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grvezrró
A HM nRZrruÁl Elektromechanikai ZRt. (a továbbiakban:
Szervezeti
és MŰkÖdési SzabálYzata (továbbiakban: Szltisr) tá.t.l, azza társaság)
_
_

többek között
a
társaság műkÖdésének folYamatait, a függelmi és'feLlősségi
viszonyot
a
szerve_
zeti feléPÍtést,a
egységek ÜJzetőinek munkaköri leírását a
"t,vonatkozó
,szervezeti
jogszabá lYi rendelkezésekkel és a tá rsasag
nráps )^iaty ar,ál o...ná nöt" n.
Két alapvető részből áll:
-

l, Álrnnl\los RÉSZ: tartalmazza

a társaság adataít és tevékenységíkörét;
a műkÖdés szabálYait és szabályzatait, illeÜe alapvető etveit
és'előirásait;

- ll" KÜLÖNÖS nÉSZ: tartalmazza a szervezetifelépítést,
rögzíti a szervezeti
elemek (vezetők) feladatkörét.

Az SzMSz megállaPÍtása, J<iegészítéseés módos ítása az |gazgatóság
hatáskö_
rébe tartozik, amit a Felügyelő Bizottság véleménve.r.,"t.

A szervezeti keretek, a benne foglalt függelmi viszonyok és azezekből
adódó
szolgálati út beta
rtása a

tá

rsaság

mi

ndén m u riliaváll alójára'kotelező.
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í. A társaság célja és főbb adatai, jogállása
a,)

A társasáq célja: elsődlegesen a Magyar Honvédség nomenk latúré4ába
tartoző
berendezések, eszközök tervezésá, fejlesztése, gyártása, javítása, felújítása; vatamint a Magyar Hbnvédség és a Honvédelmí Minisztérium objektumai biitonságtechnifai rendszeré-

b.) Főbb adatai:

nek tervezése, 9yártása, kivitelezése (telépítése).

Elnevezése:
Rövid ített elnevezése

HM ARZEtVÁt rlenromechanikai
zártkörűen működő Részvénytársaság
HM ARZEtrtÁL zRt"

:

Székhelye:

4461 Nyírtelek, Dózsa György u" 121.

Postacíme:

4461 Nyírtelek, Pf.

Fióktelepei:

2100 Gödöllő,
2100 Gödöllő,

Alapító:

Honvédelmi Min isztérium

Létesítőokirat kelte:

1992,03.31,

10"

Dózsa Gy. út 63/,4
Dózsa Gy. út 59-63,

Törvényesség i felügyeletet gyakorló
és cégjegy zéket v ezető b írósá g

Nyíregyházi Törvényszék,
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:

Cg.15-10-040092

Statisztikai számjel:

10753754-2651-114-15

Adőtgazgatási szám:

10753754-2-51

Bankszámla számok:

MKB 1 0300002-27000058-00003285
Commerzba n k 1 4220 1 O8-4 1 227 0O8

TB törzsszám:

86801 9

:

l

lletékes kamarai azonosító:

Szabolcs-Szatmá r-Bereg Megyei
lpari és Kereskedelmi Kamará
9-1 5-,| 000366 (T-1 869-1 5)
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c.) Joqáilása:

A társaság az MH Elektrotechnikai Javítóüzem jogutódja, a honvédelmi miniszter
által 1992- 04.01-i hatállyal határozatlan időré áapitótt egyszemélyes, 1OO o/o9?|_...!rri tulajdonÚ részvénytársaság; [L. a nemzeti vagyőnról szóló 2011" évi
CXCV!. törvény 2. sz, melléklete)

A társaság, mint jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, Így különösen tulajdont szereihét, szerződést köthet, pert
indíthat és perelhető.

A társaság gazdasági

jogalanykénti működése során szerződéses kapcsolatba
kerÜl harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettsé_
gek nem a tagjait, hanem a társaságot illetik, illetve terhelik.

A társaság szerződéseií tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akarat elhatározása szerint szabadon köti céljainak megvalósításá érdekében, Az általa kÖtÖtt szerződések jogosítottja, illetve kötelezettj" , társaság. Ez vonatkozik
azokra a szerződésekre is, amelyeket olyan tevékenységre vag! szolgáltatásra,
termékekre kötött, amely a tagok személyes közremÚköóésérJ vagy munk á4ára
épül"

A társaság perbeli _cselekményeit jogi meghatalm azottla útján végzi. Saját nevében áll Perben a társaság akkor is, ha a társaság valameiyik tajja áll perben a
társasággal szemben.

Fentieken túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási
jogalanyisággal is rendelkezik.
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2, A társaság tevékenységi köre, minőségirányítása,

munkaidőrendje

a./

A társasáq tevékenvségiköre

TEÁoR,o8
02.10
02.20

Fakitermelés

13.30

Textilkikészítés

13,92

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

13.94

Kötéláru gyártása

13,96

Műszaki textiláru gyártása

16.10

Fűrészáru gyártása

16,22

Parkettagyártás

16.23

Épületasztalos-ipari termék gyártása

16,24

Tároló fatermék gyártása

18.14
18.20

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Egyéb sokszorosítás

22.19

Egyéb gumitermék gyártása

24.53

Könnyűfémöntés

24,54

Egyéb nem vas fém öntése

25.11

Fémszerkezet gyártása

25"12

Fémépületelemgyártása

25.29

Fémtartály gyártása

25.40

Fegyver-, lőszergyártás

25,50

Fémalakítás, porkoh ászat

25.61

Fémfelület-kezelés

25.62

Fémmegmunkálás

25"71

Evőeszköz gyártása

25"73

Szerszámgyártás

25.91

Acél tárolóeszköz gyártása

25.93

Huzaltermék gyártása

25,94

Kötőelem, csavar gyártása

25.99

M.n.s egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

26.11

Elektron ika i a lkatrés z gyártása

26"12

Elektronikai áramköri kártya gyártása
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26.20
26.30

H

26.40

Elektronikus fogyasztási cíkk gyártása

26.51

nné.őrű"r"

26,60

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

26.70

Optikai eszköz gyártása

27,11

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

27,12

Aramelos ztó, -szabály oző készü lék gyártása

27.31

Száloptikai kábel gyártása

27.32
27.33

Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
Huzalozott eszköz gyá rtása

27,40

Villamos világító eszköz gyártása

27,51

Háztartási villamos készülékgyártása

27.52

Nem villamos háztartási készülékgyártása

27,90

Egyéb villamos berendezés gyártása

28.12

Hidraulikus pneumatikus berendezés gyártása

28.14

Csap-, szelep gyártása

28.15

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

28.21

Kemence gyártása

28,22

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

28,25
28.29

Nem házta rtási h űtő, légá lapot- szabály ozó gyártása
M,n.s egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

28.30

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

28.41

Fémalakító szerszámgép gyártása

28,49

Egyéb szerszámgép gyártása

28,92

Bányászati, építőipari gép gyártása

28,93

Éblmiszer-, dohányipari gép gyártása

28.94

Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

28.96

Műanyag-,

28"99

M,n.s. egyéb speciális gép gyártás

29.10

Közúti gépjármű gyártása

29,20

Gépjárm ű-ka rosszéria, pótkocsi gyártása

29.31

J á rm űvi

íradás-techn ikai berendezés gyártása

l

g

umifeldo lgoző gép gyártása

llamossá

g

i, -elektron ika i készü lékek gyá rtása
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Tevékenység

29,32

Közúti

30.,l1

Hajógyártás

30.20

Vasúti, kötöttpályás

30.30

Légi, űrjármű gyártása

já rmű, já rmű

motor alkatrészeinek qvá rtása

jármű gyártása

30.40
30.99

M.n.s egyéb jármű gyártása

31.01

Irodabútorgvm

31.03

Agybetét gyártása

31.09

egyenO,itorgm

32.50

Orvosi eszközgyártása

32.99

Egyéb m. n,s feldolgozóipari tevékenység

33,12
33.1 3

E lektro

33.14

lpari villamos gép, berendezés javítása

n

ikus, optikai eszközjavítása

33.16

Repülőgép,Urffi

33"17

Egyéb közlekedési eszköz javítása

33.1 9

Egyéb ipari eszköz javítása

33"20

lpari gép, berendezés üzembe helyezése

35,30

GO."llatá.,

36.00

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

37.00

Sr"nnyuír g

38.11

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

38,12

Veszélyes hulladék gyűjtése

38.21

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38"22

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.31

Használt eszköz bontása
H ulladék újrahasznosítása

3B"32

39.00
41.10

-

Szennyeződés mentesítés, egyéb hulladékkezelés
Épület építésiprojekt szervezése

42.22

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célúközmű építése

42.99

Egyéb m.n.s építés

43.11

Bontás

42.21
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tEÁoR,Og

Tevékenység

43.12

Építésiterü let előkészítése

43,21

Villanyszerelés

43.22

Yíz-, gáz-, fűtés, légkondicionáló-szerelés

43,29

Egyéb épúletgépészeti
szerelés

43,31

Vakolás

43,32

Épü letaszta

43.33

Padló-, falburkolás

43.34

Festés, üvegezés

43.39

Egyéb befejező ópítés m.n.s

43,91

Tetőfedés, tetősze rkezet-építés

43.99

Egyéb speciális szaképítésm.n.s

45.20

Gépjá rm űjavítás, -ka rbanta rtás

46.43

Elektro n ikus háztartási cikk

46,51

Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

46.52

Elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme

46.76

Egyéb termelési célútermék nagykereskedelme

46.77

Hu

46.90

Vegyes termékkörű nagykereskedelem

47.19

lparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

47.41

Szá

47.42

Telekommu

47,71

Ru

47 "72

Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

49.39

M. n.

49.41

közúti áruszállítás

52.10

Raktározás, tárolás

52.21

Szár azf öldi szá l ítást kie g ész ítő szo

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás

55.90

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

56.29

Egyéb vendéglátás

58.29

Egyéb szoftver kiadás

62,01

Szám ítógépes prog ramozás

62"02

l

los-szerkezet sze relése

na

gyke reskedelme

lladék-nagykereskedelem

m

ító9ép, pe
n

rifé ria,

szoftver kiskereskedelme

ikációs termék kiskereskedelme

házati kiskereskedelem
s egyéb szárazf öldi személys zállítás

l

l

g á

lta

tás

nformáció-tech nológiai szakta nácsadás
11l89
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62,03
62.09

tgyeb információ-tech noló9iai szolgá ltatás

63.11

Adatfe ldolgozási szolgáltatás

63.12

Vi

64.20

Vagyonkezelés (hold ing)

68.1 0

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68,20
68.32

saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
lngatlan kezelés

69.10

Jogi tevékenység

69.20

számviteli, könywizsgáló,

70.10

üzletvezetés

71.12

Mérnöki tevékenység,műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés

71.20
72.19
74,90

bgnalO-portrli

*otg"ltrtr.

adószakértői tevékenvséo

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, feilesztés
M.n"s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenyseg

77.39

Egyéb gep,

80.20
81.10

Biztonsági rendszer szolgáltatás
Epítményüzemeltetés

81.29

Egyéb takarítás

tar.

81.30

Z,itdt"rUt"ffi

82.99

M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

84.25

Tűzvédelem

85.32

Szakmai középfokú oktatás

85.59
85.60

Oktatást kiegészítő tevékenység

95"11

Számítógép, -periféria javítása

95,12

Kommunikációs eszköz javítása

95.21

95,23

Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
Lábbeli, egyéb bő

95"24

Bútor, lakberendezési tárgy javítása

95.29

Egyéb személyi, háztartási cikk javítása

95.22
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környezetközpontú irányítási rendszer;
l So/l E c 27 00 1 rendszers zabv ány követelményei ne k megfelelő
információbiztonsági irányítási rendszer;
AQAP-2110 NATO normatív dokumentum szerinti katonai
minőségirányítási rendszer;
So/l E C 17 025 rendszers zabv ány követelményeinek megfelelő
ka librá ló laboratóri umot m űködtető m inőség irá nyítási rendszer.
l

Az lntegrált Kézíkönyv, mint a társaság integrált irányítási rendszerének stratégiai szintű alapdokumentuma leírja és bemutatja a minőség-, környezetközpontú-,
katonai- és információbiztonsági irányítási rendszert, megh atározza a társaság fetadatait a hazal és nemzetközi előírások követelményeihez kapcsolódóan" Az lntegrált Kézikönyvben foglaltak betartása a szerződésekben, megrendelésekben eloirt
követelmények igazolására szolgál.
A Központi Mérésügyi Laboratórium (KML) Minőségirányítási Kézikönyv, mint a
társaság KML szervezeti egységének stratégiai szintű alapdokumentuma, leírja és
bemutatja az lSO/lEC 17025 rendszerszabvány követelményeinek megfelelő KML
laboratórium i minőségirányítási rendszert,

c,/ A társasáq munkaidőrendie

A társaság általánosan ötnapos munkahéttel, heti 40 órás munkarendben működik, az alábbi munkaidő-beosztással:
Hétfő _ Csütörtök

07oo

_

1551

Péntek

07oo

_

1300

A

munkaidő ettől eltérően alakulhat egyes, a Kollektív Szerződésben rögzített
munkakörökben. A társaság gazdasági érdekből többműszakos munkarendet is
bevezethet, ill. munkaidőkeretet is alkalmazhat. A munkaközi szünet 21 perc,
ami nem számít be a munkaidőbe"
3,

A munkavállalókra vonatkozó közös

szabályok

a./ A munkavállalók joqa. hoqy:

-

éljenek az Alaptörvényben és az egyéb jogszabályokban rögzített jogaikkal;

-

elvárják és igényeljék,hogy munkaköri vezetőík biztosítsák számukra a folyamatos munkát, annak szervezett kereteit, ill. a biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint munkaköri leírásukat;

-

megismerjék a társaság terveit, célkitűzéseités az általuk választott üzemi
tanács útján gyakorolják részvételijogukat a hatályos Munka Törvénykönyve
idevon atko ző szakasza i szerint;

-

szabadon nyilvánítsanak véleményt a különböző

szintű tanácskozásokon;

megismerjék munkájuk, munkavégzésükértékelését
és ezzel kapcsolatban
véleményt nyilvánítsanak;
15/89
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-

végzett munkájukkal egyenértékűd'ljazásban részesüljenek;
munkahelYi vezetőik részérebenyújtsák írásbeli ésszerűsítési
és újításijavaslataikat, észrevételeiket,panaszaikát.

b.l

-

betartsák a vonalkozó jogszabályokban és a belső szabályzatokban,
munkaköri leírásokban, intézkedésekben foglaltakat;
munkájukat a mindenkor elvárható szakértelemmet és gondossággal végezzék;

a munkájuk során tudomásukra jutott üzleti és szolgálati titkot, valamint
saságra vonatkozó alapvető fontosságú informácíókát meg őrizzék;

a

tár-

beosztásukra tekintet nétkül kezdeményezzéka társaságra nézve hátrányos,
ill. káros jelenségek megszüntetését;
munkavégzésÜk_minőségével, magatartásukkal járuljanak hozzá a társaság jó
h írn evé n ek e rős ítéséhez és e red ményeseb
b m ű'kooéséhez
;

betartsák a munkarendet,
delmi előírásokat;

a munkakörükre előírt munka-, baleset- és tűzvé-

a munkáltató által a rendelkezésükre bocsátott munkaeszközöket,
seket gondosan megőrizzék, az anyagokat takarékosan kezeljék"

felszereté_

4. A vezetők áltaIános jogai és kötelezettségei

. A társaság által alkalmazottak előző pontban írt általános jogai és kötelezettsé_
gei értelemszerűen a társaság minden szintű vezető beosztású ioljózoira
is érvé_
nYesek, Őket azonban azon túlmenően külön jogok is megitletit es tdobletkötelezett_

ségek terhelik.

Vezető beosztásúnak minősül e fejezet szempontjából minden olyan alkalmazott, aki iránYítási, utasításadási jogot gyakorol egy vagi több alkalrr.oit
fölött.
a,/ A vezetők joqa, hoqy:

-

részt vegYenek és kifejtsék véleményüket azokon az értekezleteken, munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkörükbe tartozó kérdésekkelfoglalkoznak;
a munkaterÜleteket érintő társasági belső szabályzatot, rendelkezést, előzete_
sen vé lem ényezzenek, il letve ezek készítésétkeidemén y ezzék;
a társaság működésének hatékonyságát javító, eredményességétnövető, fej]esztésétcélző javaslatokat tegyen ek;
beosztottaik munkaviszonyát Ílletően javaslatot tegyenek, véteményt nyilvánít_
sanak azok besorolásáról, jutalmazásáról, fetelőJÓégre vonásáróll kirendelé16/89
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b./

séről, munkaviszonyuk módosításáról, továbOa a muntáttató aú"li t"l.*ndással és azonnali hatállyal történő megszüntetése esetében;
értékeljék,minősítsék a beosztottaik munkáját, az ilyen irányú tárgyalásokon
részt vegyenek;
utasítást adjanak az irányításuk alá tarlozó személyek számára, megkövetel_
jék a minőségi munkavégzést;

a társaság gazdálkodási céljainak megfelelően fejlesszék és ápolják üzleti és
munkakapcsolataikat.

A vezetők kötelezettséqe. hoqy:

-

az iránYÍtásuk alatt álló területen gondoskodjanak a vonatko ző hatályos jogszabályok, a belső szabályzatok és utasítáóok, intézkedésekmaradéktálan

végrehajtásáról, a társaság által alkalmazott integrált irányítási rendszer követelményeinek érvényesüléséről;

biztosítsák az irányításuk alá tartoző dolgozók részérea folyamatos munkát, a
mu n kavég zéshez szü kséges információkat, a m u n kavégzéjszervezett
kereteit és biztonságos feltételeit;

szakmailag folYamatosan irányítsák, segítsékés ellenő rizzék beosztottaik
munkáját, a PálYakezdő fiatalok beilleszkedésétés szakmai fejlődését, a feladatok teljesítését,arra vonatkozóan jelentési kötelezettséget szabjanak;

javaslatokkal, észrevételekkelés tanácsokkal segítsékbeosztottaik,
felette_
seik, valamint a társaság egyéb szerveinek munkáját;
biztosítsák és erősítsék a munkafegyelmet, segítsékelő a munkabéke fenntar_

tását;

gondoskodjanak a munka előírt nyilvántartásáról, a gazdasági műveletek és
egYéb fontos események bizonylatolásáról, a beosztottak mindenkor naprakész munkaköri leírásáról;

a balesetvédelmi és munkavédelmi utasításokat, szabályokat betartsák és betartassák, végrehajtásu kat ellenőrizzék;
intézkedjenek a külső és belső ellenőrzések során területüket érintően feltárt
hiányosságok megszüntetésére, a hibák kijavítására.
5. Helyettesítés, munkakörök

átadása

A vezetők akadálYoztatása esetén hatás- és jogkörükben szervezetszerű

helYettesÜk jár el, Ennek hiányában a helyettesítéstorténhet eseti megbízott helyettes
útján, azonban a helyettesítésimegbízást tovább átruházni nem sza6ad.

Ha ez a szentezeti és működési szabályzat másképpen nem rendelkezik, a
szervezetszerŰ helYettes a helyettesített vezető teljes jogkörében eljárhat, kivéve a
személyhez kötött jogosu ltságokat.
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Szervezetszerű helyettes az, akit e minőségben a rnunk"xori pgyzék nevesít,
és aki a munkaköri leírásában rögzített feladatai mellett a helyettesiíeti vezető távol_
létébenannak nevében és hatáskörében jár el.

Az eseti helyettes megbízásáról a helyettesített vezető, ill. váratlan akadályoztatása esetén az Ő kÖzvetlen vezetője rendelkezik. Az eseti helyettes eredeti munka_
kÖre ellátásának sérelme nélkül t<Óteles eleget tenni e ,eg6íratásának. Konkrét
esetben való eljárásra vonatkozó megbízatás esetén csak a megbízatás kereteí kö_
zött járhat el, kivéve, ha azzal a társaságot károsodástót menti még,
Munkakörök állandó jelleggel történő átadására és átvételérea dolgozók munkaviszonyának megszűnése és annak létesítéseesetén, valamínt más munkakörbe
tÖrténő áthelyezéssel együtt járó munkaszerződés-módosítás alapján kerül sor.

létesítésekorés meqszűnésekor

A munkakört ideiglenesen átvevó (helyettesítő) dolgozót is kellőképpen tá4ékoztatni kell az elvégzendő feladatról, az átadás-átvételre vonatkozó előíráiökról. írásba
foglalásra csak akkor van szükség, ha:

- az átadó vagy átvevő erre igényt tart;
- a munkakör átvétele speciális tudnivalókat, vagy követelményeket támaszt;
- a munkakör ellátásáhoza nyilvántartott ügydarabok, ill. vagyontárgyak
-

átadása is szükséges, valamint, ha
erre a felettes vezető utasítást ad.

Ui dolgozónak a társasággal való munkaviszonyba lépésekorbiztosítani kelt,
hogY részletes tájékoztatást kapjon munkaköréről, elvég zendő feladatairól, a vonat_
koző szakmai, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokró-l, a technikai eszközökről, a
társaságról és arról a s_7eNezeti egységről, ahot dotgozni fog, Különös résztet"."ég_
gel kell tájékoztatni a folyamatban lévő ügyek állásáról, amilyekbe be kell kapcsÓlódnia, A tájékoztatásért a közvetlen vezető a felelős.

A munkaviszony megszűnésével érintett dolgozót el kell számoltatni a kezetésében, használatában lévő vagyontárgyakkal és észközökkel, az erre a célra rendszeresített nYomtatványon. Közvetlen vezetőjének rendelkeznie kell munkaköre át_
adásának módjára, a folyamatban lévő ügyek intézésérevonatkozóan. Amennyiben
szükséges, a munkakör átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az illetékes vezető döntésétől függetlenül a következő munkakörök átadását
kötelező jegyzőkönyvezn

i :

vezérigazgató;
igazgató;
üzem-, osztályv ezető, ill. önálló részlegvezető
biztonsági vezető;
rendszerbiztonsági felügyelő
rendszeradmin ísztrátor;

;

;
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vezető ügykezelő;
dokutár-kezelő;
pénztáros;
bérszámfejtő;
raktáros;
log isztika i csoportvezető ;
termelési prog ramd iszpécser;

rendszergazda.

A munkakÖrt átadÓ-átvevő munkavállaló közvetlen felettesének lehetőleg
a
munkakÖr átadás-átvétel egész ideje alatt - a jegiiakönyv
aláírásakor azonban min_
lenkéRpen - jelen kell lennie. A nyilvánta.táti-Ügváaranor< átadás_átvétele csak az
ügyviteli irodán keresztül történhet, ill, a muntardiáiadás/áfuételéről
felvett és aláírt
jegyzőkönyvet minden esetben az ügyviteli
irodán kell tárolni,
6.

A társaság vezeésének, ellenőrzésének,
felügyeletének rendje

A társaság vezetésének,felügyetetének, ellenőrzésének
elemei:
a./ Tulajdonosi joggyakorlás
b,l lgazgatóság
c./ Felügyelő bizottság
d./ Könywizsgáló
e./ Belső ellenőrzés

a./ Tulaidonosi ioqqvakorlás

1,,

A _Társaság. alaPtőkéjét kitevő, tulajdonosi jogokat
megtestesítő összes rész_
vény a Magyar Áltam tulajdbnában van.

2,

A

MagYar Át|amot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét
az
_állami VagYon felÜgyeletéért felelői minisziei - torveny eltérő rendelkezése hiá_
nyában - a Magyar Nemzeti Vagyonke zelő Zártkorűán
uut<ooo Részvénytársaság (a
továbbiakban: MNV Zr1-) Útlán gyarorotia. Tekintettel
azonban arra, hogy törvény et_
től eltérően rendelkezik, ezért iiula;doáosiióggvá6rla.
módjára á g0. pontban fog_
laltak azirányadők.

3,

A honvédelemről és. a MagYarHonvédségről, valamint a kulclnleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóto 2O11" evi c]<tll'. icirveny
22lA. §_ában foglaltak, il_
letve az MNV Zrt-vel kötött szerződés alapján a iaisrsa§
alnmiiulrláon,i részese_
dése felett az államot megíllető tulajdonosilogokaies köielezettseóálát
a honvéde_
lemért felelős minjszter gyakorolja azzal, n,igi a iaisasag
állami iÜrá;Jonu részesedésénekelidegenítése, megterhótése, a résiósedésen vételi jog,
elővásárlásijog létes Ítése,továbbá a részesedésbiztosítékulaoasá,-valamint
r'ráiü.á§ vegelszámo_
lás Útján tÖrténő megszüntetése tekintetéb"n iui"jJonosi jogok
at azMNV Zrt. gya_
korolja.
"
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közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó
ÜgYekben a tulajdonosijogkört gyakorló írásban határoz(iulajdonosi határozat),
mely
az lgazgatósággal való írásbeli közléssel válik hatályossá.
Társaságnál

5,

A Ptk. 3:112, § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tulajdonosijogkört gyakorló a vezető tisztségviselő részéreírásban utasítást áánat, melyet ,
i"'rőtő tisitsegvi_
selő köteles végrehajtani.

6

A tulajdonosijogkÖrt gyakorló részvényesijogait állandó képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az lgazgaúsag tagja, ilÉÚ; á ptÉ.g:zsá"
§
szerinti vezérigazg9tó, a Felügyelő. Bizottság tágja, a torrjiwizsgáló és a részvény-társaság vezető állású munkaváll alőja.

7. Az állandó képviselőt a tulajdonosi jogkört gyakorló határozatlan időtar_
tamra hatalmazza meg.
A tulajdonosi jogkÖrt gyakorló
9
kaPcsolatban a tulajdonosijogkört

állandó képviselője a Társaság működésével
gyakorlóval azbnos jógosítványot<t<ál rendelkezik,

9.

Az állandó kéPviselő meghatalm
nem zárja ki, hogy a tulajdonosi
"
jogkört gYakorló honvédelmi miniszter a tulajdonosijogokát
^.asa
maga gfákorolja.
10. Nem minősül állandó képviselőn ek az, ha a tulajdonosi jogkört gyakorló a Társaság lgazgatósága és Felügyelő Bizottsága ülésein torténő teijes
;Jjtorrel történő
kéPviseletéread rendszeres vagy eseti megibízást harmadik

szeÁé! rőszére.

11 .
a)
b)

A tulajdonosi jogkört gyakorló kizárólagos hatáskörébe tartozik:
az Alapszabály megállapítása és módósítása;
döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
c) _ a Társaság egyesülésének, szétválásának, átatakulásának, valamint
- végelszámolás kivételével- jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
d) az lgazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjaiáak és a könyvvizsgá lónak a megválasztása, víssza h ívása, d'rjázásának r"óattábita."
e) a vezértgazgatÓ személyének kijelölése, a vezérigaz§ató'munkáviszonyának
megszüntetése;
f) a számviteli tÖrvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adőzott ered_
mény felhasználására vonatkozó döntést is;
g) dÖntés - ha törvénY másképp nem rendelkezik - a saját részvénymeg szerzé;

séről;
döntésosztalékelőlegfizetésérőt;
döntés a részvényektípusának átalakításáról;
minden olYan, az éves tervben nem szereplő pénzügyi döntés jóváhagyása,
amelY 150 millió Ft-ot meghaladó összegű kiadásra, nitellt otósön felvéielére,
!áran_
ciavá la lásra va gy más pénzü gyi kötelezettségvál lalásra vonatkozik;
minden olYan, az éves tervben nem szereplő beruházás vagy befektetés vala,
mint lízing szerződés jóváhagyása, amelynek a saját forrást terhe]Ó összege megha_
ladja az 50 millió Ft-ot;

h)
i)
j)
k)

l
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l) más társaság teljes vagy jegyzett tőkéje egy része megszerzésének,más társaságban már meglévő részesedés növelésének, bármilyen társaság alapításának,
valamint más társaságban lévő részesedés teljes vagy részleges elidegenítésének
jóváhagyása;
m) értékhatárratekíntet nélkül a Társaság tulajdonában, vagyonkezelésébenvagy
használatában álló ingatlan megterhelésének, ill" bérbe- u.gy-ingyenes hasznátatba
adásának jóváhagyása;
n) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi !. törvény (a továbbiakban: Mt.) 228.
§ (1) bekezdésében meghatározott megállapodás megkoiése;
o) a Társaság lgazgatósága tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai és vezető állású
munkavállalói javadalmazásának elveit és rendszerét megÉaténozőszabályzat (Ja_
vadalmazási Szabá|yzat) elfogadása, és a Javadalmazási Szabályzat áltál érintett
személYi kÖr javadalmazásának megállapítása a 53. m) pontban meghatározott ki_

vétellel;

P) a kÖzbeszerzési eljárás alapján megkötendő szeuődések kivételévelaz olyan,
a Ptk, hatálYa alá tarloző szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság saját muÁravállalójával, annak a Ptk.8:1. § (1) bek, 1. pontja szerinti hozzátaftőzqával, illetve
olYan gazdálkodó szervezettel - ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot - köt, amelyben a munkavállalónak vagy közeli hozzátartozőjának részásedése Van; jelen rendelkezést nem kell alkalmazni a szerzőijogi törvény hatálya alá eső
és a kizárólagos szolgáltatókkal kötött szerződésekre;
q) dÖntés bárkijavára ingyenesen történő vagyon juttatásáról, feltéve, hogy annak
összege (értéke)a 20 millió Ft-ot meghaladja;
r) dÖntés minden olyan kérdésben,amit törvény vagy az Alapszabály a tulajdonosi jogkört gyakorló kizárólagos hatáskörébe utal.
12. A

tulajdonosi jogkört gyakorló az alábbi kérdéseketérintő döntései tekintetében
az MNV Zrt, előzetes jóváhagyását köteles kérni:
a társaság ál]ami tulajdonú részesedésénekelidegenítése, megterhelése;
a részesedésen vételijog, elővásárlási jog létesítése;
a részesedésbiztosítékul adása;
a társaság végelszámolás útján történő megszüntetése.

3)
b)
c)
d)

13

A tulajdonosi jogkört gyakorló döntéshozatalának rendje
13.1.A tulajdonosi jogkört gyakorló a klzárőlagos hatásköré-be tartoző döntés meghozatalát megelőzően köteles - a 38. pont d), e) alpontban foglaltak kivételévelIaz
lgazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság véleményétkikérn-i,
13.2,Az lgazgatóság és a Felügyelő Bizottság véleményénekmegismerése érdekében - a 38. d), e) alpont kivételével - a 38. pontban felsorolt kérdésekbenvaló döntós meghozatala előtt a tulajdonosi jogkört gyakorló a döntés/határozat tervezetét
ésszerű határídő tűzésével- véleményezésrepostai úton, telefaxon, etektronikus
Úton vagy futár Útján megküldi azlgazgatóságnak és a Felügyető Bizottságnak.

-

]3,3, Az|gazgatóság és a Felügyelő Bizottság számára legalább nyolc napos határidőt kell adni véleményeelőterjesztésére" Az tgazgatóság és a Felügyelő Eiizottság a
megadott határidón belül írásban - postán vagy futár útján - küldi meg határozaíba
foglalt véleményéta tulajdonosi jogkört gyakorlónak,
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FelÜgYelő Bizottság a tulajdonosi jogkört gyakorló döntésének
13 4
készÜlt
^ Írásos véleményét- a cégiratok iazze tciÍénobtétbá helyázestervezetéről
céljábót, a
cégeljárásról szóló törvény által előírt példányszámban
megküldin
á"
Eaa;atóság_
nak is.
'l3.5.Halaszthatatlan dÖntés esetén a1 lgalsatóság
és a Felügyelő Bizottság a vé_
leménYt telefaxon vagy elektronikus aOatátvitél útjá;'is közölhetTá
tuta;oonosilogkört
gYakorlóval, azonban az igy véleménytnyilvánító szerv nyolc nápon
nálül köteles véleménYétÍrásban is a döntést hozó rendélkezésérebocsátani" A Felügyelő
Bizottság
ebben az esetben is megküldi írásbeli véleményétaz lgazgatósagnak.'

13"6.Az Írásbeli véleménynyitvános, azt az lgazgatóság az alapító határozatával
- a cégbíróságon a

egYÜtt a dÖntés meghozatalától számított harminc-napon belül
cégiratok közzé letétbe helyezi.
b./ lqazqatósáq
1,

Az lgazgatóság a Társaság ügyvezető szerve.

2, AC. lgazgatóság kéPviseli a Társaságot harmadik szemétyekkel szemben
bíróságok és hatóságok előtt.
3, Az- lgazgatóság kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja
a
munkáltatói jogokat.

!

Aa. lgazgatóság a Társaság üzleti tevékenys égétaz Alapszabály, a
tulajdonosi
jogkÖr gYakorlójának határozatat és a mindenlio, Éatályos
io'g.rábáivbt ,r"pjan irá_
nyítja.
6. Az lgazgatóság tagjainak száma három fő" Elnökét és tagjait a tulajdonosi jogkört
gYakorló határozatlan ídőre nevezi ki. Jogait és feladatait
tes-Úletileg Óvá1ororyá. iag_
jaínak egYmás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról
az lgazjaióság által elfo_
gadott ügyrendben kell rendelkezni.
7.

Az lgazgatóság elnökét a tulajdonosi jogkört gyakorló választja.

8.

Az lgazgatóság tagjai vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek.

9._Az Iga.zga!Óság tagjai kötelesek a tulajdonosi jogkört gyakorló kérésérea Társaság ÜgYeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti kónyveioe és irataiba való betekin_
tést lehetővé tenni.
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Az lgazgatóság tagjai kötelesek a Társaság ügyeiről t"tuilag""ita.t
a Társavaló bete.kintést.tetretoúetenni a tuia;Jonosi"dni,
jogkört
gya:19j::ry"]r_9:_T3talba
korló azon szervének vagy szervezeti
10,

egységének vezetője számára, amát/net iiulajdonosi iogkört gyakorló munkaszervezetének Szervezeii es Működési S)abályzata
szerínt a feladatai kÖrébe tartozik a tulajdonosi jogkört gyakorló döntéseinek elóké_
szítése,illetve a Társaság feletti tulajdonosi felugyélet gyárorlasában való közremű_
kÖdés, illetve ezek egyes részfeladatai. A tulajdonosi
iógkort gyakorló ezen szerve
vagy szervezeti egysége vezetőjét a Társaság számára megneúezi.
11. A tájékoztatáshoz való jog és a betekintési jog csak minősített adatok, iratok
és
adathordozók tekintetében tagadható meg, feltéúe,hogy a tulajdonosijogkdrt gyakorló szervezeti egységének vezetője az adbtt titokkör mágismeiesére egyebké-ni nem
jogosult.
12. A tájékoztatáshoz való jog és a betekintésijog gyakorlása nem sértheti a Társa_
ság üzleti érdekeit, illefue üzleti titkait.

Az lgazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:
a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója és az adőzotteredmény fel'használására
vonatkozó javaslat előterjesztése, a tulajdonosijogkört gyakorló rrátas_
kÖrébe tartoző ügyekre vonatkozó javaslat elkészítésé,
erogabása es-ánnák-" É"iú_,
gYelő Bizottság jelentésével és a könywizsgáló véleményévelegyutt a tulajdonosi
13,

jogkört gyakorló elé terjesztése;

az ÜgYvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitik ájára
'vonatkozó
negyedéves jelentés elkészítéseés a Felügyelő Bizottság elé terjesztése;
o a Társaság üzleti könyvei szabályszerű vezetésének biztosításá;
a szokásos kereskedelmi, üzleti ügyletek kivételévelbármely, az éves tervben
'nem Szereplő
olyan pénzügyi
döntés meghozatala, amely 50 millió Ft

-

150 miltió Ft

kÖzÖtti Összegű kiadásra, kölcsön felvételére,garanciavállalásra vagy más pénzügyi
köte lezettség-vá la lásra vonatkozik;

o dÖntés az éves tervben nem szereplő minden 20 millió Ft - 50 millió Ft közötti
össze ű beru ázás ró l, befe ktetésrő l, lízingr ől;
o dÖntés 20 millió Ft összeget (értéket)meg nem haladó ingyenes vagyoni juttatásáról;
. döntés a Társaság éves és középtávú tervéről;
l

g

h

a Társaság

külsŐ, valamint belső ellenőrzését végző szervek megállapításai
alapján a szükséges intézkedésekmegtétele;
a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint más belső szabályzatának meg á la p ítása, il letve mód os ítása
aTársaság cégjegyzésijoggalfelruházottmunkavállalóinakküelölése;
a Társaság munkaszervezetének kialakítása, a munkáltatóijógok gyakortása, a
m u nkaerő fog la lkoztatásá ra vonatkozó döntések meghozata la
munkaszerződés megkötése a Társaság vezérigazgatójával, a vezérigazgatő
feletti munkáltatóijogok gyakorlása, a 38. ponie) atponloai toglaltat kivételériel;
a munkaviszonyban állővezető tisztségviselő és azMt" 208. (1) bekezdés ha§
tálYa alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, rialámint az ahhoz
kaPcsolódó teljesítménybérvagy más juttatás mógállapítása, amelyet a Felügyelő
Bizottság véleményez;
dÖntés mindazon kérdésekben, amelyekben a Ptk, vagy azAlapszabály igazgatósági hatáskört állapít meg"

:
'
o

'
'

l

;

;

c

23l89

?*zeruÁl
J

c.l Felüqvelő bizottsáq

A FelÜgyelő Bizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából a
tulajdonosi jogok
gyakorlója
számára ellenőrzi a Táisaság ügyvezeteset.

A Társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

A FelÜgYelő Bizottság elnÖkét és tagjait a tulajdonosijogkört gyakorló
határozatlan
re nevezi ki. A FelügYelő Bizottság elnökét a túlajOonósilogko"Í
gyakorló választja.

idő_

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre
a) ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását;

b) kÖteles megvizsgálni a társaság va|ámennyi lényeges üzletpolitikaijelentését;
9) a FelügYelő Bizottság köteles á tulaldonoói ;ogköí gyakorio náta.rorebe tartozó
döntés tervezetét.-_a szeméJyi kérdésekkel tapisolatos óontések
kivételével- írásban véleménYezrl|ésvéleményéta tulajdonosijogkört gyakorló
által megállapított határidőn belül a tulajdonosi jogkört gyakortó, u"i"Ílint ii tg.ngitJ.ag
,"".ére postai
vagy elektronikus úton, telefaxon vagy személyesen eljuttatn-i;
d) Írásbeli jelentést készíta szamvitelről sióló torvény szerinti beszámolóról és az

eredménY felhasználásáról a tulajdonosi jogkört gyakodó részéÉ,
amely jelentés nép
kül a tulajdonosi jogkört gyakorló nem határózhatőkérdé.b"n;
kezdeménYezheti a tulajdonosi jogkört gyakorló által hozo tt határozat
bírósági felülvizsgálatát;
f) _.té4ékoztatja a tulajdonosi jogkört gyakorlót, ha megítéléseszerin t az lgazgatóság
tevékenYségejogszabályba, az Alapsiabályba, ill. a tul-ajdonosi:ogkört gyakorló
határozatajba ütközik vagy egyébként sérti a Táisaság érdekéit;
ellenőrzi a VagYonmérleg-tervezeteket es a iagyonleltár-tervezeteket;
az lgazgatóság tagjaitól, ill. a Társaság vezeto" alla.u munkaválláloitol felvilágosí_
tást kérhet, a Társaság könyveit és iratait mégvizsgálhatja;
ellenőrzi a belső információs, számviteli?s pönzugyi rendet;
ellenőrzi a Társaság - jogszabály v_agy a= Ál^ps=abály által megkövetelt
szabályzatainak (kÜlÖnÖsen: szervezeti és működési szabályzat) meglétét, jógszaná!í
rendel_
kezésekkel való összhangját és végrehajtását;
ellenőrzia költségvetésitámogatásokcéi szerintifelhasználását;
ellenőrzi a Társaság használátaaa adott állami vagyon rendeltetésszerű
haszná-

."l

g)
h)
i)
j)
k)
l)

latát.

Társaság
|"
"
deménYezi

határozatának felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője
kezés a társaságnak nincs olyan vezető tisztségÜselője, .iiá ta,."ságot
képviselhetné, a Perben a társaságot a félugyelő bizottsag áttal ti.iél'olt
teiugyelő bizottsági
tag képviseli,
d./

Könwvizsqáló

A kÖtelezően választott könywizsgáló a tulajdonosi jogkör gyakorlója elé terjesztett éves beszámolót - különösen a méilege.t és a vagyonkiáutaú-st
- megvizsgáljá ab_
bÓ] a szemPontból, hogY azok valós adaiokat tartaliiaznak-e,
illetve megfelelnek-e a
jogszabálYok előírásainak és véleményétismerteti, valamint
a beszá molőizáradékolja"
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A könyvvizsgáló véleményénekmeghallgatása nélkül a Számviteli tv. szerinti be-

számolóról érvényes határozat nem hozható. Vizsgálatára, eljárására a mindenkor halyos jogszabá lyi re nde lkezések az irá nyadók.

tá

A könywizsgáló az üzleti titok megtartása mellett betekinthet a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet; a társaság pénz-, értékpapír-,áruállom ányát és lzerádéseit megvizsgálhatja"
Az igazgatóság és a felügyelő bizottság bármikor kérheti a könywizsgálót
vizsgálatok tartására és ezekről jelentés tételére.

külön

e./ Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési rendszer - átfogva a társaság tevékenységénekegészét- jelzőrendszerként fu nkcionál.
Három részből tevődik össze:
- a vezetők ellenőrzési tevékenysége;
- a munkafolyamatokba építettellenőrzés;
- független belső ellenőr ellenőrzése.

A társaság tevékenységénekés működésének belső ellenőrzéséérta vezetői ellenórzés körében az lgazgatóság felelős, amit a felügyelő bizottság ellenóriz.
A belső ellenőrzés feladatainak ellátásában az igazgatóság alapvetően a belső ellenőr által feltárt adatokra és jelzésekre támaszkodik.
A be]ső ellenőr feladatai körébe tartozik a társaság működésének, gazdálkodásápénzkezelésének,
nak,
ügyvitelének, a társasági vagyon védelménekrendszeres felmérése; a jogszabályok, a társasági törvény, az Alapítő Okirat és a belső szabályzatok betartásának, helyes alkalmazásának ellenőrzése. A tulajdonosijogkör gyakorló határozata alapján a belső ellenőrzési tevékenységeta HM El Zrt, végzi a társaság részére.

A vezetői ellenőrzés körében az igazgatók, továbbá a különböző szintű vezetői
munkakört betöltő dolgozók kötelesek az irányításuk alá tartoző dolgozókat végzett
munkájukról és feladataik teljesítésérőlszükség szerinti gyakorisággal beszámoltatni,
és egyébkéntmeggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről"

A feltárt hiányosságok, esetleges szabálytalanságok megszüntetése érdekében
minden vezetőnek haladéktalanul intézkedni kell.
A belső ellenőrzés részletes szabályait, az ellenőrzés dokumentumait és az eljárás
rendjét a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.
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7. A döntés rendje, döntési jog- és hatáskör

A

társaság AlaPszabálYa a társaság működését és gazdálkodásának
egészét
illetően a dÖntési iog- és hatáskört mego"itla a közgyűlés
(a tulajdonosi jogkör gyakor_
lőja), az lgazgatósaó ill, azlgazgaúag elnoke tozciit.
A tulajdonosijog.kÖ.r gyakorlója é?.^7 igazgatóság a jelen SzMSz
6/a. és 6/b. pontjában rÖgzítettek szerinti tárgykörben kizáróTagÖ.
r,"t"rxörrel rendelkezik.

Az igazgatóság elnökét illeti meg a döntési jogosuttság minden olyan

amelY nem tartozik a tulajdonosi jogkör gyakorlój", uigy
táskörébe.

8. A

ügyben,

az igazgatóság kizárólagos

ha_

társaság képviselete, cégjegyzése

Cégszerű aláírást igénYel minden olyan irat, ameltyel a társaság
valamilyen
zettséget vállal, jogokat szerez, vagy amá! más - jelentős jogkövetÉzményekkelkötelejáró _
nyilatkozatot tartalmaz.
Cégszerű aláírásra (cégjegyzésre).9 képviseletijogosultsággal
fe]ruházott és a cég_
jegyzékbe bejegyzett szeméilek-jogosultak.'

.

Az Ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozói korlátozott
atáírásí
jogosultsággal rendelkeznek, melynek részletes
feltételeit a képviseleti (normatív) intéz_
kedés szabályozza"
9. A társaság belső szabályzatai

A társaságon.belÜli_munkavégzésre, annak szabályozására, a társaság gazdálkodására,
tevékenYségéreés működésére a hatályos jógszabályok előírásai
az irányadók.

A munkavégzés.nek a társaságon belüli speciális rendjét, valamint a társaság
létével és műkÖdésével kapcsolatban réllepo viszónyok szabaiyaita
belsá szabályzatok és
normatív intézkedésekhatároz zák meg,
a./ Belső szabályzatok
1. Alapító Okirat
2. Szervezeti és működési szabályzat
3. Kollektív szerződés
4. Biztonsági Szabá lyzat (minősített adatvédelem)
5. lparbiztonsági Szabályzat
6. Vészhelyzeti lntézkedésiTerv

?o=zeruÁl
J
Rendszerbiztonsági Szabályzat
8. Rendszer Üzemeltetés Biztons ágl Szabályzat
9. Számvitelí politika és kapcsolódó részei:
a.l Leltározási szabályzat
b.l Eszközök- és források értékelésénekszabályzata
c,l Önköltség-számítási és árkép zési szabályzat
d,l Pénzkezelésiszabályzat
e.l számlarend
f
Selejtezési szabályzat
1 0. Műszaki dokumentációkészítés rendje
1 1. Integrált Minőség-, Környezetközpontú, Katonai
és lnformációbiztonság lrányítási
Kézikönyv
1 2. Kalibrá ló Laboratóri um Minőség irányítási
Kézikönyv
13. Belső ellenőrzési kézikönyv
14. Arculati kézikönyv
1 5. Munkavédelmi szabályzat
1 6, T űzvédelm i szabályzat
17. Energetikai, hegesztési és emelőgép vizsgálati szabályzat:
a./ Energetikai írányelvek
b"/ Emelőgépek vizsgálati rendje
c./ Hegesztési biztonsági szabályzat
1 8. Javadalmazási szabályzat
'l 9. lnformáció Biztonsági
Szabályzat
20. lnformációbiztonsági irányítási rendszer alkalmazhatósági nyilatkozat
21. Hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat
22. yeszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat
23. VeszélYes anyagok és veszélyes készítményekvásárlásának, tárolásának, felhasználásána k szab ályzata
24. Önellenőrzési terv
2 5. Gépjá rműszabályzat
26. Mobiltelefonok üzemeltetési szabályzata
27. Munkahelyi Kockázatelemzés
7.

,l

Aláírási, utalványozási jogosultság
Szolgálati kiküldetések idő- és költségetszámolása
Gépek, eszközök kölcsönzése
Műszaki ellenőrzés szabályozása
Bélyegzők használatának rendje
Munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje
Besze rzések és szerződéskötések
,,Üzleti titok" jelölés atkalmazása
Mobil informatikai eszközök kezelése
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Kettős felhasznáá.sú termékeK t""nno
vonatkozó Belső Ellenőrzési Program
Belső Megfelelési program a haditechnikai eszközök
és szolgáltatások kivitelének,
lának,
tra
nszferjének
és
tranzitjának
.behozlta
fokozott fe lelősségvállalásáról
|0. A társaság gazdálkodásának tervezése

A társaság éves üzleti tervet készít.
A terv kidolgozásánál figYelembe kell venni a tulajdonosijoggyakorló
elvárásait, a
fő megrendelők igénYeit, vatámint a társaság ..iái
t"lrérései
alapján
meghatározott
termelési, szolgáltatási, fejlesztési tevékeny.e!"r'Ü
irányait, celtitú|Jseit, azok teljesí_
tésénekfeltételeít,eszközizükségletét.

Az Üzleti tervet a társaság évi rendes. közgyűlés e (azegyedüli
részvényes) hagy_
ja jóvá, és azt annak határozatáalapján
r."ll uá-gí"hriLri
Az elfogadott Üzleti terv képezi alapját az üzemek és más
szervezeti egységek
éves feladatterveinek, a termelés megszervezésének.
Az
üzleti terv lebontása szerve_
zeti egYségekre a gyártás-előkészítő osztály
rogúitik.i csoport feladata.
Az éves terv havi tervekre kerül tebontásra, ami tartalm
ket, az árbevételt.

azza ahatáridőt, felelősö-

A tevékenYségiés feladatcsoportosításon belül a feladatok
szervezeti egysége_
ken belül további részletezésre kerüinek.

1

1. kölfségfelosztás, fedezeti hányad megátlapítása
a kalkuláciő, azárképzés és a siámlázái ."najá--

A társaság kettős kÖnYvvitelt alkalmaz. A mérleg- és eredmény-kimutatás
formá_
részvénYes
elő, Jeienleg a mérteg az szú. 1, sz, melléklet
.írja
,,A,,változata, az
eredménY-kimutatás
a 2, sz. mellékbt ,,A" Íáftozáta szerint készül, o.r)r.irceg
eljárás_
sal való eredménY-megállaPÍtással, vagyis az összes. költséget
ás
iároroitást
meg kell
állaPÍtani, Az eredményre ható ténlezői-megbiir,áiJ
e.tekeléie es a valos összkép biz_

játa

tosítása szÜkségessé teszi, hogy a kciltsége[etá Ú}oioitástól
,"gkÜrÓ.böztessük.

A tárgyidőszakban felmerült Összes költséget költség-nemenként
kell kimutatni a
szá mviteli törvény előírása alapján.

A kÖltség-nemek szerinti csoportosítás - az eszközíelhasználások elsődleges
megjelenési formája - a társaság által folytatott teuerenységek
költségeinek költségfaj_
ták szerinti csoportosítását jelenti.
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A kÖltségfajták (kÖzvetlen - közvetett) meghatáÉ zásáta tea"r"ti
t öltségszámítás
teszj szükségszerűvé. A fedezeti költségszámítás sémáját
tekintve ot soron vezeti le az
eredménYt, kétféleköltségcsoporttal, éó ezen belül a fix költségeket
nem osztja fel a
termékekre,
A társaság a 6-os és 7-es számlaosztályokat is vezeti, a közvetett,
illetve közvet_
len költségek elkülönítésére.

Az ötsoros

séma,.

Árbevétel
2,1 P roporcionális jellegű költség
3./ Fedezeti összeg (1-2)
4./ Fix-jellegű költség
5,/ Eredmény (3-a)
1./

A

kétféle költséqcsopoft:

-

ProPorcionális jellegÚ kÖltség, az a költség, amely a termelés, szolgáltatás volumené_
vel aránYosan változik (a részvénfiársaságnál: kozvetlen
bérkö1_
ség:, ezek járulékai, gYártási külön költséglvatamint az üzemeknél
"ny"g-,"kó=vetlen
és a termelést ki_
szolgáló szervezeti egységeknélfelmeruit kozvetett költség"t i"lo"itható,
egy pro_
duktív Órárajutó kÖltsége" Ez adja a t9rnn9k, szolgáltatás kdzvetlen
cinrcitsegét).
nek részletes leírását az önköltség számítási és aikepzesi szabá|yzattartalmazza. En-
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r"rraert Xirr"tq
-

jellegű kÖltségek azok a költségek, amelyek nem
a termelés volumenének arányában, hanem más jellemző fÜggvényében váftoznak, vagy egyszer
merülnek fel (igazgatási kÖltségek, üzemek fel nem.osztható költségei).-Á riiÍ"Il"go
[öltseg esetében
az árképzésnéla vetítésialap produktív óra.
fix

A két kÖltségfajta, költségcsoport

alkalmazásának előnye abban rejlík, hogy a
ProPorcionális kÖltségek tervezhetőek az árbevétet növekedésének arányábán, a tii jer_
legű kÖltségek fel nem oszthatósága pedig azt eredményezi, hogy
a termékek, szolgáltatások jÖvedelmezőségének elbírálása a iedezeti összeg alapjái"torténhet.

Az ÖnkÖltség-számítási rendszer alapja a munkaszámrendszer, aminek alapján
a
teljes önköltség mindig számítható"

Az

kerülnek.

elkészÜlt termékek Vagy kiszámlázásra vagy készletre vételezésre

A társaság által alkalmazott kimenő számla szoftver útján készül, szígorúszám-

adású.

A kimenő számla alaPbizonylata a szállítólevél, vagy a kalkulációs-lap. A feladatok előírt minőségben történt végrehajtását a minőség-iiányítási Ó..tav
igazolja. A
kimenő számlát elsősorba n a gaidasági igazgató és a penzugyiteg fáblős
ügyintéző
írja alá.
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12. A

számvitel bizonylati rendje

Számviteli bizonylat minden olyan külső és belső okmány - függetlenül annak
a gazdasági esemény ézámviteli nyil-

nYomdai vagy egyéb előállítási módjától - melyet
vántartása céljára készítettek"

Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközÖk forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. A
gazdasági műveletek folyamatát tükröző összes bizonylat adatait á konywiteli nyilvántartásokban rÖgzíteni kell. A szigorú számadású nyomtatványokat kitolteilenul is nyilván
kell tartani. A kötött sorszámozás a kimenő számlák készítésére
is vonatkozik. A beérkező számlákat a társaság számítógépes adatfeldolgozása ,,Pénzügyi rendsze/', ,,Beérkező számlák" alrendszerébe kell rögzíteni. A számlák formai ellen-őrzése, megiende-

léssel, szerződéssel való összehasonlítása, az azon szereplő tételek főkönyvl szám
szerinti elsődleges besorolása és a számlák érkeztetése, a gyártás-előkészítő osztály
logísztikai csoport; pénzügyi kiegyenlítéseés végleges konlirozás a a közgazoasági
osztály feladata.
1.

A közqazdasáoi osztályra beérkező számviteli bizonylatok:
a.l Belső bizonylatok:
- pénztárbizonylatok;

-

kimenő számlák;
selejtítési jegyzőkönyvek;
munkáltatói kölcsön elszámolásáról szóló kimutatások;
bérfeladás és anyagfeladás,
a számla elkészítésóhez szükséges közvetlen és közvetett
költségek meghatározása víz, gáz, áram, közmű költségek (közvetett
költségek) megosztása költséghelyenként.

b.l Külső számviteli bizonylatok:
- bankbizonylatok (bankkivonatok);
- szállítő vállalatok számlái, a számlákhoz kapcsolódó vámokmányok;
- egyenlegközlők,
2./

A közqazdasáqi osztályról kimenő számviteli bizonvlatok:

- mérleg, eredmény-kimutatás;
- statisztikaijelentések a KSH részére;
- költségkimutatások - vezetői igény szerint;
- adóbevallások;
- munkaügyi bejelentések (NAV);
- TB elszámolások;
- költségvetéssel való egyéb elszámolások;
- kimenő számlák;
- munkaviszonnyal összefüggő jövedelemigazolások.
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í3. Leltározás és értékelés

A társaság a kezelésébe vagy használatába adott, illetőleg tulajdonát képező
eszközöket, valamint azok forrásait, továbbá a birtokában lévő idegen eszközöket a
mindenkor hatályos jogszabályokban előírt időszakban és módon köteles leltározni és
leltá rt készíten i a Leltározási Szabályzatba n rögzített sza bályok szerint.
Leltározási tevékenységhez tartozik a hiány és a többletek megállapítása és azok
rendezése (elszámolása) is.

A leltározás fogalma alatt a készletek és tárgyi eszközök valóságban meglévő ál-

lományának (mennyiségének) megállapítását kell érteni.

A leltározás és értékeléstársaságra érvényesszabályait a \eltározási szabályzat
rögzíti, A leltározáshoz leltározási ütemtervet kell készíteni.
Leltárkülönbözetnek minősül a leltározás során megállapított mennyiség, értékés
a könywiteli nyilvántartások szerinti mennyiség, értékközötti különbözet: a hiány, és a
többlet. A kompenzálhatő leltárkülönbözet nem minősül leltárhiánynak, vagy többletnek,

A leltározás eredménye alapján kell dönteni a dolgozót terhelő kártérítésifelelősségre vonásról, melynek eljárási rendjét a kollektív szerződés tartalmazza,
A leltárkülönbözeteketaz

éves könywiteli zárlat előtt, a számviteli előírások szerint rendezni kell. Az éves mérlegbe csak a leltárkülönbözetekkel módosított készletérték (eszközérték) vehető fel.

14. Zárlati munka, a

mérlegkészítés
és a beszámolás

A társaság a számviteli törvényben meghatározott kettós könywiteli előírásoknak
megfelelően vezeti könyveit, Működése során gazdasági eredmények keletkeznek,
melynek hatására vagyoni helyzete állandóan változik. Annak megállapítása, hogy ezek
összefüggésükben milyen hatást gyakorolnak a társaság vagyoni helyzetére és a társaság az év folyamán összességében hogyan, milyen jövedelmezőséggel gazdálkodott, a
könyvviteli zárlat feladata, ami az év utolsó hónapjának és utolsó negyedévének zárlatl
munkálatain kívül, további rendező, egyeztető és ellenőrzó feladatok elvégzését,a mérleg és eredmény-kimutatás elkészítésétigényli.

A társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári
év könyveinek lezárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könywezetéssel alátámasztott éves beszámolót készít.

Az éves beszámoló

áll:

- mérlegből;
- eredmény-kimutatásból
- kiegészítő mellékletből.

;
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A

mellé.

társaság

a

részvényesneküzleti jelentést is készítaz éves beszámoló

a

Az év végi mérleget szabályszerűen végrehajtott leltározás alapján
helyesbített, bizonylatokkal alátámasztott és ellenőrzött könywiteli nyilvántartások, valamint az évre vonatkozó főkönyvi kivonat alapján kell elkészíteni.
Mérlegbizonylatok: a leltározás alapján helyesbített nyilvántartásokkal számszerűen egyező főkönyvi számlák, illetve a főkönyvi kivonat.

Az éves beszámolót az igényeknek megfelelő mennyiségű példányszámban kell
elkészíteni, ill. bizonylatait a jogszabályi előírások szerint megőrizni, valamint közzétenni, és letétbe helyezni.
A társaság közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének azáltal tesz eleget,
ha az éves beszámolót elektronikus úton az lRM Céginformációs és az Elektronikus

Cégeljárásban Közreműködő

Szolgálat részéremegküldi.

15. A termelési folyamat

A részvénytársaságnál a termelési feladatok - erre irányuló vezérigazgatói intéz-

kedésben történő k'tjelölésseI - projekt struktúrájúszervezésben kerülnek végrehajtásra.
projekt olyan gazdasági folyamat, amely pontosan meghatározott céllal, pontosan
meg hatá rozott idő-, erőforrás- és költség ráford ítással valósu l meg.

A

1.

A proiekt végrehajtásának fázisai

1.1. Az

ajánlati szakasz

A projekt első szakasza, amely magában foglalja a kapcsolatfelvételt a megren-

delővel, az árajánlat kidolgozásának folyamatát egészen a szeződés előkészítéséig"

1.1.1"

Az alánlatkérés fogadásának módjai
A termelési folyamat az áralánlatkéréssel kezdődik, amely különféle formákban
érkezhet:

.
.

:

Szóban
írásban

§:,1Tffill!ffi"Xliilg

e,eomenyeképpen

Az a§nlatkérés bármely csatornán keresztül is érkezik, a vezérigazgatőhoz kerül,

aki döntést hoz, hogy a felkérésalapvetően illeszkedik-e a részvénytársaság tevékenységi köréhez és pillanatnyi lehetőségeihez. Nemleges döntés esetén a kijelölt ügyintéző írásban értesítiaz írásban érdeklődőt a döntésről. Az ajánlat kérés mélyebb műszaki, gazdasági értékeléséheza vezérigazgatő kijelöli azajánlati
menedzsert, akinek feladata a megrendelés elnyerésénekelőkészítése.Nagy volumenű, vagy kiemelt fontosságú feladat esetén kiemelt programmenedzsert bíz
meg, míg egyébkénta gyártás-előkészítő osztály logisztikai csoport témafelelőse
jár
el.
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1

.1

.2,

A projektmenedzsment team összeállítása

Az

alánlatra kijelölt menedzser feladata a projekt végigkíséréséhez
szükséges
stáb összeállítása. A team összeállításakor az alábbi felelősségi köröknek megfelelő funkciókat kell Iefedni:

e
o
.
.
.
.
r
.

programmenedzser
Ajánlati menedzser
Mérnök-műszaki menedzser
Minőségirányítási menedzser

Logisztikaimenedzser
Megvalósításimenedzser
Munkacsomagmenedzser
Nem program felelősök (kapcsolódó szervezeti egységek)

A projekt egyszemélyi felelóse a programmenedzser. A különböző funkciókat nagyobb program végrehajtása során külön-kütön személyek láthatják el, kisebb
feladatok esetén részfeladatok összevonhatóak akár egy fő is lehet a menedzsment team, Az ajánlati szakaszban célszerű kisebb teamet összeállítani, amely a
megrendelés elnyerésekor bővíthető ki teljes létszámra. A projekthez rendelt team összetétele a végrehajtási szakaszban általában állandó, így minden szakterü let felelőse rend elk ezik a projekt folya matának ismeretével.
1 "'1

.3.

Az ajánlat elkészítése

A projektmenedzser az alánlati szakaszban a megrendelő igényeit pontosan körülhatárolja. Az ajánlatkérés általában tartalmaz műszaki, határidő és egyéb követelményeket, de ezek konkretizáltsága nem mindig kielégítő, Az alánlatkészítés
során a team az alábbi témaköröket dolgozza ki:

.
o
.
o
.
o
o

o
1.2,

Az ajánlatkérésműszaki, gazdasági hátterének elemzése.
Alvállalkozói, beszállítói kör kialakítása.
Részletes termékfa struktúra a pontosított feladat alapján.
A termékfa elemei szerinti költségelemzés.
A feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásigény meghatározása
Fizetésütemezési terv, amely igazodik a feladatok rész- és végteljesítésénekütemezési tervéhez.
A termékkel, vagy a szolgáltatással szállítandó dokumentáció

rögzítése.
A szállítási, csomagolási, üzembe helyezési és garanciális feltételek meghatározása.

Az előkészítésiszakasz

1.2"1. Szerződéskötés, megrendelés
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AmennYiben a megrendelő társaságunkatbízza meg a feladat elvégzesével,a
további lehetőségek:

'

Kis volumenű Projekteknél lehetséges megoldás az, hogy a partner megrendelőt küld a munka elvégzésére.Ebben az esetben a még,endelés műslaki,
gazdasági referenciiiának az általunk adott árajánlatot éshellékleteit kell tekinteni.

Ha a megrendelés nem pontosan igazodik az árajánlathoz (például újabb
munkák igénylése,mennyiségi eltérésa rendelésben), akkor ezeket iisz-

tázni kell, majd új ajánlatot küldeni a módosított tartalommal.

Ha az ajánlatunkhoz képest nincs eltérés,akkor visszaigazolást kell kül-

deni a megrendelőnek.

.

NagYobb erőforrásokat lekötő projektek alappitlére a szerződés. Ez minden
műszaki, gazdasági, pénzügyi felelősségi kérdésrekiterjedő dokumentum,
amelY mellékleteivel rögzíti a megrendelő és a társaság közötti kapcsolat valamennyi elemét,

A szerződés elkészíthetó úgy is, hogy önmaga megrendelésként is funkcionáljon, de a szerződéses partner küldhet megrendelést is. A szerződés aláírója a
cégképviseleti joggal rendelkező személy (vezérigazgatő vagy igazgató), io%
alatti nyereségtartalmúszerződések aláírőja kizárőlag a vezeiiga2gaÚ. A társaság személyi állományából a szerződéskötésekben eljáró , ill. azzal- érintett munkavállalók a létesítő okirat 13,7lk. pontjában rögzített szerződések létrejöttét
nem közvetíthetik és annak létrejöttében nem működhetnek közre, ill. személyi
érintettségüket kötelesek a m u n káltatónak jelezn i.
A szerződés-tervezeteket minden esetben véleményezni szükséges az erre
szolgáló,,Szerződés-felü lvizsgálati lap" alkalm azásával, amit a szerződés tárgya
szerint felelős személy (vagy szervezeti egységvezető) indít el a logisztikai cÚport közreműködésével. A felülvizsgálat befejezésétkövetően a béérkezettvélemények, módosítások alapján a felülvizsgálati lapot indító személy készítiel a
szerződés végleges szövegét és átadja azt a logisztikai csoport részéretovábbi
ügyintézésre.
1,2.2. Projekt tervek kidolgozása

Az ajánlati anyag tervei alapján a projekt menedzsment elkészítia részletes projektszervezési terveket (tartalmi követelményeik 'A projekt dokumentációi" iímű
fejezetben találhatóak):

o
.
.
o
o

Termékfa
Munkafelosztási terv
projekt szervezeti diagram
koltségfelosztási terv
Munkalapok

A tervek kidolgozásának utolsó fázisa a terv "alapvonallá" nyilvánítása, amely ettől kezdve az előrehaladás megítélésénekreferenciája lesz.
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1.3
1.3,1

.

Megvalósítási szakasz

A projekt ellenőrzésének feladata

A

projekt folyamán, a projectmenedzser nyomon követi a tevékenység minden
mozzanatát, kü lö n ös teki ntette l a következőkre
o A menedzser az erőforrások jelentései alapján rendszeresen tájékozódik
a íolyamat pillanatnyi, naprakész állásáról
o A menedzser feladata a folyamat során kialakult trendek minél korábbi
azonosítása és elemzése. Meghatározza az adott trend hatását a project
további sorsára.
:

1.4.

A project értekezlete

A

programmenedzser

a

jelentéseken keresztül tartja.

projecttel

való kapcsolatot

értekezleteken és

1,4,1, Előrehaladási és menedzsment értekezletek

A

project tagjai hetente áttekintő értekezletet tartanak, amelyről feljegyzés készül" Rögzíti a megbeszélésen elhangzott észrevételeket, külön kiemelve a project sikeres végrehajtását veszélyeztető tényezőket és trendeket, A feljegyzés
minden adatot, tényt és kiadott feladatot felelőshöz rendel.

A dokumentum jelentésértékű,a vezérigazgató, ill. az igazgatóság ezen keresztül felügyeli a project végrehajtását,

1

.4.2. Technikai megbeszélések

A szükségszerinti technikai megbeszélések közvetlen tárgya a

gyártmánnyal,
vagy a gyártási technológiával kapcsolatos műszaki kockázatok megvitatása és
azok elhárítására javaslatok kidolgozása.

1

.4.3. A megrendelői kapcsolattartás

A programmenedzser egyik fontos feladata a folyamat közben is a megrendelői
kapcsolattartás. A szerződésben meghatározott jelentéseket és találkozókat dokumentálni kell, amelyből követhetőeknek kell lenniük a bekövetkezett eseményeknek. Az emlékeztetőnek rögzítenie kell a megrendelő projecttel kapcsolatos
tevékenységét,észrevételeit. A szerződésben a megrendelőre vonatkozó feladatok teljesítésétis rögzíteni kell, különös tekintettel azoknak a projectre való
hatására (késedelmes, hiányos, hibás teljesítés).

1"5.

A project dokumentációi

A

project teljes életciklusát a különböző szintű menedzserek
dokumentációk határozzák meg, letve követi k.

és a technikai

i l
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A dokumentáció egyik része tervjellegű, ami a különféle tevékenységeket és
azok feltételeit határozza meg. Előzetesen készülnek el, amelyek a későbbi
eseményeket előkés zitik, a m u n ka szervezettségét megteremtik.
Követő dokumentációk azok, amelyek a project pillanatnyi állásáról és trendjeiről rögzítenek adatokat. Az aktuális állapot és az elózetes tervek összevetésévellehetséges a project tulajdonságainak mérése,valamint a további
so rsá n ak előrejelzése költség- és hatá rid ő-biztonság szempontjából.

A

project életciklusa során eleinte a tervezés jellegű dokumentációk dominálnak, míg előrehaladtával egyre inkább a követő, értékelőtevékenység
kerül előtérbe.

1,5,1. Dokumentációk az ajánlati szakaszban
A folyamat általában a lehetséges megrendelővel vagy a tender kiírójával történó írásbeli vagy szóbeli kapcsolatfelvétellel kezdődik.
1.5.1,1. Titokvédelemmel kapcsolatos dokumentációk

Ha a feladat során várhatóan katonai-, ipari-, műszaki vagy egyéb üzleti titok-

kal kapcsolatos információk merülnek fel, akkor még az érintett információk
átadását megelőzően titokvédelmi megállapodást kell kötni, ami az ajánlati
menedzser kötelessége és feladata.
o

A katonai titok tekintetében előzetesen meg kell vizsgálni a megrendelő jogosultságát az adott titok ismeretére vonatkozóan, és a hatályos jogszabályok szigorú betartásával kell eljárni. Minden katonai titokkörrel kapcsolatos
döntés avezérigazgató kizárólagos joga és felelóssége.

.A

társaság saját üzleti titkainak védelme kiemelt felelőssége a tárgyalásokon résztvevő személyeknek, ezért ha ilyen jellegű információk cseréjére
van szükség, titokvédelmi megállapodást kell kötni. A titokvédelmi megállapodás megköthető a megrendelő kívánságára is.

Amennyiben titokvédelmi megállapodásra sor került, akkor azok a dokumentumok, amelyek bizalmas adatokat tartalmaznak, legalább "üzleti titok" minősítésűek. Szigorúbb követelmények esetén magasabb titokvédelmi besorolást
kell alkalmazni. Az egyéb iratok kezelésére a nyílt adatkezelésre vonatkoző ál
talános szabályok vonatkoznak.
1"5"1"2"

A project indításának dokumentumai
Amennyiben a megrendelő egy nagyobb project fővállalkozójaként beszállítói
kapacitást kíván igénybe venni, tendermeghívást küld" Egyéb esetekben árajánlatkéréssel indulhat az előkészítő tevékenység.Ezek a dokumentációk
vagy a tenderkiírásból, vagy a megrendelőtől származnak, de szóbeli megkeresésnélaz alánlati menedzser készítiel a megrendelővel egyetértésben.

37l89

O AazENAL
J
Tartalmaznia kell a következő alapadatokat:
A tevékenységtárgya, mennyisége
A megrendelő elvárt határidői
Speciális követelmények
Minőségirányítás (pl. katonai kivitel, stb.)
Bővítettterméktámogatás
készletezésstb.

.
.
.

.
.
r

Ezek a dokumentumok képezik a további tárgyalások alapját, ami a megrendelő igényétfejezi ki. Az ajánlati menedzsernek el kell döntenie, hogy a köve-

telmények kötelező érvényűek-e(például pályázatok esetén), vagy van-e lehetőség a későbbiekben műszaki, gazdaságossági okok alapján a megrendelőt
befolyásolni,

A

tárgyalások során kialakul a munkamegállapodás tervezete, amely már
egyeztetett véleményenalapul. Tárgya, felépítésemegfelel az előzőeknek, de
helyet kapnak benne az addig nem definiált részletkérdésekis. Pontosítja,
részletezi a kiinduló feladat-meghatározást.

1

.5.

1

.3"

Az aftnlat dokumentumai
A megkeresésre az ajánlati menedzsment ajánlatot dolgoz ki, amely az alábbi
témakörökre terjed ki:

.
I

Cég- és projectazonosító adatok
Feladatleírás a tendermeghivás, illetve az áralánlatkérés alapján. Az ajánlatot megelőző tárgyalásokon pontosítani kell a megrendelő követelményeit, esetleg hozzájárulásával azokat az igényeknek megfelelően módosítani.
Az alánlat már a részvénytársaság elképzeléséttartalmazza a végrehajtandó feladatról
Feladatütemezési tervek. A megrendelő igényeinek megfelelő rész- és
véghatáridőket tartalmaznak, amelyek a társaság és alvállalkozői kapacitás viszonyainak is megfelelnek,
A fizetésütemezés igazodik a feladatok rész- és végteljesítésekütemezési tervéhez. Az ütemezést lehetőleg úgy kell megadni, hogy a project
során minimális forgóeszközt igényeljen, minél jobban megközelítse az
önfinanszírozást.
Rögzíti a termékkel vagy szolgáltatással szállítandó dokumentációk

.
.

.

o

körét"

szállítási, csomagolási, üzembe helyezési és garanciális feltételek.

A megrendelő kiköthet egyéb dokumentumokat is az ajánlattal párhuzamosan,
ezeket is mellékelni kell (például adó, vám és egyéb igazolásokat).
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1

.5"1 ,4.

A visszaigazolás

Az alánlatkérő az árajánlat elfogadása után megrendelót küld. Ha az árajánlat
és a megrendelő teljes összhangban áll egymással, akkor a társaság aztvlszszaigazolja.

A visszaigazolás taríalmazza:
A munka azonosító számát
Hivatkozást a megrendelésre
A vállalási összegeket
A szállítási részhatáridőket

o
o
o
o

1.5.1.5" A szerződés

Aszerződés az ajánlaton alapul, kiegészítve az újabb megrendelői egyeztetésekkel. Minden szerződés-tervezetet és minden újabb igényt meg kell vizsgálni műszaki, gazdasági, jogi és egyéb szempontok alapján is. Az erre szolgáló
,,Szerződés-felülvizsgálati lap"-ot a témafelelős személy vagy szervezeti egység vezetője indítja és a beérkezett vélemények, javaslatok alapján elkészítia
szerzódés-tervezetet egységes szerkezetben és a szükséges példányszámban és további ügyintézésreátadja a logisztikai csoportvezetőnek. A szerződés tárgyát képező feladatok részletezéseés műszaki tartalma általában a
mellékletbe kerülnek munka-megállapodás formájában, a szerződés elválaszthatatlan részeként.
A szerződés minimális tartalma:

.
o
.
o
o
.
.
.
o

1,5.2"

Megrendelő és szállító azonosító adatok.
A feladat pontos specifikálása.
Rész- és végteljesítésihatáridők.
Fizetési határidők és összegek (vállalkozói díj)
A teljesítésselés a fizetéssel kapcsolatos felelősségi viszonyok.
Szankciók
Termékstruktúra
Kapcsolattartó felelősök kijelölése
A project folyamán készülő jelentések szabályozása

Dokumentációk az előkészítésiszakaszban
A project tervezése alapvetően befolyásolja a további tevékenységeket. Az
előkészítő fázis végéna tervek rögzítésre kerülnek, így az előrehaladási vizsgálatok alapját képezik"

1"5,2.1" Termékfa

Nem feltétlenül esik egybe a társaság termékcsaládfájával, hiszen a megrendelő speciális igénye szerint akár több kifejlesztett eszköz részegységeiből is
állhat a project tárgya. Ez a struktúra a projectben szállítandó termékek rendszerezésétjele nti h iera rch ikus csoportosításban.
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1

.5.2.2. Munkafelosztási terv

A

munkafelosztási terv a termékfára épülő munka-meghatározási terv. Megmutatja a termékek és a munkafolyamatok kapcsolatát. A termékfa valamenynyi elemére lebontva meghatározza a szükséges munkafolyamatokat és tevékenységeket erőforrás típusonkéntibontásban. Ez a terv nem foglalkozik a tevékenységekidőrendiségével, csak rögzíti az igényeket. Olyan termékeknél,
amelyek már elfogadottak és dokumentáltak, felhasználja a korábban meghatározott normaidőket. Abban az esetben, amikor a project része a fejlesztés is,
a gyártás-előkészítő osztály végzi el az előzetes erőforrásigény-becslést.
Közvetlen céljai:
program és technikai tervezés segítése
költségbecslésmegalapozása
Az erőforrás ütemezés bemenő adatai
Folyamatállapot és probléma analízis alapadatok

o
o
o
,

1

.5.2,3 " Project szervezeti diagram

A munkafelosztási terv alapján a project menedzsment meghatározza a részvénytársaság azon szervezeti egységeit, amelyek az adott feladatot elvégzik.
Az erőforrás igényt hozzárendeli a szervezeti struktúrához" A szervezeti egy-

ségek vezetői és a programmenedzser közösen határozzák meg a projectben
résztvevők számát és felelősségi körét, Specifikálja, hogy az erőíorrások teljes, vagy részmunkaidőben állnak-e a project rendelkezésére. A project szervezeti diagram grafikus formátumú mátrixként jelenik meg.
1,5.2 "4, Költségfelosztási terv

lgazodik a munkafelosztási tervhez és annak soraihoz, megadja a várható
anyag, munkaidő és egyéb költségeket. A résztevékenységekösszegzése
után meghalározhatő a project teljes várható költsége. A későbbiekben a költségtúllépés
és megtakarítás ellenőrzésének alapeszköze lesz. Az egyes tételeknél nemcsak a költségráfordítás igényétadja meg, hanem specifikálja a
költség felmerülésének idejét és módját. Fontos alapadatot szolgáltat a project
folyamatos fi nanszíro zásának igényeiről is.
1.5,2.5. Munkalapok

A munkalapok valósítják meg a munkafelosztási terv legalsó szintjét. Egyedi-

leg azonosítja a végrehajtó szervezeti egységet és erőforrást, meghatározza a
tevékenységet és kijelöli a felelőst. A munkalapok formátuma a részvénytársaság dokumentum-formátum (bizonylati album) gyűjteményében lévő sablonnak megfelelő.
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1,5.3.
1

Dokumentációk a megvalósítási szakaszban

.5.3,1 . Project végrehajtási terv

A project végrehajtási terv a megvalósítási szakasz alapterve, amely magában
foglalja:

.

o

.

o

a munkafelosztási terv valamennyi munkafolyamatát,
a project szervezeti diagramban megjelölt erőforrások
hozzárendelését,
a folyamatok végrehajtásának pontos ütemtervét,
a feladatokra bontott költségszámításokat.

Megjelenési formája papíron a Gantt diagram és hozzá tarlozó részletező táblázatok, A project végrehajtási terv adatait a társaság számítástechnikai rendszerébe is fel kell vinni, amelynek fontos feladata az adatok naprakész követése, A program vezetésévela határidő biztonság, és a költségek követésének
referenciaadatait rögzíti a dokumentum. A terv elkészülte után alapvonallá válik, amely azonban a végrehajtás során korrigálásra kerülhet. A tervet olyan
pontossággal kell előre elkészíteni, hogy utólagos korrekcíóra minél kisebb
szükség legyen.
1.5.3,2. Feljegyzés a heti megbeszélésről

A project értekezleteiről minden esetben feljegyzést kell készíteni, ami rögzíti

a megbeszélésen elhangzott észrevételeket, külön kiemelve a project sikeres
végrehajtását veszélyeztető tényezőket és trendeket. A feljegyzés tartalmazza
a tagok esetleges ellenvéleményétis. Célja, hogy a project folyamata, a feltárt
hiányosságok, a meghozott intézkedések, a külső nehézségek,a független
akadályoző tényezők és a belső káros folyamatok és kezelésük utólag is követhető legyen" A feljegyzés minden adatot, tényt és kiadott feladatot felelőshöz rendel.

A feljegyzésben folyamatosan értékelni kell a projectnek a tervekhez viszonyított haladását. A végrehajtási szakaszban a feljegyzés számszerű értékettartalmaz a határidő és a költségfelhasználás megítéléséhez,A meghatározás
alapja a társaság számítógépes rendszerének adatsora, amit az alábbiak szerint kell kigyűjteni:

.
.

.

"Az ütemterv szerint tervezett költségek" a project pillanatnyi állapotát a
project végrehajtási tervnek az adott naptári napra vonatkoztatott adataihoz viszonyítjuk.

"A végrehajtott munkákra tervezett költségek" az eredeti ütemterv szerinti munkák tényleges állapotának tervezett költségeit rögzíti, figyelembe véve a késéseketés a hamarabb elvégzett munkákat.
"A végrehajtott munkák aktuális költségei" a vizsgált naptári napig ténylegesen felmerült költségeket rögzíti. A dokumentum jelentésértékű,a

vezérigazgatő

és az

project vé9rehajtását.

igazgatóság ezen keresztül felügyeli
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1,5.3.3. Emlékeztetők a megrendelői kapcsolattartásról

A programmenedzser egyik fontos feladata a folyamat közben is a megrendelői kapcsolattartás. A szerződésben meghatározott jelentéseket és találkozókat dokumentálni kell, amelyből követhetőeknek kell lenniük a bekövetkezett
eseményeknek. Az emlékeztetőnek rögzítenie kell a megrendelő projecttel
kapcsolatos tevékenységét,észrevételeit. A megrendelőre vonatkozó feladatok teljesítésétis rögzíteni kell a dokumentumnak, különös tekintettel azoknak
a projectre tett hatására (késedelmes, hiányos, hibás teljesítés). Ha a megrendeló tevékenységekésedelmet, vagy költségtúllépéstokoz a projectben,
akkor erre az emlékeztetőnek külön ki kell térnie,

1

.5,3,4, Szerződésben rögzített jelentések

A megrendelő a szerződésben kikötheti külön rendszeres, vagy eseti jelenté(például havi jelentések)" Ezek a dokumentumok igazodnak a
sek készítését
szerződéses kötelezettségekhez,

1

m

ind ütemezésében, m ind tartalmában.

.5.3.5. Eseti jelentések

A

projectmenedzser felett felügyeletet gyakorló vezérig azgatő külön írásos
vagy szóbelijelentés készítésétrendelhetik el. Tartalma esetileg kerül meghatározásra"

1.5"4.

Dokumentációk a lezárási szakaszban

A project zárása után elemezni kell a teljes végrehajtási folyamatot. Ellenőrizni
kell, hogy a kiindulási terv mennyire volt reális, illetve a végrehajtás során milyen egyéb problémák merültek fel. A kiadott és a ténylegesen felhasznált
normaidők értékeléseután dönteni kell, hogy a terv vagy a végrehajtó szerv
hibájából származott az eltérés.A tapasztalatok alapján módosítani kell az
egyes termékekhez kapcsolódó adatlapok adatait.

1.5.5. Az aláírásijog
Az áralánlatot, a szerződést

(ill. az esetleges szerződésmódosítást) és a visz-

szaigazolást a vezérigazgató vagy igazgató írja alá. A megrendelő kérésére
ezen felül a programmenedzser (projektügyintéző) aláírása is rákerülhet a dokumentumokra. A megrendelői kapcsolattartás dokumentumait a programmenedzser önállóan jegyzi. A projectmenedzsment tagjai önálló aláírási joggal
nem rendelkeznek.

A belső jelentések, tervek, iratok készítői aláírásukkal hitelesítik az adott dokumentumot.
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A fejlesztési folyamat menedzselése során a termelési folyamat fejezetben teírtakon túl az alábbiakban összefoglalt dokumentumoknak kell elkészülni, illetve ezek
alaPján kell a folyamatot irányítani. Ezen dokumentumok elkészítésért
a programmenedzser, illetve kisebb projectek esetén ennek hiányában, a fejlesztést végző szervezet (gyártás-előkészítő osztály, műszaki csoport, vagy biztonságtechni[ai osztály)
vezetője a felelős.

1.

Dokumentumok

1.1.

Munka meghatározás

.

o

.

o
o

Általában a megrendelő készíti,vagy vele egyetértésbenkészül.
A különfé]e előzetes becslések alapját képezí.
Áftalában a szerződés melléklete, és a megvatósítási menedzsment hatáskörébe tartozik.

Definiálja az elvégzendó munkákat, az egyes tevékenységek ütemezését és a
project mérfóldköveit.

Tartalmazza a felhasználandó dokumentációk jegyzékét,valamint a project és
m inőség rá nyítási me nedzsmenttel szemben támasztott követelményeket.
i

1"2.

Műszaki ajánlat

o
o

o
1.3.

Ez a dokumentum megegyezhet a megrendelő által adott műszaki követelményekkel.
Aláírás után a szerződés mellékletévéválik és a megvalósítási menedzsment

hatáskörébe tartozik"
Tartalmazza a felhasználandó dokumentációk jegyzékét,a globális termék családfát, a működési környezetet és a rendszer külsó kapcsolatainak definícióját.

szerződés

A szerződéssel szemben

mazza.

1.4.

támasztott követelményeket

a

15. 1,5.1,5. pont tartal-

Fejlesztésiterv

.
.

Definiálja az egész fejlesztési program végrehajtását.
Átfogóan igazolja a megrendelő számára, hogy a vállalkozó milyen szervezettel
és szervezéssel fogja teljesíteni a szerződésben foglaltakat.
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Fő részei:
1. A fejlesztés tárgya

Az alkalmazandó és a referencia dokumentációk jegyzéke
3. A project megvalósítására létrehozott belső szervezet

2"

4. A szükséges ipari együttműködésre vonatkozó elképzelés
5, A fejlesztési tevékenységmunkacsomagjai és a végrehajtásért

felelős személyek

6. A logisztikai támogatás folyamata (ha nincs külön logisztikai támogatásiterv)
7. A megvalósítási menedzsment ismertetése (ha nincs külön megvalósítási
menedzsment terv)
8. A teljes fejlesztési ütemterv
9. A project menedzsment megvalósítása (a folyamat, a műszaki és a pénzugyi
ellenőrzés bem utatása)
1.5.

Minőségterv / Minőség-, kockázat- és konfiguráció teru

A minőségterv a HM ARZEttÁl Znt. által készített dokumentum, ami megh atározza, milyen eljárások és a hozzájuk társított erőforrások ki által és mikor lesznek alkalmazva egy meghatározott projekt, termék, folyamat vagy szerződés követelményeihez. A minőségtervek kielégítikaz AQAP 2105 normatív dokumentum követelményeit a vonatkoző szeződés/megrendelés alkalmazandó követelményei szerint,

A minőségterv részétképezheti, illetve terjedelmétől, részletességétőlfüggően különálló dokumentumként kidolgozásra kerülhetnek a projekttel, termékkel, folyamattal kapcsolatos kockázatkezelési, kockázatelemzési, a konfiguráció-irányítási
eljárások, valamint a megbízhatósággal és karbantarthatósággal kapcsolatos elóírások,

1.6.

M egv a lósítá

si me

ne

dzsme nt

te

rv

A megvalósítási menedzsment terv definiálja

o
o
o
o

1.7

á íIegvalósítási menedzsment szervezeti felépítését
€l íTl€gvalósítási folyamat mérfóldköveit és működésifeltételeit
á íT,l€9valósítási menedzsment által alkalmazott eljárásokat és
eszközöket
külön a szoftver megvalósítási menedzsment eljárásait

Log i szti ka i

A

tá

mog

atási

te

rv

logisztikai támogatási terv definiálja a project tervezési és fejlesztési feladatai
vonatkozásain ak menedzse lésérevo n atkozó elképze léseket.

log isztika i
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1"8. Műszaki specifikációk

'
'
o

A műszaki specifikációk tarlalmazzák a szállítandó tételek leírását és azok
működési és logisztikai környezetét.
Ennek megfelelően leírják az..anyagminőségekre vonatko zó előírásokat, a
hardware, software és kezelői funkciókat, továbbá defíniálj ák a rendsier
fu n kcionális és fizikai felépítését.
Minden információt megadnak, ami ahhoz szükséges, hogy egyértelmű legyen
a megrendelő igénye a szállítandó tételekre vonatkozóan. -

A fenti dokumentációk közül vannak kötelezően elkészítendők és vannak, amelyek
használatáról a project vezetője dönt.

A kötelezően elkészítendő dokumentációk a következók:

o Munka-meghatározás, ami magába foglalhatja a műszaki specifikációkat
o szerződés, ami tartalmazh atja a műszaki ajánlatot
Fejlesztési terv, ami tartalmazhatla a munkacsomagokat, illetve a felada_
' tok
megosztását, a megvatósítási

o

2.

menedzsment teúet és a logisztikaj támogatásitervet is
Minőségterv / Minőség -, kockázat- és konfiguráció terv

proiectfelülvizsqálatok

A Project felü.lvizsgálatok célja eltenőrizni, hogy a megvalósítás során hogyan teljesÜlnek a műszaki követelmények. A project előrehaládásával
ezek afelÜlvizsgálatok egyre részletesebbé válnak.
A fejlesztési tervben kell meghatározni, hogy az mikor és milyen tartatommal való_
sul meg, figyelembe véve a project rompleiitasát, tartamát éékockázatát.
2.

1

.

Rendszer követelmények felülvizsgálata

o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
.
.

A létező rendszerek áttekintése
Annak ellenőrzése, hogy a megrendelő igényeinek és követelményeinek

teljes mértékben megfelel-e a kialakítandó termék, illetve rendszer
ff kÖvetelménYeknek való megfelelés részletes igazolása a hardver, a
szoftver, a logisztikai támogatás és a speciális gyartasi eljárások területén
A termékkel szemben támasztott funkcionális követelmények megértése
és elemzése
szoftverek esetén az interfész követelmények áttekintése

A lehetséges megotdások elemzése, és ezek alapján egy előzetes project

megvalósítás defin iálása
Előzetes ütemterv kidolgozása
{ szoftver specifikáció elkészítése
Műszaki és gazdasági elemzés
Előzetes kockázati analízis és a kritikus területek feltérképezése
Erőforrás-analízis
Az alternatív lehetőségek feltárása (beszállítók, alvállalkozókbevonása)
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2.2" Rendszerterv felülvizsgálat

o
o
o
.

A termékkel szemben támasztott követelmények előzetes
érvényesítésea megvalósítás során
A fejlesztési- és minőségtervek / Minóség-, kockázat- és konfigurációirányítási
tervek elkészítése
A tesztelési követelmények elemzése
szükség esetén a támogatási tevékenységanalízise.

2.3, A specifikációk felülvizsgáIata
o A hardver és szoftver specifikációk részletes elemzésétjelenti
Ezeket külön kell választani a szoftver specifikációk felülvizsgálatára és a hardver
specifikációk fe ü lvizsgálatá ra vo natkozóan.
l

2.4" Előzetes terufelülvizsgálat
Aa előzetes tervfelülvizsgálat célja a fejlesztési rendszerterv elkezdése és kibontása után annak ellenőrzése, hogy a megvalósított, részletezett tervek megfelelneke a megfogalmazott követelményeknek. Ennek érdekébenmegtörténik az elkészített tanulmányoknak (megbízhatóság, javíthatóság, logisztikai támogatás, ergonómia, mérnöki biztosítás, stb.) a felülvizsgálata, amelyek a részletezett tervezés
irányvonalát fogják alkotn

i.

a

mintákat, maketteket, deszka-modelleket, és labormintákat,
továbbá elemezni kell a tervezett fejlesztő eszközöket (eljárások, segédeszközök,

Ellenőrizni kell

stb.) is"

Szoftverek esetén a 3.2 pont szerint kell eljárni.

2.5.

Kritikus tervfelülvizsgálat

A kritikus teMelülvizsgálat célja a prototípus gyártáshoz szükséges teljes tervdokumentáció (lásd 4. és 5. pontok) ellenőrzése és minősítése,

Szoftverek esetén a 3.4 pont szerint kell eljárni.

2.6.

Formális minősítési felülvizsgáIat
A funkcionális megvalósítási vizsgálat elvégzésétjelenti rendszer szinten,
Szoftverek esetén a 3.9 pont szerint kell eljárni"

2.7"

Elfogadási teszt felülvizsgálata

A termék viselkedésének ellenőrzése, miközben a megrendelővel közösen

elké-

szül az elfogadási teszt.

Szoftverek esetén a 3"10 pont szerint kell eljárni.

A felülvizsgálatok között vannak kötelezően elvégzendók és vannak, amelyek lefolytatásáról a project vezetője dönL A kötelezően végrehajtandó felülvizsgálatok a
következők:

?orzeruÁl
J
'
o
o
n

3.
3.1.

Rendszer kÖvetelmények felülvizsgálata, amely egyszerűbb projectek esetén amikor nlncs szükség külön rendszerterv készítésére
- helyettésíthetia rendszerterv felülvizsgálatát, illetve a műszaki specifikációk felülvizsgálatát
kritikus terv felülvizsgálat
Formális minősítési vizsgálat, amely az egyszerűbb termékek esetében magába foglalhatja a funkcionális és fizikai megvalósítási vizsgálatokat
Elfogadási teszt felülvizsgálat.

A szoftveríejlesztés speciális elemei
A szoftverek fejlesztése a termék speciális tulajdonságai miatt bizonyos pontokon
eltérő folyamatot igényel, A hardware termékekhez képest, amelek fizikailag is
avulnak, a szoftvereknél csak erkölcsi avulás történik az életciklusban.
Előzetes teruezés

Az előzetes tervezés során készül el a

rendszerterv, amelynek
részei a következők:
A program blokkok funkcionális megtervezése
Az ínterfészdokumentációk elkészítése
o A szoftver tesztelési tervének elkészítése

a

legfontosabb

.
.

3.2.

Előzetes teru felülvizsgálat

Az előzetes

terv felülvizsgálat célja: ellenőrzi, hogy a szoftver előzetes tervezése
során elkészült megvalósítási elképzelésekmegfelelnek-e a megfogalmazott követelményeknek.

3,3,

Részletes teruezés

.
.

3.4.

A Program blokkokon belüli, külön kezelhető alprogramok részletes megterve-

zése
Az egyes program blokkokhoz és alprogramokhoztartoző tesztprogramok részletes megtervezése,

Kritikus teru felülvizsgálat

A kritikus terv felülvizsgálatának célja a programkód megírásához szükséges, 3.3
pont szerinti részletes tervd oku mentáció ellenőrzése és m inősítése.

3.5.

A programkód megírása

.

o
3.6.

A program blokkok, és azok alprogramjai kódjának megírása
Az egyes program blokkokhoz és alprogramokhoztartoző tesztprogramok kódjának megírása

lntegrálttesztelés

.
.

A program blokkok egyedi tesztelése
Az együttműködő blokkok közös tesztelése
47l89
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3.8"

Rendszer teszt

o
o

A teljes programrendszer tesztelése
A teszt eredmények elemzése

Szoftver elfogadási teszt felülvizsgátat

A szoftver működésének ellenőrzése, miközben a megrendelővel közösen
ténik az elfogadási teszt.

3.9.

megtör_

Szoftverinstalláció

o

.
.
.

A
A
A
A

kezelői kézikönyv elkészítése
kezelők kiképzésénekmegtervezése
programrendszer installálása
kezelők kiképzése

3.10. A szükségessé váló szoftver módosítások elvégzése

o
.
o
.
o

A
A
A
A
A

változtatásra vonatkozó igény felmérése
módosítás megtervezése
módosítás végrehajtása a program kódban
módosítás tesztelése
módosítás bevezetése a gyártásba

A fentifeladatok közül vannak kötelezően elvégzendók és vannak, amelyek elvégzésérőla project vezetője dönt. A kötelezően végrehajtandó feladatok a következők:

.

.
o
.
o
.
.

szoftver specifikáció felülvizsgálat, amely egyszerűbb szoftverek esetén magába foglalja a követelmények részletes elemzését, illetve a rendszerterv elkészítését(lásd 2.3 pont)
Részletes tervezés
kritikus terv felülvizsgálat
A programkód megírása
Rendszer teszt, amely egyszerűbb szoftverek esetén magába foglalhatja az
integrált tesztelést
szoftver elfogadási teszt felülvizsgálat
szoftver installáció
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4"

A terméket meqhatározó tervdokumentáció csomaq

A terméket meghatározó tervdokumentáció csomagot verziószámmal kell ellátni,
és ennek meg kell jelennie a rajzszámban is. Ennek megfelelően minden termék
esetén legalább három verzió készül, melyek a következők:
o A kritikus terv felülvizsgálatra kerülő dokumentáció esetén
A kritikus terv felülvizsgálaton meghatározott javítások
elvégzéseután
A prototípus bevizsgálása után szükségesséváló módosítások
elvégzéseután

.

.

A terméket meghatározó terudokumentáció csomag tartalma:

.
.
o
o
o
o
.
.
5"

Családfa
Összeállítási rajz
Rész-összeállítási rajzok
Műhelyrajzok
Anyagjegyzékek
kereskedelmi anyagok referenciái
Művelettervek
ldőnormák

A terméket meqhatározó. iqazolt tervdokumentáció csomaq

A

terméket meghatároző, igazolt tervdokumentáció csomagot is verziószámmal
kell ellátni, és ennek meg kell jelennie a rajzszámban is. Ennek megfelelően minden termék esetén legalább három verzió készül, melyek a következók:

.
.
.

A kritikus terv felülvizsgálatra kerülő dokumentáció esetén
A kritikus terv felülvizsgálaton meghatározott javítások
elvégzéseután
A prototípus bevizsgálása után szükségesséváló módosítások
elvégzése után

A terméket meghatároző, igazolt tervdokumentáció csomagot azok a számítások
és méretezések alkotják, amelyekkel igazolható, hogy a termék kielégítia megrendelő által támasztott követelményeket,

6.

Prototípusqvártás
Mivel a tervdokumentációk végleges kialakítását jelentősen befolyásolja a prototípuson elvégzett vizsgálatok eredménye, a prototípus gyártása mindenképpen a
fejlesztési folyamat részénektekintendő.
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. Üzemfen ntartás-, el látás,

i

n

gatla

n

keze lés, energ

ia

gazdá tkodás

A társaságnál éves tervek alapján történik az épületek, építményekés energeti-

kai berendezések állagmegóvása, karbantartása és felújítása.Az üzemfenntartás léne_
tőségeit és hatáskörét meghaladó felújításokat, időszakós hatósági vizsgálatokat, ill, az
azokra való felkészüléstmegrendelés alapján külső vállalkozásoi vegzit<. Az energeti_
kai rendszerek és berendezések üzemeltetését és karbantartását általában saját slak_
emberállomány hajtja vég re"

A

munkavállalók védőruhával, védőeszközzel való ellátása a szükségtetek sze-

rint, a tisztító és tisztálkodó szerekkel, valamint védőitallal való ellátás norm}k alapján
folyamatosan, az irodaszerrel való ellátás jóváhagyott megrendelések alapján történik.

Az üzemfenntartás végzi a társaság iroda- és szociális helyiségeinek takarítását,

a külső területek parkgondozását, továbbá anyagmozgatási és segédhunkási feladatokat teljesít, szervezi és irányítja a keletkező kommunálís és egyes veszélyes hulladékok
előírások szerinti elszállítását és elhelyezését,biztosítja a gazdasági és a zárt terület
anYagforgalmát; a társaság energiaszükségletének meghatározását, az energiaféleségek lekötését, a felhasználások naprakész regisztrálását, az energiával való ésszerű
gazdálkodás szervezését, ellenőrzését és irányítását.

1

8. Adatvédelem, ü gyvitet, számítástechnikai

információvédelem

A minősített adatvédelem a Honvédelmi Minisztérium Biztonsági Szabályzata figyelembevételével a részvénytársaság mindenkor hatályos Biztoniági Szaiályzata
szerint történik.
A társaság ügyintéző állománya tevékenysége folyamán minősített és nyílt iratokat készít.A minősített adatot tartalmazó iratokba a biztonsági vezető által kiádott felhasználói engedély alapján történhet betekintés, hasonlóa n az üzleti titok megőrzésére.
Az adatvédelmi ügyintéző a jogosult személyekről naprakész nyilvántartást vezet,
melynek egy másolata az ügyviteli irodában kerül kifüggesztésre.
A nyílt iratok kezelése és az ügyviteli tevékenységaz HM és az MH Titokvédelmi

és Ügyviteli Sza

bá

lyzata (ÁlUS; rendelkezései

n

ek

alkalmazásáva

l történ ik.

A szervezeti egységek egymás közötti nyílt levelezésüket az ügyviteli iroda által
kiadott gyűjtőből bonyolítják le. Minósített iratokat csak az ügyviteli iroda útján továbbíthatnak egymásnak.
Külső szervekkel történő levelezés - minősített, nyílt - csak az ügyviteli iroda útján
történhet, valamint a megfelelő nyilvántartási kötelezettség betartása mellett faxon.
E lektron ikusa n kizá rólag nyílt ad atok tová bbíth atók.
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Az iratok nyilvántartott továbbítása:

-

nyílt iratok esetében postán, telefaxon, elektronikusan, illetve esetenként személyesen;

minősített iratok esetében az Állami Futárszolgálat útján, esetenként külön

futárral.

A

kimenő iratok esetében a nyilvántartásba vételt, a borítékolást az ügyviteli iroda
végzi. A számlák, egyéb gyűjtős anyagok postázása esetén az ügyintézővégzi a borítékolást, azok be ltarta máért felelősséggel tartozik,
l

Az iratokat tartalmazó beérkező küldeményeket az ügyviteli iroda veszi át, bontja, és
referálja a vezérigazgatónak, ill. az igazgatóknak a munkarendben meghatározott időben, valamint nyilvántartja azokat,

Az ügyviteli iroda a reíerálás során kiszignált ügyintézőt té$ékoztatla, aki az ügyviteli
iroda nyitvatartási ideje alatt az iratot személyi kartonon vagy kézbesítőkönyvben átveszi, és azt belső leírásába vagy iratgyűjtőjébe bevezeti.
A társaság rendeltetéséből adódóan nagy mennyiségű javítási szabályzattal, illetve
javítási dokumentációval rendelkezik. Ezek tárolása a gyártás-előkészítő osztályon történik. A dokumentációk nyilvántartását, tárolását, az ügyintézőknek történő kiadását a
dokukezelő végzi az előírások betartásával (HM Áft,/40. számú lratkezelési Szabályzatában foglaltak szerint)

A

rajztár feladata

másolása.

az alkatrészgyártáshoz szükséges rajzok nyilvántartása, tárolása,

A társaságnál a gépesítettiratkészítéskiterjed az iratok másolására, illetve sokszorosítására. Minősített iratokról másolatot csak az ügyviteli iroda készíthet. Üzleti titokról,
nyílt iratról készíthető az ügyintéző által is másolat, az iratkezelési szabályzatban meg_
határozott előírások figyelembevételével.A másoló, sokszorosító gépek rendeltetésszerű használatáért, a titokvédelem betartásáért a kijelölt kezelő a felelős.

Az

elintézett ügyek irataira, a javításhoz már nem szükséges rajzokra, utasításokra
az ügyintéző rávezeti az elintézésmódját, továbbá javaslatot tesz az illetékes munkahelyi vezetőknek az irat tárolási idejére, illetve megsemmisítésére.

A HM

központi irattárába a sorszámos rendelkezés 1" számú példánya, továbbá a
v ezérigazgató á lta l megh atá rozott iratok kerü lnek.
lratok bezúzásos (égetéses)megsemmisítésérecsak a vezérigazgató írásos engedélye után kerülhet sor.

A minősített iratok egy eredeti példányát a HM Központi lrattárba kell felküldeni,

majd a felülvizsgálást követően semmisíthetők meg.

Abélyegzők és a személyes kezelésű pecsétnyomók használatának és nyilvántartásának rendje vezérigazgatói intézkedésben kerül kiadásra, a lenyomat szerinti nyilvántartás az ügyviteli iroda feladata,
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A társaságnál csak a nyilvántartásba vett személyi pecsétnyomók használhatók. A
bélYegzők és pecsétnyomók csak eredeti formájukban-hasznatnátor fel, azokat megvál-

toztatn i, feliratu kat módosíta

n

i

vagy megcson

k

ítani szi g o rú a n

ti l o

s.

A társaság vezérigazgatója a bélyegzők használatárajogosult személyeket intézkedésben határozza meg. A hivatalos bélyegzőket az ugyúitétiiroda a meghatározott
személyeknek névre szólóan adja ki személyi kartonon, amit a belsó leírásbá is be kell

vezetni"

A hivatalos bélyegzők, pecsétnyomók használatáért és biztonságos megőrzéséért
a használatra jogosult személy munka- és büntetőjogi felelősséggel tártozit. n bélyeg-

ző, pecsétnyomó használatijogát átruháznl nem lehet.

Az elhasználódott bélyegzőkről a cserét igényló iraton lenyomatot kell venni. Ha az
elhasználódás olyan mértékű,hogy az eredeti felirat olvashatatlan, akkor a lenyomat
mellé a bélyegző eredeti feliratát is fel kell írni.

Bélyegző elvesztése - szemétyi kezelésű pecsétnyomó kivételével- esetén jegyzőkönyvet kell készíteni,melyben a bélyegzőt átvett személy adatain kívül az ekeóztes
körülményeit is rögzíteni kell.

19. Munka- és balesetvédelem, tűzrendészet

A társaságnál folyó munkavédelmi tevékenység szabályozása a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a munkavédelmi szabályzatban rögzített; a tevékenységet a
tulajdonosi jogkör gyakorlójának határozata alapján a HM El zrt. végzi.
A munkavédelmi szabályzat előírja az egészségesés biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkátvégzők egészségénekmegóvásá érdekében, amelyek biztosításával megelőzhetők a munkabalesetek és a fóglalkozási
megbetegedések" Tartalmazza továbbá a különböző szintű szervezeti egységék (vezetőik) ezzel kapcsolatos feladatait és az eljárások rendjét,

.A

társaság tűzvédelmi feladatainak, a végrehajtás szervezete felépítésénekés
működésének szabályait a vonatkozó jogszabályok alapján a vezérigazgató által jóváhagyott tűzvédelmi szabályzat és tűzriadő terv írja elő; a tevékenységeta tulajdonijogkör gyakorlójának határgzata alapján a HM El Zrl. végzi,
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20. A társaság területére történő be- és

kiléptetés rendje

A társasághoz történó be- és kilépésrendjét részletesen a mindenkor hatályos
lParbiztonsági Szabályzat tartalmazza, A technikai területre az idegen magyar és
külföldi állampolgárok részéreideiglenes belépésta vezérigazgatő, távolléteben a
m űszaki igazgató en gedélyezhet.

A honvédségitechnikai eszközökre vonatkozó titokvédelmi követelmények
biztosítása érdekébena rezsim körbe tartoző technika elhelyezése a társaságnál ún.
"védett" körletben történik.
A védett körletnek kijelölt helyiségekbe a különleges technikai eszközök javítási ideje alatt az érvényesbelépésiengedéllyel nem rendelkező idegen személyek
be léptetését a v ezérigazgató javaslata a lapján
:

- a HM KözigazgatásiÁllamtitkár,

valamint

, a HVK Híradó lnformatikai és lnformációbiztonsági Csoportfőnök útján - a HM Védelemgazdaságért Felelós Helyettes Államtitkár engedélyezheti.

21.A társaság tranzit szállása

A társaság a biztonságtechnikai telepítési részleg elhelyezése, ill. a telepítők
heti váltásos munkavégzéséből adódó elszállásolása érdekében ún. tranzit szállást
működtet a2100 Gödöllő, Dózsa Gy, út 59-63. sz. alatti fióktelepén, Ez a fióktelep a
GYEO szervezetébe tartozó logisztikai koordinátor és a takarító-gondnok munkavállalók munkavégzési helye, továbbá ltt került kialakításra a bíztonságtechnikai raktár
is, ami szervezetileg a raktározási részleghez tartozik,
22.A társaság szolgálati lakása

A társaság saját tulajdonát képezi a 4400 Nyíregyháza, Országzászlő tér 10.
|lll32. sz. alatti lakásingatlan, amit a társaság szolgálati lakásként tar|fenn, elsősorban azon, aránytalanul távollakó munkavállalói részére,akiktől a napi munkába járás
nem várható el az állandó lakcímükről a társaság székhelyére.

53/89

?*zeruÁl

ll.

xülöttös

nÉsz

54l89

?*zeruÁl
J

2. HM

nnzeruÁr ELEKTRoMEcHANIKAI zRT,

szERvEzerl relÉpírÉse

relücyeló

elzorrsÁo

vezÉRlcezcnró

Belső ellenőr
(HM ElZrt.)

Rendszergazda

Műszaki igazgatóhelyettes

Koordinációs osztály

Logisztikai és ügyfélkap-

Közgazdasági

osztály

csolatiosztály

Műszakiosztály

Üzemfenntartási osztály

Haditechnikai üzem

Raktározási részleg

Biztonságtechnikai osztály

Berendezésgyártó üzem

_

vezetöi irányítás

___,

fe|ügyeleti irányítás

....... kapcsolat

Minőségellenőrzési osztály
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2. A

szervezeti egységek rendeltetése, vezetőjének feladata,
hatásköre és felelőssége
A. Vezérigazgató

Joqállása:

A vezérigazgatő a társaság első számú vezető állású munkavállatója, akit a
tulajdonosijogkör gyakorlója nevez ki. A munkáltatói jogokat vele szemben azigazgatóság gyakorolja, bérezését,egyéb juttatását a tulajdónósijogkör gyakorlója na{aroiza
meg. A munkakör ellátásához nemzetbiztonsági ellenőrzés és vagyonnyilatkozat-tétel
szükséges.
Hatásköre:

A vezérigazgató a társaság operatív irányítását, ügyeinek intézéséta vonatkozó
jogszabályokban, az Alapitő Szabályzatban, a tulajdonosi és az igazgatósági határozatokban, valamint a társaság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
keretek között végzi, egyénifelelősség9el" Cégjegyzésre önállóan jogosult.
Ennek megfelelően a társaságnál minden olyan ügyben megilleti az egyszemélyi
döntés joga, amely kifejezetten nem tartozik a tulajdonosi jogkör gyakorlója és az
igazgatóság hatáskörébe.
Így különösen:

-

a tulajdonosi jogkör gyakorlója és az igazgatóság részéretörténő előterjesztések;

.
-

munkáltatói jogkörben kizárólagosan:

a kollektív szerződés megkötése.
a társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók fölötti munkál-

i"""'í;;,i:,;}:,L:akülönbözőszintűvezetőkkel,ill

!
!
n
!
!

a munkaviszony létesítése,megszüntetése,
munkabér és javadalmazás megállapítása,
a hátrányos szankciók alkalmazása,
a munkáltatói kölcsön odaítélése,ill.
fizetés nélküli szabadság engedélyezése témákban.

Feladatköre:

-

a tulajdonosi jogkör gyakorlója és az igazgatóság határozatai végrehajtásának megszervezése, irányítása;

az igazgatóság és a felügyelő bizottság tájékoztatása a társaság üzleti

te rve

i

n

e

k te lj es ítésér ől, íizetőké pességén e k

a

laku ásá
l

ró

l ;
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-

a társaság anyagi és szellemi erőforrásainak hatékony szervezése, a
mu nkáltatói

jog gyakorlása

;

a társaság minőség-, környezetközpontú, katonai és információbiztonsági
irányítási rendszerének működtetése és fejlesztése, az ahhoz szükséges
fe

ltételek biztosítása

;

a társaság képviselete és külső kapcsolatainak szervezése;

a

és normatív

társaság működéséhez szükséges belső szabályzatok

intézkedésekkiadása;

a társaság testületi szerveinek zavartalan működéséhez szükséges feltételek biztosítása.
Felelősséqe:

A

társaság egész működésére

kiemelten felelős:

és gazdasági kapcsolataira

kiterjed, de

a tá rsaság feladatainak teljesítéseérdekébenkötött sze rződésekért;
a társaság harmadik személyekkel szembeni, valamint hatóságok és bíróságok e lőtti képviseletéért,a társaság é rdekeínek érvényesítéséért;
a társaság jogszabálynak megfelelő működtetéséért;
a társaság tevékenységikörébe tartozó feladatok teljesítéséért;

a vezetőség képviselőjeként a társaság minőség- környezeti és információbiztonság i pol itik ájának megfogalm azásáért, a m in őség irá nyítási stratégiai döntések meghozataláért, az integrált irányítási rendszer üzemeltetésévelmegbízott szervezettel együttműködve a minőségcélok, környezetvédelemmel, információbiztonságga l ka pcsolatos célkitűzésekmeg határozásáért, megvalósulásuk áttekintéséért,a minőség- környezeti és információbiztonsági megvalósulásához szükséges feltételek biztosításáért,
a

m

inősített végátvétel i követelmények jóvá hagyásáért;

a társaság integrált irányítási rendszere tervezésénekelrendeléséért,a
társaság vezetőségi átvizsgálások rendszerének irányításáért, az átvizsgálási eredmények alapján szükséges intézkedésekmeghozataláért és
foganatosításáért
a minősített adatok jogszerű védelménekbiztosításáért, a biztonsági vezető kinevezéséért.
Eqy üttm ű ködik,

m

u n

kakapcso lata van

:

a tulajdonosijogkör gyakorlójával és a tulajdonos különböző
gazdasági társaságainak vezetőivel;
igazgatósággal és felügyelő Bizottsággal
a részvénytársaság vezető állású munkavállalóival,
a helyi munkavállalói érdekvédelmiszervezetekkel.

szervezeteinek,

;
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A/í. Jogász
(HM El Zrt-vel kötött

szerződés szerint)

A/2. Fejlesztési és projekt osztályvezető

Jogállása:

A

mu

vezérigazgatő közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik,

nkakör ellátásáh oz nemzetbiztonság i ellenőrzés szü kséges,

a

Hatásköre:

-

az osztálY munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése;
az iránYÍtása alá tartozó dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogkör
gya korlás a (a kizárőla g vezé ri g azgatót lető jo gos u ltsá g o k kivéte léve l).
i l

Feladata:

-

-

a részvénytársaság kijelölt projektjei teljesítésénekszervezése, felügyelete a
jelen SzMSz1116. pontjában szabályozottak szerint, azokmaradéktalán betartásának biztosítása;
a műszaki igazgató utasításainak végrehajtása;
az alárendelt osztály tevékenységénekirányítása, a feladat-végrehajtás
szervezése, a munkáltatói és vezetői ellenőrzés maradéktalan ellátásá;
a munkakörére vonatkozó jogszabályok, valamint a munkáltató belső szabályzatainak ismerete, a változások nyomon követése;
komplex gyártmányok fejlesztése, gyártási és üzemeltetési dokumentációk elkészítése;
a rendszerek tervezési, fejlesztési, módosítási folyamatainak irányítása, technikai megvalósítás biztosítása;
részvétela szakmai értekezleten, azok szervezése, vezetése;
K+F pályázatokfigyelése, elkészítése;
éves fejlesztési javaslat elkészítése;

Felelősséae:

-

-

a tevékenységikörébe utalt feladatok határidőre történő, színvonalas elvégzése, végrehajtása;
a minősített adatok, ill. a munkakörében tudomására jutott információk fokozott megőrzése, illetéktelenek részéretörténő átadásának megaka dályozása;
az osztály által vezetett nyilvántartásokban, ill. a dokumentum készítéseksorán az ügyviteli előírások és a bizonylatí fegyelem betartása, valamint a kiemelten pontos adatszolgáltatás biztosítása.

Egvüttműködik, mu nkakapcsolata van

-

:

avezérigazgatóval, ill. a műszaki és a gazdasági igazgatókkal;
szükség szerint üzem- és osztályvezetőkkel;
üzleti partnerekkel"
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A/3. Belső ellenőr

(HM El ZrL-vel kötött szerződés szerint)

B. Gazdasági igazgató

Jogállása
Munkáját a vezérigazgatő közvetlen irányításával végzi. A munkakör ellátásához nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.
Hatásköre:

-

a társaság önálló cégjegyzése, képviselete;
a társaság tevékenységénekgazdasági szabályozása, az írásos számviteli
szab ály zato k j óvá h a gyá s a,

a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint hozzárendelt szakterületen belül jogosult személyes megítéléseszerint bármely hatáskört,
tevékenységikört vagy ügyet magához vonni, abban személyesen irányítani
és dönteni;
a társaság gazdálkodását illetően a szeNezeti egységek összehangolása
érdekébenindokolt utasítás foganatosítása
célvizsgálat elrendelése a folyamatok racionális működése érdekében,
a társaság informatikai tevékenységénekirányítása, koordinálása, ellenőrzése és értékelése.
a megrendelések, beszerzések szigná]ása, szerződések, kimenő számlák
aláírása a mindenkor hatályos normatív vezérigazgatói intézkedésnekmeg;

felelően;
szükség esetén a vezérigazgatő helyettesítése.

Feladatköre:

-

a társaság kezelésébeadott vagyonnal való - a részvényesáltal meghatározottak szerinti - eredményes gazdálkodás szervezése, a működés gazdaságosságának figyelemmel kísérése,a gazdaságtalan tendenciák haladéktalan jelzése a vezérigazgatónak, ill. azok megszüntetésérejavaslattétel;

a pénzügyi, gazdálkodási, bizonylati fegyelem és a revízióképesség biztosítása a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően;

a részvényesés az igazgatóság igénye
szerint, valamint kapcso latta rtás a könyvvizsgálóval
a társaság stratégiájának megfelelően hosszú- és rövidtávú terveket készít,
azokat értékeliés elemzi, követi teljesítésük alakulását; a megvalósítás érd ekébe n n d ítvá nyo z, kezdemény ez és beavatkozi k
a költséggazdálkodás és eredménybiztosítás függvényében a likviditás érdekében készletszintet irányoz elő, pénzügyi tervet készít,betartása érdekében beavatkozik;
elszámolja a saját beruházásokat, nyilvántartja és értékelia tárgyi eszközöket;
adatszolgáltatás és beszámolás

;

i

;
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Felelős

-

biztosítla a pénzkezelés és a számvitel bizonylati rendjét és védelmét;
megszervezi a társaság leltározási és értékelésimunkáit, biztosítja felügyeletét;

gondoskodik

a társaság számviteli, pénz- és munkaügyi,

statisztikai és

energetikai ad atszolgá ltatásá ról
irányítja és felügyeli a társaság energiaellátásának biztosítását;
nYilvántartja, szervezi és irányítja a társaság tulajdonában, használatában
á lló ingatla nok, energ ia- és közm ű háló zatok állagvédelmét;
felügYeli és irányítja a társaság szervezeti egységeínekberendezési és felszerelési tárgyakkal, a munkavállalók védő- és munkaruhával való ellátását,
a társaság egész területén a környezet rendezettségét,
;

a társaság működésében, gazdálkodásában a gazdaságosság
j

uttatásáé rt, a titokta rtás i köte lezettsé g te ljes ítéséé
rt ;

érvényre-

-

a szolgáltatott adatok hitelességéért,(a leltárral alátámasztott) mérleg való-

-

a bizonYlati fegyelem betartásáért, az átutalások vezérigazgató általi enge-

-

diságáért;

délyeztetéséért;

a számviteli és pénzügyi tevékenységsorán a munkafolyamatokba épített

ellenőrzés biztosításáért és ellátásáért;

a társaság gazdasági tevékenységéért;a pénzügyi műveletek és a gazdasági környezet hatásainak rendszeres elemzéséért,az észlelt gazdaiágtalan tendenciák vezérig azgatónak történ ő azon nati jelentéséért;
az irányítása alá tartozó terü]eten a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályok betartásáért;
az informatikai rendszer folyamatos fejlesztéséért,a fejlesztés irányításáért
és felügyeletéért.

Eqvüttmű ködik. mu n kakapcsolata van

-

:

igazgatósággal, felügyelő bizottsággal, könywizsgálóval,
vezérigazgatójával és a műszaki igazgatóval;
alárendelt szervezeti egységekkel;
ellenőrző hatóságokkal (NAV, KSH, stb.)

a társaság
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B/í. Rendszergazda
JoqáIlása:

A gazdasági igazgató közvetlen alárendeltségébeés irányítása alá tartozik.
A munkakör ellátásához nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.
Hatásköre:

A feladatkörébe tartoző területen

- a társaság zavartalan működése érdekében
szükséges - azonnali intézkedések megtétele, ill. intézkedésre javaslattétel közvetten
vezetőjének, rendkívüli esetekben egyidejűleg a vezérigazgatőnak. Az lnformációbiztonsági Bizottság tagja, ebből eredő feladatait az lnformációbiztonsági Szabályzat
rögzíti.

Feladata:

-

-

részvénytársaság számítástechnikai eszközeinek felügyelete, üzemeltetése és
rendszeres karbantartásuk biztosítása;
a számítástechnikai rendszerek alkalmazása során felmerült hibák kijavítása,
kérdésekmegoldása, a rendszerek folyamatos m űködésének biztosítása
a telepített rendszerekdokumentálása, adatvédelmi felügyelet ellátása;
felhasználói szoftverek tesztelése;
meghatározott időben adatmentések elvégzése;
hardver karbantartási munkák elvégzése;
különféle zárási tablók határidőre történő elkészítése(anyag, eszköz, stb.);
rezsim és ügyviteli utasítások, munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonsá9i
rendszabályok, környezet- és vagyonvédelemi előírások, intézkedések,
valamint a bizonylati és munkafegyelem betartása;
a munkavégzésévelösszefüggésben tudomására jutott információk, adatok
megőrzése;
a számítástechnikai hálőzat működését szabályoző előírások betartása;
az adatszolgáltatások valódiságának, pontosságának ellenőrzése, biztosítása;
számítástechnikai munka eredményességéneknyomon követése;
munkájával információszolgáltatás, javaslattétel.
;

Felelős:

A

munkakörébe tartoző feladatok végrehajtása érdekébena saját hatáskörébe
tartoző, megfelelő intézkedések megtételéért,ill. a hatáskörét meghaladóan szükséges
intézkedések megtétele iránti kezdeményezésekért.
Eq v ü ttm ű kö di k, m u n kaka pcso l qta van :

-

szoftvefejlesztő és hardverforgalmazó cégekkel;
HM, MH és polgári szervekkel;
lR rendszergazdával, a biztonsági vezetővel, ill.
a munkáltató vezetésévelés minden számítógépet használó ügyintézővel.
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J
Bl2. Koordi nációs osztályvezető
Joqállása:
szervezetileg a gazdasági igazgató alárendeltségébe és irányítása alá tarto_
zik, azonban - mint a részvénytársaság jogtanácsos" ás biztonsági vázetője
közvetlenÜl a vezérigazgatő irányításáv?lé" felügyeletével végzi tevéienyseget
@ blztonsági vezetői feladatokat a 2009:CLV, tv. tártalmazza); -az lnformátió_[iztönsagi
Bizottság tagja, ebből eredő feladatait a mindenkor naíáryos lnformáció_biztonsá§i
SzabálYzat rÖgzíti. A m u n kakör e llátásához nemzetb iztonság i el le nőrzés szü kségesl

-

Hatásköre:

-

a társaság zavartalan működéséhez szükséges igazgatási, ügyviteli, adat_
védelmi és jogi tevékenység megszervezéséveléi kóordináláéával járó intézkedésekiránti javaslattétel, az intézkedések végrehajtásának irányítása
és biztosítása;

-

a hozzárendelt személyi állomány munkájának irányítása, ellenő rzése; az
rácíós

integ

- a

ka pcso

lattartók tevékenységénekfe

l

ü

gyeiete

;

társaság minősített adat védelmévelkapcsolatos tevékenységének

irányítása;

-

a társaság által kötendő szerződések véleményezése,szükség szerinti
elkészítése,ellenjegyzése,

-

Peres, illetve jogvitás, valamint cégbírósági ügyekben jogi képviselet

ellátása, beadványok elkészítéseés továbbítála;
a társaság szervezeti és működési szabályzatának kezelése, aktualitásának bíztosítása;

-

az áteresztők működésének, a ki- és belépések,valamint az anyags zállítások előírás szerinti rendjének ellenőrzése;

-

az irányítása alá tartoző munkavállalók feletti munkáttatóijogkör gyakorlása
az SzMSz lll2. pontjában rögzített kizáróIagos jogkör kivételével.--

Feladata:

-

-

-

a társaság műkÖdéséhezszükséges jogi és igazgatási feltételek biztosításának megszervezése, koord inálása ; a h umanltrátég ia i e lképzelésekmegvalósításának előseg ítése;
egYÜttműködés a HM El Zrt. és a HM ARMCOM Zrt. jogi, őrzésvédelmi és
-kapcsolattartóivat,
belső ellenőrzési, valamint a munka- és személyügyi
továbbá a HM Arzenál Zrt. integrációs kapcsolatiartói tevekenységének koordinálása , az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások végrehajtása;
a nemzeti ügYviteli iroda és a NATO nyilvántartó szabályos működésének
biztosítása, felügyelete, továbbá a nemzetbiztonsági vizsgálatok lebonyolításának megszervezése, nyilvántartása
;

az lntegrált minőség-, környezetközpontú, katonai és információ-biztonság
lránYÍtási Kézikönyvben és a Kalibráló Laboratórium Minóségirányítási Ké'zíkÖnYvben rögzített - valamint a vonatkoző eljárásokból a {zerződéskötésekre és a személyügyi ügyíntézésrevonatkoző - előirások végrehajtásának felügyelete;

a társaságnál a minősített adat védelmévelkapcsolatos feladatok,

szolg

á

ltatások végreh ajtása, eljá rások koord iná lása

;

adat-

?*zeruÁl
J

-

közreműködés a társaság - kütönböző
megkötésénél, módosításánál;

-

jogterületet érintő - szerződéseinek

a cégjegyzéketillető változások iratanyagának elkészítése,cégbíróságra
történő bejelentése;

-

a társaság működését szabályozó

dokumentumokban foglaltak szükség
gyelete,
aláírásra tö rténő előkészítése
szeri nti módosításán ak fel ü
"

Felelős:

-

a feladatkörét képező kötelezettségek legjobb tudása szerinti teljesítéséért,
a szo lgáltatott információk meg bízhatóságáért, az adatok pontosságáé rt;

a titokvédelmi, minőség-, környezetközpontú, katonai és információbiztonsági irányítási előírások, a társaság működése során alkalmazásra kerülő

jogszabályok betartásáért és - hatáskörét illetően - betartatásáért;

- a társaság
Eqvüttm

-

és Működési Szabályzat

a társaság munkavállalói humánpolitikai ügyeinek felügyeletéért;

a részvénytársaság integrált tevékenységeit illetően kijelölt kapcsolattartók
tevékenységének koord iná lásáért.

ű köd i k, m u n

-

működését szabályozó Szervezeti

meglétéért,naprakészségénekbiztosításáért és betartásáért;

ka ka

pcsol ata

v

ail

a tulajdonosijogkört gyakorló szervezeti egységeivel;
a társaság vezérigazgatqával, igazgatóival, ill. a különböző
zeti egységek vezetőivel;

szintű szerve-

a HM ElZrt. és a HM ARMCOM Zrt. kijelölt kapcsolattartóival;
bíróságokkal, hatóságokkal, hivatalokkal és jogi kérdésekbenaz üzleti
partnerekkel.

63/89

?orzeruÁl
B/3. Közgazdasági

osztályvezető

Joqállása:

Munkáját közvetlenül

v

égzi. A

mun

kakör

el

a

gazdasági igazgató utasítása

látásához nemzetbiztonság

ie

l

és irányítása

lenórzés szü kséges.

alatt

Hatásköre:

-

az osztály munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése;
szakirányú intézkedések, szabályzatok döntésre való szakmai elő-készítése;
utalványozási és kiadmányozási jog a belsó szabályozásnak megfelelően
(pénztárbizonylat utalványozása, napi pénztárjelentés ellenőrzése, pénztár
átadás-átvétel en gedélyezése)
;

főkönyvi számlák bontása a vezetői információ céljából;

a jelentésekhez, adatszolgáltatásokhoz szükséges információk, adatok begyűjtése, bevallások elkészítése,elküldése;
az irányítása alá tartozó dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogkör
gyakorlása (a kizárólag vezériga zgatőt llető jogosu ltságok kivételével)
i

;

a gazdasági igazgató szervezetszerű helyettesítése;
kapcsolattartás a HM ARMCOM Zrtbérszámfejtési, társadalombiztosítási és
könyvviteli tevékenységetvégző szervezeti egységeivel.

Felelős:

-

a fe]adatkörében meghatározottak maradéktalan és naprakész végrehajtásáért, az osztály által szolgáltatott adatok helyességéért,pontosságáért;
a szakterületre vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok betartásáért,

végrehajtásáért;

a rábízott munkaerővel és eszközzel valő hatékony gazdálkodásért;
az üzleti titok megőrzéséért,megőriztetéséért;
a társaság közgazdasági tevékenységénekaz lntegrált lrányítási Rendszer
követelményeit kielégítőirányításért, a minőség-költségek kimutatásáért.

Feladata:

-

biztosítani a társaság pénzeszközeinek törvényes és gazdaságos felhasználását a kapott utasítások alapján, a pénzforgalomhoz tartozó nyilvántartások
naprakész vezetése;

- a gazdálkodással
-

kapcsolatos döntésekhez

időbeni és hiteles adatszolgáltatás;

a pénzügyi helyzetet

illetően

a pénzügyi, pénzkezelési munka megszervezése, irányítása és ellenőrzése;
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-

AIZENAT

a bankszamlak feletti rendelkez6si jog gyakorl5s6nak szab6lyszerU biztositdsa 6s 6rv6nyesit6se;

a p6nzkezel6si szab6lyzat betartdsdnak figyelemmel kis6r6se, a szabdlytalans69ok elleni felsz6lalds, int6zked6s kezdem6nyez6se;

a t6rsas6g fizet6si k6telezetts6geinek hat5rid6n beliili biztositdsa, a kintl6v6s6gek beszed6s6nek i16nyitdsa;

az 6ves bergazddlkod6si terv elk6szit6se, l6tsz6m-, 6s b6rstatisztika uezet6se, b6rbesorol6sok ellen6rz6se;
a bergazddlkodAs, a j6rand6s6gok kifizet6senek biztositdsa;
a t6rsadalombiztositdsi Ugyint6z6s feltigyelete;

szamit6g6pes h6l6zaton futo programrendszerek feltigyelete, karbantart6s6nak irdnyit6sa;

az informdci6biztons6ggal kapcsolatos v6llalati ir6nyit6si rendszer programok feliigyelete, hasznAlatuk koordin6l6sa;

a t6rsasdg sz5mviteli, elsz6mol6si, nyilv6ntart6si munk6jAnak z6rtkorUs6g6nek ellen6rz6se;

az osztttly tev6kenys6g6vel 6sszefijgg6 bels6 szabdlyozdsok kidolgoz6s6-

ban a vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6 aktiv 6s kezdem6nyezci kozremiikod6s;
a kcinyvelessel kapcsolatos feldolgoz6s i16nyitdsa;

a

lelt6rozAsi tltemterv kidolgoz6sdban, v6grehajt6s6ban val6 r6szv6tel

(a lelt6r ert6keles);

a lelt6rral aletemasztott m6rleg val6dis6g6nak biztositdsa, a szdmlaegyez6s6g 6s a bizonylati fegyelem betart6sa, a gazdas6gi esem6nyek id6raidi 6s
a szAmlakeretnek megfelel6 rcigzit6se, m6rlegbesz6mo16k k6szit6se;

beosztottai munkakori leir6s6nak elk6szitese, a v6ltoz6sok folyamatos drtvezet6se, az azokban foglaltak 6rv6nyesit6se.
EqvIftm A kdd ik.

m u n ka ka pcso lata va n :

gazdas6gi igazgat6val;
a sz6mlavezet6 bankokkal, a NAV szakel6ad6ival.
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B/4. Uzemfenntartisi osztilyvezet6
Joqdll6lsa:

A gazdas6gi igazgat6 k6zvetlen al6rendelts6g6be 6s ir6nyit6sa al6 tartozik,

a

munkakdr ell6t6s6hoz nemzetbiztons6gi bevizsg6l6s szUkseges.
Hat6sk6re:

-

energiafelhaszn6ldsi, biztositdsi, 6s Uzemfenntartdsi k6rd6sekben operatlv
int6zked6sek kiad6sa, hat6rid6k meghat6roz6sa, egyes feladatok el6bbre
soro16sa a fen ntart6si teriilet vonatkozds6ban ;

-

az energiagazddlkod6s 6rdek6ben az objektum eg6sz6re vonatkoz6an
egyes energiaf6les6gek volumen6nek meghat6roz6sa, javaslatt6tel az
energiaf6les6gek ar6ny6nak megv6ltoztat6rsAra,

az

energiat0lfogyaszt6si

cs0csok kialakul6s6nak megakad6lyoz6sa;

-

a munkav6delmi jegyz6kcinyvben tev6kenys6get erint6 hi6nyoss6gok operativ megoldSsa a t6rsas6g eg6sz terUlet6n;

-

az ir6nyit6sa alA tartoz6 dolgoz6k vonatkoz6sAban a munk6ltat6i jogkdr
gyakorl6sa (a kiz616lag vez6rigazgat6t illet6 jogosultsdrgok kiv6tel6vel).

Feladata:

-

a t6rsas6g haszn6lat6ban l6v6 ingatlanok nyilvdntart6sa, a tenllet kezel6si
6s karbantarftat6si tev6kenysegeinek koordindrl6sa;

-

a t6rsasAg m(kod6sehez szUks6ges anyag- 6s eszk6zelldrtdsi feladatok beszerz6s6nek szervez6se, v6g rehajt6s6nak ellen6rz6se;
a tarsasag 6ves 6s t6vlati beruhdz6si 6s 6pUlet, 6pitm6ny fenntartdsi terveinek k6szit6s6ben va16 kdzremfi k6d6s;
Az energiahordoz6k felhaszndl6sdval tcirt6n6 6sszerfi gazd6lkod6s;
a szo196ltat6 vdllalatokkal valo egyUttmfik6des kialakit6sa 6s fenntartdsa;
munkav6delmi jegyz6kcinyvekben felsorolt hi6nyossAgok megsz0ntet6se;
az energiah Al6zatok 6s fogyaszt6k dokument6ci6inak, adatainak naprak6sz
vezet6se, adatszolgAltat6s;

-

az irdnyit6sa alA tarloz6 tertiletre vonatkoz6 biztons6gi rendszabelyok, bels6
szabSlyzatok 6s el6i16sok betart6sd16l val6 gondoskodds;

-

az ir6nyitdrsa alA tarloz6 dolgoz6k munkakori leirdsdnak elk6szit6se 6s az
abban foglaltak 6rv6nyesit6se;

-

a t6rsas6g zavartalan m(k0des6hez

szUks6ges sz6llit6si, bels6 6s ktils6
anyagsz6llit6si feladatok szervez6se, i16nyitdsa;
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-

energia fogad6, dtalaklt6, sz6llit6, m6r6, fogyaszt6 berendez6sek tzembiztons6gdnak biztosit6sa;

- a haszn6latba adoft 6ptilet-6pitm6ny iillomdny dllaga lehet6s6g szerinti
meg6v6sAnak biztosit6sa.

-

a szSllit6si feladatok zokkenomentes v6grehajt6s6hoz szilks6ges javit6sok,
m[iszaki szeml6k id6ben tdrt6n6 elv6geztet6se 6rdek6ben informdci6szolgAltat6s a flottakezel6 (HM El Zrt.) kapcsolattart6ja r6sz6re;

a gepj6rmfivek ig6nybe v6tel el6tti 6s ut6ni m(szaki ellen6rz6s6nek, az
Uzemk6pess6g 6s gazdasdgos Uzemeltet6s felt6telei biztosit6sdnak koordin6ldsa;

-

a tarsasag 6ltal b6rbe, vagy haszn6latba adott ingaflanok energia 6s kozmU
k6lts6geinek kisz6mit6sa, a sz6ml6z6shoz alapadatok biztosit6ia.

Felel6s:
a feladatkdrebe tartoz6 tevekenys6gek naprak6sz v6grehajt6s66rt;

a t6rsasAg zavartalan mfik6d6sehez sziiks6ges energia folyamatos 6s
sziiks6ges mert6kfi biztoslt6s66rt; az 6sszer0 energiataka16kossag6rt;
a

munkav6delmi jegyz6kdnyvekbe foglalt,
megszUntet6s66rt;

a

terUlet6t illet6 hi6nyossdgok

terulet6n a hat6lyos jogszabAlyok 6s bels6 szab6lyzatok, valamint a titokv6delem, min6s6g-, kcirnyezetkozpontri, katonai 6s inform6ci6biztons6gi ir6nyi_
t6si e16irdsok 6s a munkafegyelem betart6s66rt.
a szellitAsi feladatok v6grehajt6sdert;
a menetlevelek vezet6s66rt, az tJtzemanyag felhaszn6l6s6rt, elsz6molds66rt;
a sz6llitdsok gazdas6goss6g6nak elemz6se6rt, a kulonb6z6 szdllitrisi feladatok osszehangol6saert;
a. g6pj6rmfivek biztonsdgos i.izemeltetes6hez sziiks6ges felt6telek biztositdsa 6rdek6ben ig6ny szerinti konzult6ci6 kezdem6nyez6se a flottakezel6

kapcsolattart6j5val.

Eqv Uftm A k6dik. m u n ka ka pcsol ata

-

va n :

gazdas6gi 6s m0szaki igazgat6val;
oszt6ly- 6s rlzemvezet6kkel.
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B/5. RaktSrozisi r6szlegvezet6

Joq6ll6sa:

A gazdas6gi igazgat6 kdzvetlen al6rendelts6g6be 6s ir6nyit6sa al6 tartozik, a
munkakdr ell6t6s6hoz nemzetbiztons6gi bevizsgdl6s sztiks6ges.
HatdskOre:

-

a r6szleg munk6j6nak megszervez6se, ir6nyitdsa, ellen6rz6se;

az ir6nyit6sa alA tarloz6 dolgoz6k vonatkoz6sdban a munk6ltat6i jogkor
gyakorl6sa (a kizd16lag vez6rigazgat6t illet6 jogosults6gok kivetel6vel).

Feladata:

-

A be6rkez6 anyagok meret 6s mennyis6gi drfu6tel6nek igazol6sa a sz6ml6k alapjan.

-

Az 6tvett anyagokr6l " Sz6mlakivonat " k6szit6s6nek 6s a sz6mlanyilv6ntart6nak
t6rt6n6 5tad6sdnak biztosit6sa.

-

Gondoskodni a megfelel6 rakt6rrend16l, az anyagok t6rol6si rendjenek kialakitris6r6l, az ehhez szUks6ges felt6telek biztosit6s616l.

A bev6teli bizonylatok konyvel6s6nek biztosit6sa.
Szavatoss6gi id6 figyelesenek biztosit6sa.

T(zv6delmi 6s balesetu6delmi 6v6rendszab6lyok betartdsa 6s betartat6sa,
5z6llit6 targoncdval tdrten6 anyagmozgat6sok biztositdsa.

Az anyagok 6tvetelekor 6s ert6kesit6sekor felmerUl6 sz6llit6si 6s rakoddrsi feladatok megszervez6se.

-

Rakt6rosok t6vollete eset6n, azok helyettesit6s6nek biztositAsa.
Anyagok min6segi dtvetel6nek a MEO k6pviseldjevel torten6 biztosit6sa.
Min6s6gi reklam6ci6 kezdem6nyez6s6nek 6s jegyz6konyvez6s6nek
koordin616sa.

-

Bev6teli bizonylatok ellencirz6se, sz6m16k igazol6sa.
Bizonylatok al6i16sa

Az ir6nyit6sa alatt 6116 rakt6rak vonatkoz6s6ban a rakt6rosi feladatok elkit6s6nak
irdnyit6sa 6s biztosit6sa.
Anyagok, eszkozok selejtez6s6re tort6n6 javaslattetel.
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Felel6s:

-

AraktArozAsi r6szleg feladatait, mUkcid6set szabAlyz6 el6irdsok betart6s66rt, betartatds66rt.
Tertilet6n a hat6lyos jogszab6lyok 6s bels6 szab6lyzatok, valamint a titokv6delem, minos6g-, kdrnyezetk<izpontri, katonai es inform6ci6biztons6gi ir6nylt6si el6ir6sok 6s a munka- es bizonylati fegyelem betart6sd6rt.

- A feladatok szakszerfi, hat6rid6re tdrt6n6 elvegz6s66rt, elvegeztetese6rt, az
adatszolg6ltatdsok val6s6gd6rt, pontoss6g66rt.

- A szakterUlet6re vonatkoz6 torvenyek, szabv5nyok, m6s jogszab6lyok, bels6
szab5lyzatok dolgoz6kkal t6rt6nci megismertet6s66rt, ezek betartds66rt 6s v6grehajtds6ert.

-

A minosegbiztosit6si rendszer rakt6rosokkal tcirt6n6 meg6rtet6s66rt, megval6sit6s66rt 6s fenntartds66rt.

-

A bizonylati fegyelem betartdrs66rt, betartat6s66rt.
Az Ugyviteli el5irdsok betart6s6ert.

Eqviiftm Akddi k. mu n kakapc sol ata

-

van

:

gazdasdgi 6s m(szaki igazgat6val;
oszt6ly- 6s ilzemvezet6kkel

69/89

?or==ruAl
C. Mfiszaki igazgat6

JoqAIl6sa:

Munk6j6t a vez6rigazgat6 kcizvetlen ir6nyitdrs6val v6gzi.
hoz nemzetbiztonsegi ellen6rz6s szUks6ges.

A munkakdr ell6t6s6-

Hatdskdre:

-

a t6rsas6g onrill6 c6gjegyz6se, k6pviselete;
akadAlyoztat6s eset6n a vez9rigazgat6 helyettesit6se;

a t6rsas6g m0szaki, termel6si, technikai tev6kenys6g6nek irdnyit6sa, xoor_
dindl6sa, ellen6rz6se 6s 6rt6kel6se;

szem6lyes megit6l6se szerint bdrmely Ugykdrt jogosult magdhoz vonni
szakteritlet6t illet6en, abban szem6lyesen ir6nyitani 6s dcinteni.

Feladata:

-

a t6rsas6g trzleti terve v6grehajt6s6nak - a mindenkori piaci korulm6nyekhez
igazod6 - megszervez6se, ir6nyit6sa, ellen6rz6se 6s elemz6se;

int6zked6s a folyamatos tev6kenys6geket akad6lyoz6 t6nyez6k elh6rit6s6ra, a hi6nyz6 er6forr6sok 6s felt6telek biztosit6sdra;
az ir6nyit6sa ala tartozo osztdlyok 6s tizemek adott feladatra vonatkoz6 kapacit6sdnak felm6r6se, az allomany dtcsoportosit6sa a munkaer6 6s termel6eszkcizdk gazdasdgos felhaszn6ldrsa es a hat6rid6re tort6n6 teliesit6s
6rdekeben;
az optim6lis mfiszaki, fejleszt6si 6s logisztikai felt6telek biztosit6sa;
a tdrsas6g tev6kenys6g6vel kapcsolatos tilz- 6s vagyonv6delmi el6ir6sok
betartds6nak biztosit6sa;
terulet6n az integr6lt min6seg-, k6rnyezetkozpont(, katonai es inform6ci6biztons6g iranyit5si, titoktartdsi, munkav6dermi er6ir6sok, a bizonyrati fegyelem, a hat6sdgi el6lr6sok betartdsa;
kozvetlen beosztottjai munk6j6nak ir6nyit6sa, eilen6rz6se, ert6kel6se, a
munkav6gz6s optim6lis felt6teleinek biztosit6sa.

Felel6s:

- a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok
betart6saert;

-

es bels6

szab6lyzatokban foglaltak

ez1rigazgat6 utasitdsainak, intezked6seinek vegrehajtds6ert;
a rabizott munkaer6vel es targyi eszk6z6kkel val6 eredm6nyes gazd6lkod6s6rt;
v

a feladatkdr6be tartoz6 tevekenysegek szervez6s66rt, ellen6rz6s66rt. marad6ktalan v6grehajt6s66rt;
a termel6s szem6lyi, t6rgyi felt6teleinek biztosit6s66rt;

a term6k, a termelo 6s javit6 berendez6sek fejleszt6s66rt, korszer(sit6se6rt;

?or==ruAl
-

az integr6lt irdnyit6si rendszer, a munka- t(z- 6s titokvedelmi kdvetelmenyek
erv6nyesUl6s66rt, kti l6ndsen :

.
.
o
r
o
e
-

a tarsasag m0szaki tev6kenys6g6nek az integr6lt ir6nyit6si rendszer k6vetelm6nyeit kiel6git6 i16nyit6sd€rt,
a termel6s szemelyi, tArgyi felt6teleinek biztosit6s66rt,
term6kek es a gyart6 berendezesek fejleszt6s66rt, korszer(sit6seert,
a min6s6gi, k6rnyezetv6delmi felel6ss6gi rendszer kialakitds6Ert a teljes
terme16si terUleten,
az integr6lt ir6nyitdsi rendszer m(kddtet6s66rt,

terillet6n az integr6lt min6s6gir6nyit6si rendszer 6ltal kiv6nt eszkdz, 6s
egy6b feltetelek biztositds66rt;
. a technol6giai utasftdsok, dtveteli, v6g6tveteli kdvetelm6nyek 6s ellen6rz6si utasitAsok j6v6hagy6sdert;
a min6sitett adat v6delm6re vonatkoz6 (a hat6lyos jogszab6lyokban 6s a
vonatkoz6 bels6 szab6lyzatokban rogzitett) el6ir6sok betart6s6rt 6s betartat6s66rt.

Eqv iittm

-

fr k6d ik. m u n

ka ka pcso I ata v an :

a tulajdonosi joggyakorl6 szervezeteivel es reszv6nytirsas6gaival, tov6bb6
a Magyar Honv6ds6g alakulataival;
avez5rigazgat6val es a gazdasAgi igazgat6val;

al6rendelt szervek, valamint az egy6b funkcion6lis szervezeti egys6gek vezet6ivel;
a kUl- 6s belfoldi tlzleti Dartnerekkel.

71t89

?anzenfut
C/l.

M0szaki igazgat6-helyettes

Joqill6tsa:
Munk6jet a miiszaki igazgat6 k<izvetlen ir5nyit6sival v6gzi. A munkak6r ellat6sehoz nem-

zetbiztonsigi ellen6rzes sziiks6ges.

Hatdsk6re:

-

itn6ll6 c6gjegyz6se, k6pviselete;
akadSlyoztatisa eset6n a miiszaki igazgat6 helyettesit6se;
a tersasag miiszaki, termel6si, fejleszt6si tev6kenys6g6nek iranyitesa, koordin6l6sa;
a min6s6gellen6rz6s teriilet6n megit6l6se szerint b6rmely ugykttrt jogosult magehoz
vonni, abban szem6lyesen iranyitani 6s ddnteni.
a tersasag

Feladata:

-

a tdrsasig iizleti terve v6grehajtSs5nak

-

a mindenkori piaci kiiriilm6nyekhez 6s a
megrende16 ig6nyeihez igazod6- megszervez6se, iranyitasa;
int6zked6s a folyamatos tev6kenys6geket akad6lyoz6 t6nyez6k elh6rit6s6ra, javaslatt6tel a hi6nyz6 er6forr6sok 6s felt6telek biztositis6ra;
az ir6nyit6sa al6 tartoz6 oszt6lyok 6s iizemek adoft feladatra vonatkoz6 kapacit6s6nak

hat6kony alkalmazisa, javaslatt6tel az 6llom6ny 6tcsoportositisira a munkaer6 6s
termel6eszkiiziik gazdasagos felhaszn6l5sa 6s a hat6rid6re t6rt6n6 teljesit6s 6rdek6-

ben;
az optimalis miiszaki, fejleszt6si 6s logisztikai felt6telek biztosit6sa, kiiltinrisen a t6rsas6gn6l fut6 projekt- 6s fejleszt6si tev6kenys6g, kis6rleti 6s prototipusgyertas, iletve
az elnyert Emogatasi p6ly5zatokban v6llalt feladatok munkaid6 sztiis6jlet6nek az arbev6tel c6hi termel6ssel val6 <isszehangol6sa;

javaslatt6tel a vez6rigazgat6 feladatell6t6s6nak el6segit6s6re
a t6rsas6g min6s6g-,
ktirnyezetkiizpontf, katonai 6s inform6ci6biztons69i irinyit6si rendszer6nJk miiktidtet6se 6s fejleszt6se, az ahhoz sza.iks6ges felt6telek biztositisa ter6n;
a min6s6gellen6z6si osztily tev6kenys6g6nek k6zveflen feliigyelete, illetue az irinyit6sa al6 tartoz6 teriileten az integr6lt min6s6g-, kdrnyezetkcizpontf, katonai 6s informici6biztonsig irSnyitdsi, titoktartasi, munka-, tiiz-, vagyonv6detmi el6ir6sok, a bizonylati fegyelem, a hat6s6gi et6irdsok betartatdsa.

Felel6s:

-

a vonatkoz6 hat6tyos jogszabalyok 6s bels6 szab6lyzatokban foglaltak
betartdsd6rt;
a mfiszaki igazgat6 utasitisainak, int6zked6seinek v6grehajtiis66rt;
a feladatkiir6be tartoz6 tev6kenys6gek szervez6s6rt, marad6ktalan
v6grehajt6s66rt;
az_aktu6lis projektek, fejleszt6si tev6kenys6g szem6lyi 6s t5rgyi felt6telein;k biztosita-

s66rt;
az integrelt irinyitdsi rendszer mfikiidtet6s6rt.
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?xtzelufut

Eoviittmfi kiidik.

-

m

unkakapcsolata van :

a tulajdonosi joggyakorl6 szervezeteivel 6s r6szv6nyt6rsas5gaival, a Magyar Honv6ds6g alakulataival,
a vez6rigazgat6val, miiszaki 6s gazdas6gi igazgat6val,
alarendelt szervek 6s az egy6b funkcionalis szervezeti egys6gek vezet6ivel,
kiil- 6s belfdldi iizleti partnerekkel.
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C/2. Logisztikai 6s Ugyf6lkapcsolati oszt6lyvezet5

Joadll{sa:

A mfiszaki igazgat6 kcizvetlen al6rendelts6g6be 6s ir6nyit6sa alA tarlozik,

a

munkakdr ell6t6sAhoz nemzetbiztons6gi ellencirzes szUks6ges.

Felel6s:

-

a tev6kenys6gi kdrebe utalt feladatok hatArid6re tdrt6n6, szinvonalas elvegzese, v6grehajt6s66rt;
a tarsas6g termel6si, ert6kesitesi, beszerz6si terveinek es v6grehajtds6nak
osszhangban tart6s66rt, a katonai 6s polg6ri min6s6gir6nyit6si rendszer vonatkoz6 szab6lyoz6sa szerint;
a termel6shez kapcsol6d6 okm6nyok pontos kidllit6s66rt 6s rendeltetesi helyre idciben tdrt6n6 eljuttat6s6ert;
havi programok hat6rid6re t6rteno elkesziteseert 6s lead6s6ert;
kul<lnfele z6r6si programok elk6szitese6rt, leaddrs66rt (befejezett-befejezeilen
terme16s, fokcinyvi-tabl6, likvidit6s, kdltsegkimutat6s, stb.);
az anyagig6nylesek jogoss6gdnak felUlvizsg6latdert;
a be6rkez6 sz6ml6k jogoss6g6nak es alaki kdvetelm6nyeinek ellen6zes66rt;
a min6siteft adatok, ill. a munkakdr6ben tudom6s6ra jutott inform6ci6k fokozott meg6rz6s66rt, illetektelenek r6sz6re torten6 etad6s6nak megakad6lyoz6s56rt;
az osztaly 6ltal vezetett nyilvdntart6sokban, ill. a dokumentum keszit6sek sor6n az iigyviteli el6ir6sok 6s a bizonylati fegyelem betart6sd6rt, valamint a kiemelten pontos adatszolg6ltat6s biztosit6s6ert.

Feladata:

- a mUszaki igazgat6 utasitdsainak v6grehajtdsa;
- a t6rsasdg tevekenys6gi kOr6bol ad6d6, ahhoz szUks6ges
keszletgazd6lkod6s, a beszez6s irdnyitdsa 6s ellen6rz6se;
- a k6szp6nzes anyagbeszerzeshez szilkseges h6zip6nzt6r kezeldse;
- sz6llit6i, alv6llalkoz6i sz6mldk kezel6se;
- 6raj6nlatk6resek, megrendelesek feldolgoz6sa, k6vet6se, visszaigazol6sa, a
szerz6d6sek nyilv6ntart6sa, ferulvizsg6latdnak szervez6se es bony6litasa;

- a megrendel6sek munk6ba ad6s6nak, munkajegyek kiadds6nak, a
gy6rt6sel6k6szt6snek a biztosit6sa;
- az elk6sz0lt munk6k . sz6ml6zhat6sdga 6rdekeben a munkajegyek
lezd16s6nak, sziillit6levelek 6s sz6mla adaflapok ki6llitiisdnak biztosit6sa;

- az osztaly munkajogi ir6nyitdsa, a feradat-vegrehajtds szervez6se, a
munk6ltat6i 6s vezet6i ellen6rz6s marad6kta lan ell6tZsa;
- kapcsolattart6s a kulf6ldi partnerekkel, a kezelt projektek dokumentumai fordit6s6nak biztosit6sa magyar/angol, ill.
azok g6pel6se,
faxoldsa, e-mailez6se vagy ugyvitelen
osta Ut1?ri; torte_
nci tov6bbit6sa, a keletkezeft iratok ren
6 nyilv6ntirt6sa,
t6rolasa;
- iq6ny eset6n magyar-angor, angor-magyar fordit6sok, iil. torm6csor6s biztositdsa:
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?anrzexfut
-

a kijeldlt bel- 6s kUlfoldi szakmai (haditechnikai es polg6ri) ki6llit6sokon - a tev6kenys6g-szolg6ltat6val torten6 egytiftmUkdd6s keret6ben - a r6szv6nytSrsasdg r6szvete16nek biztositdsa ;
a r6szv6nyt6rsas6gn6l a ktil6nbdzo deleg5ci6k lStogat6s6nak el6k6szit6se, a
lebonyolit6s megszervez6se 6s teljes kdrU Ugyint6zese;
a munkak6r6re vonatkoz6 jogszabSlyok, valamint a munk6ltat6 bels6 szabdlyzatainak ismerete, a vAltozdrsok nyomon k6vetese;
a munk6ltat6 mUk6d6si koreben az engedelyhez kcttcitt haditechnikai eszk6zok forgalmAnak, azzal kapcsolatos t6rgyal6soknak a - mindenkor hat6lyos
idevonatkoz6 jogszabdly szerinti - enged6lyeztet6se ds a kUldem6nyek szUks6g szerinti, szab6lyos vdm-Ugyint6z6s6nek biztosit6sa;
a haditechnikai enged6lyek es a NATO Min6sitett Besz6llit6 Hat6rozat nyilv6ntartAsdnak, hatdlydnak figyelemmel kis6r6se 6s a meghosszabbitdsok,
adatszolg6ltat5sok idcjben t0rt6n6 Ugyintez6s6nek biztositesa.

Eqviittm

-

fr kiidi

k, m u nkaka pcsolata

va n

:

a mfiszaki 6s a gazdasdgi igazgat6kkal;
az Uzem- 6s oszt6lyvezet6kkel;
a kUl- 6s belfcildi tizleti partnerekkel;
HM El Zrt. illet6kes kapcsolattart6ival a beszerz6s, a nemzetkOzi kapcsolatok
6s a marketing tev6kenys6get illet6en,
a Magyar Kereskedelmi 6s Enged6lyez6si Hivatallal.
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O AIZENA
C/3. Mfiszaki oszt6lyvezet6
Joq6llAsa:

A mUszaki igazgat6 kdzvetlen al6rendeltsegebe es ir6nyit6sa ald tartozik. Egy_
ben a min6sltett adat feldolgoz6sdrra l6tesitett elektronikus rendszer rendszerfelugyel6j6nek helyettese. A munkak6r ell6t6s6hoz nemzetbiztons6gi ellen6rz6s szuks69es.
HatAsk're:

-

Mindazon feladatokra vonatkoz6an saj6t teri.iletdn int6zkedni, amelyek6rt
felel6ss6ggel tartozik;

-

a megrendel6sek, beszerzesek enged6lyez6se, a mindenkor hatalvos normativ intezkedesben meghatArozott egyedi 6rtekhat6rig.

Feladata:

-

a tervezett 6s a soron kivill elrendelt feladatok mUszaki elcik6szites6nek biztositdsa;

- az
ta
ao

-

lamint a soron kivijl elrendelt feladatok alapj6n havon_
ci6 biztosit6si terv elk6szit6se, a tervekben-foglalt fel_

az akalmazott javitd-si 6s gy6rt6stechnol6gi6k, erjdr6sok versenyk6pess6-

-

genek biztosit6sa, szlnvona16nak folyamatoi n6vel6se;
a szaktert.iletek elldrt6sa a szuks6ges katonai- 6s m(szaki szabdlyzatokkal,
kiadv6nyokkal;

-

a berendez6sek 6s eszk6z6k javit6si technol6gidinak, 6tv6teli kdvetelme-

nyeinek v6lem6nyez6se 6s azoknak a mfiszaki igazgat6val torten6 j6v6nagyat6sa;

-

a dokumentdci6m6do.sit6sok, elt6resi engedm6nyek krirtiltekint6
sa, j6vdhagydsra tdrt6n6 el6k6szit6se;

kivizsg616_

a technol6giai fegyelem, a min6seg es megbizhat6sdg biztosit6sa;
az szMSz, az arkarmazott katonai normativ dokumentumok (AeAp), arkarmazott nemzetkdzi szabvdnyok el6irdsainak 6rv6nyre juttat6sa;
az idegen nyelvu muszaki dokumentdci6k nyersforditdsainak elk6szit6se;

a bels6 szab{lyzatok marad6ktalan betartds6nak biztosit6sa;
a dokumentdci6k naprak6sz 6s hiteles nyilvantartds6nak, biztons6gos t6ro_
l6s6nak biztoslt6sa;

a sorozatgy6rt6sra keri.il6 eszk6z6k konstrukci6s 6s gy6rthat6s6gi felulvizs_
g6lata;

-

a katonai 6s a porg6ri szervek 5rtar kert drrajdnratok erkeszit6s6hez az adarszolg6ltatdsok biztositdsa,
.a konkr6t megrender6sek vegrenajtdsah;i a

szUks6ges dokument6ci6k elk6szit6se;

g !av1 termeldsi programo!. algnlan, a telephelyen vegzett javit6si-gy6rtrisi,
kalibr6l6si id6szakos,eilen6z6si 6s egy6b szolg6ltatissat'<isszerffi
ietadatok, varamint a terepheryen kivuri szerer6si, itarakit6si 6s idciszii'os
et_
len6rzesi feradatok v6grehajt6s6nak operativ-muszaki kiser6se,

. r*"u

e A:IZENAI
kcizben felvet6d6 problem6k mUszaki megoldesa, illetue a hateskctrt meghalad6 jelens6g eset6n javaslattetel;

a fejleszt6si, rekonstrukci6s 6s beruh6z5si feladatok tervez6si munkdinak
el6k6szit6se, ir6nyitdsa, az izembe helyez6s 6s aktiv6l6s biztosit6sa ;
az integrdlt ir6nyit6si rendszer tev6kenys6g6re vonatkoz6 elemeinek ellen6rz6se, felU lvizsgd lata, karbantartat6sa az lR rendsze rgazdAval egyUttmfikodve;

a

biztons6gos munkav6gz6s, a kornyezet- 6s vagyonv6delmi el6ir6sok,
valamint az integr6lt irdnyit6si rendszer el6irdsainak marad6ktalan betart6sa;

az ir6nyitdsa al6 tartoz6 szervezeti egysegek tev6kenys6g6nek dsszehan_
goldsa, a beosztottak munkakdri leir6sdnak elk6szit6se, ai abban foglaltak
6rv6nyesit6se;

a szakmai gyakorlatot a reszvenytersasdgndl

t6lt<i tanul6uhallgat6k tev6kenyseg6nek koordindl6sa, gyakorlati munkdjuk irdrnylt6sa es 6rtdkel6se;
a t6rsasdg javitdsi, gy5rt6si, szolg6ltat6si (tovabbiakban termel6si) feladatait
meghat6roz6 tervek 6s programok elk6szitese;

az

u-zemek termelesi kapacit6s6nak 6s leterhel6senek ferm6r6se, ennek
megfelel6en javaslatt6ter a muszaki igazgat6nak a szUks6ges munka- es
mun kae16 atcsoportosites6ra;
hat6kony termelesi16nyit6si rendszer kialakit6sa es m0kodtet6se, ennek keret6ben a termel6si feladatok megfelel6 utemez6se, nyomon kovet6se, a
felmerUl6 kdlts6gek elemz6se 6s terve z6se;
a.19z9im es Ugwiteli utasitasok, munkav6delmi, integr6lt irdnyit6si rendszer
el6i16sok, kornyezet- 6s vagyonv6delmi el6lrdsok betirtasa;

az al6rendeltseg6be tartoz6 dllomdny szakmai felk6szultseg6nek, tov6bbk6pz6s6nek folyamatos biztositdsa, munkakdri leirdsdnak 6lk6srit6s",
az

abban foglaltak betart6s6nak ellenorz6se, sz6mon k6r6se
az ir6nyit6sa al6 tartoz6 munkavdllal6k feletti munkdltat6i jogkdr el6ir6sszeru gyakorlSsd6rt (az szMSz u2. pontj6ban rdgzitett vez6rigizgat6i
t<izitiaigos jogkor kiv6tel6vel).

sa; a kulfdldi min6sit6ssel 6s jelolessel ell6toft adathordoz6k el6ir6sok
szerinti kezel6s6nek biztositdsa; a rendszer biztonsdgi dokument6ci6j6nak
nyilventartasa, t6ror6sa, sztiks6g szerinti renderkezeire bocsdtasa; i
rendsier
biztons5gi naplof6jlok rendszeres ment6se, ezek 6tvizsg6r6sa
6s t6ror6sa; a
rendszer szintil hozzaf 6r6sser renderkez6 szemeryek alonosit6inak, jersza-

vainak t6ro16sa.
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Felel6s:

a gy6rt6sindit6sok techno169idj6nak kidolgozds66rt €s a techno169ia szerinti
v6grehajt6s6rt;
anyag- 6s id6norm6k, gy6rt6stechnol69iai dokument6ci6k elk6szit6s66rt;
eszk6z-, berendez6s-, anyag- es munkaer6-szUks6glet meghat6rozasaert;

hibaelh6rit6si techno169ia kidolgoz6s66rt;
a gyertott vagy javitott term6kek 6tv6teli k6vetelm6nyeinek kidolgoz6saert,
fejleszt6se6rt;
megval6sitott beruh6z6shoz kapcsol6d6 technol69iai kezel6si 6s karbantartAsi utasit6sok kidolgozdsd6rt;
a mfiszaki dokument6ci6s rendszer szabatos megfogalmazds66rt 6s mfikod6si felt6teleinek biztosit6s66rt;
a szabvAnytervezetek el6k6szit6 munk6iban, szabv6nyt6rgyal6sokon, azok
v6gleges elfogad6s6ban val6 kdzremfikdd6s66rt;
az integr6lt ir6nyitdsi rendszer mUk0d6s6hez szUks6ges krlls6 mUszaki dokument6ci6k biztosit6s66rt;
a szakter0let6re vonatkoz6 jogszab6lyok, bels6 szabdlyzatok betartds6ert;
a t6rsas6g erdekeinek €rv6nyesiteseert;

a t6rsas6g vagyona megrirz6s6ben 6s gyaraplt6s6ban val6 hat6kony kozrem(kdd6s6rt;
az integr6lt irAnyitdsi rendszer kovetelm6nyeinek megfele16 erv6nyesUl6s66rt, a rendszer mUkodtet6sehez sz0ks6ges sz6mit6stechnikai rendszer biztositris66rt; az osztAlya min6s6girdnyit6si rendszernek megfelel6 i16nyit6s66rt;

az irenyit6sa ald tartoz6 tertileten a munkafegyelem biztositesaert.

EgyilftmAkddik.

-

m u n ka ka

pc solata va n :

a gazdas6gi 6s a mfiszaki igazgat6kkal
a t6rsas6g tizem- 6s r6szlegvezet6ivel, oszt6lyvezet6ivel;

a HM t€mafelel6seivel;
Uzleti partnerekkel,
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C/4, Haditechnikai lizemvezet6
Joq6ll6sa:

A mfiszaki igazgat6 kdzvetlen alArendelts6gebe 6s ir6nyit6sa al6 tartozik. A
munkakdr betolt6sehez nemzetbiztons6gi ellen6rzes szUks6ges.
Hatdskdre:

-

az irdnyitAsa al6tarloz6 szervezeti egys6g operatlv ir6nyit6sa, a j6vdhagyott
feladatok vegrehajt6s6nak 6ndll6an intez6se, a bels<i szab6lyoz6snak megfelel6 utalv6nyozds 6s a16irAs;
a terme16 berendez6sek rizembiztons6gAnak 6rdekeben tort6n6 int6zked6s;

a tdrsas6g feladatainak v6grehajtasa mellett az Uzem kapacit6s6nak lekot6se, megrendel6sek vdllaldsa, illetue
javaslatt6tel
nagysdg6t6l fUgg6en
annak elv6llal6sdra,

-

-

-

a dokument6ci6 m6dositrisi 6s elt6r6si engedm6nyek kezdem6nyez6se,
termel6 berendez6sek beszez6s6vel, selejtezes6vel kapcsolatos javaslattetel.
az iranyititsa al5 tartoz6 munkav6llal6kat illet6en a munkdltat6i jog gyakorl6sa, kiv6ve a kiz6r6lagos vez6rigazgat6i jogkdrt. (szMSz ll/2/A. pont szerint).

Feladata:

-

az al6rendelts6g6be tartoz6 javit6 r6szlegek, valamint a gydrt5s-el6k6szit6
oszt6lyon kereszttil a t6rsas6g m6s szervezeti egys6gei krrzti hat6rony
koope16ci6 es inform5ci66ramlds biztosit6sa;

-

a t6rsas6g haditechnik6val kapcsolatos javit6si, gy6rt6si, szolg6ltatiisi fel-

-

adatait meghat6roz6 tervek 6s programok erk6szit6senek biztosit6sa;
a haditechnikai rizem termel6si kapacit6s6nak felmer6se, prognosztizdl6sa,
ennek megfelel6en a szuks6ges munka- 6s munkaer6 6tcsoportosit6sok
v6grehajt6sa, a feladatok v6grehajt6sdhoz sziiks6ges szakmai felk6szit6sfi
6s kvalifik6lt szakemberdllom6ny biztosit6sa;

a hat6kony munkav6gz6shez szuks6ges szem6lyi es t5rgyi felt6telek biztosit6sa:

-

a feladatok v6grehajt6s6nak biztositdsa a min6s6g, hat6ridci biztons6g 6s

gazdas6goss6g kdvetelm6nyeinek szem e16tt tartds6val:
a mindenkor erv6nyben r6v6 mfiszaki, anyag- 6s id6norm6k, javit6si- 6s
gydrt6si utasit6sok, szabv6nyok rendelkez6selnek betartdsa, a tbchnol6giai
6s munkafegyelem fenntartesa, a munkab6ke biztositdsa;
hat6kony integr6lt ir6nylt6si rendszer mfik<idtetese, amely biztositja a feladatok megfelel6 utemez6set, nyomon kovethet6seg6t, a-felmerul6 koltsegek elemz6set 6s tervez6s6t;

a titokvedelmi 6s ugyviteli utasitdsok, a munkav6delmi es biztons6gi rendszab6lyok, a kcirnyeze! 6s vagyonv6dermi erciir6sok, varamint az integr6rt
i16nyit6si es bizonylati fegyelem betart6sa:
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-

az aldrendelts6gebe tartoz6 6llom6ny szakmai felkeszi.i lts6genek, tov6bbk6pz6s6nek folyamatos szervez6se 6s ellen6rz6se, beosztottai munkdl6nak
6rtekelese;

-

dont6sel6k6szt6 tev6kenys6g a mfiszaki igazgat6 utasitesainak megfeleloen.

Felel6s:

-

a feladatkore megfogalmazottak legjobb tud6sa szerinti v6grehajt6sd6rt 6s
ellen6rzes6ert:
a hat6lyos jogszab6lyok, bels6 szabAlyzatok betartds6r6rt 6s betartat6sd6rt;
az inform6ci6k tartalmi helyess6ge6rt, a titoktartesert;

a r6bizott

munkaer6vel 6s eszkdzdkkel val6 hat6kony gazddlkod6sert, a
szem6ly- 6s vagyonvedelem6rt;

a termel6s szem6lyi es t6rgyi felt6teleinek folyamatos biztosit6s66rt;

az izem profilj6ba tartoz6 term6kek min6s6gi 6s kcirnyezetv6delmi el6ir6s
szerinti gy6rt6s6nak, javitds6nak, telepites6nek szervez6s66rt, irdnyitds66rt,
koordin6l6s6ert;

a min6s6g javit6sa 6rdek6ben a technol6giai utasit6sok marad6ktalan v6grehajt6s6ert es a v6grehajt6s ellen6z6s6ert;
az Uzemben foly6 termel6s t6rgyi 6s szem6lyi felt6teleinek biztosit6s66rt;
a gy6rt6si, javitiisi, telepit6si programt6l rdvidebb id6re val6 elt6r6sert.
az Uzemben foly6 termeles min6s6genek biztosit6s66rt a munkae16, termel6
berendez6sek es alapanyag vonatkoz6s6ban,

az

Uzem folyamatos termel6sdhez szUks6ges anyagok kivetelez€s6nek

utalv6nyoz6sdrert,

a termel6 berendez6sek m(iszaki dllapotdnak folyamatos ellen6rz6s66rt, elt6resek eset6n intezkedesek megt6te166rt,
a terme16 berendez6sek iizembiztons6g6nak erdekeben intezked6sek meg_
t6teleert,
eseti munkav6gz6si utasit6sok kiad6sd6rt a 16szlegvezet6k resz6re,
a kiadott techno169iai utasit6sok v6grehajt5sd6rt,
Uzemzavarok eset6n a technol69iai korrekci6k megt6tel66rt,
a gy6rtAsi, javit6si, telepit6si programt6l rovidebb id6re va16 elt6r6s6rt, 6t_

meneti megold6ssal oly m6don, hogy biztositva legyen - a min6seget is
figyelembe v6ve - a program szerinti termel6si feladat,ok teljeslt6se,
amennyiben a termel6s min6s6ge nem megfelel6, a termel6s lerillit6s66rt,
a min6segi kies6sek 6rtekel6s66rt,
a dolgoz6i oktat6sok szervez6s66rt,
a teljesitm6nynorm6k j6v6hagy6sd6t,

a kis6rleti termel6s megszervez6s66rt,
a csomagol6s min6s6gmeg6rz6 funkci6jdnak biztosit6s6ert.

?anzeruAr
Eqviiftm fr k6d ik.

-

m un

kaka pcsolata van :

a mUszaki igazgat6 al6rendelts6gebe tartozo oszt6ly- 6s tizemvezet6kkel,
projektr.lgyint6z6kkel;
a tdrsas6g funkcion6lis oszt6lyvezet6ivel;
a HM VGH illet6kes f6el6ad6j6val;
megrendel6kkel.
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G/5, Biztonsigtechnikai osztAlyvezet6
Jogdlldsa:

A mUszaki igazgat6 kozvetlen aldrendelts6g6be 6s ir6nyitdrsa alA tartozik.
A munkakdr ell6t6s6hoz nemzetbiztonsAgi ellen6rz6s sztiks6ges.
Hatdsk6re:

-

az iAnyilAsa alA tartoz6 szervezeti egys6gek 6s a szem6lyi 6llom6ny operativ ir6nyit5sa, feladatok v6grehajt6s6ra tort6n6 cin6ll6 int6zked6s, belsS
szab6lyoz6snak megfelel6 utalvdrnyoz6s es a16i16s;
a telepitett eszkozdk tizembiztons6g6nak erdek6ben tcirt6n6 int6zkedes;
az irAnyilAsa al6 tartoz6 munkavAllal6k felefti munk6ltat6i jogkdr gyakorl6sa
az SzMSz ll/2. pontj6ban rogzitett vez6rigazgat6i kiz6r6lagos jogk0r6k kiv6tel6vel.

Feladata:

-

az al6rendeltsegebe tartoz6 r6szleg 6s csoport, valamint a t6rsasdg m6s
szervezeti egys6gei k0z6tti hat6kony kooper6ci6 6s inform6ci66raml6s biztositasa;

-

a biztonsdgtechnikai oszt6ly termel6si kapacit6s6nak felm6r6se, prognosztiz6l6sa, ennek megfelel6en a sztiks6ges munka- 6s munkaer6 6tcsoportosit6sok v6grehajt6sdnak kezdem6nyez6se a mfiszaki igazgat6n6l;
az osztitly tevekenys6gehez sztiks6ges szem6lyi es t6rgyi felt6telek biztositasa;
a titokv6delmi 6s ugyviteli utasitdrsok, a munkav6delmi es biztons6gi rendszab6lyok, a kOrnyezet- 6s vagyonv6delmi el6ir6sok, valamint az integr6lt
irdnyitdsi szabdrlyok es bizonylati fegyelem betart6sa;
az alarendelts6g6be tartoz6 6llomdny szakmai felkeszultseg6nek, tov6bbkepz6senek folyamatos szervez6se 6s ellen6rz6se, beosztottai munk6i6nak ertekelese:
a tSrsas6g termel6si terveben rctgzitett, illetve soron kivi.il elrendelt biztonsdgtechnikai gydrt6si, telepit6si, javitdsi 6s karbantart6si feladatok vegrehajtdsdnak biztosit6sa;
az irlnyitAsa al6 tartoz6 szemelyi 6llom6ny munkakciri feladatai teljesitesenek koordin6l6sa, ir6nylt6sa, a feladat-vegrehajtds felteteleinek biziosit6sa,
a teljesit6sek folyamatos eilen6rz6se, a foryamatba 6pitett 6s egy6b vezet6i ellen6rzesek dokumentd16sa.

FelelSs:

-

a feladatkdr6re megfogalmazott tev6kenysegek legjobb tud6sa szerinti
vegrehajtds66rt.6s ellen6rz6s6ert, a hat6lyos logszabblyok, bers6 szab6ryzatok betartd s6 6ri, az int6zked6se k 6s utas it6sok veg re h ajtd s6ert;
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C/6. Berendez6sgyirt6 iizemvezet6
Joqdll6sa:

A miiszaki igazgat6 kozvetlen al6rendelts6g6be 6s irdnyitdsa al6 tartozik, a
munkakdr betcilt6sehez nemzetbiztonsegi ellen6rzes szijks6ges.
Hat6sk6re:

-

az uzem teljes szemelyi dllom6nydnak ir6nyit6sa, eszkoz6llom6rnyAnak gazdas6gos Uzemeltet6se;
a t6rsas6g termelo berendez6seinek tervszerfi karbantart6sa, hibaelh6ritdsa,
rendklv0li meghib6sodAs eset6n - azonnali jelenteskotelezettseg mellett - a
szUks6ges int6zkedesek megtetele;
a t6rsas6g feladatainak vegrehajt6sa mellett az tizem kapacit6sdnak lek6t6s6re, feladatok v6llaldsa, illefue - nagysdrg6t6l fUgg6en - javaslatt6tel annak
elv6llal6s6ra;

a technol6giai utasitdsok, anyag- 6s id6norm6k v6ltoztat6s6val kapcsolatos
javaslatt6tel;
a dokument6ci6 m6dositSsi, elter6si engedm6nyek kezdem6nyez6se;

a feladatok

v6grehajt6s6t akad6lyoz6, hatdrskctr6t meghalad6 tenyez6kkel
kapcsolatos javaslatt6tel;
az eszklzdk beszerz6s6vel, selejtez6sevel kapcsolatos javaslattetel;
az ir6nyit6sa ala taftoz6 munkavdrllal6k felefti munkdltat6i jogk<lr gyakorldsa
az szMSz ll/2. pontjAban rdgziteft vez6rigazgat6i kiz6r6lajoi hatiitcir t<ivetel6vel.

Feladata:

-

a tdrsasdrg 6ves termel6si terveben, a havi programokban 6s egy6b int6zke-

d6sekben ekiirt javit?si, fejlesztesi, gydrtdsi, szolg6ltatdsi feladitok v6grehajtdsa, a feladatok err6tdsdhoz szti (s6ges arkatreizek, szersz6mok gyirta.i,
javitdsa, fet(jitiisa;
alkatr6szek, egysegek, berendez6sek gyartasa csapatelldt6s c6lj6ra;
az elv5gzett gy6rt6si tev6kenyseg dokument6l6sa;
kUl6n intezked6s alapj6n csapatszint( javit6si feladatok v6gz6se;
az uzem terher6s6nek, kapacit6s6nak folyamatos elemz6se, javaslatt6tel a
kapacitdrs 6sszerfi 6tcsoportosit6s ara, szeikezetlnek vdrtoztai6siira:
aziranyitasa alatt 6116 6llom6ny szakmai dsszet6tel6nek biztosit6sa, munka_
kdri leirds6nak elkeszitese, az abbi n foglaltak 6rv6nyesit6se.

84t88

e A.:lZENAL
Felel6s:

az 6ves termel6si tervben, havi programokban, 6s egy6b intezkedesekben
etoirt, illetve v6llalt gy6rt6si feladatok id6beni v6grehajt6s66rt, a t91m9te9l
akadilyozo, a hatdrid6t, a gazdas6gos anyag- 6s id6rdfordlt6st befolydsol6
tenyezbk elh6rit6s66rt, illetve a hatdskdrt meghalad6 akad6lyok id6beni jelent6s6ert;
a gyartdsi utasit6sok, kis6ro dokument6ci6k, gy6rt6si id6norm6k betart6s66rt;
a munkav6delmi szabAlyzat, valamint a kornyezefu6delmi el6ir6sok vonatkoz6 rendelkez6seinek betart6s6r6rt, a munkav6gzes k6riilm6nyei6rt, az tizem

6s kcirnyezete rendj66rt;
az tizemben foly6 munka termel6kenys6ge novel6s66rt, a munka szervezetts6genek biztosit6s66rt;
a vonatkoz6 iigyviteli, titokvedelmi biztonsdrgi rendszabdlyok, szabv6nyok,
valamint a integralt irdrnyit6rsi szab6lyok 6s munkafegyelem betart6s66rt;

az eloirt vagy kert jelent6sek 6ssze6lllt6sA6rt, tartalm6ert, hat6ridore tort6nti
felterjeszt6seert, a szolg6ltatott adatok hiteless6g66rt;

eszkozeinek karbantartds66rt, javitat6suk, hitelesit6stik id6beni
megrendel6seert, elv6gz6se6rt, az 6llagmeg6v6s6rt 6s vagyonv6delm66rt;

az Izem

a t6rsas6g termel6eszkdzeinek a karbantart6sd6rt, meghib6sod6suk eseten
annak javit6s66rt;

a kihaszn6latlan eszkdzok, berendez6sek 6s javft6anyagok

lead6s6ert, a
gazdas6gosan nem javlthat6 eszkdzdk selejtez6sSvel kapcsolatos javaslatt6te16rt;

az izemte vonatkoz6 tilzbiztons6gi rendszab6lyok betartdsA6rt, a t(zv6delmi
eszk<izok haszndlhat6s696nak biztositdtsd6rt.

Eqyuftm1kdd ik. mu n kaka pcsol ata

-

v an :

a mfiszaki igazgat6val,
a t6rsasAg oszt6ly- 6s Uzemvezet6ivel, valamint

az izem tev6kenys6gehez kapcsol6d6 tizleti partnerek kapcsolattart6ival.
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C/7. Min6s6gellen6rz6si osztAlyvezet6
Joqdll6sa:

Amfiszakiigazgat6a|irrendeltsegEben6sirdnyit6saa|attv6gzimunk6j6t.A

munkakcir ellirt6s6hoz nemzetbiztonsdgi ellen6rz6s sziiks6ges'

Hat6skore:

-

az integrdlt ir6nyitdsi rendszer el6irasainak betart6sa 6rdekeben szukseges
intezked6sek megtetele;
a gy6rtirsi, javit6si, telepit6si tevekenyseg folyamat6nak min6s6gellen6rz6se, szUks6g szerinti m6dositdsa;
a Kdzponti M6r6sUgyi Laborat6rium laborat6riumi tev6kenysegeinek, valamint a m6r6si.igyi tev6kenys6gek (m6r6s, hitelesit6s) szervez6se, ir6nyit6sa;

-

a t6rsas6g 6ltal el6dllitott term6kek min6s6gi bizonyitv6nyai 6s a megfelel6segi nyilatkozatok al6i16s6ra;

-

integ16rlt i16nyit6ssal, kornyezetvedelemmel kapcsolatos adatszolgaltatas;

az irdnyitasa al6 tartoz6 munkav6llal6k felefti munk6ltat6i jogkor gyakorl6sa
az SzMSz ll/2. pontj6ban rdgzitett vez6rigazgatoi kizdr6lagos jogkor kiv6tel6vel.

Feladata:

-

terillet6n a t5rsas6g min6segpolitik6j6nak es min6s6gc6ljainak, valamint a
t6rsasdrg integr6lt ir6nyit6si rendszer6nek m(kddtet6se, fejleszt6se; 6rv6nyesii l6s6nek biztosit6sa

-

;

kapcsolaftart6s az integrdrlt irdnyit6si rendszert illet6en a rendszert [izemeltet6 szervezettel (HM El Zrt.);
a laborat6riumi 6s a min6s6gellen6rz6si tev6kenys6gek ir6nyit6sa;
javaslatt6tel 0j m6roeszkoz6k es elj6r6sok bevezet6s6re a m6r6sUgyet illet6en;
a kdrnyezetvedelmi el6ir6sok betart6s6nak biztositdsa;
a tdrsas6g 6rv6nyes telepenged6lyenek felUlvizsg6lata 6s karbantart6sa;
a t6rsasdrg 6ltal termelt vesz6lyes hulladekok biztonsdrgos kezel6s6nek 6s
elsz6llit6s6nak felti gyelete.

Felel6s:

-

saj6t terUleten az integ16lt ir6nyitdsi rendszer mUk6dtetese6rt;
a min6seggel kapcsolatos tev6kenys6gi kovetelm6nyek betart6s66rt, (ellen6rz6si pontok, bizonylatol6si kdtelezetts69ek, stb.);
az integralt ir6nyit6si rendszer, valamint a Kdzponti Mer6sUgyi Laborat6rium
minos6girdnyit6si rendszere belso auditjai v6grehajtdrs6nak el6segitese6rt,
koordin6l6s66rt;
laborat6riumi tevekenysEgek szakmai felUgyelet66rt;
a kdrnyezetv6delmi el6ir6sok betart6s66rt, betartatds6ert;
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J
-

-

a hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g integrdci6s mUkddtet6s66rt, ill. az el6irl
nyilv6ntart6sok meglet6t6rt;
a mindenkor hat6lyos telepengedely6rt,

Egytift m A kdd ik.

-

mu

n

kakapcsol ata

v an :

vez6rigazgat6val, igazgat6kkal;
tlzem- 6s oszt6lyvezetokkel;
projekt Ugyint6z6kkel;
Orsz6gos MeresUgyi Hivatallal, ill. jogut6dj6val;
HM V6delemgazdasdgi Hivatal KMBB lgazgat6s6ggal;

a Nemzeti Akkredit6l6 Testtilet k6pvisel6ivel:
a terUletileg illet6kes kcirnyezetv6delmi fel0gyel6seggel 6s a HM Hat6s6gi Hivatallal;
terUletileg illet6kes onkorm6nyzattal;
az integr6lt ir6nyit6si rendszerrel kapcsolatos tev6kenys6g integr6ci6ban kijeldlt HM El Zrt. kapcsolattart6ival (lR rendszergazda; kdrnyezetv6delmi
m6rndk)
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HatSlyosit6 z6rad6k

Jelen szervezeti 6s mfikod6si szab1lyzat az 1992.07. 13-6n kelt 131/295. nyilv6ntart6si sz6m0, az 1997. 10. 1S-en kelt 4151229t1997. nyilv6rntart6si sz6m0, a 2000. 05. 17-6n kelt
16}t124l1gg2tA. nyilvantart6si szdmri, a 2004. 01 .28-6n kelt 415136. nyilv6ntart6si sz6m0, a
2006.06.20-dn kelt 415t52. nyilv6ntartdsi sz6m(, a 2007.08. 22-6nkelt415/54 nyilvAntartdsi
sz6m0, a 2009. 03. 03-6n kelt 415n3. nyilv6ntart6si sz6mri, a 2010.02. 16-6n kelt 415182.
nyilvdntart6si sz6mri, a 2010. 02. 22-6n kelt 415188. nyilv6ntart6si sz6mri, a 201'1. 02. 24-en
k6lt41S/88. nyt. sz6m(, a2011.03.31-en kelt415192.szitmu,a2011.09.27-6nkelt415l92ll.
ng. sz6rm0, a 2012.04.26-in kelt 415/109. nyt. sz6m0, a2012.08.09-6n kelt415/1 11 nyt.
s2amr:, a 2013. 11.13-6n kelt 415t141. nyt. sz6m0, a2014.04.23-inkelt4151149. nyt. sz6m0, a 2014.08.01-en kelt 4151161. nyt. szirmri, a2015.05.29-6n kelt 415/169. nyt. szdmf, a
2015.07.01-i hatallyal kelt 4151170. nytsz-ri, a2016.07.25-6n kelt 415/190. nytsz. szemu szervezeti 6s mUkdd6si szabAlyzatok, valamint az lgazgat6s6g 6ltal 2016. 10. 06-6n egyhang{an
elfogadott m6dositdrs egys6ges szerkezete. Rendelkez6seit a mindenkor hat6lyos normativ
vez6rigazgat6i intezked6sekkel, bels6 szab6lyzatokkal 6s a vonatkoz6 jogszab6lyokkal osszehangoftan kelf alkalmazni . (legutols6 m'dositessal arintett raszek vastagitessal kiemelve)
Budapest,2016. 10.06.
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Cim: 4461 Nylrtelek, D6zsa Gydrgy Ut 121. Pf. 10.
E-mail: !trPt@!!!eEC!a!.h!, Webr U4g&lEelzglallg
Tel.: +36 (42) 210-555', +36 (42) 210-801
Fax: +36 (42) 210-802

1. sz. melleklet a

... ... ... ....nytsz-r.i SzMSz-hez

A tirsasSg munkakiiri jegyz6k6ben r<igzitett munkakiiriik

betiilt6s6hez sziiks6ges iskolai v6gzetts6g

1.

4.

o.

8.

9.
10.
11.

Vezerigazgat6:

El6irdsa tulajdonosi joggyakorl6i hatdsk6r

lgazgat66s -helyettes:

Szaki16ny0 fels6fok0 iskolai v6gzetts6g
6s legal5bb 3 6ves vezet6i gyakorlat

Bels6 ellen6r:

Fels6fok0 iskolai v6gzetts6g

Osztdly- es Uzemvezet6:

Fels6fokrl iskolai v6gzettseg vagy
szakir5nyf fels6fokrl v6gzetts6g + legaldbb 3 6ves
szakmai/vezet6i gyakorlat

Osztdly- 6s Uzemvezet6helyettes:

SzakirSnyI fels6fok0 v6gzetts6g

R6szlegvezet6:

Szakir6ny0 technikusi v6gzettseg vagy 6retts€gi +
legaldbb 3 6ves szakmai gyakorlat

Ugyintez6 Allomdny:

Erettseg i + szakirdnyu tanfolyam

Ugyviteli 6llomdny:

Eretts6gi + szdmit6gdp-kezel6i ismeretek +
tigyviteli szakvizsga

lkiveve: nyilvSntarto 9epl16:

Kozepfoku vegzettseg +
szamlt6g6p-kezel6i ismeretekl

Bem6r6:

K6z6pfokrJ szakmai v6gzetts6g

Szakmunkds:

8 dltal6nos + szakmunkdsk6oz6
(vagy: 8 altalenos + OKJ-S szakmai v6gzetts6g)

Betanitott vagy seg6dmunk6s

8 dltal6nos iskolai v6gzetts6g
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Kr6nicz Roland vezerigazgat6:
Dr. Pint6r Zoltan gazdasegi igazgat6:

Kenyeres Janos mr.iszaki igazgat6:
Lengyel Zolten mrlszaki igazgat6 h.:
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Sz0csn6 dr. Grezsu J0lia koordineci6s ov., biztonsegi
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Taksar Ferenc mriszaki ov.:
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