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Az MVM ESCO Zrt. 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

Ezen szabályzatot az MVM ESCO Zrt. Vezérigazgatója jóváhagyta: 

vezérigazgató 

Ezen szabályozás mindenkor érvényes, ellenörzött példánya az MVM Csoport számítógépes hálózatának 
MVM Csoport Minöségirányitási és Szabályozási Dokumentumtárában található. 

A korábban kinyomtatott példányok érvényességét használat elött összehasonlítással ellenörizze! 
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

Az MVM ESCO Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Szervezeti és 
Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 3:55.§ (1) bekezdése, az Alapszabály, a tevékenységére vonatkozó 
jogszabályok alapján meghatározza a Társaság munkaszervezetét, feladatait, és a működésre 
vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

Az Alapszabály meghatározza az Egyedüli Részvényes, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló és 
a vezérigazgató feladatát és hatáskörét, valamint a működésükre vonatkozó alapelveket. 

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása a Társaság vezérigazagtójának 
hatáskörébe tartozik. 

Az MVM ESCO Zrt. alapadatai 

1.1. Az MVM ESCO Zrt. alapadatai 

A társaság cégneve: MVM ESCO Zártkörűen működő Részvénytársaság 
A társaság rövidített cégneve: MVM ESCO Zrt. 
A társaság angol cégneve: MVM ESCO Private Company Limited by Shares 
A társaság székhelye: 1139 Budapest, Váci út 95. 
A társaság telephelyei: 1031 Budapest, Anikó utca 4. 
A társaság fióktelepei:- 
A társaság e-mail címe: info@komzrt.hu 
A társaság web (URL) címe: www.komzrt.hu 
A társaság-cégjegyzék száma: 01-10-047874 
A cégjegyzéket vezető és a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága 
A társaság statisztikai száma: 24714075-6209-114-01 
A társaság adószáma: 24714075-2-41 
A társaság közösségi (EU) adószáma: HU24714075 
A társaság bankszámlaszáma: 13700016-07223006-00000000 

A társaság tevékenységi köre az Alapszabály és TEÁOR szerint: 

A Társaság fő tevékenysége: 
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

A Társaság egyéb tevékenységei: 
• 4299'08 Egyéb mns építés 
• 4399'08 Egyéb speciális szaképítés mns 
• 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
• 7490'08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
• 8110'08 Építményüzemeltetés 
• 8299'08 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
• 8559'08 Mns egyéb oktatás 
• 8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység 
• 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése 
• 4321 '08 Villanyszerelés 
• 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
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• 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
• 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
• 6203 '08 Számítógép üzemeltetés 

7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés 
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

• 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás 
• 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
• 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
• 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

1.2. Egyéb általános információk/rendelkezések 

1.2.1. Az SZMSZ hatálya 

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Társaság valamennyi szervezeti egysége, vezetője és 
munkaviszonyban álló munkavállalója számára kötelező, azzal ellentétes alacsonyabb szintű 
határozat, döntés, intézkedés nem hozható. 

A Társaság tulajdonosára (Egyedüli Részvényes) és felső irányító, ellenőrző szerveire - az Egyedüli 
Részvényesre, a Felügyelő Bizottságra, a Könyvvizsgálóra - és azok működésére a Polgári 
Törvénykönyv, az Alapszabály és az Ügyrendek rendelkezései az irányadók. 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Társaság hatályos Alapszabálya alapján a 
Vezérigazgató jóváhagyásával lép hatályba. 
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2. SZERVEZETI SZABÁLYZAT 

2.1. A Társaság szervezeti felépítése 

A Társaságnál Igazgatóság választására nem kerül sor, az Igazgatóság Ptk.-ban meghatározott 
jogait a vezérigazgató gyakorolja, így a Társaság vezető tisztségviselője és munkaszervezetének 
irányítója a vezérigazgató. Az Alapszabály szerint a Társaság munkaszervezetének kialakítása, a 
Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. 
A Társaság szervezeti felépítését az 1. számú mellékletben foglalt szervezeti ábra tartalmazza 
(MVM ESCO-SZMSZ-M-01 ). 

2.2. Vezetési szintek 

A Társaság szervezeti felépítésében a Társaság munkaszervezetét a vezérigazgató irányítja. A 
munkaszervezet hierarchikusan két vezetési szintre oszlik: 

• 1. szint: vezérigazgató 
• 2. szint: szakterületi vezetők 

2.3. A Társaság első számú vezetője 

Az első számú vezető megnevezése: vezérigazgató 

A vezérigazgató jogállása: 

Az Mt. 208.§ (1) bekezdés alapján a vezérigazgató a munkáltató vezető állású munkavállalójának 
tekintendő. Ezáltal vonatkozik rá mindazon eltérő rendelkezés, amelyeket az Mt. a vezető állású 
munkavállalókra vonatkozó rendelkezései tartalmaznak. 

A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság Ptk.-ban meghatározott 
jogait a vezérigazgató gyakorolja, ő a Társaság vezető tisztségviselője és munkaszervezetének 
irányítója. 

A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt állnak: 
• koordinációs és jogi vezető; 
• műszaki vezető; 
• gazdaságivezető; 
• vezérigazgatói tanácsadó; 
• szakmai titkár. 
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2.4. A Társaság szervezeti egységei 

Szervezeti főegységnek minősülnek: 
• Vezérigazgatóság (VIG); 
• Koordinációs és jogi vezetőség (KJV); 
• Műszaki vezetőség (MV); 
• Gazdasági vezetőség (GV); 

2.4.1. Vezérigazgatóság (VIG) 

Vezető megnevezése: vezérigazgató 

A vezérigazgató feladata és hatásköre: 

A Működési részben meghatározott általános vezetői hatásköri szabályokon (3.3 Vezetők általános 
jogállása) túlmenően a vezérigazgató: 

• Vezeti a Társaságot az Alapszabály, a Felügyelő Bizottság Ügyrendje, továbbá az Egyedüli 
Részvényesi döntések és felügyelő bizottsági határozatok, valamint a jogszabályok 
figyelembe vételével; 

• Irányítja a Társaság tevékenységét, működését és munkaszervezetét a jelen Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerint; 

• Gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, ide értve az Mt. 208.§ (1) 
bekezdése hatálya alá tartozó munkavállaló, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá 
tartozó munkavállaló feletti munkáltatói jogokat; 

• Dönt a hatáskörébe tartozó, eseti kérdésekben a hatáskörébe vont, vagy a hatáskörébe utalt 
kérdésekben, és ellenőrzi azok végrehajtását; 

• Biztosítja a Társaság jogszerű működését, végrehajtja, illetve végrehajtatja a 
jogszabályokban, hatósági előírásokban, az Egyedüli Részvényesi és felügyelő bizottsági 
határozatokban foglaltakat; 

• Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt; 
• Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, 

elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről; 
• Elkészítteti a Társaság Számviteli Törvény szerinti beszámolóját, valamint az adózott 

eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Egyedüli Részvényesi jóváhagyásra 
történő előterjesztés érdekében; 

• Jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, az üzletpolitikáról évente 
legalább kétszer az Egyedüli Részvényesnek, és a Felügyelő Bizottságnak; 

• Rendszeresen tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot és a könyvvizsgálót; 
• Előterjeszti az Egyedüli Részvényesi döntési javaslatokat és az Egyedüli Részvényes részére 

a döntés meghozatalához szükséges tájékoztatást megadja; 
• Vezetteti a Társaság részvénykönyvét a Koordinációs és jogi vezető által; 
• Az MVM Csoport szintű működés érdekében kapcsolatot tart az MVM Zrt. elnök 

vezérigazgatójával, és a szakterületi vezetőkkel; 
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• A gazdaságosság, jövedelmezőség és hatékonyság fokozására, a Társaság feladatainak 
teljesítésére, a vagyon növelésére és rendeltetésszerű kezelésére vonatkozóan 
intézkedéseket tesz, illetve ellenőrzi az intézkedések végrehajtását; 

• Irányítja a társasági stratégia kidolgozását, a csoportszintű stratégia lebontásával kapcsolatos 
társasági feladatokat, a tagvállalati stratégiai célrendszerek és funkcionális stratégiai 
irányelvek elkészíttetését, ellenőrzi a jóváhagyott stratégia végrehajtását; 

• Irányítja az üzletpolitikai célok stratégiai összhangjának vizsgálatát, a középtávú üzleti 
tervezés célmutatóinak meghatározását, az éves üzleti tervezés peremfeltételeinek, 
premisszáinak meghatározását; 

• Irányítja a fontos üzleti döntések, fejlesztések, beruházások stratégiai szempontú vizsgálatát; 
• Irányítja a Társaság céljaira és sikerességére befolyást gyakorló stratégiai, működési, 

pénzügyi és projekt kockázatok beazonosítását; 
• Irányítja a feltárt kockázatok egységes módszertan szerinti lebontását, értékelését, mérését; 
• Irányítja a fejlesztési terv kidolgozását és végrehajtását; 
• Projektfinanszírozás kivételével dönt hitelnek, kölcsönnek az Egyedüli Részvényestől, vagy az 

MVM Csoport más tagvállalataitól történő felvételéről, és dönt kölcsön nyújtásáról az MVM 
Csoport tagvállalatai részére; 

• Dönt a csoportszintű számviteli politika keretei között a társasági Számviteli Politika 
jóváhagyásáról; 

• Jóváhagyja a Társaság Egyedüli Részvényesi jóváhagyást nem igénylő belső szabályozóit; 
• Kialakítja a Társaság munkaszervezetét; 
• Dönt az Mt. 208.§-ának hatálya alá nem tartozó munkavállalókra vonatkozó, az éves 

jóváhagyott bértömeget meg nem haladó ösztönzési rendszer belső szabályzat formájában 
történő jóváhagyásáról; 

• Megteszi a cégbírósági bejelentéseket, gondoskodik a Javadalmazási Szabályzatnak - 
figyelemmel a Kgt. rendelkezéseiben foglaltakra - az Egyedüli Részvényes általi elfogadástól 
számított 30 napon belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről; 

• Összehívja és működteti a vezetői értekezletet, dönt a vezetői értekezleten elé terjesztett 
kérdésekben; 

• A Társaság valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan közvetlen utasítási joggal 
rendelkezik; 

• Dönt a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve 
visszavonásáról az Egyedüli Részvényes jóváhagyása mellett; 

• Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk. és Kgt., valamint más jogszabályok vagy az 
Alapszabály a vezérigazgatóra hárítanak; 

• Elvégzi és koordinálja a tagvállalat számára csoportszinten kijelölt biztonsági és folyamati 
kockázatok értékelését, nyomon követését és az eredmények időszakos jelentését. 

2.4.2. Koordinációs és jogi vezetőség 

Vezető megnevezése: koordinációs és jogi vezető 

A koordinációs és jogi vezető feladata és hatásköre: 
A Működési részben meghatározott általános vezetői feladatokon (3.5 Vezérigazgató általános 
kötelezettsége, felelőssége) túlmenően biztosítja az általa irányított szervezeti egység feladatainak 
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teljesítését a törvényi, csoportszintű és belső társasági előírások és szabályzások betartásával a 
következőképpen: 

• Jogosult a szabályozók elkészítése érdekében a területi vezetőkkel közvetlen 
kapcsolattartásra; 

• Eljárási joga van a Társaság tevékenységeinek szervezése, és ellenőrzése tekintetében; 
• Kezdeményezési, illetve részvételi joga van a Társaság működésével összefüggő rendkívüli 

események kivizsgálására; 
• Felügyeli a szakterületéhez tartozó hatósági ügyintézést; 
• Irányítja és koordinálja a Csoportszintű szabályozók előírásainak a Társaság szabályzó 

rendszerébe történő beillesztését; 
• Kialakítja és aktualizálja a szabályzó dokumentumok készítését, felülvizsgálatát, 

véleményeztetését, hatályba léptetését és hatálytalanítását; 
• Biztosítja a szabályzó rendszer elemeinek összhangját, irányítja azok folyamatos 

aktualizálását. 

Koordinációs feladatok: 
• Részt vesz az ügyvezető és a Felügyelőbizottság határozatainak szakszerű 

végrehajttatásában; 
• Részt vesz a Társaság működésével kapcsolatos adatszolgáltatás biztosításában; 
• Előkészíti a Tagi és Társasági előterjesztéseket; 
• Feladata az anyavállalattal és a társvállalatokkal történő kapcsolattartás, adatszolgáltatás 

megszervezése és végrehajtása figyelése; 
• Biztosítja a szakterületek közötti adat és információáramlást, felügyeli a feladatok 

végrehajtását; 
• Kapcsolatot tart a külső partnerekkel az együttműködési megállapodások kialakítása 

érdekében; 
• Részt vesz a Felügyelőbizottsági ülések összehívásában; 
• Részt vesz az MVM csoporton belüli együttműködések kialakításában; 
• Figyelemmel kíséri a vonatkozó Csoportszintű szabályozásokat és kapcsolatot tart az 

MVM Zrt. humán szakterületével; 
• Koordinálja a vezetői és szakember utánpótlással kapcsolatos feladatokat, irányítja a 

karriermenedzsment rendszer működését; 
• Előkészíti a vezetői kinevezéseket, áthelyezéseket, javadalmazásokat; 
• A Társaság vezérigazgatója részére támogatást nyújt HR kérdésekben; 
• Ellátja a szakterületek munkájának általános felügyeletét és teljeskörű koordinálását. 

Jogi feladatok 
• A Társaság jogszerű működésének a biztosítása; 
• Kapcsolatot tart a kijelölt ügyvédi irodával; 
• Segíti a Társaság eredményes működését a jog eszközeivel a Társaság jogainak 

érvényesítéséhez, kötelezettségének teljesítéséhez jogi feladatok ellátásával a 
jogszabályoknak megfelelően; 

• Részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok, projektek jogi 
szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában; 

• Vezeti a Társaság részvénykönyvét; 
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• Jogi szaktanácsadás nyújtása a Társaság szervezeti egységei részére; 
• Jogi állásfoglalások elkészítése; 
• Ellátja a szerződések felülvizsgálatát, szakmai véleményezését, szükség szerint elkészítését; 
• Közreműködik a Társaság szabályzatainak elkészítésében; 
• Részt vesz a beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésében, egyeztetésében, 

felügyeli azok végrehajtását; 
• Ellátja a projektek jogi és közbeszerzési felülvizsgálatát; 
• Részt vesz az ESCO szolgáltatási szerződések megkötésében; 
• Részt vesz a hitelszerződések kialakításában és egyeztetésében; 
• Részt vesz az alvállalkozók kiválasztásában, azokkal történő szerződéskötésben; 
• Véleményezi a Társaság szerződéseit, közreműködik a szerződésekből származó és egyéb 

igények érvényesítésében, valamint a Társaság jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb 
megállapodások előkészítésében; a vonatkozó külön rendelkezések alapján szignózza 
azokat; 

• Véleményezi a Társaság belső szabályzatait; 
• Véleményeltérése esetén jogosult jogi szakvéleményének írásba foglalására; 
• Jogosult az egyes határozatok végrehajtásáért felelős személyektől a feladat teljesítésére 

vonatkozóan információt kérni. 

Igazgatási feladatok 
• Egyedüli Részvényesi, Felügyelő Bizottsági határozatok nyilvántartása; 
• E határozatok végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket kezdeményezi, a 

döntések teljesülését figyelemmel kíséri, arról évente beszámolót készít; 
• Testületi üléseken részt vesz, jogi tanácsadást nyújt, az ülések jegyzőkönyveit vezeti; 
• Irányítja és ellenőrzi a Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos igazgatási feladatok 

ellátását, jogosult ezen feladatok ellátásához az illetékes szervezeti egységek 
közreműködését kérni; 

• Az Egyedüli Részvényes részére jóváhagyás céljából megküldi a Felügyelő Bizottság által 
véleményezett előterjesztéseket a Felügyelő Bizottsági határozatokkal együtt, melynek során 
az MVM Zrt. irányítási szakterületével szorosan együttműködik; 

• A Társaságra irányadó jogi szabályokat figyelemmel kíséri, a releváns jogszabályi 
változásokról a szakterületi vezetőket tájékoztatja; 

• A hatáskörébe tartozó jelentési kötelezettségek teljesítése mind az állami szervek (hatósági 
adatszolgáltatás, engedélyezés), mind a tulajdonosok, mind a cégcsoport, mind a cégvezetés, 
mind pedig az ún. alaptevékenységet folytató társszervezetek felé. 

A koordinációs és jogi vezető közvetlen irányítása alatt állnak: 
• medior koordinációs szakértő 
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2.4.3. Műszaki vezetőség (MV) 

Vezető megnevezése: műszaki vezető 

A műszaki vezető feladata és hatásköre: 
A Működési részben meghatározott általános vezetői feladatokon (3.5 Vezérigazgató általános 
kötelezettsége, felelőssége) túlmenően biztosítja az általa irányított szervezeti egység feladatainak 
teljesítését a törvényi, csoportszintű és belső társasági előírások és szabályzások betartásával a 
következőképpen: 

• Felelős a Műszaki Vezetőség által elvégzendő feladatok megfelelő minőségben, 
hatékonysággal és határidőben történő ellátásáért; 

• Feladata a Társaság ESCO szolgáltatásokhoz kapcsolódó műszaki tevékenységének 
általános felügyelete és részvétel a szolgáltatási portfólió kialakításában, fejlesztésében; 

• Aktívan közreműködik a Társaság ESCO tevékenységével összefüggő üzletfejlesztési 
feladataiban; 

• Figyelemmel kíséri az egyes ESCO projektjavaslatok előszűrését, részt vesz a 
projektkezdeményezés elvetésére vagy megvalósítására vonatkozó javaslat 
kidolgozásában, a döntés meghozatalában; 

• Szükség esetén részt vesz az ESCO projekthez kapcsolódó helyszíni felméréseken; 
• Felügyeli az ESCO projekt megvalósításához tartozó feladatlista, a projekt előre 

haladásának nyomon követésére szolgáló ütemterv összeállítását és a projekt szervezeti 
struktúrájának kialakítását; 

• Nyomon követi az ESCO projekt megvalósításához szükséges tervezési, engedélyezési 
kötelezettségek teljesítésének alakulását; 

• Véleményezi a szakterület munkavállalói által készített, ESCO témájú szakmai anyagokat, 
gondoskodik ezek döntéshozói fórumok előtti szakmai képviseletéről; 

• Részt vesz az ESCO projekt megvalósításába potenciálisan bevonandó alvállalkozókkal, 
partnerekkel, illetve az ügyféllel folytatott tárgyalásokon; 

• Együttműködik a koordinációs és jogi szakterülettel a beszállítók és alvállalkozók 
kiválasztása (közbeszerzés, beszerzés) során; 

• Részt vesz a beszállítókkal, kivitelező cégekkel és ügyfelekkel való kapcsolattartásban; 
• Felel a kialakítandó ESCO ajánlatok, szerződések műszaki tartalmának kialakításáért, illetve 

műszaki szempontból véleményezi a kötelezettségvállalással járó szerződéseket; 
• Felügyeli az ESCO beruházás műszaki előkészítési feladatait, illetve a beruházási, 

kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos tevékenységeket; 
• Részt vesz az ESCO projekt fenntartási időszakára vonatkozó üzemeltetési és karbantartási 

kompetencia kialakításában, valamint szükség szerint kapcsolatot tart az ügyféllel és a 
teljesítésbe bevont társaságokkal. 

A műszaki vezető közvetlen irányítása alatt állnak: 
• vezető projektmenedzserek 
• senior műszaki szakértők 

2.4.4. Gazdasági Vezetőség (GV) 

Vezető megnevezése: gazdasági vezető 

A gazdasági vezető feladata és hatásköre: 
A Működési részben meghatározott általános vezetői feladatokon (3.5 Vezérigazgató általános 
kötelezettsége, felelőssége) túlmenően biztosítja az általa irányított szervezeti egység feladatainak 
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teljesítését a törvényi, csoportszintű és belső társasági előírások és szabályzások betartásával a 
következőképpen: 

• A Társaság kockázatkezelési, gazdálkodási, elszámolási, valamint beszámolási és jelentési 
rendszereinek és folyamatainak kialakítása, működtetése és ellenőrzése; 

• Felelős a Vezérigazgató által neki delegált gazdálkodási feladatok végrehajtásáért, 
koordinálásáért és ellenőrzéséért; 

• Az irányítása alá tartozó munkavállalók tevékenységének megszervezése, irányítása és 
ellenőrzése; 

• Feladata a Társaság pénzügyi műveleteinek általános felügyelete; 
• Figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tervezési tevékenységét, a különböző távú tervek 

ellenőrzésében és véleményezésében részt vesz; 
• Feladata a bankokkal, pénzügyi intézményekkel, valamint a pénzügyeket felügyelő ható 

ságokkal történő kapcsolattartás, ennek keretében a hitelszerződések által meghatározott 
jelentési kötelezettségek teljesítése a finanszírozó bankok felé; 

• A Társaság biztosításaival, biztosítási díjaival kapcsolatos pénzügyi, üzleti döntések 
meghozatala értékhatártól függően; 

• Kötelezettségvállalással járó szerződések pénzügyi véleményezése; 
• Pénzforgalom megszervezése és ellenőrzése, pénzügyi műveletek koordinálása, pénztárak 

felügyelete; 
• A cég működtetésével, különös tekintettel a Projekt beszerzések pénzügyi szempontú 

véleményezése; 
• A Társaság üzleti tevékenységének ellátása során jelentkező projektek esetében: 

• elvégzi az előzetes kockázatfelmérést; 
• elkészíti a beruházás költségstruktúráját, a beruházás finanszírozási szerkezetét, 

beruházási cash-flow-t; 
• elemzi a beruházás gazdasági fenntarthatóságát (pénzügyi-, gazdasági mutatók); 
• kialakítja a beruházás finanszírozási szerkezetét; 
• modellezi a beruházási cash-flow alakulását; 
• nyomonköveti a beruházás pénzügyi dimenzióit; 
• a beruházás „bankképeségét" auditálja, meghatározza az önerő vagy hitelfedezeti 

garanciákat; 
• kialakítja a kockázatelemzés és kockázatkezelési stratégiát; 
• kialakítja a hitelszerződés feltételrendszerét; 
• tárgyalásokat folytat a hitelintézetekkel. 

• Felelős a Társaság adó- és számviteli szabályoknak megfelelő működéséért, a számviteli 
és adózási tevékenységek irányításáért és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásáért: 

• A Társaság Számviteli politikájának kialakítása, aktualizálása, érvényre juttatása; 
• Naprakész könyvelés irányítása és ellenőrzése; 
• Analitikus nyilvántartások vezetése, felügyelete; 
• Az évközi havi, negyedéves és éves zárlati feladatok végrehajtási szabályozásának 

összeállítása; 
• A magyar számviteli szabályok és IFRS szerinti zárása; 
• Az időszaki és éves beszámoló időben történő elkészítése, valamint felelős annak 

tartalmáért, és határidőre történő letétbe helyezéséért; 
• A Társaság Adózási Rendjének kialakítása, alkalmazása és az adótörvények 

változásaiból adódó módosítások átvezetése, aktualizálása és a végrehajtás 
ellenőrzése; 

• A Társaság adóbevallásainak az elkészítéséhez adatokat adó szervezeti egységek 
részére való szakmai támogatás, kapcsolattartás az adóhatóságokkal; 
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• Az Adózási Rendjében meghatározott módon és határidőkkel kapott 
adatszolgáltatásokból (feladásokból) az előírt adóbevallási kötelezettségek 
teljesítése az adóhatóságok felé; 

• Felügyeli és ellenőrzi a beszámolási rendszerek és vezetői jelentések kialakítását 
és fejlesztését; 

• Működteti és felügyeli a Társaság kontrolling és vezetői információs rendszerét. 

A gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt állnak: 

• senior számviteli és adózási szakértő 
• senior gazdasági szakértő 

2.5. Döntéshozatalt segítő testületek, értekezletek, egyéb állandó vagy eseti szervezetek 

2.5.1. Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság, mint testület, a Társaság érdekeinek megovasa céljából az Egyedüli 
Részvényes számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Polgári Törvénykönyvben (továbbiakban: 
Ptk.) meghatározott feladatok ellátása tekintetében. 

2.5.2. Vezérigazgatói értekezlet 

A vezérigazgatói értekezlet a Társaság szervezetével és működésével kapcsolatos vezérigazgatói 
döntést igénylő kérdések szükség szerinti megvitatásának heti rendszerességgel megtartott fóruma, 
melyet a vezérigazgató hív össze. 

A vezérigazgatói értekezlet állandó résztvevői a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt lévő 
szervezeti egység vezető(k). A résztvevők - akadályoztatásuk esetén - kötelesek helyettesítésükről 
gondoskodni. 

A vezérigazgatói értekezleten hozott döntések végrehajtásáról az emlékeztetőben megjelölt felelős 
gondoskodik az emlékeztetőben megjelölt időpontig, ennek tényéről visszajelez a vezérigazgatói 
értekezleten. 

Szükség esetén a vezérigazgatói értekezlet résztvevői kötelesek a szervezeti egységek 
munkavállalóinak a vezérigazgatói értekezleteken elhangzottakról tájékoztatást adni. 
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3. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

3.1. Általános működési elvek 

A Társaság az MVM Csoport Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint működik, az 
ehhez szükséges szervezeti feltételeket megteremti. 

3.2. A belső rendelkezések formái 

MVM Csoportszinten egységes társasági szabályozó készletbe tartozó rendelkezési formák: 
Az MVM Csoport egységes, transzparens szabályozása céljából a Társaság az egységes 
csoportszintű szabályozó készletnek megfelelő típusok szerint létrehozott szabályozó 
dokumentumokat alkalmaz. A csoportszinten egységes társasági szabályozó készletbe tartozó 
dokumentum típusok felsorolását az MVM Csoport Szervezeti és Működési Szabályzata 
(CsSzMSz), részletes leírásukat az MVM Csoport Társaságirányítási Szabályzata ( CsSz-22) 
tartalmazza. 

• Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 
• Belső szabályzat (BSZ) 
• Folyamatutasítás (FU) 
• Munkautasítás (MU) 

A Társaság egyedi belső rendelkezéseinek formái: 
• Felsőbb szintű dokumentumok 

A Felsőbb szintű dokumentumok közé tartoznak a Társaság belső szabályzói hierarchia 
legmagasabb szintjén lévő szabályozó elemek. E szabályzók célja, hogy rögzítsék a 
társasági működés irányelveit és rendszerét. 

• Vezérigazgatói utasítás (VU) 
A vállalati működés egy-egy részfolyamatát szabályozó, vagy a működést eseti, időszakos 
jelleggel leíró, az érvényben lévő szabályozásokat kiegészítő/felülíró dokumentum, mely 
több funkcionális terület együttműködését érinti. 

A Társaság szabályozási rendszere hierarchikus rendet követ, az alsóbb rendű szabályozások nem 
lehetnek ellentétesek a Csoportszintű szabályozókkal vagy a belső felsőbb szintű szabályokkal. 

A Társaság belső szabályozásának jogi formái - hierarchikus rendben felülről lefelé - a következők: 

• Egyedüli Részvényesi határozatok; 
Az Egyedüli Részvényesi határozatokat a koordinációs és jogi vezető tartja nyilván 
sorszámozottan. 

• Csoportszintű szabályozók; 
A csoportszintű szabályozások automatikusan hatályosak a tagvállalatokra, azokat nem 
szükséges külön hatályba léptetni. Azok saját (tagvállalati) szabályozói rendszerbe történő 
leképezése, specifikálása és részletezése azonban minden tagvállalat számára kötelező. 
A csoportközpont által kiadott Csoportszintű SZMSZ és EDHL, Csoportszintű szabályzatok, 
Csoportszintű Folyamatutasítások és Csoportszintű Határozatok címzettje a tagvállalati 
ügyvezetés (vezérigazgató, ügyvezető), aki felelős e csoportszintű szabályozások 
végrehajtásáért. A tagvállalati ügyvezetés dönthet úgy, hogy e feladatokat eseti vagy állandó 
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jelleggel tagvállalati szakterületi vezető szintjére delegálja, így biztosítva azok operatív 
megvalósítását. 
A Társaságnak a csoportszintű szabályozó dokumentumok alapján le kell képeznie saját belső 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a tagvállalati Döntés Hatásköri Listáját, amely 
rögzíti a Társaságon belüli döntési hatásköröket és jogosultságokat. 

• Felügyelőbizottsági határozatok; 
A felügyelő bizottsági határozatokat a vezető jogtanácsos tartja nyilván sorszámozottan. 

• Belső szabályzat; 
• Folyamatutasítás; 
• Munkautasítás; 
• Vezérigazgatói utasítás; 
• Formanyomtatvány; 

• Melléklet. 

3.3. Vezetők általános jogállása 

Az Mt. 208.§ (1) bekezdés alapján a vezérigazgató a munkáltató vezető állású munkavállalójának 
tekintendő. Ezáltal vonatkozik rá mindazon eltérő rendelkezés, amelyeket az Mt. a vezető állású 
munkavállalókra vonatkozó rendelkezései tartalmaznak. 

Jelen SZMSZ szerint vezetőnek tekintendőek a koordinációs és jogi vezető, a műszaki vezető, a 
gazdasági vezető. 

3.4. Vezetők általános feladat- és hatásköre 

3.4.1. A munkáltatói jogkör gyakorlásának általános szabályai 

A Ptk., az Mt. és az Alapszabály értelmében a munkáltatói jogok gyakorlása - az Egyedüli 
Részvényes által meghatározott keretek között - a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. 

Az Egyedüli Részvényes közvetlenül gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett. 

A vezérigazgató az Alapszabályban biztosított felhatalmazás alapján a Társaság valamennyi 
alkalmazottja felett gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat. Az alapvető munkáltatói a jogok 
gyakorlása a következőket tartalmazza: 

• munkaszerződés megkötése, módosítása, munkaviszony megszüntetése, 
• alapbér és rendszeres juttatások megállapítása (ideértve a teljesítmény-követelmény és az 

ahhoz kapcsolódó juttatások - teljesítménybér vagy más juttatás - meghatározását, és a 
végkielégítést). 

Az alapvető munkáltatói jogok gyakorlásakor a munkáltatói jogkör gyakorlója szervezeti képviseletet 
valósít meg, amely csak a számára előírt cégjegyzési mód szerint (együttes) történhet. 

A Társaság valamennyi munkavállalóját érintően a vezérigazgató jogosult: 
• nemzetközi szervezetbe történő delegálás engedélyezésére; 
• szakértői, igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételhez hozzájárulásra; 
• 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság engedélyezésére; 
• társasági szintű kitüntetés adományozására; 
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• a munkavállaló munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásának engedélyezésére; 
• hátrányos jogkövetkezmény és kártérítési felelősség megállapítására és alkalmazására; 
• létszámfelvétel elrendelésére; 
• külföldi kiküldetés engedélyezésére; 
• további munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez 

hozzájárulás megadására; 
• a munkavégzés alóli felmentés megadására; 
• minden olyan kérdésben való döntésre, amely a munkavállalót a törvényes mértéket 

meghaladó juttatásban részesítené, vagy társasági követelést engedne el. 

A vezetők az előzőkben rögzített korlátozások figyelembevételével gyakorolják az egyéb munkáltatói 
jogokat a közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók felett. 

A vezetők az előzőekben rögzített korlátozások figyelembevételével gyakorolják az egyéb 
munkáltatói jogokat a közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók felett. 

A munkáltatói jogkörben hozott, vagy tervezett intézkedésről a vezérigazgató bármikor tájékoztatást 
kérhet, a munkáltatói jogot bármely esetben és tárgykörben vezérigazgatói döntéssel magához 
vonhatja, az így magához vont jogkörben eljárhat, illetőleg annak gyakorlását vezérigazgatói 
döntéssel a Társaság más munkavállalójára ruházhatja át. 

3.4.2. Döntési jogosítványok 

Az Egyedüli Részvényes és a Felügyelő Bizottság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseket az 
Alapszabály tartalmazza. 

A munkaszervezeten belül a hatáskörök elosztását a Szervezeti és Működési Szabályzat rendezi. 

3.4.3. Képviselet, cégjegyzés, aláírási jog 

A Társaság képviselete 
A Társaság képviseletére az Alapszabály alapján a vezérigazgató és a vezérigazgató által 
képviseleti joggal felruházott munkavállalók jogosultak. 

A Társaság nevében képviselője útján lehet nyilatkozatot tenni. 
a) A Társaságot a vezérigazgató és a koordinációs és jogi vezető képviseli bíróság és más 

hatóságok előtt. 
b) A Társaságot a vezérigazgató és a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló személyek 

képviselik harmadik személyekkel szemben. 
c) A vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit 

képviseleti joggal ruházhatja fel, a munkavállalók a kapott képviseleti jogot másra nem 
ruházhatják át. Jelen szabályzat alapján - a cégjegyzési szabályzatban rögzítettek szerint - 
képviseleti joggal rendelkező munkavállalók: 
- szakterületi vezetők (koordinációs és jogi, műszaki, gazdasági). 

A fenti munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók képviseleti joga - a vezérigazgató 
eltérő felhatalmazása hiányában - az SZMSZ szerinti szakterületekhez kapcsolódik. A 
Társaság jogi képviseletére külön szabályok vonatkoznak. 

d) A vezérigazgató a Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti eseti meghatalmazással adott 
ügyben történő képviseletre feljogosíthatja a Társaság munkavállalóját (ügyleti képviselet). 
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e) Helyettesítés esetén a helyettes saját képviseleti joga alapján képviseli a Társaságot, 
amennyiben a helyettesítési megbízása erre kifejezetten kiterjed. 

Cégjegyzés 
A cégjegyzés szabályait a hatályos jogszabályok és az Alapszabály 13. pontja tartalmazza. 

A Társaság cégjegyzésére jogosult a Társaság cégneve fölött vagy alatt: 
• a vezérigazgató, 
• a vezérigazgató által cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazottak. 

A cégjegyzés módja a vezérigazgató az általa cégjegyzési joggal felruházott társasági 
munkavállalóval együttesen. 
A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy 

a) géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév fölé vagy alá a cégjegyzésre 
jogosultak - a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően - más jogosulttal 
együttesen írják alá nevüket, a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően. vagy 

b) az elektronikus dokumentumot a cégjegyzésre jogosultak- a Ptk. 3:29. § (2) bekezdésében 
foglaltaktól eltérően - más jogosulttal együttesen a cégjegyzékbe bejegyzett a cégnevet és 
a személynevüket egyaránt tartalmazó érvényes tanúsítványukkal elektronikusan aláírják 

Aláírási jog 
A cégjegyzésnek nem minősülő - belső - aláírási jogot, az aláírási jog gyakorlásának rendjét, a 
banki aláírást, az anyag- és pénzutalványozást a vezérigazgató külön szabályozó dokumentumban 
szabályozza. 

A jogtanácsosi ellenjegyzés alkalmazására külön rendelkezések irányadók. 

3.4.4. Utasítási jog, vitás kérdésekben való döntés joga 

A vezérigazgató valamennyi munkavállaló felé utasítási joggal rendelkezik, egyébként a vezetők 
utasítási joga az általuk irányított szervezeti egység(ek) munkavállalóira terjed ki, a helyettesítés 
esetét kivéve. 

A munkavállalók csak közvetlen vezetőjüktől és az őt utasítani jogosult vezetőtől fogadhatnak el 
utasítást. A közvetlen vezetőnél magasabb beosztású vezető által közvetlenül adott utasításról az 
utasított dolgozó a közvetlen felettesét - a végrehajtás késleltetése nélkül - haladéktalanul 
tájékoztatni köteles. 

Vitás kérdések rendezése elsősorban egyeztetés útján történik, ennek eredménytelensége esetén 
a következő, magasabb szintű vezető, végső soron a szervezeti egységeket irányító közös vezető 
dönt. 

A szervezet azonos szintjein lévő vezetők közötti vitás ügyekben, végső soron a közös magasabb 
szint dönt. 

3.4.5. Helyettesítés rendje 

Szükség szerint a munkavállalók távolléte, akadályoztatása esetén a munkaköri feladatok 
folyamatos és zavartalan ellátása érdekében helyettest kell kijelölni. A beosztott munkavállaló 
helyettesítéséről - a munkajogi előírások figyelembevételével - közvetlen felettese köteles 
gondoskodni. 

A helyettesítést minden esetben írásban, a helyettesítésre kijelölt személy jogkörének és 
jogosultságának, valamint annak esetleges korlátainak konkrét meghatározásával kell kijelölni. 
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A vezetők konkrét ügyekben, vagy meghatározott időszakra helyettesítésükkel - felettesük 
egyetértésével más vezetőt/munkavállalót is megbízhatnak. 

A vezetö, Illetve kijelölt helyettese egyidejűleg csak a felettes vezető engedélyével lehet távol, aki 
szükség szerint dönt arról, hogy más eseti helyettest jelöl ki, vagy saját hatáskörében helyettesíti az 
irányítása alá tartozó vezetőt, azaz magához vonja annak döntési hatáskörét is. 

3.4.6. További általános vezetői hatáskörök 

Vezetők általános hatásköre 

• Utasítási hatásköre az irányítása alá tartozó szervezet munkájára terjed ki; 
• A feladatkörében meghatározott tevékenységi körben jogosult önállóan munkát végezni, az 

alárendelt munkaköröket irányítani és ellenőrizni; 
• Saját munkaterületén, szakterületén széleskörű javaslattételi, véleményezési joga van; 
• Jogosult a vezérigazgató által engedélyezett különböző aláírási jogosítványok szerinti 

tevékenységek gyakorlására; 
• Dönt a hatáskörébe tartozó és olyan eseti kérdésekben, amelyet a vezérigazgató a 

hatáskörébe utalt, és ellenőrzi azok végrehajtását; 
• Javaslatot tesz a vezérigazgató számára minden olyan kérdésben, amelyek nem az ő 

hatáskörébe tartoznak. 

3.5. Vezérigazgató általános kötelezettsége, felelőssége 

A Társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalója - Vezérigazgató- a munkavállalói 
általános felelősségeken túlmenően köteles: 

• Hatékonyan közreműködni a Társaság célkitűzéseinek és terveinek elérésében, a társasági 
vagyon megőrzésében és gyarapításában; 

• A Társaság célkitűzéseihez és feladataihoz méltó magatartást tanúsítani és a cég 
képviseletében méltó módon fellépni; 

• A munkáltató iránt minden tekintetben lojálisnak lenni; 
• Ellátni a Társaság képviseletét hazai és nemzetközi, szakmai és civil szervezetekben, 

szövetségekben; 
• A munkavégzés során tudomására jutott bizalmas információkat, üzleti titkokat az irányadó 

jogszabályok, belső szabályok szerint megőrizni és kezelni; 
• Felügyelni a Társaság munkavállalóinak teljesítményét; 
• A hatáskörébe utalt kérdésekben a döntést a lehető legrövidebb időn belül meghozni; 
• Kezdeményezni a tevékenysége keretében végzett ellenőrzések során feltárt hiányosságok 

kijavítását, de felelős is az észrevételek szakszerűségéért; 
• Gondoskodni az adatvédelemmel kapcsolatos tevékenységek végrehajtásáról; 
• A Társaságnál a csoportszintű belső ellenőrzések (CSBELL) végrehajtását elősegíteni, a 

dokumentációkba, adatokba való betekintést biztosítani és a kért információt határidőben 
teljes körűen szolgáltatni, a vizsgálatot végző részére igény szerint szóban vagy írásban 
felvilágosítást vagy nyilatkozatot határidőben teljes körűen megadni, személyes felelősség 
felmerülése esetén a megadott határidőre írásbeli magyarázatot adni 
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• Mindazon munkavállalókkal szemben eljárást kezdeményezni- az adott szervezeti egységek 
vezetői jelzése alapján -, akik szándékosan, vagy goridallariságból eret.lűeri r1e111 tartják be a 
munkavégzésükre, vagy azzal összefüggésben általános viselkedési normák betartására 
vonatkozó jogszabályokban, belső rendelkezésekben előírtakat; 

• A jogszabályok, Csoportszintű szabályozók és az SZMSZ előírásait minden körülmények 
között megtartani és megtartatni; 

• A Társaság zökkenőmentes működésének elősegítése érdekében kezdeményezni a 
Társaság belső szabályozásának fejlesztését; 

• Gondoskodni arról, hogy a Társaság a jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, a 
Csoportszintű szabályozásnak és a Társaság belső szabályainak megfelelően működjön és 
végezze előírt feladatait; 

• A jogszabályokat, Csoportszintű szabályozásokat, belső szabályozásokat és rendelkezéseket 
az érintett munkavállalókkal pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat betartani és 
betartatni; 

• Feltárni a jogszabályokba vagy más előírásba ütköző magatartásokat és tevékenységeket, és 
megszüntetni azokat; 

• Biztosítani a Társaság jogszerű szoftverhasználatot; 
• Köteles a munkafegyelmet, bizonylati fegyelmet és a határidőket betartani, illetve betartatni; 
• A munkavállalók munkáját ellenőrizni; 
• A munkavállalók részére a folyamatos munkát, illetve a munka elvégzésének feltételeit 

biztosítani; 
• Biztosítani a biztonságos munkavégzés feltételeit, a megfelelő munkakörülményeket; 
• A döntéseket közölni azokkal a munkavállalókkal, akiket a döntés érint; 
• A Társaság munkáját megszervezni, a munkamódszereket meghatározni, a munkát 

operatívan irányítani, azt rendszeresen értékelni; 
• Képzettségét és vezetési módszereit folyamatosan fejleszteni, továbbá részt venni a 

munkatársak képzési szükségleteinek meghatározásában, a munkavállalók képzésére, 
továbbképzésére vonatkozó terveket véleményezni, a munkavállalók szakmai fejlődésének 
lehetőségét biztosítani; 

• A munkavállalók, különösen a pályakezdő fiatalok szakmai fejlődését elősegíteni; 
• Gondoskodni arról, hogy a kiadott információk, adatszolgáltatások mindenkor határidőben, 

teljes körűen, helyesen, korrekt módon, a valóságnak megfelelően kerüljenek kiadásra; 
• Az okmányok gondos kezelését, előírásszerű nyilvántartását, megőrzését, selejtezését a 

belső előírásoknak megfelelően megszervezni; 
• A szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani, és annak 

végrehajtását ellenőrizni; 
• A használatra átvett cégbélyegzőt megőrizni, és jogtalan felhasználást megakadályozni; 
• Intézkedni a külső és belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében; 
• Javaslatot tenni a Társaság tevékenységeinek ellátásához szükséges szervezetfejlesztésre 

és gondoskodni az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételekről; 
• Biztosítani az MVM csoport adatainak magas szintű és a GDPR elveknek megfelelő 

feldolgozását; 
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A szakterületi vezetők általános feladatai: 
• Közreműködnek a társasági stratégia kidolgozásában és végrehajtásában a vezérigazgató 

által meghatározottak szerint; 
• Részt vesznek a Társaság rövid-, közép- és hosszú távú terveinek kidolgozásában; 
• Közreműködnek a Társaság fejlesztési tervének kidolgozásában és végrehajtásában a 

vezérigazgató által meghatározottak szerint; 
• Meghatározzák a kitűzött célok elérését, követelmények teljesítését szolgáló folyamatokat, 

feladatokat; 
• Véleményezik szakterületükön a Csoportszintű szabályozó dokumentum tervezeteket; 
• Szakterületüket érintően közreműködnek/együttműködnek, kapcsolatot tartanak, információt 

szolgáltatnak, illetve végrehajtják a Csoportszintű szabályozókban a Társaságot érintő 
feladatokat; 

• A Társaság stratégiai célját figyelembe véve döntenek az általuk irányított szervezeti egység 
működése során a hozzájuk eszkalált kérdésekben a belső szabályzatokban rögzített módon; 

• Önállóan és kezdeményezően lépnek fel az általuk irányított szervezi egység feladatainak 
elvégzése érdekében; 

• Előkészítik az általuk irányított szervezi egység tevékenységi körébe tartozó feladatok 
hatékony végrehajtását elősegítő elemzéseket, értékeléseket, kidolgozzák, illetve 
véleményezik a döntés előkészítéseket; 

• Gondoskodnak a területükhöz tartozó teljesítési igazolások elkészítéséről, és az 
alvállalkozóval történő aláírattatásukról; 

• A hatáskörükbe tartozó alvállalkozókat értékelik, szerződéseiket felülvizsgálják; 
• Kötelesek megszervezni a minőségi munkavégzés, az ellenőrzés és beszámoltatás átlátható 

rendszerét; 
• Koordinálják, felügyelik az általuk irányított szervezeti egységhez tartozó munkavállalók 

munkáját; 
• Biztosítják a jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglalt, a szervezeti egységükre 

vonatkozó határidők betartását; 
• Kötelesek javaslatot tenni közvetlen felettesük felé az általuk irányított szervezeti egység 

erőforrás igényére és optimalizálni annak létszámát; 
• Képviseleti és cégjegyzési jogot gyakorolnak külön utasítás és meghatalmazás szerint; 
• Hatáskörükben eljárva képviselik a Társaság érdekeit hatóságok, felügyeleti szervek, valamint 

az MVM Csoport tagvállalatai és az MVM Zrt. szervezeti egységei előtt; 
• Felelősek a szervezeti egységük feladatkörébe tartozó, de más szervezeti egység feladatkörét 

is érintő ügyekben az egyeztetésért; 
• Felelősek a szakterületi feladatok, a kapott utasítások szakszerű, színvonalas, hatékony és 

határidőben történő - mindenkor a Társaság érdekeit szem előtt tartó - ellátásáért; 
• Felelősek a szakterületükön dolgozó munkatársak munkaköri leírásainak és helyettesítési 

rendjének az elkészítéséért és rendszeres aktualizálásáért; 
• Munkaterületüket érintő belső rendelkezéseket előzetesen véleményezni, illetve ilyen 

készítését kezdeményezni; 
• Részt venni, és véleményét kifejteni azokon a tanácskozásokon, értekezleteken, 

munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak 
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• Megtervezni, meghatározott időnként felülvizsgálni és ellenőrizni a hatáskörébe tartozó 
alvállalkozók, szállítók munkáját, teljesítését. 

• Jóhiszeműen együttműködni más szervezeti egységek vezetőivel és beosztottjaival a 
szolgálati út mindenkori megtartása mellett; 

• A használatra átvett cégbélyegzőt megőrizni, és jogtalan felhasználást megakadályozni; 
• A hatáskörébe tartozó témákban kötelesek elkészíteni a Társaság Felügyelő Bizottsága 

számára szükséges jelentéseket, beszámolókat, mint készítő részt vesz e bizottságok ülésein. 

3.6. Munkavállalók általános kötelezettsége, felelőssége 

A munkavállalók jogállását, feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket az Mt. és a végrehajtása 
tárgyában kiadott egyéb jogszabályok, jelen SZMSZ és a munkaszerződések határozzák meg. 
Személyre bontott egyéni feladataik kereteit munkaszerződésük és munkaköri leírásuk, valamint a 
működésükre vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok, konkrét munkavégzésükkel 
összefüggő munkaköri kötelmeiket pedig - a munkaköri leírásukban foglaltakkal összhangban - a 
felettes vezetőjük egyedi utasításai határozzák meg. 

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles és felelős a munkáját szakszerűen és határidőben 
ellátni. 

Az egyes munkavállalók konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

Döntéseket minden munkavállaló csak a saját hatáskörében hozhat. Más szerveknél tartott 
értekezleteken, megbeszéléseken csak azokban a kérdésekben foglalhat állást, amelyekben az 
SZMSZ alapján jogosult, illetve amelyekre felhatalmazást kapott. 

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles 
• a munkaköri feladatait gondosan, szabályszerűen a szakmai szabályokat betartva, jó 

minőségben, határidőre elvégezni, hatáskörében dönteni, és ezekért felelősséget vállalni; 
• a munkáltatói utasításokat pontosan, körültekintően, határidőben végrehajtani; 
• a munkakörével összefüggésben, delegálás alapján a projektfeladatokat pontosan, 

körültekintően, határidőben végrehajtani; 
• az üzleti titkot, bizalmas információt megőrizni és a minősített adat védelmét biztosítani; 
• az információbiztonsági és az adatvédelmi szabályokat betartani; 
• nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott a tudomására; 
• szakmai ismereteit szinten tartani, bővíteni, a munkáltató által előírt tanfolyamon vagy 

továbbképzésen részt venni és az előírt vizsgákat letenni; 
• kerüljön minden olyan tevékenységet, ami a Társaság hátrányos megítéléséhez vezethet, 

vagy egyéb módon a Társaság érdekeit, jó hírnevét kedvezőtlenül érintheti; 
• a Társaság érdekét, tekintélyét és jó hírnevét védeni; 
• közvetlen felettesét munkájáról tájékoztatni olyan pontossággal és részletességgel, hogy 

vezetője a tevékenységébe betekintést nyerjen, illetve döntéseihez a fontos tényeket ismerje; 
• határidőben és megfelelő minőségben, tartalommal - a szolgálati út betartásával - teljesíteni 

a Társaság más szervezeti egységének adatszolgáltatási megkereséseit, a más szerveknél 
megtartott értekezletről, megbeszélésekről a vezetőjét szóban, szükség esetén írásban is 
tájékoztatni; 
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• a munkakörére, valamint az általános viselkedési normák betartására vonatkozó 
jogszabályokban, belső szabályozásokban előírtakat megismerni, a munkavégzés során 
maradéktalanul betartani; 

• a tájékoztatási kötelezettségébe tartozó külső személyeket, szervezeteket tájékoztatni az 
üzleti és szolgálati titokra vonatkozó előírások betartásával; 

• a berendezéseket és a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan 
megőrizni, az anyagokat takarékosan kezelni; 

• felettese utasítására vagy saját kezdeményezésére olyan eseti feladatokat ellátni, amelyek 
feladatkörének meghatározásában tételesen nem szerepelnek, de a munkakör 
rendeltetéséből megállapíthatóan tevékenységi körébe tartoznak, esetleg szükséghelyzetből 
adódnak; 

• a munkaterületén észlelt hiányosságokra, a munkáját akadályozó vagy hátráltató tényezőkre 
vagy körülményekre felettesének figyelmét felhívni; 

• szakterületén a munkafolyamatok továbbfejlesztését kezdeményezni; 
• munkára képes állapotban megjelenni munkahelyén; 
• közbeszerzési eljárásban történő részvétel esetén a javaslattételre, döntésre vagy 

ellenőrzésre jogosult munkavállaló az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény alapján és az ott meghatározott feltételek szerint vagyonnyilatkozat 
tételre köteles. 

A Társaság valamennyi munkavállalója felelős 
• munkafeladatainak szakszerű elvégzéséért; 
• a rábízott berendezések, eszközök, felszerelések, anyagok állagának megóvásáért, a 

társasági tulajdon védelméért; 
• az eredményes gazdálkodás érdekében a gazdaságossági szempontok, irányelvek 

betartásáért, kezdeményezéséért; 
• a rábízott feladat határidőn és költségkereten belüli megvalósításáért; 
• a munkarend, a munka-és bizonylati fegyelem betartásáért; 
• a munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírások betartásáért; 
• a jogszabályokban, és belső rendelkezésekben előírtak betartásáért, és az általános 

viselkedési normák betartásáért; 
• a munkaköri leírásban szereplő, illetve hatáskörébe delegált feladatok legjobb képessége 

szerinti teljesítéséért. 

3.7. Egyéb működési szabályok 

3. 7 .1. A munkakör átadás-átvételének rendje 

A jogszabályokban meghatározott átadás-átvételi szabályokon túl a Társaság munkavállalói 
munkakörének átadás-átvételére a következő szabályok alkalmazandók: 

• A vezetői munkakört betöltő munkavállalók esetében személyi változás alkalmával kötelező a 
munkakör átadás-átvételi eljárás lebonyolítása. Egyéb esetekben a munkáltatói jogkört 
gyakorló vezető elrendelheti a munkakör dokumentált átadás-átvételét. 
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• A vezetők személyében bekövetkező változás, illetve szervezeti egységek összevonása, 
áthelyezése esetén a szervezeti egység, a munkakör, illetve a folyamatban lévő ügyek átadás 
átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

3. 7 .1.1. A munkakör ideiglenes átadása 

• A munkakör ideiglenes átadására helyettesítés, vagy egyéb rendkívüli esetben kerülhet sor. 
Az ideiglenes átadást kötelező jegyzőkönyvben rögzíteni, ha: a munkakör átadója, vagy 
átvevője ezt kifejezetten kéri; a munkakör átadása csak részben történik; a munkakör átadása 
értékkezeléssel is összefügg. 

3.7.1.2. A munkakör végleges átadása 

• A munkakör átadását a vonatkozó jogszabályok betartásával, a munkavégzési kötelezettség 
alóli felmentés előtt kell végrehajtani, kivéve az azonnali hatályú felmondás esetében, amikor 
az átadás-átvételt a rendkívüli felmondás közlését követően haladéktalanul kell végrehajtani; 

• Az átadás - átvételnél, mint jogi aktusnál jelen kell lennie az átadónak, vagy akadályoztatása 
esetén meghatalmazottjának, az átvevőnek, valamint a közvetlen felettesnek, annak 
akadályoztatása esetén helyettesének, vagy megbízottjának; 

• A jegyzőkönyvet szakterületi vezetői, a szakmai titkári és a vezérigazgatói tanácsadói 
munkakör átadás-átvétele során a Társaság vezérigazgatója, a többi munkavállalói munkakör 
átadás-átvételénél a közvetlen felettes vezető, annak akadályoztatása esetén helyettese, vagy 
megbízottja jelenlétében kell felvenni; 

• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szervezeti egység feladatainak és ügyeinek helyzetéről 
szóló beszámolót, különös tekintettel a folyamatban lévő ügyekre, az átadás-átvételre kerülő 
dokumentációk, irattári anyagok, eszközök jegyzékét, az átadás-átvétel kezdetének és 
befejezésének időpontját, valamint az átadó teljeskörűségi nyilatkozatát; 

• Az átadás-átvételi eljárásnak, ha az arra illetékes közvetlen felettes az adott szakterület 
folyamatos feladatellátásának biztosítása érdekében legkésőbb a személyi változás napjáig 
meg kell történnie; 

• Az átadás-átvétel időtartama alatt a munkakör szabályszerű ellátásáért az átadó felelős. Ha 
az átadás valamely okból késedelmet szenvedne, vagy meghiúsulna, a közvetlen felettes 
jogosult átadót kijelölni; 

• Az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy példányát kapja az átadó, az átvevő, a közvetlen 
felettes, valamint a Koordinációs és jogi vezető. 

3.7.2. Szolgálati út, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, adat és információ 
szolgáltatás, együttműködési kötelezettségek 

A függeJmi kapcsolatokat vertikális irányban a szervezeti séma szemlélteti, a szolgálati út ennek 
megfelelő, attól eltérni csak egyéb belső szabályozásokban meghatározott módon vagy a lentebb 
írt esetekben lehet. 

• A szervezeti egységek közötti adatszolgáltatási és információs kapcsolattartás azonos 
szinteken realizálódik. 

• Nem kötelező a szolgálati út betartása a következő esetekben: 
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- a Társaság jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását, vagyonát és érdekeit, így 
különösen gazdálkodását, stratégiai céljait, jó hírnevét súlyosan veszélyeztető vagy 
személyek biztonságát fenyegető esetekben; 

- Az információbiztonság veszélyeztetettségét jelző jelentések esetén, ha a szolgálati út 
megtartásával a veszélyeztetettség elhárítása a kellő időben nem megvalósítható. olyan 
munkafeladatot kap a munkavállaló, amely jogszabály, belső rendelkezés, szakmai 
előírás vagy utasítás megsértésével lenne csak elvégezhető; 

Ezekben az esetekben haladéktalanul tájékoztatást kell adni a közvetlen munkahelyi vezető 
részére szóban, illetőleg kérésre írásban is. 

• A Társaság szervezeti felépítése szerint egymásnak mellérendelt vagy egymással függelmi 
kapcsolatban nem álló szervezeti egységek munkakapcsolataiban a kölcsönös 
együttműködésnek, a tevékenység összehangolásának, a pontos és naprakész 
tájékoztatásnak és a véleményeltérések egyeztetésének kell érvényesülnie. 

• A szervezeti együttműködés speciális esetét jelentik a projekt szervezetben végrehajtott 
feladatok. A projekt szervezetek a funkcionális szervezeti struktúra mellett, kereszt 
funkcionális jelleggel, ideiglenesen jönnek létre több szervezeti egység munkavállalóiból, és a 
konkrét kitűzött cél megvalósítását követően megszűnnek. Ezekben az esetekben a különböző 
szervezeti egységek vezetői, beosztottai szponzor vagy projektvezetői kinevezés során 
utasítási jogot kaphatnak a funkcionális szervezetben betöltött szerepüktől függetlenül. 

• A Társaság vezérigazgatója, a szakterületi vezetők jogosultak a munkavégzés 
hatékonyságának növelése érdekében az egyes munkakörök mellett speciális szerepköröket 
nevesíteni és a szerepkörhöz kapcsolódó feladat- és hatáskört delegálni az adott szerepkört 
betöltő munkatárs részére. Az egyes szerepkörökhöz kapcsolódó általános feladat-és 
hatáskörök szabályozása a Társaság alsóbb rendű szabályozóiban valósul meg. 

• A Társaság szervezeti egységei szükség szerint részt vesznek a Társaság vállalkozási 
tevékenységeivel, illetve a Csoportszintű feladatellátással, kapcsolattartással kapcsolatos 
feladatok ellátásában. 

3. 7 .3. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség, üzleti titok védelme 

A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, 
illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően 
sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben 
jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos 
következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettségre. 

MELLÉKLET 

• MVM ESCO-SZMSZ-M-01 Szervezeti ábra 
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