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5,) szemu

iigyvezetdi hatirozat

E*erea:

[clP. tc. Ak

azeft l6ncu fogvatartotti csomagkiildd rendszerrel 6s a
iizemeltet6s6vel kapcsolatos feladatok v6ltalatc$oponi szi
El!
vonatkoz6 szabilyokr6l
Jelen szabAlyzat {a tovdbbiakban:

SzabAly

cdlja, hogy

a zArt lAnc0

fogvatartotti csomagktitdri

vdllalatcsoport (a tovibbiakban: VSllalatcsoport), a Bv. Holding Kft. (a tov6bbiakban: TArsas6g), valamint
biintet6s-vdgrehajtAsi (bv.)
tekben miik<idri, fogvatartoti ki6tkezd bolto(ka)t tizemeltet6
ellendntjtt bv. gazdasdgi tdrsasigok (a tovabbiakban; ki6tkezd boltot iizemeltetd ellendzrjft tArsas6g)
ezzel kapcsolatos hatiskoreit 6s feladatait,

in

a

rendelkez6sek, a vonatkozo szakutasftds (a brintet6sek, az int6zked6sek, egyes kdnyszerintdzked6sek
6s a szab6fys6rl6si elzirds vdgreh sdr6l sz6l6 2013. 6vi CCXL. tiirveny 6s a szabads6gvesztds, az
elzhrAs, az el6zetes letartdztatds es a rendbirsAg hely€be lepd elzAr6s vdgrehajtisinak rdszletes
szab6lyairdl sz6l6 162014. (Xll. 19.) lM rendelet, a zdrt lAncri 6s iltalinos fogvatartotticsomagkrlldds,

tov6bb6 a ki6tkez6 boftot

iizemel

ellendrzott t6rsas6gok 6s a bolti h6lozat egysdges 6s zavartalan

miik<jdtet6s6nek biztositAs6ra az aldbbi Szab6lyzatot adom ki.

L

AftalSnos

delkez6sek

A SzabAlyzat szemdlyi hatilya kiterjed a TArsasigra, valamint a ki6tkezd boltot rizemeltetd ellendrzott
t6rcasdgokra.
4.

A

Szab6lyzat targyi hatdrlya kiteried valamennyi, a zArt lSncri fogvatartofti csomagkrild6ssel 6s a
fugvatartotti kititkezd boltok miikddtet6sdvel kapcsolatos gazdasAgi, p6nziigyi, logisztikai, jogi 6s
minden egy6b,

ll,

e

|

dsszefiigg6sben v6gzetttev6kenys6gre,

A Tdrsas6gnak a z6rl l6ncri fogvatartotti csomagkilldSssel 6s a ki6tkez6 boltok

mfk6dtdds6vel ftapcsolatos hatis-5s feladatk6re
6

A Tdrsasig feladatai:

zirt

l6nei

magktild6si szolgiltatist mrikridteti;
dsszehangolia a kidtkezo bottok miikdd6s6t;
vegzi a
zs kezel6s6t;
kozris beszdllit6i rendszeil biztosit 6s mfikodlet
koztis 6rk0pz6st, egys€ges 6rat tart fenn;
kdzds informatikai hdtleret tart funn:

ci

a Vdllalatcsoporton belill

Mell6klet:
Et6ad6:

*
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A Tirsasig 6rintett szakteriileteinek feladat-Fs hatiskdre a Villalat porton belEi

A Csomagkiild6si 6s Kereekedelmi Osztily feladatai:
a cikktdrzs kezelOse, aktualizAldsa a mindenkorijogszabilyok

figyelembe

l6vel;

egys6ges kindlal, egysdges Arak meghatirozisa;
haviforgalmi adatok lektivetdse, riportok kdszltEse a Gazdasdgi 0szt6ly fel6;
a kietkez6 boltok *ttal kdtelezden tartand6 kin6lat, valamint a web shop kin6latdnak meghatirozisa;
e lfe kv6 k6szletek kezel6se, fo lyamabs kivezet6se ;
a Konasoft Kft. elblszolgiltatott F6nix rendszer kezeldse, 6rak meghatirozisa;
a TirsasAg mint a Villalatcsoport uralkodo a kepviselet6ben a kietkezd boltot rizemeltet6 ellendzdtt
tArsasAgok nyeres6gess6gdt fgyelembe v6ve irtdrgyalisok lebonyolit6sa, visszatdrit6sek
meghatArozdsa a beszAllitok fel6;
egysdg es beszAllito i rendsze r fen ntaftdsa, mf kodtetese ;
kapcsolattartSs a
s-v6grehajtAsi szervezetrendszer 6rintett szakteriileteivel,

biln

I

.A

Gazdas6gl Osztirly feladatai:

a

ki6tkez6 boltot iizemeltetd ellen6zdtt tArsas6gokkal megkdttitt meg6tlapoddsok alapjdn t6rgyh6t
kdvet6 5. munkanap vfu6ig a web shopon toil6nd termek6rt6kesitdsben drintett, kidfl<ezd boltot
iizemeltetd ellendn:ritt t6rsasdgok kimutat6st k6szltenek a Tirsasig rdsz6re a t6rgyh6nap sorin
ellenOrzottt6rsasigriktol kapott kimutatisokat, az elt6r6sekettis za;
amennyiben a csornag - birmely okb6l - hiinyosan keriilt 6tad6sra, vagy valamilyen okb6l kifoly6lag az
itad6s meghirisult, a ki6ftez6 boltot fizemeltetd ellendrziitt t6rsasdg errdl sz6l6, 5 napon bekil tort6n6

tdnyfegesen 6tadoti: termdkek 6s

a kapcsolattart6 6lbl megvlsdroh term6kek 6ra ktikinbtizetdnek

ellen6zi, hogy a szAml6z6s a t6nylegesen teljesiilt t6telekr6l trjrt6nt-e meg, sziiksdges-e helyesbitd
szAmla kiAllitisa; aniennyiben helyesbitd sz6mla kiillitdrsa indokolt, rigy ellendzi, hogy ez megtrirt6njen;
a Gazdasigi 0szt6ly az egyeztetds utdn 3 munkanapon be[il dtutalja a kapcsolattartdktdl be6rkezett
risszegeket a ki6tke;rd boltot rizemeltetd ellendrzritt tdrsasAgok bankszAml*jira;
a Gazdas6gi Osztaly az egyeztet6s utdn 3 munkanapon beliil kiillitla sziml6j6t a web shopon tod6no
term6kertekesit6sben 6rintet( ki6tkezd boltot iizemelteto ellendzritt tArsas6gok rdszdre a szolgiltatAsi
dijakr6l 6s banki tranzakci6s kiilts€gekr6l;

a

Gazdas6gi 0szt6,ly a ki6tkezd boltot iizernelteto ellendndtt tirsas6gtdl kapott adatok alapj6n a
ki6frez6 boltot lizerneftetd ellen6nott t6rsas6gok r6sz6re menedzsment dijat szimtiz az
s
utdn 3 munkanapon beltil; ezen sz6mldzAs alapja a ki6tkez6 boltot rizemeitetd ellendrzdtt tirrsas6g6l
kapott, a beszfllit6k 6ltal kiAllitoft tirgyh6napra vonatkoz6 szAmlAk netto, AfAt nem tartalmaz6 risszege.

egye

Strat6giai 6s Fel0gyeleti Oszt{ly feladstai:
esetijelleggel k6zrem0ktjd6s, a Btintet6s-vdgrehajtds

Ors

os ParancsnoksAga rnegkeresdse atapjdn

ugyint6z6s6ben;
kozremrlkrid6s e lem;l6se k, statisztik6 k k6szit6s6ben,
ktizremIkridds jelent6sek, megkeres6sre adott virlaszok <issze6llit6sAban
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Jogi €s Titk6rsigi 0sztfly feladatai:

a

zhrl, l6ncu csomagkiild6ssel

6s a

ki6tkez6 boltok

miiktid s6vel kapcsolatos

szez6d6sek

(informatikaifejleszt6si, beszez6si, elszdmolisi stb.) el6k6szit0se, megkot6stikben val6 r6szvdtel;
a szakmai egyeztetdseken val6 r6szv6tel, jogi szaktanicsadAs;
egyiittmtikcid6s a kirltkezci boltot [izemeltetd ellen6z<jttt6rsas6gokkal.

A ki6tkez6 boltot iizemeltdd ellen6ndtt t6rsasigok feladat- 6s hatiskSre a VSllalatcsopodon
beltil

M.

10. A ki6tkez6 boltot iizemeltet6 ellendndtt tirsas{g

- a
-

blt

felad

rirei:

a

szabdlyszeru
kidtkezd
btintet6s-v€grehajtfs orszigos parancsnok6nak hatdlyos
szakutasit6sa, valarnint a
shez szukseges kereskedelmi engedelyek alapjdn ttirt6n6 - 6s a
bv. intdzetekkel meelktjtritt rizemeltetdsi szezdddsekben foglaltak szerinti [izemelbt6sej
a ki6tkezd bolt k6szletdnek nyilv6ntart6sa;
a kidtkezteto bottban a cikktozsben meghat6rozott tern$kek forgalmaz6sa, 6s azoknak a Tirsasig dltal
megh atArozott minden ko ri 16 gzitett iron teirtd nd 6rt6kes itese;
2018. december 31, napjAig a 2018. jrilius 1. napja el6tt beszezett, cikktozstdielt6rri azon termdkek
6rt6kesitese, melyek tadAsa jogszerii a b[intetds-v6greh si int6zetekben fogvatartottak szdmdra;
2018, december 31. napjdt kovet6en kizAr6lag a mindenkori cikKtizsben meghatirozotl term6kek
forgalmaz6sa;

mfi

- a biin

s-v6grehajtlsi int6zetekben fogvatartottak kapcsolattart6inak lAtogatAsa sorAn leadott
megrendef6sek alapjAn osszedllitott csomagrdl a Nemzeti Ad+ 5s VAmhivatalhoz bekdtdtt pdnztdrg€pi
nyugta, illetue a vAsiirlo ker6se alapjAn szAmla kiillitisa, Atad6sa;
kiefl<ez6 boltban bankkdrtyis 6s k6szpdnzas fizel6si lehet6s6g biztosit6sa
fogvatartottak
ka pcsolattartoi r6sz6,rE ;

- a
a
- a web shopon keresztul megrendelt 6s risszeAllitott csomagrol, valamint szo$6ltatisi drjrll zArl
rendszerben a kidtkt;zd boltot rizemeltet6 ellendzcitt t6rsasig beavafi<ozisa n6lkii[, a Libra Szoftver Zrt.
6s a Konvasoft Kft, prara rez6sei alapj6n a program Altal automatikusan generiltan, a ki6tkez6 boltot

tizemelte6 ellendztitt tdrsas6g nev6ben eiektronikus szimla kiAllitfsa a kapcsolattartdk r6szdre, ami
szint6n a kiEtkezd boltot iizemeltet6 eflen6adtt tArsashg beavatkozisa n6lktil kerril a kapcsolattartdk

'

fele tovAbbitAsra;

amennyiben a csonugot
birmely okbol - nem a kapcsolattarto rendelds€nek megfetel6en, azaz
hiinyosan adtak 6t, vagy a csGmag 6tad6sa valamilyen okbol meghirisult, rigy a krikinbdzet - azaz a
fogvatartoft rfsz6re t6nylegesen 6tadoft term6kek €s a kapcsolattartd Altal megvAsdrolt term6kek dra

-

kiiltjnbdzet6nek - visszafizetesi kotelezetts6grdl 6s annak risszeg6r6l 5 napon beltil a T6rsashg
6rtesiEse, amely alapjdn a Tirsasdg gondoskodik az ellzaek szerinti osszeg kapcsolattart6 r6sz6re

-

rt6no visszafzet6sdrd l;
a T6rsasdggaf megktStcitt megdllapodds alapj6n t6rgyhot krivetd h6nap 5, munkanapja veg6ig kimutat6s
k6szit6se a Tirsasigl r6sz6re a t6rgyhonap sorin risszedllitott csomagokrol;
eldzetes adatszolgitlatAs a hszdllito partnerek Altal kidllitott, tirgyhdnapra vonatkoz6 szAml*k Af6t nem
td

tartalmaz6 (nefto)

iiss 6161, rnajd a t6nyleges -

esetlegesen konigdlt
Tirsas6g fe 16.

mun kan apon belii I vdrgleges ad atszolg6 ltatds teljes it6s e a

-

adatok birtokAban 5
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2{16 rendelkez6s

11, Jelen Szabdlyzat2018. okdber 15. napjdn l6phatdlyba,6s visszavondsig hat6lyos,

Budapest, 2018. oktdber {5,

$zab6 Zoltin bv.
bv. f6tanicsos

iigyvezetd

