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I. Bevezető rendelkezések

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 4.§ (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint az állami vagyonnai való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter 
100%-os áliami tulajdonban iévő zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot (a 
továbbiakban: részvénytársaság) alapított.

Az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.). 19. § (1) és 20. § (8) bekezdése szerinti 
tartalmú, 31/2012. (X.10.) RJGY sz. határozatával a Társaság a Magyar Állam nevében történő 
megalapítására és abban a tulajdonosi jogok gyakorlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-t (a továbbiakban: MNV Zrt.) jelölte ki.

Az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes (továbbiakban: 
Alapító) az akkor hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
Jogszabály) és a Vtv. 29. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, egyszemélyes, 
nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságot hozott létre Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven, mely társaság elnevezése 2013. 
június 27. napjától ND Nemzeti Dohánykereskedeleml Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt., illetve Társaság).

A Társaság Alapítója nevében az akkori tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. Vezérigazgatója 2012. 
október 29. napján írta alá a Társaság Alapító Okiratát, melyet a Fővárosi Törvényszék, mint 
Cégbíróság Cg. 01-10-047581 cégjegyzékszám alatt tart nyilván.

A Magyar Állam nevében az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012.(XI 1.22.) 
NFM rendelet 1.§ I.) pontja alapján az ND Nonprofit Zrt. feletti tulajdonosi (részvényesi) jogok 
gyakorlója 2013. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a Nemzeti Fejlesztési Miniszter. 
A 2018. június 25-én kihirdetett, az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 1/2018- 
as NVTNM rendelet alapján 2018. június 26-től 2022. december 31-ig a Társaság felett az 
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójának a nemzeti 
vagyonért felelős tárca nélküli minisztert jelölte ki.

A jelen Szen/ezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) rögzített szabályozás 
hatálya, a Társaságra, mint jogi személyre, valamint a Társasággal munkaviszonyban, illetve 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyekre terjed ki.

Az ND Nonprofit Zrt. működésére a Polgári Törvénykönyv, (a továbbiakban Ptk.), a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény (a továbbiakban: Taktv.), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 
kontrol Rendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) szabályait 
kell alkalmazni.



Jelen SZMSZ célja, hogy meghatározza az ND Nonprofit Zrt. irányításának rendjét, a döntési 
hatásköröket, a munkaszervezet szervezeti felépítését és annak hierarchiáját, a 
feladatmegosztás rendjét, valamint az általános működési szabályokat.

II. Az ND Nonprofit Zrt. jogállása, a Társaság vezető szervezetei, feladataik, a Társaság
ellenőrzése

1. Az ND Nonprofit Zrt. Jogállása

Az ND Nonprofit Zrt. jogi személy. Saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettséget 
vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, perelhet és perelhető.

2. Az ND Nonprofit Zrt vezető szervei

A Társaság vezető szervei:
• A Közgyűlés (A Társaságnál a Közgyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja, a 

Közgyűlés továbbiakban: Alapító);
• A Vezérigazgató;
• A Felügyelőbizottság.

2.1 Az Alapító

Az Alapító hatáskörébe tartozik különösen:
1. döntés -  ha a jogszabály, vagy annak felhatalmazása alapján az alapító okirat eltérően 

nem rendelkezik -  az alapító okirat megállapításáról és módosításáról, ide nem értve a 
székhely, telephely és tevékenységi körök módosítását;

2. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
3. a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
4. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
5. az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes 

részvényfajták, osztályok átalakítása;
6. döntés -  ha a Jogszabály másként nem rendelkezik -  az átváltoztatható vagy jegyzési 

jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
7. döntés -  ha a Jogszabály másként nem rendelkezik -  az alaptőke felemeléséről;
8. döntés -  ha a Jogszabály másként nem rendelkezik -  az alaptőke leszállításáról;
9. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
10. gazdálkodó szen/ezet alapítása vagy megszüntetése;
11. gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
12. Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított 

harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
13. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
14. a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a kijelölése, visszahívása, 

díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei 
tartalmának meghatározása;

15. a Vezérigazgató kijelölése (kinevezése), visszahívása és díjazásának megáliapítása, 
valamint, részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások 
meghatározása; továbbá, ha a Vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, 
felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony iétesítése, megszüntetése, 
munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása -  beleértve a végkielégítést 
Is) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti



munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az 
ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is

16. az éves üzleti terv és a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény szerinti értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekről készült közbeszerzési terv 
jóváhagyása, a középtávú stratégiai terv jóváhagyása;

17. a Társaság tulajdonában álló tárgyi eszközök tulajdonjogának bármely jogcímen történő 
átruházása, megterhelése, vagy ilyen jogügyletet eredményező jog alapítása, 
amennyiben a tárgyi eszköz értéke a 200.000.000,- Ft-ot, azaz kétszázmillió forintot 
meghaladja;

18. vagyoni értékű jog bármely jogcímen történő átruházása, megterhelése, vagy ilyen 
jogügyletet eredményező jog alapítása, amennyiben annak értéke meghaladja a
200.000.000,- Ft-ot, azaz kétszázmillió forintot;

19. kölcsön, illetve hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben annak értéke meghaladja a
200.000.000,- Ft-ot, azaz kétszázmillió forintot;

20. döntés bármely jellegű kötelezettségvállalás tárgyában, amennyiben annak értéke a
200.000.000,- Ft-ot, azaz kétszázmillió forintot meghaladja és az Alapító Okirat, a 
Jogszabály, vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik;

21. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapító okirat az alapító 
kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító a Vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató 
végrehajtani köteles.

2.2 A Vezérigazgató

A Vezérigazgató a Társaság ügyeit a jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapítói Határozatok, 
továbbá az SzMSz által meghatározott keretek között vezeti. Az SzMSz-t a Vezérigazgató 
alakítja ki és a Felügyelőbizottság hagyja jóvá.

A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetése keretében ellátja az ND Nonprofit Zrt. törvényes 
képviseletét harmadik személyekkel szemben. A Vezérigazgató önálló cégjegyzési joggal 
rendelkezik.

Az Alapító kizárólagos hatásköre a Vezérigazgató kijelölése (kinevezése), visszahívása és 
díjazásának megállapítása, valamint, részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz 
kapcsolódó juttatások meghatározása, továbbá, ha a Vezérigazgató a Társasággal
munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, 
megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása -  beleértve a 
végkielégítést is) gyakorlása.

Az ND Nonprofit Zrt. munkaszervezetének vezetése keretében a Vezérigazgató saját
hatáskörben dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat nem utal az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe, ennek keretében különösen:

• dönt az Alapító Okirat módosításáról a székhely, a telephely és a tevékenységi körök 
módosítása tárgyában;

« a Ptk. alapján gyakorolja az Igazgatóság törvényes jogait;
* kialakítja a Társaság belső munkaszervezetét, Irányítja és ellenőrzi a Társaság

tevékenységét;



gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve - a 
részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások 
meghatározását;
meghatározza az Alapító felhatalmazása alapján (Alapító Okirat 6.3. ) a Társaság Mt. 
208. § (1) bekezdése szerinti vezérigazgató-helyettese(i) és a Társaság munkavállalói 
számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, vagy 
más juttatást.
ellátja az Fdvtv-ben meghatározott társasági feladatokat;
gondoskodik az ND Nonprofit 2rt. részére a 406/2016. (XII. 10.) Kormányrendeletben 
meghatározott feladatok ellátásáról;
az Fdvtv. 10. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti esetekben gondoskodik a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő dohánytermék-kiskereskedelmére vonatkozó 
jogosultság gyakorlásáról, ideértve a kijelölések elvégzését is; 
dönt azokban a kérdésekben, melyeket az alapító okirat nem utal az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe.
a Társaság tulajdonában álló tárgyi eszközök tulajdonjogának bármely jogcímen történő 
átruházása, megterhelése, vagy ilyen jogügyletet eredményező jog alapítása, 
amennyiben a tárgyi eszköz értéke az 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot nem 
haladja meg;
vagyoni értékű Jog bármely jogcímen történő átruházása, megterhelése, vagy ilyen 
jogügyletet eredményező jog alapítása, amennyiben annak értéke nem haladja meg az
50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot;
kölcsön, illetve hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben annak értéke nem haladja meg 
az 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot;
döntés bármely jellegű kötelezettségvállalás tárgyában, amennyiben annak értéke az
50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot nem haladja meg és az Alapító Okirat, a 
Jogszabály, vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik.
A vezérigazgató felügyelőbizottsági jóváhagyásához kötött hatásköre:

o a Társaság tulajdonában álló tárgyi eszközök tulajdonjogának bármely jogcímen 
történő átruházása, megterhelése, vagy ilyen jogügyletet eredményező jog 
alapítása, amennyiben a tárgyi eszköz értéke az 50.000.000,- Ft-ot, azaz 
ötvenmillió forintot meghaladja és a 200.000.000,-Ft, azaz kétszázmillió forint 
értékhatárt nem haladja meg; 

o vagyoni értékű jog bármely jogcímen történő átruházása, megterhelése, vagy 
ilyen jogügyletet eredményező jog alapítása, amennyiben annak értéke 
meghaladja az 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot és a 200.000.000,-Ft, 
azaz kétszázmillió forint értékhatárt nem haladja meg; 

o kölcsön, illetve hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben annak értéke meghaladja 
az 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot és a 200.000.000,-Ft, azaz 
kétszázmillió forint értékhatárt nem haladja meg; 

o döntés bármely jellegű kötelezettségvállalás tárgyában, amennyiben annak értéke 
az 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot meghaladja és a 200.000.000,-Ft, 
azaz kétszázmillió forint értékhatárt nem haladja meg, valamint az Alapító Okirat, 
a Ptk., vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik.



2.3 Felügyelőbizottság

A Taktv. alapján a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából a Társaságnál 
Felügyelőbizottság kijelölése kőtelező.

Az Alapító -  a Taktv. 4.§.(2) bekezdése alapján -  a Társaságnál háromtagú 
Felügyelöblzottságot jelölt ki.

A Felügyelőbizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a Ptk. valamint a Bkr. 
tartalmazza. A Felügyelőbizottság az általa megállapított és az Alapító által jóváhagyott Ügyrend 
alapján végzi tevékenységét, ellátja továbbá a Taktv.-ben részére előírt feladatokat.

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, ellátja a belső ellenőr szakmai 
irányítását, ellátja a Bkr-ben meghatározottak szerinti feladatokat. A Felügyelőbizottság a 
Vezérigazgatótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve 
szakértővel megvizsgáltathatja. Folyamatosan ínformálódik a jóváhagyott éves terv 
teljesítéséről, a belső számviteli és pénzügyi rendről, a Társaság szabályzatairól és azok 
rendelkezéseinek végrehajtásáról.

A Felügyelőbízottság megvizsgálhatja az ND Nonprofit Zrt. valamennyi lényeges üzletpolitikai 
jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott 
eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli jelentésének 
birtokában határozhat.

A könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz 
javaslatot a Társaság Alapítója részére.

Az ND Nonprofit Zrt. mindenkori SzMSz-ét a Vezérigazgató alakítja ki és a Felügyelőbízottság 
hagyja jóvá.

Amennyiben a Vezérigazgató az ND Nonprofit Zrt-nél munkaviszonyban áll, akkor felette a 
munkáltatói jogkört - az Alapító kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogkörök 
kivételével -  a Felügyelőbízottság gyakorolja (Alapító Okirat 9.11.).

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint a vezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító 
Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a 
Felügyelőbizottság haladéktalanul értesíti az Alapítót.

A Társaság Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges (ügydöntő felügyelőbízottság) 
az alábbi ügydöntő, vezérigazgatói határozatok meghozatalához. A Felügyelő Bizottság ez 
esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbízottság tagjai is 
vezető tisztségviselőnek minősülnek.

• a Társaság tulajdonában álló tárgyi eszközök tulajdonjogának bármely jogcímen történő 
átruházása, megterhelése, vagy ilyen jogügyletet eredményező jog alapítása, 
amennyiben a tárgyi eszköz értéke az 50.000.000,- Ft-ot. azaz ötvenmillió forintot 
meghaladja és a 200.000.000,-Ft, azaz kétszázmillió forint értékhatárt nem haladja 
meg:

• vagyoni értékű jog bármely jogcímen történő átruházása, megterhelése, vagy ilyen 
jogügyletet eredményező jog alapítása, amennyiben annak értéke meghaladja az



50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot és a 200.000.000,-Ft, azaz kétszázmillió 
forint értékhatárt nem haladja meg;
kölcsön, illetve hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben annak értéke meghaladja az
50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot és a 200.000.000,-Ft, azaz kétszázmillió 
forint értékhatárt nem haladja meg;
döntés bármely jellegű kötelezettségvállalás tárgyában, amennyiben annak értéke az
50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot meghaladja és a 200.000.000,-Ft, azaz 
kétszázmillió forint értékhatárt nem haladja meg, valamint az Alapító Okirat, a 
Jogszabály, vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik.

3. Az ND Nonprofit Zrt. ellenőrzése, töivényességl felügyelete

3.1 A könyvvizsgáló

Az ND Nonprofit Zrt.-nél könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megválasztására, 
összeférhetetlenségére és tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. és a Taktv. 
tartalmazza.

A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Alapító, illetve a Felügyelőbizottság ülésére is meg 
lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez 
utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen Indokolt esetben utasítható vissza. A 
Társaság könyvvizsgálóját az Alapítónak a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját 
tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság 
vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a Vezérigazgató vagy 
a Felügyelőbízottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni.

3.2 Belső ellenőrzés

A belső ellenőr megbízási jogviszony alapján végzi a Társaság belső ellenőrzési feladatait, 
amely keretében feladatellátása kiterjed a Társaság minden tevékenységére, különösen a 
bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az 
eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

A belső ellenőrzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadói 
tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. 
Módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az 
irányítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósítását.

A belső ellenőrnek a jogszabályi előírások alapján meg kell felelnie a költségvetési szervnél és 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek 
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kőtelező továbbképzéséről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek azzal, hogy a külső szolgáltató
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vezetőjének legalább ötéves, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal kell 
rendelkeznie és ezt igazolni köteles.

A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai körében 
elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Elemzi és vizsgálja a rendelkezésre álló 
erőforrásokkal való gazdálkodást, az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. 
A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 
fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 
csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a Társaság 
működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, 
továbbfejlesztése érdekében. Nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések 
alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőr feladatait és felelősségi körét részletesen a Bkr. határozza meg.

Közvetlen felettese a Vezérigazgató, szakmai irányítását a Felügyeiőbizottság látja el. 
Munkarendjét éves szinten a Felügyelőbizottság készíti el és hagyja jóvá. Soron kívüli ellenőrző 
tevékenységre vonatkozó évközi utasításokra a Vezérigazgató és a Felügyelőbízottság jogosult.

3.3 Az ND Nonprofit Zrt törvényességi főügyelete

Az ND Nonprofit Zrt. törvényességi felügyeletét a Cégbíróság látja el.

A törvényességi felügyelet keretében a Cégbíróság -  többek között - ellenőrzi;
• az Alapító okirat, valamint az ND Nonprofit Zrt. szervezetére és működésére vonatkozó 

más okiratok megfelelnek-e a jogszabályoknak,
• az ND Nonprofit Zrt. szerveinek határozatai nem jogsértők-e, illetve nem ellentétesek-e 

az Alapító okirattal.
A Cégbíróság tön/ényességi felügyeletének részletes szabályait a cégnyilvánosságról, a 
cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény VI. és VII. Fejezetei az 
irányadóak.

3.4 A vezőigazgató közvetlen irányítása alatt álló, jogszabályi előírások alapján 
működő tanácsadók

3.4.1. Megfelőési tanácsadó
A megfelelési tanácsadó a Társaság alkalmazásában áll, a jogszabályi előírások (Bkr.) 
betartása mellett egy személy került kijelölésre.
Segíti a vezérigazgatót a Társaság belső kontrollrendszerének kialakításával, koordinálásával, 
működtetésével kapcsolatos jogszabályokból adódó feladatainak ellátásában.
A megfelelési tanácsadó feladatait és felelősségét a Bkr.-ben határozza meg és a Bkr. alapján 
létrehozott belső szabályzatok. A megfelelési tanácsadó feladatai különösen:

- annak elősegítése, hogy a köztulajdonban álló gazdasági tái^aság megfeleljen a 
tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a 
szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel.
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- azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és 
rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések 
feltárása,

- a köztulajdonban álló gazdasági társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a 
gazdasági társaság célkitűzéseinek, beiső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, 
továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés 
nyomon követése,

- a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében 
javaslatok készítése a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője 
részére, valamint a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések 
nyiivántartása, folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése,

- a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének, vezető testületének 
és a köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalóinak támogatása abban, hogy 
a köztulajdonban álló gazdasági társaság teljesítse a tevékenységére és működésére 
vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit,

- a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti 
szemlélet kialakításának támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések 
szervezésével,

- a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az 
integrált kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaság első számú vezetője általi meghatalmazás alapján a köztulajdonban álló 
gazdasági társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és 
visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával 
és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása,

- a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések 
vonatkozásában a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének 
folyamatos támogatása, tanácsadás.

3.4.2, tnformációbiztonsági felelős (IBF)
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló, 2013. évi L.
törvény meghatározza az állami és önkormányzati szervek által kezelt adatok és rendszerek
védelmének követelményeit.

Az információs rendszer biztonságáért felelős személy:
- gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával 

összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és 
fenntartásáról

- elvégzi ezen tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését
- biztosítja a szervezet Információbiztonsági szabályzatának naprakészségét
- elvégzi a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba 

sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását.
- véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a 

szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit
- kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal
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3.4.3. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az ED a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló
2016/679 rendelete 39. cikke határozza meg:

• tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint azok 
alkalmazottal részére az adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeikkel
kapcsolatban;

• ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos összes jogszabálynak való megfelelést, 
ideértve az auditokat, a figyelemfelkeltő tevékenységeket, valamint az adatkezelési 
műveletekben részt vevő személyzet képzését;

• tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a 
hatásvizsgálat elvégzését;

• kapcsolattartó pontként működik azon érintettek számára, akik személyes adataik 
kezelésével és jogaik gyakorlásával kapcsolatban keresik meg;

• együttműködik az adatvédelmi hatóságokkal, és kapcsolattartó pontként működik a
hatóságok felé az adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben.

ill. Általános Munkaszervezeti Alapeivek és Szabályok

f . Az ND Nonprofit Zrt. munkaszervezete

A Társaság munkaszervezetébe az ND Nonprofit Zrt.-vel munkaviszonyban álló dolgozók 
(munkavállalók) tartoznak.

A Társaság munkavállalóinak joga, hogy:

a) megismerje a Társaság terveit, célkitűzéseit,
b) a végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, 

amely az Mt., a munkaszerződés, valamint a Társaság belső szabályai alapján jár;
c) biztosítva legyen számára a biztonságos munkavégzés feltételei, eszközei, információi, 

iránymutatásai;
d) a törvényekben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségen túl csak közvetlen 

hozzájárulásával adhatók ki személyi és jövedelmi adatai harmadik személy részére.

A Társaság munkavállalói kötelesek:

a) a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését elősegíteni, a 
munkakörében, jogszabáiyokban, belső szabályzatokban és utasításokban 
meghatározott feladatokat előírt határidőben, megfelelő minőségben végrehajtani, azok 
végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni;

b) a kapott utasításokat késedelem nélkül végrehajtani akkor is, ha annak tárgyában külön 
végrehajtási utasítás nem került kiadásra;

c) a munkarendet, a bizonylati- és iratkezelési fegyelmet betartani;
d) munkaterületén a törvényességet betartani;
e) a munkakörével járó ellenőrzési feiadatokat folyamatosan és következetesen ellátni;
f) a Társaság vagyonának és eszközeinek megóvását előmozdítani;



13

g) baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, illetőleg az 
illetékesek figyelmét erre felhívni;

h) munkahelyén az előírt időpontban munkaképes állapotban megjelenni;
i) munkaidejét a követelményeknek megfelelő, hatékony munkavégzéssel eltölteni;
j) a felettese által kiadott munkát a jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, 

határidőre elvégezni és tevékenységéről felettesének beszámolni;
k) a Társaság ügyfeleivel és munkatársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes 

magatartást tanúsítani, öltözködésben és viselkedésben a Társaság követelményeinek 
megfelelni;

I) az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzéseken rendszeresen részt venni, a munkája 
ellátásához szükséges és előírt képesítést megszerezni;

m) a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, 
takarékosan kezelni;

n) a Társaság tulajdonát képező eszközöket és anyagokat csak a Társaság érdekében 
felhasználni, illetve hasznosítani, a jogtalan használattal a Társaságnak okozott kárt a 
munkajog szabályai szerint megtéríteni;

0) az üzieti és egyéb társasági titoknak minősülő adatokat, információkat megőrizni;
p) a munkavégzés során észlelt hiányosságokat feltárni.
q) az előírt helyen és időben munkavégzés céljából a munkahelyen megjelenni;
r) a munkahelyi vezető utasításait betartani;
s) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal ellátni;

A munkaszervezet a vezérigazgató-helyettes és a felelős igazgatók által irányított
szakterületekre tagozódik. Az igazgatók a vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá 
tartoznak.

Az ND Nonprofit Zrt. szervezeti felépítését az 1. számú mellékletben meghatározott szervezeti 
ábra (organigram) tartalmazza. A szervezeti ábra nem rendelkezik a Társaság alá-, és 
fölérendeltségi viszonyairól, a szolgálati utakról, a Társaság együttműködési viszonyairól; azt 
jelen SZMSZ szabályozza.

A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezető:
• Vezérigazgató-helyettes, a vezérigazgató általános jogkörű helyettese, a

munkaszervezet egyszemélyi felelős vezetőjeként gyakorolt hatás- és feladatkörében. 
Illetik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a Társaság
törvényes működéséhez szükségesek, valamint amelyeket számára az Alapító
meghatároz vagy előír.

A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetők és az irányított szakterületek:
• Vezérigazgató-helyettes

o Üzleti elemzési szakterület 
o Igazgatási szakterület

• Gazdasági szakterület
o Gazdasági szakterület 
o Humánpolitikai szakterület

• Jogi és Ellenőrzési szakterület
o Jogi szakterület 
o Ellenőrzési szakterület
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2. Az ND Nonprofit Zrt. belső szabályozási rendje

Az ND Nonprofit Zrt. egészét érintő általános és tartós jellegű feladatokat és rendelkezéseket a 
Társaság beiső szabályzatai, az egyéb Intézkedéseket a vezérigazgatói utasítások 
tartalmazzák. A szabályzatok és utasítások kiadására kizárólag a Vezérigazgató Jogosult, kivéve 
azon szabályzatok, melyek jóváhagyását jogszabály a Felügyelő Bizottság hatáskörébe utalja.

3. Aláírási Jog

A Társaság cégjegyzésére a Vezérigazgató önállóan jogosult. Ezáltal ellátja az ND Nonprofit Zrt. 
törvényes képviseletét harmadik személyekkel szemben.

A cégjegyzés körébe tartozó, képviselettel összefüggő aláírási jogot meg kell különböztetni a 
Társaság működése során, a Társaság szervezetén belüli aláírási jogtól.

Az Igazgatók és szakterületi helyetteseik aláírási joga kizárólag a saját szakterületének 
feladatellátása során elkészített szakmai anyagok és teljesítésigazolások aláírására jogosítja fel 
a vezetőt, mely azonban nem minősül cégjegyzési jognak. A Vezérigazgató-helyettes 
valamennyi szakterület vonatkozásában rendelkezik aláírási joggal.

Abban az esetben, ha a szakmai anyagok címzettjei hivatalos személynek (pl. miniszter, 
minisztérium, kormányiroda, egyéb kormányzati szervek, államigazgatási szervek, helyi 
önkormányzati képviselő-testületek tagjai) minősülnek, Illetve gazdasági társaságok vezető 
tisztségviselői, vagy egyesületek, szakmai szervezetek első számú vezetői az aláírási jog 
kizárólag a Vezérigazgatót, Illetve távollétében és helyettesítésében eljárva a Vezérigazgató
helyettest Illeti meg. Fenti rendelkezés nem vonatkozik az ND Nonprofit Zrt. napi rendszeres 
munkafolyamataival összefüggő, kötelezettséget nem keletkeztető dokumentumaira, azokat az 
Illetékes szakterület Igazgatója írja alá, továbbá azokra a dokumentumokra, amelyek az ND 
Nonprofit Zrt. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (továbbiakban MNV Zrt) és a Miniszterelnöki 
Kormányiroda között létrejött pénzügyi megállapodás alapján készültek el, azokat a szakterület 
a gazdasági Igazgató aláírásával készíti el. Azokban az esetekben, amely dokumentumok (pl.: 
negyedéves beszámoló, adatszolgáltatás, stb.) kizárólag a Vezérigazgató által írhatók alá, a 
Vezérigazgató által aláírt dokumentációhoz tartozó kísérőlevelet a szakterületi vezető is 
aláírhatja. A Vezérigazgató távolléte esetén jelen SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend 
betartásával gyakorolható az aláírási jog.

Abban az esetben azonban, ha a gazdasági társaság dohánytermék kereskedelemi 
tevékenységgel foglalkozik, a gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére küldendő 
szakmai anyag vonatkozásában az aláírási jogot azon Igazgató, illetve szakterület vezető is 
gyakorolhatja, amely szakterülethez tartozik azon feladat ellátása, amely keretében a szakmai 
anyag készült.

Azon szakmai anyagok vonatkozásában, amelyek tartalmukban koncessziós szerződés 
megszüntetéséről, dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó kijelölés 
keletkeztetéséről, Illetve kijelölés visszavonásáról rendelkeznek, aláírási jog kizárólag a 
Vezérigazgatót Illeti meg, nevezett anyagok a Vezérigazgató távolléte esetén, az SzMSz szerinti 
helyettesítési rend betartásával sem írhatók alá más vezető által.

A Gazdasági Igazgatót a személyzeti ügyek tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorláshoz 
kapcsolódó szakmai anyagok tekintetében Is megilleti az aláírási jog, kivéve a munkaviszonyt,
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megbízási jogviszonyt keletkeztető, megszüntető iratokat, illetve a Javadalmazás 
megállapításával kapcsolatban keletkezett iratokat.

4. Függelmi kapcsolatok (szolgálati út)

A 1. számú mellékletben szereplő szervezeti ábra tartalmazza a ND Nonprofit 2rt. szervezeti 
egységeinek sematikus függelmi kapcsolatrendszerét. Az egymással függelmi viszonyban lévő 
szervezeti egységek munkakapcsolatai a szolgálati út betartásával valósulnak meg.

Az SZMSZ, továbbá az egyéb szabályzatok, vezérigazgatói utasítások és intézkedések 
konkrétan előírják az egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos döntési, utasítási, 
véleményezési, javaslattételi információszolgáltatási és igénylési hatásköröket.

5. A feladat-, felelősségi - és hatáskörök általános szabályai

Az ND Nonprofit Zrt. minden munkavállalója felelős a feladatkörébe tartozó munkák, a 
kapcsolódó jogszabályi előírások, valamint az SZMSZ, továbbá az egyéb szabályzatok és 
utasítások szerinti munka elvégzéséért. Minden munkavállaló felelős továbbá a munkájával 
kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek, az SZMSZ és a többi belső utasításnak és a 
munkaköri leírásban foglaltaknak a megismeréséért és betartásáért.

Az ND Nonprofit Zrt. valamennyi munkavállalója köteles a munkakörébe tartozó feiadatokat és 
felettesének utasításait kellő időben és a legjobb tudása szerint végrehajtani.

Az egyes szakterületeket vezető munkavállalók az alábbiak, akik ellátják a felelősségi körükbe 
tartozó szakterületek feletti vezetési feladatokat:

• Vezérigazgató-helyettes
• Gazdasági Igazgató
• Jogi és Ellenőrzési Igazgató

Feladatuk általánosságban:
• a rendelkezésükre álló döntés-előkészítő adatok és információk Ismeretében döntenek 

mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabályok, belső szabályzatok a hatáskörükbe 
utalnak, illetve amelyek az irányításuk alá tartozó szervezet hatékony működéséhez 
szükségesek,

• közreműködnek az ND Nonprofit Zrt. tevékenységére vonatkozó éves üzleti terv 
kidolgozásában,

• közreműködnek az ND Nonprofit Zrt. munkaszervezetének és működésének 
fejlesztésében,

• közreműködnek az általuk közvetlenül irányított szakterület feladatainak 
meghatározásában,

• gondoskodnak az irányításuk, illetve vezetésük alatt álló szakterület feladatkörébe 
tartozó ügyek szakszerű ellátásáról

• jelen SZMSZ-ben vagy külön szabályzatban, utasításban előírt - együttműködésben 
történő döntésre előkészítésről,

• gondoskodnak a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséről és 
végrehajtásáról,
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szakmailag képviselik az ND Nonprofit Zrt.-t az irányításuk, ilietve vezetésük alá tartozó 
tevékenységek körében, döntenek a Vezérigazgató által meghatározott hatáskörben a 
szakmai irányításuk, Illetve vezetésük alá tartozó ügyekben, a szakterület 
feladatellátása körében aláírási joggal bírnak, 
javaslatot tesznek a szakterület létszámkeretének kialakítására, 
munkáltatói joggyakorlással kapcsolatos kérdésekben javaslatot tehetnek a 
Vezérigazgató részére,
részt vesznek az Irányításuk, Illetve vezetésük alá tartozó szakterületnek 
tevékenységükhöz szükséges és azzal kapcsolatos informatikai rendszerekkel 
szemben támasztott követelményeinek meghatározásában és a rendszerek 
rendeltetésszerű és szabályszerű működtetésében, meghatározzák az adott szakmai 
feladatok ellátásához szükséges adatok és Információk körét, tartalmát és jellegét, 
valamint ellátják a Vezérigazgató jogkörben megállapított adatgazdal feladatokat, 
biztosítják az ND Nonprofit Zrt. tevékenységéhez és ellenőrzéséhez adatok és 
információk szolgáltatását,
a szakterületükhöz tartozó folyamat- és kockázatgazdal feladatok ellátása, 
kockázatkezelési terv készítése és az abban foglaltak érvényesülésének figyelemmel 
kísérése, kockázatkezelés felülvizsgálata, az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása, 
naprakész állapotának biztosítása, együttműködés a megfelelési tanácsadóval, 
meghatározott Időszakonként a rendszerek felülvizsgálata
betartják és betartatják az adat- és titokvédelmi, valamint a biztonsági és 
információbiztonsági előírásokat.
javaslatot tesznek a szakterület által foglalkoztatott munkavállalók munkaköri 
feladataira,
biztosítják a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztást, 
megfogalmazzák és rendszerezik a feladatokat, kijelölik a feladat végrehajtásáért 
felelős munkavállalókat, 
minősítik, értékelik a munkavállalók munkáját,
folyamatosan vizsgálják és értékelik - részben a folyamatba épített ellenőrzések 
rendszerével, részben a rendszeres és eseti közvetlen ellenőrzésekkel - az Irányításuk, 
illetve vezetésük alá tartozó szakterület tevékenységét és működését, szükség esetén 
intézkednek, vagy intézkedést kezdeményeznek.

• kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szakmai terület munkáját érintő külső 
szervekkel.

• Társaság szabályzataiban foglalt, rájuk nézve releváns feladatok betartása és 
betartatása

A szakterületi vezetők felelősek az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó szakterület 
tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek és az eredményes munkavégzéshez 
szükséges tájékoztatás biztosításáért, a szakterület feladatkörébe tartozó feladatok ellátásának 
jogszerűségéért, szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért, a szakterület 
rendeltetésszerű működéséért, a megállapított feladatok teljesítéséért, illetve azok 
végrehajtásának ellenőrzéséért.

A szakterületi vezetők számára kőtelező szabály a szolgálati út betartása és betartatása. 
Indokolt esetben közvetlen utasítás kiadásával Is élhetnek a nem közvetlen irányításuk alá 
tartozó munkavállalók felé. A beosztott munkavállaló a kapott utasítás tartalmáról 
haladéktalanul, vagy akadályoztatás esetén az akadályoztatás elhárulását követően köteles a 
közvetlen vezetőjét tájékoztatni.
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Olyan személyek jeíenlétében, akik az üzleti titkot képező ügyben nem illetékesek, tárgyalást 
folytatni tilos, illetőleg az ilyen személyek jelenlétében csak titoktartási nyilatkozat kitöltése után 
lehet tárgyalást lefolytatni, kezdeményezni.

Üzleti titoknak minősül minden adat, rajz, irat, dokumentum, elektronikus file vagy bármely olyan 
ismeret, mely az ND Nonprofit Zrt. illetve az alapító szempontjából lényeges lehet, amit nem 
hoztak nyilvánosságra és amit az információ megszerzője is csak a feladat végrehajtása során 
ismerhet meg.

6. Vagyon-nyilatkozattételre kötelezettek köre

A Társaság eleget téve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvényben (a továbbiakban: Vnytv.) foglaltaknak, külön szabályzatban szabályozza az 
egyes vagyon-nyilatkozatok megtételére, illetve a megtett vagyon-nyilatkozatok kezelésére 
vonatkozó szabályokat a Vnytv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Vagyon-nyilatkozat megtételére kötelezett a Vnytv. 3. § (3) bekezdés ea) pontja alapján a 
Társaság azon munkavállalója, mely a Társaság által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásban részt vesz, valamint a Vnytv. 3. § 
(3) bekezdés c) pontja alapján a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet 
tisztségviselője és felügyelőbizottságának tagja.A vagyon-nyilatkozattételre kötelezettek közül a 
közbeszerzési eljárásban részt vevő munkavállaló vagyon-nyilatkozatát a Társaság részére a 
mindenkor hatályos szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni és átadni, ide 
nem én/e a Vezérigazgatót, aki a vagyon-nyilatkozatát a tulajdonosi joggyakorló részére köteles 
átadni.

IV. A Vezérigazgató, mint a munkaszervezet vezetője

Az ND Nonprofit Zrt. munkaszervezetét a Vezérigazgató vezeti, mely során a Vezérigazgató 
saját hatáskörben dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat nem utal az 
Alapító kizárólagos hatáskörébe.

A Vezérigazgató meghatározott feladatok ellátására elkülönült szervezettel, és - a 
Vezérigazgató döntésétől függően önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező vezetővel - a jelen 
SZMSZ 1. számú mellékletét képező szervezeti felépítés szerinti szakterületeken belül, vagy 
közvetlen vezérigazgató vagy vezérigazgató-helyettes alá tartozó csoportot, továbbá állandó 
vagy ideiglenes munkacsoportot, bizottságot hozhat létre.

A Vezérigazgatónak feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, 
intézkedési joga van.

A Vezérigazgatót távoilétében a Vezérigazgató-helyettes helyettesíti minden olyan ügyben, 
amely a Társaság cégjegyzés szerinti képviseletét nem érinti, és amelyet az Alapító nem utal a 
Vezérigazgató kizárólagos feladatkörébe.
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V. A Vezérigazgató-helyettes

A vezérigazgató-helyettes a vezérigazgató általános jogkörű helyettese, a munkaszen/ezet 
egyszemélyi felelős vezetőjeként gyakorolt hatás- és feladatkörében megilletik mindazon jogok 
és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a Társaság törvényes működéséhez
szükségesek, valamint amelyeket számára az Alapító meghatároz vagy előír.

A Vezérigazgató-helyettes szorosan együttműködik a Vezérigazgatóval és közvetlen módon 
szervezi és ellenőrzi az ND Nonprofit Zrt. szakterületeinek munkáját.

Közvetlenül a Vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozik a jogi és ellenőrzési Igazgató, 
valamint a gazdasági igazgató, valamint közvetlenül vezetése alatt áll az Elemzési szakterület 
és az Igazgatási szakterület

A Vezérigazgató-helyettest távollétében a Gazdasági Igazgató helyettesíti, a helyettesítés során 
a Vezérigazgató-helyettes helyett és nevében aláírási jog illeti meg.

A Vezérigazgató-helyettes feladatköre során;
Kidolgozza és javaslatot tesz a szervezet működésére a tulajdonosi jog gyakorlója által
megszabott Irányelveknek és a kömyezeti feltételeknek megfelelően.
A beosztott vezetők közreműködésével tervezi, szervezi és irányítja a szervezet 
tevékenységét, összehangolja a szakterületek munkáját.
Napi, operatív szinten koordinálja a szervezet működését, felmerülő problémákra 
megoldási javaslatot tesz.
Ellenőrzi a szervezet működését, beszámoltatja a szakterület vezetőit.
A jogszabályok adta lehetőségek között Irányítja a szervezet hatékony működését.
A célok, stratégiai programok megvalósítása érdekében javaslatot tesz az erőforrások 
szakterületek közötti szükséges átcsoportosítására.
Megtervezi a következő időszak munkáját, ellenőrzi a folyó feladatok végrehajtását, és 
értékeli a befejezett tevékenységeket.
Értékeli a Társaság üzleti tervét, javaslattételi lehetősége van a vezérigazgató felé a 
likviditás fenntartására, a vállalat hatékonyabb működésére vonatkozóan.
Megszervezi, hogy a Társaság rendelkezzen az összes, működéséhez szükséges 
szabályzattal, a beosztott vezetők segítségével koordinálja azok naprakésszé tételét, 
gondoskodik a szabályzatokban foglaltak betartásáról és betartatásáról.
Beszámolót készít a szervezet tevékenységéről, valamint a gazdasági szervezet 
működéséről.
Kapcsolatot tart a tulajdonosi jog gyakorlójával.
Kapcsolatot tart Felügyelőbizottsággal, szervezi üléseinek előkészítését.
Kapcsolatot tart a belső ellenőrrel, a szakterületekkel egyezteti a belső ellenőri 
jelentések részeként készített intézkedési tervet..
Üzleti elemzés és Igazgatási szakterülethez tartozó szerződéskötések levezénylése, 
szükséges pályáztatások lebonyolítása, szerződések szakmai koordinációja, 
szerződések időben történő létrejöttének biztosítása.
Üzleti elemzés és Igazgatási szakterület működésével kapcsolatos költségek 
határidőben történő ellenőrzése és felelősségteljes Igazolása.
Irányítja és felügyeli a Társaság dokumentumkezelési rendszerét.
Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a Társaság belső szabályzatai és a 
Vezérigazgató egyedi utasításai alapján a feladatkörébe tartoznak.
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VI. Az ND Nonprofit Zrt. munkaszervezetének szakterületei

1. Üzleti elemzési szakterület 

A Társaság elemzési szakterületének vezetését a Vezérigazgató-helyettes látja el.

A szakterülethez tartozó munkakörök a következők;
• üzleti elemző munkatárs
• informatikus munkatárs.

A szakterület feladatköre:
• A napi forgalmi adatokat kezelő rendszer kialakítása, tesztelése, fejlesztése, a rendszer 

felhasználói szinten történő alkalmazása.
• A dohánytermék gyártók és forgalmazók és azok termékeire vonatkozó regisztrációs 

adatok feltöitése, adatváltozások rögzítése, az adatok dohány-kiskereskedők és a 
dohány-kiskereskedelmi ellátó részére történő publikálása, készlet-nyilvántartó minősítő 
rendszer működtetése, valamint a regisztrált szoftver gyártókkal és felhasználókkal való 
kapcsolattartás.

• A dohányboltok napi forgalmi adatainak elemzése, nem várt eltérés esetén az eltérés 
okának elemzése, szükség esetén intézkedések foganatosítása (érintett szervezet 
értesítése, a Társaság egyéb szakterületeinek értesítése). Rendszeres beszámolók, 
terv-tény kimutatások készítése, az elemzési- és jelentési modeli kialakítása, 
fejlesztése. A ríportálási rendszer működtetésének biztosítása.

• Bl adattárház működtetése, kapcsolattartása az alkalmazás használatára szerződött 
termékregisztrátorokkal.

• A jövedéki adóról szóló törvény alapján a dohánytermékek árainak közzététele 
érdekében a 406/2016. (XII. 10.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint a 
szolgáltatott árbejelentések rendszerezése, feldolgozása és továbbítása

• Az információbiztonsági törvény előírásainak megfelelően a szen/ezet információ 
biztonsági átvilágításának és a biztonságos működésnek a biztosítása.

• A Társaság informatikai rendszereinek és eszközeinek üzemszerű működésének 
biztosítása

• A Társaság weblapjának üzemeltetése

2. Igazgatási szakterüiet

Az Igazgatási szakterületet a Vezérigazgató-helyettes irányítja, felel a szakterület feladatainak 
eivégzéséért.

A szakterülethez tartozó munkakörök a következők: 
titkársági főmunkatárs, 
igazgatási főmunkatárs 
titkársági munkatárs, 
irattáros és adminisztratív munkatárs, 
épületüzemeltetési munkatárs.
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A szakterület feladata:
• A Vezérigazgató és valamennyi szakterüieti vezető által összehívott értekezletek 

előkészítése, lebonyolítása, szükség szerinti dokumentálása, koordinálása.
• Az Fdvtv. szerinti mediációs tevékenység szervezése és ellátása.
• Partnerekkel lebonyolítandó értekezletek szervezése, koordinációja, teljeskörű 

lebonyolítása.
• A Társasághoz beérkező levelek bontása, iktatása, illetve levelek továbbítása postai 

úton, faxon vagy elektronikus úton
• A Társaság dokumentumkezelő rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátása.
• A szervezet működésének biztosításával kapcsolatos, a Vezérigazgató és az 

Vezérigazgató-helyettes által meghatározott feladatok ellátása.
• A Vezérigazgató személyi asszisztenciájának ellátása.
• Konferenciaszervezés
• Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a Társaság belső szabályzatai és a 

Vezérigazgató egyedi utasításai alapján a feladatkörébe tartoznak, továbbá amelyeket 
a közvetlen felettese számára feladatként megnevez.

• Szakterülethez tartozó szerződéskötések levezénylése, szükséges pályáztatások 
lebonyolítása, szerződések szakmai koordinációja, szerződések időben történő 
létrejöttének biztosítása

• Belső szabályzatok jogszabályokkal és a Társaság működésével kapcsolatos 
összhangjának biztosítása

• A szervezet működésének biztosításával kapcsolatos, a vezérigazgató és a 
vezérigazgató-helyettes által meghatározott feladatok ellátása különösen:

o ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása 
o mobil telefonok üzemeltetése 
o gépjárműflotta üzemeltetés

3. Gazdasági szakterület

A gazdasági szakterületet a Gazdasági Igazgató irányítja, felel a szakterület feladatkörének 
elvégzéséért. A Gazdasági Igazgató felett a munkáltatói jogkört a Vezérigazgató gyakorolja. A 
Gazdasági Igazgató a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt álló 
személy.

A Gazdasági Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök;
• kontroller,
• pénzügyi főmunkatárs
• pénzügyi munkatársak,
• pénzügyi és HR adminisztrációs munkatárs,

A Gazdasági Igazgatót távolléte esetén a kontroller helyettesíti, a helyettesítés során a 
Gazdasági Igazgató helyett és nevében aláírási jog megilleti.

A szakterület feladatköre:
• Kialakítja a Társaság számviteli, pénzügyi politikáját, kontrolling rendszerét, irányítja 

azok működését, közreműködik a stratégiai tervek kidolgozásában.
• Rendszeresen elemzi a Társaság számviteli, pénzügyi adatait, értékeli a szervezet 

számviteli, pénzügyi helyzetét, teljesítményét.
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• Előkészíti a beruházási és finanszírozási döntéseket a többi funkcionális részegység 
vezetőjével egyeztetve.

• Kapcsolatot tart a bankokkal, más pénzintézetekkel.
• Az MNV Zrt. nevében ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az MNV Zrt, a 

Miniszterelnöki Kormányiroda és az ND Nonprofit Zrt. között kötött Pénzügyi 
Megállapodás az ND Nonprofit Zrt. feladatkörében meghatároz.

• Javaslatot készít a működési költségvetés egyes elemeinek felhasználására, különös 
tekintettel a bérgazdálkodásra, jutalmazásra, premizálásra, üzemeltetésre, fenntartásra.

• Biztosítja, hogy a Társaság a mindenkor hatályos adószabályoknak eleget tegyen.
• Társaság tulajdonosa felé riportok elkészítésének biztosítása.
• A Társaságon belüli munkaviszony és egyéb jogviszony létesítésével, módosításával, 

megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
• Bér és egyéb személyügyi jellegű juttatás, társadalombiztosítási ügyintézés elvégzése.
• Foglalkoztatással kapcsolatos bejelentés, adatszolgáltatás, bevallás elkészítése.
• Javadalmazási rendszer működtetése.

Betöltendő pozíciók meghirdetése, munkavállalók felvételének, kiválasztásának 
menedzselése,
A szakterületet érintő levelek megválaszolása.
Üzleti terv összeállítása és elemzése az egyes részegységtől kapott adatok alapján, 
terv-tényadatok elemzése.
Szakterülethez tartozó szerződéskötések, szükséges pályáztatások lebonyolítása, 
szerződések szakmai koordinációja, szerződések időben történő létrejöttének 
biztosítása.

4. Jogi és Ellenőrzési szakterület

A jogi és ellenőrzési szakterületet a Jogi és Ellenőrzési Igazgató irányítja, felei a szakterület 
feladatkörének elvégzéséért. A Jogi és Ellenőrzési Igazgató felett a munkáltatói jogkört a 
Vezérigazgató gyakorolja. A Jogi és Ellenőrzési Igazgató a Vezérigazgató és a Vezérigazgató- 
helyettes közvetlen irányítása alatt álló személy.

A Jogi és Ellenőrzési Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök:
ellenőrzési csoportvezető,
• jogi munkatárs,
• ellenőrzési csoportvezető,
• ügyfélszolgálati főmunkatárs

Ellenőrzési csoportvezető közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök:
• koncesszió ellenőr munkatárs
• pályázatkezelési és koncesszió ellenőrzési munkatárs

Ügyfélszolgálati főmunkatárs közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök:
• ügyfélszolgálati munkatárs

A Jogi és Ellenőrzési Igazgatót távolléte esetén:
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• a jogi munkatárs helyettesíti a Jogi és ügyfélszolgálati szakterület feladat ellátása során, 
valamint az egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok kapcsán,

• az ellenőrzési csoportvezető helyettesíti az ellenőrzési szakterület feladat ellátása 
során.

• az ügyfélszolgálati főmunkatárs helyettesíti egészségvédelemmel kapcsolatos 
marketing tevékenység kapcsán

Az Ellenőrzési szakterület feladatköre:
• Gondoskodik a Páiyázatkezeiési rendszer és a Koncessziókezeiési rendszer 

megtervezéséről, kialakításáról, működtetéséről, jogszabályi megfelelőség 
biztosításáról

• Pályázati koordináció és lebonyolítás, kapcsolódó segédanyagok előkészítése, 
értékelés szervezése és lebonyolítása.

• Koncessziós szerződések állományának kezelése, új koncessziós szerződések 
megkötésének, koncessziós szerződések módosításának előkészítése, (a módosítást a 
jog készíti elő, pl.: öröklési ügyek, jogutódlással történő megszűnés)

• A dohánytermékkel ellátatlan települések vonatkozásában az Fdvtv. 10. § (1) 
bekezdése szerinti kijelöiés elvégzése, folyamatos kontroiltevékenység végzése a 
kijelölések szükségességéről.

• Kapcsolattartás a Koncesszió jogosultakkal I Koncessziót gyakorlókkal a koncessziós 
szerződés tekintetében.

• Koncesszió ellenőrzések helyszíni és adminisztratív elvégzése.
• Az elvégzett koncesszió ellenőrzési feladatokról összegző jelentés készítése
• Koncessziós szerződések előkészítésében közreműködés.
• A koncesszió ellenőrzésben hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és azok területi 

szerveivel való operatív kapcsolattartás az ellenőrzések hatékony lefolytatása 
érdekében, ideértve a hatóságok felé történő közérdekű bejelentések megtételét.

• A szakterületet érintő levelek megválaszolása.
• Részegység üzleti tervezésében vaió aktív részvétel, részegységre vonatkozó terv

tényadatok elemzése, nyomon követése.
• Külső megbízottak munkájának szervezése, tervezése, irányítása.
• Kapcsolattartás a pályázatokban közreműködő szervezetekkel. Az ellenőrzési 

tevékenységhez szükséges dokumentumok létrehozása, szükség esetén módosítása.
• Koncesszió ellenőrök munkatervének kialakítása és betartásának ellenőrzése.
• A koncesszió ellenőrök rendszeres beszámoltatása, a piaci információk figyelemmel 

kísérése, felettesei tájékoztatása, szükség szerinti döntés előkészítés.
• Ellátja a dohánytermék-kiskereskedők éves szakmai képzésével kapcsolatos 

feladatokat.

A Jogi szakterület feladatköre:
• Koordinálja a szervezet jogi képviseletének ellátását.
• Pályázatkezeléssel kapcsolatos jogi feladatok ellátása.
• Külső jogi tanácsadókkal, ügyvédi irodákkal való kapcsolattartás, megbízásuk 

koordinálása.
• Megkötendő Koncessziós szerződések tartalmi előkészítése.
+ Megkötött koncessziós szerződések módosításának, megszűntetésének előkészítése.
• Jogi munka megszervezése, beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése.
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Az ügykörében tudomására jutott Jogsértésekre felhívja a szervezet vezetőjének 
figyelmét, javaslatot tesz azok megszüntetésére.
Részegység üzleti tervezésében való aktív részvétel, részegységre vonatkozó terv
tényadatok elemzése, nyomon követése.
Részt vesz a szervezet belső szabályzatainak kidolgozásában, szakterületek 
megkeresésére jogi állásfoglalást, véleményezést ad.
a közbeszerzési eljárásokban részt vevő munkavállalóktól a Vnytv. alapján vagyon
nyilatkozatok bekérése és az átvett vagyon-nyilatkozatok kezelése.
Ellátja a Társaság valamennyi beszerzési tevékenységének koordinálását, beszerzések 
pályáztatásának irányítását, értékelésekben való részvéteit, beszerzési terv készítését, 
beszerzésekhez kapcsolódó kontrolling adatszolgáltatást.
A Pénzügyi Megállapodásban foglalt, koncessziós szerződésből eredő, jogi útra tereit 
követelések kezelésének koordinálása, kapcsolattartás a megbízott jogi irodával, jogi 
iroda munkájának koordinálása, jogi útra tereléssel kapcsolatos valamennyi döntés 
meghozatala
Közbeszerzési ügyintézés megszervezése, lebonyolítása.
Döntési anyagok előkészítése a Vezérigazgató részére.
A szakterületet érintő levelek megválaszolása.
Szakterületet érintő kötelező jellegű adatszolgáltatások biztosítása (pl.: NAIH. NKOH, 
ME, Közbeszerzési Hatóság, DKÜ, stb.)
Gondoskodik a koncessziós szerződések ellenőrzésének jogi hátterének kidolgozásáról 
Szükség esetén megszervezi és felügyeli a szervezet dolgozóinak jogi képviseletét.
A Társaság Ügyfélszolgálatának működtetése, ideértve az ügyfelekkel való telefonos és 
személyes kapcsolattartás biztosítását, szakterületet érintő levelek megválaszolását, 
illetve koncessziós szerződések megkötésének, módosításának és megszüntetésének 
Koncesszió jogosult. Gyakorló általi aláírásának intézése, a lebonyolítás 
menedzselését, valamint annak előkészítésében való közreműködést.
Ellátja az ND Nonprofit Zrt. a dohányzás visszaszorítását és az egészségvédelmet 
érintő feladatait az Fdvtv. 10/C. §.-a által meghatározottak szerint 
A Társaság által megkötött szerződések állományának naprakészen tartása, szerződés 
kezelés.
Kapcsolattartás a Társaság megbízott közbeszerzési szakértőjével (FAKSZ).
A Jogi és az Ellenőrzési szakterülethez tartozó szerződéskötések levezénylése, 
szükséges pályáztatások lebonyolítása, szerződések szakmai koordinációja, 
szerződések időben tőrténŐ létrejöttének biztosítása.
Szakterület működésével kapcsolatos költségek határidőben történő ellenőrzése és 
felelősségteljes igazoltatása.
Koncessziós pályázati koordináció és lebonyolítás, kapcsolódó segédanyagok 
előkészítése, értékelés szervezése és lebonyolítása.
Társaság sajtóközleményeinek előkészítése.
Kommunikációs e-maii címekre érkező megkeresések feldolgozása, 
megválaszolásának előkészítése
Közreműködés szakmai tartalmú sajtó megjelenések összeállításában.
A dohány-kiskereskedelemmel kapcsolatos szakmai állásfoglalások kiadása.
A Társaság weboidalának tartalmi szerkesztése.
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5. A Tái^aság szakterületeinek kapcsolata

A Társaság azonos szinten lévő szakterületei között mellérendeltségi, a különböző szinten lévő 
szakterületek között alárendeltségi kapcsolat áll fenn.

5.1 Mellérendeltségi kapcsolat

A mellérendeltségi kapcsolat alapján a munkatársak egymással a Társaság hatékony és 
eredményes működése érdekében a szükséges kérdésekben együttműködni kötelesek. A 
közöttük felmerülő esetleges vitás kérdésekben a munkatársak kötelesek kikérni a közös felettes 
véleményét, szükség szerint írásbeli véleményét, amely köti őket.

5.2 Alárendeltségi kapcsolat

Az alárendeltségi kapcsolat függőségi viszonyt, a szervezetek és munkatársaik egymás alá- és 
fölérendeltségét Jelenti. A függőségi viszony a gyakorlatban azt fejezi ki, hogy a 
munkaszervezeti hierarchia különböző szintjén elhelyezkedő vezetők irányítják beosztottjaikat.

5.3 Utasítási jogok

Utasítási jog illeti meg a Társaság vezetőit az irányításuk alatt lévő szakterületekhez tartozó 
munkatársak tekintetében. Utasítás kizárólag a Társaság működésével kapcsolatos 
tevékenységek és feladatok végrehajtása érdekében adható.

5.4 Szolgálati út betartása

Az ügyek intézése során a szolgálati út betartása a Társaság valamennyi alkalmazottjára nézve 
kőtelező. A beosztott dolgozóknak a feladatok végrehajtása során felmerülő problémák 
megoldása, az azokkal kapcsolatosan szükséges állásfoglalások, döntések megkérése 
érdekében közvetlen felettesükhöz kell fordulniuk.

5.5 Belső információs rendszer

A Társaság információs rendszerének feladata, hogy a belső mechanizmusok célszerű, 
gazdaságos és hatékony működéséhez, a folyamatok áttekintéséhez, az azokba történő gyors 
beavatkozáshoz, a megalapozott döntésekhez megbízható és értékelhető adatokat 
szolgáltasson.

A Társaság valamennyi alkalmazottja köteles a Társaság működésére, céljainak 
megvalósítására befolyással bíró, tudomására jutott információt haladéktalanul közölni az azzal 
kapcsolatos javaslattételi vagy döntési joggal rendelkező felettesével. Ez vonatkozik mind a 
munkavégzés során megszerzett belső, mind a képviselete ellátása során tudomására jutott 
külső információkra.

Az információk -  jellegüktől, valamint az információt kérő rendelkezésétől függően -  írásban 
vagy szóban adhatóak meg. Minden esetben írásba kell foglalni a rendszeresen előírt 
adatszolgáltatásokat, jelentéseket, amelyeket a belső szabályozások és az eseti utasítások 
tartalmaznak. Az írásba foglalt információ valódiságáért az aláíró felelősséggel tartozik, kivéve 
abban az esetben, ha a tudomására jutott információt kifejezetten bizonytalanként jelölte meg és 
erre írásban is utalt. Az információt a célzott iránynak megfelelően a lehető legrövidebb úton kell 
a címzetthez eljuttatni. Amennyiben az információ valamely szakterület működését érinti, vagy
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intézkedést tesz szükségessé, az írásba foglalt anyagból egy másolati példányt az érdekelt 
szakterület vezetőjének is meg kell küldeni.

6. Munkákon leírások

A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók részletes feladatait a munkaköri leírások 
tartalmazzák. A munkaköri leírások minden egyes munkavállaió saját, személyi anyagában van 
dokumentálva.

7. Munkaértekezlet

A Társaság Vezérigazgatója vagy a Vezérigazgató-helyettes szükség szerint, de legalább 
évente egy alkalommal a Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók részvételével értékelő 
munka-értekezletet tart, melynek témái;

• beszámol a Társaság eltelt időszak aiatt végzett munkájáról,
• értékeli a Társaság teljesítését,
• ismerteti a következő gazdasági év feladatait.

Az értekezleten a munkavállalók véleményeiket, észrevéteieiket és javaslataikat kifejthetik, 
kérdéseket tehetnek fei, és azokra váiaszt is kaphatnak.

A Társaság Vezérigazgatója szükség esetén a Társaság vaiamennyi szakterületi vezetője 
számára vezetői értekezietet tart. A vezetői értekezlet keretében a vezetők beszámolnak a 
szakterületet érintő feiadatok eliátásárói, különös tekintettel a határidős feiadatok elvégzésének 
státuszára. A Vezérigazgató tájékoztatja a vezetőket a feiadatellátásukhoz szükséges, újonnan 
felmerülő információkról, illetve újabb feiadatokat oszthat ki a szakterüietek vezetői részére, 
különös tekintettel a határidős feladatok elvégzésére.

A Vezérigazgató-helyettes a Társaság egyéb szakterületéért felelős vezetőivel szükség szerint 
beszámoló megbeszélést tart. A megbeszélésen a különböző munkaterületek vezetői 
beszámolnak a területükön történt munkáról, a tervszámok alakulásáról, illetve a rendkívüli, 
előre nem tervezhető eseményekről, amelyek vezetői döntést igényeinek.

A napi munkavégzéshez szükséges munkaértekezieteket munkavállalók saját maguk is 
kezdeményezhetnek, az ilyen típusú munkaértekezletek gyakoriságát a téma igénye szabja 
meg.

VII. Záró rendelkezések

Az ND Nemzeti Dohánykereskedeimi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Vezérigazgatója áital kialakított Szervezeti és Működési Szabályzatot a Társaság 
Felügyelőbizottsága. 28/2020/(06.30.) FB sz. határozatával hagyta jóvá. Jelen Szervezeti és 
Működési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Társaság Felügyelőbizottsága 
18/2017.(V.9.) FB sz. határozatával jóváhagyott és 2017. május 9. napjától hatályos Szervezeti 
és Működési Szabályzat hatályát veszti.
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