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A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervezeti és Működési Szabályzata:
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a társaság belső jogviszonyai,
így a tag társasághoz fűződő viszonya, valamint a társaság szervezetének és
működésének belső szabályozása tekintetében a társaság Polgári Törvénykönyv
szerinti tovább-működésének elhatározásáról),
 2330/2004. (XII.21.) Kormány határozat,
 a csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény,
 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 Urán Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége MECSEK-ÖKO Zrt. Szakszervezeti
Bizottságával kötött Kollektív Szerződés
 az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a végrehajtásáról szóló
368/2011. sz. Korm. rendelet,
 a Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény,
 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet,
 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,
 az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,
 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény,
 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil törvény),
 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről,
 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,
 a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 a Magyarország éves költségvetéséről szóló törvény,
 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. Törvény,
 a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról 145/1992. (XI.
4.) Korm. rendelet,

 a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének rekultivációs feladatairól
készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.) Korm. határozat,
 a mecseki uránércbányászat megszüntetéséről szóló 2085/1997. (IV. 3.) Korm.
határozat, valamint a magyarországi uránércbányászat megszüntetésének
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rekultivációs feladatairól készített beruházási programról szóló 2385/1997. (XI. 26.)
Korm. határozat módosításáról szóló 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozat,


és a kapcsolódó jogszabályok,

 az Alapító okirat,
 a Támogatási szerződések,
 az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások
mértékéről és felhasználási szabályairól szóló évente kiadott Korm. rendelet egyedi
támogatásról szóló jogszabály
figyelembevételével készült.
A jogszabályok vagy az Alapító Okirat módosítása esetén a Szervezeti és Működési
Szabályzatnak a módosuló jogszabályon vagy az Alapító Okirat módosuló rendelkezésén
alapuló rendelkezése a Szervezeti és Működési Szabályzat külön írásbeli módosítása nélkül
is megfelelően módosul és értelemszerűen alkalmazandó a módosított jogszabály vagy az
Alapító Okirat módosított rendelkezésének megfelelően.
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I/1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a
Társaság adatait, céljait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és
jogkörét, a Társaság működési szabályzatait.
I/2. A TÁRSASÁG ADATAI
A Társaság (cég) neve:

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság

Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése:

Bányavagyon-hasznosító
Közhasznú Kft.

Székhelye:

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
I. emelet

Fióktelepek:

7629 Pécs, Dobó István u. 89. I. em.
113-118.

Nonprofit

2510 Dorog, Hősök tere 15. A. ép.
3501 Miskolc, Kazinczy u. 28. II. em.
2.
8800 Nagykanizsa, Király u. 20. I/17.
7673 Kővágószőlős, 0222/15 hrsz.
Az eredeti Alapító Okirat kelte:

2004. december 27.

A Társaság működésének kezdő időpontja:

2004. december 27.

Cégbejegyzés száma:

Cg. 01-09-908199

A Társaság statisztikai számjele:

22143200-7112-572-01

Adóigazgatási azonosító száma:

22143200-2-43

A Társaság törzstőkéje:

120 000 000,- Ft, készpénz.

A Társaság tulajdonosa: a Magyar Állam. Tulajdonosi jogok gyakorlója: A Magyar
Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.,
cégjegyzékszám: 01-10-045784) gyakorolja.
A Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) kell vezetni. A tagjegyzéket az SZMSZ
1. sz. melléklete tartalmazza. A tagjegyzék vezetéséért az ügyvezető felelős.
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Az ügyvezető köteles a tagjegyzékben feltüntetett adatokat és az azokban történt
változásokat bejegyzés végett a cégbíróságnak benyújtani
I/3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK CÉLJA, A KÖZHASZNÚ
BESOROLÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJA
 A Társaság a Civil tv. szerinti közhasznú jogállását a nyilvántartásba vétellel szerzi
meg.
 A Társaság közhasznú szervezet. A Társaság közhasznú tevékenységet végző
nonprofit gazdasági társaság, amely a Civil tv. 32. § (4) bekezdése alapján a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő
erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a Civil tv. 32. § (5) bekezdésének b) pontja
alapján megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.
 A Társaság célja:
 a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és
vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült
munkavállalókat megillető juttatásokkal (az egészségkárosodásból származó
kártérítésekkel, adatszolgáltatással, igazolások kiállításával, stb.), a
magyarországi uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti
járadékokkal és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési
kötelezettségekkel, az uránérc-bányászathoz kapcsolódó környezeti
kárelhárítási tevékenységgel és a kapcsolódó bányatelkekkel, valamint az állami
tulajdonú használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások, kutak kezelésével és
a bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert állami
kötelezettségekkel összefüggő, környezetvédelmet is érintő állami közfeladat
ellátása, illetve az abban való közreműködés;
 a Társaság a tulajdonában, illetve a kezelésében lévő vagyonnal kapcsolatos
hasznosítási és értékesítési tevékenység közfeladatok ellátása érdekében történő
végzése;
 a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott, a
szénbányászati szerkezetátalakítás érdekében jóváhagyott, a Borsodi
Bányavagyon-hasznosító Rt., az Észak-dunántúli Bányavagyon-hasznosító Rt.
és a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. jogutód nélküli, végelszámolással
történt megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában való
közreműködés.
 A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, illetve annak
végrehajtásában közreműködik, amelyet a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai és a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8.
pontja állami szervek feladatkörébe rendel.
 A Társaság további olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában
közreműködik, amelyet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36.§ (4)
bekezdése, 42. §-a és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2017.
(VI. 6.) Korm. rendelet 109.§ 5. pontja állami szervek feladatkörébe rendel.
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 A Társaság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről a társadalmi közös
szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel közhasznú (közszolgáltatási), illetve
támogatási szerződést köt.
 A Társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
 A Társaság, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést a székhelye szerint
illetékes állami adóhatóság látja el.
 A költségvetési támogatás felhasználásának rendszeres ellenőrzését a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) látja el.
 Eseti ellenőrzését az NFM Ellenőrzési Főosztálya, a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, az Állami Számvevőszék látja el.
 A Társaság törvényességi felügyeletét a cégbíróság, a közhasznú működés
tekintetében törvényességi ellenőrzését az ügyészség látja el.
I/4. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA
Az SZMSZ 2018. január 01-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
Az SZMSZ hatálya kiterjed:
 a Társaság vezető tisztségviselőjére,
 a Társaság valamennyi dolgozójára.
A Társaság számára jogszabályokban, a tulajdonosi jogok gyakorlójának határozataiban
megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
I/5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Feketeszén-bányászat,
 Barnaszén, lignitbányászat,
 Kőolaj-kitermelés,
 földgáz-kitermelés,
 Kavics-, homok-, agyagbányászat,
 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
 Egyéb máshova nem sorolt bányászat,
 Épületépítési projekt szervezése,
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
 Piac- és közvélemény-kutatás,
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 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 Műszaki vizsgálat, elemzés
 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.
 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
 Mész-, gipsz gyártás
 Villamosenergia-termelés
 Villamosenergia-szállítás
 Villamosenergia-elosztás
 Villamosenergia-kereskedelem
 Víztermelés-, kezelés-, ellátás
 Használt eszköz bontása
 Vizi-létesítmény építése
 Zöldterület kezelés
 Oktatást kiegészítő tevékenység
 Urán-, tóriumérc-bányászat
 Egyéb bányászati szolgáltatás
A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:
 Feketeszén-bányászat,
 Barnaszén-, lignitbányászat,
 Kőolaj-kitermelés,
 Földgáz-kitermelés,
 Kavics-, homok-, agyagbányászat,
 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
 Egyéb máshova nem sorolt bányászat,
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
 Piac-, közvélemény-kutatás,
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
10

 Zöldterület-kezelés
 Urán-, tóriumérc-bányászat
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Műszaki vizsgálat, elemzés
 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.
A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:
 Feketeszén-bányászat,
 Barnaszén-, lignitbányászat,
 Kőolaj-kitermelés,
 Földgáz-kitermelés,
 Kavics-, homok-, agyagbányászat,
 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
 Egyéb máshova nem sorolt bányászat,
 Épületépítési projekt szervezése,
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés,
 Piac-, közvélemény-kutatás,
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
 Műszaki vizsgálat, elemzés,
 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.
 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
 Mész-, gipsz gyártás
 Villamosenergia-termelés
 Villamosenergia-szállítás
 Villamosenergia-elosztás
 Villamosenergia-kereskedelem
 Víztermelés-, kezelés-, ellátás
 Használt eszköz bontása
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 Vízi létesítmény építése
 Zöldterület kezelés
 Oktatást kiegészítő tevékenység
 Urán-, tóriumérc-bányászat
 Egyéb bányászati szolgáltatás

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a
társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. Jogszabály
által képesítéshez kötött tevékenységet a társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben
személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári
jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek
megfelel.
I/6. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FELTÉTELEK
 A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenysége
megvalósítását nem veszélyeztetve végez. (Civil tv. 34. § (1) bek. b) pont)
 A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. (Civil tv. 34. § (1)
bek. c) pont).
 A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független
szervezet, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. Nem támogat
képviselőjelölteket, országgyűlési és önkormányzati választásokon. (Civil tv. 34.
§ (1) d) pont).
 A Társaság az államháztartás alrendszereiből csak írásbeli szerződések alapján
részesülhet támogatásban. A szerződésekben meg kell határozni a támogatással
való elszámolás módját, és feltételeit. A Társaság a támogatót, valamint annak
közeli hozzátartozóit a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatáson
kívül cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 A Társaság könyveiben a közhasznú tevékenység és az üzletszerű gazdálkodási
tevékenység számait elkülönítetten kell vezetni, és elkülönítetten kell a
bevételeket és költségeket kimutatni.
 A Társaság a Magyar Államkincstárnál köteles pénzforgalmi számlát nyitni, és
szabad pénzeszközeit állampapírba köteles fektetni.
 A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki.
 A Társaság az éves mérlegével és gazdálkodási beszámolójával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet köteles készíteni.
 A Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza.
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 A Társaság a tulajdonosi jogok gyakorlója által hozott határozatokat a
Határozatok Könyvében tartja nyilván.
 A Határozatok Könyvébe bejegyzett határozatokba - ha a határozat a Társaság
közhasznú tevékenységéhez (Alapító Okirat 6.3. pont) kapcsolódó döntést
tartalmaz – a határozatot megelőző összefoglaló előterjesztésbe bárki betekinthet
és azokról jegyzeteket készíthet.
 A Határozatok Könyvét a Társaság székhelyén kell vezetni és tartani. A Társaság
ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a Határozatok Könyvét és a kapcsolódó
előterjesztéseket előzetes, név szerinti jelentkezés alapján legkésőbb két
munkanapon belül a Társaság székhelyén munkaidőben tanulmányozni lehessen.
 Amennyiben a közhasznú tevékenység (Alapító Okirat 6.3. pont) körében hozott
határozattal érintettek köre előre nem határozható meg, az adott határozatot a
Társaság nyilvános közleményeire előírt módon (Alapító Okirat 5.3. pont)
nyilvánosságra kell hozni.
 Az Alapító által hozott határozatoknak a Határozatok Könyvének betekintési
lehetőségén túl a támogatási lehetőségeket és feltételeket, valamint a nyilvános
pályázatokat a Társaság a nyilvános közleményeire előírt módon hozza
nyilvánosságra.
 A Társaság működése nyilvános. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata
a Társaság székhelyén rendelkezésre áll, az bárki számára hozzáférhető, a
szabályzatot az internetes honlapon is közzé kell tenni.
 A Társaság közhasznú tevékenységével, működésével kapcsolatos adatok
statisztikai célra felhasználhatók, személyes adatok azonosításának elkerülése
mellett.
I/7. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA
A Társaság, mint jogi személy, cégneve – Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság – alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így
különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.
A Társaság vagyonával a jogszabályok, az alapító okirat, a tulajdonosi határozatok és a
tulajdonosi jogok gyakorlója által jóváhagyott szabályzatok keretei között önállóan
gazdálkodik.
Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a Társaság.
Saját nevében áll perben a Társaság akkor is, ha a Társaság tagja áll perben a Társasággal.
Fentieken túlmenően a Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási
jogalanyisággal is rendelkezik.
I/8. A TÁRSASÁG FINANSZÍROZÁSA
A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által a
szénbányászati szerkezetátalakításból átvett, továbbá a bányászatban jelentkező egyéb
állami kötelezettségek – köztük az állami tulajdonú használaton kívüli, bányászati célú
mélyfúrások, kutak kezelése és a bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még
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nem ismert kötelezettségek – vagyonértékesítésből nem fedezett részét finanszírozza a
Magyar Állam a mindenkori éves központi költségvetési törvényben elkülönített összegből.
Ezen összeg felhasználásának célját és módját az évente megjelenő egyedi támogatásokról,
költségtérítésekről szóló rendelet szabályozza.
2014. január 1-től a Társaság feladata - a MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Nonprofit
ZRt.-től szerződéssel átvállalva - a magyarországi uránbányászatban 1993. december 31-ig
keletkezett baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési
kötelezettségek teljesítése. A kötelezettségek teljesítése utófinanszírozás keretében történik
a mindenkori központi költségvetési törvény, valamint az évente kiadásra kerülő, az egyedi
támogatásokról, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási
szabályairól szóló kormányrendelet a támogatás igénybevételére vonatkozó előírásai
alapján.
2016. július 13-tól a Társaság végzi az uránérc-bányászathoz kapcsolódó környezeti
kárelhárítási tevékenységet. A tevékenységet a Magyar Állam finanszírozza a mindenkori
éves központi költségvetési törvényben elkülönített összegből. Ezen összeg
felhasználásának célját és módját az évente megjelenő egyedi támogatásokról,
költségtérítésekről szóló rendelet szabályozza.
Az NFM a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a támogatás folyósításáról a Társaság
kezdeményezése alapján intézkedik.
I/9. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE
A Társaság határozatlan időre jött létre.
A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a tag részére a Társaság tartozásainak
kiegyenlítése után fennmaradó vagyonból csak a törzsbetétje alapításkori értéke adható ki.
Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Társaságéval azonos vagy hasonló közhasznú
célra kell fordítani.
A Társaság hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a
közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. A Társaság a közhasznú jogállásának
megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására
irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
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II. FEJEZET
A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE
II/1. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE
II/1.1. A Társaság legfőbb szerve
A Társaságnál – egyszemélyes jellegéből adódóan – taggyűlés nem működik. A legfőbb
szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben a tulajdonosi jogok gyakorlója dönt.
II/1.2. A tulajdonosi jogkör gyakorlása
A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartoznak az Alapító Okirat 10.3.
pontjában foglaltak.
A tulajdonosi jogok gyakorlója a kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések meghozatala
előtt – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – köteles kikérni az
ügyvezető és a felügyelő bizottság írásos véleményét az Alapító Okiratban meghatározott
módon.
A tulajdonosi jogok gyakorlója a döntéséről az ügyvezetőt és a felügyelőbizottság elnökét
írásban értesíti.
A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos
ügyvezetői és felügyelő bizottsági írásos vélemény nyilvános, azt a tulajdonosi
határozattal együtt – a döntés kézhezvételétől számított harminc napon belül – a Társaság
a honlapján közzéteszi.
A Társaság és a tulajdonosi jogok gyakorlója között létrejött szerződést a szerződés
aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
Ez a rendelkezés nem irányadó a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos
nagyságrendű szerződések esetén, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. (Vtv. 30.
§ (5) bek.) Szokásos nagyságrendű szerződésnek kell tekinteni a nettó ötmillió forint
szerződési érték alatti szerződéseket.
II/2. A TÁRSASÁG SZERVEZETI RENDSZERE, ÜGYVEZETÉSE,
KÉPVISELETE
II/2.1. A Társaság szervezeti tagolódása
A Társaság:
a taggyűlés hatáskörét ellátó tagra,
az ügyvezetőre,
az általános ellenőrzési joggal rendelkező felügyelő bizottságra,
a könyvvizsgálóra, valamint
szervezeti egységekre
tagolódik.

15

II/2.2. Vezető tisztségviselő
A Társaság operatív irányítását, illetve a Társaság tényleges gazdasági irányítását egy
vezető tisztségviselő látja el, aki az ügyvezető.
A vezető tisztségviselőt a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki, hívja vissza, díjazását
megállapítja, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára.
II/2.3. A Társaság képviselete
A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások a Társaság javára,
illetve terhére keletkeznek.
A Társaság törvényes képviseletét a Társaság ügyvezetője látja el, aki önállóan jogosult
a cég jegyzésére, illetve a cég nevében aláírásra.
A törvényes képviselő képviseleti és cégjegyzési joga a jogszabály előírása folytán
korlátlan, vagyis kifelé harmadik személyekkel szemben nem korlátozható.
A társaság cégjegyzésére jogosultak:
–

az ügyvezető önállóan,

–

a gazdasági vezető és a CH üzletágvezető együttesen, valamint

–

a gazdasági vezető és a szilárdásvány-bányászati üzletágvezető együttesen,
valamint

–

a szilárdásvány-bányászati üzletágvezető és a CH üzletágvezető együttesen.

A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető önállóan, míg a cégjegyzésre jogosított
alkalmazottak közül ketten együttesen írja/írják alá nevüket az előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégszöveg alá vagy fölé.
II/3. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE
II./3.1. A felügyelő bizottság
A felügyelő bizottság tagjait a tulajdonosi jogokat gyakorló jelöli ki.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését, gazdálkodását, és ügyvezetését a
társaság érdekeinek megóvása céljából.
A felügyelő bizottság az Mt. 208.§ hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő
teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más
juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben
előírt feladatokat. A felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik az ügyvezető részére a
prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
A számviteli törvény szerinti beszámolóról, a közhasznúsági mellékletről, valamint az
adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonosi jogok gyakorlója csak a felügyelő
bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
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A felügyelő bizottság köteles a tulajdonosi jogok gyakorlóját tájékoztatni és döntését
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan
jogszabálysértés, illetve a Társaság érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt –
így különösen, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény felmerülését
vagy a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó szerződés megszegését észleli –,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
tulajdonosi jogok gyakorlójának döntését teszi szükségessé.
A felügyelő bizottság feladatai ellátása érdekében külső szakértőket is bevonhat.
A felügyelő bizottságra egyebekben az Alapító Okirat, a felügyelő bizottsági ügyrend,
valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
II/.3.2. A könyvvizsgáló
A Társaság könyvvizsgálóját a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki.
Feladatai:
Ellenőrzi a Társaság gazdálkodásának jogszerűségét, a számviteli törvény szerinti
beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét. A könyvvizsgáló véleményének
meghallgatása nélkül a beszámolóról a tulajdonosi jogok gyakorlója nem hozhat döntést.
A könyvvizsgáló a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztett minden lényeges üzleti
jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e,
illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak
Ellenőrzi a támogatási elszámolásokat: tételesen megvizsgálja az elszámolás alapjául
szolgáló dokumentumokat, igazolja, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli
előírásoknak és a szerződés kereténben elszámolhatók az elszámolásban szerepeltetett
összegben.
A könyvvizsgálóra egyebekben az Alapító Okirat, valamint a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadók.
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III. FEJEZET
A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A Társaság szervezeti felépítését, alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az
SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.
III/1. A TÁRSASÁG FŐ BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI
 CH üzletág,
 Szilárdásvány-bányászati üzletág
 Humán részleg.
 Gazdasági részleg,
III/1.1. CH üzletág
Az üzletág feladata az állami tulajdonú használaton kívüli szénhidrogén-bányászati célú
mélyfúrások, kutak vagyonkezelésével, műszaki felszámolásával, tájrendezésével és
hasznosításával kapcsolatos állami kötelezettségek és feladatok teljesítése.
Működése a CH üzletágvezető irányítása és felelőssége mellett történik.
Fő tevékenységek:
 Vagyonkezelés
Kutak, birtokba vétele, kutak állapotának ellenőrzése, szükséges biztonsági
intézkedések végrehajtása.
A
kutak
dokumentációinak
információszolgáltatás.

átvétele,

tárolása,

dokumentációkból

A kutakról elektronikus adatbázis létrehozása, az adatbázis folyamatos aktualizálása.
Kutakkal kapcsolatos értékelések (geológiai, műszaki állapot, forgalmi érték) készítése.
 Kutak műszaki felszámolása
A tájrendezési kötelezettség végrehajtásának részeként a kútfelszámolási tervek
készítése, engedélyek beszerzése, kútfelszámolások végrehajtása.
 Kútkörzetek rekultivációja
A tájrendezési kötelezettség végrehajtásának részeként rekultivációs tervek készítése,
engedélyek beszerzése, kútkörzetek rekultivációjának végrehajtása.
 Kutak hasznosítása
A kutak értékesítésének előkészítése, haszonbérbe adásának bonyolítása.
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Az üzletág a fő tevékenységeinek végrehajtása érdekében a következő alárendelt
feladatokat végzi:
-

Az üzletág terveinek és beszámolóinak készítése.

-

A kutakra vonatkozó vagyonkezelési szerződés végrehajtása,

-

A főtevékenységek végrehajtásába bevon gazdasági szereplők kiválasztásának
előkészítése.

-

A főtevékenységek végrehajtására kiválasztott gazdasági szereplőkkel szerződéskötés
előkészítése.

-

A főtevékenység végrehajtásának ellenőrzése, teljesítések igazolása, teljesítések
dokumentálása.

-

A támogatásokról elszámolások készítése.

Alárendelt szervezetek:
-

Műszaki csoport

-

Nagykanizsai fióktelep

III/1.2. Szilárdásvány-bányászati üzletág
Az üzletág feladata a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó és az
uránérc-bányászathoz kapcsolódó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetése, valamint a
bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert állami kötelezettségekkel
összefüggő, környezetvédelmet is érintő állami közfeladat ellátása, illetve az abban való
közreműködés, továbbá a Társaság jogosultságában lévő bányatelkekkel kapcsolatos
tevékenység.
Működtetése a szilárdásvány-bányászati üzletágvezető irányítása és felelőssége mellett
történik.
Fő tevékenységek:
 Bányabezárás
Az egykori földalatti bányatérségek felhagyása, a felhagyott földalatti
bányatérségekben lejátszódó folyamatok környezetre gyakorolt káros hatásainak
csökkentése annak érdekében, hogy azok a külszínt, a földtani közeget és a vízföldtani
környezetet a későbbiekben már ne veszélyeztessék.
A bányászat hosszan elhúzódó környezeti hatásainak (felszíni mozgások, hidrológiai
változások, vegyi szennyeződések, radiológiai szennyeződés stb.) monitorozása.
 Tájrendezés
A bányászat felszínt károsító hatásainak (meddőhányók, külfejtések, építmények,
ércfeldolgozási területek stb.) megszüntetése, mérséklése, tájba illesztés vagy
újrahasznosítás útján.
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 Bányakár
A bányászat által az ingatlanokban okozott károk vizsgálata, mérséklése és a károsultak
felé történő megtérítése.
 Vagyonhoz kötött kötelezettségek
A Társaság tulajdonába került ingatlan vagyon hasznosítása, értékesítése, illetve az
ingatlanokhoz kapcsolódó műszaki tevékenység végzése.
Az üzletág a fő tevékenységek elvégzésének érdekében a következő alárendelt feladatokat
végzi:
-

A tevékenységek végzéséhez szükséges tervek készítése, engedélyeztetése.

-

Saját kivitelezésű környezetvédelmi munkák elvégzése a volt uránérc-bányászati és
ércfeldolgozási hatásterületen a (szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kezelése,
tájrendezett területek és objektumok karbantartása, utógondozása, környezetellenőrzési
monitoringhoz kapcsolódó értékelő-elemző tevékenység, a tevékenység során
keletkezett melléktermékek kezelése, illetve – amennyiben lehetőség nyílik rá –
hasznosítása).

-

A tevékenységek végrehajtásának dokumentálása.

-

vállalkozók kiválasztása beszerzési eljárások alkalmazása révén nem saját kivitelezésű
munkák esetében.

-

A nyertes vállalkozásokkal megkötendő szerződések előkészítése.

-

A szerződések végrehajtásának ellenőrzése, a teljesítés igazolások kiadása.

-

Az üzletág tevékenységével kapcsolatos beszámolók, jelentések és elszámolások
készítése.

-

Bányakár bejelentések szakmai vizsgálata, kártalanítási ajánlat megtétele, egyezség
előkészítése, esetleges bírósági perek menedzselése.

-

A társaság értékesítési szabályzatának megfelelő nyilvános értékesítési eljárások
bonyolítása az üzletág illetékességében lévő vagyontárgyak vonatkozásában.

-

Az üzletági tevékenység dokumentumainak és az egykori állami szénbányászat és
uránbányászat releváns műszaki dokumentumainak kezelése.

Alárendelt szervezeti egységek:
-

Műszaki csoport

-

Miskolci fióktelep

-

Pécsi fióktelep

-

Mecseki Környezetvédelmi Bázis

III/1.3. Humán részleg
A Humán részleg a Társaság személyzeti tevékenységét és a volt állami szén- és uránbányászat
munkavállalóihoz kapcsolódó feladatokat látja el.
Működtetése a humán vezető irányítása és felelőssége mellett történik.
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Fő tevékenységek:
– A gazdasági társaság egészét érintő emberi erőforrás gazdálkodással összefüggő
tevékenység ellátása. Munkaügyi iratok kezelése, bér és jövedelemtervek készítése,
teljesítés figyelemmel kisérése, értékelése és végrehajtása. A béren kívüli és jóléti
juttatások rendszerének működtetése.
–

A volt állami szénbányászat és uránbányászat államra háruló humán kötelezettségeinek
kezelése, ellátása. A humán kötelezettségek alapja, az állami szénbányászatban és
uránbányászatban alkalmazott kedvezmények és a foglalkoztatottak munkahelyi
ártalomból bekövetkezett egészségkárosodása.
A humán kötelezettségek magukban foglalják:


Az egykori szén- és uránbányászatban dolgozó egészségkárosodott munkavállalók
járadékfizetési és kártérítési ügyeinek intézését. A járadékosok nyilvántartását, a
járadékok határozattal történő évenkénti felülvizsgálatát.



Az egészségkárosodott dolgozók egészségének további romlásából adódó nem
vagyoni és dologi kártérítések, valamint kegyeleti költségek ellentételezése és
hozzátartozói jogon képződő feladatok rendezése határozattal, illetve egyezséggel.



Az integráción kívüli szénbányák és a Bányászati Aknamélyítő Vállalat egykori
dolgozóinak a nyugdíjas szénjárandóság pénzbeli megváltásához igazolások
kiadása 145/1992 (XI.4.) Kormányrendelet szerint.



Az egykori szénbányák javára bejegyzett ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom
feloldásához szükséges megbízás kiadását.



A volt állami szénbányászat egykori munkavállalóinak munkaviszonyának
igazolását.

Humán részleg fő tevékenységeinek végrehajtása érdekében a következő alárendelt
feladatokat végzi:
– A humán részleg tevékenységével kapcsolatos beszámolók, jelentések és elszámolások
készítése.
– Humán részleg tevékenységéhez kapcsolódó beszerzési eljárások lebonyolítása
Alárendelt szervezeti egységek:
-

Humán csoport

III/1.4. Gazdasági részleg
A gazdasági részleg feladata a társaság gazdasági (számviteli, pénzügyi, adóügyi, bérügyi és
kontroling stb.) tevékenységével kapcsolatos feladatok teljesítése.
A gazdasági részleg működtetése a gazdasági vezető irányítása és felelőssége mellett történik.
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Fő tevékenységek:
Számviteli feladatok
 A számviteli politika és a kapcsolódó belső szabályzatok elkészítése, a számviteli
rendszer kialakítása és működtetése.
 A bizonylati rend és fegyelem betartása és betartatása.
 Az analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése, rendszeres ellenőrzése.
 Zárási munkák megszervezése és elvégzése.
 A számviteli törvény szerinti éves beszámoló összeállítása. A társaság mérlegének,
vagyon- és eredmény-kimutatásának elkészítése.
 A társaság gazdasági tervének elkészítése, teljesítésének figyelemmel kísérése és
értékelése.
 A támogatások felhasználásról a szükséges beszámolók, elszámolások összeállítása.
 Tulajdonosi kontrolling jelentés összeállítása.
 Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval.
Pénzügyi feladatok:
 A társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosításához – havi rendszerességgel
- likviditási terv készítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése és értékelése.
 A vevői tartozások behajtásáról és a szállítói követelések teljesítéséről való
gondoskodás.
 A munkabérek és egyéb humán járadékok kifizetése.
 A házipénztárak szabályszerű működtetése.
 A Kincstári Kártya használat nyilvántartása és elszámolása.
 Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.
Adóügyi feladatok:
 A hatályos jogszabályokban meghatározott gyakorisággal a Társaság adóbevallásainak
határidőben történő elkészítése és beküldése. Az adófizetési kötelezettségek határidőre
történő teljesítése.
 A társaság működéséhez szükséges támogatások igénylése.
 Adófolyószámlák egyeztetése, kapcsolattartás az adóhatóságokkal.
Bérügyi feladatok:
 A munkabérek és egyéb személyi jellegű juttatások szakszerű, jogszabályoknak
megfelelő elszámolása.
 A szénbányászati és uránbányászati kártérítési járadékok számfejtése, kifizetése.
 A munkabéreket és járadékokat terhelő adók és járulékok elszámolása, bevallások
beküldése.

22

A Gazdasági részleg feladatait – ha külső megbízott végzi, akkor - a számviteli, kontrolling és
bérszámfejtési stb. szolgáltatásokra kötött szerződésekben rögzített feltételek
figyelembevételével végzi.
Alárendelt szervezeti egységek:
 Gazdasági csoport
 Humán csoport feladataiból a bérelszámolás.
III/2. AZ ÜGYVEZETŐ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK
MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
III/2.1. Ügyvezető
Közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök:
 Gazdasági vezető
 CH üzletágvezető
 Szilárdásvány-bányászati üzletágvezető
 Humán vezető
 Beszerzési és Környezetvédelmi vezető
 Titkárnő
 Munkavédelmi vezető
Távollétében munkakörét az általa megbízott személy látja el.
Feladatai:
 Intézi a Társaság ügyeit, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben,
valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
 Irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság
minden munkavállalója felett.
 Biztosítja a Társaság működéséhez szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.
 A Társaság tagjairól nyilvántartást vezet. Az ügyvezető felel a jogszabályokban és az
Alapító Okiratban meghatározott bejelentés-köteles adatok cégbírósági bejelentésért,
különösen a tagok változásának, az Alapítói Okirat módosításának, a bejegyzett jogok
változásának bejelentésért.
 Köteles gondoskodni különösen a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
a Társaság éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, vagyonkimutatásának
elkészítéséről.
 Gondoskodik a Társaság működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről,
aktualizálásáról az érintettekkel történő megismertetéséről és végrehajtásáról.
(Szabályzatok jegyzéke).
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 Gondoskodik a Társaság tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatban az adatok
nyilvánosságáról a törvényi előírásoknak és az Alapító okiratnak megfelelően.
 Végrehajtja a jogszabályokban, a Társaság tulajdonosi jogait gyakorló határozataiban,
a Társaság támogatóival kötött szerződésekben és egyéb előírásokban megszabott
feladatokat.
 Gondoskodik az üzleti tervek elkészítéséről, egységekre történő lebontásáról, a
munkavégzés hatékonyságának állandó javításáról.
 Gondoskodik az érvényben lévő balesetelhárítási és munkaegészségügyi rendelkezések
betartásáról.
 Biztosítja a munkafegyelmet a Társaság munkarendje, a Munka törvénykönyv és a
munkaügyi szabályzat rendelkezései alapján.
Hatásköre:
 Kiterjed a Társaság teljes szervezetére.
 Jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat
nem utal a tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos jogkörébe.
Felelőssége:
 Felelős a Társaság hatékony és törvényes működéséért.
 Kiemelten felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósításáért.
 Felelős a hatályos jogszabályok, az Alapítói Okirat, illetve a tulajdonosi határozatok
betartásáért, valamint az ügyvezetési kötelezettségek – különösen az üzleti titok
megőrzése – felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog
szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
III/2.2. CH üzletágvezető
Közvetlen vezetője: ügyvezető
Közvetlen beosztottak:
 műszaki referensek
 vagyonkezelési referens
Távollétében munkakörét az aktuálisan a helyettesítéssel megbízott műszaki referens látja el.
Feladatai:
 Az üzletág tevékenységének irányítása, az üzletág dolgozói munkájának koordinálása.
 Intézkedés az üzletág műszaki és üzleti terveinek, beszámolóinak, értékeléseinek és
elszámolásainak elkészítésére.
 Intézkedés az üzletág feladatainak, terveinek végrehajtására, a végrehajtás ellenőrzése.
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 Intézkedik a kutakra vonatkozó vagyonkezelési szerződés végrehajtására.
 Gondoskodás – hatáskörének megfelelően - az üzletág feladatainak végrehajtásához
szükséges személyi és tárgyi feltételekről.
 Intézkedés a jogszabályok által előírt és az üzletág működéséhez szükséges
szabályzatok elkészítésére.
 Beszámolás az ügyvezető felé az üzletág feladatairól, tevékenységéről.
 Az üzletág feladatival kapcsolatos nem az üzletágvezető hatáskörébe tartozó döntések
előkészítése.
 Kapcsolattartást az üzletág tevékenységéhez kapcsolódó szakhatóságokkal, gazdasági
társaságokkal, szervezetekkel.
 Az üzletág tevékenységével kapcsolatosan a jogszabályok, belső szabályzatok
betartásának ellenőrzése.
 Az üzletág munkavállalói részére a szabadság engedélyezése, a távollévő
munkavállalók helyettesítéséről történő gondoskodás.
 Az üzletág tevékenységéhez, működéséhez szükséges – hatáskörébe tartozó beszerzések, szerződéskötések és megrendelések előkészítésének, bonyolításának
irányítása.
 Gondoskodás a szerződéses munkák végrehajtásának ellenőrzéséről.
 Az üzletág tevékenységének, az üzletág dolgozói munkájának ellenőrzése.
Hatásköre:
 Kiterjed az üzletág minden tevékenységével kapcsolatos feladatra.
Felelőssége:
 Felelős az üzletág feladatainak végrehajtásáért,
 Felelős az irányítása alá tartozó munkavállalók munkavégzéséhez szükséges feltételek
biztosításáért,
 Felelős az üzletág tevékenységével, működésével kapcsolatos jogszabályok, belső
szabályzatok, szerződések végrehajtásáért, betartásáért,
 Felel az üzletág eredményes és hatékony működéséért,
 Felelőssége nem zárja ki más személyek – beosztásuk, munkakörük szerinti –
felelősségét.
III/2.3. Szilárdásvány-bányászati üzletágvezető
Közvetlen vezetője: ügyvezető
Közvetlen beosztottak:
 műszaki csoportvezető,
 miskolci fióktelep-vezető,
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 pécsi fióktelep-vezető,
 Mecseki Környezetvédelmi Bázis vezetője
Távollétében munkakörét a műszaki csoportvezető látja el.
Feladatai:
 Az üzletág tevékenységének irányítása, a fióktelepek, és a műszaki csoport
munkavégzésének összehangolása.
 A fióktelepek és a műszaki csoport bevonásával az üzletág műszaki-gazdasági tervének
elkészítése, a jóváhagyott terv megvalósítása.
 A tevékenységek
engedélyeztetése.

végzéséhez

szükséges

tervek

készítése,

szükség

szerint

 Vállalkozók kiválasztása megfelelő beszerzési eljárások alkalmazása révén.
 A nyertes vállalkozásokkal megkötendő szerződések előkészítése.
 A tevékenységek végrehajtásának ellenőrzése, dokumentálása.
 Az üzletág tevékenységével kapcsolatos beszámolók, jelentések és elszámolások
készítése
 Bányakár bejelentések szakmai vizsgálata, kártalanítási ajánlat megtétele, egyezség
előkészítése, esetleges bírósági perek menedzselése.

 Az üzletág feladatainak ellátására rendelkezésre álló erőforrások (berendezések,
munkaerő, pénz stb.) hatékony felhasználásának biztosítása.
 Az üzletági tevékenység dokumentumainak és az egykori állami szén- és
uránércbányászat releváns műszaki dokumentumainak kezelése.
 Az üzletág személyi állományának és az elvégzendő feladatok összhangjának
biztosítása.
 Az üzletág működéséhez szükséges szabályzatok, előírások, utasítások elkészítése,
jóváhagyásra történő beterjesztése.
 A bányakárok szakszerű elbírálásához szükséges műszaki, jogi és személyi feltételek
kialakítása. A bányakáros perekben eljáró jogászok műszaki vonatkozású támogatása.
 Az üzletághoz tartozó eszközök, ingatlanok hatékony kihasználása vagy bérbe adása.
 Az üzletág dolgozóinak a biztonságos és a munkavégzést elősegítő munkakörülmények
kialakítása.
 Az üzletág tevékenységének, az üzletág dolgozói munkájának ellenőrzése.
Hatásköre:
 Kiterjed az üzletág minden tevékenységével kapcsolatos feladatra.
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Felelőssége:
 Felelős az irányítása alá tartozó munkavállalók biztonságos munkavégzéséért.
 Felel az üzletág hatékony és a szabályoknak megfelelő működéséért.
 Felelőssége nem zárja ki más személyek - beosztásuk, ill. munkakörük
szerinti - felelősségét.
III/2.3.1. Műszaki csoportvezető
Közvetlen vezetője: szilárdásvány-bányászati üzletágvezető
Közvetlen beosztott: központi referens
Távollétében munkakörét a szilárdásvány-bányászati üzletágvezető látja el.
Feladatai:
 A társaság műszaki tervének, projekt költség- és ütemtevének és egyéb műszaki
terveinek összeállítása, a fióktelepenkénti tervrészletek összedolgozása egységes
tervvé.
 Műszaki beszámolók, jelentések összeállítása, a fióktelepi részletek összedolgozása,
egységes rendszerbe foglalása.
 A műszaki feladatok terveinek előkészítése, tervvariánsok kidolgozása, fióktelepi
javaslatok véleményezése.
 A támogatási szerződésekben rögzített szakmai beszámolók előkészítése.
 A fióktelepek által elkészített bányakár bejelentések kivizsgálási anyagainak
felülvizsgálata és javaslattétel az ügy folytatását illetően.
 A szilárdásvány-bányászati üzletágvezető utasítására célellenőrzések végzése az
üzletág feladatainak végrehajtásával kapcsolatban.
 Az üzletágvezetői döntések megfelelő műszaki előkészítése.
 A szükséges szabályzatok elkészítésében, illetve a meglévők szükség szerinti
módosításában történő aktív részvétel.
 Az É-dunántúli szénbányászati terület feladatainak közvetlen ellátása.
 Az üzletág közbeszerzési tevékenységének előkészítése, a fióktelepi ajánlattételi
felhívások felülvizsgálata, a beszerzés módjára, az ajánlati felhívás tartalmi elemeire
javaslatok kidolgozása.
 Egyedi projektek kidolgozása, fióktelepekhez közvetlenül nem kapcsolódó egyedi
feladatok elvégzése.
Hatásköre.
 Kiterjed a műszaki csoport tevékenységével kapcsolatos feladatokra
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Felelőssége:
 Felelős minden tevékenységével kapcsolatosan a biztonságos munkavégzésért.
 Felel a tevékenységére vonatkozó előírások, utasítások, jogszabályok betartásáért.
 Felelőssége nem zárja ki más személyek - beosztásuk, ill. munkakörük szerinti –
felelősségét.
III/2.3.2. Fióktelep-vezető – Miskolci fióktelep, Pécsi fióktelep
Közvetlen vezetője: szilárdásvány-bányászati üzletágvezető.
Közvetlen beosztottak:
 fióktelepi referensek
 asszisztens
Távollétében munkakörét - az üzletágvezető megbízása szerint- a fióktelepi referens látja el.
Feladatai:
 A fióktelep tevékenységének irányítása, ellenőrzése.
 A fióktelepen tevékenykedő munkavállalók (Humán csoport is) műszakjegyzése.
 A fióktelep munkarendjének és munkafegyelmének megtartása, megtartatása.
 A fióktelep birtokában lévő vagyonelemek védelme, hatékony működtetése.
 A tudomására jutó jelentős információk haladéktalan továbbítása az üzletágvezető felé.
 A fióktelepet érintő tervrészletek és jelentések elkészítése.
 Az aktuális üzleti terv és a támogatási szerződés fióktelepi illetékességi területre eső
feladatainak hatékony és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, ütemezett
végrehajtása.
 Illetékességi területén a hatóságok (pl.: bányászati, környezetvédelmi, vízügyi,
természetvédelmi, erdészeti… stb.) felé jogszabályban, vagy határozatban előírt
jelentések előkészítése.
 Az illetékességi területén folyó kiviteli munkák műszaki ellenőrzéséről, a vonatkozó
szerződések betartásáról, az elkészült munkák átvételéről való gondoskodás. Az átadásátvételi eljárások időpontját saját hatáskörben eljárva tűzi ki, de minimum 72
munkanapi órával az átadás – átvétel előtt értesíti a szilárdásvány-bányászati
üzletágvezetőt a kitűzött időpontról.
 A bányakár perek megbízott jogi képviselőjének műszaki támogatása a Társaság
álláspontjának érvényre juttatása érdekében.
 A bányakár igények kivizsgálásának irányítása, végzése. Javaslattétel a kártalanítás
mértékére vagy külső szakértő bevonására.
 Havi jelentés készítése tárgyhót követő 5. munkanapig.
 A fióktelep működésével kapcsolatos – a jogszabályok, szabályzatok és utasítások
alapján létrehozandó - dokumentumok és bizonylatok elkészítése és kezelése.
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 A fióktelepen kialakított irattár külön utasítás szerinti működtetése.
 A Társaság jogosultságába tartozó, és az üzletág illetékességi területén lévő bányatelkek
felelős műszaki vezetői teendőinek ellátása.
 A fióktelep területhez tartozó szerződések, pályázatok, egyéb iratok előkészítése. A
pályázatok elbírálásában való közreműködés, javaslattétel.
 A közvetlenül alá rendelt dolgozók szabadságolásának engedélyezése.
 Havi rendszerességgel likviditási terv készítése a fióktelep vonatkozásában.
 A telephelyen teljesített kötelezettségek elszámolásának előkészítése.
Hatásköre:
 Kiterjed a fióktelep minden tevékenységével kapcsolatos feladatra.
Felelőssége:
 Felelős az irányítása alá tartozó munkavállalók biztonságos munkavégzéséért.
 Felel a fióktelep hatékony és a szabályoknak megfelelő működéséért.
 Felelőssége nem zárja ki más személyek - beosztásuk, ill. munkakörük szerinti –
felelősségét.
III/2.3.3. Fióktelep vezető - Mecseki Környezetvédelmi Bázis
Közvetlen vezetője: szilárdásvány-bányászati üzletágvezető.
Közvetlen beosztottak:
 Létesítményfenntartási vezető
 Vízkezelés technológiai vezető
 MKB Környezetvédelmi vezető
 MKB Titkárság, beszerzés, informatika
Távollétében munkakörét a vízkezelés technológiai vezető látja el.
Feladatai:
Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységével kapcsolatos célkitűző,
koncepcióalkotó, tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési, végrehajtási és értékelési
feladatok elvégzése, elvégeztetése, döntés-előkészítés az ügyvezető igazgató és a
szilárdásvány-bányászati üzletágvezető részére:
 Irányítja és felügyeli az urán kármentesítési hosszú távú tevékenység előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, bányászati felelős műszaki vezetői feladatot lát
el.
 Irányítja az urán kármentesítési tevékenységgel kapcsolatos monitoring feladatokat.
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 Irányítja a közbeszerzési eljárások, pályázatok és egyéb szerződéskötések műszaki
tartalmának összeállításával kapcsolatos feladatokat.
 Gondoskodik az illetékességi területén a felelősségi körébe tartozó szerződések
teljesítésének igazolásáról.
 Kapcsolatot tart a bányászati, környezetvédelmi és egyéb illetékes hatóságokkal.
 Irányítja és felügyeli az urán kármentesítési hosszú távú program végrehajtásának éves
ütemezéséhez szükséges Intézkedési Tervek, Műszaki Üzemi Tervek és jelentések
elkészítését.
 Elosztja a tevékenységéhez tartozó feladatokat és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint
biztosítja a belső továbbképzés feltételeit.
 Javaslatot tesz a külső továbbképzéshez szükséges intézkedésekre, biztosítja az
irányítása alá tartozó humán erőforrás szakmai fejlődését.
 Kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló szakterületű tudományos intézményekkel,
laboratóriumokkal.
 Figyelemmel követi a Gazdasági részleg adatszolgáltatása és egyéb fióktelepi
információk felhasználásával az MKB kiadásainak alakulását. Szükség esetén javaslatot
tesz olyan intézkedésekre, amelyekkel biztosítható az összhang a rendelkezésre álló
támogatás összege és az MKB kiadásai között.
 Elkészíti az MKB üzemeltetésével, karbantartásával és biztonságával kapcsolatos
jelentéseket.
 A fizikai védelmi tervekben részletezett feladatok teljesítése érdekében biztosítja a
feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket, és az intézkedések végrehajtását, a
vagyonvédelmi és beléptetési szabályok érvényesítését.
 A társasági szintű szakterületi vezetőkkel együttműködve biztosítja az MKB
sugárvédelmi, környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi, valamint balesetelhárítási,
továbbá veszélyesáru-szállítással kapcsolatos feltételeit.
 Gondoskodik az MKB feladatainak ellátására rendelkezésre álló erőforrások
(berendezések, munkaerő, pénz… stb.) hatékony felhasználásáról.
 A tudomására jutott, társasággal kapcsolatos, jelentős információkat haladéktalan
továbbítja a szilárdásvány-bányászati üzletágvezető felé.
Hatásköre:
 Kiterjed a fióktelep minden tevékenységével kapcsolatos feladatra.
Felelőssége:
 Felelős az irányítása alá tartozó munkavállalók biztonságos munkavégzéséért.
 Felel a fióktelep hatékony és a szabályoknak megfelelő működéséért.
 Felelőssége nem zárja ki más személyek – beosztásuk, ill. munkakörük szerinti –
felelősségét.
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III/2.3.3.1. Létesítmény-fenntartási vezető
Közvetlen vezetője: Fióktelep-vezető (Mecseki Környezetvédelmi Bázis)
Közvetlen beosztottak:
 fióktelep karbantartó személyzete
Távollétében munkakörét - a fióktelep-vezető megbízása szerint- Vízkezelés technológiai
vezető látja el.
Feladatai:
Az uránérc bánya hosszú távú környezeti kárelhárítási programtervben meghatározott
vízkezelési üzemeltetési feladatok végrehajtásához szükséges karbantartási feladatok,
valamint az utógondozási tevékenység tervezése és operatív szervezése, irányítása:
 Alvállalkozói, kivitelezői szerződések előkészítése, munkájuk irányítása, ellenőrzése.
 Műszaki teljesítés igazolása.
 Részvétel a költségek és ráfordítások elemzésében és a beruházások aktiválásában.
 A vízkezelő üzemre és utógondozási tevékenységre eső állami költségvetési támogatás
felhasználásának figyelése, ellenőrzése.
 Adatszolgáltatás jelentési kötelezettségek teljesítéséhez.
 Részt vesz a hosszú távú program és a Tulajdonos által támogatott feladatok
végrehajtásának éves ütemezéséhez szükséges intézkedési tervek vízkezelő
üzemeltetési és utógondozási részeit érintő feladatok elkészítésében.
 Biztosítja a rendelkezésre álló munkaerő, gépi berendezés, felszerelés és egyéb anyagi
eszközök gazdaságos felhasználását.
 Biztosítja a szabályozások érvényesülését az irányítási területen
 Gondoskodik a munkavédelmi feltételek biztosításáról, a balesetek megelőzéséről, a
biztonsági szabályozások betartásáról.
 Partnerek, látogatók fogadásának biztosítása.
 A BVH Kft. működésére vonatkozó jogszabályok betartása.
 Információ szolgáltatás a BVH Kft. éves tervének az elkészítéséhez.
 Szervezi és irányítja a Mecseki Környezetvédelmi Bázis létesítmény fenntartási
tevékenységét.
 Szükség estén helyettesíti a fióktelep-vezetőt a bányászati felelős műszaki vezetői
feladatkörében.
Hatásköre:
 Kiterjed a fióktelep minden karbantartási tevékenységével kapcsolatos feladatra.
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Felelőssége:
 Felelős az irányítása alá tartozó munkavállalók biztonságos munkavégzéséért.
 Felel a fióktelep karbantartási tevékenységének hatékony és a szabályoknak megfelelő
végzéséért.
 Felelőssége nem zárja ki más személyek – beosztásuk, ill. munkakörük szerinti –
felelősségét.
III/2.3.3.2. Vízkezelés technológiai vezető
Közvetlen vezetője: Fióktelep-vezető (Mecseki Környezetvédelmi Bázis)
Közvetlen beosztottak:
 vízkezelő üzemek dolgozói
Távollétében munkakörét - a fióktelep-vezető megbízása szerint – a Létesítmény-fenntartási
vezető látja el.
Feladatai:
Az uránérc bánya hosszú távú környezeti kárelhárítási programtervben meghatározott
vízkezelési üzemeltetési feladatok végrehajtásának operatív szervezése és irányítása:
 Alvállalkozói, kivitelezői szerződések előkészítése, munkájuk irányítása, ellenőrzése.
 Műszaki teljesítés igazolása.
 Részvétel a költségek és ráfordítások elemzésében és a beruházások aktiválásában.
 A vízkezelő üzemre eső állami költségvetési támogatás felhasználásának figyelése,
ellenőrzése.
 Adatszolgáltatási, jelentési kötelezettségek teljesítése.
 Elkészíti a hosszú távú program és a Tulajdonos által támogatott feladatok
végrehajtásának éves ütemezéséhez szükséges intézkedési tervek vízkezelő
üzemeltetési részeit és ezek teljesítéséről féléves-éves beszámolókat készít.
 Biztosítja a rendelkezésre álló munkaerő, gépi berendezés, felszerelés és egyéb anyagi
eszközök gazdaságos felhasználását.
 Biztosítja a szabályozások érvényesülését az irányítási területen
 Köteles gondoskodni a munkavédelmi feltételek biztosításáról, a balesetek
megelőzéséről, a biztonsági szabályozások betartásáról.
 Folyamatosan figyeli a hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő jogszabályi
változásokat, azokról tájékoztatja az érintetteket.
 A sugárvédelmi felelős helyettesítése az üzemet érintő kérdésekben
 Partnerek, látogatók fogadásának biztosítása.
 A BVH Kft. működésére vonatkozó jogszabályok betartása.
 Információ szolgáltatás a BVH Kft. éves tervének az elkészítéséhez.
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 A mecseki területre vonatkozóan veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadói feladatok
ellátása.
 Távollétében teljes körűen helyettesíti a fióktelep-vezetőt.
Hatásköre:
 Kiterjed a fióktelep vízkezelő üzemeinek üzemeltetési tevékenységével kapcsolatos
minden feladatra.
Felelőssége:
 Felelős az irányítása alá tartozó munkavállalók biztonságos munkavégzéséért.
 Felel a fióktelep vízkezelő üzemeinek hatékony és a szabályoknak megfelelő
működéséért.
 Felelőssége nem zárja ki más személyek – beosztásuk, ill. munkakörük szerinti –
felelősségét.
III/2.3.3.3. MKB Környezetvédelmi vezető
Közvetlen vezetője: Fióktelep-vezető (Mecseki Környezetvédelmi Bázis)
Közvetlen beosztottak:
 hidrogeológusok
Távollétében munkakörét - a fióktelep-vezető megbízása szerint- a kijelölt hidrogeológus látja
el.
Feladatai:
A Mecseki Környezetvédelmi Bázis tevékenységéhez szükséges sugárvédelmi tevékenység, a
környezetellenőrzési monitoringgal kapcsolatos tevékenységek szervezése és irányítása,
valamint a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSz) szerinti munkahelyi sugárvédelmi
megbízotti feladatok ellátása:
 A Mecseki Környezetvédelmi Bázis sugárveszélyes munkáinak a mindenkor hatályos
jogszabályok szerinti felügyelete, a sugárvédelmi megbízotti teendők ellátása,
sugárvédelmi oktatások tartása.
 Szakterületén (környezetvédelem, sugárvédelem) követi a hatályos jogszabályok,
rendeletek mindenkori változását, elvégzi azok adaptációját; folyamatosan végzi az
MSSz aktualizálását.
 Az éves környezetvédelmi, sugárvédelmi és radioaktív anyag kibocsátás-ellenőrzési
monitoring programok (éves tervek és jelentések) kidolgozása, a terepi mérések,
mintavételezések és laboratóriumi vizsgálatok tervezése, ill. elvégeztetése. Az
eredmények értékelése, dokumentációk, szakmai jelentések készítése.
 A környezetvédelmi feladatokkal megbízott munkatársak munkájának irányítása,
felügyelete.
 Kapcsolattartás hazai és nemzetközi radiológiai laborokkal, ill. szakmai testületekkel,
hatóságokkal. Szükség szerint új vizsgálati metodikák bevezetése.
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 Közreműködés a társaság által készített dokumentumok (éves tervek és jelentések,
felülvizsgálati, kármentesítési és záró dokumentációk stb.) környezetvédelmi,
sugárvédelmi és radiometriai tárgyú fejezeteinek megírásában.
 Szakterületén előadások tartása, szakmai telephely látogatások kísérete.
 A fióktelep-vezetővel egyeztetett módon a hatóságokkal való kapcsolattartás;
szakterületén végzi a mecseki projekthez kötődő teljes körű hatósági ügyintézést,
elkészíti a hatósági jelentéseket, adatszolgáltatásokat.
 Szakterületén megszervezi a hatósági engedélyezési eljárásokat, szemléket.
 Szakterületén ellenőrzi a hatósági előírások betartását.
 Szakterületén közreműködik a BVH Kft. egyéb operatív feladatainak végrehajtásában.
 A fölérendelt vezető jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri
feladatokon túlmenően, a munkakör jellegének, ill. szakmai felkészültségének és
egészségi alkalmasságának megfelelő egyéb utasítások adására is.
 Külföldi partnerekkel való kapcsolattartás,
lebonyolításában történő részvétel.

illetve

nemzetközi

konferenciák

Hatásköre:
 Kiterjed a fióktelep minden sugárvédelmi és környezetellenőrzési monitoring
tevékenységével kapcsolatos feladatra.
Felelőssége:
 Felelős az irányítása alá tartozó munkavállalók biztonságos munkavégzéséért.
 Felel a fióktelep sugárvédelmi és környezetellenőrzési monitoring tevékenységének
hatékony és a szabályoknak megfelelő végzéséért.
 Felelőssége nem zárja ki más személyek – beosztásuk, ill. munkakörük szerinti –
felelősségét.
III/2.4. Beszerzési és környezetvédelmi vezető
Közvetlenül az ügyvezető irányítása alá tartozik.
Távollétében helyettesítéséről az ügyvezető gondoskodik.
III/2.4.1. Beszerzési feladatok
Feladatai a közbeszerzésekre vonatkozóan:
Általánosságban:
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 37. § (1)
bekezdés szerinti adatok, dokumentumok nyilvánosságra hozatala,
 a beérkezett igények alapján a közbeszerzési terv elkészítése,
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 a közbeszerzési terv nyilvánosságának biztosítása, az információk, dokumentumok
megjelentetése a Társaság honlapján,
 az éves statisztikai összegzés előkészítése jóváhagyásra,
 a jóváhagyott éves összegzés megküldése a Közbeszerzések Tanácsának,
 döntés az alkalmazandó eljárásfajtáról,
 az illetékes szervezeti egység bevonásával az ajánlati felhívás és dokumentáció végleges
szövegéhez szükséges közbeszerzési szakmai tartalom biztosítása,
 az ajánlati felhívás és a dokumentáció véleményezése, véglegesítése és megküldése az
üzletágvezetőnek,
 gondoskodás a dokumentáció Kbt. szerinti rendelkezésre állásáról, ill. megküldéséről.
A beszerzési vezető további feladatai, amennyiben a közbeszerzési eljárást a Társaság
bonyolítja le:
 javaslat készítése a hirdetmény vagy a dokumentáció módosításáról, a hirdetmény
visszavonásáról, a részvételi jelentkezési, ill. az ajánlattételi határidő
meghosszabbításáról az ügyvezető igazgató részére,
 a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése, valamint a külön jogszabályban
meghatározottak szerint az összegezés elkészítése és az érintetteknek történő átadása
vagy megküldése,
 gondoskodás továbbá a következőkről:
 az illetékes szervezeti egység bevonásával a felhívás és dokumentáció végleges
szövegéhez szükséges szakmai tartalom, valamint a részvételi (ajánlati/ajánlattételi)
felhívás és a dokumentáció összeállításáról,
 a felhívás megküldése közzétételre, ill. az ajánlattevők részére szükség esetén az
illetékes szervezeti egység bevonásával,
 a dokumentáció Kbt. szerinti rendelkezésre állásáról, ill. megküldéséről, tájékoztatás
adásáról – együttműködve a bírálóbizottsággal – az ajánlattevőknek a Kbt.-ben előírtak
szerinti határidőn belül, az ajánlattevői kérdések megválaszolásáról,
 konzultáció tartásáról szükség esetén az ajánlattevők számára az ajánlattételi határidőn
belül, szükség esetén az illetékes szervezeti egység bevonásával,
 a Kbt. 54.§ (5) bekezdésében foglaltak esetén a biztosíték visszafizetéséről,
 a beérkező jelentkezések, ill. ajánlatok átvételéről és felbontásáról,
 bontási jegyzőkönyv készítéséről, és annak a Kbt. 56. § (6) bekezdése alapján 5 napon
belüli megküldéséről a jelentkezőknek ill. az ajánlattevőknek,
 a Kbt. 71. §-nak megfelelően a hiánypótlásról,
 az összeférhetetlenségi
közreműködők felé,

és

titoktartási

nyilatkozat

kitöltetéséről

az

érintett

 az eljárás dokumentálásáról, valamint keletkezett valamennyi dokumentum iktatásáról,
elhelyezéséről és tárolásáról, valamint az eljárás lezárulásától számított 5 évig történő
megőrzéséről,
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 a közbeszerzési eljárások során a keletkezett iratok eredeti példányainak, időrendben
történő lefűzéséről és tárolásáról,
 a bírálóbizottság üléseinek összehívásáról,
 a bírálóbizottság részvételével az egyes beszerzési eljárások során szükséges
tárgyalások lefolytatásáról,
 a lefolytatott tárgyalásokról jegyzőkönyv készítéséről és annak a tárgyalás
befejezésekor minden jelenlévő ajánlattevővel történő aláíratásáról,
 az ajánlattevők Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásáról, a döntést követő
három munkanapon belül,
 az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítéséről és határidőben való feladásáról
a Kbt. 37. § (2) bekezdés szerint,
 a szerződés módosításáról szóló tájékoztató elkészítéséről és határidőben való
feladásáról a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint, valamint a Társaság honlapján való
elhelyezéséről;
 az esetleges ellenőrzés alá vont eljárások teljes és valós irat-anyagának ellenőr részére
történő átadásáról, biztosításáról.
Amennyiben az eljárás lebonyolításáról külső Bonyolító gondoskodik:
 a megbízólevelek aláírásra történő előkészítése,
 az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok előkészítése aláírásra az érintett
közreműködők felé,
 a bírálóbizottság ülései összehívásának biztosítása.
Feladatai a Társaság működéséhez kapcsolódó beszerzésekre vonatkozóan:
 a Társaság üzemeltetéséhez kapcsolódó beszerzések lebonyolítása, szükség esetén az
illetékes szervezeti egység bevonásával,
 az igények alapján a Társaság működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések,
beruházások éves tervének elkészítése és figyelése,
 a Társaság kiadásainak ésszerűsítése érdekében a beszerzések során gondoskodás arról,
hogy a leghatékonyabb beszerzési módok, eljárások valósuljanak meg,
 a beszerzések értékét figyelembe véve az ajánlatok beszerzése, az ajánlatkérések
megküldése, szükség esetén az illetékes szervezeti egység bevonásával,
 az ajánlatok kiértékeléséről és a javaslatot tartalmazó eljárás eredményéről az ügyvezető
igazgató tájékoztatása,
 Beszerzési szabályzat elkészítése.
Feladatai a Társaság vagyonértékesítéséhez kapcsolódóan:
 a Társaság ingatlanvagyonához és ingóságaihoz kapcsolódó értékesítések lebonyolítása
a Vagyonértékesítési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
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Hatásköre:
 a beszerzéshez kapcsolódó feladatok felügyelete, végrehajtása,
 hatásköre kiterjed minden olyan munkaterületre, amely munkavégzéséhez kapcsolódik.
Felelőssége:
 Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért.
 Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek
meghatározott határidőre történő elvégzéséért.

vonatkozó

jogszabályokban

 Felelős a Közbeszerzési, a Beszerzési, valamint a Vagyonértékesítési szabályzatban
megfogalmazott feladatok és követelmények teljesítéséért.
 Felelős a közbeszerzésekről szóló törvény és a vonatkozó jogszabályokban foglalt
rendelkezések betartásáért.
III/2.4.2. Környezetvédelmi feladatok
Feladatai:
 a környezetvédelemhez kapcsolódó feladatok összehangolása,
 környezeti hatásvizsgálatok véleményezése,
 tényfeltárás, kármentesítési terv véleményezése,
 hulladék-nyilvántartási rendszer figyelemmel kísérése,
 a keletkező hulladékok éves adatszolgáltatásának elkészítése,
 egyéb környezetvédelemhez kapcsolódó éves és időszaki bevallások, jelentések
elkészítése,
 környezetvédelmi jogszabály változásainak nyomon követése.
Hatásköre:
 a környezetvédelemhez kapcsolódó feladatok felügyelete, végrehajtása,
 hatásköre kiterjed minden olyan munkaterületre, amely munkavégzéséhez kapcsolódik.
Felelőssége:
 Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítéséért.
 Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenységek
meghatározott határidőre történő elvégzéséért.

vonatkozó

jogszabályokban

 Felelős a környezetvédelemről és a hulladékról szóló törvényben és a vonatkozó
jogszabályokban, a Társaságra vonatkoztatható feladatok és követelmények
teljesítéséért.
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III/2.5. Humán vezető
Közvetlen vezetője: ügyvezető igazgató.
Közvetlen beosztottak:


Humán csoportvezető

Távollétében munkakörét a humán csoportvezető látja el.
Feladatai:
 A Társaság egészére vonatkozóan az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése,
szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, az üzleti tervhez illeszkedő emberierőforrásfejlesztés, erőforrások hatékony felhasználásának (humán stratégia)
kidolgozása és megvalósítása.
 Béren kívüli és jóléti juttatások rendszerének kidolgozása, tervezése, működtetése.
 A gazdasági szervezet érdekeltségi rendszerének és a munkavállalók egyéb ösztönzési
formáinak kialakítása.
 Tervek készítése a dolgozók ismereteinek továbbfejlesztésére, képzésére, átképzésére,
a meglévő munkaerő megőrzésére.
 Bér és jövedelemtervek készítése, teljesítés figyelemmel kisérése és értékelése.
 Munkavállalói érdekképviselettel, üzemi tanáccsal való kapcsolattartás.
 Részvétel Kollektív szerződés tárgyalásokon, alkukban és szerződéskötésekben.
 Képviselet a gazdasági szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt (a munkaerőközvetítő irodákkal, képző intézményekkel stb.).
 Belső tanácsadóként támogatja az ügyvezetőt az emberi erőforrások menedzselésével
kapcsolatos kérdésekben, a szervezeti kultúra alakításában és a szükséges változások
generálásában.
 A munkavállalók jogaival, egyenlő lehetőségeivel és egyéb ügyeivel kapcsolatos
szabályok és törvények betartásának biztosítása.
 Munkaszerződések készítése, megkötése, módosítása, tárolása.
 Társaság dolgozóinak naprakész személyi nyilvántartása.
 Gondoskodik a műszaknaplók elkészítéséről.
 Társaság egészét érintő összejövetelek megszervezése, lebonyolítása.
 Humán részleghez tartozó szabályzatok elkészítése, karbantartása.
 A Társaság kötelezettségébe tartozó, az egykori szén- és uránbányászatban dolgozó
egészségkárosodott munkavállalók teljes körű járadékfizetési és kártérítési ügyeinek
irányítása.
 Az egykori bányászok nyugdíjas szénjárandóságának pénzbeli megváltásához
szükséges igazolások kiadása 145/1992 (XI.4.) Kormányrendelet szerit.
 Az egykori szénbányák javára bejegyzett ingatlan elidegenítési és terhelési tilalom
feloldásához szükséges megbízás kiadását.
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 A volt állami szénbányászat egykori munkavállalóinak munkaviszonyának igazolását.
 Humán részleget érintő adatszolgáltatás teljesítése.
 Az irányítása alá tartozó munkavállalók szabadságolásának engedélyezése
 Minden egyéb feladat mellyel az ügyvezető igazgató megbízza, különös tekintettel a
társaság adminisztratív és kontroling feladatainak támogatása.
Hatásköre:
 Kiterjed a társaság minden humán tevékenységével kapcsolatos feladatra.
Felelőssége:
 Felelős a jogszabályok, a Munka Törvénykönyve és a Kollektív Szerződés
rendelkezéseinek betartásáért. A csoport által szolgáltatott adatok, nyilvántartások,
információk helyességéért.
 Felelőssége a feladat- és hatáskörébe tartozó minden tevékenység ellátására kiterjed.
 Felelőssége nem zárja ki más személyek - beosztásuk, ill. munkakörük szerinti –
felelősségét.
III/2.5.1. Humán csoportvezető
Közvetlen vezetője: humán vezető, a bérelszámolási feladatok tekintetében a gazdasági vezető
Közvetlen beosztottak:
 asszisztensek
Távollétében munkakörét a humán feladatok esetében a humán vezető, gazdasági feladatok
esetében a gazdasági csoport könyvelője látja el.
Feladatai:
Humán feladatok:
 Az egykori uránbányászatban és szénbányászatban dolgozó egészségkárosodott
munkavállalók járadékfizetési és kártérítési ügyeivel kapcsolatos feladatok irányítása.
 Az egykori uránbányászatban dolgozó egészségkárosodott munkavállalók jogosultságát
igazoló dokumentumok kezelése
 Az egykori urán- és szénbányászatban dolgozó egészségkárosodott munkavállalók
kártérítéseinek és járadék kifizetéseinek kezdeményezése.
 A humán vezető által adott egyéb általános adminisztrációs, gazdasági feladatok
ellátása.
Gazdasági feladatok:
 A munkaviszonyban álló, valamint az állományon kívüli munkavállalók egyéb bér- és
nem bérjellegű juttatásainak, valamint szénbányászati és uránbányászati kártérítési
járadékok jogszabályoknak megfelelő számfejtése.
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 A kifizetéseket terhelő adók és járulékok elszámolása, adó- és társadalombiztosítási
járulék bevallások elkészítéséhez adatszolgáltatás.
 A számfejtések alapján könyvelés részére feladások és kifizetési jegyzékek elkészítése.
 Az adóelőleg-nyilvántartó kartonok személyenként történő vezetése, szükséges
jövedelemigazolások, az adókkal kapcsolatos adatszolgáltatás elkészítése.
 A betegállományban lévő dolgozók táppénz igénylésének intézése.
 A műszaknaplók visszaellenőrzése, a műszakok, szabadság, beteg napok, hiányok és
távollétek nyilvántartása.
 A gazdasági vezető által adott egyéb általános adminisztrációs, gazdasági feladatok
ellátása.
Hatásköre:
 Hatásköre kiterjed minden olyan munkaterületre, amely munkavégzéséhez kapcsolódik
Felelőssége:
 Felel a jogszabályok az ügyvezetői utasítások betartásáért.
 Kiemelten felelős a Társaság bérszámfejtésének szakszerű, és jogszabályoknak
megfelelő elvégzéséért.
III/2.6. Gazdasági vezető
Közvetlen vezetője: ügyvezető
Közvetlen beosztottak:
 Gazdasági referens
 Könyvelők
 Humán csoportvezető bérelszámolási feladatokra vonatkozóan.
Távollétében a munkakörét a gazdasági referens látja el.
Feladatai:
 A társaság gazdasági tevékenységének irányítása, ellenőrzése.
 A társaság gazdasági tervének elkészítése, teljesítésének figyelemmel kísérése,
értékelése.
 A számviteli politika és a kapcsolódó belső szabályzatok elkészítése, a számviteli
rendszer kialakítása és működtetése.
 A számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítése és közhasznúsági melléklet
összeállítása.
 A társaság folyamatos likviditásának figyelemmel kísérése, a pénzellátás biztosítása.
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 A költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítésének, az adóbevallási, adófizetési
és támogatás igénylési feladatok irányítása.
 Gondoskodás a követelések behajtásáról és a kötelezettségek teljesítéséről.
 Havi kontrolling jelentés összeállítása a tulajdonos részére.
 A támogatások felhasználásról a szükséges beszámolók, elszámolások összeállítása.
 A társaság statisztikai adatszolgáltatásáról való gondoskodás.
 Az irányítása alá tartozó munkatársak összehangolt munkavégzésének biztosítása.
 A közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók szabadságolásának engedélyezése, a
távol lévő dolgozók helyettesítésének megoldása.
 A gazdasági terület dolgozóinak a biztonságos és a munkavégzést elősegítő
munkakörülmények kialakítása.
 A gazdasági területen dolgozók munkájának ellenőrzése.
Feladatait, - ha külső megbízott látja el, akkor - a számviteli kontrolling és bérszámfejtési stb.
szolgálatokra kötött szerződésekben rögzített feltételek figyelembevételével végzi.
Hatásköre:
 Kiterjed a Társaság minden gazdasági (számviteli, pénzügyi, stb.) tevékenységével
kapcsolatos feladatra.
Felelőssége:
 Felel a Társaság számviteli rendjének kialakításáért.
 Felel a gazdasági részleg hatékony, kiemelten a számviteli és adójogszabályoknak
megfelelő működéséért.
 Felel az irányítása alá tartozó munkavállalók biztonságos munkavégzéséért.
 Felelőssége nem zárja ki más személyek – beosztásuk, illetve munkakörük szerinti –
felelősségét.
III/2.7. Munkavédelmi vezető
Közvetlen vezetője: ügyvezető igazgató
Távollétében munkakörét: külön megbízás alapján a Mecseki Környezetvédelmi Bázis
munkavédelmi felelőse látja el.
Alapvető feladata:
Heti 16 (tizenhat) órában irányítja és ellenőrzi a társaság biztonságtechnikai, valamint munkaés egészségvédelmi tevékenységét.
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Feladatai:
 Munkavédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása.
 Figyeli a munkavédelmi tárgyú jogszabályokat és javaslatot tesz a munkavédelmi
szabályzat aktualizálására.
 Gondoskodik a kiadott munkák egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
végrehajtásának szabályozásáról.
 Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációs rendszer kialakítása, ellenőrzése.
 A technológiai előírások, üzemi utasítások időben történő elkészítésének, kiadásának
és betartásának ellenőrzése.
 Munkavédelemmel kapcsolatos alapoktatás, továbbképzés, rendkívüli oktatás
szervezése, irányítása, az ismeretek elsajátításának visszaellenőrzése.
 Balesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása, ezek eredményének
jegyzőkönyvben történő rögzítése, nyilvántartása, időben történő továbbítása a
rendeletben meghatározottak részére.
 A hiányosságok megszüntetésére kiadott utasítások végrehajtásának visszaellenőrzése.
 Az építmények, gépek létesítési, használatbavételi engedélyeinek ellenőrzése,
eljárásainak szervezése.
 A Társaság biztonsági, munkavédelmi terveinek elkészítése, a tervek végrehajtásának
irányítása.
 A baleseti források felkutatása, megszüntetésére javaslatok, tervek készítése,
intézkedések kiadása.
 Az egyéni védőfelszerelések biztosítása.
Hatásköre:
Hatásköre kiterjed a Társaság egész területére.
Felelőssége:
 Felelős a feladatkörében meghatározott tevékenységek végrehajtásáért.
 Felelős a biztonsági előírások betartásáért és betartatásáért, a biztonsági tervekben
rögzített feladatok végrehajtásáért.
 Felelős meghatározott időközönként biztonsági és munkavédelmi ellenőrzések
végzéséért.
 Felelős a tevékenységére vonatkozó előírások, utasítások, jogszabályok betartásáért.
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IV. FEJEZET
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI
IV/1. A TÁRSASÁG MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI
IV/1.1. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése
A munkavégzés teljesítése az érvényben lévő Munka törvénykönyve, Kollektív Szerződés,
belsőszabályzatok, a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban rögzítettek szerint
történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható
szakértelemmel és gondossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően, nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre
hátrányos következményekkel járhat.
A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője
utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.
Amennyiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható
felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek
nyilvánosságra kerülése a Társaság érdekeit, vagy személyiségi jogokat sért
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A Társaság valamennyi dolgozója
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az
illetékes felettesétől engedélyt nem kap.
IV/1.2. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
A Társaságot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az ügyvezető
vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias,
konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a
tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra
vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Társaság jó hírnevére és érdekeire.
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő
előtti nyilvánosságra hozatala a Társaság tevékenységében zavart, a Társaságnak anyagi,
vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a
nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
A nyilatkozattevő, ha módja van rá, kérje meg az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt
a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
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IV/1.3. Saját gépkocsi használata
A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a
mindenkor érvényes jogszabályok és belső szabályzatok szerint kell kialakítani.
IV/1.4. Anyagi felelősség
A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a
kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt
előre látható.
Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása
okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének
nem tett eleget.
A munkavállaló a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgot vagy a
szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati tárgyakat
csak az ügyvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl.
monitor, számítógép stb.) E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért
csak szándékos károkozása esetén felel.
A Társaság valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű
használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. A munkavállaló a
munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles
megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
IV/1.5. Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos szabályok
A munkaviszonnyal, a munkaidővel, a pihenőidővel, a szabadság igénybe vételével, a munka
díjazásával és a kártérítési felelősséggel kapcsolatos általános szabályokat a Munka
törvénykönyve és a Kollektív szerződés tartalmazza.
IV/2. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉVES
TERVEZÉSE
IV/2.1. Az üzleti terv
A tulajdonosi jogok gyakorlója által meghatározott mindenkori követelményeknek és
előírásoknak megfelelően az ügyvezető a Társaság kiadásainak és bevételeinek tervezésére,
feladatainak végrehajtására éves üzleti tervet készít. Az üzleti terv készítésekor biztosítani
kell a tervidőszakokat érintő támogatási szerződésekkel az összhangot. Az üzleti terv
mellékletét képezi a közbeszerzési terv.
Az üzleti tervnek, a tervidőszakra vonatkozó peremfeltételek figyelembe vételével, elő kell
segíteni a társaság hosszú távú stratégiájának megvalósulását, a pénzügyi egyensúly
megőrzése mellett.
Az üzleti tervet, a felügyelő bizottság véleményezése után, a tulajdonosi jogok gyakorlója
hagyja jóvá.
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IV/2.2. Támogatási szerződés
A Társaság feladatainak ellátása céljából állami támogatásban részesül a központi
költségvetés „Bányabezárás”, és az „Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás”
költségvetési előirányzata terhére. A támogatóval (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) évente
megkötendő támogatási szerződések rögzítik a közhasznú tevékenységek tartalmát, a
megvalósítással kapcsolatos főbb követelményeket, valamint az erre a célra biztosított
költségvetési támogatások mértékét, felhasználásának rendjét, lényeges elemeit.
A támogatási szerződések a megszűnt állami bányászati tevékenység után fennmaradó
környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, az állami szénbányászatból kikerült
munkavállalókat megillető juttatásokkal, az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak
kezelésével, a bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert állami
kötelezettségekkel, a mecseki uránbányászok baleseti járadékai és egyéb kártérítései
(működési költségek) teljesítésével, továbbá a magyarországi uránércbányászat
megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített beruházási program befejezési
időszakát követően az ivóvízbázis védelme, valamint egyéb környezet- és egészségvédelmi
előírások teljesítése érdekében folytatandó tevékenységekkel kapcsolatos állami
közfeladatok ellátása érdekében jönnek létre.
IV/3. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
Az eredményes működés elősegítése érdekében a Társaság állami szervezetekkel,
önkormányzatokkal, hatóságokkal, szakmai szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel,
magánszemélyekkel, és egyéb személyekkel kapcsolatokat tart fenn. Szóbeli és írásbeli
kapcsolattartást a munka végzésével összefüggésben bármely dolgozó létesíthet, de
kötelezettség vállalást, csak az ügyvezető tehet a Társaság terhére.
Médiáknak csak az ügyvezető engedélyével nyilatkozhat a Társaság munkavállalója.
A Társaság feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek
egymással szoros kapcsolatot tartanak. Azokat az utasításokat, információkat, amelyek
jelentős hatást gyakorolhatnak a Társaságra, a munkavállalók kötelesek szóban vagy írásban
közölni egymással.
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely egy
másik szervezeti egység működési területét is érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési
kötelezettségük van.
IV/4. A TÁRSASÁG ÜGYIRATKEZELÉSE
A Társaságnál az ügyiratok kezelése elektronikus iktatási rendszerben történik.
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az ügyvezető felelős.
Az ügyiratkezelést az Ügyiratkezelési, iktatási rend és irattárazási Szabályzatban foglalt
előírások alapján kell végezni.
IV/5. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA, KEZELÉSE
A Társaságnál cégbélyegző használatára a következők jogosultak:
 ügyvezető,
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 külön megbízottak, a megbízásokról nyilvántartást kell vezetni.
Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A bélyegző elvesztése
esetén az előírások szerint kell eljárni.
IV/6. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE
A Társaság gazdálkodásával, ezen belül kiemelten az üzleti terv elkészítésével,
végrehajtásával, a Társaság kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok,
hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a tulajdonosi jogkör gyakorlója
rendelkezéseinek figyelembevételével - az ügyvezető feladata.
IV/6.1. Bankszámlák feletti rendelkezés
A Magyar Államkincstárnál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az ügyvezető
jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírásbejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető köteles őrizni.
IV/6.2. Az utalványozás rendje
Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, hogy az ezzel felruházott személy igazolja
a pénztár felé valamely kifizetés jogosságát.
Pénzutalványozására csak az utalványozási joggal felruházott vezető jogosult. A Társaság
más vezetőit, illetve alkalmazottjait az ügyvezető ruházza fel utalványozási joggal.
Az utalványozási jog tartalmát, esetleges korlátait írásban kell közölni az e jogosultsággal
felruházott dolgozóval. Az utalványozási jogkör gyakorlását külön ügyvezetői utasítás
szabályozza.
Az utalványozási joggal felruházott személyekről naprakész nyilvántartást kell vezetni,
amely tartalmazza az utalványozásra jogosultakról a következő adatokat: név, beosztás,
utalványozási jog tartalma, esetleges korlátjai, a jog megadásának, illetve megvonásának
időpontja, saját kezű névaláírása.
IV/7. HELYETTESÍTÉS RENDJE
A Társaság folyamatos működését a munkavállaló távolléte nem akadályozhatja. A dolgozó
távolléte esetére a helyettesítés rendjét a munkaköri leírás tartalmazza.
IV/8. MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA
Az ügyvezető által kijelölt munkakörök átadásáról, illetve átvételéről személyi változás
esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
 az átadás-átvétel időpontját,
 a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,
 a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
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 az átadásra kerülő eszközöket,
 az átadó és átvevő észrevételeit,
 a jelenlévők aláírását.
Az átadás-átvételi eljárást, a személyi változást követően legkésőbb 5 munkanapon belül be
kell fejezni.
A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti
felettes vezető gondoskodik.

47

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az SZMSZ hatálybalépése
 A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ 2018. január 01-én lép
hatályba.
 Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az ügyvezető gondoskodik.
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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