
 
 

 1 

 

 

 

 

SZERVEZETI  ÉS MŰKÖDÉSI  SZABÁLYZAT  

 

4. számú módosítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta: a Bács- Szakma Non- profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a  

…………….. számú Közgyűlési határozat számú határozatával 

 

Baja, 2015. ………… 

 

         …………………………… 

          Rab Zoltán 

 



 
 

 2 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1.1.  A  BÁCS-SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT .   

CÉLJAI  

 

A Társaság célja, és fő tevékenysége a szakképzés szervezése, iskolarendszerű és iskolarendsze-

ren kívüli szakképzés, oktatás, különösen a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalok képzésé-

nek biztosítása, ezzel is elősegítve, hogy a társadalmi életben az esélyegyenlőség számukra meg-

teremthető legyen és megtalálják helyüket a munkaerő-piacon. 

A társaság feladata a szak- és felnőttképzésnek a munkaerő-piaci igényekkel való összehangolá-

sa, a nemzetgazdaság által igényelt korszerűen képzett gyakorlati szakemberek számának növelé-

se, a szakképzettségük és a gazdaság fejlődése, a hatékony foglalkoztatás érdekében tudásuk to-

vábbfejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatása.  

 

A Térségi Integrált Szakképző Központ Bács-Kiskun megyében történő létrehozásával megvaló-

sítja a szakmai képzés minőségének javítását, az oktatási rendszer megreformálását.  

A Társaság szoros együttműködést alakít ki a gazdaság szereplőivel, szociális partnerekkel és 

gazdasági kamarákkal. A vállalatokkal együttműködve támogatja a gyakorlati képzés fejlesztését.  

 

1.2.  A  BÁCS-SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT .   

TEVÉKENYSÉGE ,  FELADATAI  

• A Zrt.-ben résztvevő intézményfenntartók együttműködésének erősítése 

• Egyeztetési mechanizmusok működtetése 

• A fejlesztésben érintett szakmacsoportok területén a szakmaprofilok tisztítása, közös dön-

tések meghozatala 

• A Zrt.-ben résztvevő intézményfenntartók szakképzési fejlesztési terveinek összehangolá-

sa 

• Együttműködés a munkaadókkal 

• Új felzárkóztató, pályaorientációs, valamint tehetséggondozó programok kidolgozása és 

alkalmazása 

• Integrált oktatási rendszer kialakítása 
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• Felnőttképzés 

• Vizsgaszervezés 

• Rendezvényszervezés 

1.3.  ALAPÍTÓ OKIRAT  

A Társaságot 13 fenntartó Alapította. 

Az alapító okirat tartalmazza a társaság működésére vonatkozó legfontosabb adatokat. 

 

1.4.  A  BÁCS-SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT .   SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁNAK CÉLJA  

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a társaság ada-

tait, szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a társaság működési 

szabályait.   

1.5.  AZ SZMSZ  HATÁLYA  

A társaság számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, 

szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkal-

mazni. 

 

1.6.  EGYÉB DOKUMENTUMOK  

A társaság működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint 

az SZMSZ mellékletét képező egyéb szabályzatok. 

A társaság törvényes működését az alapdokumentumok határozzák meg: 

• Az Alapító okirat 

• Európai Uniós és hazai projektek támogatási szerződései, valamint mellékletei 

• Az üzleti terv 
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Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak, amelyek a jelen SZMSZ mellékletét 

képezik: 

• 1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat, 

• 2. számú melléklet: Számviteli politika 

• 3. számú melléklet: Iratkezelési és iktatási szabályzat 

• 4. számú melléklet: Szakmai vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 

• 5. számú melléklet: Arculati kézikönyv 

• 6. számú melléklet: Javadalmazási szabályzat 
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2. A  BÁCS-SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.  ADATAI  

 

A Társaság alapítói: 

• Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

• Baja Város Önkormányzat 

• Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 

• Kiskunhalas Város Önkormányzat 

• Kalocsa Város Önkormányzat 

• Bácsalmás Város Önkormányzat 

• Jánoshalma Város Önkormányzat 

• Kiskunmajsa Város Önkormányzat 

• Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 

• Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 

• Katedra Iskolai Alapítvány 

• Rendszervező, Intézményfenntartó Működtető, és Szakképzésfejlesztő Alapítvány 

• Eötvös József Főiskola 

 

 

Az alapítás időpontja:  

2008. szeptember 03. 

 

Bejegyzés időpontja:  

2008. október 07. 

 

A Társaság cégneve: 

Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

A Társaság rövidített cégneve: 
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Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. 

 

A Társaság székhelye:  

6500 Baja, Március 15. sétány 4. 

 

Jogi forma: 

Zártkörűen működő Részvénytársaság 

 

Alaptőke nagysága:  

5 MFt, azaz ötmillió Ft 

 

A Társaság adószáma: 

14470451-2-03 

 

A Társaság statisztikai számjele: 

14470451-8532-573-03 

 

Cégjegyzékszáma: 

03-10-100394 

 

Számlavezető bankfiók:  

OTP Bank Zrt. Bajai fiókja 

 

Bankszámlaszám: 

Főszámla 11732033-20026752 

Letéti számla 11732033-20026783 

 

A Társaság telephelyei: 

• 6500 Baja, Bácska tér 1. 

• 6500 Baja, Köztársaság tér 1. 

• 6500 Baja, Szent Antal utca 96. 

• 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 3. 

• 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 4. 

• 6500 Baja, Szegedi út 2. 

• 6500 Baja, Barátság tér 18. 
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A társaság fióktelepei: 

• 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. 

• 6120 Kiskunmajsa, Kálvária utca 6. 

• 6200 Kiskőrös, Árpád utca 20. 

• 6200 Kiskőrös, Árpád utca 4. 

• 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34. 

• 6430 Bácsalmás, Hősök tere 2. 

• 6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 39. 

• 6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5. 

• 6087 Dunavecse, Fő út 39. 

• 6300 Kalocsa, Asztrik tér 7. 

• 6300 Kalocsa, Tomori P. utca 7. 

• 6300 Kalocsa, Tompa M. utca 10.-14. 

• 6000 Kecskemét, Bibó I. utca 1. 

• 6000 Kecskemét, Izsáki utca 8. 



 
 

 8 

3. A  TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

3.1.  A  TÁRSASÁG FŐBB SZAKMAI  FELADATAI  

• Modularizáció 

• Tananyagfejlesztés, tanulási módszertan fejlesztése 

• Munkaerő-piaci kapcsolatok fejlesztése, felnőttképzési rendszer fejlesztése 

• Minőségbiztosítási rendszer fejlesztése 

• Közös szolgáltatások fejlesztése 

• Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulóknak nyújtott szolgáltatások fejleszté-

se 

• A gyakorlati képzés fejlesztése 

• Pedagógusok képzési-fejlesztési rendszerének kialakítása 

• Projektmenedzsment fejlesztése 

• Közös adatgyűjtési, elemzési és tervezési rendszer fejlesztése 

• Közös forrásszervezési rendszer fejlesztése 

• Tájékoztatási rendszer kialakítása 

 

3.2.  A  TÁRSASÁG VEZETÉSE ÉS TESTÜLETEI  

 

3.2.1.  Közgyűlés  

Kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

• döntés az alapszabály megalkotásáról és módosításáról 

• döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról 

• a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása 

• a vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazása, valamint, ha a vezérigazgató a Tár-

sasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása; 
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• a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása; 

• felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, díjázásának megállapítása, a felü-

gyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 

• a vezérigazgató és a felügyelőbizottság tagjai ellen kártérítési igény érvényesítése, továb-

bá intézkedés a vezérigazgató ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;  

• a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, azonban erről a felügyelőbizottság 

írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem hatá-

rozhat; 

• a Társaság üzleti tervének és a Társaság működéséről szóló éves beszámolónak és a 

könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;  

• az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvény-

fajták, osztályok átalakítása 

• döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről 

• döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról 

• döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, vagy jegyzési jogot 

biztosító kötvény kibocsátásáról 

• döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról 

• döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos ha-

táskörébe utal 

• döntés a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 

• azon szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amely: 

 egyedi értéke a közbeszerzési értékhatárt (8.000.000.-Ft + ÁFA) meghaladja, 

 amelyet a Társaság a vezérigazgatójával, ennek közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1 

§. (1) bek. 1 pont]  köt. 

• A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos szerződő fél-

lel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az egy évet a szer-

ződés aláírásától kell számítani. 

• döntés a Társaság által történő hitelfelvételről, ha az a 3 millió forintot meghaladja;  
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• a közhasznú szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések, azaz az 

olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság – a tagokon kívül – a társadalom közös 

szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről. 

(a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 6. sz. mellékletének 

E) pontja) 

• a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadása; 

• a vezérigazgató ill. a felügyelőbizottsági tagok felmentése írásban a titoktartási kötelezett-

ség alól; 

• a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok és más, a közgyűlés által meghatározott veze-

tő állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről 

szóló szabályzat megalkotása; 

• a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcso-

latban hozott döntéseinek elfogadása  

• a szakképzés-szervezési társaság az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló  

2011. évi CXC törvény szerint – önálló fejlesztési tervet készít; 

• a szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás megkötése; 

• részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek megvalósítá-

sában; 

• mindazon ügyek, amelyeket a Társasági Szerződés vagy jogszabály, illetve a 

TÁMOP 2.2.3 pályázat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, különösen  

•  - a társaság közgyűlése határozatot hoz a nem önkormányzati fenntartókkal (közoktatási) 

megállapodás kötéséről vagy tagként történő bevonásáról; 

•  - részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében, határozatot hoz a Társa-

ságban résztvevő fenntartók szakképzési intézményeinek felnőttképzési tevékenységének 

irányairól; 

•  - szakképzési hozzájárulás gyűjtése a hozzájárulásra kötelezettektől; 

•  - az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban véleményezési jogot gyakorol; 

•  - az érintett intézményekkel kapcsolatban munkaerő-gazdálkodási rendszer-tervet készít 

és fogad el, valamint működteti a nyilvántartást; 
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• a vezetői javadalmazási szabályzat elfogadása 

 

3.2.2.  Felügyelőbizottság  

 

A Felügyelőbizottság hatáskörét az alapszabály tartalmazza, ügyrendjét maga határozza meg.  

 

3.2.3.  A Társaság vezérigazgatója  

Az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja. Az első vezérigazgatót az alapítók jelölik ki, 

később a közgyűlés választja. A vezérigazgató vezeti és ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az 

Alapszabály keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a Közgyűlésnek 

fenntartva. A vezérigazgató a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesz részt. A vezérigaz-

gató tevékenységét megbízási, illetőleg munkajogi jogviszony keretében látja el. A vezérigazgató 

irányítja a menedzsmentet. Konkrét feladatok és hatáskörök: 

• Vezeti, irányítja a Társaságot, felelős a Társaság működésért és eredményes gazdálkodá-

sáéért. 

• Társasági szintű minőségbiztosítás 

• Előterjesztések előkészíttetése 

• Pénzügyi szakmai megállapodások előkészítése 

• A társaság képviselete a fenntartók és más hatóságok felé 

• Képviseli a Társaságot a belső partnerek, a külső partnerek és külső szervek előtt. 

• Biztosítja a projektek megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek a projekt 

megvalósulásának koordinációját. 

• Megszervezi a Társaság belső ellenőrzését. 

• Közreműködik az üzleti tervek elkészítésében. 

• Számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben a Társaság egészére kiterjedő érvényű 

intézkedéseket tehet. 

• Ellenőrzi a könyvviteli elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének betartá-

sát, a Társaság vagyonvédelmét. 

• A pénzkezelési szabályzat alapján gondoskodik a pénzellátás biztosításáról. 
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• A vezérigazgató köteles: 

- elkészíteni a Társaság éves beszámolóját, illetőleg vagyonkimutatását, 

- jelentést készíteni a közgyűlés, és a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Tár-

saság vagyoni helyzetéről, 

- rendkívüli Közgyűlést összehívni – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – 

ha tudomására jut, hogy a Társaság alaptőkéje a törvényben meghatározott minimális 

összeg alá csökkent vagy ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozáso-

kat nem fedezi, 

- gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, 

- vezetni a részvénykönyvet, 

- a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat ellátni 

 

• A vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 kialakítja és vezeti a társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a társaság 

tevékenységét; 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett; 

 előkészíti a társaság éves beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását, eredmény-

kimutatását; 

 előkészíti az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában fog-

laló üzleti és elkülönülten vagy annak részeként a közbeszerzési tervet; 

 gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 

 gondoskodik a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról, a 

cégbírósági bejelentésekről; 

 rendszeresen tájékoztatja társaság Közgyűlését, a Felügyelőbizottságot és könyvvizs-

gálót; 

 biztosítja a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési jogot; 
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 intézkedik a közgyűlési és az ellenőrző testületi döntések megfelelő határidőben törté-

nő kezdeményezéséről és azok határozatainak megfelelő időben történő végrehajtásá-

ról; 

 dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy 

egyéb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe. 

•  Nem lehet vezérigazgató: 

 a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szerve-

zet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 

évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyil-

vántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalma-

zott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló tör-

vény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül; 

 akit a vezető tisztségviselő foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglal-

kozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője (vezérigazgatója) nem le-

het; 

 akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozat-

ban megszabott időtartamig. 

 

•  A vezető tisztségviselő: 

 nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasá-

gi társaságban, amely főtevékenységként ugyanosan gazdasági tevékenységet folytat, 

mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő; 
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 és hozzátartozója – a mindennapi élet szokás ügyletei kivételével – nem köthet saját 

nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerző-

déseket. 

 

3.2.4.  A vezetők között i munkamegosztás  

A Társaság vezetésével kapcsolatos feladatokat az vezérigazgató, a projektekkel kapcsolatos ve-

zetési feladatokat a projektvezetők, a szakmai vezetők és a pénzügyi vezetők a saját területükön 

keletkező feladatokat látják el. 

 

3.2.5.  A vezetők és alkalmazottak benntartózkodásának rendje  

A vezetők és az alkalmazottak benntartózkodásának rendjére a munkaszerződések az irányadók.  

 

3.2.6.  Menedzsment  

 

A menedzsment elsődleges feladata a társaság hatékony irányításában való aktív részvétel terve-

zési, szervezési, valamint ellenőrzési feladatok ellátása, előterjesztések elkészítése a Közgyűlés 

elé, a társaság vezetőjének segítése szakmai kérdésekben. A menedzsment tagjai, a munkacso-

portok és irodák vezetői, a vezérigazgató. 

 

Képzési Iroda 

A képzési irodát a szakmai vezető irányítja. Feladatkörébe tartozik az iskolarendszerű szakképzés 

társaság szintű koordinálása, a felnőttképzés szervezése, kapcsolattartás a partnerekkel, oktatók-

kal, intézményekkel, képzettekkel. ügyfélszolgálati tevékenység biztosítása, felnőttképzéssel 

kapcsolatos dokumentumok kezelése. 

 

Titkárság 

A titkárságot a titkárság vezetője vezeti. Elsődleges feladata Közgyűlési anyagok előkésztése, 

dokumentálása, jegyzőkönyvek vezetése. A társaság által szervezett rendezvények, előadások 

szervezése, zökkenőmentes lebonyolítása. Dokumentumok iktatása, irattárazása, iratkezelési sza-
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bályzat elkészítése. A társaság levelezésének bonyolítása, annak dokumentálása. A társaság nyil-

vántartásainak vezetése. Vállalkozási, megbízási szerződések előkészítése aláírásra. 

 

Gazdasági munkacsoport 

Feladata a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak irányítása és ellenőrzése. Munkáját a 

pénzkezelési szabályzat, Számviteli politika, cafeteria szabályzat figyelembe vételével végzi. 

Szükség szerint javaslatot tesz ezek módosítására. Elkészíti a társaság pénzügyi beszámolóit, elő-

készíti a könyvelési anyagokat. Kapcsolatot tart a hatóságokkal, valamint a pénzintézetekkel 

pénzügyi szempontból. Közreműködik a társaság üzleti tervének létrehozásánál, és végrehajtásá-

nál.  

4. A  TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI  

4.1.  A  TÁRSASÁG MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI  

A Társaság az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben határozza meg, hogy az 

alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű illetménnyel foglal-

koztatja. A Társaság feladatai közé tartozik, a projekttel munkavégzés céljából jogviszonyba ke-

rülő, tevékenységében teljes vagy legalább részmunkaidőben közreműködő személyek kiválasz-

tása. Az alkalmazásba vételt a pályázat költségfinanszírozási tervében megjelölt projektme-

nedzsment óraszám szerinti bérköltsége határozza meg a járulékok feltüntetésével. A Társaság a 

külső személyeket munkaszerződéssel vagy megbízásos jogviszony keretében foglalkoztathatja. 

A Társaság megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, hatá-

rozott időre, átmeneti időszakra. 

 

4.1.1.  Személyi juttatások  

4.1.1.1. Munkabér 

A munkaszerződésben megállapított bér szerint. 

4.1.1.2. Jutalom 

A nem rendszeres személyi juttatások között lehet megtervezni a jutalom előirányzatát, melynek 

mértéke 1-3 havi bér a jóváhagyott költségvetés szerint. E mértéken felül csak teljesítményhez 

kötötten fizethető jutalom. 
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4.1.1.3. Megbízási díj vagy munkaszerződés 

A vásárolt szakmai szolgáltatások és egyéb szolgáltatások szerződéssel, számla ellenében történő 

igénybevételére szerződés külső személlyel, szervezettel szerződés szerinti feladatok elvégzésére 

köthető. 

4.1.1.4. Egyéb juttatások 

A társaság üzleti terve, és a munkaszerződések szerint.  

4.1.1.5. Telefonhasználat 

A Társaságban a projekteken kívül, vállalati mobil telefon használatára a vezérigazgató döntése 

alapján kerülhet sor.  

4.1.1.6. Saját gépkocsi használata 

A saját tulajdonú gépjárművek használatát a projektek tervei tartalmazzák. Ezen kívül a vezér-

igazgató dönthet eseti személygépkocsi használatról. 

 

4.2.  A  MUNKAVÉGZÉS TELJESÍTÉSE ,  MUNKAKÖRI KÖTELEZETTSÉGEK  

4.2.1.  A munkaidő beosztása  

A munkarendet a munkaszerződések, és a Munka Törvénykönyve alapján kell kialakítani.  A heti 

munkaidő 40 óra. 

A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint, szerződésükben rögzített munkarendben 

dolgoznak a szakmai feladatot megbízási, vállalkozási vagy szolgáltatási szerződés keretében 

ellátók. 

 

4.2.2.  Szabadság  

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyezte-

tett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden eset-

ben csak a Társaság vezérigazgatója jogosult. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a 

Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. 

A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 

 

4.2.3.  A helyettesítés rendje 
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A Társaságban folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. 

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása a Társaság vezérigazgató-

jának, illetve megbízottjának feladata. 

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 

4.2.4.  Hivatali t itkok megőrzése  

A munkavégzés teljesítése a Társaság vezérigazgatója által kijelölt munkahelyen, az ott érvény-

ben lévő szabályok és a munkaszerződésben leírtak szerint történik. 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakérte-

lemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Az alkalmazottak nem közölhetnek 

illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkakörük betöltésével összefüggésben jutott tu-

domásukra, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következmé-

nyekkel járhat.  

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem 

adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek 

nyilvánosságra kerülése a Társaság érdekeit sértené. 

A Társaságnál hivatali titoknak minősülnek a következők: 

• a projektekre vonatkozó pénzügyi és egyéb adatok 

• a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

• a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások adatai 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A Társaság valamennyi dolgozója köte-

les a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes 

felettesétől engedélyt nem kap. 

 

4.3.  MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓ  

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a Társaság dolgozóinak az alábbi 

szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

• A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilat-

kozatnak minősül. 
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• A Társaságot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra a Társaság ve-

zérigazgatója vagy az általa 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. 

• Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak a Társaság vezérigazgatójának en-

gedélyével adható. 

• Valamennyi nyilatkozatot dokumentálni kell. 

 

4.4.  EGYÉB SZABÁLYOK  

4.4.1.  Dokumentumok kiadásának szabályai  

A Társasági dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása a Társaság vezér-

igazgatójának engedélyével történhet. További részleteit az adatkezelési szabályzat tartalmazza 

 

4.4.2.  Kártérítési kötelezettség  

Az alkalmazott a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

Szándékos károkozás esetén az alkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. A vétkességére te-

kintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettség-

gel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizá-

rólagosan használ, vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 

A pénzkezelőket, a raktárkezelőket e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz vagy áru-

készlet tekintetében (leltárhiány). 

Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen 

okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét 
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meghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött alkalmazott vétkessé-

gére tekintet nélkül felelősséggel tartozik. 

Amennyiben a Társaságnál a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott 

dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. 

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. 

 

4.4.3.  Anyagi felelősség  

A Társaság a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett 

kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre 

szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 

A Társaság valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű 

használatáért, a gépek, berendezések, felszerelések, anyagok, kis értékű eszközök megóvásáért. 

 

4.5.  A  TÁRSASÁG BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE  

4.5.1.  A belső kapcsolattartás  

A Társaság feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a partnerintézmények egymással szoros 

kapcsolatot tartanak. 

Az együttműködés során a partnerintézményeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik 

intézmény működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. 

A belső kapcsolattartás rendszeres formái az értekezletek. 

A rendszeres és konkrét időpontokat a Társaság éves munkaterve tartalmazza. 

Az értekezletekről, a megbeszélésekről, a fórumokról emlékeztető, jegyzőkönyv vagy hang és 

videofelvétel készül. 

 

4.5.2.  A külső kapcsolattartás  

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a Társaság a szülőkkel, szakmai szervezetek-

kel, civil szervezetekkel, társaságokkal, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapo-

dást köthet. 

 

4.5.3.  Üzleti kapcsolatok  
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A Társaság feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart olyan gazdálkodó 

szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb szakmai munka ellátását. 

 

4.6.  A  TÁRSASÁG ÜGYIRATKEZELÉSE  

A Társaságban az ügyiratok kezelése projektenként történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és 

ellenőrzéséért a Társaság vezérigazgatója felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzat-

ban foglalt előírások alapján kell végezni, amely a jelen SZMSZ mellékletét képezi. 

 

4.6.1.  Bélyegzők használata, kezelése 

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen 

aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. 

A Társaság nevében tett írásbeli jognyilatkozat meghatározott formában történő megtétele a cég-

jegyzés (cégszerű aláírás). 

A cégszerű aláírása (cégjegyzés) formája: a Társaság képviseletre jogosult személye a Társaság 

cégnevéhez saját névaláírását csatolja. 

A Társaság és valamennyi nevében kötelezettséget csak a Társaság vezérigazgatója vállalhat. 

Ettől eltérő bármilyen aláírás és bélyegző használat érvénytelen, az esetleges jogkövetkezmények 

az aláírót terhelik. 

Formája: A Társaság bélyegzője és a vezérigazgató névaláírási címpéldány szerinti aláírása. 

A Társaságnál használt speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a vezérigazgató dol-

gozza ki, betartásáért is Ő felel. 

 

4.6.2.  Bélyegző- nyilvántartás  

Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot a Társaság vezérigazgatója engedé-

lyezi. 

A Társasági bélyegzőkről (lenyomat mintájuk, használatra jogosult személy megnevezése és alá-

írása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a titkárságvezető - hitelesített nyilvántartó könyvben - 

nyilvántartást vezet. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és éven-

kénti egyszeri leltározásáról a titkárságvezető gondoskodik. 
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A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik, vagy a 

bélyegző elvész. 

A nyilvántartás vezetésért és annak naprakészségéért a titkárságvezető a felelős. A Társasági bé-

lyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hoz-

zá. 

A Társasági bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé 

tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért. 

 

4.7.  A  TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁ NAK RENDJE  

A Társaság gazdálkodásával, ezen belül kiemelten az üzleti terv készítésével, végrehajtásával, a 

Társaság kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozá-

sa - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – a Társaság vezérigaz-

gatójának a feladata. 

 

4.7.1.  Bankszámlák feletti  rendelkezés  

Az OTP Bank Zrt. Bajai Kirendeltségénél vezetett számla feletti rendelkezésre a vezérigazgató 

jogosult. A Társaság meghatározott feladatok végrehajtására az alábbi főbankszámlát nyitotta: 

11732033-20026752. 

 

4.7.2.  Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés,  ellenjegyzés 

rendje 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a Társaságnál a vezér-

igazgató határozza meg. Ennek részletes szabályait a pénzkezelési szabályzat rögzíti, amely jelen 

SZMSZ mellékletét képezi. 

 

4.7.3.  A Társaság létesítményeinek és helyiségeinek használati , hasznos í-

tási rendje  

A Társaság épületét címtáblával kell ellátni. 

A Társaság saját bevételének növelése érdekében az Alapító okiratban foglaltak szerinti tevé-

kenységeket végezheti a közhasznúsági szabályok betartásával. 
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4.8.  A  TÁRSASÁGBAN VÉGEZHETŐ  REKLÁMTEVÉKENYSÉG  

A Társaság épületében, valamint a Társaság telephelyein és fióktelepein reklámhordozó csak a 

vezérigazgató engedélyével helyezhető el. A Társaság vezérigazgatója az intézményvezetővel 

történő egyeztetést követően dönthet esetleges reklámhordozók, ill. szóróanyagok elhelyezéséről 

és kiosztásáról, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat sért. 

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a személyes 

vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztönözne. 

 

4.9.  BELSŐ ELLENŐRZÉS  

A Társaság belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért a vezérigazgató 

felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja a Társaságban folyó szakmai tevékeny-

séggel összefüggő és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Közgyűlés hagyja jóvá. 

 


