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JELENTES

kiiztu|ajdonban â||ő gazdasźlgi társaságok takarékoşabb mtĺködéséről szóló 2009. évi CXXII. tv.
(,'Takaľékostörvény'') alanyi hatćiya az alábbi entitásokľa terjed ki:

A

köztulajdonban źilő gazdastlgi társaság: az a gazdasági táľsaság, amelyben a Magyar Állam, helyi
önkormányzat, ('..), k<iltségvetésiszeľv vagy kőzalapítvány kiilön-kül<jn vagy együttesen számítva
többségi befolyással ľendelkezik,
a)

b)többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek ľévéna befolyással rendelkező egy jogi személyben
a szavazatok több mint ötven szâzaléktlval _ k<jzvetleniil vagy a jogi személyben szavazati joggal
ľendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazatijogán keresztül _ rendelkezik (.. ').
A fentiek a|apjtna Kgt. hatźilyaaz UNIVEM ALBeszerzo Kft.-ľe kiteľjed.

Takarékostörvény részletszabtiyait a köztulajdonban álló gazdasâgi társaságok belso
kontrollrendszeľéľől szőló339lŻ019. (XII.23.) Koľm' ręndelet taftalmazza. A Koľmányrendelet 10. Ş-

A

ânak (2) bekezdése előírja a megfeleléséľtfelelős évente legalább egyszeľijelentéstételi kötelezettségét

a Kormányľendelet szeľinti feladatai teţesítésérol.A jelentést a táľsaság elso sztlmű vezetóje és a
feliigyelőbizottság ľészérekell benyrijtani. A társaság első számú vezetője a jelentést tájékoztatásul
megküldi

a társaság legfőbb SzeľVe

ľészéľe'

A

Megfelelési tanácsadó éves teľvéneka\apjźlt az lJniverzźi Beszerző Kft. megfelelőségi
tevékenységéľőlszóló 20ĺuvU12020. szâmű utasítása képezi. Az utasítás 6.2. pontja előíľjao hogy a

complĺance szeľvezeti egység tevékenységéľőléves jelentést készíta Táľsaság vezetősége részéreĺĺgyvezetőo felügyelőbizottság _ melynek hatáľideje atárgyévet követő óv máľcius L4. napja.
Jelen előterjesztés célja az Univeľzál Bęszerző Kft. megfelelési tanácsadőjaŻ021. évi tevékenységének
isnrertetése.

Ż. nÉszr,nľBsnĺ,órnnĺnszrÉs
éves teľvet készített (iktatószám: 2020-Ż40lALT),
amelyit a Táľsaság Felügyelőbizottsźlga23120Ż0. (XII. l8.) szźműhattrozatź.ľalelfogadott. Az éves
teľv figyelembevételével a következő feladatok keľültek elvégzésre:

A megfele|ési tanácsadó a202l' évre vonatkozóan

A Megfe|elési tanácsadó kockâzatkezelési tevékenysége korében a Táľsaság Közbeszerzési Divíziójáľa

kiterjedo kockázatfelmérést végzett, vezetói interjú útján. A feladat elvégzésére2021. negyedik
negyedévébenkeľiilt soľ. A vizsgtllat eľedményekéntkészült kockázatelemzés a jelen előteľjesztés
mellékletétképezi.

1

A Megfelelési Tanácsadó 3 db terv szerinti vizsgëiat lefolytatását tervezteŻ021-ben. Emellett 3 db soľon
kívüli vizsgálat lefolytatásáľa vonatkozó teľvet helyezett el időgazdtllkodásában, amennyiben azok
lefolytatására szükség van' vagy aţÎaa Megfelelési Tanácsadó felé felkéľésérkezik az ljgyvezetőtől,
vagy a Felügyelőbizottságtól.

Az

elv é gze,tt v i zs gál atok

1.

:

FelügYelőbizottsági ĺigvrend ioei megfelelőségi ellenőľzése. esetleges sztendeľdeknek való
megfeleltetése:

A

folyamat a vizsgá.lathoz szĺikségesdokumentumok (felügyelőbizottsági ügyľend' létesíto
okiľat, esetleges tulajdonosi elvárások, jegyzőkönyv minták, egyéb a Felügyelobizottság
ügyľendje alapján készítendő eţárási dokumentumok) bekéľésévelindult 2021. âprilis 9-én,

A szakmai felelős által2021' ápľilis l9-én megküldött dokumentumok:

- A
e

Táľsaság felĹigyelőbizottságának 3lŻ0Ż0

lfogadott ügyľendj e (a továbbiakban

:

(V' 29.)

szátmű taggyűlési hatźľozattal

ügyrend)

- A Táľsaság létesítőokirata (táľsasági szerzódés, amely Ż020. május
hatályos)
- 1 daľab felügyelőbizottsági jegyzőkönyv .pdf és word foľmátumban.
Az ügyľend megfelelősége az

o
o
o

a köztulajdonban

CXXII' törvény;

29'

napjźtval

aláhb felsoľolt jogszabályok figyelembevételével töľtént

álló ţazdasźşitáľsaságok takarékosabb mĺikĺjdésérólszóló 2009. évi

álló gazdasági táľsaságok belső kontľollrendszeréľől szóló 33912019.
(XII' 23.) Koľm. rendelet;
a Polgáľi Töľvénykönyvľől szóló 2013. évi V. töľvény.
a köztulajdonban

A Megfelelési Tanácsadó megállapításai:
A Megfelelési Tanácsadó javasolta az iigyrendetazalthb felsoroltjogszabélllyi ľendelkezésekkęl
<isszhangba hozni:

-

a2009. év|CXKI. törvény 7/J. ş (5) bekezdésének b) pontjával
a2009. évi CxxII. törvény 7/J. $ (5) bekezdésének d)-Đ pondaiva|
a2009. évi CXKI. töľvény 7/J' $ (6) bekezdésével
a2009' évi CXXII. t<iľvény7lJ. Ş(7) bekezdésével
a339/2019. (XII. 23.) Koľm. ľendelet 9. $ (3) bekezdésével összhangbahozni, azazaz
ügyrendben ľendelkezni a felügyelőbizottság egyetértésénekeloírásáľól a megfelelési
tanácsadókból álló megfelelést támogató szeľvęzeti egység létrehozásáhoZ vagy megfelelési
tanácsadó kinevezéséhez.
339ĺ2019. (xII. 23.) ľendelet 1 l. Ş(2)-(3) és (5) bekezdésével összhangba

-

hozn| azaz
kiegészíteni a köztulajdonban tńló gazdasági táľsaság belső kontľollrendszeréľe vonatkozó
ügyvezetői nyilatkozatľa vonatkozó ľendelkezésekkel.
a33912019' (xII. 23.) Korm. rendelet l3. Ş(2)-(3) bekezdésével.

A részletes megállapításokat ajelen előterjesztés 2' sz. mellékletetartalmazza.

A megállapítások a

l712021 (IX. 20') taggvtĺlésihatározattal elfogadott ťlj feltig}ĺelőbizottsági

Ĺiqyľęnden átvezetésľe keľiiltek'

2

2,

Adatkezelésĺtáiékoztató ioqi megfelelőségĺ ellenőľzése és esetleges adaÚfeldolgozásĺ

Az

Az

adatkezelési tájékoztató a Társaság Adatvédelmi Szabályzattlnak

l.

sz. mellékletétképezi.

Adatvédelmi Szabályzatot a Megfelelési Tanácsadő a szabtůyzatok éves felülvizsgálata
soľán adawédelmi tisztviselői munkaköľében eljárva 2021. negyedik negyedévében
feliilvizsgálta, és azt az 7. sz. mellékletet képező adatkezęlési ttýékoztatőra is kiteľjedően
módosította, akként, hogy a szabźllyzat a Táľsaság jelenlegi szervezeti egységeivel és

tevékenységévelösszhangban álljon.

A

Megfelelési Tanácsadói fęladatok köľében ezért az adatkezelési tźţékoztatóellenőrzése

okafogyottá vált'

3.

Szabálvozások éves felülvizsgálatának ellenőľzése. valamint a nem aktuálĺs szabálYozások
hatálvon kívĺilhelvezésénekvizsgálata:

A

szabëllyozások éves feliilvizsgálatźú aTârsasźlg2021. negyedik negyedévében elvégezte, a
szükséges módosításokľa sor keľült.

4.

Soľon kívülĺvĺzsgálatok:
Sem az Ügyvezetőtől, sem a Feltigyelőbizottságtól nem érkezett eľre vonatkozó felkérésa202l.
évben.

1.

Tanácsadás

A Társaság megfelelöségi gyakoľlatának tudatos íttsa a releváns compliance információk megielenítése
céţából a Megfelelési Tanácsadő a 202l. évben compliance híľleveletkészített, amely a Táľsaság
Intľanet poľtálján közzétételre keľiilt.

2.

oktatĺás

A Megfelelési tanácsadó tevékenységénekbemutatása céljából oktatási anyagkészítésétteľvezte aŻ021 .
évben. Az oktatásra nem keľiilt soÎ,az áúhűzódő feladatként jelentik meg a Megfelelési Tanâcsadő202Ż.
évi teľvébęn,amelyet a Feltigyelöbizottság

212022. (I. 25.) számú hatźlrozattşal elfogadott'

Mellékletek:
I

2

Kockázatelemzés
Vizsgálati j elentés (Felügyelóbizottsági iigyľend)

3

HATÁRDZAT
HłľÁnozATI JAVÂSLAT

a

... /2022. (.. ..)

FB

sz. határozatraz

Az UNIVERZ ALBęszerző Kft. FelĹigyelőbizottsága a,,Jelentés a Táľsaság megfelelésĺ tanácsadója

2021, éxítevékenységéľől''címiĺelőteľjesztést megismeľte, és azabban foglaltakkal kapcsolatosan áz

alább i hatfu ozatot hozta:

Az UNIVERZ ALBeszerző Kft. Felĺigyelőbizottsága elfogadja az előteľjesztésben foglaltakat.
Budapest, 2022.,,.,.-
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