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Bevezetés 

Ajelen Szervezeti es Müködési Szabályzat az Agrarrnarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségü 
Társaság (a továbbiakban: Tarsasag) egészére és szervezeti egységeire nézve kötelezö jelleggel 
meghatározza a Társaság szervezeti felépitését és mükodési rendjét. 

1. A Tarsaság föbb adatai 

1.1 A Társaság alapadatai 
(1) A Társaság elnevezése: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségü Társaság 
(2) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
(3) A Társaságra vonatkozó alapadatokat az AlapItó Okirat tartalmazza. 
(4) A Társaság jegyzett tökéje: 3.000.000 Ft 

1.2 A Társaság tevekenysege 
(1) A Társaság a nemzeti kozossegi agrãrmarketing tevekenység ellátására létrehozott szervezet, 

feladatai kiemelten: 

• a 118/2016. (VI.6.) Kormányrendelet, valamint az 1259/2016 (VI.6.) Kormányhatározat alapján 
ellátja a kozosségi agránnarketing tevekenyseghez kapcsolódó állami feladatokat, továbbá a 
halfogyasztas népszerusItésére irányuló marketing-, kommunikációs és promóciós feladatokat, 

• ellátja az AlapItó Okiratban meghatározott egyéb feladatokat. 
(2) A Társaság tevékenységének koltsdgeit elsôsorban az Agrãrmarketing Célelöirányzatból, továbbá 

az egyéb agrárjellegü célirányzatokbOl nyüjtott vissza nem téritendö támogatasok és saját bevételei 
fedezik. 

2. A Társaság testiileti szervei, ellenörzése 

2.1 A kozgyülés hatáskörében eljáró tulajdonos 
(1) A Tarsasag a Polgári Torvénykonyvröl szóló 2013. évi V. torvény szerint létrejött egyszemélyes 

korlátolt felelösségü társaság, mely a Magyar Allam tulajdonában all. 
(2) Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megilletó tulajdonosi jogok 

és kotelezettségek osszességét gyakorló személyek kijelöléséröl szóló nemzeti vagyon kezeléséért 
felelös tárca nélküli miniszter 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendeletének 1. §-a alapjan a Társasag 
felett az államot megilletö tulajdonosi jogok és kotelezettségek gyakorlója 2022. december 31. 
napjáig az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Tulajdonos). 

(3) A Társaság felett a tulajdonosi jogokat es kotelezettsegeket a Tulajdonos alapItói határozatok ütján 
gyakoroija. 

2.2 FelflgyeLôbizottság 
(1) A Társaság Feltigyelôbizottsága (továbbiakban: Felugyelôbizottsag) ellenórzi a Társasag 

müködését es gazdálkodasát a hatályos jogszabalyok, az AlapItó Okirat és a FelUgyelôbizottság 
Ugyrendjében foglaltak szerint. 

2.3 Konyvvizsgálo 
(1) Az AlapIto Okiratban foglaltak szerint megbIzott konyvvizsgáló ellenörzi a Társaság 

számadásainak, számvitelének, vagyonkimutatasainak és az eves mérlegnek, igény esetén 
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tmogatások elszámolásainak a valódiságat es jogszerüségét. Megá11apitsüró1 tájékortatja az 
Ugyvezetôt és a Felugyelöbizottsagot, a Tulajdonos elé terjeszti az eves beszamolóhoz kötódö 
vizsgalati jelentését. 

3. A Társasag nem testflleti szervei 

3.1 Vezetö álläsü munkakörök 
(1) A Társaságnál vezetö állásü munkakOrnek az Ugyvezetö és az ügyvezetö helyettes munkaköre 

minösul. 

3.1.1 Ugyvezetô 
(1) Az Ugyvezetö a Társasag önálló képviseletére, továbbá a Tu!ajdonos es az AlapItó Okirat által 

ráruházott hatáskörben önálló döntésre jogosult vezetöje. 
(2) Az Ugyvezetö feladata a Társasag torvényes és belsö szabályzatok szerinti müködtetése, a müködés 

személyi és tárgyi feltételeinek biztosItása, vaianiint a stratégiai tervezés és az operatIv irányItás 
feltlgyelete az AlapItó Okiratban rogzItetteknek, valamint az alapitói határozatoknak megfeleloen. 

(3) Az ügyvezetö feladata a kapcsolattartás a Tulajdonossal és a FelUgyelöbizottsággal. 
(4) Az Ugyvezetô irányItja a Társaság munkáját. 
(5) Az ugyvezetô képviseli a Társasagot, intézi a Társaság ügyeit. 
(6) Az Ugyvezetô a Társasag alaptevékenysegéhez tartozó feladatellátást szervezi, irányItj a és vezeti. 
(7) Az Ugyvezetô tizemelteti a Társaságot hatékony és modern szervezeti formában. 
(8) Az Ugyvezetö az AlapItó Okiratban felsorolt tevekenysegeket végzi és üj feladatokat vállal, azokat 

szakszerüen megvalósItja. 
(9) Az tigyvezetö cégjegyzésre jogosult. 
(10) Az ügyvezetö a Társaságot képviseli hazai és nemzetközi szervezetek elött. 
(11) Az Ugyvezetô szorosan egytittmükodik a konyvvizsgálóval a Társaság vagyoni helyzetének 

stabilitása, valamint a pénzugyi, számviteli, adóugyi szabályoknak való megfelelés érdekében. 
(12) Az Ugyvezetö a Társaság gazdasági-szakmai novekedése érdekében egyUttmükodési 

megállapodásokat köt. 
(13) Az ugyvezetö a Társasag beszerzései esetében a nettó 25.000.000 Ft. ai a nettó huszonötmilliö 

forint alatti kotelezettsegvallalásokat önálló hataskörben megteszi; a jOváhagyott Uzieti tervben, 
illetve eves marketing- (munka)programban foglaltakkal osszhangban meghatározza a 
Társaság eéljait, a célok elérésének és megvalosItásának módját figyefembe véve a tulajdonosi és 
vezetöi érdekeket és a komyezeti feltételeket. 

(14) Az Ugyvezetö a Társaság tevekenységenek ismertebbé tétele érdekében marketing 
tevékenységet folytat. 

(15) Az Ugyvezetö elkészIti az uzleti tervet, melyetjóváhagyásra az AlapItó elé terjeszt. 
(16) Az ugyvezetó kialakItja a munkaszervezetet, szabályozza a belsö munkakörOket és 

hatásköräket. 
(17) Az Ugyvezetö beosztott vezetôk közremktidéséve1 megtervezi a Társaság tevékenyseget, 

irányItja es osszehangolja a Társaság szervezeti egységeinek munkáját. 
(18) Az ugyvezetö biztositja a hatékony mflkOdést, a forráshoz (tökéhez) jutás és annak hatékony 

mtiködtetésének, valamint a szabályozási komyezetnek megfelelôen. 
(19) Az Ugyvezetô gondoskodik a Társaság Uzieti konyveinek szabályszerü vezetésérôl. 
(20) Az Ugyvezetó elkészIti, illetve elkészItteti a Társasagi merleg- és a vagyonkimutatâsát. 
(21) Az tigyvezetö a Társasag szervezeti és müktidési szabályzatãnak elkészItése, annak mindenkor 

aktualizálása. 
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(22) Az Ugyvezetö gyakoroija a munkáltatói jogokat, gondoskodik a dolgozok képzéséröl, ellenörzi 
és felugyeli a dolgozók teljesItményët. 

(23) Az ugyvezetö meghatározhat az ügyvezetö helyettes és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya ala 
tartozó munkavállalók számára teljesItménykövetelményeket és az ahhoz kapcsolódó 
teijesItménybért vagy más juttatást. 

(24) Az Ugyvezetö elkészIti a Társaság munkavállalóinak munkaköri leIrását. 
(25) Az ügyvezetö kezdemenyezi a FelUgyelöbizottság összehIvását es beszámol a tevekenységéröl, 

valamint a Társaság mükodésérôl. 
(26) Az Ugyvezetö jelentést készIt az ugyvezetésröl, a Társaság vagyoni helyzetéröl és 

uzletpolitikájaról legalabb évente egyszer az AlapItó, valamint legalabb háromhavonta a 
Feliigyelóbizottság részére. 

(27) Az tigyvezetö felel a tmogatói okiratokban foglaltak, valamint azok mellékieteiben 

részletezett tevékenységek végrehajtâsáért. 
(28) Az Ugyvezetö naprakészen tájékozott a Társaságot érintö érvenyesjogszabályokról, jogszabály 

tervezetekröl; 
(29) Az ugyvezetöt a 2007. evi CLII. tärvény alapján vagyonnyilatkozat- tételi kotelezettség terheli. 
(30) Az Ugyvezetô a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § ij) pontja 

alapján nemzetbiztonsági ellenôrzés hatálya ala esö személynek minöstil, erre tekintettel az 
Alkotmányvédelmi Hivatal ellenörzéséhez van kotve. 

3.1.2 Ugyvezetö helyettes 
(1) Az ügyvezetô helyettes az Ugyvezetö általános hatãskörrel rendelkezö helyettese. 

3.2 Vezetôi munkakirök, feladatuk és felelossegük 

3.2.1 Vezetôi munkakörök 
(1) VezetOi munkaköröknek minösulnek az irodavezetôi és a kabinetvezetöi munkakörök. 

3.2.2 A vezetôi munkakört ellátók feladatai 
(1) Valamennyi vezetö kiemelt feladata a Társaság alapvetô célkitüzéseinek megvalósItásában való 

aktIv részvétel. 
(2) A Társaság egyes szervezeti egységeinek vezetôi irányItják és felugyelik a szervezeti egység 

munkáját, gondoskodnak a hatékony munkaszervezésrôl, a feladatellátásról, az ahhoz szukséges 
erôforrások tervezésérôl es az azzal való hatékony gazdalkodásrol, továbbá a hatáskörukbe tartozó 
munkafolyamatok rendszeres ellenörzéséröl. Feladatuk kiemelten: 
• a vezetett szervezeti egység tevékenységével kapesolatos célkitüzö, koncepcióalkotó, 

tervezési, szervezési, irányItási, ellenôrzési és értékelési feladatok elvégzése, 
• a vezetett szervezeti egység munkafeltételeinek biztositása, 
• a szervezet eröforrásaival (anyagi és személyi) való hatékony gazdálkodas, a szervezeti 

egység mükodési hiányosságainak feltárása, munkamódszerdnek javItása, 
fej lödoképességének biztosItãsa, 

• a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakItésa, a részfeladatok 
osszehangolása, a mükOdés szabályozása, 

• a munkaköri leirások elkészitése, azok aktualizálása a Gazdasági Irodával es az Ugyvezetói 
Kabinettel egytittmükodve, 

• a beosztottak munkájának minôsItése, értékelése a vonatkozó, teljesftményértékelésrôl szóló 
belsô szabályozás alapján, 
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• a saját es munkatársai szakmai ismereteinek, kepzettsegenek es saját vezetési módszertiknek 
a fejlesztése. 

3.2.3 A vezetöi munkakört ellátók felelôssége 
(1) A vezetók felelôsek a Társaság szakmai és gazdasági érdekeinek érvényesItéséért, az általuk 

irányItott szervezetek hatás- és feladatkorébe utalt feladatok maradéktalan, szakszerü, hatékony és 
eredményes ellátásáért, ezen belUl kiemelten: 

• a szakterületUkre vonatkozó jogszabályok, belsö szabályzatok, a szervezeti egység feladatait, 
müköddsét szabályozó elöIrások megismertetéséért, betartásáért, betartatásáért, 

• a szervezeti egység részére — a hierarchiában elfoglalt helyétOl fUggetlentil — biztosItott 
pénzugyi keretUkön belüli gazdálkodásert, 

• a munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatokra elôIrt határidOk betartasáért és 
betartatásáért, 

• az uzleti titok megOrzéséért és megOriztetdséért, biztonsagi intézkedések betartásáért (Uzieti 
titoknak minösUl minden olyan tény, adat, korulmdny vagy megoldas melynek titokban 
tartásához a Társaságnak gazdasági érdeke füzôdik, vagy amit a Társasag ilyennek minôsIt), 

• a Tarsaság vagyonának megôrzeseert és a rendelkezésre álló vagyon és a pénzUgyi források 
hatékony müködtetéséért, 

• Jo munkahelyi légkor megteremtéséért es fenntartásáért, 
• a szervezeti egysegek közötti együttmüködés biztosItásáért, 
• ajelenléti Ivek ellenôrzéséért, a szabadságok kiadásáért, illetve a szabadságok engedélyezéséert, 
• a tüz- munka- es balesetvédelmi elöIrások betartásáért és betartatásáért. 

3.2.4 flelyettesités 
(1) Az Ugyvezetö távolléte vagy tartós akadályortatása esetén helyettesItésére az Ugyvezetö helyettes 

és a Gazdasági Iroda vezetoje jogosult általános hatáskörrel. Az ugyvezetö helyettes távolléte vagy 
tartOs akadályortatása esetén helyettesItésre a kabinetvezetö jogosult az Ugyvezetô kijelolése, 
fe1hata1ma7sa alapján. A gazdasagi irodavezetö távolléte vagy tartOs akadályortatása esetén 
helyettesItésre a stratégiai koordinátorjogosult az Ugyvezetô kijelöldse, felhatalmazása alapján. 

(2) Az ugyvezetô es az irodavezetök egyidejü távolléte esetére az ugyvezetô egyedi, Irásbeli 
meghatalmazás alapjánjelöli ki helyettesét. 

(3) Az ugyvezetöt helyettesItô személy az UgyvezetO távolldtében vagy tartós akadályortatása esetén 
scm dönthet az ugyvezetö hataskörébe utalt következO kérdésekben, amennyiben a.zok az 
akadályortatás megszünésdig halaszthatók: 
• alapvetO munkáltatói jogok gyakorlása, kivéve, ha az Irásbeli meghatalmazás erre kifejezctten 

felhatalmazást ad. 
(4) A vezetök távollétUk esetén önállOanjelölik ki helyettesuket az általuk vezetett szervezeti egységen 

belül, és egyben gondoskodnak arról, hogy a hozzájuk tartozO feladatok maradéktalan ellátása a 
munkatársak egymás közötti helyettesItésével megoldott legyen. 

(5) A helyettesItés során a döntdseknél a helyetteseket a helyettesItett vezetôvel azonos Jogok illetik 
meg és azonos felelOsség terheli (kivételt képeznek az alapvetô munkáltatOi jogok, valamint az 
esetleges cégjegyzési jogosultsag). 

4.A Társaság szervezeti felépitése, a szervezeti egységek feladatai 

(1) A Társaság szervezeti felépItdsét a Jelen Szabályzat 1. számü mellékiete tartalmazza. 
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4.1. Szervezeti egységek és feladataik 

4.1.1. Uvvezetés 
(1) Szervezeti egység vezetöje: Ugyvezetö. 
(2) Szervezeti egység feladata: 

• kapcsolattartás a tulajdonosi jogokat gyakorló Agrárminisztériummal, parlamenti 
szakbizottsággal, illetve további szaktárcãkkal, társintézményekkel és szakmai szervezetekkel, 

• a FelUgyelóbizottság müködésével kapcsolatos adminisztratIv teendök ellátásának biztositása 

• biztositja a Társaság céljainak megvalósItásához elengedhetetlen személyi feltételeket, a 
szakképzett munkaeröt, 

• a Társaság tevekenysegének egységes kommunikáeiója. 
(3) Az tlgyvezetô közvetlen irányitása alatt az ügyvezetô helyettes, az irodavezetök, valamint a 

kabinetvezetô állnak. 
(4) Szervezeti egységei: 

• Kabinetiroda, 
• Agrárpiaci elemzö csoport, 
• Jogi iroda 
• Uzemeltetési iroda. 

4.1.2. Kabinetiroda 
(1) Felettes szervezeti egység vezetöje: ugyvezetö. 
(2) Szervezeti egység vezetöje: kabinetvezetô. 
(3) Szervezeti egység feladata: 

• az ugyvezetö hatáskörébe tartozó döntések elökészItése, 
• az ugyvezetö munkájának támogatása, ezzel osszefIiggö szakmai, kommunikációs, ellenörzési 

és adminisztratIv feladatok ellátása, 
• a Társaság kozosségi agrármarketing stratégiájának és programjainak kialakItásában, 

elfogadtatásaban, megvalósItásában való aktIv részvétel, 
• stratégiai partnerek felkutatása, partnerségek elôkészitése es folyamatos érték- és eredményelvü 

kapesolattartás a kiválasztott partnerekkel, 
• stratégiai jelentöségü kampányok és akciók kidolgozása es megvalósItása, 

• a térségfejlesztési, regionális marketingprogramok támogatása, az állami támogatások 
hatékonyabb felhasználásának elösegItese, 

• az agrár- és elelmiszermarketing piac jelentôsebb szereplöivel való egyuttmükodések 
kialakItãsa, 

• két vagy több szereplös, ágazaton belUli és kIvuti, stratégiai egyuttmükodési lehetôsegek 
felkutatása, ezek kialakItásával kapcsolatban javaslattétel, 

• kapcsolatépités es egyuttmükodés a hazai es nemzetközi szakmai szövetségekkell 
szervezetekkel, szolgáltatókkal, szakterUleteinkkel szorosan egyuttmükodô oktatási-, képzési es 
továbbképzési intézményekkel, 

• kapcsolattartás a Társaság mellett müködö felelös közbeszerzési szaktanácsadóval, 
• a közbeszerzési eljárások adminisztratIv feladatainak ellátása, az eljárãsokkal kapcsolatos 

Ugyintézés ellátása, 
• a Társaság egész müködésére vonatkozó hatékonyságmérési mutatóinak kialakItásában, 

feldolgozásában és értékelésében való kOzremükOdés 
• a Társaság irattári anyagainak kezelése. 
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4.1.3. A2rárpiaci elemzö csoport 
(1) Felettes szervezeti egység vezetôje: Ugyvezetö 
(2) Szervezeti egység vezetöje: Ugyvezetö helyettes 
(3) Szervezeti egység föbb feladatai: 
• a hazai és a nemzetkUzi piacokon végzett kozossegi agrármarketing aktivitások - eredniényes 

és (ijszerü megoldások - folyamatos vizsgálata, kutatása, továbbá javaslattétel a fejlesztési 
folyamatainkba és koncepcióinkba történö beillesztésére, 

• saját elsödleges kutatások végzése, másodlagos adatok gyüjtése es elemzése, az eredmények 
folyamatos és marketingkommunikáeiós aktivitást támogató feldolgozása, 

• hazai és kUlfOldi felmérések és kutatások megrendelése, a kutatási projektek koordinálása, az 
eredmények feldolgozása és cselekvési tervekbe való beillesztése, 

• kozosségi agrãrmarketing célok, eszközök és módszerek innovációs potenciál szerinti elemzése, 
kiválasztasa és fejlesztése, 

• a szervezeti és mtiködési erôforrások, valamint az uzleti lehetôségek aktIv kiaknázása és 
fejlesztése a belsô eröforrások és a ktilsö piaci feltételek osszhangjanak figyelembevétele 
mellett, 

• marketing innovációt elôkészitö folyamatos, belsö elemzések és szekundér piackutatások, 
konkurenciaanalIzisek eiökészItése és végzése, 

• a versenytàrsak által használt kommunikációs stratégiák gyüjtése es elemzése, különös 
tekintettel az alkalmazott marketingmix, médiamix megoldasokra és a kreatIv elemekre, 

• kapcsolattartás az adott kozosségi agrármarketing programokban és kampányokban érintett 
terméktanácsokkal, szakmai szervezetekkel és érdekképviseletekkel, 

• a Társaság marketing és médiaaktivitásainak, kiállItásainak és rendezvényeinek, nemzet-, 
termék- és cegarculati megj elenéseinek elökészItésében való innovatIv részvétel, 

• üzletfejlesztési - pl. társkiállItói csomagok - és bevétel teremtési lehetöségek feltárásának és 
feladatai kUlönös tekintettel a Társaság belfOldi es külfdldi kiállItasi és vásári, valamint 
rendezvény és fesztivál jelenléteire, 

• részvétel a kiemelt kampányok es marketingakciók eredményességének biztosItásában, továbbá 
a rendelkezésre álló hatékonyságmérési adatok egyUttes kiértékelésdben, 

• az EU-s termék- és egyéb programokra vonatkozó palyázatok kiIrásának elökószitésében való 
aktIv közremüködés, továbbá a pályázatok es programjavaslatok véleményezése, 

• kapcsolattartás a Társaság marketing és innovációs tevékenysegét folyamatosan tãmogató és 
végzö beszállItókkal és szakterUleti szervezetekkel. 

4.1.4. Joi Iroda 
(1) Felettes szervezeti egység vezetöje: ügyvezetö 
(2) Szervezeti egység vezetöje: jogtanácsos 
(3) Szervezeti egyseg feladata: 

• jogszabályfigyeles; 
• szerzödések, megrendelôk, egylittmükOdési megállapodások, beadványok és egyéb okiratok, 

formanyomtatványok keszItése; 
• kotelezettségvállalások jogi megfelelösegenek ellenörzese; 
• táinogatási pályázati kiIrások, pályázati elszámolások ellenörzésében való kazremükodés; 
• jogi tanácsadãs a Társaságnál felmerUlô kérdésekkel kapcsolatosan; 
• jogi vélemény kérése szUkség esetén és kapcsolattartás a hatoságokkal (p1. NKOH, NAIH, TVI, 

NAy); 
• jogszabályok véleményezése eseti jelleggel; 
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• szabályzatok elkészItésében közremükOdés, véleményezés, atdolgozás, jogi kontroll; 

• szabályzatok, utasItasok osszhangjának biztositasa; 

• munkaszerzôdések készItése, módosItás és megszUntetés Ugyintézése; 
• statisztikai adatszolgáltatások, egyéb kapcsolódó adatszolgaltatások biztosItása; 

• kozzétételi kotelezettség teijesItése, nyomon kOvetése, kézérdekfl adatokkal kapesolatos 

Ugyintézés; 
• pályázati rendszer jogi felugyelete, amely magában foglaija többek között a támogatási 

szerzödések megkotese és az elszárnolások ellenörzését; 

• unios projekt(ek) jogi felugyelete; 

• kapcsolattartás a Társaság mellett müködö ugyvédi irodával; 

• változásbejegyzési eljárások adminisztratIv feladatainak teijes körü ugyintézése. 

4.1.5. Uzemeltetési Iroda 
(1) Felettes szervezeti egység vezetöje: Ugyvezetö 
(2) Szervezeti egység vezetöje: tigyvezetö helyettes 

(3) Szervezeti egység feladata: 
a Társaság teijes körü üzemeltetési feladatainak koordinálása és ellátása, ennek keretében: 

o az Uzemi / informatikai eszközök (p1. hardware, software) beszerzése, tizemeltetése, 

fejlesztések irányItása, 
o telekommunikációs rendszerek koordináciOs és (izemeltetési feladatainak ellátása, 
o céges gepkocsipark tizemeltetésének felUgyelete, 
o a Társaság honlapja közérdekfl részének tartalmi karbantartása, 
o takarItás- és költtizés felugyelete, 

o logisztikai feladatok ellátása, 
o rendszergazda feladatok ellátásának fe1Ugye1ete a szerzödött partnerrel való 

kapcsolattartás, 
o informatikai adatvédelmi és kezelése rendszer mtiktidtetése. 

4.1.6. Gazdasá2i Iroda 
(1) Felettes szervezeti egység vezetöje: Ugyvezetö 
(2) Szervezeti egység vezetöje: gazdasági irodavezetö 
(3) Szervezeti egység feladata: 

• az Ugyvezetö hatáskörébe tartozó döntések elökészItése, 

• a Felugyelöbizottság, az Ugyvezetö munkájának, a Társaság jogszabályoknak megfelelö 
operációs és ugyviteli mtiködésének jogi támogatása jogi tanácsadóval kapcsolattartás 
keretében, 

• a Társaság belsö folyamatainak szabályozása, eljárásrendek, belsö szabályzatok készitése, 
kiadása, véleményezése, 

• a Társaság munkavállalóinak utaztatásával kapcso1atos feladatok koordinálása, 

• gazdalkodás a Társaság tárgyi- és pénzUgyi eszközeivel, 

• a gazdasagi folyamatokhoz kapcsolOdó számviteli, adOzási, pénztigyi feladatok elvegzese, 

• a kotelezettségvállalások és pénzugyi teljesItéstik nyomon kOvetése, kontrolling tevékenység, 

• gazdálkodás a Társaság tárgyi- és pénzUgyi eszkOzeivel a vonatkozó jogszabályok alapján, 

• a gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó számviteli, adózási, pénztigyi feladatok elvegzése, 

• konyvelési feladatok ellátása, havi es negyedéves zárlati munkák elvegzese, mérlegek és eves 
beszámoló készitése, 

• adOzási feladatok ellátása, 
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• statisztikai es egyéb adatszolgáltatások teijesItése, 
• beérkezô számlák teljesItés-igazolasra kiadésa, utalások, 
• vevöszámlazas, kintlévöségek kezelése, 
• a vissza nem téritendö támogatások elszámolása, ellenörzése, 
• forint pénztr és valutapénztarak kezelése, kiküldetések elszamolása, 
• banki kapcsolattartás, likviditáskezelés, 
• kOtelezettségvállalások nyilvántartása, 
• szerzödés-nyilvántartás, 
• tervezés, elemzés, 
• naprakész elszámolás a támogatási keretek és a saját bevételek felhasználásáról, 
• elökészIti a létszám- es bergazdalkodassal, javadalmazási rendszerrel kapesolatos döntéseket, 
• illetmények és egyéb juttatások számfejtése, 
• társadalombiztosItási nyilvántartások vezetése, táppénzek elszámolása, gyed kifizetések, 
• a Társaság személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatainak eliátása, 
• a Tarsaság irattári anyagainak kezelése. 

4.1.7. Kommunikációs es Marketing Iroda 
(1) Felettes szervezeti egység vezetóje: Ugyvezetö 
(2) Szervezeti egység vezetöje: kommunikációs és marketing irodavezetö 
(3) Szervezeti egység feladata: 

• a kozosségi marketing elemeinek alkalmazásával a magyar feldolgozott agrártermékek bel- és 
kiilpiaci értékesItésének támogatása, 

• kampányokhoz kapcsolOdó médiatervek elkészitése, 
• a médiával valO kapcsolattartás es az egyes kommunikációs csatornákban szereplö 

programajánlókhoz a szakmai és tartalmi elemek koordinációja és az ezzel kapcsolatos 
tevékenység ellátása, 

• belfOldi és kilifdldi marketing kommunikációs kampányok tervezése és lebonyolItása, valamint 
az arculattal kapesolatos szakmai feladatok ellátása, 

• a marketing stratégia megvalósItasa, projektekre való lebontása és eszközrendszerének 
kidolgozása az arculati elemekben, a hazai és külfOldi marketingkommunikációban, valamint a 
termék- és szolgáltatasfejlesztésben, 

• nyomtatott kiadványok és reklámanyagok elkészItése, 
• marketing anyagok, kiadványok tárolása, errol nyilvántartás vezetése, 
• kiállitások szakmai lebonyolItása, 
• kozosségi agrármarketing rendezvényszervezés, 
• elOzetesen kidolgozott eves kommunikációs tery alapjan, valamint az egyes szakterUletek 

vezetOivel egyeztetve a Társaság tevékenysegének egységes kommunikációja, 
• a Társasag által ellátott es koordinált feladatokról a magyar lakossag, valamint a gazdasági 

szaksajtó es az agrér szakma fete történO tájékortatás a hazai agrárpiaci kInálat megismertetése, 
• kOzremüködik a Társasag reprezentációs szabályainak felállItásában, valamint beszerzi, tárolja 

és elosztja a protokoll ajándéktãrgyakat a reprezentációs szabályzat alapján, 
• marketingkommunikációs tery készItése a marketing és kereskedelmi stratégia alapján a 

kttlfOldi és a magyar piacra vonatkozóan, a marketing kommunikációs tery projektekre való 
lebontása, megvalósItása, 
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• a saját marketing koltségkeretének piacokra és projektekre való leosztása, a koltségkeretek 
betartása, 

• a Társaság promóciós, arculat kommunikációs, fogyasztói és szakmai marketing 
tevékenységének tervezése a piaci sajátosságok figyelembevételével, 

• saját akciók és kampányok hatékonyságmérése, 

• a Társaság weboldalainak arculati kialakItása és a szakmai tartalom folyamatos karbantartása, 
• kampányokhoz kapcsolódó media tervek elkészitése, 
• a médiával való kapcsolattartás és az egyes kommunikációs csatornákban szerepló 

programajanlókhoz a szakmai és tartalmi elemek koordinációja és az ezzel kapcsolatos 
tevékenység ellátása, 

• belfOldi és külfdldi marketing kommunikációs kampányok tervezése és lebonyolItása, valamint 
az arculatta! kapcsolatos szakznai feladatok el!átása, 

• rendezvények, i!!etve kiállitások kapcsán sajtóközleményt Ir és a saját csatomáin teijeszti, 
illetve hIrt general, 

• TTL, ATL, BTL tevékenység ellátása, 
• nyomtatott kiadványok és reklámanyagok elkészItése, 
• elektronikus marketing anyagok kezelése, 
• webfejlesztési és webintegrálási projektek végrehajtása,, tartalomfrissItés, 

• a video- és képgaléria teijes körü felugyelete, menedzselése, a meglévö filmek vágása. 

4.1.8. Rendezvény- és KiállhtIsszervezési Iroda  
(1) Felettes szervezeti egység vezetôje: Ugyvezetö 
(2) Szervezeti egység vezetôje: rendezvény- és kiállItásszervezési irodavezetö 
(3) Szervezeti egység feladata: 

• eves kiá!lItási tery készItése az üzleti tery alapján a be!- és kiliflildi piacra vonatkozóan, kiállItási 
tery projektekre való lebontása és megvalósItása, 

• az eves kiállitási tery alapjãn a bel- es kUlfdldi szakkiállItások, valamint az azokhoz kapcsolódó 
kiegeszItö rendezvények (p1. tizletember találkozók) teijes körU megszervezése, lebonyolitása, 
ellenörzése, értékelése, 

• elôzetesen kidolgozott eves kiállItási tery atapján a kiállItások teijes körti elökészftése, 
lebonyolItása és nyomon követése, értékelése 

• a koltségkeretek projektekre való leosztása, a koltségkeretek betartása, 
• nemzetközi élelmiszerkereskede!em szakszerti tájékortatása, kapcsolattartás áruház!áncokkal, 
• ágazati megjelenesek szervezése és lebonyolItása külfO!dön és be!fd!dön egyarant, 
• be!- és kUlfl5ldi szakmai vásárokon való megje!enés koncepciójának meghatározása, 
• koltségterv/bevéte!i tery elkészItése, 
• a kiállItásokon résztvevô szolgáitatókon keresztUl a kitüzOtt árbevéte! elérése, 
• eves rendezvényszervezési tery készItése az Uzleti tery alapján a kUlfOldi és a magyar piacra 

vonatkozóan a termékpá!yák és a további stratégiai célkitüzések kapcsán, 
• elözetesen kidolgozott eves rendezvényszervezési tery alapján a rendezvények teijes körti 

elökészItése, lebonyolItása es nyomon ktivetése, értéke!ése, 
• konferenciák, protokol! rendezvények, szakmai napok, tizietember ta!álkozók, áruházi 

kóstoltatások megvaiósItása, 
• kampányokhoz tartozó értékesItés Osztönzö akciók megszervezése, lebonyolItása, 
• bel- és kUufdldi szakmai rendezvenyeken való megje!enés koncepciOjának meghatározása, 
• a rendezvények résztvevô szolgaltatokon kereszttll a kittizOtt árbevétel elérése, 
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egyuttmükodés hazai és nemzetközi szakrnai szervezetekkel. 

4.1.9. Pályázati és kiemelt pro jekt Iroda 
(1) Felettes szervezeti egység vezetöje: Ugyvezetö 
(2) Szervezeti egység vezetöje: Ugyvezetö helyettes 
(3) Szervezeti egység feladata: 

a kozosségi agrármarketing táinogatások felhasználásának részletes feltételeiröl szóló 59/2016. 
(IX. 14.) FM rendeletben meghatarozott feladatok ellátása, 

• a Tarsasag részvételének támogatása az EU-s pályázati források elnyerésének folyamatában, 
• pályázatIrás, pátyázati anyagok összeãllItása, közremüködës a lebonyolItás és elszámolás 

folyamataiban, 
• az EU-s pályázatok szakmai felugyelete, kapcsolattartás az érintettekkel és partnerekkel. 

4.2. Munkakörök 
(1) Az egyes szervezeti egységeken belül, a szervezeti egység vezetöi szintje alatt a munkakOrOket az 

Ugyvezetó belsö szabályzatban rogzItve határozza meg. 

5. A Tirsasâg müködése 

5.1 Képviselet, cégjegyzés, aláIrási jogkörök 
(1) A Társaság eégszerü képviseleterejogosultakat a Társaság AlapItó Okirata határozza meg. 

5.2 Kötelezettseg vãllalások rendje 
(1) Kotelezettségvállalásnak minösül a Társaság nevében tett minden olyan anyagi kovetkezménnyel 

járo jognyilatkozat, intézkedés, amely a Társaság terhére fizetési, szolgaltatási kotelezettsegekkel 
jar. Jellemzö megjelenési formãi: szerzödés, megrendelés, készpénzes vásárlás, cégszerü levelezés. 
5.3 A Társaság belsô szabãlyzatai, szabIlyozási eszközei 

(1) A Tãrsaság müködését az alábbi belsö szabályzatok és szabályozó eszközök határozzák meg: 
• AlapItó Okirat, 
• AlapItói Határozatok, 
• Feltigyelôbizottsag határozatai, 
• Szervezeti és Müködési Szabályzat, 
• Ugyvezetô által hatályba Iéptetett szabályzatok, 
• Ugyvezetö által kiadott utasItások. 
A fenti felsorolãs sorrendje irányadó az egyes szabályozó eszközOk egymáshoz viszonyItott 
hierarchiáját tekintve, akként, hogy az elöbb felsorolt szabályozó eszköz magasabb szint(inek 
számIt, mint az utóbb felsorolt. 

(2) A magasabb szintü szabályozási eszkOzzel ellentétes intézkedés, utasItás, egyéb szabályozas 
semmis. 

(3) A Társasag feladatait a FelUgyelóbizottság véleményezését kovetôen a tulajdonosi jogok gyakorlója 
által elfogadott Uzieti Tervben meghatározott pénzugyi keretek figyelembe vételével látja el a77a1 

a kitétellel, hogy a mindenkori támogatási szerzódésben foglaltak alapvetôen iranyadóak. 

5.4 Utalványozási jogkorök 
(1) Az utalványozás a Társaság pénzeszközei (készpénz, számlapénz) feletti rendelkezesijogotjelenti. 
(2) Utalvãnyozásra az Ugyvezetâ, valamint a gazdasági terUletért felelôs vezetô önállóan jogosult. 
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(3) A kötelezettségek teljesItéséböl eredö kifizetések (átutalások, pénztári ki- es befizetések) 
teijesItésére az Ugyvezetó által arra felhatalmazott munkatársak jogosultak. 

5.5 UtasItási jog 
(1) A szervezeti egysegek vezetöi utasItási joggal csak a fitggelmi rendszemek megfelelöen 

rendelkeznek. A funkcionális kapcsolatból utasítási jog nem következik. 
(2) A Társaság egészére kiterjedô, valamennyi egységet érintö utasItás, mely jogkovetkezményeket 

eredményez, csak Irásbeli utasItás lehet. 

5.6 Munkáltatói jogok gyakorlása 
(1) A munkáltatói jogok gyakorlása (az alapvetö munkáltatói jogok kivételével) igazodik a Társaság 

szervezeti felépItése szerinti fliggelmi rendszerhez, a vezetök hatásköréhez és felelôsségéhez. 
(2) A Tulajdonos hatáskörébe tartozik a FelUgyelôbizottsagi tagokkal megbIzási szerzôdés létesItése, 

valamint a Társaság munkaszervezetét irányitó ugyvezetövel való munkaviszony létesItése, 
munkaviszonyának megszuntetése, dIja 72sanak megállapitása. 

(3) Az ugyvezetô gyakoroija az alapvetö munkáltatói jogokat a Társaság valamennyi munkavállalója 
felett. 
Alapvetö munkáltatOi jogok:  
- munkaviszony létesitése; 
- munkaviszony megszUntetése; 
- személyi alapbér és osztonzö rendszer megállapItása; 
- kártéritési felelösség megállapItása, 

munkaszerzödés módosItása; 
- társaságon belihli áthelyezés elrendelése; 

fizetés nélküli szabadság kiadása; 
alapbéren tüli bérezéssel es egyéb juttatásokkal kapesolatos döntések kialakitasa; 
rendkIvUui munkaidö elrendelése; 
munkavégzés alóli mentesItés engedélyezése; 

- tanulmányi szerzödés megkotése. 
A munkavállalók személyi alapbérének megallapItasa, a kártérItési felelösségre vonás, illetve a 
munkaviszony módosItása esetében az Ugyvezetö ajogkorét az illetékes irodavezetó elóterjesztése 
alapján gyakoroija. A kozvetlen vezetö a fentiekkel kapcsolatbanjogosult ajavaslattéteire. 

(4) A Társasággal nem kerülhet munkavállalói kapcsolatba olyan személy, akinek a Társaságnál 
vezetöi vagy vagyonkezelôi munkakörben dolgozó házastársa, egyenes ági rokona,, Orokbefogadott, 
mostoha- es nevelt gyermeke, testvére, élettársa, egyenes ági rokona házastársa,jegyese, házastársa 
egyenes ági rokona és testvére, valamint testvére házastársa dolgozik, ha ezáltal egymással ala-
fOlérendeltsegi vagy elszámolási viszonyba kerUlnének. 

5.7 Munkavégzés általános szabályai 
(1) A munkavállalók munkaköri feladatait a munkaszerzôdésUk mellékietét képezö munkaköri leIrás 

határoiza meg. 
(2) A munkavállalók kotelezettsége: 

• a munkakörUk ellátásához sztikséges jogszabályok és elôIrások megismerése, a munkavegzes 
során azok maradéktalan alkalmazása, munkaköri feladataik ellátása során a jogszabályok 
elöIrásainak maradéktalan betartása, 

• munkahelyi vezetö által részükre meghatározott feladatok maradéktalan elvégzése, 
lelkiismeretes, hatékony, gyors és szakszerü tigyintézés, a feladatoknak az elöIrt határidôre, 
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elvárt minôsegben való végrehajtása, a napi munkaidö teijes mértékü kihasználása, a határidôk 
maradéktalan betartása, 

• a Társaság tulajdona védelmével kapcsolatos elöIrások maradéktalan betartása, 
• a munkarend, a munka- es bizonylati fegyelem betartása, 
• a munka- és tüzvédelmi, továbbá balesetvédelmi és egyéb biztonsági elöIrások és berendezések 

megismerése, a szabályok betartása, idöszakos oktatásokon és vizsgákon való részvétel, 
• szakmai felkészUltségtik folyamatos fejlesztése, 
• ajogszabályokkal ellentétes, a Társaság érdekét sértó intézkedések ellen észrevétel beny(ijtása, 
• az Uzleti titok megtartása, tartózkodás minden olyan magatartástól, nyilatkozattól, tény, adat 

vagy korUlmény közlésétôl, amely a Társaság jogos szakmai és/vagy gazdasági érdekeit vagy 
jó hIrnevét sérti vagy veszélyezteti, 

• a munkavégzés során észlelt hiányosságok feltárása. 

5.8 Munkakör átadis-átvétel 
(1) Személyi vagy szervezeti változás esetén a vezetöi és az érdemi ügyintézôi munkaköröket 

jegyzôkonyv készItésével kell átadni az Uj vezetönek, illetöleg az üj érdemi ugyintézönek, vagy 
ennek akadálya esetén az ügyvezetö által kijelölt személynek. 

6. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
(1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kotelezettségröl szóló 2007. évi CLII. torvény 3. § (3) 

bekezdésének e) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a Társaság 
Felugyelöbizottságnak tagjai. 

(2) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kotelezettségról szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) e) pontja 
alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a kozszolgálatban nem álló személy, aid — önállóan 
vagy testUlet tagjaként —javaslattéteire, döntésre, illetve ellenörzésre jogosult 
eb) a feladatai ellátása során koltségvetési vagy egyéb pénzeszkozok felett, továbbá az állami vagy 
onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elktilönItett állami pénzalapok, fejezeti 
kezelésü elöirányzatok, önkormányzati pénzugyi tamogatási pénzkeretek tekintetében, illetve az 
Országgyülés, a Kormány, valamint onkormányzat által alapItott kozalapItvány számára nyiijtott 
támogatási pénzeszkoz juttatásánál, 
ed) az állami, onkormányzati, illetve az Orszaggyülés, a Kormány, valamint Onkormányzat által 
alapItott kozalapItványi támogatások felhasználásának vizsgalata, valamint a feffiasználással való 
elszámoltatás soran. 
Ennek megfelelöen vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek az Ugyvezetö, a gazdasagi teruletért 
felelös vezetö, valamint a felettesUk által fenti jogosultságokkal felruházott/meghatalmazott 
munkavállalók. 

7. llatályba lépés 
Jelen Szervezeti es Müködési Szabályzat 201 8. november 1. napján lép hatályba. 

Mellékiet 
1. sz. mellékiet — A szervezeti felépItés ábrája 

Budapest, 2018. november 1. 
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