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BEVEZETO

A Digitalis Jólét Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság (a továbbiakban, mint: Társaság)
szervezeti felépItésének és müködésének alapdokumentuma a Szervezeti és Müködési
Szabályzat (továbbiakban, mint: SZMSZ).
Az SZMSZ a Társaság szervezeti struktürajának, valamint vezetésének és gazdálkodásának
alapvetö szabályait tartalmazza. Az SZMSZ meghatározza a Tarsaság mflködésével
kapcsolatos célokat, legfontosabb feladatokat, kovetelményrendszert, valamint a Társaság
szervezeti felépItésével kapcsolatos alapveto hatásköri és felelösségi szabályokat.
Jelen SZMSZ a Polgári Torvénykonyvrôl szóló 2013. évi V. törvény, valamint a
cégnyilvánosságról és a bIrósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
a csôdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény rendelkezései,
valamint a munka torvénykonyvérôl szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján készült.
A társasági formára, képviseletre, felelösségre, ugyvezetésre, felugyelobizottságra és a
konyvvizsgálora vonatkozó alapvetö szabályokat a Polgári Torvénykonyvröl szóló 2013. évi
V. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyesulésijogról, aközhasznñ
jogállásról, valamint a civil szervezetek müködéséröl es támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb müködéséröl
szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései határozzák meg.
Az SZMSZ elöIrásai nem lehetnek ellentétben a hatályos jogszabályok, valamint a Társaság
AlapItó Okiratának rendelkezéseivel, illetve az tulajdonosi joggyakorló határozataival.
Jelen szabályzat a kihirdetds napján lép hatályba.
Budapest, 2019. január 10.
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I. FEJEZET
A Társaság adatai, jogállása és célja
Társaság alapadatai:

Elnevezése: Digitalis Jólét Nonprofit Korlátolt Felelössegü Tãrsaság
RövidItett elnevezése: Digitalis Jólét Nonprofit Kft.
Székhelye: 1016 Budapest, Gellerthegy utca 30-32.
Fióktelepe: 3519 Miskolc, Iglói utca 2.
Honlapja: www.djnkft.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-986454
Statisztikai számjele: 23733251-7490-572-01
Adószáma: 2373325 1-2-41
Társaság jogállása

A Digitalis Jólét Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaság a Magyar Allam 100%-os
tulajdonában álló, egyszemélyes közhasznü nonprofit korlátolt felelôsségu társaság. ahol a
tulajdonosi jogokat az InnováciOs és Technológiai Miniszténum gyakorolja.
A Társaság alapItói, vagy tulajdonosi jogokat más gazdálkodó szervezet felett nem gyakorol.
Tarsasag a cél szerinti közhasznñ tevékenységéböl, illetve a vállalkozási tevekenysegeböl
származó bevételeit és ráfordItásait elkUlönItetten tartja nyilvan.
Társaság alaptevekenysege (közhasznü tevekenysege) és célja:

A Társaság az AlapItó Okiratban meghatározott közhasznü céljainak elérése érdekében végzi
tevékenységét.
A társaság célja, hogy 2017. január 01. követöen tevékenységevel közremüködjOn, az
internetröl és a digitalis fejlesztésekröl szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei
alapján a Kormány által vegrehajtando Digitalis Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.)
Korm. határozatban rogzItett feladatok ellátásában, melynek célja a tudatos, értékteremtö
internethasználat támogatása, a magyar gazdaság digitalis átalakItása, ezáltal a magyar
társadalorn és a magyar nemzetgazdaság digitalis fejlesztése.
A Tarsasag alapvetö szakmai feladata a Digitalis Jólét Program és az annak kibövItéséröl szóló
1456/2017 (VII.19.) Korm. határozatban megjelölt Digitalis Jólét Program 2.0 keretében
megvalósItando feladatok vegrehajtásdban történö kozremflködés, annak koordinálása,
hatékony megvalosItásãnak elosegItese, a vegrehajtashoz szukseges elözetes megalapozó
szakértöi tanulmanyok beszerzése, a végrehajtásban részt vevö szakmai szervezetekkel történö
kapcsolattartás, adatgyujtes és informacionyujtas.
A Digitalis Jólét Program vegrehajtásával osszefuggô egyes feladatokról, valamint a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugynoksegrôl szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
modosItasarol szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint a DJP
végrehajtasaban a Tarsasag vesz részt.
A Tarsasag közhasznü céljainak teljesItéséhez sziikséges tevékenységi köröket (TEAOR) az
AlapItó Okirat tartalmazza.
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II. FEJEZET
A Tãrsaság szervezeti felépItése, szakmai felugyelete és vezetése
A Társaság szervezete

A Társaság szervezeti felépItését az 1. számi mellékiet tartalmazza.
A Társaság szakmai irányItása és vezetése
Tulajdonosi joggyakorlo

A Társaság a Magyar Allam tulajdonában álló egyszemélyes közhasznü nonprofit korlátolt
felelösségü társaság.
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megifletö tulajdonosi
jogok es kotelezettségek osszességét gyakorló személyek kijelöléséröl szóló 1/2018. (VI. 25.)
NVTNM rendelet 1. melléklet VII. fejezet 2. pontja alapján az államot megilletö tulajdonosi
jogok és kotelezettségek osszességének gyakorlója az Innovációs és Technológiai Minisztériurn
(1011 Budapest, Fö u. 44-50., PIR-törzsszám:764410, adószám: 15764412-2-41).
Felugyelöbizottság

A felugyelôbizottságra vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Torvénykonyvrôl szóló 2013. évi
V. torvényben foglaltaknak megfelelóen a Társaság AlapItó Okirata tartalmazza.
-

-

Szakmai Vezetö
Az Innovációs és Technologiai Minisztérium szervezeti és müködési rendjének ideiglenes
meghatározásáról szóló 1/2018. (VII. 23.) ITM utasitás 1. ifiggeléke szerint a Társaság felett a
miniszteri hatáskört gyakorló állami vezetô, a miniszter (a továbbiakban: Miniszter)
A Miniszter felkérése alapján a szakmai vezetö (a továbbiakban: Szakmai Vezetö) segiti az
Ugyvezetô munkáját. Szóban és Irásban javaslattal élhet a Társaság szakmai feladatellátását,
valamint a Társaság a Digitalis Jólét Program végrehajtásával osszefuggô egyes feladatokról,
valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugynoksegrôl szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm.
rendelet módosItásáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Konm rendeletben foglalt közfeladatainak
vegrehajtását illetôen.
-

—

A Szakmai Vezetö ezen minôségében képviseli a Társaságot a kormányzati szereplôkkel,
szakmai és civil szervezetekkel történô egyUttmükOdes során. Ezen felül mind hazai, mind
nemzetközi fórumokon, képviseli a Digitalis Jólét Programot, tartja és szervezi a nemzetközi
kapcsolatokat.
A Miniszter kijelölése alapján a Szakmai Vezetô, a Kormány javaslattevô és véleményezô
tevekenyseget végzô szerveként, testUleteként Iétrehozott Digitalis Jólét Tárcaközi
Munkacsoport (DJTM) vezetô-helyettese.
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Ugyvezetô

A Társaságot a jogszabályokban rneghatározott feladat- és hatáskörben eljárva az egyvezeto
vezeti. Az Ugyvezetô önállóan képviseli a társaságot harmadik személyek, hatoságok,
bIróságok elôtt, továbbá cégjegyzési joga általános ës önálló. Az Ugyvezetä képviseleti és
cégjegyzési jogát egyedül az AlapItó Okiratban meghatározott esetekben, a tulajdonosi
joggyakorló korlátozhatja.
A Társaság Ugyvezetôje a hatályos jogszabályok és az AlapItó Okirat által meghatározott
kOrben szervezi es irãnyItja a Tarsaság mükddését és gazdálkodását, végzi a Társaság
ügyvezetése körébe tartozó feladatokat, gyakoroija a munkáltatói jogokat és végrehajtja az
tulajdonosi j oggyakorlói Határozatban foglaltakat.
Ugyvezetä az AlapItó Okiratban meghatározott eläzetes véleményezést, jóváhagyást, vagy
döntést igénylô ugyeket a szukséges dokumentumok megkuldésével koteles elôterjeszteni a
felugyelöbizottsãg, a tulajdonosijoggyakorló, vagy az állandó kOnyvvizsgãLó részére.
Az Ugyvezetö felelös a Társaság feletti egységes irányItási. valamint be- és elszámoltatási
rendszer fenntartásáért. zavartalan müködtetéséért.
Az Ugyvezetô köteles Iegalább 2 hetente személyes konzultációs lehetöséget biztosItani a
Szakmai Vezetônek.
Az Ugyvezetô felelôs a Szervezeti és Müködési Szabályzatnak, valamint a hatályos
jogszabalyok által elöIrt, illetve a megfelelôen szabályozott mflködéshez szukséges további
szabályzatok megalkotâsáért.
Az Ugyvezetô felelôs a hivatali munkarend, az ugyintézés és iratkezelés, valamint a
gazdálkodás szabályainak betartásáért és betartatásáért.
Az Ugyvezetö elöterjeszti a Szakmai vezetô részére az általajováhagyott a Társaság számviteli
jogszabályok szerinti eves beszámolóját és a pénzügyi gazdálkodására, befektetési politikájára
vonatkozó javaslatát.
Az Ugyvezetô felelôs a pénzugyi és a számviteli jogszabályokban elôIrt beszárnolási,
tájékoztatási, ellenôrzési és egyéb kotelezettségek telj esItéséért.
Az Ugyvezetô koordinálja a gazdálkodási, pénzügyi, számviteli, elernzési, tervezési.
vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységek ellátását.
Az Ugyvezetô koordinálja és felugyeli a koltségvetesi támogatások, a saját bevételek és az
európai unios pályázati források felhasználásának folyamatát, szabályszerü felhasználását.
Az Ugyvezetô irányItja és koordinálja a személyzeti ugyek intézését, felelös a Társaság
humánerôforrás-gazdálkodásáert.
Az Ugyvezetä az tulajdonosi joggyakorlo által jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat
figyelembevétele mellett meghatározza a Társaság személyi juttatásait, létszám-, bér- és
jutalmazási tervét.
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Az Ugyvezetô figyelemmel kIséri a Társaság informatikai, nyilvántartó es szolgáltató
rendszereinek hiteles, megbIzható és biztonságos üzemeltetését, gondoskodik a Társaság
honlapján feltuntetett adatok naprakészen tartásáról.
Az Ugyvezetö irányItja az adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátását.
Az Ugyvezetô ellátja közérdekü bejelentésekkel, ajogszabályi elôIráson, illetve az tulajdonosi

j oggyakorló által igényelt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Az Ugyvezetô gondoskodik a Társaság feladatkörébe tartozó közfeladatok végrehajtásáról, a
szervezeti mflködés tárgyi, személyi es pénzugyi feltételeinek biztosItásáról.
Az fJgyvezetô közvetlenül irányItja a Gazdasági Reszleg Vezetô, a Jogi Részleg Vezetö, a
Titkárságvezetô tevékenységét.
Az Ugyvezetät akadályoztatása esetén szakmai ugyekben az illetékes divIzió vezetöje,
gazdálkodási jellegfl ugyekben Gazdasági Részleg Vezetô helyettesIti, akik ezen feladataikat
az Ugyvezetö rendelkezése és szakmai iránymutatása szerint látják el.
Kabinet

A Kabinet feladata a Társaságban folyó szakmai munka koordinációja. Feladata továbbá, az
(Jgyvezeto munkájának szakmai segItése és a külsô szervezetekkel való kapcsolattartás.
A Kabinet elkészIti az értekezleteken elhangzott feladatokról szóló emlékeztetOt, valamint
gondoskodik annak továbbItásáról valamennyi érintett szereplô részére.
A Kabineten belül titkárság mflködik.
Titkárság
A Titkárság kezeli az Ugyvezetô naptárbejegyzéseit, intézkedik az értekezletek,
munkamegbeszélések összehIvásáról, az érintettek értesItéséröl. Kapcsolatot tart az Ugyvezetä
által megjelolt külsô személyekkel, szervezetekkel.
A Titkárság gondoskodik az Ugyvezetô hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratIv es
koordinációs elôkészItésérôl, a feladatok folyamatos ellátásáról.
A Titkárság látja el az iratkezelési és irattározási feladatokat, gondoskodik ezen rendszer
hatékony és folyamatos müködéséröl.
Allandó szakértôk
Az állandó szakértö az AlapItó, a Szakmai Vezetô vagy az Ugyvezetô felkérése alapján
bizonyos szakmai feladat ellátásában közremüködä személy.
Az állandó szakértök feladata a rájuk bIzott témában az illetékes divIzióval történô
egyuttmükodés a Társaság alaptevékenységét képezô feladatainak végrehajtását illetäen.
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III. Fejezet
Belsö müködési terület

A Társaság mflködtetését, feladatellátásának operatIv támogatását végzö funkcionãlis egység a
belsô mflködési terület. (2. számü mellékiet).
A belsö müködési területen reszlegek mflködnek.
Részlegek

A Társaságban Gazdasági Részleg, Jogi és Beszerzési Részleg, Kommunikációs és
Rendezvényszervezä Részleg, valarnint Informatikai Uzemeltetési Részleg mflködik.
A Részleget a Társaság munkavállalójaként a részlegvezetô vezeti.
Gazdasági Részleg

A Gazdasagi Részleg felelOs azon feladatok megfelelô ellátásáért, amelyeket a vonatkozó
jogszabályok a Társaság gazdasági szervezete részére elöIrnak.
A Gazdasági Részleg hajtja végre a jogszabályokban, az AlapItó Okiratban, a belsô
szabályzatokban, a tulaj donosi joggyakorloi és felugyelôbizottsági határozatokban, ugyvezetôi
utasItásokban meghatározott gazdálkodãsi vonatkozásü feadatokat.
A Gazdasági Részleg az Ugyvezetö felhIvására adatot, információt szolgáltat a Társaság
gazdasági és pénzugyi helyzetérôl, nyilvántartásairól.
A gazdasági részegvezetô felelôs a pénzUgyi es gazdasági tárgyü szabályzatok elkészItéséért,
majd a kihirdetést kOvetöen gondoskodik, azok munkavállalók általi megismerésérôl es
betartásáról.
A gazdasági részlegvezetö helyettesItésére a gazdasagi reszlegvezetö irásban kijelölt
munkavállalója jogosult.
Jogi és Beszerzési Részleg
A Jogi és Beszerzési Részleg feladata a Társasag hatályos jogszabályok szerinti müködésének
biztosItása, ellenörzése és felugyelete.
A Jogi es Beszerzési Reszleg elökészIti a Társaság által kOtött szerzödéseket, egyéb
megállapodásokat, ellátja azok jogi szempontii véleményezését.
A Jogi és Beszerzési Részleg feladata az adatbekérésre jogosult külsô szervezetek, hatóságok
részére a kért jogi vonatkozásü adatok, nyilatkozatok elôkészItése, a kOzadat igenylesek
telj esItésének elökészItése.
A Jogi es Beszerzési részlegvezetö ellenörzi a Társaság belsö szabályzatainak az AlapIto
Okirattal, illeive a vonatkozó jogszabályi elöIrásokkal való osszhangját és kezdeményezi azok
módosItását.
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A Jogi és Beszerzési Részleg részlegvezetô gondoskodik az adatvédelmi és adatbiztonsági
feladatok végrehajtásáról (DPO).
A Jogi és Beszerzési Részleg részlegvezetö helyettesItésére a jogi és beszerzési részlegvezetô
Irásban kijelölt munkavállalója jogosult.
A Jogi és Beszerzési Részleg feladata a Társaság alábbi jogi ügyeivel foglalkozó Ugyvédi
irodákkal történö kapcsolattartás:
-

-

-

-

-

Társasági jog, munkajog, cégképviselet;
Kötelmi jog és beszerzések;
Közbeszerzési eljárások bonyolItás
MI KoalIció és Közszolgáltatás- Fejlesztési OperatIv Program (KOFOP);
Egyetemi egyuttmflkodések.
Kommunikãciós és Rendezvényszervezô Részleg

A Kommunikációs és Rendezvényszervezô Részleg az Ugyvezetô és Szakmai Vezetö

irányItása mellett ellátja a Társaság feladataihoz kapcsolódó kommunikációs feladatokat.
A Kommunikációs és Rendezvényszervezô Reszleg megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenôrzi
a Társaság kommunikációs, reklámozási PR-tevékenységét.
A Kommunikációs es Rendezvényszervezä Részleg feladata a reklámköltségek tervezése,
figyelemmel kIsérése, reklámszerzädések megkotésének kezdeményezése, szakmai
kiállItásokon való részvétel szervezése, tájékoztató programok tartása.
Informatikai Uzemeltetési Részleg

Az Ugyvezetô közvetlen irányItása mellett az Informatikai Uzemeltetési Részleg feladata a
Társaság informatikai rendszerének teijes körü üzemeltetése és annak fejlesztésével
kapcsolatos munka elvégzése, valamint az információbiztonsági követelmények megvalósItása.
IV. Fejezet
DivIzió

A Társaságon belül az alábbi divIziók müködnek:
Digitalis Stratégiák DivIzió,
Digitalis Technológiak DivIzió,
Digitalis Pedagógiai Módszertani Központ,
Digitalis Gyermekvédelmi DivIzió,
Digitalis Exportfej lesztési Tudásközpont,
Digitalis Startupfejlesztdsi DivIzió,
Digitalis Termékek DivIzió,
Digitalis Vállalkozások DivIzió,
Digitalis Sport Tudásközpont,
Nemzetközi Projektek DivIzió.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A divIziók létszámát az Ugyvezetö határozza meg a rendelkezésre álló létszámkeret
figyelembevételével.
A divIzió feladatkörét az Ugyvezetö, a Szakmai Vezetô és a divIzióvezetô javaslatára az
Ugyvezetö hagyj a j óvá.
Digitalis Stratégiák DivIzió

A divIzió feladata elsösorban a Digitalis Jólét Program 2.O-ról szóló kormányhatározatban
megfogalmazott stratégiákkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának koordinációj a és nyomon
követése.
A divIzió feladata a feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat biztosItó Támogatási
Szerzôdések szakmai tartalmának elôkészItése.
A divIzió feladata a feladatok szakmai végrehajtásával kapcsolatos beszerzések lefolytatása, a
feladatokhoz kapcsolódó szerzôdések szakmai elökészItése és végrehajtásuknak koordinációj a.
Digitalis Technológiák DivIzió

A divizió feladata a DJP végrehajtása nyomán felismert 1egijabb digitalis technologiák és az
állam üj techriológiák kapcsán betöltött lehetséges szerepének és feladatainak meghatározása.
A divIzió feladatkörébe az ötödik generációs (5G) mobiltechnológiai fejlesztések, a
mesterséges intelligencia, a fintech, a blockchain és a további infrastruktüra-fejlesztések
koordinációja, tartozik (Gigabity Society, Felsöoktatási, kutatóintézet és kozgyüjtemény
infrastrukti.ra fejlesztés, Wi-Fi programok). A divIzió feladata továbbá a legüjabb digitalis
trendek folyamatos monitoringja, a DJP számára j, releváns területek felismerése. A divIzió
az innovatIv technológiák mentén szukséges beszerzések lefolytatását, a feladatokhoz
kapcsolódóan létrejött stratégiâk végrehajtását, szakmai szovegezési elôkészitô folyamatok,
valamint a koalIciók és szakmai munkacsoportok koordinációját és mflködtetését végzi.
A Szakmai Egyuttmükodesek és Munkacsoportok DivIzión belül 5G KoalIció Programiroda és
MI KoalIciO Programiroda mfiködik.
5G KoalIció Programiroda
Az 5G KoalIció keretében a programiroda koordinálja a koalIció 5 szakmai munkacsoportját,
azok tevekenységet, az elnökséget, illetve plenáris ülést szervez, beszerzéseket
lebonyolItasaban vesz rész, kapcsolatot tart a szakértôvel.

MI KoalIció Programiroda
Az MI KoalIció keretében a programiroda koordinálja a koalIció 6 munkacsoportját, a
munkacsoportok melletti projektcsapatokat, az elnökséget, és a plenaris ülést, valamint a
szukséges beszerzések lebonyolItását koordinálj a.
Digitalis Pedagógiai Módszertani Központ

A Digitalis Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) Magyarország Digitalis Oktatasi
Strategiajanak (a továbbiakban: DOS) szakmai implementaciojat tamogato szervezet. Feladata
a kOznevelés, a szakképzés és a felsöoktatás digitalis atalakItasanak módszertani tamogatasa,
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szakmai hátterének és szakértôi bázisának biztosItása, valamint a DOS megvalósItásához
kapcsolódó pályázatok és kiemelt projektek szakmai felugyelete.
Digitalis Gyermekvédelmi DivIzió

A Magyarország Digitalis Gyermekvédelmi Stratégiáj ának megvalósulásával kapcsolatos
feladatok osszehangolásáért a Társaság szervezetén belül a Digitalis Gyermekvédelmi DivIzió
felel, amely koordinálja, hogy minden érintett szereplö a köznevelési intézményrendszer, a
civil szervezetek, a gyermekvédelmi intézményrendszer, a bflnmegelôzö es bünüldözô szervek
egyuttmükodése megvalósuljon a káros internetes tevékenységek elleni fellépésben.
—

—

Digitalis Exportfejlesztési Tudásközpont

A Digitalis Exportfejlesztési Tudáskozpont feladata Magyarország Digitalis Exportfejlesztési
Stratégiáj a (a továbbiakban: DES) végrehaj tásának koordinációj a.
A divIzió feladata a DES-ben foglalt feladatok végrehajtása, a HYPER rendszer müködtetése,
az IKT Exportakadémia müködésével kapcsolatos koordinatIv szerep betöltése, elOadók
küldése, a cégek külföldi targyalasai sikerességének visszamérésében történö aktIv
szerepvállalás, valamint a Kulgazdasági és Kulugyminisztériummal (KKM) és
háttérintézményeivel történö szakmai kapcsolattartás, és a nemzetközi kozigazgatási szakértöi
program müködtetése.
Digitalis Startupfejlesztési DivIzió
A divIzió feladata Magyarország Digitalis Startup Stratégiája végrehajtásának koordinációja,
az innovatIv, nagy növekedési potenciallal rendelkezö startup vállalkozások létrejöttének es
fejlôdésének támogatása a vállalkozó szellem, a vállalkozói kompetenciák és az egyuttmükodés
kultñrájának megerôsItésével, a támogató üzleti kornyezet fejlesztésével és a finanszIrozási
források célzott elérhetövé tételével.
Digitalis Termékek DivIzió

A Digitalis Termékek DivIzió feladata a Digitalis Jólét Program nyomán létrejött állampolgárok
által igénybe vehetô termékek létrehozása és fenntartása.
A divIzió feladata a Digitalis Jólét Alapcsomag vedjegy gondozása, a pályázatok koordinációja,
valamint Tanácsadó Testület mflködtetése.
A divIzió feladata a Digitalis Jólét Pénzugyi Védjegy kialakItása, gondozása, a pályázatok
koordinacioj a, valamint Tanácsadó Testület mükodtetése.
A divIzió feladata a lakossag szamara ingyenesen rendelkezésre allo, jogtiszta és biztonsagos,
tamogatott szofivercsomag (Digitalis Jólét Szoftver Alapcsomag) elérhetävé tétele.
A divIzió feladata a Digitalis Jólét Klub létrehozása és fenntartása a lakossag digitalis
kompetenciainak fejlesztése érdekében.
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A divIzió feladata a Regionális InteraktIv Társadalrni Alkalmazás (a továbbiakban RITA, amely
a hátrányos helyzetu társadalmi retegek számára fejlesztett alkalmazás, amely a mindennapi
élethelyzetekhez kapcsolódó ugyintezésben nyüjt segItséget a célcsoport részére)
koordinációj a.
Digitalis Vállalkozások DivIzió
A divIzió feladata a Digitalis Jólét Program nyomán létrejövö. a vállalkozások digitalis
felkészultségét növelö, illetve digitalis megoldások kialakItását támogató termékek létrehozása
és fenntartása.
A divIzió feladata a Digitalis Jólét Pénzugyi Program keretében EU-s támogatási konstrukciók
létrehozásának koordinációja (Digitalis Jólét Tôkeprogram. Digitalis Jólét Hitelprogram), az
EU-s támogatási konstrukciók keretében elôminösItési, felhordási és monitoring feladatok
ellátása.
Digitalis Sport Tudásközpont
A divIzió feladata Magyarország Digitalis Sport Stratégiája végrehajtásának koordinációja
annak érdekében, hogy a magyar sport sikereire, hagyomanyaira, szellemi eröforrásaira, illetve
az innovációs tevékenységre épItve megtorténjen olyan üj digitalis alkalmazások, megoldasok,
terrnékek hazai kifejlesztése, amelyek globálisan is versenyképesek lehetnek.
Nemzetközi Proj ektek DivIzió

A divIzió feladata a Társasag nemzetközi alapokból megvalósuló projektjeinek szakmai
megvalósItása.
A divIzió feladata az Ecolnn Danube (Eco-innovatively connected Danube Region) projekt
keretében az ökoinnovációs fejlesztések tárnogatása, a témával kapcsolatos K+F+I eredmények
létrehozásânak erôsItése es regionalis-nemzetkozi szinten történô terjesztése, a fejlesztôk és az
ipari felvevö oldal uzleti kapcsolatainak erôsItése.
A divIzió feladata az Excellence-in-ReSTI (Excellence in Research, Social and technological
innovation project management) projekt keretében a társadalmi és technológiai innovációs
proj ektmenedzsment képessegek fej lesztése, az egyuttmükodesek elösegItese, tudásbázis
kialakItása és tanácsadás nyüjtása.
DivIzióvezetö

A divizióvezetö felelôs a divIzió feladatainak ellátásáért, valamint a jogszabályokban, az
Alapitó Okiratban, a belsô szabályzatokban. valamint az ugyvezetäi utasItásokban megjelolt
feladatok végrehajtásáért, betartásáért.
A divIzióvezetö a divIzió szakmai programjának végrehajtása során felelôs azért, hogy a
feladatok hataridoben, a támogatási szerzödésben elôIrt módon és a pénztigyi elszámolhatósagi
feltételeknek megfelelôen valósulj anak meg.
A divIzióvezetô elkészIti a divIzió munkatársainak munkaköri leIrásait.
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A divIzióvezetä szervezi ës ellenôrzi a divIzióhoz tartozó munkatársainak munkáját.
A divIzióvezetö dönt a feladat- és hatáskörébe utalt ugyekben, amennyiben jogszabály, belsô
szabályzat vagy az irányItást gyakorló közvetlen vezetô eltéröen nem rendelkezik.
A divIzióvezetö akadályoztatása esetén a helyettesItésukxe az Ugyvezetô által kijelölt
divIzióvezetô vagy a divIzió egy munkatársajogosult.
Ugyintézô
Az ugyintézö a felettes vezetötöl kapott utasItás és iránymutatás alapján ellátja a munkaköri
leIrásban meghatározott, illetve a felettesei által esetenként vagy idöszakosan a feladatkörébe
utalt feladatokat.
V. FEJEZET
A Társaságon belüli tájékoztatás és döntés-elôkészItés folyamata
Igazgatási Vezetöi Ertekeziet

Az Igazgatási Vezetöi Ertekeziet a Társaság legföbb döntés elökészItö szerve.
Az Igazgatási Vezetôi Ertekeziet állandó tagjai: Szakmai Vezetö, Ugyvezeto, Gazdasági
Reszleg Vezetö, Jogi Részleg Vezetö, Kommunikációs és Rendezvényszervezö Részleg
Vezetö.
Az Igazgatási Vezetöi Ertekeziet áttekinti a Társaság feladatainak ellátását. Az Igazgatasi
Vezetôi Ertekeziet megtartására szukség szerinti gyakorisággal, de rendszerint hetente kerül
sor.
Az Igazgatási Vezetôi Ertekezletjavaslatot tesz
a) intézkedés megtételére
b) intézkedés elfogadására
c) egyeztetés megindItására
d) szukség esetén a képviselendô szakmai álláspontra
Az Igazgatási Vezetöi Ertekeziet vizsgálja az elrendelt intézkedések megvalosulását.
Az Igazgatási Vezetôi Ertekeziet elökészItése és a napirendjének összeállItása a Kabinet
feladata. Vezetöi értekezlet napirendjét az Ugyvezetö határozza meg. A napirendre a tagok az
Ertekeziet napját megelözö nap munkaidejének végéig Irásbanjavaslatot tehetnek.
Az Igazgatási Vezetôi Ertekeziet résztvevöinek tájékoztatása, javaslata alapján az Szakmai
vezetö döntéseket hoz és meghatározza a feladat-végrehajtás irányait.
Az Igazgatási Vezetäi Ertekezieten meghatározott feladatokról, döntésekrôl a Kabinet vagy az
Ugyvezetô által kijelölt személy szUkség szerint emlékeztetöt készIt, amelyet az értekezlet
résztvevôi, valamint a feladatok vegrehajtására kötelezett felelôsök rendelkezésére bocsát.
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Stratégiai Vezetöi (divIzióvezetôi) Ertekeziet

A Strategiai Vezetôi Ertekeziet a Szakmai Vezetö vezetésével áttekinti az irányItása ala tartozó
szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok ellátását.
A Stratégiai Vezetôi Ertekeziet állandó tagjai: Szakmai Vezetö, Ugyvezetô, Jogi Részleg
Vezetô, Kommunikációs és Rendezvényszervezô Részleg Vezetö, állandó szakértök,
divIzióvezetôk. Allandó meghIvott: Innovációért Felelös Helyettes Allamtitkár.
Az értekezleten az Ugyvezetô, a Szakmai Vezetö által az értekezletre delegált más
munkavállaló is részt vehet.
A Stratégiai Vezetöi Ertekeziet résztvevöinek tájékoztatása,javaslata alapján a Szakmai Vezetö
döntéseket hoz és meghatározza a feladatvegrehajtás irányait.
Munkacsoport

Az Ugyvezetö egyedi feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport
Iétrehozásáról szóló utasItásban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetöjét és
tagj ait.
A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megkozelItésu, a szakterületek kiemelt
egyuttmukodésen alapuló hatékony megoldása. illetve az ehhez szukséges javaslatok
felvázolása, kidolgozása és az Ugyvezeto részére történö elôterjesztése.
A munkacsoport tagjait a helyettesItésukre egyébként jogosult személyek helyettesIthetik.
VI. FEJEZET
A Társaság müködésével kapcsolatos egyéb rendelkezések
A Társaság belsö irányItásának rendje és eszközei

A Társaság irányItásának belsö rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi és az
AlapItó Okirat rendelkezéseivel, vagy a tulajdonosi joggyakorló határozataival.
A Társaságnál alkalmazandó belsö rendelkezések megnevezése:
AlapItó Okirat: a Társaság alapokmánya.
Tulajdonosi joggyakorló határozatai: a Társaság és a munkaszervezet müködését
meghatározó döntések.
Tulajdonosi joggyakorló utasItásai: a tulajdonosi joggyakorló által a gazdasági társaságok
tevekenységenek felügyeleti jogkore alapján kiadott utasItás.

Felugyelöbizottság Határozatai: a Felugyelöbizottsãg feladatkörében meghozott döntései.
Szabályzatok: a Tarsasag müködésének szabalyozasat az fJgyvezeto sajat hatáskörében
hozható szabályzatai biztosItják.
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Ugyvezetôi utasItás: a Társaság hatékony es egységes mflködése érdekében és a tulajdonosi
joggyakorlói határozatokban foglaltak végrehajtására, illetve a szabályzatok kihirdetésére az
Ugyvezetö utasItást ad ki.

Ugyvezetöi körlevél: a Társaság munkatársainak vagy azok meghatározott körének
tájékoztatása céljából az (Jgyvezetô körlevelet ad ki.
VII. FEJEZET
Szervezeten kIvüli kommunikáció a Társaság megjelenése hivatalos eseményeken,
rendezvényeken, titoktartás
A szervezeten kIvüli kommunikáció alapvetö szabályai

A nyilvánosság tájékoztatása az Ugyvezetô kizárólagos jogosultsága.
A Társaság munkavállalója a Társaság tevékenységét érintô lényeges kérdésekben a

nyilvánosságot csak az (Jgyvezetä Irásbeli felhatalmazása alapján tájékoztathatja az Ugyvezetô
által jóváhagyott tartalomnak megfelelôen.
A munkavégzéssel Osszefuggésben a Társaság munkavállalói külsô partnerrel folytatott
egyeztetésen való részvétele közvetlen felettesének tudtãval és elözetes engedélyével történik.
Minden hivatalos, külsö partnerek részvételével zajló egyeztetésen, tárgyaláson elhangzottakat
lehetôség szerint Irásba kell foglalni (emlékeztetô vagy jegyzôkonyv), mely dokumentumot a
megbeszélésen résztvevô munkavállaló haladéktalanul elérhetövé tesz a közvetlen felettese
számára.
Az Ugyvezetô és Szakmai Vezetö részére az állami vezetôkkel, a felsövezetôkkel, valamint
a külsô partnerekkel történö egyeztetéshez kizárólag az Ugyvezetô által j ovahagyott sablonok
alapján állIthatók elô a felkészItö dokumentumok.
—

—

A tulajdonosi joggyakorlóval történô rendszeres kapcsolattartásra az Ugyvezetö vagy a
Szakmai Irányitó által felhatalmazott személyen keresztül kerul sor.
VIII. Fejezet
Társaság Irásbeli képviselete, cégj egyzés
AláIrási jog

AláIrási jog megadására és visszavonására kizárólag az ugyvezetô jogosult. A jogosultság a
megbIzás napján jon létre.
Megszflnik a jogosultság a beosztás, munkaviszony megszflnésével vagy megszuntetésével a
jogosultság visszavonásával. A jogosultság az arra okot ado kOrülmény bekOvetkeztének
napjával szflnik meg. Az aláIrási jog megszünésérOl a Társaság minden dolgozóját belsO
kozleményben (elektronikus levélben) haladéktalanul értesIteni kell. Az értesitésrOl a Kabinet
gondoskodik.
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Amennyiben az aláIrási jog bármely okból megszflnik, az Ugyvezetô szükség esetén az
aláIrási jog megszflnésenek napjával gondoskodik az iij, aláirási jogkorrel felruházott személy
megnevezeséröl, valamint a Titkárság ütján a Tarsaság dolgozoinak értesItésérôl.
A Társasag által folytatott hivatalos levelezés során a kimenö papIralapü leveleket az
Ugyvezetä Irja ala. A Társaság adatszolgáltatasi kotelezettsegeinek teljesItése során kirnenô
elektronikus levelek aláIrására és kiküldésére az érintett szervezeti egység vezetôje is jogosult
az Ugyvezetö egyidejü tájékoztatása mellett.
—

—

A társaság iratainak aláIrásakor hivatalos (sorszámozott és nyilvántartásba vett) belyegzöt nem
használ, kizárólag a cëgszerfl cégjegyzés érdekében használja a Társaság cégnevét tartalmazó
bélyegzöt.
A Társaság Irásbeli képviselete, cégjegyzés

Az Ugyvezetô cégjegyzési joga OnáJló, az ugyvezetô által képviseleti joggal felruházott rnás
munkavãllalók pedig egyuttes alâirási joggal rendelkeznek.
Egyuttes aláIrási joggal rendelkeznek a digitalis dtratégiák divIzióvezetö és a jogi reszleg
vrezetö.
A cégjegyzésre jogosultak körének a cégbIrósághoz tOrténö bejelentésével, törlésével, az
aláIrási cImpéldányok, illetve aláIrás minták benyüjtásával kapcsolatos szervezési feladatokat
ajogi részleg vezetö látja el.
Az Ugyvezeto eseti jelleggel meghatalmazhatja a Társasãg rnunkavállalóját, hogy helyette és
nevében valamely dokumentumot aláIrjon. Ebben az esetben a munkavállaló az Ugyvezetö
meghatalmazására való utalás feltüntetésével Irhatja ala a dokurnentumot. A meghatalmazást
az aláIrt dokumentumhoz csatolni kell.
Az aláIrási jogra vonatkozó különös szabályok

A Társasag belsô müködése körében a jogszabalyok által elôIrt kotelezettségek végrehajtása
során keletkezett iratokat, Igy különösen az eves beszámolót és az üzleti tervet csak az
Ugyvezetö, vagy az egyUttes aláIrási joggal rendelkezô személy Irhatja ala.
—

-

A Társaság nevében szerzödés megkotésére, aláIrására az Ugyvezetö vagy az általa Irásban pont
alapjan meghatalmazott személy jogosult.
Társaság bankszámlái felett az Ugyvezetö által a banknál bejelentett módon kerulhet sor
meghatalmazott munkatarsak, az abban meghatározott módon (onalloan-együttesen) jogosultak
rendelkezni. A rendelkezési jogosuitsaggal kapcsolatos számlavezetä pénzintézeti
nyomtatvanyok elôkészItéséröl és a pénzintézet felé történô benyujtasarol a Gazdasagi Részleg
Vezetö gondoskodik
Megrendelés alaIrasara nettó 100.000,- Ft értékhatárig a Gazdasági Részleg Vezetô. a Jogi
Részleg Vezetö és az Ugyvezetô részére Irásban történô bejelentést és általuk Irásban való
jóváhagyást követäen
a divIziók vezetôi is jogosultak. Egyéb esetekben az fJgyvezeto
jogosult aláIrásra.
—

—
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Ajánlattételre történô felhIvásokat, valamint az eljárást lezáró döntést az Ugyvezetô Irhatja ala.
E körben eseti meghatalmazás nem adható.

IX. Fejezet

TeljesItésigazolás és utalványozás
TeljesItés igazolása

A teljesItés szakmai megfelelôsseget a szerzôdésben erre felhatalmazott személy igazoija.
Ennek hiányában a beszerzést kezdeményezö szervezeti egység vezetöje igazoija.
A szakmai igazolást követöen az Ugyvezetô kiadja a teljesItesigazolást, mely annak igazolâsára
szolgál, hogy a szolgáltató/szállIto a számláját kiállIthatja a teljesItésigazolásban megjelolt
összeg erejéig.
A teljesItés elismerése történhet szállItólevél, átadás-átvételi jegyzäkonyv, teljesItésigazolas,
munkalap aláIrásával vagy a benyüjtott számlán a ,,TeljesItést igazoloin” szöveg feltUntetésével
es annak aláIrásával.
A teljesItés önálló igazolására az Ugyvezetö bármely teijesItés vonatkozásábanjogosult.
Utalványozási jog

Bármely, a Társasággal szemben jogszerüen fennálló pénzügyi követeLés teljesItését azaz a
Társasâg bankszámláj ának megterhelését, valamint házipénztár kifizetést, bankkârtyával
történö vásárlást a Társaság Ugyvezetöje engedélyezhet.
—

—

Elszámolásra elôleg kiadását kizárólag az Ugyvezeto engedelyezheti.
IX. Záró rendelkezések

A Társaság Szervezeti es Mflködési Szabalyzatának betartása és betartatása a Társaság
valamennyi munkavállalójára nézve kötelezö.
Jelen szabaLyzat kihirdetése az Ugyvezetô utasItás kiadásával jogosult, a hatálybalépés
napjának megj elölésével.
Mellékietek:
1. számü mellékiet: A Társaság szervezeti ábrája
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