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I. ALTALANOS RENDELKEZESEK

l.l

A Szervezeti

A Szervezeti

6s

Miiktid6si Szab6lyzat c6lja

Mrikdddsi SzabAlyzat (a tovAbbiakban: SzMSz) c6lja, hogy r<igzitse az Allami
M6nesgazdasiig Szilv6svrirad (a tov6bbiakban: Int6zm6ny) adatait, szervezeti fel6pit6s6t, a
vezet<ik 6s alkalmazottak feladatait ds jogkdr6t, valamint az Inllzmdny miikird6si szabrilyait.
ds

1.2 A Szervezeti 6s Miiktid6si Szabdlyzat hat6lya

Az SzMSz hatrilya kiteried:

-

az Int6zm6n.v vezetciire. valamint
az lntdzm6ny alkalmazottaira.

1.3 Az lnt6zm6ny

miikiid6si rendj6t meghatiroz6 dokumentumok

Az lnt€zm€ny mrik6d6s6t az Alapito Okirat, az SzMSz, valamint az lntlzm5ny szakmai 6s
gazdasrigi munk6j6t segitd szabiiyzatok hatitozztk meg. Az Intdzmdny bels6 szabiilyzatainak
dsszhangban kell dllniuk az SzMSz-szel.

1.4 Az lnt6zm6ny alapadatai 6s jog6ll6sa
1.4,1 Az Int6zm6ny megnevez6se:
1.4.2

Allami Menesgazdasdg Szilviisviirad

Rtividitett neve: AMGS,

1.4.3 Az Int6zm6ny sz6khelye, cime: 3348 Szilviisv6rad, Egd
1.4.4 Az

ut

16.

AUCSz miiktid6si kiire: orsz6gos

1.4.5 Tiirzskiinywi azonosit6

szima: 328885

1.4,6

AHTI azonosit6: 037350

1.4.7

Hatilyos Alapit6 Okirat kelte, sz6ma: 2019. augusztus 30. (521F112061612019.)

1.4.8 Az

alapitis dituma:

1993. november 18.

1.4.9 Ad6sz6m: 1 5328883-2- I 0
1.4.1 0

1.4.11

KSH statisztikai sz6mjel:

A szimlft

1

53288 83 -0 1 43 -3 1 2-1 0

vezet6 hitelint6zet neve, cime: Magyar Allamkincstiir, 3300 Eger,

Eszterh zy tet 5.
1.,1.12 Bankszrimlasz6m: 10035003-01740307-00000000

1.4.l3 Telefon: 361564-400

4

1.4.14 Telefax: 361564-401
1.4.15

E-mail: menesgazd@t-online.hu

1.4.16

Internet honlap: www.menesgazdasag.hu

1.4.17 Az Int6zm6ny. telephelyei:

a) Lipicai M6nes Agazat,3348 Szilv6sv6rad, Fenyves u. 4.;
b/ Csik6nevet6 Telep, 3508 Miskolc-6massa, Csipk6sktt, 01090 hrsz.;
c/ Teljesitm6nyvizsgril6 Allom6s ,2711 Tirpioszenlm6rton, De6k Ferenc it I .;
d) Gidrin M6nes Agazat, 8617 K<irrishegy-Mar6cpuszta, 014211fusz.;
e) Parid Cifraist6ll6, 3244 Parid-Parirdffird6, Cifraisrill6, Kossuth Lajos rit 2 I 7.;

fl

Torzsmdn ist6ll6 - L6tdrteneti ki6llitris - Pluto sz6ll6, 3348 Szilv6svrfu:ad, Park rit 8.;
g) Szemes takarmriny trirol6, 3348 Szilvrisv6rad, Park ft 10.;
ft) Csik6nevel6 telep, 3348 Szilvrisvrirad, Szrina-v<ilgy, 09711 fusz.;
Fedeles lovarda, 3348 Szilv6svrirad, Szalajka
Szilvdsvriradi Lipicai Lovaskdzpont
v6lgy,441ll fusz.;
7) Szilv6svriradi Lipicai Lovask6zpont - K<izponti lovasprllya, 3348 Szilv6svrirad, Szalajka
volgy, 454/l ttrsz.;
t) Szilvrisvriradi Lipicai Lovask6zpont Versenyiroda, Zsriritorony, 3348 Szilv6sv6rad,
Szalajka vdlgy, 453 lrsz.;
i) Szilvrisvaradi Lipicai Lovaskdzpont
Rendezv6nl6r, akkredit6ci6 epiilete, 3348
Szilviisviirad, Szalajka v6lgy, 457 1 1 hrsz.

I

-

-

-

1.4.18 Az Int6zm6ny ir6nyit:is6t ell6t6 szerv neve 6s sz6khelye: Agr6rminisa6rium, 1055
Budapest, Kossuth Lajos ter 1 I .

Az Int6zm6ny miikiid6si rendje: A

Int6zm6ny mrikcidds6re. ktils<i 6s bels<i
kapcsolataira vonatkoz6 rendelkezdseket az SzMSz hatitrozza meg. A Int6zm6ny SzMSz-6t a
k<ilts6gvetesi szerv igazgal6ja k6sziti el 6s az agr6rminiszter j6vrlhagyisival viilik 6rv6nyess6.

1.4.19

1.4.20 Az Int6zm6ny jogszabrilyban meghatirozott kiizfeladata: az lnt6zm6ny kd zfeladatdt
az i lattenyesztes szabdlyozrls6hoz szriksdges tdrv6nyi szintri rendelkez6sekr<il sz6l6 2019. 6vi
LVI. t<irv6nnyel, az iillafteny6sztdsrril sz6l6 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel, az
iillatteny6szt6s r6szletes szabelyair6l szolo 4512019. (D(. 25.) AM rendelettel, valamint a

fajtatiszta teny6sziillatok, hibrid teny6szsert6sek 6s szaporit6anyagaik Uni6n beliili
teny6sa6s6nek, kereskedelm6nek 6s az Uni6ba tcirt6n6 bel6ptet6s6nek teny6szt6stechnikai 6s
szirmazistani felt6teleir6l, a 652/20141EU rendelet, a 89/608,8GK 6s a 901425/EGK taniicsi
rendelet m6dositris6r6l, valamint az {llattetydszt6s trirgy6ban hozott egyes jogi aktusok
m6dosit5srlr6l 6s hat6lyon kivtil helyezdsdr6t sz6l6, 2016. jtnius 8-i 2016110121EU ew6pai
parlamenti 6s tandcsi rendelettel 6sszhangban l6tja el.
1.4.21 Az Int6zm6ny vrillalkoz:isi tev6kenys6ge:

Az Int6zm6ny az iilarnhfutartisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrveny (a tovebbiakban: Aht.)
7. $ (2) bekezd6s b) pontja alapjin vlgezhet viillalkozrisi tevekenys6get, amely
haszonszerz6s cdljrib6l, dllamh6aartiison kiviili fornisb6l, nem kdtelez<ien v6gzett termel6,
szolgtitat6, 6rt6kesit6si tev6kenys6g. Az lnt6zm6rry 61tal v€gzett vrillalkoz6si tev6kenys6g
az lntdzmdny alaptev6kenys6g6t, illetve a jogszab6lyban 6s az Alapit6 Okiratban
meghatarozott k6zfeladat ell6tiis6t nem vesz6lyeztetheti.
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Az kttlzmeny rendszeresen elliitott v6llalkoz6si tev6kenys6get nem folytat.
1.4.22

Lz Int6zm6ny jogillisa:

Az Int6zm6ny on6l16 jogi szem6ly.
Az lntdzmdny tipusa: k6zponti kdlts6gvet6si szerv

1.4.23

Az Int6zm6ny alkalmazfsiban

6116 szem6lyek jogviszonya: kdzalkalmazotti

jogviszony, munkaviszony.
Az k:f.lzmbrly feladatainak ell6t6srira

a Polgari T<irv6nyktinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
jogviszony
keret6ben is foglalkoaathat kiilscis
tdrvdnynek megfelel6en megbizdsi
szem6lyeket.
1.4.24

A kiizalkalmazotti vagyonnyilatkozat:

egyes vagyonnflatkozat-t6teli k<itelezetts6gekr6l sz6l6 2007. 6vi CLII. tdrv6ny (a
tovribbiakban: Vn1t.) 3. $-a larlaTmazza a vagyonnyilatkozat-t6telre kdtelezettek k6r6t.

Az

Az Intdzmlny v ezetoje kotelezett vagyonnyilatk ozat-tdtek e esed6kess6g6t a Vn1t. 5. $-a szabLlyozza. Az Int€zm1ny vezet6je
eset6ben a vagyonnllatkozat-t6teli kcitelezetts6get megalapoz6 jogviszony, beoszt6s, munka-,

A vagyonnyilatkozat-tltel

vagy feladatkdr fenn6lliisa alatt az els6 vagyonnyilatkozatot kdvet6en - ha tcirv6ny elt6r6en
nem rendelkezik - k6t6vente sziiks6ges rijabb vagyonnyilatkozat t6tele. A vagyonnyilatkozal
t6te1i kdtelezetts6get az esed6kess6g 6v6ben jrinius 30. napj6ig kell teljesiteni.

II. AZ INTEZMENY FELADATAI

l.

Az lnt6zm6ny szakmai alaptev6kenys6ge 6s hatisktire

1.1

Szakmaialaptev6kenys6ge

Az lrtdzm5ny szakmai alaptev6kenys6g6be tartozik
a/ a jelent6s nemzeti kincset jelent6 Lipicai, tov6bb6 a Gidran M6nes fenntartrisa, a
l6teny6szt6s olyan ir6nyi fejleszt6se, hogy a fajt6k megfeleljenek a rrijuk jellemz6
tradicionrilis jellegeknek 6s hasznrllatnak;
b) a fajtik jellemz6 6rt6km6r6 tulajdonsiigai meg6rz6s6nek biztositrisa;
c) a magyar l6teny6szt6s idegenforgalmi c6lir bemutatisa;

d)
e/

fl
g)
ft)

r)

az iilominy fenntart6srihoz sziiks6ges takarmriny el<i6llit6sa;
a teny6szt6si c6l el6r6s6hez, illetve a g6nfenntartiishoz sziiks6ges nagy genetikai 6rtdkri
m6n 6s kanca egyedek beszerz6se, teny6szrlllat-export 6s -import;
a tenydszlls eredm6ny6nek hazai 6s nemzetk6zi dsszehasonlit6 versenyeken tdrt6n6

vizsgilata;
nemzetkozi 6s hazai dsszehasonlit6 versenyek szervezdse;
banutat6k szervez6se, lebonyolit6sa 6s rendez6se;
a lovassport, a magyar lovas kultura 6s lovas 6let hagyom6nyainak 6pol6sa, mtzeum es
ki6llit5sok fenntart6sa, valamint a fajtirhoz kapcsol6d6 lovas hagyom6nyok 6pol6sa,
n6pszenisit6se.
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Az lri6zm6ny szimira meghat6rozott feladatoknak

6s hat6sk6r6knek az Int6zm6ny szervezeti

egys6gei 6s az alkalmazottak kctz<ttti megosztiisiir6l a szervezet vezet6je gondoskodik.

feladatok 6s hat6sk6r<ik megoszt6sa nem lehet ellent6tes a jogszabiilyokkal 6s az alapit6,
irdnyito iital az Int€zmdrry egyes szervezeti egys6geire, vezet6ire es az alkalmazottakra
k<itelezSen eliiirt feladatokkal. hat6skdrdkkel.

A

1.2 Alamhriztartisi
1.3.

szakigazat szerinti besorol6sa: 014300

16,

l6fele teny6szt6se

Az Int6zm6ny alaptev6kenys6g6nek korminyzati funkci6 szerinti megieltil6se:

0421 30 Ndv6ny'termeszt6s, 6llatteny6szt6s 6s kapcsol6d6

szolgiiltatiisok

042 140 Gdnmegcirz6s, fajtav6delem

42220
030
082061
082063
086090
0

081

Er db gazd6lkodris

Sportl6tesitmdnyek, edz6t6borok mrikddtet6se 6s fejlesZdse
Muzeumi gyrijtemdnyi tevdkenys6g
Muzeumi kieilitdsi tev6kenyseg
Egy6b szabadid6s szolgiiltatds

1.4. Az Int6zm6ny alaptev6kenys6gei 6s az alaptev6kenys6g szabad kapacitisa
terh6re Y 6gzefi tev6kenys69:
1.4.1. A kdlts6gvet6si szetv az alapit6 okirat6ban foglaltaknak megfelel6en az alitbbi
szakmai alapfeladatk6nt meghatdrozott tev6kenys6geket Litja el:

A szakfeladat megrevez6se
Ndv6nlermeszt6s, rillatteny6szt6s
kapcsol6d6 szol96ltatrisok

Sz6ma

A tev6kenysdg forriisa

04213 0

T6mogat6s, Sajrit bev6tel

Gdnmegrirz6s. fajtav6delem

042140

T6mogat6s, SajAt bev6tel

Erdogazd6lkod6s

042220

Tiimogat6s, Saj6t bev6tel

Sportl6tesitmdnyek, edz<jtiiborok mtikddtetdse

081030

T6mogat6s, Saj6t bev6tel

Mtzeumi gyrijtem6nyi tevdkenys6g

082061

Trimogatiis, Saj6t bev6tel

Mrizeumi ki6llitrisi tev6kenys6g

082063

Trirnogat6s, Saj 6t bev6tel

Egydb szabadid<is szol giiltatris

086090

Trfunogatiis, Saj rit bev6tel

6s

6s feileszt6se
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III. AZ INTEZMENY SZERVEZETI FELEPiTESE
1. Az Int6zm6ny szervezeti fel6pit6se

Az Int6zrn6ny szervezeti ttbrdjdt az SzMSz 1. melliklete lartalmazza.

l.l

Az lnt6zm6ny vezetdje

-

Igazgat6

Az Intdzmdny vezetrije az agr6rpolitikri6rt felel6s minisZer legfeljebb <it 6v hatiirozott
idore bizza meg, illetve vonja vissza megbiziisiit. Az egy6b munkiltat6i jogok
gyakorlisdt az Agriirminisadrium mindenkor hatiilyos Szervezeti 6s Mrik<tddsi
S zab iiyzata szab iiy ozza.
Az lnt€zmeny vezet<ije a kdzfeladatok jogszabrilyban, Alapit6 Okiratban, SzMSz-ben,
belso szabiilyzatokban loglaltaknak megfelel6 ellititsaert, valamint az lntezfieny
szim6ra jogszabdlyban el<iirt k6telezettsdgek teljesit6s66rt.

Az Intdzm6ny vezetcije egy szem6lyben felel6s az lntdzmdny mr.ikdddsddrt, az ott foly6
szakmai munkii6rt 6s gazd6lkodrls6rt.

a)

Az lntlzmeny vezet<ije feladatai:

-

vezeti az lnt6zmdn1,| felel6s az Int6zm6ny mr.ik<id6s66rt 6s gazd6lkodrisridrt,

biztositja az Int6zm6ny mrikdd6sdhez sziiksdges szem6lyi 6s targyi feltdteleket,
kdpviseli az lrfiezmenT,t kiilsri szervek el6tt,
tervezi, szervezi, ir6nyitja 6s ellen6rzi az lntdzmdny szakmai tev6kenys6g6t,

gyakorolja valamennyi munk6ltat6i jogot,
eltritja az lntdzmeny miikdd6sdt 6rint6 jogszabrllyokban a vezetri rdszdre el6irt
feladatokat,
megszervezi az lntezmeny bels6 ellenrirzds6t,
felel6s a bels<i kontrollrendszer mtikcid6sddrt.

el6kdsziti az lntezmeny SzMSz-61, kdtelez6en el6irt szabiiyzatait, tovitbb6 az
Int6zm6ny mrikdd6sdt segit6 egy6b szabiiyzatokat, rendelkez6seket,
kapcsolatot tart a t6rsint6zm6nyekkel, helyi, teriileti 6s orszdgos szakmai
szervezetekkel, k<ilts6gvet6si szervekkel,
kapcsolatot tart nemzetk6zi partnerekkel, szervekkel, szervezetekkel,

tiimogatja az lntezmeny munk6j6t segit6 testtiletek, szervezetek, kdz<iss6gek
tev6kenys6g6t,

-

folyamatosan 6rt6keli

a

vezet6s,

a

szeryezeti egys6gek,

az

lntdzmlny

tevekenys6g6t, munkij 6t.

b) Az lnl|zm€ny vezet6jdt tiivoll6te, akadirlyo.ztatisa, vagy a tiszts6g bet<iltetlens6ge
eset6n az Allatteny6szt6si irgazatvezet6, az Allattenyesrt|si igazatvezetot tavolldte,
akadrilyoztatrisa, vagy az d,llatteny€sztisi iryazaNezet6i tisas6g betdltetlensdge esetdn a
Strat6giai koordin6tor helyettesiti. Az Allatteny6szt€si iryazatvezet6 6s a Strat6giai
koordin6tor egyidejii t6voll6te, vagy akad6lyoztat6sa, illetve ezen tiszts6gek
bet<iltetlens6ge eset6n az Int6zmdny vezetojdt a N<iv6nytermeszt6si Egys6g munka- 6s
t e rm e ld s szervezrij e helyettesiti.
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1.2. Strat6giai

koordinitor

A

strat6giai koordin6tort az lnt5zmdny vezet<ije hatitrozallan idcire nevezi
gyakorolja felette a munkriltat6i jogokat.

a) A straligtrai koordindtor feladatai:
- az igazgatb kdzvetlen alarendeltjek6nt

el<isegiti

az

ki.

6s

Ir;itezrnerry hat6kony,

tizemszerii 6s szabiilyos mrikddds6t,

az lntezmeny strat6gia

-

dsszehangolja 6s ellen6rzi
feladatait,

-

elemzi az Irtbzmdny szewezeti egys6gei mrikdd6s6t 6s a hat6kony miikrid6s
6rdek6ben fej leszt6si j avaslatokat dol goz ki,
irinlda a strat6giai c6lok megval6sit6sival kapcsolatos operativ feladatok
v6grehajtris6t, valamint 6sszehangolja az lntdzmdny 6rintett szervezeti
egys6geinek ez iriinyri tev6kenys6g6t,
ellentirzi az kt5zmdny szervezeti egysegeinek a strat6giai c61ok megval6sitiisa
6rdek6ben kifejtett tev6kenys6g6t, tovrlbbi a strat6gia c6lok megval6sithat6sriga
6rdek6ben folyamatosan figyelemmel kis6ri az Int6zm6ny hellzet6t,
<isszehasonlitja az id6szakonkdnti teljesitm6nyeket az elfogadott tervekben
irtakkal 6s az esetleges eltdrdsekr6l kimutat6sokat, dsszefoglal6 elemz6seket

-

tervez6ssel kapcsolatos

k6szit,

-

feltigyeli az Intezmdny p6nziigyi, kontrolling, bels<i ellen6rzdsi, sziimviteli,
munkaiigyi, jog, igazgat{si, informatikai tev6kenys6g6t, az int€zm€ny
vagyongazdiilkodesAt, idedrtve a mriszaki, l6tesitmdnyhasmositesi, iizemeltetdsi,
logisztikai, szolgiiltatdsi, beszerz6si 6s ktizbeszerz6si iigyeket is, iranyitja a
tertil eteken a mrikciddst,

-

egyet6rt6si jogot gyakorol az lntezmer.y gazdAlkodflsitt, szervezetel, mtik<jd6sdt
6rint6 gazdas6gi kcivetkezmdnnyel j6r6 ddntdsei 6s intdzkeddsei tekintet6ben; az
egyet6rt6s e d6nt6sek 6rv6nyess6g6nek, illetve hatrilybalep6s6nek feltdtele,

-

az

kl1L9zlr,€ny

kiil6nbdz6 projektjeit id6ben Ssszehangolja, elk6sziti az azok

megval6sitrisrihoz sziiks6ges iitemterveket.

6) A strategiai koordinitor akadiiyoztatisa vagy e munkakdr ideiglenes betdltetlens6ge
eset6n feladatait a N<iv6nytermeszt6si Egys6g munka- 6s termelds szewezb littja el.

1.3. Az lnt6.zm6ny szervezeti egys6geinek megnevez6se, feladatai, vezet i
Az lnl6zm6rry szewezeti egys6geinek, vezetcii szintjeinek meghat6roziisrin6l elsodleges
c6l, hogy az Intdzm4-ny feladatait zavartalanul 6s zcikken6mentesen liithassa el a
kcivetelmdnyeknek megfelel6en.

A fenti k<iriilm6nyek

figyelembev6tellvel az Int6zm6nyben

egysegek hatiiLrozhat6k meg.
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az albbi

szervezeti

1.3.1. Az Int6zm6ny szervezeti egys6gei:

4

Tirkersd'E,

)

All atteny 6 szt6si A gazat
ba) Lipicai M6nes Egys6g,
bb) Gidrin M6nes Egys6g,
c) N<iv6nfermeszt6si Egys6g,
d/ Idegenforgalmi Egys69.
b

A szervezeti egys6gek az igazgat6 kcizvetlen aliirendelts6g6ben mrikridnek.
Az int6zm6nvi egvs6g r-ezct6ie felel6s
u) a munkakdri leir6sriban 6s a belsri szabrilyzatokban rdsz6re el6irt feladatok
elv6gz6s66rt, a kiadott utasitdsokdrt 6s int6zkedesek6rt,
b) a hatdskdrdben vdgzendo feladatok etLitdsri6rt,
c) a munkak<ir6vel kapcsolatos dokumentrici6k v ezet6s66rt,
d) az elmulasztott int6zked6sekb6l szirmazo anyagi 6s erkdlcsi kcivetkezm6nyek6rt,
e) a vezet6se alatt dolgoz6k szem6lyes adatainak a v6delm66rt.
1.3.1.1.

Titkdrsig

A Titkrirsrig feladatai:
a) az igazgat6 adminisztriici6s

6s

adatszolgrlltat6si tev6kenyseg6nek

6s

levelez6s6nek v6gzese,

b) az
c)

d)
e)

fl

g)

Inlezm5nyhez be6rkez6 6s onnan kimen6 levelek 6s kiildem6nyek,
szerz<id6sek szab:ilyszeni nyilvifurtartiisa, megadott rendszer szerinti
csoportosit6sa 6s az illet6keseknek t6rt6n6 tovribbkiild6se,
jogi iratok el6kdszit6se, iktat6sa, irattdroz6sa, bele6rtve a c6gjogi irattiir 6s a
belsd szabiilyzatok, valamint a peres 6s nemperes iigyek kezeldsdt is.
a napi munka sorin keletkez6 tigyintdz6ssel kapcsolatos feladatok (telefon,
fax, fenym6sol6s, stb.) ell6t6sa,
kapcsolattart6s a partnerekkel, tgyfelekkel,
olyan feladat, amelynek elv6gz6s6re az igazgat6 utasit6st ad,
vezel6i 6rtekezlet 6sszehiviisa, jegyz6k6n1vez6s.

1.3.1.2. Alhtteny6szt6si Lgazat

Az

Allatteny6sztlsi Agazat vezetds6t

beosztott

-

-

iillatteny6szt6si 6gazatvezet(5

az lntezmlny vezet6je al6 kdzvetleniil
litlla el.

a) Az {llatteny€szt6si iqazatvezet6 feladatai

:

- felel6s M lntdzm6ny iillafteny6szt6si
-

mrik6dtet6s6drt,
a Lipicai M6nes Egys6g vezet6j6nek irrinyit6s4
a Gidlin Menesegy6g vezetoj6nek irrinyitrisa,
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tev6kenys6g6nek

szakmai

az igazgato kcizvetlen aliirendeltjek6nt aktivan kdzrem[ikddik az Int6zm6ny
strat6giai terv€nek kidolgozdsttban,
az Allattenyl,sztlsi Agazat tevdkenys6g6r<il drt6ke16 elemz6sek, besz6mol6k
k6szit6se,

az Allatteny€sztesi Agazat munkafelt6teleinek 6s mrikdd6sdnek biztosit6sa,
a feladatok vdgrehajtiis6ra legalkalmasabb munkamegoszt6s kialakitrisa,

a

16szfeladatok <isszehangol6sa, a mrikdd6s szabrilyozilsa,

kapcsolattartris a t6bbi szervezeti egys6ggel, egyeztet6sek,
szerz<id6s-tervezetek elk6szit6se,
kimen6 6s be6rkez<i sziiml6kkal kapcsolatos ellen<jrzdsek,
az Allatterylsztlsi Agazat k6szletgazd6lkoddsdnak szervez€se, v6gz6se,
ellen6rz6se,
az tzemi tev6kenys6gi k<irbe tartoz6 kimutatiisok, statisztikai jelent6sek
elk6szit6s6ben val6 r6szv6tel,
minden egy6b, a munkakdr6vel 6sszeliigg6 feladat elv6gzdse, amelyre az
igazgat' utasitrist ad.

6/ Az rillatteny6sztesi lgazatvezetcj feladatait szakmailag teljes onrill6s6ggal v6gzi,
ter'6kenys6gdr6l rendszeresen besziLnol az Int6zm6ny vezetoj6nek.
1.3.1.1.1. Lipicai M6nes Egys6g

A Lipicai M6nes Egys6g
m6nesgazda,

vezet6s6t az iilatteryesztesi igazatvezeto 6ltal

valamint

a

irrinltott

csipk6skuti Csik6nevel<i Telep munka-

6s

termel6sszervezdje l6tja el.
a) A Lipicai M6nes Egys6g feladatai:
Lipicai fajt6jf lovak teny6szt6se, ezen beltil:
csik6nevel6s,
teny6szkanc6k tartrisa - m6ntartSs,
egy6b lovak tart6sa,
mesters6gesterm6kenlt6s,
tenydszt6si cdlnak megfelel<i k6pz6s - betanitds,
saj6t iillomiiLnymesters6ges term6kenft6se,
harmadik szem6lyek rdszdre szolgiltatris szintii mestersdges term6kenyit6s;

-

b./

A Lipicai

A

M6nes m6nesgazda feladatai:
teny6szc6lok meghatriroz6sa, teny6sztesi strat6giakidolgozisa,
operativ munka szervezise, elrendeldse, irifury(trisa 6s ellen<irz6se,
adott szakteriilet tervez6si feladatainak elv6gz6se,

adott teriileten az eszkoz- 6s kdszletgazdiilkod6si feladatok ellen<irzdse,
g6nmeg6rzds, fajtav6delem,
6rt6kesit6s,
minden egy6b, munkak<irdvel cisszefiigg6 fetadat elv6gz6se, amelye az
igazgat6 utasit6st ad;
m6nesgazda a feladatait szakmailag teljes 6nill6s6ggal v6gzi,
tev6kenysdg6r6l rendszeresen beszrimol az iilatteny€sztdsi iigazatvezet<inek.
c/ A csipk6skuti Csik6nevel6 Telep munka- 6s termeldsszervezcij6nek feladatai:
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-

a m6nesgazda riltal meghatiirozott teny6szcdloknak megfelel6 csik6nevel6s
biztosit6sa,
- operativ munka szervezdse, elrendel6se, ir6nyitrisa 6s ellen6rzdse,
- adott szaktenilet tervez6si feladatainak elv6gzese,
- adott teriileten az eszkoz- 6s k6szletgazdrilkodrisi feladatok ellenorzdse,
- gdnmegbrzes, fajtavddelem,
- 6rt6kesit6s,
- minden egydb, munkakdr6vel tisszefi.igg<i feladat elv6gz6se, amelyre az
lgazgat' utasitAst ad .
A munka- 6s termel6sszervez6 a feladatait szakmailag teljes dn6ll6s6ggal
v6gzi, tev6kenys6g6r6l rendszeresen besziirnol az rillatteny6szt6si
Agazatvezet6nek.

1.3.1.1.2. Gidrrin M6nes Egys6g

A

Gidr6.Ln M6nes Egys6get
m6nesvezetci vezeti.

az

rillattenydszt6si egazatvezelo

a) A Gidr6n M6nes Egys6g feladatai:
- csik6nevel6s.
- teny6szkancilk tartrlsa - m6ntartds,
- egy6b lovak tart6sa,
- teny6szt6si cdlnak megfelelo k6pz6s
D)

-

iilal iranltott

betanitiis;

A Gidran M6nes mdnesvezet6 feladatai:

- tenyeszc6lok meghataroz6sa, teny6szt6si strat6gia kidolgoziisa,
- operativ munka szervez6se, elrendel6se,
- adott szaktertilet tervez6si feladatainak elv6gz6se,
- adott tertileten az eszkoz- 6s k6szletgazddlkod6si feladatok ellen<irz6se,
- gdr:mteg6rz6s, fajtav6delem.
A m6nesvezet6 a feladatait szakmailag teljes <inrill6sriggal v€,gzi,
tevdkenys6g6r6l rendszeresen beszttmol az rillattenydsa6si itgazatvezetbnek.

1.3.1.2. Ntiv6nytermeszt6si Egys69

A N<iv6nfermeszt6si Egys6get

-

- az lntdzm€ny vezetoje alii k<izvetleniil beosZott
N<iv6nytermeszt6si Egys6g munka- ds termel6s szewezoje vezeti.

a) A N6v6nlermeszt6si Egys6g feladatai:

- az rillami

tulajdonban l6v<i, vagyonkezel6sbe kapott mezogazdasdgi
teriileteken abrak- 6s szrilastakarmdny ad6, valamint egy6b szrint6ftildi

-

ndv6nyek termeszt|se, az 6llat6llomriny takarm6ny-ell6t6sa,
a rendelkez6sre rill6 szabad kapacit6sok r6v6n, megrendel6sre v6gzett
mezo gazdasigi szol g6ltat6sok;

6) A N6v6nytermeszt6si Egysdg munka- 6s termel6sszervez<ij6nek feladatai:
- a term6ftildekhez kdzvetleniil kapcsol6d6, a fiildteriiletek hasznosit6s6val
kapcsolatos tigyek int6z6se,
72

- a

term6nyek rakt6roziisiinak, sz6llitrisrinak, 6rt6kesit6s6nek ir6nlt6sa,

6sszefo96sa,

-

resz1 vesz M eves |gazati tervek elk6szites6ben, gondoskodik azok
v6grehajtdsar6l,
a N<iv6nytermeszt6si Egys6g tev6kenys6g6rcil drtdkel6 elemz6sek,
b esziiLrno I 6k k6szitdse.
a Ndv6nltermeszt6si Egys6g munkafelt6teleinek 6s miikdd6s6nek
biztosit6sa,
a feladatok v6grehajtrisrlra legalkalmasabb munkamegosztiis kialakit6sa, a
r6szfeladatok 6sszehangol6sa, a miikddds szabiiy ozdsa,
kapcsolattart6s a t6bbi szewezeti egys6ggel, egyeztet6sek,
szerzod6s-tervezetek elk6szit6se,

kimenri 6s be6rkezri szifunliikkal kapcsolatos ellenorzdsek,
az iizemi k6szletgazdiilkod6s szervez6se, v6gz6se, ellen<irz6se,

az izemi tevekenys6gi k<irbe tartoz6 kimutat6sok, statisztikai jelent6sek
elk6szit6s6ben val6 r6szv6tel,

minden egy6b, munkakdrdvel 6sszeffigg6 feladat elv6gz6se, amelyre

az

igazgal6 utasit6st ad.
munka- 6s termel6sszervezo a feladatail szakmailag teljes 6n6ll6s6ggal
v6gzi, tev6kenys6gdrol rendszeresen besz6mol az lnt6zm6ny vezet<ij6nek.

A

1.3.1.3. Idegenforgalmi E gys6g

Az Idegenforgalmi Egys6get - az lntezl:ftny vezet6je aki kcizvetleniil beosztott
Idegenforgalmi Egys6g munka- 6s termel6sszerveztlje v ezeli.

-

a) Az ldegenforgalmi Egys6g feladatai:

-

-

-

kereskedelmi sz6lllLshely szolg6ltat6sok szervez6se, gyrijtemdnyek
iizerneltet6se:
1 . Plft6 sz6ll6
- Szilv6svrirad, Park tt 8.,
2. Csik6nevelo telep - Csipk6skut,
egy6b idegenforgalmi szolgdltat6sok szervez6se, ezen beliil:
I . fogatok idegenforgalmi jellegt kdlcsdnz6se, sportlovak berbead6sa,
2. versenyek, lovasbemutat6k szervez6se, lebonyolit6sa,
3. vend6glovagoltat6s szervez6se, fogathajtris oktat6s,

ki6llit6sok iizemeltet6se:
1. Kocsi ki6llit6s - Szilviisvilrad, Fenlves utca 4.,
2. L6t<irt6neti ki6llit6s - Szilvrisvarad, Park it 8.

b) Az Idegenforgalmi Egys6g munka- 6s termel6sszervez6je feladatai:

-

felel6s

az

Int6zm6ny hasznAlatAbut 6116 l6tesitm6nyek hat6kony
hasznosit6s6nak biztosit6s66rt, e vonatkoz6sban az Int€zm€ny mrik6d6si
c6lir bev6teleinek n6vel6s66rt,

az Intdzm€ny vezet6je

-

felel<is

-

e1k6szit6s66rt
idegenforgalmi hasznosit6siltroz,
felel5s a ldtesitm6nyek j6,vedelmez6 hasznosit6srfurak megteremtes66rt,

ra tdrt6n6 6ves programjavaslat
a l6tesitm6nyek mindl teljesebb kdni rillatteny6szt6si 6s
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szitrn

a l6tesitm6nyek 6sszerii, gazdasiigos ds jdvedelmez6 hasznositasa drdek6ben

felel6s az Intdzm6ny riltal ig6nybe vehet6 prilyazati, t6mogatiisi lehet6s6gek
felm6rdsddrt 6s azok lehet6s6g szerinti igdnybev6tel66rt,
felel6s a komplex, tctbbfdle programot tartalmaz6, nagyobb l6tszrimt
6rdekl6d6t megmozgat6 kulturiilis esem6nyek, rendezvdnyek
megszervez6s66rt 6s lebonyolitisuk koordin6l6s66rt,
felel6s a hazai 6s nemzetkdzi l6sport 6s lovassport versenyek rendez6sdnek,
szervez6s6nek, lebonyolitrlsrlnak koordinilis66rt,
felekis a hagyom6ny6rz<i 6s lovaskultrir6t terjeszt<i, ndpszenisit6
rendezv6nyek, programok kidolgoztrsi5rt 6s koordin6l6s66rt,
felel6s a l6tesitmdnyek hatdkony hasznositdsiihoz sztiks6ges szakmai
kapcsolattartrls, partneri egytittmrikdd6s biztositris66rt,
az idegenforgalmt |gazatba tartoz6 szolgiiltatrisok (sz6ll6shely szolg6ltat6s,
ki6llit6sok, egy6b idegenforgalmi szolg6ltat6sok, bemutat6k, l6rirver6s,
hazai 6s nemzetkdzi versenyek, fogatkrilcs<inz6s, lovagoltatds) kiajrinlisa 6s
lebonyolitasa,
k6zremiikdd6s az Int6zm6nyhez |rkezo vend6gek programjainak
megszervez6s6ben,

a megrendelt szolgriltat5sok egyeztetese a l6teny6szt6si {gazattal, valamint
nyilviintart6s vezet6se a programokr6l,
a sz61l6she1yek rendel6seinek nflvantart6sa, visszaigazoldsa, a
bej elent6lapok meg<irz6se,
vend6gek fogad6sa, program alatti kis6rdse, trij6koztatrisuk,
javaslatt6tel az Intezmdny kezel6sdben l6v<i ingatlanok, eszk<iz6k,
6llatrillomrlny min6l sz6lesebb k6ni idegenforgalmi hasznositiisrira,
az Int6zm6ny (helyben vagy kiils6 helyszinen) bemutat6inak
megszervez6se, lebonyolitdsa,
az Intlzm5ny iital megrendezendri hazai 6s nemzetkdzi versenyek, l6rirver6s
6s egy6b programok szervez6se, koordin6l6sa, bonyolit6srlban val6
16szv6tel,
az lnt€zmdny kdpviselete kirillit6sokon, rendezvdnyeken,

sz6r6lapok, kiadvrinyok, programfiizetek tervez6se, 6ssze6llit6sa, grafikai
egyedetese, nyomdai megrendel6s6ben val6 r6szv6te1,
a megendelt 6s lebonyolitott programok p6nztigyi elsziimol6sa,
a lovarda 6s a lovasp6lya mrikcidtet6s6nek a folyamatos fenntart6sa,
karbantartrisa, 6llagrneg6v6sa,

kcizremrik6d6s az 6ves programjavaslat elk6szit6s6ben az ingatlanok min6l
teljesebb kdni 6{latteny6szt6si es idegenforgalmi hasznosit6srihoz,
az ingatlanban elhelyezett l66llomriny takarminyell6t6srlnak, gondoz6sri.nak,
eg6szs6giigyi 6llapotmeg6rz6s6nek biztosit6sa, szervez6se a,j6 gazda
gondoss69rlval",

az rillat6llomany ellat{is6hoz

sztiks6ges munkaer<i biztositasa,

munkabeosztrls k6szitdse, a munkriLk elv6gzdsdben k6zremrikddds,

az

ingatlar, rizemeltet6s6vel foglalkoz6 dolgoz6k munkav6gz6s6nek
iranltris4 ellen6rz6se 6s munkav6gz6siiknek igazol6sa,
a folyamatos takarmrinyell6tris 6rdek6ben 6lland6 kapcsolattartts az
Int6zm6ny N6v6nytermeszt6si Egys6g6nek vezet<ij6vel,
a felhasznrikisra keriil6 takarmAny min6s6g6nek folyamatos ellen<irz6se,

t4

- az ingatlanok z<ikkenSmentes mrikdddsdhez sztiks6ges anyagok, eszkdz6k
beszerzes6r6nek koordinrilisa.
A munka- 6s termel6sszerveztt a feladatait szakmailag teljes 6niill6siiggal
vdgzi, tevdkenysdg6r6l rendszeresen besziimol az Int6zm6ny vezetdj6nek.

1.4, Az lntdzm6ny gazdasigi feladatainak ell6t6sa

A k<ilts6gvet6si szerv dn6l16 gazdasiryi szervezettel nem rendelkezik, tekintettel az
Aht. 10. $ (4a) bekezd6s6re. A gazdasiigi szeryezet feladatait az agrirmitiszter
d6nt6s6nek megfelelcien a BiiLbolna Nemzeti M6nesbirtok l6tja el.

2,

A szervezeti egys6gek vezet6i helyettesit6s6nek rendje:
2.1. Az Allattenyesztesi Agazat vezet6jdnek akad6lyoztat6sa vagy e munkakdr

ideiglenes
betdltetlens6ge eset6n feladatait a Lipicai Menes Egys6g m6nesgazd6ja vagy az lntdzmdny
vezetcije 5ltal irasban kijel6lt m6s szem6ly l6tja el.

2.2.

A

Lipicai Menes Egys6g m6nesgazdiijrinak akad6lyoztat6sa vagy e munkak6r

ideiglenes bet<iltetlens6ge eset6n feladatait a Gidr6n M6nes Egys6g m6nesvezet6je vagy az
lnt6zm6ny vezel6je 6ltal ir6sban kijeldlt m6s szem6ly liltja el.

A

Gidr6n M6nes Egys6g m6nesvezet<ij6nek akad6lyoztatisa vagy e munkak6r
ideiglenes bet6ltetlens6ge eset6n feladatait a Lipicai M6nes Egys6g menesgazd6ja vagy az
Int6zm6ny vezet6je riltal irrisban kijel6lt m6s szern6ly kitja el.
2.3.

2.4. A Ndv6nytermeszt6si Egys6g munka- ds termeldsszervez6j6nek akadilyoztat6sa vagy
e munkak6r ideiglenes betdltetlens6ge eset6n feladatait az operativ termel6sininlt6 vagy
az Inttzm5ny vezetdje altal irrlsban kijel6lt mils szem6ly l6tja el.

2.5. Az Idegenforgalmi Egys6g munka- 6s termel6sszervez6j6nek akadrilyoztatesa vagy e
munkak6r ideiglenes betciltetlens6ge eset6n feladatait a kijel6lt idegenforgalmi munkatiirs
vagy az lnt|zmdny vezetdje 6ltal ir6sban kijeldlt miis szem6ly Litja el.

3. A nem vezet6 tiszts6get bettiltd dolgozrik helyettesit6s6nek rendje
Az Intdzm6ny folyamatos miikdd6sii mezogazdasigi termel<i tev6kenysdget folytat6 szerv ds
mLik<id6s6t a dolgoz6k ideiglenes vagy tart6s trivoll6te nern akadiiyozhatja.
A dolgoz6k tivoll6te eseten a helyettesit6s rendj6nek kidolgozlsa - az lntbzm5ny vezet<ij6vel
egyeztetve - a szervezeti egys6gek vezet6inek feladata.
A helyettesit6ssel kapcsolatos, egyes alkalmazottakat 6rint6 konkrdt feladatokat a munkakciri
leiriisok r<igzitik.

IV. AZ INTEZMENY MUNKAJAT SEGiT6 F6RUMOK, KOZOSSEGEK
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Az Intdzmeny vezet<ije a hatdkony ds a magas szinvonahi szakmai munka 6s a racioniilis
gazd6lkod6s krivetelm6ny6t figyelembe v6ve rendszeresen t6j6koz6dik 6s t6j6koztat a szitmtra
biztositott f6rumokon.

Az intdzmdnyi munka iriinyitiisiit segit6 f6rumok:

a)
b/

c)
l.

vezet6i 6rtekezlet,
dolgoz6i munka6rtekezlet,
egydrtt 6s csoportos egyeztet6sek.

Yezet6i 6rtekezlet

Az Inl6zm6ny vezet6je sziiksdg szerint, de negyed6vente legaLlbb egy alkalommal

vezet<ii

6rtekezletet tart.

A vezetcii 6rtekezletet

a

titkrimo kdsziti elci 6s hivja ossze.

A vezet6i 6rtekezleten r6szt vesz:
- az lfi5zm5ny vezetoje,
- a strat6giai koordin6tor,
- az Allatteny esztesi Agazat vezetoje,
- a Lipicai M6nes Egys6g m6nesgazd6ja,
- a Gidrin M6nes Egys6g m6nesvezet6je,
- a Ndv6nytermeszt6si Egys6g munka- ds termel6sszervez6je,
- az Idegenforgalmi Egys6g munka- 6s termel6sszervez6je.

A

vezet6i 6rtekezlet celja: tilekoz6d6s a bels<i szeryezeti egys6gek, szakmai k<izciss6gek
munlrdjar6l, az Intezmlny, valamint a bels6 szervezeti egys6gek, szakmai kdzdssdgek aktu6lis
6s konkr6t fel adatainak ettekint6se.
2. D olgoz6i munka6rtekezlet

Az

Intdzm1ny vezetoje sziiks6g szerint, de 6vente legakibb egy alkalommal dolgoz6i

munka6rtekezletet (a tov6bbiakban: 6rtekezlet) tart.

Az
fo

ertekezletre meg kell
glalkoztatott dol goz6j 6t.

hivni

az

Int6zm6ny valamennyi f<j- 6s r6szmunlcaid6ben

Az igazgat6 az ertekezleten
a) beszimol az Intlzmdny eltelt id6szak alatt v6gzett munk6j6r6l,

b) 5n5keli az Intbzm5ny programjrinak, munkaterv6nek teljesit6s6t,
c) 5rtdkeli az Inl|zm|nyben dolgoz6k 6ler 6s munkak6riilm6nyeinek
d)

alakul6s6t,

ismerteti a kdvetkez6 id6szak feladatait.

Az irtekezlet napirendj6t az igazgat6 Sllitja

dssze.

Az 6rtekezleten lehet6s6get kell adni arra, hogy a dolgoz6k v6lem6nyriket, dszrev6teleiket
kifejthess6k, k6rd6seket tegyenek fel, 6s azokta v|Taszt kapjanak.
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Az drtekezletr6l jegyz6kcinywet kell k6sziteni, amelyet egy p6ldrlnyban a Titk6rsiigon kell
elhelyezni.
A jegyz6kcinlwnek tartalmaznia kell:
a) az |rtekezlet helydt, id6pontj6t,
D) a megielentek nev6t,
c) a targyalt napirendi pontokat,
d) a tanicskozAs l6nyeg6t,
e) ahozott d6nt6seket.

3. Egy6ni 6s csoportos egyeztet6sek:
Egy6ni 6s csoportos egyeztet6sek sziiks6g szerint keriilnek risszehiv6sra.

V.

1. Az

AZ IN"Tfr:ZMENY MUKODESENEK F6BB SZABALYAI

iigyktirtik gyakorlisa

l.l.

Az lnt6zm6ny k6pviselete, a kiadmdnyozdsi 6s aliirisi jogktir

Az Int€zm€ny k6pviseletet az lgazgato litja el az SzMSz III. fejezet

I . I .1 . alapjrin.

A kiadm6nyozrisi, illetve al6ir6si jogkrir szabiiyozisa kiteq'ed az Int6zm6ny neveben tett
minden nflatkozatra, amelynek megt6tele, illetve kiad6sa az lnt€zmerty r6szdre jogok
megszerz6s6t vagy kdtelezetts6gek v6llal6srit eredm6nyezi. Emellett minden olyan, az
Int6zm6ny feladatk<ir6be ta(oz6 tgy int6z6s6t kr.il6n<isen szerz<iddsek el6k6szit6s6t. az
Int6zm6ny mrikiiddsdvel 6rintett dnkormifuryzatokkal fennrill6 kapcsolatok kiepit6s6t,
j avifisrit, az Int€zmeny sz6les krjni ismerts6gdt, bemutatrisiit
c6lz6 nyilatkozatra 6s
aliiri,sra, amely nem eredm6nyez jogszerz6st vagy kdtelezetts6gviillaliist.

-

-

A kiadmrinyoz6si 6s al6irrisi jogk6r6ket az igazgat6 vagy az titala megbizott szerndly l6tja
ei. A kiadmrlnyoz6si 6s aliir6si j ogokat az igazgatb 6ltal megbizott szemely - az igazgat6
erre sz6l6 ir6sbeli meghatalmaz6s6ban foglaltak alapjrin -jogosult 6s kdteles gyakorolni.

1,7

1.2.

A munkaid6 beosztisa

Az Int6zm6nyben foglalkoaatottak munkaideje napi 8 vagy heti 40 6ra, k6szenl6ti jellegri
munkakdrben napi 12 vagy heti 60 6ra. Az iiltaliinost6l elt6r6 munkarendet az Int6zm6ny
vezetdje az adol:. szeryezeti egysdg 6s az adott munkakdr saj6tossiigaira figyelemmel bels6
utasit6sb an szab 61y o zza.

1.3. Szabads6g

Az

6ves rendes 6s rendkiviili szabadsiig kiv6tel6hez el<izetesen a szervezeti egyseg
vezet<jivel egyezlelett tervet kell kesziteni. A rendkivrili 6s fizet6s n6lktili szabadsrlg
enged6lyez6s6re kizit6lag az lrtdzmdry vezetoje jogosult.

Az lnl6zmbnyben a

szabads6g-nyilvrintartris vezet6s66rt

a

szeryezeti egysdg vezetcije a

felel6s.

2.

Munkakiirtik dtaddsa

A

szervezeti egysdgek vezet6 6lldsri alkalmazottai, valamint az lrt€zmdny vezehlle irhal
kijeldlt alkalmazoftak munkakdr6nek ritad6sar6l, illetve ritv6teldrtil szemdlyi viiltozis esetdn
j egyz<ik6n1vet kell felveruri.
Az 6tad6sr6l ds eft6telr6l kdsztilt jegyzrikdnywben fel kell tiintetni:
a) az 6tad s-atv6tel idiipontjrit,
6/ a munkak6rrel kapcsolatos trij6koztat6st, fontosabb adatokat,
c) a folyamatban ldvo konkr6t iigyeket,
d) az iiadisra kertil<i eszk6z6ket,
e) az itad6 6s riwev6 6szrev6teleit,
/) a jelenldv6k aliiiriisrit.

Az 6tadds-itveteli eljdrdst a munkak6rvriltoz6st kdvet6en legkds<ibb 15 napon beliil be kell
fejezni.A munkak6r Atad6s-6tv6tel6vel kapcsolatos eljrlrris lefolyat6siir6l a munkakdr szerinti
feleftes vezet6 gondoskodik.

A

munkakdrdk etad6s-ew6tel6r6l kdsziil<i jegyz6krinyver legakibb n6gy p6ldrinyban kell
aliimi az 6rintetteknek. A jegyz6k6nyvb6l egy-egy p6ldrinl,t kapnak a munkakdrt 6tad6 6s a
munkakdrt 6tvev6 szem6lyek, tovribb6 k6t p6ldrlny leadand6 a TitkriLrsrig rlszere a
nllvantartrisba v6tel 6s az iratmeg6rzdsi feladatok elliitrisa v6gett.
3. A munk6ltat6i jogok gyakorlis6nak rendje

A munk6ltat6i jogkort az Intdzm6ny vezetlje gyakorolja. Ennek keret6ben az igazgat6 a
jogszabrilyokban a munkriltat6i jogkrir gyakorl6ja r6sz6re biztositott jogositvanyokkal
rendelkezik.

4. Az lnt6zm6ny bels6 6s kiils6

kapcsolattartisinak rendje

4.1. A bels6 kapcsolattart6s
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Az lnt€zm€ny feladatainak hat6konyabb ell6t5sa 6rdek6ben a be1s6 szervezeti

egys6gek

egym6ssal szoros kapcsolatot tartanak. Az egytittmiik<idds soriin a szeryezeti egys6geknek
minden olyan intdzked6sndl, amelyik mrisik szervezeti egys69 mrikdd6si tertlet6t erinti, az
int6zked6st megeloz6en egyeztet6si kdtelezetts6giik van.

4.2. A kiils6 kapcsolattartls

Az

eredm6nyesebb mrikctdds el<isegit6se 6rdek6ben az Intdzm6ny a szakmai
szervezetekkel, tarsintdzm6nyekkel, gazd6lkod6 szervezetekkel egyiittmrik6d6si

meg6llapod6st k6thet.

Az

ktt5zmbny SzMSz-e mellett lailcin igazgatii utasit6s rendezi az Intlzm5nynek a
sajt6val, k6zm6di6val val6 kapcsolattartAsi szabdlyait, az e k6rben szabilyozott
nyilatkozatt6teli j ogosults6gokat, 6s az ekthez kapcsol6d6 felelossSgi szabilyokat.
5. A kiadmdnyozis rendje

Az Intlzm6nyndl kiadmiinyozilsra az igazgat6 vagy az 61lala megbizott szem6ly jogosult
6. Az Int6zmdny gazddlkod6s6nak rendje

Az lnt6zmdny gazdrilkodris6val, ezen beltl kiemelten a ktilts6gvet6s vlgrehajtitsivaT, az
Int6zmdny kezel6s6ben l6v6 vagyon hasznositrisrival 6sszefugg6 feladatok, hatiisk<irdk
szabiiyozisa - a jogszabdlyok 6s a fenntart6 rendelkez6seinek figyelembev6tellvel - az
Int6zm6ny vezet6j6nek feladata, betartva u, Aht., valamint az llamhirltartdsr6l sz6l6
t<irv6ny v6grehajt6srir6l sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkoz6
rendelkez6seit.
6.1.

A gazdilkodr{s vitel6t el6segit6 bels6 szabilyzatok

Az Int€zmbnyben a gazd6lkod6s szabiiyozottsigit, a jogszabrilyok 6rv6nyesiil6s6t a jelen
SzMSz, valamint az Intdzmdny mrikdd6s6vel 6sszefi.igg6 k6rd6seket rendezci bels6
szab |lyzalok halilrozzdk meg r6szletesen.
6.2.

P

6nzforgalmi sziml6k feletti rendelkez6s

A

Magyar AllamkincstSmiil vezetett sz6mla feletti rendelkez6sre jogosultakat az
Intezmeny vezetcije jekili ki neviiket 6s al6ir6sukat be kell jelenteni a Magyar
Allamkincst6rhoz.

7. Bels6 kontrollrendszer

Az Int6zm6ny vezet6je a mtikdd6s folyamatara 6s saj6toss6gaira tekintettel k6teles kialakitani,
mrik6dtetni ds fejleszteni az Intdzmelly belsd kontrollrendszerdt u. allamhiztartasdrt felel6s
miniszter 6ltal kdzz6tett m6dszertani ttmutat6k fi gyelembev6tel6vel.
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Az

lntdzm€rry vezet<ije felel6s a bels<i kontrollrendszer keretdben
szintj6n drvdnyestil6 - megfelel<i
a/ kontrollkdmyezet,
b) kocktaatkezel6si rendszer,
c/ kontrolltev6kenys6g,
d) inform6ci6s 6s kommunikiici6s rendszer, valamint
e/ nyomonkdvet6si rendszer(monitoring)
kialakit6sri6rt. mrikddtet6s66rt 6s lej lesaesddrt.

- a szervezet

minden

A

bels6 kontrollrendszer tarlalmazza mindazon elveket, eljiiriisokat 6s bels6 szabdlyzatokat,
amelyek biaositjrik, hogy

a)

az

lnt6zm6ny valamennf tev6kenys6ge

6s c6lja 6sszhangban legyen a

szabiilyszenis6ggel, szabiilyozotts6ggal, valamint

b)

c)
d)

a

gazdasrlgossiig, hat6konysrig 6s

eredm6nyess6g k6vetelm6nyeivel,
az eszktjzijk,kel 6s forrrisokk
valo gazdilkod6sban ne kertljdn sor pazarl6sra,
vissza6l6sre, nem rendeltet6sszeni felhasznrilisra,
megfelel6, pontos 6s naprakdsz inform6ci6k rilljanak rendelkezdsre a k<ilts6gvetdsi szerv
mrikdd6s6vel kapcsolatosan,
a bels6 kontrollrendszer harmonizrici6jrlra 6s dsszehangoldsara vonatkoz6 jogszab6lyok
v6grehajt6sra keniljenek a m6dszertani ftmutat6k fi gyelernbev6tel6vel.

al

A

kiilts6gvet6si szervek belsci kontrollrendszer6r<il 6s bels6 ellen6rz6s6r6l sz6l6 37012011.
rendelet (a tov6bbiakban: 37012011. Korm. rendelet\ alapjin az
Intbzm5nyv ezet6je kdteles olyan kontrollkdmyezetet kialakitani, amelyben
a) vll gos a szewezeli struktfra,
D/ egy6rtelmiiek a hatiiskdri viszonyok 6s feladatok,
c) megjatirozottak az etikai elviiriisok a szervezet minden szintj6n,

(XII. 31.) Korm.

d) Ai

rhato a humdner<iforr6s-kezel6s.

Az lntdzm€ny

vezet<ije kdteles olyan szabiiyzatokat kiadni, folyamatokat kialakitani 6s
mrikridtetni
szervezeten beliil, amelyek biaositjrik
rendelkez6sre rill6 fonrisok
szab6lyszeni, szabiiyozott, gazdas6gos, hatdkony 6s eredmdnyes felhaszn6l6srit.

a

a

Az

lnt6zmbny vezetdje k<iteles elk6sziteni 6s rendszeresen aktualizrilni az Iat6zm6ny
ellenorz6si nyomvonaldt, amely az Intdzmdny mtikrtddsi folyamatainak szdveges leiriisa 6s
trtaknazza kiiltin<isen a lelel6ssdgi ds informiici6s szinteket, kapcsolatokat, az irrinltrisi es
ellencirz6si folyamatokat. lehet6vd t6ve azok nyomon krivet6s6t 6s ut6lagos ellenrirz6s6t.

Az kttdzm1ny vezet6je k6teles
a ko

Az

a szab6lyalansiigok kezel6s6nek rendj6t szab6lyozni, valamint
ckilzatkezeltsi rendszert miikddtetni.

I,ttfzmdrry vezet6j6nek

a

kontrolltev6kenys6g r6szek6nt minden tev6kenys6gre
vonatkoz6an biztositani kell a folyamatba 6pitett el6zetes, ut6lagos ds vezet6i ellen<irz6si.

A, 370/2011 . Korm. rendelet I . melliklete szerinti nyilatko zatban
kciteles drtdkelni a belsri kontrollrendszer min6s6g6t.
A Bels6 ellenrir megbizris

alapjdLn Lltja el feladatdt az
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lnt6zm6nybet.

az Int6zm6ny vezetcije

8. Erd6gazdilkod6s

Az Intdzm1ny a

kezel6s6ben l6v<i erd<i miiveldsi rigri teriiletek tekintet6ben valamennyi
erd<igazddlkodrisi tev6kenys6g6nek szakmai feliigyelet6t ktils6 szakert6 vagy szeryezet
bevoniis6val val6sitja meg.

Az ell6tand6 feladatok:

- erdogazddLlkodisitervelk6szit6se,
- az erd gazdrilkodrissal kapcsolatos
hozz|jitni|s

valamemyi hat6sdgi 6s szakhat6s6gi engeddly,

megszerzdse,

- az

a szakhat6s6gok 6s egy6b szervek el6tti k6pviselet,

-

erd6gazdrilkodisi tev6kenysdggel kapcsolatos gazdasiigoss6gi, cdlszenis6gi,
jogszabdlyok alkalmazisira vonatkoz6 tan6csad6s,
az erdogazdrilkod6si tevdkenysdgek feliigyelete, ,z egyes tevdkenysdget v6gz6
szern6lyekkel, szervezetekkel a kapcsolattart6s,
az egyes erd6gazdrilkod6si tev6kenysdgre irrinyut6 szerz6d6sek el6k6szit6se, a beadott
p 6ly {zatok v6lem6nyez6se, tovribbri
az erdogazd6lkod6s sor6n felmeriil<i egy6b riltalinos tan6csad6i, feliigyeleti
tev6kenys69.

9. Az SzMSz nyilvinoss6gr z hozatala

Az lntdzmdny SzMSz-6t az informilci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az inforrnicioszabads6gr6l
sz6lo 2011. 6vi CX[. t6rv6ny szerint intemetes honlapon digit6lis formhbank6zzl kell tenni.
Az SzMSzt

helyben szok6sos m6don minden 6rdekt6d6 sz6rndra is el6rhet6vd kell tenni. E
k<irben gondoskodni kell arr6l, hogy minden szervezeti egysdg vezet6je legal6bb egy-egy
p6ld6nyban megkapja, tovdbb6 a Titkirsrigon folyamatosan rendelkez6sre 6l1jon az SzMSz
hat6lyos p6ldrinya.
a

Az SzMSz sziiks6g szerinti aktualizrikisa az lnlezm€ny vezetojdnek feladata
Szabiiyzatot sz[iks6g szerint, de legalibb 6vente feliil kell vizsg6lni.

6s felelossdge. a

VI.ZAP(O RENDELKEZESEK
10.1 .

Az SzMSz az agrrirminiszter 6ltali j6v6hagyrist k6vet6 napon l6p hatdlyba

10.2. Hatiiyat ves7ri az Allami M6nesgazdasrig Szilv6sv6rad, 2019 mrijus 10. napjrin
hat6lyba l6pett Szervezeti 6s Mrikt d6si Szabilyzata.
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