkoztatottak munkaideje napi 8 vagy heti 40 ora, k*szerlltijellegii
munkakdrben napi 12 vagy heti 60 6ra. Az 6ltal6nost6t etiero munkarend
et az rnt6nn6ny
vezet6je az adott s;zervezeti egysdg 6s az adottmunkakcir saj6tossdgaira
figyelemmel behS
1.2.

utasitdsb an szab 67,.y ozza.

1.3. Szabadsig

Az 6ves rendes- 6s rendkivtili

szabads6g kiv6tel6hez el6zetesen a szervezeti egys6g
vezetcikkel egyezt<>tett tervet kell k6szfteni minden 6v marcius 3I. naplug. A rendkfviili6s
fizet6s n6lkiili szabads6g enged6lyez6sere minden esetben csak az-Int|zmeny igazgatoja
jogosult.

Az Intlznr6nyben a

szabadsig-nyilvr{ntartas vezet6s 66rt
vezet6je,illetve a llzem6ly- 6s Munkaiigyi vezetl a felel6s

2.

a

szewezeti egys6gek felel6s

Munkakiiriik itadtrfsa

A

szetvezeti egys6g<>k vezetT Sll6sri alkalmazottai, valamint az Int1711n1ny vezet1je 6ltal
kijel<ilt alkalmazottak munkakcir6nek 6tad6sir6l, illetve 6tv1tel1r6l szem6lyi v6ltoz6s eset6n
j e gy zlkonyvet kell fe.lvenni.

Az

6tadilsr6l 6s 6tv6telr6l k6sztilt jegyz6kdnyvben fel kell ttintetni:
M 6tad6s-6tv6tel id6pontj6t,
a munkak6rrel .kapcsolatos tiljlkoztat6st, fontosabb adatokat,

-

Az

a folyamatban l6v6 konkr6t iigyeket,

azittadilsrakeriil6 eszkrizdket,
az 6tad6 6s 6tvev5 6szrevdteleit,
ajelenl6v6k al6ir6sdt.

fltadds-fitveteli eljrir6st a munkakdwdltozfust k<ivet6en legk6s6bb 15 napon beliil be kell

fejezri.

A munkakdr 6tadds-6tv6tel6vel kapcsolatos elj6r6s lefolytat6sar6l

a

munkakor szerinti felettes

vezet6 gondoskodik.

A munkakdrik

6tadhsr-6tv6te16r6l k6sziil6 jegyzlk}nyvet legal6bb 4 (n6gy) p6ldr{nyban kell
alilimi az fiintetteknel<. A jegyz6k6nyvb6l egy-egy p6ldanyt kapnak a munkak<irl htad6 6s a
munkakdrt 6frev6 szem6lyek, tovfhbd egy-egy p61d6ny leadand6 a Szem6ly- 6s Munkadrgyi
vezet6, valamint a Titkrirs6gvezetl rlszere, e k6t ut6bbi helyre a nyilvintart6sba v6tel 6s

batmeg1rz6si feladatolk ell6t6sa v6gett.
3.

A munkiitat6ijogok gyakorlisinak a rendje

Valamennyi munkSltat6i jogot az igazgat6 gyakorol, kiv6ve a Gazdasfugi
6s megbizilsanak vissz avondsSt.

vezetl

megbizfusit

A

munk6ltat6i jogkcir gyakorlilsa keret6ben az igazgat6 a jogszab6lyokban a munk6ltat6i
jogkdr gyakorl6ja r6sz,ere biztositott jogosftv6nyokkal rendelkezik.

I7

4. Az rnt6zm6ny bers6 6s kiils6 kapcsolattartisinak rendje
4.1.

A bels6 kapcsolattartis

Az Int6mr6ny feladatainak hat6konyabb ell6t6sa 6rdek6ben a bels6 szewezeti egys6gek
egym6ssal szoros .kapcsolatot tartanak. Az egyiittmtikdd6s sor6n a szervezeti
minden olyan int6:zked6sn6l, amelyik m6sik szervezeti egys6g miikdd6si teriilet6t
"gysegetiet
dnti, az
int6zked6st megeliiz6en egy eztetlsi kcitelezetts6gtik van.
4.2.

Az

A kiils6 kapcsolattart6s

az Intdnn1ny a szakmai
szervezetekkel, t[rsintfnn1nyekkel, gazd6lkod6 szervezetekkel igyiitttniftOaesi
eredm6nyeselbb mtikdd6s el6segft6se 6rdek6ben

meg6llapod6st krithet.

Az Int6nrr6ny SdrISz-e mellett kiilon Igazgat6i utasit6s rendezi az Int6nn6ny sajt6val,
kcizm6di6val val6 kapcsolattartfusi szabillyait, az e kdrben szabdlyozotr nyilatkorittetai
j o go sults 6gokat, 6s az ehhez kap csol 6d6 fel el6 s s6 gi
szab 6ly okat.
5. A kiadminyozis rendje

Az rnt6zm6nyn6l b6rmilyen tertileten kiadm6nyo
6. Az Int6zm6ny

z6sra az igazgat6 jogosult.

gazd6tkodfsinak rendje

Az Int1nneny

gazd6.1kod6s6va1, eze,rr beliil kiernelten a k<ilts6gvet6s v6grehaj t6s6val, az
Int5nrreny kezel6s6bren l6v6 vagyon hasmosit6s6val <isszefiigg6 feladatok, hatfskdrok
szabillyozflsa - a jogszabillyok 6s a fenntart6 rendelkez6seinek figyelembevltellvel - az
igazgatS feladata, tretartva az Aht., valamint az illlamhlnirttsrbl sz6l6 t<irv6ny
v6grehajt6s 516l sz6l6 :1681201I . (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkez6seit.

6.1. A gazdilkodis ,yitel6t el6segit6 bels6 szabiiyzatok

Azlnt1nn6nyben ar gazdSlkodis szabillyozottshgfut, a jogszabillyok erv6nyesiil6s6t a jelen
SzMSz, valanint az Int6nn6ny miik6d6s6vel risszefiigg6 k6rd6seket rendezl be1s6
szab 6ly zatok hatir ozzik meg r6szl etesen.
6.2. P6nzforgalmi sz;6ml6k feletti rendelkez6s

A Magyar ,q,llamkirrcst6rn6l vezetett szimla feletti
jel<ili ki. Neviiket

Az

6sr

rendelkez6sre jogosultakat az igazgat6
al6ir6sukat be kell jelenteni aMagyar Allamkincst6rnak.

alSirhs-bejelentdsi kartonok egy-egy mdsolati plldanydt ap6nnfurosp6nc6lszekr6nyben

kriteles 6nznr.
7. Bels6

kontrollrendszer

Az Int5nrr*ny igw:gat6ja a miikcid6s folyarnatfua 6s saj6tossdgaira tekintettel kciteles
kialakitani, miik<idltetni 6s fejleszteni az Intlnndny bels6 kontrollrendszerlt az
l8

illlamhintartfusert.
figyelembev6tel6vel.

felel6s miniszter 6ltal kozzltett m6dszertani

ritrnutat6k

Az Intlztn5ny igazgat6ja felel6s a bels6 kontrollrendszer keret6ben - a szervezetminden
snntj1n 6rv6nyestil6 - megfelel6
konhollkcimyezet,
kockfnatkezel(isirendszer,
konholltev6kenys6gek,
informdci6s 6s kommunikdci6s rendszer,6s
nyomonk<ivet6si rendszer (monitoring)kialakit6s66rt, miik6dtet6s66rt 6s fejleszt6s66rt.

-

A

bels6 kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljrir6sokat 6s

bels6
melyek b izto sf tj rik, ho gy
az IntEnnEnS, valamennyi tev6kenys6ge 6s c6l1a d,sszhangban legyen a
szabillyszeris6ggel,szabdlyozottsdggal,valamint a gazdasSgoss6g, hat6konys6g 6s
eredm6nyess6g k<ivetelm6nyeivel,
M eszk<izokkerl 6s forr6sokkal val6 gazdillkodfusban ne kertiljrin sor pazarlisra,
vissza6l6sre, rerndeltet6sellenes felhaszr6lhsr a,
megfelel6, ponLtos 6s naprak6sz inform6ci6k 6lljanak rendelkezdsre a k<ilts6gvet6si
szerv miikcid6stivel kapcsolatosan,
a bels6 kontrollrendszer harmonizSci6jina 6s dsszehangolasiira vonatkoz6 jogszab6lyok
v6grehajt6sra kerliljenek a m6dszertani ftmutat6k figyelembev6tel6vel.

szab 6ly zatokat,

-

A kolts6gvet6si szerrvek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s bels6 ellen&z6s6r6l sz6l6 370/20II.
(X[. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: 37012011. Korm. rendelet) alaplan az
Intlnneny igazgatl,laktiteles olyan kontrollkdmyezetetkialakitani, amelyben

-

vil6gos aszervezeti struktura,
egy6rtelmiiek a hat6skdri viszonyok 6s feladatok,
meghatSrozottal< az etikai elvar6sok a szervezetminden szintjln,
6tl6that6 a hum:lnerciforr6s-keze16s, mely6rt a Szem6ly- 6s Munkaiigyi Egys6g felel6s.

Az Int1zrt1ny igazgat6ja k<iteles olyan szabfulyzatokat kiadni, folyamatokat kialakitani 6s
miikodtetni a szettrezeten beltil, amelyek biztositjr{k a rendelkez6sre 6116 forr6sok
szabillyszer(i, szabillyozott, gazdas6gos, hat6kony 6s eredm6nyes felhaszn6l6s6t.

Az Int9nn1ny igaz:gat6ja koteles elk6szfteni 6s rendszeresen aktualizdhn az Intdnn1ny
ellen6rz6si nyomvo,nal6t, amely az Int6zm6ny mtikdd6si folyamatainak szdveges leydsi,
amely tartalmazza kiil6n<isen a felel6ss6gi 6s informfci6s szinteket 6s kapcsol atokat,
itinytSsi 6s ellen6rz6si folyamatokat, lehet6v6 t6ve azok nyomon kdvet6s6t 6s ut6lagos
ellen6rz6s6t.

Az Int6zrr6ny igaz:,gat6ja kdteles szabhlyozni a

szabillytalans6gok kezel6s6nek rendj6t,
valamint kdteles kookinatkezel6si rendszert miik<idtetni.

Az Int1zrr1ny iga:zgat6jtnak a kontrolltev6kenys6g r6szek6nt minden tev6kenys6gre
vonatkoz6an biztositani kell a folyamatba epitett el6zetes, ut6lagos 6s vezet6i ellen6rz6st.

A 370/2011. Komr. rendelet 1. sz. mell6klete szerinti nyilatkozatban az Int6nn6ny
igazgat6j a k<iteles 6l6kelni a bels6 kontrollrendszer min6s6g6t.

t9

8. Az SzMSz

nyilvfnoss6gra hozatala

Az ht6nrt6ny SzMSz'6t az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l
sz6l6 2011. 6vi GXII. t6rv6ny szerint intemetes honlapon k lzz|kelltenni.
Az SzMSz-t a helyben szok6sos m6don minden 6rdekl6d6 szhminais el6rhet6v6 kell
tenni. E
kdrben gondoskodni kell rola, hogy minden szervezeti erys6g vezetlje legal6bb
egy-egy
peldr{nyban kapjon a szabSlyzatbol, tov6bb6 a Titkrirs6gotr folyu-utor,"rrd!lk ezesrJ a11ilon
az SzMSz mindenkor akttalizillt plldiny a.
Az SzMSz sziiks6g s:zerinti aktualizillfusa azlntlzmlny vezet6j6nek feladata 6s felel6ss6ge,
szabillyzatot sziiks6g szerint, de legal6bb 6vente feliil kell vizsgalni.

a

VI. zAR6 RENDELKEzfsnT
Jelen szabilIyzat az agr6rminis zter illtali j6vehagyis napjin lep hatdlyba, ezzel egyidejtileg
hatillydt veszti az krt6zm6ny kor6bbi, 2019. 6prilis t-t-en telt, 6s Z14g. 6prilir iO-n
j6vihagyottSzewezeti6sMiikod6siszabillvzata.
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