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I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. 1. A szabályzat célja
Az STU Repülés-technológiai Felületkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(számviteli tv.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
figyelembevételével, a Társaság Alapító Okirata alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint állapítja meg.

I. 2. A szabályzat hatálya
a) A szabályzat szervezeti és személyi hatálya kiterjed a Társaság egészére, minden szervezeti
egységére, az Társasággal munkaviszonyban álló minden munkavállalóra, illetve minden más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyre és a kiszervezett tevékenységet végző
közreműködőkre is.
b) A szabályzat tárgyi hatálya a Társaság vezetésének és gazdálkodásának, a Társaság jellegének
megfelelő szabályokat tartalmazza, így különösen:
- a Társaság regisztrált adatait, tevékenységi körét;
- a Társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, szervezeti egységeit;
- a Társaság általános működési rendelkezéseit (működési rendjét);
- a Társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a munkáltatói jogok
gyakorlására, az összeférhetetlenségre és vagyonnyilatkozattételi kötelezettségre vonatkozó
szabályokat.
c) A szabályzat időbeli hatálya annak elfogadásától, a szabályzat visszavonásáig vagy módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt új szabályzat kiadásáig terjed.

I. 3. A szabályzat rendszeres felülvizsgálata
A szabályzat, illetve a melléklete(i)nek felülvizsgálatára az alábbiak szerint kerül sor:
-

rendszeres időközönként, a belső felülvizsgálatok során,
minden olyan esetben soron kívül, amikor a jelen szabályzatban leírtakhoz képest jelentős
változás történik,
az eredeti szabályozás alapjait érintő bármely változás (különösen jogszabály, vagy belső
szervezeti, illetve feladatváltozás) esetén soron kívül.
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A szabályzat elkészítése és aktualizálása az irodavezető feladata.
A szabályzatot, annak előkészületét követően, de a kihirdetés előtt az ügyvezető hagyja jóvá. A
szabályzat hatályba lépéséhez az alapító jóváhagyása szükséges.

II.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
II.1. A Társaság alapadatai
a) A Társaság elnevezése: STU REPÜLÉS-TECHNOLÓGIAI FELÜLETKEZELŐ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
b) A Társaság rövidített elnevezése: STU Kft.
c) Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-351886
d) Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
e) Adószáma: 27282568-2-41
f)

KSH számjele: 27282568-2561-113-01

g) A Társaság székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
h) A Társaság email címe: office@stu.co.hu
i)

A Társaság honlapja: www.stu.co.hu

j)

Az alapítás dátuma: 2019. december 19.

II.2. A Társaság alapítója és a tulajdonosi joggyakorlója
A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.
A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §
szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest,
Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784) gyakorolja.

II.3. A Társaság feladatai
A Társaság gazdasági cél szerinti tevékenységi körei (TEÁOR nómenklatúra szerint):
Fő tevékenysége:
2561 – Fémfelület-kezelés
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Egyéb tevékenységi körök:
2932 – Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
2849 – Egyéb szerszámgép gyártása
2573 – Szerszámgyártás
A Társaság elsősorban nagyobb hozzáadott értékű, különleges vagy komplex felületkezelési
megoldásokat kereső iparvállalatok számára kínál felületkezelési szolgáltatásokat elsősorban
galvanizálást és festést.

II.4. A Társaság jogállása
A Társaság, mint jogi személy saját neve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így
különösen szerződéseket köthet, tulajdont szerezhet, valamint peres eljárást indíthat és perben állhat.
A Társaság szerződéseit – a hatályos jogszabályok, valamint az Alapító Okiratban foglalt szabályok
figyelembevételével – tevékenysége ellátása során önállóan, saját belátása és akaratelhatározása
szerint szabadon köti céljainak megvalósítása érdekében.
A Társaság által kötött szerződések jogosultja, illetve kötelezettje a Társaság lesz. A Társaság perbeli
cselekményeket képviselője vagy meghatalmazottja útján végezhet. A meghatalmazásnak a
jogszabályoknak megfelelő tartalommal kell rendelkeznie.
A Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik.

II.5. Képviselet és cégjegyzés
A Társaságot általános jogkörrel a hatóságok és a bíróságok előtt, valamint harmadik személlyel
szemben a Társaság vezető tisztségviselője (továbbiakban: Ügyvezető) képviseli.
Az Ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli
nyilatkozattal a Társaság képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az
Ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel
együttesen gyakorolhatja.
A cégjegyzési jog a következők szerint alakul a Társaságnál: az Ügyvezető önálló cégjegyzési joggal
képviseli a Társaságot.
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A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy
rövidített cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult – az aláírási címpéldányon rögzített formában – írja alá
saját nevét.
A cégjegyzésre jogosult adatait az Alapító Okirat tartalmazza.
A Társaság az Ügyvezető által engedélyezett, az Irodavezető által nyilvántartott cégbélyegzőket
használja. A nyilvántartókönyvben a következő adatokkal kell nyilvántartani a cégbélyegzőket:
-

a cégbélyegző megnevezése,
kiadásának/átvételének időpontja,
a cégbélyegző használatára feljogosított személy/személyek megnevezése és aláírása,
a cégbélyegző őrzésének helye,
a cégbélyegző lenyomata.

Amennyiben a használatra jogosult személyében változás következik be, azt a nyilvántartásban
rögzíteni kell.
A cégbélyegzők elvesztése esetén, arról jegyzőkönyvet kell felvenni, a nyilvántartást pedig módosítani
kell.

III.) A TÁRSASÁG SZERVEZETE
III.1. Az Alapító
A Társaságnál taggyűlés nem működik.
A Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, „Alapítói
Határozat” formájában határoz, amelyekről írásban értesíti az Ügyvezetőt, és az egyéb érintetteket.
Az Ügyvezető az Alapítói Határozatokat kézhezvételüket követően sorszámmal ellátva azonnal be kell,
hogy vezesse a „Határozatok Könyvébe” oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen
a határozat tartalma, időpontja és hatálya.
Az Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat közlésére az
elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok az irányadóak.
Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:
-

a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való
döntés (Ptk. 3:109. § (2) bekezdés) a felügyelőbizottság jelentése alapján;

SZ-LE-01-H-01
STU Repülés-technológiai Felületkezelő Kft.

7 / 31

2021.04.01.

SZABÁLYZAT
Regulation

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Doku. azonosító / Document ID

Revízió szám / Revision number

Hozzáférés / Access level

Kiadás dátuma / Issue date

SZ-LE-01-H

01

C5

2021.04.01.

-

-

-

-

-

-

-

-

az ügyvezető javaslatára, a felügyelőbizottság jóváhagyása esetén döntés osztalékelőleg
fizetéséről (Ptk. 3:186. § (2) bekezdés);
az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó
könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval
kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság
tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társaság
könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről (Ptk. 3:109. § (3) bekezdés);
hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja társasági
részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy
szerződést köthessen;
amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói
jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása,
javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény
meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. S (1) bekezdése szerinti vezetője (az első
számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások
(ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása
döntés az Alapító Okirat módosításáról (Ptk. 3:102. § (1) bekezdés) a Társaság átalakulásának,
egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
döntés a törzstőke felemeléséről (Ptk. 3:198. § (1) bekezdés);
döntés a törzstőke leszállításáról (Ptk. 3:202. § (1) bekezdés);
döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az
ügyvezető felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására,
illetve kizárására (Ptk. 3:199. § (3) bekezdés és 3:200. § (1) bekezdés);
a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
döntés. a nettó 100.000.000.- Ft-ot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült
(köz)beszerzési terv jóváhagyásáról (a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben szereplő eljárások
a tervben foglalt feltételekkel további alapítói döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a
nyertes ajánlattevővel történő – (köz)beszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem
haladó összegű – szerződéskötést is);
döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős (eljárás típusának változása,
becsült érték 20 %-ot, de legalább 100.000.000.- forintot meghaladó növekedése)
módosításáról;
döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában,
ha a beszerzés becsült értéke a 100.000.000.- forintot meghaladja (a jóváhagyás alapján - az
abban foglalt feltételekkel - az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a
nyertes ajánlattevővel történő – becsült értéket meg nem haladó összegű - szerződéskötést
is);
rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitelállománya
a hitel felvételével a 50.000.000.- forintot meghaladja;
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hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság hosszú lejáratú
hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000.- forintot meghaladja;
a társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést
jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek
tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen
jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának
engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 10.000.000.- forintot
meghaladja;
döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a társaság 10.000.000.- forintot elérő vagy
meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az
akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást,
garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott
döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 50.000.000. forintot meghaladja;
döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó
pályázatokon
történő
részvétel
jóváhagyásáról,
amennyiben
a
Társaság
kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 10.000.000.- forintot meghaladja;
a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása (Ptk. 3:122. § (3) bekezdés);
Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított
harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdés);
döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó
szervezetben történő részesedés megszerzésről vagy átruházásáról (a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdés);
döntés a társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére
szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról az alábbi
ügyekben: rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével
az érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja a 100.000.000.- forintot, minden
olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke a 50.000.000.- forintot meghaladja;
a Társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5)
bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. (2) hatálya alátartozó munkavállalói
számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más
juttatás meghatározására;
döntés pótbefizetés elrendeléséről (Ptk. 3:183. § (2) bekezdés) és visszatérítéséről;
döntés a Társaság üzletrészének másokat megelőző megszerzésére irányuló jog gyakorlására
harmadik személy kijelöléséről (Ptk. 3:167. § (3) bekezdés);
üzletrész felosztásához való hozzájárulás (Ptk. 3:173. § (2) bekezdés) és az üzletrész
bevonásának elrendelése (Ptk. 3:176. § (1) bekezdés);
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-

-

az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok
(közeli) hozzátartozójával köt (Ptk. 3:188. § (2) bekezdés);
döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító okirat a legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe utal.

Az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti
éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az érték megállapítása során a
jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns
érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell
figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes
felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási
idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A
kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.
Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt
értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik,
illetve meghaladják.
Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben
tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a
Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítésről döntő szerv hatáskörét
megalapozó értékhatárt.
A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül
a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság
tevékenységi körébe tartozó, az Alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést
köt, továbbá, ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos
nagyságrendű szerződéseknek az 100.000.000.- forint összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

III.2. Az Ügyvezető
A Társaság ügyvezetését, irányítását, működtetését és törvényes képviseletét az Ügyvezető látja el.
Az Ügyvezető a Társaság vezető tisztségviselője, akinek a Társaság irányítása során hatáskörébe
tartozik mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az Alapító Okirat alapján nem
tartoznak az Alapító hatáskörébe.
Az Ügyvezető a tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni. Az Ügyvezető a
vonatkozó törvények, egyéb jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapítói Határozatok, a Társaság jelen
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szervezeti és működési szabályzata és a hatályos belső szabályzatok, valamint munkaszerződése és
munkaköri leírása alapján végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget.
Az Ügyvezető köteles ellátni a Társaság Alapító Okiratban számára meghatározott feladatokat. Ennek
során önállóan dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekben.
Az Ügyvezető felel a Társaság gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséért, a számviteli rendért, valamint a Társaság kezelésében lévő vagyon
rendeltetésszerű használatáért.
Korlátlanul és egyetemlegesen felel a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett
adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából
származnak, ideértve azt is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti
jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően
történt.
Felelős továbbá
-

-

-

-

-

a Társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezet, azon belül az integritási
követelményekkel összhangban a Társaságon belüli munkamegosztás, szervezeti struktúra,
felelősségi rend, és a belső érdekeltségi rendszer kialakításáért, a szervezeti egységek
működési rendjének meghatározásáért,
a Társaság belső kontrollrendszerének, és megfelelési rendszerének a vonatkozó
jogszabályokkal összhangban történő kialakításáért, működtetéséért, és folyamatos
fejlesztéséért,
a Társaság működéséhez szükséges, a jogszabályok és/vagy az Alapító által előírt belső
szabályzatok elkészítéséért, határidőben történő kiadásáért az elkészítésben résztvevő felelős
munkavállalók kijelölése, illetve a megfelelő külső szakemberek megbízása útján,
az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer
az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére tájékoztató jelentés
benyújtásáért,
a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséért,
a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséért, valamint a felügyelőbizottság,
illetve az Alapító elé terjesztéséért,
a Társaság üzleti titkainak megőrzéséért.

Az ügyvezető legfőbb feladatai:
a) képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok
előtt, és e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira írásbeli
meghatalmazással átruházhatja,
b) gondoskodik a „Határozatok Könyvének” vezetéséről, és megszervezi az Alapítói határozatok
végrehajtását,
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c) gyakorolja a Társaság minden munkavállalója felett a munkáltatói jogokat, ideértve a Munka
Törvénykönyve 208. § (1) és (2) bekezdése alá tartozó vezetőket is. Az Alapító az Ügyvezetőt a
Munka Törvénykönyve 207. § (5) bekezdése alapján felhatalmazza az ügyvezető helyettese és
az Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalók számára a
teljesítménykövetelmények és az azokhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás
meghatározására.
d) az Alapító egyetértésével meghatározza a munkaköröket, megköti a munkaszerződéseket, és
jóváhagyja a kapcsolódó munkaköri leírásokat,
e) biztosítja a Társaság eredményes, gazdaságos, és hatékony működésének feltételeit,
f) irányítja, ellenőrzi és értékeli a közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkáját,
g) a vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben megindítja a szükséges eljárást.
Az Ügyvezető a fentiek mellett
a) az Alapító, illetve az arra jogosult hatóságoknak, szerveknek kérésére köteles a Társaság
ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé
tenni. (A felvilágosítást és az iratbetekintést az Ügyvezető a jogosult által tett írásbeli
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.),
b) a Társaság átalakulása, egyesülése vagy szétválása során az aktuális törvényben rögzített
és/vagy az Alapító által meghatározott feladatokat végrehajtja,
c) bejelenti a cégbíróságnál a bejegyzett adatok megváltozását,
d) a Társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban,
utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja, és ellenőrzi a
végrehajtást,
e) gondoskodik a Társaság éves üzleti/gazdasági tervének elkészítéséről,
f) intézkedéseket dolgoz ki a gazdaságosság és hatékonyság növelésére vonatkozóan, ellenőrzi
és értékeli az intézkedések végrehajtását,
g) megteremti a dolgozók egészségét óvó biztonságos munkafeltételeket.
Az Ügyvezetőt az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatot az Alapító őrzi.
Az Ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.
Az Ügyvezető a lemondását köteles az Alapítónak az elektronikus hírközlő eszközök útján történő
közlésre vonatkozó szabályok figyelembevételével megküldeni.

III.3. A Felügyelőbizottság
A Társaságnál az Alapító által közvetlenül – határozatlan időtartamra - választott három (3) tagú
felügyelőbizottság működik. Első elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki. Megbízatásukat az Alapító
indokolás nélkül bármikor visszavonhatja.
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A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A
Felügyelőbizottság elnökének személyére az Alapító tesz javaslatot.
A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, az Alapító Okiratban felsorolt
feladatokat a saját hatáskörében meghatározott és az Alapító által jóváhagyott ügyrendje alapján.
A Felügyelőbizottság testületként jár el.
A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
Indokolt esetben a Felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül - elektronikus hírközlő
eszköz útján is meghozhatja.
A Felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – az
Alapító Okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések
kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a Felügyelőbizottság által
hozott határozatokban ismertetni.
A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a
Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető
tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel
megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy munkavállaló tizenöt (15) napon
belül, írásban köteles a Felügyelőbizottság részére megadni. A Felügyelőbizottság kiemelt feladata
annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e
el tevékenységét.
Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelő
bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni,
ha arról szerez tudomást, hogy
a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az
Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését
teszi szükségessé;
c) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
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Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
A Felügyelőbizottság hatásköre az Ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
A Felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Társaság
ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a
Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő
közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
terheli. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

III. 4. Állandó könyvvizsgáló
A Társaság állandó könyvvizsgálóját (továbbiakban: Könyvvizsgáló), az Alapító jelölheti ki határozott
időre, de legfeljebb öt (5) évre.
A Könyvvizsgáló feladata
a) a Számviteli tv. és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaival összhangban a
Társaság éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzése, és a vonatkozó könyvvizsgálói
vélemény kiadása, és
b) a Társaság számviteli és adójogi törvényeknek megfelelő működésének segítése.

IV. A MUNKAVÁLLALÓI ÁLTALÁNOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
IV.1. Munkavállalói jogok
A Társaság tevékenységét – az Alapító általános és az Ügyvezető operatív irányítása mellett – mint
munkaszervezet látja el. A Társaság, mint munkáltató munkaviszony keretében munkavállalókat
foglalkoztathat.
A munkavállalók munkaviszonyára, jogaira és kötelezettségeire a jelen szabályzatban foglaltakon túl az
Mt. és a kapcsolódó munkajogi rendelkezések az irányadóak.
A ,Társaság dolgozóinak elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy:
a) Magyarország Alaptörvényében általános jelleggel, és az Mt.-ben a munkaviszonnyal
összefüggésben megfogalmazott jogait gyakorolhassa,
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b) megismerje a Társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek alakításának folyamataiban
és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait,
c) szabadon nyilváníthasson véleményt a munkahelyi megbeszéléseken, társulati üléseken, és
azért hátrány ne érhesse,
d) a végzett munkájáért megkapja az alapbért, illetve azokat a juttatásokat, amelyek az Mt., az
érintett dolgozó munkaszerződése, illetve a Társaság egyéb belső szabályai alapján megilletik,
e) számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és eszközei.

IV.2. Munkavállalók általános kötelezettségei
A társaság valamennyi dolgozójának kötelessége a saját munkaterületén
a) elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését;
b) a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt követelményeket,
eljárásrendeket, feladatokat megismerni, és az előírások szerint végrehajtani, azok
végrehajtását elősegíteni és a munkakörében előírt módon ellenőrizni;
c) a vezetőitől, feletteseitől kapott utasítás végrehajtását késedelem nélkül megkezdeni, a
vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani akkor is, ha
annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra, és a feladat elvégzéséről vagy
akadályozásáról beszámolni,
d) munkaterületén a törvényességi követelményeket betartani;
e) munkakörével járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni;
f) az előírt szakmai oktatáson, továbbképzéseken rendszeresen részt venni, munkája ellátásához
szükséges és előírt képesítést letenni;
g) a Társaság vagyonának és eszközeinek megóvását segíteni;
h) a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az erre
illetékesek figyelmét felhívni;
i) a munkahelyen az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni;
j) munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni;
k) a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az
anyagokat pedig takarékosan kezelni, és kizárólag a Társaság érdekében használni,
l) a jogtalan használattal a Társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai szerint meg kell
téríteni.
m) más szerveknél tartott értekezleteken felhatalmazás nélküli állásfoglalástól tartózkodni,
n) más szerveknél megtartott értekezletről a kiküldő felettes részére minden esetben jelentést
tenni,
o) a társaság ügyfeleivel és dolgozótársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes
magatartást tanúsítani,
p) öltözködésében és viselkedésében a társaság követelményeinek megfelelni.
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IV.3. Munkakörök
A munkaköröket, és az azok betöltéséhez szükségesnek tartott kompetenciákat (különösen az iskolai
végzettséget, szakmai képzettségeket, gyakorlati időt) a szervezeti egységek vezetőinek javaslatát is
figyelembe véve az Ügyvezető állapítja meg.
A munkakör átadás – átvétel esetén 3 példányban készülő jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek
tartalmaznia kell
-

a munkakör átadás okát,
a szervezeti egység és a munkakör megnevezését,
az átadó és átvevő nevét,
az átadás-átvételben résztvevők névsorát,
a felmentő és a kinevező irat keltét és számát,
az átadás-átvétel megkezdésének és befejezésének dátumát,
az átadott - átvett szervezeti egység, illetve munkakör állapotát jellemző legfontosabb,
leglényegesebb adatokat,
a folyamatban lévő és a tervezett feladatokat, kötelezettségeket, a szükséges intézkedéseket,
dokumentációkat, iratokat,
az átadó nyilatkozatát, amely szerint a munkakörrel kapcsolatos minden lényeges ügyben
tájékoztatást adott,
a szervezeti egység, illetve személy rendelkezésére bocsátott eszközök leltár szerinti
átadásának megtörténtét,
az átadó, az átvevő és a résztvevők aláírását.

A munkaszerződés mellékletét képező 3 példányban készülő munkaköri leírások kötelező tartalmi
elemei az alábbiak:
-

Név:
Munkakör:
Szervezeti egység:
Munkavállaló közvetlen felettese:
Vezető esetében a közvetlen alárendeltek:
Feladatkörök, hatáskörök és felelősség:
Munka-, és információs kapcsolatok:
Helyettesítés:
Képesítési és egyéb alkalmazási feltétel (ha elő van írva):
Kötelezettségvállalási és gazdálkodási jogkör (ha a munkakörhöz tartozik):
Dátum:
Aláírások: Munkavállaló és Ügyvezető
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A munkaköri leírást a munkakört irányító vezető, illetve a HR vezető készíti el, és az Ügyvezető hagyja
jóvá.

V. A VEZETŐK FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE
V.1. A szervezeti egységek vezetőinek általános feladatai
A vezető állású munkavállalók és egyéb vezetők (továbbiakban jelen szabályzatban együtt: vezetők)
kiemelt feladata a Társaság alapvető célkitűzéseinek megvalósításában történő aktív részvétel. Ennek
körében a vezetők feladatai és egyben felelősségei a következők:
a) az adott területen az Ügyvezető döntéshozatalaihoz előzetes értékeléssel támogatás nyújtás;
b) a Társaság céljainak, üzleti terveinek és egyéb tervfeladatainak meghatározásához javaslatok
megfogalmazása, és megvitatása;
c) az ügyvezetői döntést követően az elfogadott célok és tervfeladatok lebontása a szervezeti
egységekre;
d) beszámolás az általuk vezetett a szervezeti egységeknek az adott időszakban végzett
tevékenységéről;
e) a szervezeti egységek munkafeltételeinek és működésének felülvizsgálata, a működéshez
szükséges feltételek biztosítása;
f) a vezetői operatív információrendszer kialakítása és működtetése;
g) az általuk irányított szervezeti egységek (szakmai területek) érdekeinek képviselete;
h) a több szervezeti egység együttműködését igénylő feladatok megfogalmazása, rendszerezése
és kiadása, felügyelete;
i) a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, a részfeladatok
összehangolása, a működés szabályozása;
j) a Társaság anyagi és humán erőforrásaival való ésszerű gazdálkodás, és a fejlesztés politika
összehangolása;
k) a Társaság belső kontrollrendszere működésének, azon belül kiemelten a megfelelés és az
integritási helyzet időközönkénti áttekintése, és javaslat a további korszerűsítésére.
A Társaság egyes szervezeti egységeinek vezetői irányítják és felügyelik a szervezeti egység munkáját,
gondoskodnak a hatékony munkaszervezésről, a feladatellátásról, az ahhoz szükséges erőforrások
tervezéséről és az azzal való hatékony gazdálkodásról, továbbá a hatáskörükbe tartozó
munkafolyamatok folyamatba épített ellenőrzéséről. A vezetők felelősek a Társaság szakmai és
gazdasági érdekeinek érvényesítéséért, az általuk irányított szervezeti egység hatás- és feladatkörébe
utalt feladatok szakszerű, maradéktalan és hatékony ellátásáért. A szervezeti egységek vezetői
kötelesek

SZ-LE-01-H-01
STU Repülés-technológiai Felületkezelő Kft.

17 / 31

2021.04.01.

SZABÁLYZAT
Regulation

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Doku. azonosító / Document ID

Revízió szám / Revision number

Hozzáférés / Access level

Kiadás dátuma / Issue date

SZ-LE-01-H

01

C5

2021.04.01.

a) a jogszabályokat, belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott dolgozókkal pontosan és
félre nem érthető módon ismertetni, azokat betartani és betartatni;
b) a munkát érintő döntéseket azokkal a dolgozókkal közölni, akiket érint (a közlés elmaradásából
vagy késedelméből származó kárért a döntésre illetékes munkajogi, illetve polgári jogi
felelősséggel tartozik);
c) a munkafegyelmet betartani és betartatni, a beosztott dolgozók munkáját ellenőrizni,
megállapításairól, tapasztalatairól, az esetleges hiányosságokról, hibákról a felügyeletet
gyakorló illetékes vezetőt tájékoztatni;
d) a dolgozók részére a folyamatos munkát, illetve a munkavégzés feltételeit biztosítani;
e) elősegíteni az irányítása alá tartozó szervezeti egységnek, illetve alegységeknek a más
szervezeti egységekkel való zavartalan együttműködését;
f) a szervezeti egység munkáját érintő kockázatokat kompetenciájának megfelelően kezelni;
g) a szervezeti egység munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között megszervezni,
a munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan irányítani, azt rendszeresen
értékelni és az ehhez szükséges adatszolgáltatást megszervezni;
h) az irányítása alá tartozó egységben a humánpolitikai célokat megvalósítani, a beosztott
dolgozókat szakmailag segíteni, továbbképzésük feltételeit biztosítani és szakmai oktatásukat
megszervezni, valamint saját szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni;
i) a használatukba adott vagyonnal (ingatlanokkal, gépekkel, eszközökkel, anyagokkal stb.)
rendeltetésszerűen, hatékonyan és takarékosan gazdálkodni, a vagyonvédelmet és az
állagmegóvást biztosítani;
j) a balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi utasításokat betartani és betartatni, a
végrehajtásukat ellenőrizni és az előírás szerinti állapot megvalósítását szorgalmazni;
k) a szervezeti egység által készített adatszolgáltatásokat, leveleket és egyéb ügyiratokat
ellenőrizve aláírni vagy láttamozni;
l) biztosítani a nyilvántartások egyezőségét, az általa irányított területen kiállított mindennemű
bizonylat és nyilvántartás alaki, számszaki szempontból való helyességét, teljességét;
m) az okmányok gondos kezelését, előírásszerű irattárazását, megőrzését, selejtezését a belső
előírásoknak megfelelően megszervezni;
n) biztosítani a szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét és annak
végrehajtását ellenőrizni;
o) amennyiben használatra átvett cégbélyegzőt, úgy azt megőrizni és jogtalan felhasználását
megakadályozni;
p) intézkedni a külső és belső ellenőrzések által feltárt, területét érintő hiányosságok
megszüntetése érdekében;
q) részt venni és véleményét kifejteni azokon a tanácskozásokon, értekezleteken,
munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak;
r) munkaterületét érintő szabályzatot, rendelkezést, ügyrendet, utasítást előzetesen
véleményezni, illetve ilyen készítését kezdeményezni;
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s) a munka hatékonyságát javító, eredményességét növelő, fejlesztését célzó javaslatokat tenni,
illetve támogatni;
t) az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről gondoskodni, egyben megakadályozni a munka
végzéséhez szükségtelen belső információk gyűjtését, feldolgozását és szolgáltatását.
Az adott terület irányításáért felelős személy ellenőrzési feladatai ellátása során a Felügyelőbizottság,
a Könyvvizsgáló, a Belső ellenőr, valamint a Megfelelési tanácsadó által feltárt adatokra és jelentésekre
is támaszkodik.

V.2. Helyettesítés
Az Ügyvezetőnek nincs általános helyettese.
Az Ügyvezető helyettesítésére távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a felmerült feladat
jellegétől függően az általa – egyedileg, utólagos beszámolási kötelezettség mellett – meghatalmazott
vezető(k) jogosult(ak). A meghatalmazás kötelezően tartalmazza a helyettesítés során érintett
feladatköröket és a meghatalmazás időtartamát.
Az ilyen típusú joggyakorlás területén megtett intézkedésekről a helyettesítő vezető(k) az Ügyvezetőt
távollétének vagy akadályoztatásának megszűnését követően haladéktalanul utólagosan tájékoztatni
köteles(ek) az Ügyvezetőt.
Az Ügyvezetőt helyettesítő vezető - ellenkező tartalmú meghatalmazás hiányában - az Ügyvezető
távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén sem gyakorolhatja az alapvető munkáltatói jogokat,
amennyiben e joggyakorlás az akadályoztatás megszűnéséig a Társaság működése szempontjából
halasztható.
A vezetők távollétük esetén önállóan jelölik ki helyettesüket az adott szervezeti egységen belül, és
egyben gondoskodnak arról, hogy a hozzájuk tartozó feladatok maradéktalan ellátása a munkatársak
egymás közötti helyettesítésével megoldott legyen. A helyettesítés meghiúsulásának vagy nem
teljesíthetőségének esetén az Ügyvezető jogosult az adott vezetőt helyettesítő munkatárs kijelölésére,
melyről írásbeli utasítást ad.
A helyettesítés során a döntéseknél a helyetteseket – jelen szabályzatban vagy a meghatalmazásban
adott korlátozások figyelembevételével – a helyettesített vezetővel azonos jogok illetik meg és azonos
felelősség terheli.
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VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI
A Társaság tevékenységéhez legmegfelelőbb, a változó körülményekhez rugalmasan igazodó
munkaszervezetet jelen szabályzat keretein belül az Ügyvezető alakítja ki. Szervezeti ábra a F-01-SZ-LE01-H számú mellékletben.
A Társaság egyes szervezeti egységei élén a területért felelős vezetők állnak, akiknek a munkaköréhez
tartozó részletes feladatokat és felelősségi köröket munkaköri leírásuk szabályozza.
A Társaság egyes tevékenységek ellátásáról – gazdasági megfontolások alapján - polgári jogi
szerződéskötés útján gondoskodik, ilyenek különösen az alábbiak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

bérszámfejtési, számviteli, pénzügyi, kontrolling feladatok ellátása;
belső ellenőri feladatok ellátása;
megfelelési tanácsadói feladatok ellátása;
munkavédelmi szaktanácsadás;
tűzvédelmi szaktanácsadás;
foglalkozás-egészségügyi szolgálat;
IT feladatok ellátása.

VI.1. Ügyvezető
Az Ügyvezető közvetlen munkahelyi vezetőként irányítja és felügyeli a közvetlenül alá tartozó
szervezeti egységek vezetőit. Az Ügyvezető közvetlen irányítása alá tartoznak továbbá a feladatukat
munkaviszony, illetve szerződéses vagy egyéb jogviszony keretében ellátó jogi, beszerzési, belső
ellenőri, megfelelési, IT, projekt, üzemeltetési, valamint sales/marketing területek.
Az Ügyvezető jogosult a Társaság bármely szervezeti egységét közvetlen irányítása alá vonni, ideértve
vonatkozásukban a feladatutasítás jogát is. Az Ügyvezető a Társaságot az igazgatókon, a
Titkárságvezetőn, illetve osztályvezetőkön vagy irodavezetőkön keresztül irányítja.

VI.2. Irodavezető
Az Irodavezető feladatait az Ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el, a jelen
szabályzatban és a munkaköri leírásában meghatározott feltételekkel.
Az Irodavezető elősegíti, támogatja és összehangolja az Ügyvezető feladatainak végrehajtását,
ellenőrzi az Ügyvezető döntéseinek előkészítését megalapozó dokumentumokat, valamint
gondoskodik az Ügyvezető munkájához közvetlenül kapcsolódó jogi és szervezési feladatok szakszerű
ellátásáról.
Ennek keretében feladatát képezi különösen:
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-

ellátja a Társaság mindennapi működése során felmerülő valamennyi adminisztrációs, irat- és
dokumentumkezelési, nyilvántartási feladatokat;
támogatja a Társaság általános működéséhez szükséges jogi, szervezési, ügyviteli, döntéselőkészítési folyamatok kialakítását, és azok hatékony és eredményes működését;
ellátja az adatvédelmi felelős feladatait, ezen belül biztosítja az adatszolgáltatási, adatvédelmi,
valamint közérdekű adatigényléssel összefüggő feladatok ellátását;
előkészíti, jogi szempontból véleményezi, felülvizsgálja és nyilvántartja a Társaság által
kötendő szerződéseket és egyéb okiratokat;
biztosítja a vállalati szabályzatok kezelését, rendszeres felülvizsgálatát és részt vesz és belső
szabályzatok létrehozatalában;
segíti az Ügyvezető által meghatározott feladatok végrehajtását, a belső információk
továbbítását más szervezeti egységek vezetői és munkatársai felé;
biztosítja az egyes tevékenységekhez kapcsolódó határidők egyeztetését, ellenőrzését és
nyilvántartását;
szükség szerint kapcsolatot tart a külső partnerekkel, hatóságokkal, és közreműködik a
megkeresésekre adandó válaszok, dokumentációk előkészítésében;
ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyekre az Ügyvezetőtől közvetlen utasítást,
megbízást kap.

VI.3. HR vezető
A HR vezető feladatait az Ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el, a jelen
szabályzatban és a munkaköri leírásában meghatározott feltételekkel.
A HR vezető ellátja, támogatgatja, illetve felügyeli a Társaság HR - emberi erőforrás gazdálkodással,
képzéssel, kiválasztással, megtartással és HR adminisztrációval összefüggő feladatokat.
Ennek keretében feladatát képezi különösen:
-

előkészíti és nyilvántartja a Társaság által kötendő munkaviszonnyal kapcsolatos
szerződéseket és egyéb okiratokat (mint munkaköri leírás);
biztosítja a vállalati irányelvek, szabályzatok HR szempontú, rendszeres felülvizsgálatát és részt
vesz a belső szabályzatok létrehozásában;
ellátja a toborzás, kiválasztás feladatait, kapcsolatot tart munkaerőközvetítő, fejvadász
cégekkel a megfelelő kvalitású és kompetenciákkal rendelkező munkaerő időben történő
biztosítása érdekében;
kialakítja a jövedelem és kompenzációs, valamint a teljesítményértékelési, motivációs és
integrálási rendszereket;
támogatja a területi vezetőket megfelelő kvalitású munkaerő felkutatásával, kiválasztásával, a
foglalkoztatás során felmerüli kérdések (esetleges munkajogi viták) tisztázásában, a dolgozók
motiválásában, megtartásában;
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-

szakmai tanácsot ad szervezetfejlesztési kérdésekben;
kapcsolatot tart a külső partnerekkel (pl.: üzemorvos, munka- és tűzvédelmi felelős),
hatóságokkal és közreműködik a megkeresésekre adandó válaszok, dokumentációk
előkészítésében (pl.: statisztikák);
koordinálja a HR adminisztrációt az irodavezető támogatásával (bérszámfejtéshez és TB
ügyintézéshez szükséges dokumentumok begyűjtése) és kapcsolatot tart a bérszámfejtő
céggel;
képzési tervet készít és nyomon követi a megvalósuló képzéseket, valamint a munkaerő
kompetencia fejlődését;
beszámol az ügyvezető felé a HR terület aktuális témáiról, bemutatja a HR terület
teljesítménymutatóit (kontrolling).

VI.4. Minőségügyi vezető
A Minőségügyi vezető feladatait az Ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el, a
jelen szabályzatban és a munkaköri leírásában meghatározott feltételekkel.
A Minőségügyi vezető irányítja a Társaság minőségügyi és EHS tevékenységét a beruházási és az azt
követő működési szakaszokban, melynek során szem előtt tartja a minőségi, termelékenységi és
jövedelmezőségi szempontokat.
Ennek keretében feladatát képezi különösen:
-

szakmai támogatást nyújt a gyártósorok telepítése és tesztgyártás időszaka alatt;
megalapozza a „minőség az első” vállalati kultúra kialakítását;
kialakítja és működteti a Társaság minőségirányítási (QM és EHS) rendszerét;
fejleszti és aktualizálja a Társaság mindenkori minőségirányítási folyamatait;
meghatározza a minőségirányítási és EHS stratégiát;
definiálja a minőségügyi célokat, teljesítménymutatókat (KPI) és az azok elérését biztosító
akciótervet;
biztosítja, hogy a gyártási és egyéb vállalatirányítási folyamatok megfeleljenek a hazai és a
nemzetközi minőségbiztosítási szabványoknak;
észrevételezi és javaslatot tesz minden olyan folyamat fejlesztésére, amely nem támogatja az
elvárt minőségi követelmények teljesítését;
biztosítja a vevők mindenkori minőségi követelményeinek való megfelelést;
folyamatosan egyeztet a vevőkkel és a funkcionális területekkel a vevői minőségi reklamációk
megnyugtató kezelése érdekében mind az indulási és a működési fázisokban;
szervezi a minőségellenőr kollegák képzését, és valamennyi munkatárs munka-, tűz, baleset-,
és környezetvédelmi, GDPR és egyéb minőségügyi szabványok által előírt képzését;
képviseli a Társaságot belső és külső auditok alkalmával, irányítja és aktívan részt vesz az
auditokra való felkészülési folyamatban;
koordinálja és vezeti a vevői és egyéb közigazgatási szervek által indítványozott auditokat
munkabiztonsági ellenőrzéseket végez.
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VI.5. Termelésvezető
A Termelésvezető feladatait az Ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el, a jelen
szabályzatban és a munkaköri leírásában meghatározott feltételekkel.
A Termelésvezető irányítja a Társaság termelési tevékenységét a beruházási és az azt követő működési
szakaszokban, melynek során szem előtt tartja a minőségi, termelékenységi és jövedelmezőségi
szempontokat.
Ennek keretében feladatát képezi különösen:
-

-

szakmai támogatást nyújt a gyártósorok telepítése és tesztgyártás időszaka alatt;
aktívan közreműködik a „minőség az első” vállalati kultúra kialakításában;
definiálja a termelési célokat, teljesítménymutatókat (KPI) és az azok elérését biztosító
akciótervet;
biztosítja a termelési tervek megvalósítását mennyiségi, időbeli, költség és minőségi
szempontból a vevői elégedettség maximalizálása érdekében;
hozzájárul a gyártás műszaki versenyképességének fejlesztéséhez;
felügyeli a termelési területhez allokált erőforrásokat (munkavállalókat és eszközöket) a
beruházás megtérülés (ROI) fokozása érdekében;
szervezi a termelési és karbantartási tevékenységet;
együttműködik a minőségügyi, logisztikai és az értékesítési területekkel, megfelelően képviseli
a termelési kapacitás korlátokat és segít megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat a
termelési követelmények figyelembevétele mellett, egyúttal biztosítja a leghatékonyabb
reagálást a vevői igényekre;
képviseli a folyamatos fejlesztés és Lean kultúráját a termelésben;
a termelési teljesítményt folyamatosan elemzi, heti rendszerességgel beszámol az Ügyvezető
Igazgatónak és fejlesztési javaslatokat tesz, majd elemzi az akciók eredményességét;
maximalizálja a gyártósorok és gépek kihasználtságát, elemzi a rendelkezésre állási
hiányosságok okait és minimalizálja a hibákból, leállásokból adódó hatékonyságromlást;
fejlesztési akcióterveket dolgoz ki és valósít meg különös tekintettel az alapanyag
felhasználásra, a munkaerő kihasználásra vonatkozóan, amivel csökkenti az átfutási időt, a
készletszintet, a költségeket és javítja a minőséget;
éves költségtervet készít és nyújt be az Ügyvezető Igazgatónak, következetesen tartja magát
az elfogadott költség tervekhez, havi rendszerességgel elemzi a tényleges költségek alakulását
a tervhez viszonyítva és jelenti a főbb eltéréseket jelezve azok gazdasági kihatásait;
irányítja, fejleszti és toborozza a termelési területhez tartozó munkatársakat a céges
szabályzatokkal, a biztonsági előírásokkal és a törvényi kötelezettségekkel összhangban.

VI.6. Logisztikai vezető
A Logisztikai vezető feladatait az Ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el, a jelen
szabályzatban és a munkaköri leírásában meghatározott feltételekkel.
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A Logisztikai vezető kialakítja és irányítja a Társaság logisztikai tevékenységét a beruházási és az azt
követő működési szakaszokban, melynek során szem előtt tartja a minőségi, hatékonysági és
jövedelmezőségi szempontokat.
Ennek keretében feladatát képezi különösen:
-

üzleti kapcsolatokat alakít ki a potenciális beszállítókkal, tárgyal a szerződéses feltételekről és
ellenőrzi a minőségi követelményeknek való megfelelést;
definiálja a logisztikai célokat, teljesítménymutatókat (KPI) és az azok elérését biztosító
akciótervet;
biztosítja a készlet és logisztikai tervek megvalósítását mennyiségi, időbeli, költség és minőségi
szempontból a termelési kapacitáskihasználtság és a vevői elégedettség maximalizálása
érdekében;
kontrollálja és optimalizálja a bejövő és kimenő árumozgások folyamatait;
felügyeli a szállítási kondíciókat;
együttműködik a minőségügyi, termelési és az értékesítési területekkel, hozzájárulva a gyártás
mennyiségi és minőségi követelményeknek való megfeleléséhez és egyúttal biztosítja a
leghatékonyabb reagálást a vevői igényekre;
a logisztikai teljesítményt folyamatosan elemzi, heti rendszerességgel beszámol az Ügyvezető
Igazgatónak és fejlesztési javaslatokat tesz, majd elemzi a beavatkozások eredményességét;
együttműködik a termelésvezetővel az anyagfelhasználás hatékonyságnövelését célzó
fejlesztésekben az átfutási idő, a készletállomány és a költségek csökkentése érdekében;
éves költségtervet készít és nyújt be az Ügyvezetőnek, következetesen tartja magát az
elfogadott költség tervekhez, havi rendszerességgel elemzi a tényleges költségek alakulását a
tervhez viszonyítva és jelenti a főbb eltéréseket jelezve azok gazdasági kihatásait;
felügyeli az épületfenntartási tevékenységet.

VI.7. Pénzügyi vezető
A Pénzügyi vezető feladatait az Ügyvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el, a jelen
szabályzatban és a munkaköri leírásában meghatározott feltételekkel.
A Pénzügyi vezető irányítja, illetve felügyeli a Társaság pénzügyi, kontrolling, számviteli feladatait.
Ennek keretében feladatát képezi különösen:
-

támogatja a management stratégiájának megvalósítását;
együttműködik valamennyi részleggel pénzügyet/számvitelt érintő kérdésekben (pl.:
kereskedelmi szerződések)
felülvizsgálja a pénzügyi folyamatokat és felkutatja a fejlődési lehetőségeket;
megszervezi és felügyeli a rövid és hosszútávú üzleti tervezés folyamatát, tényleges
eredményeket összeveti és elemzi a tervekhez viszonyítva, javaslatot tesz korrekciós
beavatkozásra a terveknek való megfelelés érdekében;
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irányítja a pénzügyi és számviteli tevékenységet a hatékonyság, megbízhatóság és
költségtakarékosság jegyében;
ismeri a vállalatirányítási rendszert, ellenőrzi és felügyeli annak használatát;
bemutatja a céges teljesítménymutatók alakulását a menedzsment számára;
megbízható jelentéseket készít, és információt szolgáltat a vezetési és tulajdonosi
szükségleteknek megfelelően;
szervezi és irányítja a számviteli havi és éves zárást, valamint a könyvvizsgálatot;
kapcsolatot tart a vállalati jogtanácsossal és külső könyvelőcéggel, bérszámfejtővel.

VI.8. Belső ellenőr
Az Ügyvezető a Társaság működésének jogszerűsége, biztonsága érdekében külön belső ellenőrzés
kiépítését is elrendeli, belső ellenőrzést végző külső szervezet megbízása útján.
A belső ellenőrzést végző szervezet szakmai irányítását a Felügyelőbizottság látja el a
Felügyelőbizottság mindenkor hatályos ügyrendje szerint. A Belső Ellenőrzési Alapszabályt szintén a
Felügyelőbizottság hagyja jóvá. A Belső Ellenőrzési Kézikönyvet az Ügyvezető hagyja jóvá.
A belső ellenőrzést végző szervezet jelentéseit közvetlenül az Ügyvezetőnek adja át, aki azt köteles a
Felügyelőbizottsághoz továbbítani. A Felügyelőbizottság legalább félévente megtárgyalja a belső
ellenőrzést végző szervezet által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések
végrehajtását.
A belső ellenőrzés feladataira, munkájára, függetlenségére a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

VI.9. Megfelelési tanácsadó
A Társaság bevezette a belső kontrollrendszert, amelynek felelőse az Ügyvezető.
A Társaság megfelelést támogató személyt (megfelelési tanácsadót) bíz meg megbízási szerződéssel,
aki az Ügyvezetőt támogató tevékenységéről közvetlenül az Ügyvezetőnek tartozik beszámolással.
A megfelelési tanácsadó feladata – a jogszabályban és a kapcsolódó irányelvben előírtakon túl - az
alábbi szabályzatok elkészítése, majd hatálybalépésüket követően a jogszabályi változások szerinti
aktualizálása:
-

szervezeti integritást sértő események eljárás rendjéről szóló szabályzat,
az integrált kockázatkezelési rendszer eljárás rendjéről szóló szabályzat,
a Társaság teljesítménymérési rendszere, ideértve az értékelések elkészítését is.
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VII. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI RENDJE
VII.1. A Társaság belső szabályozási eszközei
A Társaság működését az irányadó jogszabályokon, az Alapító okiraton és az Alapítói Határozatokon
túlmenően, a Társaság belső szabályzó dokumentumai, így a politikák, a belső szabályzatok, valamint
utasítások határozzák meg.
a) Politika
A Társaság a működésének egyes területeire vonatkozó általános szándékait és ezek elérésnek
irányvonalait politikák formájában határozza meg, melyek kereket adnak cselekvések
megtervezéséhez, valamint a célok és előirányzatok kitűzéséhez.
b) Szabályzat
A Társaság működésének részletes követelményeit és eljárásrendjeit a Társaság belső
szabályzataiban írja elő. A Társaság úgy alakítja ki belső szabályozását, hogy a belső szabályzatok
egymással és a jogszabályokkal összhangban álljanak, az adott szervezet sajátosságait figyelembe
véve kerüljenek kialakításra, pontosak, aktuálisak, világosak, érthetőek legyenek, ne
általánosságokat tartalmazzanak, alapjául szolgáljanak a feladatellátásnak és a számonkérésnek.
Az egyes belső szabályzatok meghatározzák az elkészítésért és aktualizálásért felelős személyt. A
szabályzatok az Ügyvezető jóváhagyásával lépnek hatályba. A Társaság belső szabályzatait a
jogszabályváltozásokra, illetve a működésben, szervezetben bekövetkezett változásokra
tekintettel szükség szerint, illetve rendszeres időközönként felülvizsgálja. A szabályzatok
nyilvántartása, kezelése, és rendszere felülvizsgálatuk ellenőrzése az Irodavezető feladata. A
hatályos szabályzatok jegyzéke a F-02-SZ-LE-01-H számú mellékletben.
c) Eljárásrend
A Társaság az egyes működési területeken a politikákban, és belső szabályzatokban foglalt célok és
követelmények eléréséhez szükséges cselekvéseket, eljárási szabályokat és feladatellátási
módokat eljárásrend formájában határozza meg. Az eljárásrend betartása valamennyi érintett
munkavállaló részére kötelező, ennek ellenőrzése és számonkérése pedig az illetékes szervezeti
egység vezetőjének feladata és felelőssége.
d) Ügyvezetői utasítás
Az Ügyvezető bármely ügyben jogosult ügyvezetői utasítás kiadni. Az ügyvezetői utasítás minden
esetben írásban, az érintettek, dátum és hatálybalépés megjelölésével kerül kiadásra és
nyilvántartásra. Az Irodavezető gondoskodik róla, hogy az ügyvezetői utasítás eljusson az összes
érintett szervezeti egység vezetőjéhez. Valamennyi vezető köteles gondoskodni arról, hogy az
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ügyvezetői utasításban foglalt feladatok, teendők és felelősségek eljussanak az érintett
munkavállalókhoz, és azok tervezésre, követésre és számonkérésre kerüljenek.
e) Vezetői utasítás
A vezető beosztású munkakörbe sorolt alkalmazottak és egyéb vezetők a szakterületeiket érintő
kérdésekben jogosultak az irányított szakterületre vonatkozóan – az Alapító Okirattal, Alapítói
határozatokkal, továbbá ügyvezetői utasításokkal nem ellentétes – normatív tartalmú utasítások
kiadására. A vezetői utasítások tartalmáért, illetve az azokban foglaltak tervezéséért, követéséért
és számonkéréséért a vezető felel.

VII.2. A Határozatok Könyvének vezetése
Az Alapító határozatait saját eljárási rendje szerint hozza meg, és arról írásban tájékoztatja az
Ügyvezetőt, valamint az egyéb érdekelteket.
Az Alapító határozatait – írásos formában – küldi meg a Társaság részére. Az Ügyvezető – az
Irodavezető útján – az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok
Könyvébe és elhelyezni a Társaság irattárában, ily módon vezetve a meghozott határozatok
nyilvántartását.

VII.3. Adatszolgáltatás
A Társaságot a hatóságok, illetve más szervek felé különböző adatszolgáltatási kötelezettségek
terhelik. Adatszolgáltatás kizárólag az Ügyvezető előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
A Társaság az adatkezelés és adatszolgáltatás során köteles betartani
-

-

a hatályos jogszabályok – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.), valamint a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény – előírásait;
a Társaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában, illetve A közérdekű adatok
megismerésének és közzétételének rendjéről szóló szabályzatában foglalt rendelkezéseket.

A Társaságnál az Irodavezető látja el az adatvédelmi felelős feladatait.

VII.4. Kötelezettségvállalások rendje
Kötelezettségvállalásnak minősül a Társaság nevében tett minden olyan anyagi következménnyel járó
jognyilatkozat, intézkedés, mely a Társaság terhére fizetési, valamint szolgáltatási kötelezettséggel jár.
Jellemző megjelenési formái: szerződés, megrendelés, készpénzes vásárlás, cégszerű levelezés.
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A Társaság nevében kötelezettséget vállalhat:
a) az Ügyvezető önállóan (az Alapító saját hatáskörébe tartozó kérdések figyelembevételével);
b) az Ügyvezető által – egyedileg, utólagos beszámolási kötelezettség mellett – felhatalmazott, a
Társasággal munkaviszonyban álló személy
A jogszabályi rendelkezések alapján nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás olyan
kifizetések teljesítéséhez, amelyek
a) gazdasági eseményenként a nettó kétszázezer forintot nem érik el;
b) pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, továbbá összegét vagy az összeg
megállapításának módját, a felek valamennyi jogát és kötelezettségét jogszabály, nemzetközi
szervezetben való tagsági viszony vagy véglegessé vált illetve jogerős, végrehajtható hatósági,
bírósági döntés teljes körűen meghatározza.
A gazdasági események teljesülését, a kiadás jogosságát és összegszerűségét ellenőrizni és igazolni kell
szállítólevélen, vagy más hasonló tartalmú teljesítést igazoló dokumentumon. A teljesítés igazolása a
kötelezettségvállaló vagy az általa írásban kijelölt munkatárs feladata. A teljesítés igazolása előtt
vizsgálni kell:
a) kötelezettségvállalást alátámasztó bizonylatok (szerződés, megrendelés, ajánlat
visszaigazolása stb.) meglétét, a számlának a kötelezettségvállalást alátámasztó bizonylatokkal
való tartalmi egyezőségét;
b) a számlázás alapját jelentő feladat elvégzését és teljesítését (mennyiségben és minőségben);
c) az alkalmazott egységárak megfelelőségét és jogszerűségét, a termék vagy szolgáltatás
beszerzésére kötött szerződésre is figyelemmel;
d) a számlának a teljesítéssel összefüggő számszaki tartalmát, helyességét;
e) az azonos teljesítésre vonatkozó, korábban benyújtott számlákat, a többszöri kifizetés
elkerülése érdekében.

VII.6. Utalványozás
Az utalványozás a Társaság pénzeszközei (készpénz, számlapénz) feletti rendelkezési jogot jelenti.
Utalványozásra az Ügyvezető önállóan jogosult.
Az utalványozás jogkörével az Ügyvezető a Társaság munkavállalóját – egyedileg, utólagos beszámolási
kötelezettség mellett – meghatalmazhatja.
Az utalványozási joggal felruházott személyekről naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely
tartalmazza az utalványozásra jogosultakról a következő adatokat:
-

név;
beosztás;
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-

utalványozási jog tartalma, esetleges korlátait;
a jog megadásának, illetve megvonásának időpontja;
sajátkezű névaláírás.

VII.7. Munkáltatói jogok gyakorlása
A munkáltatói jogok gyakorlása a munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben
való döntés jogát jelenti.
Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogkört az Alapító gyakorolja.
Az Ügyvezető gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat a Társaság valamennyi munkavállalója felett.
Jelen szabályzat alkalmazásában alapvető munkáltatói jogok:
-

a munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása;
a munkaköri elnevezések meghatározása, azok módosítása, az egyes
munkakörökbe tartozó feladatok meghatározása;
a személyi alapbér és ösztönző rendszer megállapítása, alapbéren túli bérezéssel és egyéb
juttatásokkal kapcsolatos döntések kialakítása;
kártérítési felelősség megállapítása;
fizetés nélküli szabadság kiadása;
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése;
rendkívüli munkavégzés elrendelése, munkarend meghatározása, munkaidő beosztás és az
ezzel kapcsolatos valamennyi kérdés meghatározása;
munkavégzés alóli mentesítés engedélyezése;
tanulmányi szerződés megkötése, valamint egyéb munkaviszony, illetve jogviszony (pl.
oktatási, tudományos tevékenység) létesítésének engedélyezése.

A munkavállalók személyi alapbérének megállapítására, a kártérítési felelősségre vonás, illetve a
munkaviszony módosítása esetében az Ügyvezető részére az illetékes szervezeti egység vezetője
javaslatot tehet.
A Társasággal nem kerülhet munkavállalói kapcsolatba olyan személy, akinek a Társaságnál vezetői
vagy vagyonkezelői munkakörben dolgozó házastársa, egyenes ági rokona, örökbe fogadott, mostohaés nevelt gyermeke, valamint testvére, élettársa, egyenes ági rokona házastársa, jegyese, házastársa
egyenes ági rokona és testvére, valamint testvére házastársa dolgozik, ha ez által egymással aláfölérendeltségi vagy elszámolási viszonyba kerülnének.
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VII.8. Összeférhetetlenség
A Társaság minden alkalmazottja köteles a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
létesítését – azaz munkaszerződése, illetve egyéb szerződése aláírását – megelőzően már fennálló
egyéb munkaviszonyáról, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyáról a Társaságot előzetesen
írásban tájékoztatni. Az előzetes írásbeli tájékoztatás elmulasztásával az Alkalmazott felel a
munkaszerződés, illetve munkavégzésre irányuló egyéb szerződés aláírását követően a Társaságnak a
bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben okozott kárért.
Minden Alkalmazott köteles munkaviszonyának, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának
fennállása alatt további munkaviszonyának, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának
létesítését írásban a Munkáltató részére bejelenteni. A Társaság a további jogviszony létesítését – a
jogszabályban foglalt kivételekkel – megtilthatja, illetve az Alkalmazottat annak megszüntetésre
kötelezheti, ha a további jogviszony a Társaság jogos gazdasági érdekét sérti.
Az Alkalmazott nem köthet saját nevében, saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó
ügyleteket.
Az Alkalmazott nem vehet részt olyan szerződés megkötésében, illetve döntés meghozatalában, amely
következtében közeli hozzátartozója vagy gazdasági érdekkörébe tartozó jogi személy válik a
Társasággal szemben jogosulttá.
Az Alkalmazott, amennyiben saját maga tekintetében összeférhetetlenségi okról tudomást szerez,
köteles azt közvetlen vezetőjének haladéktalanul bejelenteni, valamint a szükséges és elvárható
intézkedést az összeférhetetlenségi ok megszüntetése érdekében megtenni.

VII.9. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. CLII. törvény (a továbbiakban:
Vagyonnyilatkozat tv.) 3. § (3) bekezdésének e) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételre a Társaság
Ügyvezetője és a Felügyelőbizottság tagjai kötelezettek. A Vagyonnyilatkozat tv. szabályai alapján az
Ügyvezető utasításban határozhatja meg a vagyonnyilatkozat megtételére kötelezettek körét.

IV.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzat az ügyvezető általi aláírást követő napjától hatályos.
Jelen szabályzatot a hatálybalépését követően a Társaságon belül közzé kell tenni, és gondoskodni kell
arról, hogy a szabályzatot a munkatársak megismerjék.
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A módosítás
felelőse

Hatálybalépés
időpontja

V. VÁLTOZÁSKÖVETÉS

Verziószám

A módosítás indoka
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