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A Bv. Holding Kft. *mint Uralkod6 tag kdpviseletdben- az Uralmi Szerz6d6s 4.1. n) 6s a 4.5. pontjai
alapj6n a Bv. Holding vri.llalatcsoport tagjainak jogszerii, gazdasdgos 6s eredmdnyes miikddds6nek
ellen6rzdse cdljdb6l kiadom az ahlbbi Ellen6rzisi Szab6lpatot.

Budapest 2016. december 12.
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Altalfnos szab6lyok
I

.l

A szabdlyzat c6lja
el6segiteni a biintetds-vdgrehajtrlsi szervezetek szakmai ellen6rz6s6r6l sz6l6 BVOP
utasit6sban foglalt biintetes-v€grehajt6si gazdas6gi trirsasdgokra vonatkoz6
ellen6rz6si tevdkenys6g vdgrehajtdsrit es az ellenorz6s c€ljanak megval6sitdsit,
a Bv. Holding v6llalatcsoport Uralmi Szerz6d6se 4.1. n) 6s a 4,5. pontjai alapjinaz
Ellen6u0tt T6rsasdg jogszeni, gazdas6gos €s eredm6nyes mtiktiddse ellen6rzds€nek
szab6lyozdsa.

t.2

A

gazdas6gi tarsas6gok ellen6rz€sdnek c6lja, hogy drtdkelje

a tArsas6g

gazd6lkod6s6t,

mtikiid6sdt, tevdkenys6g6t, az eliteltek foglakoztat6si kdtelezetts6g6nek teljesit6sdt, az
intdzet 6s a gazdasigi tdrsasdg egnittmiikcidesdt, a vonatkoz6 jogszab6lyi el6irdsok ds a
tulajdonosi d<jntdsek (hat6rozatok) vdgrehajt6s6t, valamint javaslatot tegyen a sziiksdges
intdzked€sek megtetelere.
1.3

Jogi hittdr

o

t.4

A

biintet6s-vdgrehajt6si szen'ezet szakmai ellen6rzdsdr6l sz6l6 212015. (VII.10.)
BVOP utasitds (a tov6bbiakban: BVOP utasit6s).

A szabrilyzat hat6lya kiterjed

a Bv. Holding

villalatcsoport Tagjaira 6s azok teljes szemelyi

6llominydra.
1.5

A Bv, Holding v6llalatcsoport tekintet6ben a gazdas6gi tdrsas6gok jogszeni, gazdasdgos 6s
eredmdnyes mtik6dds6nek ellen6rzds6re -a BVOP szakmai szewezetei. illetve jogszab6ly
€s ktildn tulajdonosi joggyakorl6i hatfskdr alapjri,n jogosult szervezetek mellen- a Bv.
Holding Kft. (a tovribbiakban: Uralkod6 Tag) jogosult.
tevdkenysdg szervez€se sordn biztositani kell a kiilcinbtiz6 c6hl es
feladatk0rti ellenSrzdsek risszhangliinak megteremtds6t, el kell keriilni a piirhuzamossdgot
€s az indokolatlan ellen6rzdst.

1.6 Az ellen6rzesi

l.l Az ellen6rzes sordn tdrekedni kell a tiirvdnyessdgre, a szakszenisdgre, hiteless6gre,
objektivitasra, egyiiftmiik0d6sre 6s a segitri jellegre.

1.8 Az

ellen6rz€s folyamatdt, annak minden szakasziit -kiildntis tekintettel a jelent6sredokument6lni kell. Az ellen6rzdsre alapvetSen az irrisbeli megjelen6s jellemz6.

1.9 Az ellenrirz€st vdgz6 a helyszini ellen6nds alkalmiival alkalomhoz
visel.

illci polgriri ruhdzatot
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Az ellendnds szakaszai 6s tartalma

2.1 Az ellen6rzds tervezdse
Az Uralkod6 Tag iital az elkdvetkezti f6l6vre tervezett ellen6rzdseket Ellen6rz€si Tervben
kell rOgziteni. Az els6 feldves Ellendrzdsi Tervet el6z6 €v november 30. napjdig, a
mrisodik fdldves Ellen6rzdsi Tervet pedig minden 6v mrijus 31. napjrlig az Uralkod6 Tag
Strategia €s Feliigyeleti Osztdlya illitja <issze es terjeszti fel az tigyvezet6 igazgatl riszdre
j6vd,hagy6sra a szervezeti egys6gek vezetdi javaslatai alapjrin rigy, hogy szervezeti
egysdgenkdnt fdldvente legal6bb kett6 ellenSrz€s tiirt€njen.

2.2

Az ellenrirzds elrendeldse

Az

ellenbrz€.s vdgrehajtdsrinak eldkdszitdsekor a j6viihagyott Ellendrz6siTervben foglaltak

alapjrin ellen6rz€si programot, valamint megbiz6levelet kell k6sziteni. A dokumentumok
elkdszitdse€rt az Ellen6rzdsi Tervben megielcilt szervezeti egysdg vezet6je a felel6s. Az
felel6s vezet6 az elkdsziilt dokumentumokat a Strat6giai 6s Feliigyeleti Oszt6lyon keresztiil
terjeszti az iigyvezeto igazgat6 el€ aldir6s c€ljdb6l. A megbiz6level az iiglvezetci igazgat6
6ltat az ellen6rzdst vegz6 r6sz6re ki6llitott okm6ny, amely tartalmazza:
M ellen6rzds tipusdt,

o
.
.
.
.
.
o
.

az ellen6rzdst vegz6(k) nevdt, beosztisdt, rendfokozatrit (ha van),
az ellen6rzdsdrt felel6s szemdly nev6t, beosa6sdt, rendfokozat6t (ha van),
nz ellen6rzds tirgy6t, c€ljdt, m6dszerdt,
az ellen6rzdtt idoszakot,

ellen6rzdtt tarsasig(ok) megnevezdsdt,
az ellen6rzds helydt 6s
Ar ellentirzds tervezett id6pontj6t.
A7

Az ellen6rz€st az iigyvezet6 igazgatbaz ellen6rzdsi program ds a megbiz6levdl al6ir6sdval
rendeli el. Amennyiben az Ellen6n6si Tervben nem jeldlt ellendrzds v6lik sziiks€gess€,
illetve mobilellen6rzdsre keriil sor, tigy ezen ellen6rzdseket az iigyruezetd igazgat| kiil6n
engeddlyezi, illetve rendeli el.

2.3

Az ellenrirzds tipusai

r
o
r
.

celellen6rzds: egy gazdas6gi t6rsas6gn6l vdgrehajtott, egy adott tdma vizsgiilata,
t€maellen6rzds: t6bb gazdasrigi tarsasdgnil v6grehajtott azonos tartalmri vizsgilat,

ut6ellen6rzds:

egy koribban vegrehajtott ellen6rzds javaslatai alapjan

int6zked6sek es azok hatisanak vizsgilata,

mobil ellen6rzds: el6zetes bejelent6s ndlkiil vdgrehajtott cdlellen6rz€s,
szrir6pr6ba jellegri vizsgilat,

2.4

teft

Az ellen6rz€s m6dszerei:
o adat- 6s dokumentumalapf,

eseti,

w
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iratbek6r6s,

helyszini ellen6rz€s,
szemelyes meghallgatds,

inteff

egy6b adat- 6s informrici6keres.

Felkdsztilds az ellen6rzdsre

Az ellen6rzds megkezd€se el6tt az ellen6rzdsben rdszt vev6 szemdlyeket fel kell kesziteni
az ellen6rzds lefolytatAsfua az ellen6rzds targya es t6mija vonatkozdsdban. A felk€szit6s6rt
az Ellen6rzesi Tervben megieldlt vezet6 felekis. Az ellendrz<itt tirsasiigot a tervezett
ellen6rzdsrcil az ellen6rzdsi program ds a megbfz6levdl elk0lddsdvel az ellentirz6s
megkezddse el6tt legalibb 5 nappal trlj6koztatni kell. A mobilellen6rzdsr6l nem kell
el6zetesen t6j dkoztatdst killdeni.
2.6

Az ellen6rz€s vegrehajt6sa
Az ellen6rzdst az ellen6rz€si programban, valamint a megbiz6levelben meghatirozottak,
valamint jelen szab6lpatban foglaltak szerint kell v6grehajtani. Az ellen6rz6si prcgramt6l
elt6rni csak az iigyvezet6 igazgat6 engedely6vel lehet.

2.7

Az ellen6rzds meg6llapitrlsainak irrisba foglal6sa, a jelentes
Az ellenrirzds menet€nek dokument6ldsiit, az ellen6rzes ldnyeges elemeit, megdllapitisait,
az 6sszegz6st 6s sziiks6g esetdn a javaslatokat ir6sba kell foglalni az utols6 helyszini
ellen6rz6s napjiit, vagy az iratok utols6 bedrkezdsi napj6t kdvet6 l5 napon belul. Az inisba
foglalt jelentes lehet:

r

ellendrz€si rdszjelentds, amennyiben egy azonos ellen6rzdst tribb tri.rsas6gn6l is le
kell folytatni,
ellen6rzisi jelentds, amennyiben az ellenbrzdst egy tdrsas6gn6l vdgzik,
ellenrirzdsi cisszefoglal6 jelentds, amely a rdszjelent€sek megrillapit:isait dsszegzi.
A jelent6snek tartalmaznia kell:

r
r

.
.
.
.
.
.
o
.
.

az ellen6rzdtt tarsasrig megnevez6s6t,
az ellenrirzds helyszindt,
az ellenrirzds id6pontjdt,
az ellen6rzdsben resztvev6k es az ellen6rzds vezet6jdnek megnevezilstt,

ellendrzds c6ljdt,
^z
ellen6rzds m6dszeret,
^z

arellentirzesmegiillapitisait,
az dsszegzdst, 6s amennyiben az ellenrirzds megrillapit6sai alapjrin sziiks6ges
a

javaslatot.

Az Uralkod6 Tag 6ltal folytatott ellendrz€s esetdben az elk€szitett ellen<irzdsi jelent6st az
Uralkod6 Tag tigyvezeto igazgat6ja j6vrihagyasa el6tt az ellen6rzdtt tdrsasdg iigyvezet6
igazgat6ja r6sz6re rnegismer6s, 6szrevdtelez6s c6lj6b6l elektronikusan megkiildi. Az
ellen6rzdtt tarsas6g tigyvezet6je az ellen6rzdsi jelentes kezhezv6teldt6l sz6mitott l5 napon
)
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beltil tehet 6szrev6telt a jelent6shez. Az ellen6rz6si jelentdst * amennyiben van * az
iigyvezet6i 6szrevdtelezdssel egyutt legkdsdbb az ellen6rzdst krjvet6 30. napig fel kell
terjeszteni j6vahagyrisra az uralkod6 Tag ligyvezetri igazgat6ja rdsz6re.
2.8

Az ellen6rzes meg6l lapitrisai alapjrin indokolt int€zkeddsek megt€tele
Ha az ellen6rzes sor6n biintet6-, szab6lys6rtesi-, fegyelmi- vagy krirt€rft€si eljar6s
megindit6sdra okot ad6 cselekmdny gyantja meriil fel, akkor szabrilytalans{gi
jegyztikdnyvet kell felvenni a BVOP utasitiisban meghatiirozottak alapjrin, valamint soron
kiviil drtesiteni kell az Uralkod6 Tag Ugyvezet6 igazgat6jdt es az ellen6rzes vezet6jdt.

2.9

Az ellen6rzdsek hasznositrisa
Amennyiben az ellen6rz6si jelentes tartalmaz javaslatot, a javaslatban foglalt hatririd6
figyelernbevetel6vel a javaslatban megieldlt felekis az abban foglalt int6zkeddsek
megt€telere kiiteles.

Az ellen6rz6sben r6sztvev6kre vonatkoz6 szabilvok

3.1

Az ellen6rzdsen nem vehet reszt, illetve az ellen6rzdsbdl kizrirhat6 az a szem€ly, akitdl az
ellen6rzds t6rgyilagos lefolytatdsa nem viirhat6 el. A kizdrrisr6l az Uralkod6 Tag tigyvezetd
i

3.2

gazgat6j a jogosul t diinteni

-

Az ellenorzest vdgz6k megbiz6suk kdr€ben jogosultak:

o
.

az ellendrztitt trirsas6g helyisdgeibe belepni,

az ellenorzdtt tirsas6g dolgoz6j6t6l

irAsban vagy sz6ban nyilatkozatot kemi,
valamennyi munk6j6val dsszefiigg6 dokumentumba betekinteni, tov6bb6 az helyszini
ellen6rzds megkezddse el6tt elektronikusan az ellen6rz6ssel Osszeftiggd adatokat
bek6rni,

.
.
r
r
.
3.3

az ellenrirzeshez sziiksdges iratokr6l m6solatot, kivonatot kdsziteni,

ha k6ts6g meriil fel egyes okmanyok hiteless€ge tekintetdben, vagy ha az adatok
elemz6se ezt sziiks6gess6 teszi az okminyok tartalmi es alaki helyess6get a
ki 6ll itasukban kdzremiiktid6 szervekn6l e llen6rizni,
srilyos szabdlyalansAg 6szlel6se esetdn M eredeti dokumentumokat *ha azok
meghamisitiisa vagy eltiintet6se a t6nyek bizonltris5t megakad6lyozn6* misolat
hitrahagydsdval az ellen6rzdsi anyaghoz csatolni,
javaslatot tenni a biintet6-, szabdlys6rt6si-, fegyelmi- vagy krirt6ritesi eljarfs
megindit6s 6ta, az

el

len6rzdttek dicsdretdre, j utalmazdsiira,

indokoltesetbenszak6rt6kirendelds6tjavasolni.

Az ellen6rzest v6gz6k kdtelesek:
. az ellen6rz6si munkijuk sordn az ellen6rzdsekre vonatkoz6 jogszab6lyokban, belsd
rendelkezdsekben ds az ellentirzdsi programban foglaltakat maradektalanul betartani,
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megiillapitdsaikat t6rgyszenien, a val6siignak megfelel6en irdsba foglalni,
az ellen6rz6s megdllapitasait az Uralkod6 Tag iigyvezetti igazgat6jhval teljes
terj edel emben ismertetni,

biaositani, hogy az ellen<irzds meg6llap(tdsai alapj6n kezdemenyezett b0ntet6-,
szab6lys6rtdsi-, fegyelmi- vagy krirt6ritesi eljdrrls megindit6srihoz sztiks6ges
bizonlt6kok rendelkezdsre dlljanak,
az ellen6rzis soriin megismert, az ellenrirziitt trirsasdg 6rdekkiirebe tartoz6 tizleti
adatokat bizalmasan kezelni,

a bejelent6seket, panaszokat kivizsg6lni 6s a sziiks€ges int6zkedesek megtetel€re
javaslatot tenni,
a

3.4

megbiz6leveliiket bemutatni.

Az ellen6rzbtt trirsasdg tigyvezet6 igazgat6ja es dolgoz6ja k6teles:

.
.
.

az ellen6rz€s v6grehajt6s6t eldsegiteni,

A7 ellentir rdszdre sz6ban vagy irasban

felvil6gositdst.
nyilatkozatot megadni, a dokurnentrici6kba a betekint6st biztositani, k6r6s esetdn az
eredeti iratokat *miisolat 6s 6weteli elismerveny ellen6ben* az ellen6rnek dtadni,
2? ellen6r kdrdsdre a rendelkez€sre bocsitott dokumentAci6 (iratok, okm6nyok,
adatok) telj essigdrd I nyilatkozni.

3.5 Az ellen6rzdtt t6rsas6g iigyvezet6 igazgat6ja

.
.
.

4.

a kdrt tdjdkoztat6st,

az ellendr megbiz6leveldt

jogosult:

ekemi,

az ellentirzds meg6llapitiisait megismerni 6s azokra dszrevdteleket tenni,
a tett 6szrev6telekre sz6ban vagy iriisban

vilaszt kapni.

2:[16 rendelkez6sek
4.1

Jelen szab6lyzat2016. december 15. napjat6l hatiilyos, rendelkezeseit a folyamatban ldv6
ellenrirzdsekre is alkalmazni kell.

4.2

A Bv. Holding Ellen6rz6ft Trirsasrigai k6telesek

2016. december 30. napjdig elk€sziteni
vagy aktualizilni saj6t ellen6rzdsi szab6lyzatukat a BVOP utasitds 6s jelen szabdlpatban
foglaltak fi gyelembevetel€vel.

4.3

A Bv. Holding Ellencirzdtt Trirsas6gai Ellendrz6si Terviikben kdtelesek r6gziteni

a f6l€we
tervezeff ellen6rziseiket az elsri fdldvre eloz6 6v november 30. napjiiig, a miisodik f6l6vre

pedig minden 6v m6jus 31. napj{ig. Az elkdsziilt Ellenrirz€si Tervet az Ellen6rz0tt
TrirsasAg iiglruezet6 igazgat6ja riltal tdrtdnt elfogadris6t k0vet6en t6j6koztatrisul
megkiildenek az Uralkod6 Tag Stratdgiai 6s Feliigyeleti OsztAlya rdszdre. A 2017. els6
f6l6vdre vonatkoz6 Ellen6rz6si Tervet 2016. december 30. napj6ig kell az Uralkodo Tag
Strat6giai 6s Feliigyeleti Oszt6lya r€sz6re megkiildeni. A Bv. Holding Ellenrirztitt
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Tdrsas6gai tigyvezet6 igazgat6i fdlevente legaldbb k6t bels6 ellendrzdst kritelesek tartani,

az Ellencirziitt Tarsasigok

szervezeti egysegeinek vezet<ii pedig havonta tartanak

ellentirzdst a gazdasilgi t6rsasdg Ellen6rz6si Tervdben meghatiirozottak szerint.

