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Szervezeti 6s Mtik0desi Szab|ly zat
Annamajori Mezogazdasilgi 6s Kereskedelmi Kft., Baracska

A TARSASAC NEVE. SZNTHNLYE. TEVEKENYSEGI KORE,
AlrnrANos RENDELKEZESEK

A

t6rsas6g neve: Annamajori Mezogazdasfrgi 6s Kereskedelmi
Felel6ss6gii T5rsas6g

Korkitolt

A t6rsas6g rovidftett neve: Annamajori Kft.
A t6rsas6g szdkhelye:2471 Baracska, Annamajor utca 40.
A t6rsas6g fioktelep'e: 6724 Szeged, Cserzy Mihaly u I 1.
A t6rsas6g fotev6kenys6ge :
0111'08 Gabonaf6le (kiv6ve rizs), hiivelyes nov6ny, olajos mag termesztdse
A t6rsasdg adoszama: I I 108944-2-51
A t6rsas6g c6gjegyzeksz6ma:07 09 003060

A

t6rsas6g torzstokeje: 277 .070.000,hetvenezer forint.

Ft,

azaz: Kettoszazhetvenhetmillio-

A t6rsas6g AlapitojaL: IGAZSAGUGYI MINISZTERILM
Jelen Szervezeti 6s Mtikod6si Szab|Iyzatban:

a.) t6rsas6g alatt az Annamajori Mezogazdasdgi es Kereskedelmi Korl6tolt
Felelossdgri T6rsas6got (roviditett nevdn: Annamajori Kft.)
b.) munkav6llal6 alatt a t6rsas6g hatftrozatlan, vagy hatdrozott id6re l6tesitett
munkaviszonyban, illetve munkav6 gz6,sre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban 6116
dolgozojitt kell 6rteni. Munkav6llal6 alatt 6rtend6k a t6rrsas6ghoz tart6san
vez6nyelt btintetes-.v6grehajt5s hivat6sos 6llom6nyu tagjai, akiknek a szolg6lati
viszonyhoz kapcsolodo jogait 6s kotelezettsegeit a rendv6delmi feladatokat
ell6to szervek hivat6sos 6llom6ny6nak szolg|latijogviszonyfrol sz6l6 2015.6vi
XLII. torv6ny tartahmazza.
c.) Szakszervezet aIatt, a Munka Torv6nykonyv6ben meghat6rozolt szervezetet,

d.) u t6rsas6g jogos gazdasilgi 6rdeke veszelyeztet6se alatt pedig minden olyan
magatart6st kell 6r1eni, amely sor6n a munkav611a16 a t6rsas6g termeldsi,
gazd6lkodasi, penziigyi 6s tizleti kapcsolataira vonatkozo adatot, int6zked6st
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saj6t erdekei cdlj6ra felhasznii,vagy m6sok szamarajogosulatlanul 6tad, illetve
hozztferhetovd tesz,

A

es Mtikodesi

Szabalyzatot, valamint annak mindenkori
modosit6sait a vezetok. valamint a szakszervezet rendelkez6s6re kell bocs6tani.

Szervezeti

A munkaiigyi eloado a munkaszerzodes megkot6se sor6n koteles ismertetni
munkav6llaloval a Szervezeti 6s Mrikodesi Szab6lyzatban foglalt 6s

a
a

munkav6llalora vonatkoz6 rendelkez6seket, lehetov6 tenni szamdra a Szervezeti
e s Mtikod6 s i Szab6lv zat ittanulmfinv oz6s6t.

A TARSASAC CELJA

A

blintet6s vegrehajt6si szervezetrol sz6l6 1995. evi CVIL torv6ny alapj6n a
t6rsas6g a szabadls6gveszt6s vdgrehajt6s6nak a c6lja el616se 6rdek6ben
l6trehozott gazdasitgi t5rsas6g, amely kizdrolagos 6llami tulajdonban van.

A

t5rsas6g fogvateLrtottak kotelezo foglalkoztatisitra letrehozott gazdtikodo
szervezet, egyben biintet6s v6grehajt6si szerv. E minos6gben feltigyeleti szerve
a Btintet6s-v6grehajt6s Orszirgos Parancsnoks6ga (1054 Budapest, Steindl Imre
u. 8.).

A t6rsas6g jogrillfsa
A t6rsasSg tulajdonosa

a

Magyar

Alla-.

A tulajdonosi jogokat 6s kotelezetts6geket az ll201B. (VI.25.) NVTM rendelet
alapjtn, a Btintetds-v6grehajt6s Orsz6gos Parancsnoks6ga (1054 Budapest,
Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.
Parancsnoks6ga l2ll4l20l5. sz. hatirozata,
illetve a t6rsas6g -- mint Ellenorzott T6rsas6g - 6s a Bv. Holding Korl6tolt
Feleloss6gti T6rsasag (sz6khely: 1064 Budapest, R6zsa utca75-79., Cg.: 01 09200937 - tov6bbiakban: Bv. Holding Kft) - mint uralkod6 tag - kozott 2015.
febru6r 26-6n l6trejott uralmi szerzodls alapjttn, a t6rsas6g legfobb szerve
tekintet6ben a Btintet6s-v6grehajt6s Orsz6gos Parancsnoks6ga az elismert
v6llalatcsoport uralkodo tagja - Bv. Holding Kft - reszere a jogszab6lyokban,

A Biintetds-vdgrehajt6s Orszitgos

valamint

az alapito okiratban meghat6rozott

kotelezetts6gek gyakorl6s6t, 6tengedte.

tulajdonosi

jogok

6s

Szervezeti ds Mtiktjdds i Szab|ly zat

ori Mezo

i 6s Kereskedelmi Kft., Baracska

Alapito a tulajdonosi jogok 6s kotelezetts6gek gyakorl6jakent a Btintetdsvegrehajtfs Orsz6gos Parancsnoks6g6n kereszti.il gyakorolja a tulajdonosi
jogositv6nyart, amindenkori hat6lyos Alapito Okirat rendelkez6sei szerint.

Az

A tulajdonosi jog gyakorl6ja, a tulajdonosi jogokat hattrozatokkal gyakorolja.
Az iigyvezeto a tulajdonosi jog gyakorloja 6Ital hozott hatarozatokrol
folyamatos nyilv6ntart6st vezet (Hat6rozatok Konyve). A Hatfirozatokat
meghozatalukat kovet6en halad6ktalanul

be kell jegyezni a Hatilrozalok

Konyv6be.

Annamajori Mezogazdasttgi es
t6rsas6g mint jogi szem6ly, saj6t c6gneve
Kereskedelmi Korl6tolt Felel6ss6gri T6rsas6g - alatt jogk6pes, jogokat szerezhet
6s kotelezettsegeket v5llalhat, perk6pes.

-

A

Gazdasilgi tev6kenys6g6rol kciteles nyilv6ntart6st vezetni, m6rleget ds
eredm6nykimutatS:st k6sziteni. Vagyon6val a jogszabiiyokban biztositott
keretek kozott gazdiikodik 6s kotelezettsdgei6rt arftbizott vagyonnal felel.
A gazdas6gi t6rsashg az tigyvezeto felelos vezet6s6vel mtikodik.

A

t6rsas6g on6ll6 gazdashgi rendszerben mrikodik, saj6t elsz6mol6si
betetsztmlitja van, 6s onall6 ad6-, munkajogi ds t6rsadalombiztosit6si

j

ogalanyis6ggal rendelkezik.

A t6rsas6g torv6nyess6gi

feliigyeleti szerve: a Sz6kesfeh6rv6ri Torv6nysz6k

C6gbiros6ga.

A TISZTSEGVISEI6T ES TBVEKBNYSECTJI(
Az igyvezeto
A t6rsas6g iigyeinek int6z6s6t 6s k6pviselet6t az iigyvezeto linia el. Az
ilgyvezetot a Biintetds-v6grehajtSs Orsz6gos Parancsnoka hat6rozott idore jeloli
ki. Az tigyvezeto igazgato megbizat6s6nak Iqirta ut6n irjrav|laszthato.
A t6rsas6g cegjegyz6se akk6nt tort6nik, hogy a k6pviseletre jogosult iigyvezeto
a t5rsas6g c6gnev6hez a sajffi neval6irtts5t csatolja az al6ir6si cimp6ld6nynak
megfeleloen.
A t6rsas5got harmadik szem6lyekkel szemben, valamint a Biros6g 6s m6s
hat6s6gok elott az iigyvezeto k6pviseli, aki a jogkordt az igyek meghathrozott
csoportj6ra n6,zve a t6rsas6g munkav6llal6ira ifiruh6zhatja. Az oszt6lyvezetok az
oszt6lyuk mtikod6s6hez sztiks6ges 6ruk es szolg6ltat6sok megrendel6s6t, az erre
vonatkoz o szerzod6seket el 6zetese n a gazdas6gi igazgatonak velem6nyez6sre
benyrijtj6k, az ulobbi v6lem6ny6t figyelembe v6ve az igyvezeto dont az adotl
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kotelezetts6g v6llal6srol.

Az tigyvezeto:
- Folyamatos nyilv6ntart6st vezet az Alapito
(Hatitr ozatok Konyv e ),

K6pviseloj6nek hat|rozatairol

- Gondoskodik a t6rsas6g iizleti konyveinek szabalyszeni vezet6s6rol,

- Elk6sziti a m6rleget

6s eredm6ny-kimutat6st, a kiegeszito mellekletet 6s az
i.izleti jelent6st, 6s ezeket az Alapit6 K6pviseloje ele terjeszti.

- A t6rsashg szab|lyzatarban
gazdiiko

d5s

i

fe

I

adatok

nem szereplo k6rd6sekben, a napi termelesi

szab 6l y zashr a

lgazgatoi lJtas it6s okat ad ki

6s

.

- EllStja az iilatteny6szt6si oszt6Iy feliigyelet6t.

-

E

I

l6tj a nov6nyterme szt6si

osztiiy

fe li.igye

I

et6t.

- Biztositja a folyamatos mtikodeshez szriksdges thrgyi felt6teleket.

- A Polg6ri Torv6nykonyvben foglaltakon tirl tev6kenys6ge sor6n ell6tja a
jogszab6lyokban, utasit6sokban 6s Orsz6gos Parancsnoki parancsok es helyi
i nt6 zke d6 s ekb en r o gzitett btintet6 s -v6 grehaj t 6 s i fe I adatokat.

- A tulajdonosi jogok gyakorloj6nak meghatalmazasa alapj6n egyiittmukod6si
meg6llapod6st kot a helyi biintetes-v6grehajt6si intezettel, azI folyamatosan
karbantartj a es az abban foglaltakat a t6rsas6g munkav6llaloival betartatja.
- Kollektiv Szerzod6st kot a Szakszewezettel.

- A bv. int6zet parancsnoka 6ltal kiadott, a t6rsas6g munkav6llaloit is 6rinto
parancsokat 6s utasit6sokat ellenjegyzi,6s eztital az abban foglaltakat a t6rsas6g
munkav6llaloi r6sz6re kotelezonek elismeri.

- A

t6rsas6g munkav6llaloi felett a munkSltat6i jogokat az i.igyvezeto
gyakorolja. Ez alol kiv6telt kdpeznek azon munkav6llalok, akik feletti
munk6ltat6i jogok gyakorl6s5t a tulajdonosi jogok gyakorl6ja maganak tartja
fenn, vagy m6s szemelyekre ruh6z

Az

it.

i.igyvezetore, mint magasabb vezeto 6ll6sir dolgoz6ra a v6lasztott
tiszts6gviselokre vonatkoz6 munkajogi szab6lyokat kell alkalmazni. Az
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igyvezeto feletti munk6ltat6i jogokat a tulajdonosi jogok gyakorloja gyakorolja.

A Feltieyel6bizotts6g
tagSait az alapit6 az alapito okiratban jelolte ki. A
t6rsasSgn6l 3 (h6rom) tagu feli.igyelobizotts6g mrikodik saj6t tigyrendje szerint.
A bizotts 69 tagait a 2015. febru6r 26. naplttn megkcitott Uralmi Szerzod6s 4.1.
a) pontja alapjin a Btintet6s-v6grehajtds Orszitgos Parancsnoka jeloli ki es hivja
vissza.

A feltigyelobizotts6g

feliigyelobizotts6g ellenorzi a t6rsas6g iigyvezet6s6t, mrikod6sdt ds
gazdtikodisht. A Feli.igyelobizotts6g tagjait a tulajdonosi jogok ds
kotelezetts6gek gyakorloja k6ri fel 6s nevezi ki, tov6bb6 a Feliigyel6bizotts6g
i.igyrendj6I- azUralmi szerzodes alaplirn- azuralkod6 tag hagyja j6v6.

A

A konyvvizsg6lo

A tulajdonosi jogok 6s kotelezettsegek gyakorloja a t6rsas6g ellenorz6s6re
6lland6 konyvvizsgSlot jelol ki. Az 6llando kdnyvvizsg6lo feladatait a
mindenkor hat6lyos jogszab6lyok, illetve konyvvizsg6l6i megbiz6si
szerzoddsben foglaltak alapj

in

v

egzi.

Szakszerv ezel a munkav6llal6k 6rdekkdpviseleti szerve, amely j ogosult

a.l
b.l

:

Kollektiv Szerzodest kotni,

a munkavSllalokat a munkdltatoi jogkor gyakorloja el6tt k6pviselni a
munka torv6nykonyv6rol szolo 2012- 6vi I. torv6nyben (a tov6bbiakban: Mt.)
foglaltak szerint,

c.l a munkav5llalokat anyagi, szoci6lis 6s kultur6lis, valamint 6let 6s
munkakoriilm6nyeiket 6rint6 jogaikrol es kcitelezettsdgeikrol
d.l
e.l
f.l
g.l

tiljekozlatni, tov6bb6 a munkaiigyi 6s a munkaviszonyt 6rinto korben
tagjait a munk6ltat6val szemben, illetoleg egy6b szervek elStt k6pviselni.
a munk6ltatoi int6zked6sekkel kapcsolatos 6ll6spontj6t, vdlem6ny6t
kozolni, konzult6ci6t kezdemdny ezni,
az illet6kes szakhat6s6g tilekoztat6sa mellett a munkakortilmdnyekre
vonatkoz6 szab6lyok megtart6s6t ellenorizni, az dszlelt hib6kra 6s
mulaszt6sokra a v6grehajt6s6rt felelos szervek figyelmet felhivni,
me gfelelo elj 6r6st kezdem6ny ezni,
a munkav6llalokat, illetve ezek 6rdekkepviseleti szerveit kozvetleniil
6rinto jogellenes munk6ltat6i int6zkedes (mulaszt6s) ellen kifog6st
benyirjtani,

a munk5ltat6val tort6nt meg6llapod6s szerint a munk6ltato helyisegeit

Arrnamai

Szervezeti ds Mtikdddsi Szab|lyzat
6s Kereskede lmi Kft ., Baracska

ori Mezogazdasitgi

jogosult drdekk6pviseleti tev6kenys6ge c6lj6ra haszn6lni.
A MUNKASZERVEZET FELEPiTESE, AVEZETOT TUTASTONOK, A

MUNKALTATOI JOGKOROT PS KEPVISELETI SZABALYOK
megkovetelt, a vtitozo ig6nyekhez
rugalmasan alkalmazkod6 munkaszervezetet az igyvezeto alakitja ki, 6s azt
jov6hagy6sra a tulajdonosi joggyakorlo el6 terjeszti. A munkaszervezel
diagrammj6t jelen szervezeli 6s mrikod6si szab6lyzat mell6klete tarlalmazza.

A

A

tdrsasfg izIeIi tev6kenys6ge

t6rsas6 g v ezeto 5ll6sir dolgoz6i

iital

:

-

azigyvezeto,
- a gazdasilgi igazgato.
- az oszl|lyvezetok.

A gazdas|giigazgato

Az igyvezeto

kcizvetlen al6rendeltsdg6ben megszervezi

a

t6rsasdg
p enzigy ekke I 6 s sz6mvitel lel kapc so I ato s iigyrendj 6 t, a bizonylati rendet.

- Ell5tja a t6rsas6g sz6mviteli tev6kenys6g6t.
- EllStja az Elelmiszeripari Oszt6ly feliigyeletdt.
- Elldtja a ki6tkeztet6si boltok i.izemeltet6s6vel kapcsolatos feladatokat.

Figyelembe v6ve az osztSlyok beruhSzhsi ig6nyeit, elk6sziti a t6rsas6g
beruhinisi strat6gi6j 6t, aberuhizhsok finanszirozitsi igeny6t be6piti a penzijgyi
tervbe. Folyamatosan koveti a terv ezett megt6riil6si mutat6k alakul6s6t.
Gondoskodik a bizonylati rend betart6s6rol, szi.iks6g szerint kialakitja a
konyvvitelhez kapcsolodo analitikus nyilv6ntart6sok rendszer6t.
Ellen6rzi aleltdroz6st, kezeli a t6rsas6g vagyon-mozgasait tanusito okm6nyokat.
Irhnyitja a t6rsas6g penziJ;gyi gazd6lkod6s6t, gondoskodik a t6rsas6g fizet6si
kotelezetts6geinek pontos 6s idobeli teljesit6s6rol, a rendszeres b6rfizetes
folyamatoss6g6r6l.
Megszervezi a zirlati munk6latokat, ossze6llitj a az 6ves besz6mol6t. Elok6sziti
a tir sashg IJ zleti terv 6t.
Ir6nyitja a t6rsas6g marketing tev6kenyseget, az osztdlyvezetokkel
egyiittmr.ikodve torekszik a megtermelt term6kek optim6lis 6rt6kesitesere.
Figyelemmel kis6ri a t6rsasdg eszkozeinek kihasznSltsitgitt, az idoszakosan
feleslegessd v61o eszkozok 6rt6kesit6s6t vagy b6rbe ad6s6t megszervezi.
Irlnyitja az ipar,jellegti b6rmunka tev6kenyseget a szerzodes elok6szit6setol 6s
szerzodes kotes6tol kezdodoen, idoszakosan a tevdkenysdg utokalkulilci6jht
elvegzi, eredm6nyess6g6t meg6llapitja. Folyamatos kapcsolatot tarl a
b6rlem6nyek b6rloivel, illetve a b6rmunk6t megrendelokkel.

Szervezeti 6s M rik0d6si Szab{iy zat
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ori Mezogazdas6gi
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Az iizleti tev6kenys6g konkr6t feladatain tfl ellffija a

jogszab|lyokban,
utasit6sokban ds a Bi.intetes-v6grahajt6s Orszitgos Parancsnoki parancsok 6s
intdzkeddsekben, valamint a helyi b{intet6s-vegrehajt6si int6zettel kotott
E gyiittmtiko dd s i me 961 I ap o d6s b an r o gzitett brintet6 s -vd grehaj t6s i fe I adatokat.
Az i.i gyve zeto akadtly oztattrs a e s et6n ellifij a annak he lyette s it6 s 6t.

A munka

szerv ezet keretdben

kialakitott oszt6lyok

:

a.l

Tev6kenys6gi kore:
Az 6ves vet6stervben meghatarozott teri.ileteken 5ru- 6s takarm6nynovenyek
termeszt6se, a vet6sterv kialakit6sakor figyelembe veszi a termesztett kultirr6k
piaci helyzetlt, nyeres6gess6g6t, valamint a minosdgi eloir6sok
teljesithetos6gdt. A betakarit6s ut6n, 30 napon behil ir6sban jelent6st tesz az
igyvezeto tgazgatonak minden nov6ny termel6si eredm6ny6rol, illetve a
te rme 6 s s o r6n me gszer zett tap asztalatair ol.
A sziiks6ges vetomagok beszerzlse, a vet6s megfelel6 min6s6gben tortdno
1

elvdgeztet6se.
A vesztes6gmentes es optim6lis idoben tort6no betakarit6s, a betakaritott term6s
mennyisegi 6s minos6gi inad6sa.
piackdpes,
Olyan marketing tev6kenys6get vegez, amely feloleli az

fj,

jovedelmez6 term6kek felkutat6s6t, a t6rsas6g termdkszerkezet6be valo
beilleszt6s6t, annak 6rdekeben, hogy az \gazat nyeres6gtermelo kdpessege
novekedjen.

Az dves vet6stervben

meghat5rozolt teriileteken gondoskodik

a tdpanyag-

ut6npotl6s, illetve a veget6cios idoszakban a nov6nyeknek sziikseges mritr6gy6k
kijuttat6s6rol. Elv6gezteti a nov6nyv6delmi munk6kat, a sziiksdges vegyszerek
beszerz6s6r6l gondoskodik. A beszerz6sek el6tt egyeztet az igyvezeto
igazgatoval.
Figyelemmel kis6rt a szfnt6teri.iletek tfipanyag ell6totts6gat, a sztiks6ges talaj6s nov6nyvizsgiiatokat elv6gezteti. A bet6rolt szemes 6s ipari nov6nyek
rovarv6delm6t ell6ttatj a. Felelos a Kft . kornyezetvddelmi tev6kenysdgdert.
Tev6kenysegehez kapcsolodo adminisztrativ feladatokat elv6,gzi (munkalapok,
kornyezetv6delmi napl6 vezet6se, teljesitmdny javaslatok, stb.).
V6lemenyezi a t6rsas6g ero- 6s munkag6p-park fejleszt6si sftalegriljilt, az
iizembe 6llitott g6pek hasznositSsi 6s megt6riil6si mutat6it figyeli.
Folyamatosan fenntartja, illetve fenntartatja az ero- es munkag6pek el6irt
mriszaki szinvonal6t. A traktorosokkal v6gzett TMK-I ellenorzi 6s igazolja.
Gondoskodik a g6pek iizemeltet6s6hez, valamint mriszaki Sllapot6nak
megorz6s6hez sztiks6ges anyagokr6l, alkatr6szekrol. Ell6tja a tev6kenysegehez
kapc so lod6 admini s ztr ativ munk6kat.

Szervezeti 6s Mrlikod6si Szab|lyzar

Ann

ori Mezogazdas6gi

6s Kereskedelmi
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kis6ri 6s ellenorzi az energiahordozok felhasznitl6s6nak
hatekonysitgitl. Rendkiviili esetekben pl. havazis stb. iigyeletet biztosit a
Figyelemmel

sztiks6 ge s g6pekkel, i lletve az azt mrikodteto szem6ly zettel.

piackutat6s sor6n a nyeres6ges term6kek kivtiasztits6n6l f,rgyelembe veszi,
hogy azok tegy6k lehetov6 a min6l sz6lesebb korben tortdno fogvatartotti
foglalkoztat6st.
Tev6keny se gehez kap c s o I 6 d6 adm ini s ztr ativ munk6k v 6, gzese .

A

b.l

Jog6ll6sa

A Nov6nytermeszt6si Oszt6ly az i.igyvezeto kozvetlen ir6nyit6sa al6 tartozik.
Egyszemelyes vezetoje a nov6nytermeszt6si oszt6lyvezeto. A nov6nytermeszt6si
o szt6lyv e zeto r eszlet e s fe I ad atait a munkakori e ir6s a Iartalmazza.
1

c.l

Kapcsolata m6s ilgazatokkal

A

t6rsas6g szervezetlbe tartozo oszt6lyokkal

ds on6llo csoportokkal

mell6rendelts6gi viszonyban 6ll.
A takarm6nytermo tertiletek nagys6g6t

az tilattenyesztesi oszt6llyal kozosen
5llatteny6szt6si osztiiy 6ves takarminyterve alapjftn

hatfirozzitk meg. Az
megv5lasztjilk a takarm6ny-novenyeket, betakarit6skor mennyis6gileg 6s
minos6gileg futadiiLk a tomegtakarm6nyokat az 6llatteny6szt6si osztiiynak. A
feletet6sre kertilo szemes term6nyeket pedig a keveroi.izemnek, az ipari
nov6nyeket a magt ttrnak.

A

sz6mviteli 6s p6nzi.igyi, munkaiigyi csoport tevdkenysegehez

a

belso

utasit6soknak megfeleloen kapcsolodik.
Az osztiiynill vegzett g6pi, sz6Llit6si 6s egy6b munk6kat igazolia.
Biztonsdgi kerd6sekben a biztonsSgi vezetovel egyiittmiik6dik.

Oszt6l)'l6tja el).

a.l

Tev6kenys6gi kore

6ves vet6stervben meghat6rozott teriileten zolds6gf6l6k, illetve egy6b
kert6szeti kultur6k termeszt6se. A termesztett nov6nyek kiv6laszt6s6n6l
figyelemmel van azok piaci elhelyezhetos6g6re, 6s nyeresegess6g6re. Vetes
elott a talaj tfryanyaggal val6 feltolt6se, a nov6nyv6delmi szakm6rnokkel
egyiittmtikodve, 6s a talaj elok6szitese. A szr.ikseges vetomagok beszerztise, a
vet6s megfelelo id6ben tort6no elv6gzdse. Veget6ci6s id6 alatt a kultfr6k
Sllapot5nak figyelemmel kis6r6se, a sziikseges nov6ny- 6s rovarv6delem,
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lmi szakm6rno kke I e gyiittmtiko dv e .
A vesztes6g mentes es optimflis idoben tort6no betakarit6s, a betakaritott
termds mennyis6gi 6s minos6gi 6Iadhsa, illetve tov6,bb feldolgoz6sa.
Kdzremrikodes a term6s, illetve feldolgozott vegtermekek ertekesit6seben.
A nov6nytermeszt6si gyalogos munkaerot szervezi es ttnyitia.
fejtr 6gy irzds e|v 6, 9z6 s e, a nov 6nyv

6

de

EIv egzi a tev6kenyse gdhez kapc solo do admini s ztr ativ feladatokat.

Olyan marketing tev6kenys6get vdgez, amely feloleli az fj, piackdpes,
jovedelmezo termdkek felkutat6s6t, a t6rsasdg term6kszerkezetebe valo
beilleszt{s6t, annak 6rdek6ben, hogy a nov6nytermeszt6si osztiiy
nyeres6gtermel6 k6pess6ge novekedjen.
A piackutat6s sor6n a nyeres6ges term6kek kiv6l asztilshnttl figyelembe veszi,
hogy azok tegy6k lehetov6 a min6l sz6lesebb korben tort6no fogvatartotti
foglalkoztat6st.
Elvegzi a tev6kenys6g6vel kapcsolatos admini szlrativ feladatokat.

b.l

Jog6116sa

A kertdszet 6s zolds6gfeldolgoz6s

a novdnytermeszt6si oszt6lyvezeto kozvetlen

irfunyitina al6 tartozik, egyszem6lyes vezetoje, aki ir6nyitja a kertdszetn6l 6s
zolds6gfeldolgoz6sn6l dolgozo szabad- 6s fogvatartott munkav6llal6kat. Az
o szt6lyv e zeto r e szlete s fe I ad atait a munkakori I e ir6s a tartalmazza.

c.l
A

Kapcsolata m6s oszt6lyokkal:

t6rsas6g szervezetlbe tartozo oszt6lyokkal

6s on6llo csoportokkal

melldrendelts6gi viszonyban 6ll.
A keletkez6 melldkterm6kek hasznosit6sa 6rdek6ben szorosan egyi.ittmrikddik
az 6llatteny6 szt6 s i o szt6l lyal.
A sziimviteli 6s penzigy\, munkarigyi csoport tevdkenysegehez a belso
utasit6soknak me gfelel6en kapcsolodik.

tfipanyag-gazd6lkod6si 6s nov6nyv6delmi munk6kat a ncivdnyv6delmi
szakmdrnokke I kozo sen v egzik.
A kert6szetn6l 6s a zolds6gfeldolgoz6sn6l vegzett g6pi, sz6llit6si 6s egydb
munk6kat igazolja.
Biztons6gi k6rd6sekben a biztons6gi vezetovel egyilttmiikddik.

A

a.l

Tev6kenysdgi kore

Krdolgozza

a

gazdasilg szarvasmarha 6llom6ny6nak teny6szt6si programj6t,

Szervezeti 6s Mtikbdesi Szabiiv zat

Annarnajori

zdas6s.i 6s

Kereskedelmi Kft.. Baracska

a

tenyeszparosit6st, es megrendeli a
szi.iks6ges sperm6t. A teny6szt6si munka sor6n figyelembe veszi a mindenkori
piaci ds j ovedelmez6s6gi viszonyokat.
Biztositja a tehenek rendszeres mesters6ges megterm6kenyit6s6t. Szervezi ds
n iny itja az inszeminStorok munk6j 6t.
A teh6n6llom6nyt a tejtermel6snek megfeleloen differenci6ltan takarmitnyozza.
A teny6sztiszok tart6sat, takarm6nyoz6s6t ugy haltrozza meg, hogy azok kello
szamban, a teny6szt6si programban kituzott cdloknak eleget t6ve min6l
hamarabb tenyesztdsbe 6llithatok legyenek.
A borjri neveldsi technol6gritt ugy alakitja ki, hogy a borjak mindl nagyobb
hat6konys6ggal keriiljenek felnevel6sre. A tov6bbteny6szt6si letszitm feletti
iiszo- 6s bikaszaporulat hizlalisht a mindenkori piaci viszonyok fi.iggvdnydben

ennek figyelembev6tel6vel elkdsziti

vegzi.

A fejohini technologiat

rigy hat6rozza ffi€g, olyan mliszaki szinvonalon tartja,
olyan karbantart6si rendet biztosit, hogy a megtermelt tej marad6ktalanul kiv6lo
minos6gben kifej6sre keri.iljcin. A t kezelds 6s hrit6s feleljen meg a piaci 6s
higi6niai kovetelm6nyeknek.
Az iilatorvo s sal kozci sen magas szintri iilIate geszs6 giigyi 6 s szaporod6sbi ol 6 giai
munk6t folytat.
A teriilet6n t6rolt tomegtakarm6nyokr6l k6szletkonyvet vezet,6s azokert felel.
A bet6rolt tomegtakarm6nyok vesztes6gmentes tirolilsirol gondoskodik. A
trdgyakezel6st a rneghat6rozott m6dszer szerint vegzi a novdnyvedelmi
szakm6rnokkel egyiittmrikodve. A hizoiilat, tenyeszallat, tr6gya 6s 6rutej
drtdkesit6s6ben kozremr.ik6dik.
F i gyel emmel ki s6r i az o sztdly 6piilete inek 6ll agme g6v6s6t.

Olyan marketing tev6kenys6get vdgez, amely feloleli az ilj, piack6pes,
jovedelmez6 term6kek felkutat6s6t, a t6rsas6g term6kszerkezet6be valo
beilleszt6s6t, annak drdekeben, hogy az oszt|ly nyeres6gtermel6 k6pess6ge
ncivekedjen.

A

piackutat6s sor6n a nyeres6ges term6kek kiv6lasztishn6l figyelembe veszi,
hogy azok tegy6k lehetovd a min6l sz6lesebb kcirben tort6n6 fogvatartotti
foglalkoztat6st.

b.l

Jog6ll6sa

A

Szarvasmarha-teny6szt6si Oszt|ly az igyvezeto kozvetlen ir6nyit6sa alit
tartozlk, egyszem6lyi vezetoj e a szarvasmarha-teny6sztesi oszt6lyvezeto, akinek
beosztottai a mr.iszakvezetok, tejhilz-kezeIok, TMK-s, 6llattenydszt6si
traktorosok, fogvatartott dolgozok. Az oszttlyvezeto 16szletes feladatait
munkakori leir6sa Iartalmazza.

c.l

Kapcsolata m6s oszt6lyokkal
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t6rsas6g szervezetebe tartoz5 oszt6lyokkal 6s on6llo csoportokkal
melldrendelts6gi viszonyban 611. A Nov6nytermesztesi Oszt6llyal megtermelteti

A

minos6gileg fitveszi a tomegtakarm6nyokat.
A trilgyakezel6st a nov6nyv6delmi szakm6rnokkel kozosen oldja meg a
kornyezetv6delmi utasitiisokban foglalt el6fr6sok marad6ktalan betart6sa
mellett. A mellekterm6kek hasznosit6s6ban egyi.ittmrikddik a nov6nytermesztdsi
o sztiily aL S aj 6t karbantart6 c s oportot iizeme ltet.
A sz6mviteli es p6nzijgyi, a munkaiigyi csoporttal, a tev6kenysdgi korhoz
kapcsol6do ki.ilonboz6 helyi utasit6sokban, szabiiyzatokban lefrtak alapjhn az
ott eloirt hat6rid6kkel kapcsol6dik.
B izton s6gi k6rd6 sekb en a bi ztons 69 i v ezetov el e gyi.ittmtikddik.
6s bet6roltatja, mennyis6gileg 6s

a.l
A

Tev6kenys6gi kcire

nov6nytermeszt6si

osztiilyal egytittmtikddik a term6nyek ds

tome gtakarm6ny ok b etakar it6s 5b an 6 s b et6ro

I

6s 6b

an.

A

termdnyek betakarit6sakor gondoskodik azok fogad6s6r6l, a t6rol6si
viztartalomra tort6n6 leszilritdsrol, illetve a term6nyek bet6rol6s6r6l, ds

szakszeni tov6bbt6rol6s6r6l.
Folyamatos nyilv6ntart6st vezet a magtitrban t6rolt term6nyek mennyis6g6rol, a
havi zftrokeszletekr6l szol6 kimutat6st havonta az rigyvezeto igazgatonak
eljuttatja.
Az eloirt kever6si receptirr6k alapjttn az 6llatteny6szt6si osztiiy takarmSny
szi.iksdglet6t elo6llitja, az ahhoz szi.iks6ges koncentr6tumokat 6s egyeb
adal6kokat a forgalm azoktol megrendeli.
Figyelemmel kisdri az ilgazat 6ptileteinek 6llagmegovasht, irhnyitja a szarito
eves karbantartdsitt.

b.l

Jog6ll6sa

A magt6r a Szarvasmarha-teny6szt6si Osztfiy kozvetlen irirnyitisa all, tartozlk,
egyszem6lyi vezetoje a magtarvezeto, akinek beosztottj ai a magt6ros, magt6ri
adminisztr6,tor, illetve a munkahelyen dolgoz6 fogvatartottak.

c.l
A

Kapcsolata m6s oszt6lyokkal

tiirsas6g egydb oszt6lyaival mellerendeltsegi viszonyban

6ll.

A

nciv6nytermeszt6si osztSlyvezetotill megrendeli a magt6r, sz6rit6, kevercitizem
mrikci d6 s6hez sziiks e ge s j avit6sokat, fehij it6sokat.
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A

sziimviteli ds penzijgy| a munkarigyi csoporttal, a tev6kenys6gi kcirhoz
kapcsol6d6 ki.ilonbozo helyi utasit6sokban, szabiiyzatokban leirtak alapjiln az
ott el6irt hat6rid6kkel kapcsol6dik.
B iztons6gi k6rd6 sekben a b iztons6g i v ezetov el e gytittmtikodik.
Allato.,ros

a.l
A

Jog6ll6sa

tdr s as 6 g p o I g6ri

b.l

alkalmazottj ak6nt

v e gzi

tev 6keny s e get.

Tev6kenys6gi kore

Allatteny6szt6si Osztitly vezetoj6vel egytittmrikodve, a t6rsas6g egesz
teri.iletdre kiterjedo drv6nnyel megteremti az iilategeszs6grigyi felt6teleket,

Az

int6zkedik az |llatbetegs6gek megelozese, a m6r fell6pett betegs6gek gy6gyit6sa
tigy6ben.

az

filategeszs6gi.igyi jogszab6lyok betart5s6r6l, bele6rtve a
szi.ikseges adminisztr6ciot is.
Allatteny6szt6si telepenk6nt kidolg ozza az iillategeszs6gtigyi technol6gi6t, a
j6rv6ny-megeloz6si tervet 6s a helyi zfirlattervet, valamint - az eg6,sz t6rsas6gra
kiterjed6 erv6nnyel - az |llategeszs6giigyre vonatkoz6 6rdemi 6s elj6r6si

Gondoskodik

szab5lyokat.
Szorgalmazza a t6rsas6g iilategeszsegiigyi helyzet6nek 6llando javit6stt, eloirja,
betartja 6s betartatj a a jitwfinyok megeloz5,sere vonatkozo intezked6seket.
Az tilattenydszt6si osztSlyvezetot t6voll6t6ben helyettesiti. A csoporthoztarlozo
iilate ge szs 6 gii gy i fe I adatt al m e gb i zottak i r6ny i titsitt v e gzi.

c.l

Kapcsolata m6s oszt6lyokkal

Napi, operativ kapcsolatot tart az Allattenyeszt6si Osztitly vezetojevel 6s

az

inszeminiitorral. Inszemin6tori feladatokat is ell6t.
Gdpmrihely

a.l

Tev6kenysdgi kore

A t6rsas6g g6pparkjiinak felirjit6sa, javit6sa, a nem rendeltet6sszerti haszn6latbol
eredo meghib6sod6sok j elz6se.

Eves javit6si 6s felujit6si munk6k el6irt minosdgben 6s hat6ridore torteno
elv6gz6se . Az energiagazdiikodils hat6konys6g6nak novel6s6vel kapcsolatos
konkr6t munk6k elv6gz6se megrendel6s alapj6n.
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Az osztiiyok r6sz6re kamp6nymunk6k idej6n rigyeleti szolgiiat ki6llitrisa.
Az tigyvezeto igazgat6val egyeztetve a g6pmrihely tevdkenys6gdhez szr.ikseges
anyagok, szersz6mok igenyl6se, azok megrendel6se, illetve beszerz6se,
takardkos felhaszn6l6sa.

b.l

Jog6ll6sa

A g6pmtihely kozvetlentil az igyvezeto irtnyit6sa aI6 tartozlk, tev6kenyseget a
novenyterme szt6 s i o szt6lyve zeto ir inyit6s6val

c.l

v

6

gzi.

Kapcsolata m6s oszt6lyokkal

Az oszt|Iyokkal az ero- 6s munkag6pek javit6s6n, fehijit6s6n 6s szervizel6s6n
kereszti.il tart kapcsolatot.

A sz6mviteli 6s p6nziigyi, a munkaiigyi csoporttal a tev6kenys6gi

korhciz

kapcsol6d6 ki.ilonbciz6 helyi utasit5sokban, szabdlyzat"okban leirtak alapjiln az
ott eloirt hat6ridokkel kapcsol6dik.
Biztons6gi kdrd6sekben a biztonsSgi vezet6vel egyiittmrik6dik.

a.l

Tev6kenys6gi kore

A p6ks6g kapacit6s6nak megfeleloen kidolgozza a gazdasitsosan megtermelheto
termekv6lasztekot 6s megtervezi az ertekesitdsi volument. A megtermelheto
term6kek ert6kesit6s6re a szerzo deseket elok eszitr.

Tevekenys6g6t
me

irgy vegzi, hogy az elo6llitott term6kek

gfelelj enek a piac 6ltal thmasztott mino

Gondoskodik

s6

folyamatosan

gi kovetelm6nyeknek.

az iizem mrikodes6rol, ennek 6rdekdben

hibameqelozo

karb antart6s okat v 6 geztet.

Gondoskodik a termel6shez sztiks6ges alapanyagok beszerz6sdrol.
Munk6ja sor6n koteles az elomunka hat6konys6g6t folyamatosan ncivelni, irgy a
polg6ri, mint az elitelt dolgozok eset6ben.

- Figyelemmel kisdri a kozbeszerzdsi piiylzatokat ds a gazdasitgi tgazgatoval
e

gy eztetve elk6 szit

b.l

i

azokat.

Jog6ll6sa

A p6ks6g az elelmiszeripari oszt6lyvezetiS kozvetlen

ir6nyit6sa al6 tartozrk.
Munk6j6t cin6ll6an, teljes feleloss6ggel vegzi. A mrikod6s feltigyelet6t a
gazdas|gi igazgato lttja eI. Az oszt6lyvezeto r6szletes feladatait munkakori
l3
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leir6sa tartalmazza.

a.l

Kapcsolata m6s oszt6lyokkal

A

t6rsasiig szeryezetdbe tartozo oszt6lyokkal 6s on6ll6 csoportokkal
melldrendelts6gi viszonyban 6ll. Megbiz6st adhat a ds a gdpmtihelynek eseti
javit6si munk6k elv6gz6s6re.

A sz6mviteli ds pdnzijgyi, a munkaiigyi csopofttal a tev6kenysegi

korhoz

kapcsolodo kiilonbozo helyi utasit6sokban, szab|IyzaLokban leirtak alapjfn az
ott eloirt hat6ridokkel kapcsol6dik.
B iztons6gi k6rd6 sekb en a b iztons6g i v ezetov el e gyiittmrikddik.

Bolthiiozat:

a.l

Tev6kenys6gi kcire

A tSrsas6g

tizemeltetds6be tartozo boltok zavartalan mrikod6s6nek biztosit6sa.
Lehetos6get biztosit a t6rsas6giital gy6rtott vagy m6s bv. gazdasdgi t6rsas6gok
6ltal megtermelt kiilonbozo term6kek 6rt6kesit6s6re. Folyamatosan figyelemmel
kisdri a v6siirl6i ig6nyek viitoz6s6t, kiniiatiwal igazodik ezekhez. Uj term6kek
felkutat6s6val szelesiti kin6latit. Olyan rendszert alakit ki, amelyik lehetove
teszi a hat6lyos jogszab6lyok betart6sa mellett a gyors, pontos, igdnyes
ki szolg6l6st. F olyamatosan monitorin gozza a vev6k el6gedetts6g6t.

b.l

Jog6ll6sa

A boltokat a boltvezeto egy szem6lyben irtnyitja. A

mrikod6s feliigyelet6t a

gazdashgi igazgato l6tj a el.

c.l
A

Kapcsolata m6s oszt6lyokkal

tiirsas6g szervezetdbe tartozo oszt6lyokkal

ds on6llo csoportokkal

mell6rendelts6gi viszonyban iil. Tejkiado automata iizemeltet6se folyt6n napi
kapcsolatban van a tehen6szettel. Szezonilhsan a kert6szettol kap termekeket.
Megbiz6st adhat a g6pmrihelynek eseti, javit6si munk6k elv6gz6sdre.
A sz6mviteli es plnzigyi, a munkatigyi csoporttal a tev6kenys6gi korhoz
kapcsol6do ktilcinbozo helyi utasit6sokban, szabiiyzatokban leirtak alaplfin az
ott el6irt hat6ridokkel kapcsol6dik.
BiztonsSgi kerd6sekben a biztons6gi vezetovel egyiittmrikddik.
Ipari Oszt6ly: B6rmunk6k
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a./ Tevekenysdgi kore

megl6vo b6rmunka tev6kenys6get folyamatosan 6s kcizvetlentil irinyitja'
Figyelemmel kisdri a min6l hatdkonyabb es nagyobb Ielszttm e16r6s6t. Felkutatja
a b6rmunka lehetos6geket a teljes korti foglalkoztat6s el6r6se c6lj6bol.

A

b.l

Jog6ll6sa

tartozik, kozvetlen
vezeloje az ipari osztdlyve zeto. Az osztiiyvezeto r6szletes feladatait munkakori
leir6sa tarlalmazza.

A b6rmunka tev6kenys6g a gazdasdgi igazgato irinyithsa

c.l
A

a16

Kapcsolata m6s oszt6lYokkal

tiirsas6g szervezellbe Iarlozo oszt6lyokkal

mell6rendelts6gi viszonyban
munk6k elv6gz6s6re.

6s on6llo csoportokkal

iil. Megbiz6st adhat a g6pmrihelynek

eseti javit6si

sz6mviteli 6s penzigyi, a munkatigyi csoporttal a tev6kenys6gi korhoz
kapcsol6do krilonbozo helyi utasit6sokban, szab|lyzatokban leirlak alapjdn az

A

ott eloirt hat6rid6kkel kapcsolodik.
Biztons6gi kdrd6sekben a biztons6gi vezetovel egyi.ittmtikddik.
Kozponti iroda

a.l

Tev6kenysegi kore

Sz6mviteli vonalon:
folyamatos 6s idoben tort6n6 rogzit6se. Az osztiiyoktol
illetve cin6llo csoportokt6l a bizonylatok hat6ridore tort6no beker6se, azok

A gazdas6gi esem6nyek

folyamatos ellen6rzese 6s rogzitese. Be- 6s kimeno szitmlitk, banki-

6s

penztirforgalom, valamint a vegyes felad6sok kontirozirsa 6s konyvel6se.
Alkatr6sz, 6pit6si anyag, izem- 6s fr.itoanyag forgalom konyvel6se, k6szp6nzes
i.izemanyag elsz6mol6sa 6s ellenorz6se.
Mezogazdas6gi term6nyek 6s term6kek, 6llatok 6s

U:

6llati term6kek konyveldse.
6s haszn6lt tirgyi eszkoz<ik konyvel6se. Ipari anyagok, iilatgyogyszer,

si.itoiizemi term6kek stb. konyvel6se.

Lelt6rak elkdszit6se, egyeztetdse, ki6rt6kel6se, hi6nyok

es

kimunk6l6sa.
A be6rkezett bizonylatok alaki 6s tartalmi ellenorz6se, egyeztetese.
P6nztigyi vonalon
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A be- 6s kimeno sz6ml6k nyilv6ntartasa, szamlinilsa.
A kolts6gvetdssel szembeni kotelezetts6gek teljesit6se. Ad6bevall6sok
elk6szit6se a megadott hat6ridore. P6nzforgalmi j elentds elk6szit6se.
Vevok 6s sz6llftok egyeztet6se. A felvett hitelekrol nyilvantart6s vezet6se.
P6nzligyi fegyelem betart6sa 6s betartat6sa.
A napi pdnzforgalom bonyolit6sa.
A vevok k6sedelmes fizet6s6nel k6sedelmi kamat elsz6mol6sa.
A szdmviteli 6s p6nzrigyi csoport feladata a gazdasitgi 6v befejez6sevel az 6v
v6gi m6rlegbeszdmolo elk6szit6se, adatszolg6ltat6s az ilgazatok r6sz6re terviik
elk6szit6sehez.

Munkaiigyi vonalon

A

tev6kenys6gi kore az egesz t6rsas6gra 6s annak valamennyi dolgozojira
kiterjed. Nevezetesen: munkatigyi tervez6s, munkaer6-gazdiikod6s, munkatigyi
nyilv6ntart6sok vezet6se, 6llom6nythbla kdszit6se, betart6sa es betartatilsa,
munkaidorend k6szit6se.
A ledolgozott munkaido nyilv6ntart6sa, trilora gazd6lkod6s, munkabdr
gazd6lkod6s, minim6lis b6rek betart6sa, munkadij- 6s jovedelempolitika
kialakft6sa, belso bdrfesztilts6gek feltirilsa, b6rek elsz6mol6sa, b6rekb6l tort6no
levon6sok, letilt5sok v6grehajt6sa, szemdlyi jovedelemad6 levon6sa, bevall6sa,
elsz6mol6sa 6s 6tutal6sa.

T6rsadalombiztosit6si juttat6sok me96llapit6sa, elsz6mol6sa, nyugdijak
elokdszit6se, iizemi balesetek nyilv6ntart6sa, jelent6se. Mindennemu munkatigyi
statisztik6k, jelent6sek hat6rid6re, az eloir6soknak megfelel6en tortdno
elkeszit6se. A t6rsasS:g szolg6lati lak6sainak nyilv6ntartasa, a lakberek
beszed6se , r6szvdtel a szolg6lati lak6sok eloszt6s6nak elokeszites6ben.
A dolgozok 6ves szabads6g6nak meg6llapit6sa, annak nyilv6ntart6sa, a
dolgozok kikrildet6s6vel kapcsolatos kolts6gelsz6mol6sok elv6gz6se. A
munkaruha juttat6sok elsz6mol6sa. A t6rsas6g munkatigyi szab|Iyzatanak,
berszabilIyzat|nak, anyagi osztonz6si szab|IyzatSnak, munkaid6rendj6nek
elk6szit6se, annak a jogszab6lyok viitozitsitval kapcsolatos folyamatos felirjit6sa
es modosit6sa.

A kozponti iroda eptiletdnek rizemeltet6se, az .-roditk takarit6sa.

b.l
A

Jog6ll6sa

a

gazdasdgi igazgato kozvetlen ir6nyit6sa al6 tartozlk.
Egyszem6lyi vezetoj e az irodavezeto, akinek beosztottai: a kcinyvelok, penzigyi
e I oad6k, p6nzt6ro s, ber elszSmol 6, munkatigyi e I o ad6.

kcizponti iroda
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Kapcsolata m6s osztalyokkal

A

t6rsasSg szervezet6be tartoz6 oszt6lyokkal

6s

on61l6 csoportokkal

melldrendeltsdgi viszonyb an iil.
Kapcsolata kiterjed valamennyi teniletre, a tev6kenysegi kor6hez kapcsol6d6
ktilonbozo helyi utasit6sokban, szab|lyzatokban leirtak alapltn az ott eloirt
hat6ridokkel.

a.l

Tevekenys6gi kore

Yegzi a t6rsas6g raktitrozitsi tev6kenyseget. Folyamatosan vezeti a raktdri
k6szletmozg|sok bizonylatait, minden h6napban egyeztet a sz6mviteli ds
penzjjgyr csoport illet6kes konyveloivel. Figyeli a k6szletek alakul6s6t es jelzi a
gazdasiryi igazgat6nak, valamint az anyagbeszerzonek, ha a k6szletek a
mindenkor elfogadott szint aI6 cscikkennek. Yegzi az erog6pek 6s
sziilit6jftrmrivek izemanyaggal tort6no feltolt6s6t. A jogszabiiyi eloir6sokat
figyelembe v6ve gondoskodik a nov6nyv6do szerek, gyomirt6 szerek es egy6b
vegyszerek kornyezetkim6lo t6ro16s6r61, illetve kiad6s6rol. Az 6ves lelt6rozds
folyamat6ban e gyilttmtiko dik.

b.l

Jog6ll6sa

A kozponti raktir a

gazdasilgi igazgato iritnyitirsilal vegzi tevekenyseget.
Egyszem6lyi vezetoj e a nov6nytermeszt6si oszt6l yv ezeto.

c.l

Kapcsolata m6s oszt6lyokkal

Kiterjed tev6kenysdgi kor6ben valamennyi, a tSrsas6g szervezetdbe Iartozo
osztalyra, illetve on6llo csoportra.

Biztons5gi vezet6

a.l

Tev6kenys6gi kore

Tev6kenys6gi kore biztons6gi k6rd6sekben az egesz t6rsas6gra 6s annak
valamennyi dolgoz olir a kiterj ed.
Tervezi 6s szervezi a munkahelyek orz6,sdt, a munk6ltat6si feli.igyelok
szolgSlatellfitlsfit, elk6sziti a munkahelyek orutasit6sait, 6s azt az igyvezeto
j6v6hagy6sa ut6n az intezet parancsnoka el6 terjeszti. Az intezet biztons6gi
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ka

osztSlyvezet(5jeveI egyiittmtikodve elkdsziti a tiirsas6g munkahelyeinek
biztons6gi osztrilyba sorol6sdt, 6s kialakitja azok biztonsiigi rendszer et.Irinyitja
a foglalkoztat6si f'ehigyelok tevdkenys eget, figyelembe v6ve a mindenkori
termelds ori sztiks6glet6t.
Yegzi a t6rsas6g polg6ri alkalmazottainak lrzesbiztons6gi oktat6s6t 6s
v izs gdztatis itt, azt m e g fe I e I o m 6 d o n d o kum e n talj a.
Rdszt vesz a fogvatartottak munk6ba 6llitds6ra ldtrehozott bizotts trgban, ott
maxim6lisan kdpviseli a t6rsas6g 6rdekeit.
R6szt vesz a biztonsdgi szeml6ken 6s ott a t6rsas6got k6pviseli. Egyszemdlyes
feleloss6ggel tartozik a t6rsas6g munkahelyeinek biztons 6gdert, a fogvatartottak
or ze seert, fe I iigye I e te ert, ellenoru6s 6 6rt.
A jogszab5lyokban,, illetve egy6b orzdsbiztons6got 6rinto szabalyzatokban ds
utasit6sokban foglaltak maxim6lis figyelembev6tele mellett oly modon vegzi

tev6kenyseget,
6rvdnyestiljenek.

b./

hogy a tdrsas6g gazdillkodisi, termel6si 6rdekei

is

Jog6ll6sa

Kozvetlenril az iigyvezetS irilnyitdsa al6 tartozik. Egyszem6lyi vezetoje a
foglalkoztat6si fehigyeloknek. Az osztSlyvezeto feladatait munkakciri leirdsa
tarlalmazza.

c.l

Kapcsolata mfs oszt6lyokkal

A

tSrsas6g oszt6lyvezetoivel, on5ll6 csoportvezetiiivel melldrendelts6gi
viszonyban 6ll. Rendkivtili esemdnyek megelozese es felsz6mol6sa 6rdekdben
cin6ll6an intdzkedik. utasit6st ad.
Az Intezet 6s a Kft. kozott megkcitcitt Egyiittmrikoddsi meg6llapod6s es a
vonatkoz6 jogszab6lyok alapj6n napi kapcsolatot tart az Intezei biztons6gi

osztiiyixal, rendszeresen reszt vesz 6s t6j6koz6dik az Intezet eligazito
6rtekezletein. Az ott elhangzottakat megfelelo m6rtdkben ismerteti a t6rsas6s

vezetoivel.

A BELSO ELLEN6RZES ES A VNZET6I ELLBN6NZNS RENDJE

A

t6rsas6g tevdkenysdgdnek ds mtikod6s6nek belso ellen6rzds66rt a vezetoi
ellenorz6s kor6ben az igyvezeto, valamint a gazd,as6"gi igazgat6 a felelos. A

belso ellenorzes feladatainak ell6t6saban az igyvezetiJ alapvetoen

a

konyvvizsg6l6 iital feltitrt adatokra 6s jelz6s eire titmaszkodik.
A bels6 ellenSrzls kor6be taftozik a t6rsas6g mtikod6s6 nek,, gazd.6lkod6sanak,
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penzkezel6sdnek, trgyvitel6nek, a t6rsas6gi vagyon v6delm6nek rendszeres
felm6rdse, a jogszab6lyok, a Polgfri Tcirv6nykonyv, az Alapit6 Okirat 6s a belso
szab illy zato k b et art h s a, h e ly e s alkalmazits 6nak m e gko v et e I 6 s e .

A vezetoi ellenorzes kor6ben azigyvezeto, tov6bb6 az egyes vezetoi munkakorl
betolto dolgozok kotelesek az aliluk rendelt dolgoz6kat vegzett munk6jukr6l ds
feladataik teljesitdsdrol szrikseg szerinti gyakoris6ggal besz6moltatni, ds
egyebkdnt meggy6zodni a kitizott feladatok teljesit6s6rol. Az osztdlyvezetok
titrgy id6szakra meg6llapitott feladatait, a vezetok ellenorzesi t6m6it az adott
dvre vonatkozo, a tulajdonosi jogok gyakorloja 6ltal elfogadott munkatervek
tartalmazzilk.
A felt6rt hi6nyoss6gok, esetleges szabtiytalans6gok megsztintetese 6rdekeben
halad6ktalanul int6zkedni kell.

AZ ALKAL}4AZTATASSAL, A MUNKAVEGZBSSEL

ES A

MUNKA.TOVNNNLEM ELOSZTASAVU, KAPC SOLATOS
SZABALYOK
A t6rsas6g az izleti-gazdiikod6si tev6kenys6g6t alapvetoen munkav6llaloi ftj6n
val6sitja meg. A t6rsas6g alkalmazits6ban 6llhatnak a t6rsas6g termdszetes
szem6lyi tagai, valamint kiviil6ll6 szemdlyek. A t6rsas6g tev6kenys6ge sor6n
ig6nybe veszi munkav6gzesre ir6nyulo egy6b megbizitsos jogviszony keret6ben
fo gl

alkoztatott szem6 lyek kozremrikod6 s 6t i s.

A

munkav6llal6k 6s megbizottak foglalkoztatisira ir6nyul6 l6nyeges
feltdteleket fofoglalkoz6si, illetoleg melldkfoglalkoz6sri munkavis zony

l6tesit6s6re ir6nyul6 munkaszerzod6sekben, valamint megbi zhsi szerz6d6sekben
kell meg6llapitani.

A munkaszeruodesekben biztositani kell a munkav6llal6kat megillet6 alapveto
tcirv6nyes jogokal., ugyanakkor meg kell hatdrozni a dolgoz6k
munkaviszonybeli kotelezetts6geit.
A munkaszerzodesekhez munkakori leirSst kell kesziteni. A munkakori leirSs a
feladatok, felel6ss6gi korok es jogosults6gok leir6sa. A munkakori leir6sok
tartalma a kovetkezzo: n6v, munkakcir, szervezeti egyseg, kozvetlen felettes,

kcizvetlen al6rendeltek, feladatkorok, hat6skorrik 6s

feleloss6g,

munkakapcsolatok, helyettesit6s, a munkakcir betolt6s6vel kapcsolatos
kovetelm6nyek, drv6nybe l6p6s idopontja, jovithagyo aIlirasa, munkav6llal6
alitirilsa. A munkakori leir6sok az egy6ni nyilv6ntart6si anyagreszet kdpezi. A
munkakori leir6s a rnunkav6llal6 kcizvetlen felettese koteles mesfosalmazni. A
l9
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vezeto kciteles a kidolgozott leir6st karbantartani, aktualiztrlni. A munkakciri
leir6st, illetve a munkakorhriz kapcsol6d6 egy6b okm6nyokat (pl. k6szlet- ds
penzkezelokn6 I fel elo s s6 gv6l lal 6si nyilatkozat stb. ) a munkas zerzo dlssel e gyiitt
kell a dolgoz6nak ritadni. A munkakori leir6st 4 peldinyban kell elkesziteni, az
6tv6tel6t a dolgoz6val aI6 kell iratni. A munkarigyi eload6 a munkakori leir6st
szervezetenkdnt iratt6rozza, ds egyidejrileg I p6ld6nyt a dolgoz6 szem6lyi iratai
kozcitt is t6ro1.

A

t6rsas6gn6l alkalmazdsban 6116 fofoglalkozasu munkav6llal6k heti
munkaideje 40 ara. Az ett6l elt6ro munkavdgzds csak a T6rsas6g
munkaidorendj6ben megfogalmazottak, illetve tflmunka elrendelS alapj6n
tortenhet. A trilmunka dijaz6s6ra a Kollektiv Szerzodds szabtiyait kell
alkalmazni.

Az dvi

rendes szabads6got a munkav6llal6k meghallgatasa ut6n az 6ves
szabads6golSsi tervben kell meghatirozni, 6s legkdsobb a szabads6g kiad6sa
elott harminc nappal kozolni kell a munkav6llal6kkal.

A munka dijazdsitrer vonatkozo megfilapoddst a munkaszerzod,esben rogziteni
kell, amelyben meg kell hatarozm az alapblrt 6s a kitizott teljesitm6nyszint
eldr6se esetdn a munkav5,llalot megilleto pr6mium m6rt6k6t.

A t6rsas6gnii a munkav6gz6s
munkadij azdsi formtik

-

6s szem6lyes kozremrikodds dijazilsira szolgillo

:

idob6r (a torv6nyes 6s szerzodes szerinti munkaido teljesitese ut6n j6ro
alapb6r),

Feladat, hat6skor, felelossdg 6ltal6nos szabilyai: minden szervezeti egyseg
(munkav6llalok) tirgyi 6s idobeli hat6skcirrel rendelkezik mindazon rigyek
intdzds6re, a feladatok vdgrehqtdsithoz sziiksdges szem6lyi 6s anyagi tenyezilk
ig6nybev6teldre, amely rigyeket a t6rsas6g Szervezeti ds Mrikodesi Szab iiyzata,
az ezen alapul6 belso utasit6sok, a munkakciri leir6s; vagy kozvetlen felettese
feladatkor6be utalt.
A szervezeti egysdgeken beli.il a munkamegoszt6s szabiiyozSsa a hatdskor es
illet6kess6g megoszllilsa a szervezeti egys6g vezetojenek dcintdsi kor6be tartozik.
A szervezeti egysdgek vezetoi felel6sek a vezetdsiik al6 tartozo szervezet
mtikodds6ert, a tervekben 6s szabiiyzatokban sz6mukra meghat6r ozott
feladatok, valamint a felsobb vezet6t utasit6sok vdgrehajt isircrr.
A tiirsas6g minden munkav6llal6ja felel6s mindazon feladatok vegrehajtds|,ert,
amelyekre illet6kess6ge 6s hatSskore kiterjed.
Kotelesek megismerni 6s munk6juk sordn betartani a feladatkoniket erinto
jogszabfiyokat 6s belso szab6lyokat.

Minden munkavdllalo felelos

a

torvdnyess6g betart6s66rt
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tulajdon6nak vddelm66rt tovihb6 a munkrij6val kapcsolatban tudom6s6ra jutott
szolg6lati titok megorzeseert.
Szabads6g engeddlyezdse

A szabads6g engedelyezese a szolgiilari utnak megfeleloen tort6nik.
Az engedelyezonek gondoskodnia kell arcol, hogy a Bizonylati Szabalyzatban
meghat6rozott form6ban a hat6skordbe tartozo munkav6llalok szabads6ga
nyilv6ntartott legyen.
A szabads6gok tilrgyevi kiad6sdr6l a szewezeti egyseg vezetoi kotelesek
gondoskodni. A szervezeti egysdgek vezetoinek a feladata az egyseg 6ves
szabads6gol6si iitemterv6nek cissze iilitilsa.
Kamp6nymunk6k idej 6n a fontosabb beoszt6sban munkav6llal6k szabads6s6nak
enged6lye zeset me gel6z6en az igyv ezeto v6 I em6ny6t ki kel I kdrni.
Fizetett szabads6g kiad6sa, kiir6sa es nyilv6ntat1t6sa:
- a munkav6llalokat megilleto fizetett szabads 6got az esedekess6g 6vdben kell
kiadni,

- a kiad6s idopontj6t illetoen a munkav6llal6 k6r6s6t lehetosdg szerint

figyelembe kell venni,
- a szabads6got az erre a c6lra rendszeresitett szabads6gos tombben kell kiimi.
A kiirrissal egy idoben azigenybev6telt fel keil vezetni
- termelci egysdgek fizikai 6s nem fizikai munkav6llal6in6l a munkav6llalo
j elenl6ti lapj|ra vagy munkalapj iira,
- a szabads6g kiir6s6nak 6s nyilv6ntart6s6nak szabiilvossiig6t ds naprak6szs6g6t
a termel6 egys6gek vezetoi ellenorizni kotelesek.
- A t6rsastryfizikai 6s nem fizlkar munkav6llal6inak szabadsd:g ig6nybevdteldt a
bdrelsz6mol6s a jelenl6ti iv, munkalap ds szabadsilg engeddly adatai alaplftn
felvezeti dolgozo munkalap osszesitoj6re.
- Fizetds ndlkiili szabads6g enged6lyezesere a munk6ltatoi jogkor gyakorloja
j ogosult az erv enyes j ogszabdlyok alapjin.
Munkako

r

6tadds- fitvdtel rendj e

A nem frzikai Sllom6nyri munkakcirt betcilto vezeto es cin6ll6 6rdemi ;,gyintezoi
munkakorben tort6no szem6lyi viiltoz6s esetdn a t|vozo dolgoz6 irrinyit6sdval
megbizott kcizvetlen felettes jelenl6t6ben a munkakort jegyzokcinyv felv6tele
mellett kell 6tadni.
A iegyzokonyvet az 6tado 6s dtvevo munkav6llal6n kivril az illetekes vezet6 is
koteles al6irni. A jegyzokonyv egy-egy peldinyitt ok h6rman tartoznak
megorrzni, egy peld6nyt aziktatoban kell elhelyezni.
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Abban az esetben, ha a munkak<ir betciltesere fj munkav6llal6 kijeldlve m6g
nincs, a munkakort a r|vozo munkav6llal6 ir6nyit6s6val megbizott kcizvetlen
vezelo veszi itt.

A munkakorbol tt:oz6 munkav6llalo a birtok6ban levo elintezett 6s elint6zetlen
iigyiratokat a vonatkozo szab6lyok szerint ^ a niia levo egydb, a T6rsas6g
tulajdon6t kepezo anyagokat, utasit6sokat, rendelkez6seket, Szervezeti ds
Mtikcid6si szab|lyzatot, munkakciri lefr6st, belyegzoket, kollektfv szerzodest
stb. tetelesen - ittadja 6s r6szletesen kozli a munkakorben teendo sziiks6ses
int6zked6seket.

A

pdnz, 6ru, vagy anyagkezel6ssel megbizott (p6nzt6ros, rakt6ros

stb.)

munkav6llal6 eset6ben a munkakort lelt6rfelv6tel mellett kell 6tadni.

ENERGETIKAI TEVEKENYSEG

A t6rsas6gn6l az energetikai tev6kenys6get megbizitsi szerzodes keretdben
energetikus vegz| A t6rsas6g zavarlalan energia 6s kcizmtiell ifiilsdert a
mindenkori energia sziiks6glet biztosit6shert, a tervszeni, c6lir6nyos 6s
gazdasdgos fogyasztitst elosegito energiagazditlkod,ttsert az energetikus felelos.

Energetikus feladatai

-

:

Kcizremrik6dik a hat6kony 6s gazdas6gos energia-felhaszndl6st el6segit6
mtiszaki, gazdasilgi szerv ez6si int6zked6s ek me gval 6 sit6s 6b an.
- Elkdsziti a Kft 6ves energia-felhasznillitsi terv6t, ellenorzi 6s feldvenkent
ert6keli annak v6grehajt6s6t.

- Elk6sziti az energiahordozok

felhasznitl6s6nak enged6lyk6r6s6t az 6rv6nyes
jogszab6lyok alapj6n 6s ellenorzi az 6ves felhasznrilt mennyis6get. Az
enged6ly
n6 lkiili 6 s tril fo gyaszt6kr6 I j el ent6 st keszit.

-

Kcizremtikddik

-

Figyelemmel kis6ri

-

Mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyok alapjin gondoskodik a

a beruh6z6sok, fejlesztdsek, irjit6si 6s egy6b javaslatok
energetikai v6lem6nyez6sdben, elk6sziti a fogyasztoi ig6nybejelent6seket.
- Kapcsolatot tart az energiaszolgirltato viilalatokkal es kozmtivekkel. ezek
kirendeltsdgeivel.
6s nyilv6ntartja az

energiakolts6gek alakulis6t.
Gondoskodtk az energiafogyasztits mdrdser6l, a fogyaszt6si adatok rendszeres
gytijt6s6r6l, nyilv6ntart5sdr6l.
- Ellenorzi a telephelyenk6nti havi energia-felhaszn6liist.

te

-

lj

esi

tm 6 ny teny e zo .j av

Ellenorzi

a

itis 6r ol, a hilIo zati izemzav ar o k e I h 6r i t 6 s 6ro I .

m6roberendezdsek

fllapotit,

drvdnyess6g6t, s6rtetlens eget,

Szervezeti ds Miikddesi Szab|lvzat

Annamajori Me

i 6s Kereskedelmi Kft.. Baracska

meghibrisod6:s, vagy lejrirat eset6n ogyintezi a javit6st, hitelesitest, cserdt a
szolgtLltat6 v61 I al atokn6l .

c

Havonta rgazolJa

szolg6ltat6 v6llalatok villamos energia, gaz, viz,

szirmliit.
i.izemeltetovel kozosen r6,szt vesz

satornad

- Az

ij

a

a

nyom6start6 eddnyek, kaz6nok,

energia-6talakft6 berendez6sek kezel6si utasit6sainak elk6szitdsdben.
- Ellenorzi 6s nyilvintartja avizfelhasznalilst, a saj6t kutak iizemeltet6set.
- Ellenorzi avizjogi engeddlyek betart6s6t.
- MeghatSrozza az energiaszolg6ltat6 berendezesekkel kapcsolatos oktat6si
any agi tarlalmai kovete lm6nye it.
- Megrendeli a villamos biztons6gtechnikai m6rdseket, ezeken reszt vesz. A
hi5nyoss6g felsz6mol6sSra iitemtervet keszit 6s gondoskodik annak
vdgrehajt6srirol.
RENDE

S

ZF.TI TB VE KENYSE G

A

t6rsas6g renddszeti tev6kenys6get az i.igyvezeto ir6nyitja, aki a feladat
ell6tdsrival id6legesen vagy tart6san m6s szem6lyt is megbizhat A t6rsas 6gnti
folytatott renddszeti tev6kenyseg alapvet6en a t6rsas6g vagyon v6delm6r e, az
illet6ktelen, ittas vagy b6dult szem6lynek a t6rsas6g szekhelydre ds telephelyeire
val o be I 6p6 s6nek a megaka diiy ozis6ra ir6nyulhat.
Az i.igyvezeto igazgato vagy az iitala rend6szeti feladatokkal megbizott szem6ly
ell6tja mindazokat a feladatokat, amelyek a rend6szeti szervet a jogszabiiy
alapj6n megilletik 6s gyakorolja annak jogositvinyait.
A rendeszeti tevdkenys6g keretdben az igyvezeto 6ltal rend6szeti feladatokkal
megbizott szem6ly biztositja a t6rsas6ghoz Iarlozo teriilet, illetve letesitmdnyek
folyamatos orz6s6nek megszerv ezeset ds ellen5rz6s6t, ellendrzi a t6rol6sra
szolgSl6 helyisdgek biztons6gos bezirisitt valamint szriroprobaszertien a
t6rsas6ghoz beerkezo 6s a t6rsas6gt6l kimeno fuvareszkozoket. Intdzked6st
kezdemdnyez a termel6s biztons6gitt veszelyezteto cselekm6nyek, valamint a
t6rsas6gi tulajdont k6rosit6 cselekmdnyek megelozdsdre, leleplezdsdre,
megsztintet6s6re. Kidolgozza a t6rsas6g illet6kes vezetoivel egyet6rt6sben a
t6rsas6gi tulajdon fokozott v6delme, a munkafegyelem, a rend ds a biztons6g
megv6d6se 6rdek6ben a t6rsas6gn6l szriks6ges megelijzo intdzked6sek
tervezetlt.

Rendkiviili esemdny (tiz, csotords, term6szeti csap6s, foldrenges,
energiaell6t6si zavarok stb.) 6s minden olyan esemeny bekovetkez6sekor,
amelynek sor6n a t6rsas6g vagyontfurgyait kozvetleniil vagy kcizvetett modon
vesz6ly fenyegeti, 6rtesiteni kell a rend6szeti feladatokkal megbizott szem6lyt 6s
a rendkiviili esem6nnyel 6rintett szervezeti egys6g vezetojet valamint sztiks6g
szerint az iigyvezetot 6s az ilyen esetben elj6ro szervezeteket (rendors6g,
tizolto s 5p, m ent6 s zol g6lat) .

z)

Szervezeti ds Mrikdddsi Szab|lv zat

i ds Kereskedelmi Kft., Baracska

A rendkfvtili esemdny soren e\iro munkav6llal6k

kcitelesek a tov6bbi k6r
megelozese 6s enyhit6se 6rdek6ben az adott helyzetben 6,ltalfhan elv6rhat6
magatartitst tanri s itani .
A brintetds-v6grehajtrisi rendkfvi.ili esemdnyek megelozes6re es felsz6mol fsira
ir6nyul6 szab6lyokat a Biintet6s-v6grehajt6si IntezetRiad6 terve tartalmazza.

HATALYBALEPES
A Szervezeti

Mrikod6si SzabSlyzat akiegeszit6 szabitlyzatokkal 6s azAlapit6
Okirattal egyiitt 6rv6nyes. Jelen SZMSZ a hivatkozottlJralmi Szerz6d6s alapjdn
a Bv. Holding Kft., mint uralkodo tag iital tortent j6v6hagy6st kovetclen, az
al6ir6s napj6n lephat|lyba. A t6rsas6g minden dolgozoja koteles alkalmazni 6s
betartani az SZMSZ rendelkez6seit.
es

Jelen szabillyzat hatiiyba l6p6s6vel a t6rsas6g kor6bbi, a 8912017. (11.28.)
szitmr; uralkod6 tagi hatitrozattal j6v6hagyott Szervezeti 6s Mrikoddsi
S zab iily zata hatiiy itt ve sziti .

Baracska, t9.oi, {t.

iigyvezet6
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Bv. Holding Kft.

NWN

1064 Budapest, Rozsa utca TS-TT.
www,bvholdingkft,hu Tel: 36 1 301-8461
bvholdi ng kft@bvhotding kft, h u

NKWN

1112019. (01.23.) szdmri uralkod6 tagi hat6rozat

HATAROZAT
az Annamajori Mez6gazdasdgi 6s Kereskedelmi Korl6tolt Felel6ss69fi Tdrsas69 Szervezeti 6s
Mfi

krid6si Szab6lyzat6nak j6v6hagydsd16l

A Bv, Holding v6llalatcsoport tagjai iital2015. febru61 26, napj6rn megkotott Uralmi Szerzcjdes 4.1.g)
pontja, illetve 8. ponga alapj6n a

Bv. Holding Korl6tolt Feleloss6gf T6rsas6g (szekhely: 1064

Budapest, Rozsa u.7S-Tg.,

c6gjegyzeksz6m: Cg. 01-09-200937) - mint Uralkodo Tag - kepviselet6ben

az Annamajori Mez6gazdas6gi 6s Kereskedelmi Korl6tolt Felel5ss6gfi Tiirsas6g (sz6khely'. 2471

Baracska, Annamajor
Szab llyzatitn

a

utca 40,,

c6gjegyzekszAm: 07-09-003060) Szervezeti

k vo n a tko z ds 6 ba n az alilbbi

1) Jelen hat6rozat

0116n

h a t6

roza to t

ho

6s

Mrikodesi

zo m.

az Uralkodo Tag kepviseleteben

joviihagyom

az Annamajori Mez6gazdas6gi 6s Kereskedelmi Korldtolt FelelSss6gri Tdrsasdg Szervezeti 6s
Mukodesi Szab6lyzat6t.

Budapest, 2019. janulr 23,

Bv. Holding Kft.
mint Uralkodo Tag
k6pviselet6ben

Farsang Tam6Jbv. ezred
bv.

tandcsos

iigyvezet6

10

Mell6klet:

Annamajori Kft. 0j Szervezeti es MUkod6si Szab6lyzata
Felrigyelcl Bizotts6g 2018j204-6n kett hat6rozata az sZMSZ j6v6hagy6sar6l
K6szrilt 3 p6ldAnyban:
Kapj6k: 1. peld6ny - Bv. Holding Kft.
2, p6lddny - Annamajori Kft.
3, p6ld6ny - BvOP GTF

