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Preambulum 
 

Tata Város Önkormányzata 83/2007./V.30./ számú határozatával jóváhagyott Alapító Okirat 
szerint megalapította a Tatai Városkapu Közhasznú ZRt-t. Az Alapító Okirat, valamint a 
vonatkozó jogszabályok értelmében a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt a működését 
meghatározó alapszabályzatként a következő szervezeti és működési szabályzatot alkotja:  

2. Általános adatok 
 

1.1. A Társaság alapadatai: 
 
a.) A Részvénytársaság alapítója és egyedüli részvényese: 
 

Tata Város Önkormányzata (Székhely: HU-Tata 2890, Kossuth tér 1.) 
 
b.) A Részvénytársaság cégneve: 
 

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és 
Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
c.) Rövidített cégneve:    Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
       (Továbbiakban: Zrt.) 
 
d.) A Társaság székhelye:   HU-Tata, 2890, Váralja u. 4. 
 
e.) A Társaság adószáma:    13993928-2-11 
 
f.) A Társaság cégjegyzékszáma:  11-10-001634 
 

1.2. A Társaság célja: 
 

1. A közművelődés, turisztika, városmarketing, környezettudatosság, esélyegyenlőség, 
térségi marketing, térségi pályázati koordináció területén jelentkező települési és térségi 
feladatok feltárása, menedzselése. A fenti területeken felmerülő konkrét feladatokban 
közreműködés. 

2. A Társaság célja minden olyan – tevékenységi körébe tartozó – tevékenység ellátása, 
illetve az abban való közreműködés, amely a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. §-ban, valamint Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének a 
közművelődésről szóló 16/1999.(V. 5.) számú rendeletében meghatározottak szerint az 
Alapító kötelezően ellátandó művelődési, kulturális feladata.  

3. A Társaság az alapítók szándéka szerint az 1997. évi CLVI. tv. 5.§ szerint „közhasznú” 
szervezetként jön létre, tekintettel arra, hogy közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, amelyről törvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell 
gondoskodnia a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezések alapján. 
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1.3. A cél megvalósításához szükséges erőforrások: 
 

1. a Társaság szervezeti felépítése 

2. szolgáltatások végrehajtásának technológiai folyamata 

3. gazdasági erőforrások 

• Önkormányzat költségvetéséből biztosított általános működési támogatás, valamint 
feladatátvállalás alapján juttatott szolgáltatási díj, Tata Város Önkormányzata, valamint 
a Társaság közötti közművelődési megállapodás alapján.  

• A Magyary Zoltán Művelődési Központ, a Tatai Angolkert és szabadtéri színpad, az Új 
Kajakház Ökoturisztikai Központ, a Tatai Fényes Tanösvény, Söréttorony, illetve a 
Városmarketing Iroda használati joga, Tata Város Önkormányzata, valamint a Társaság 
közötti használati szerződés alapján.  

• Alapító Okirat szerinti kiegészítő gazdasági tevékenység, amely nem haladhatja meg a 
35%-ot. 

• Humánerőforrás: megfelelő képzettségű, szakmai gyakorlattal és/vagy megfelelő 
személyiségbeli képességekkel rendelkező munkavállalók, illetve a vállalkozói 
szerződéssel biztosított tevékenységek. A közművelődési megállapodás alapján a 
Társaság a közművelődési feladatok és szolgáltatások megfelelő szintű ellátására a 
2/1993. (I.30.) MKM rendelet előírásainak megfelelő közművelődési szakembereket 
alkalmaz.  

 

1.4. A cél megvalósításának folyamata 
 

Tervezés – Szervezés – Monitoring – Irányítás - Beszámolás 
 
Tervezés: Adatforrások felkutatása, adatgyűjtés, adatok strukturálása, adatok definiálása. 
Szervezés: konkrét gazdasági és jogi feltételek megteremtése. 
Monitoring: kontroling rendszer megteremtése, folyamatba épített ellenőrzés. 
Irányítás: operatív feladatok koordinálása, elvégzése. 
Beszámolás: hatóság, tulajdonos, Felügyelő Bizottság felé. 
 

1.5. Célok mérése: 
 

• Piaci részesedés tekintetében: a térségi, egyes turisztikai területen országos hatókör 
kialakítása. 

• Nyereségesség tekintetében: a Társaság hosszútávon az önkormányzati támogatás a 
feladathoz arányos csökkenésének ellenére, minőségileg emelt színvonalú és a 
jelenleginél több szolgáltatást nyújt. 

• A Társaság tevékenysége folytán a nyereség egy jelentős része elsősorban nem a 
Társaság-nél jelentkezik. A nyereség áttételesen jelentkezik a városi polgároknál, 
intézményeknél, civil szervezeteknél, önkormányzatnál és a vállalkozóknál. 

• A Társaság vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Társaság 
fő tevékenysége. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
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megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során 
elért eredményét nem oszthatja fel, azt a célokban megfogalmazott tevékenységekre 
használja fel. 

 
 
 
 
 
 
 
3. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezeti felépítése 
 

lásd! következő oldal 

 



8. 
 

2.1. Szervezeti tábla 
  

Városkapu központi irányítás 

Turisztika, szabadidőszervezés Közművelődés, rendezvényszervezés 

Vezérigazgató 

cégvezető, gazdálkodásért felelős vez. helyettes cégvezető, általános vez. helyettes 
 

Könyvvizsgáló 

Felügyelő bizottság fény-, hangtechnikus 

karbantartó 

takarító 

könyvelő 

strandf. műsz. vez. 

strandfürdő-vezető turisztikai manager 

pénzügyi csoportvezető 

kommunikáció szervező 

infoszolgálati ügyint. 

turisztikai asszisztens 

szállás ügyint., rec. 

titkárságvezető 

pénzügyi asszisztens 

portás 

úszómester 

vízőr 

udvaros, takarító 

strandfürdő-gépész 

villanyszerelő 

pénztáros 

infoszolgálati ügyint. 

közműv. csop. vezető 

művelődésszervező 

műszaki asszisztens 

beosztás HR szervező 

Városmarketing 
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2.2. Szervezeti egységek 
 
2.2.1. Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. központi irányítás 

A központi irányítás munkatársai vezetik és irányítják a Társaság szervezeti egységeit és a 
létesítményeket. 
A legfelsőbb döntéshozó a vezérigazgató. A vezérigazgató helyettesei (cégvezetők) a 
gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes, illetve az általános vezérigazgató helyettes. 
A központi irányítás vezetése alá tartozik közvetlenül a pénzügyi, gazdálkodási, műszaki 
terület, melyek a többi szervezeti egység és létesítmények ezen feladatainak a végrehajtói. 
 
2.2.2. Közművelődés, rendezvényszervezés 

A közművelődési és rendezvényszervezési feladatkör irányítója a művelődésszervező 
csoportvezető, (programszervező menedzser). A csoportvezető koordinálja és ellenőrzi a 
művelődésszervezők munkáját, határozza meg az egyes események, rendezvények főszervező 
személyét. A projektszerű feladatoknál, eseményeknél, rendezvényeknél a főszervező irányítja 
a Zrt. központi irányítása alá tartozó műszaki területhez tartozó munkatársak (műszaki 
személyzet, takarítók) feladatvégrehajtását. 
 
2.2.3. Turisztika, szabadidőszervezés 

A turisztika és szabadidőszervezés feladatkör irányítói a turisztikai csoportvezetők, 
(turisztikai menedzser, fürdővezető). Menedzserek végzik a turisztikai terület 
marketingfeladatait, a turisztikai létesítmények mindennapi üzemeltetésének tervezését 
koordinálva a turisztikai létesítmények ügyfélszolgálatait, a turisztikai terület asszisztenseit. 
A projektszerű feladatoknál, eseményeknél, rendezvényeknél a turisztikai menedzser irányítja 
a Zrt. központi irányítása alá tartozó műszaki területhez tartozó munkatársak (műszaki 
személyzet, takarítók) feladatvégrehajtását. 
 
2.2.4. Városmarketing 

A városmarketing feladata alapvetően az összes szervezeti egység feladata, a kiemelt 
városmarketing feladatok, mint lakossági kártyarendszer működtetése, illetve sajtótermék 
kiadás stb. a vezérigazgató közvetlen beosztásában az általa megbízott munkatárs tevékenységi 
köréhez tartozik. 
 

2.3. Foglalkoztatói jogkör: 
 

1. Foglalkoztatói jogkör gyakorlója a vezérigazgató.  
2. Munkavállalót a cégvezetők, a gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes pénzügyi 

valamint a jogi megbízott munkajogi véleményének ismeretében vezérigazgató vehet 
fel. 

3. Az egyes munkavállalókra irányadó munkaköröket a munkaköri leírások tartalmazzák. 
A központi irányítás kötelezettsége Társaság egyes munkavállalóinak munkaköri 
leírásainak elkészítése. 
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2.4. Utasítási jogkör: 
 

1. A Társaság munkavállalói felett utasítási jogkörrel a vezérigazgató, a cégvezetők (mint 
a vezérigazgató általános helyettesei) rendelkeznek.  

2. Vezérigazgató adott feladathoz kötődően eseti utasítási jogkört delegálhat a Társaság 
munkavállalójának. 

3. A szervezeti egységek vezetői (menedzsment) és csoportvezetői utasítási jogkörrel 
rendelkeznek a szervezeti egységek, létesítmények munkavállalói felett. 

 
2.5. A Társaság képviselete: 
Vezérigazgató a Társaság képviseletére önállóan jogosult. 
 
2.6. Kötelezettségvállalás: 

1. A 100.000 forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén előzetesen minimum két 
írásbeli árajánlat szükséges. 

2. Minősített beszállító esetében a két árajánlattól a Társaság eltérhet.  
3. Minősített beszállító: az a gazdasági Társaság, egyéni vállalkozó, amely a Társaság 

részére legalább 1 millió forint értékű megrendelést I. osztályú minőségben, határidőre, 
hibátlanul teljesített, a teljesítéstől számított két éven keresztül. 

4. A két árajánlat kérésétől, továbbá akkor lehet eltérni, ha szerzői jog vagy művészeti 
tevékenység miatt a teljesítésre egyetlen szervezet, személy képes. 

2.7. A kötelezettségvállalások döntési jogköre:  
1. Szolgáltatási szerződés, épület karbantartáshoz szükséges kötelezettségvállalás 

esetében 50.000 Ft/hó értékhatárig a gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes 
(cégvezető). 

2. Irodaszerek beszerzések esetében 100.000 Ft/hó értékhatárig a gazdálkodásért felelős 
vezérigazgató helyettes (cégvezető). 

3. 5 millió forintig a Vezérigazgató dönt, a gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes 
(cégvezető) hozzájárulása mellett. 

4. 5 és 15 millió forint közötti kötelezettségvállalás esetén Alapító jóváhagyása szükséges. 
5. 15 millió forint felett a Közbeszerzési törvény szabályai az irányadóak. 

 
2.8. Feladatellátás folyamata: 
A Társaságnak éves üzleti tervet kell készítenie (az üzleti év megegyezik a naptári évvel, 
Alapító Okirat 16.1). 
Az éves üzleti terv. illetve a szükséges évközi módosítások folyamatos figyelemmel kísérése 
mellett lehetséges a feladatok lebonyolítása és a végrehajtása. 
Minden elkülönített feladat egyszemélyi felelős, projektgazda irányítása és felelőssége alá 
kerül. 
 

1. Megtervezi a feladatot, és tematikusan, minden egyes kalkulációs tételnek megfelelően, 
lépésekre, elemekre bontja. 
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2. Költség és bevételi kalkulációt készít 
a. kalkulálja a belső munkatársak és a Zrt által a projektben végzett tevékenységet, 

az erre készített belső árjegyzékből, 
b. árajánlatokat kér be a potenciális alvállalkozóktól, 
c. az ajánlatot ellenőrizteti a gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes 

(cégvezető), 
d. a végleges ajánlaton a projektgazda és a gazdálkodásért felelős vezérigazgató 

helyettes (cégvezető) aláírása szerepel 
 

3. A gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes (cégvezető) elkészíti a projekttel 
kapcsolatos szerződéseket, melyek egyik melléklete az árajánlat. 

4. A szerződéseket a vezérigazgató és gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes 
(cégvezető) hitelesíti aláírásával. 

5. A projekt indítása kizárólag a fent felsorolt lépések után lehetséges. 
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2.9. A foglalkoztatás általános jellemzői 
 
2.9.1. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. heti munkaerő igénye havi bontásban (2019-ben) 

 

 
  

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec

1360 1380 1310 1444 1920 2372 2372 2372 1912 1359 1253 1423

vezérigazgató 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 12
cégvezető, gazdálkodásért felelős v  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 12
cégvezető, kreatív ter. vez.ig. helye 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 12
pénzügyi vezető 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 12
titkárság
vezető 40 40 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 140 3,5
irodai asszisztens 20 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 20 400 10
könyvelő 0 0
városmarketing ügyintéző (Tata 
kártya) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 15 15 15 585 14,625
HR szervező 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 12
Kommunikációs ügyintéző 20 20 20 60 1,5

0 0
művelődésszervező csop. vez. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 12
művelődés-
szervező 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 24
infoszolgálati
ügyintéző 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 24
hang- és fénytechnikus 32 32 32 40 40 40 40 40 40 32 32 32 432 10,8
karbantartó technikus 60 60 60 60 60 32 32 32 60 60 60 60 636 15,9
takarító 112 112 112 112 112 80 80 80 112 112 112 112 1248 31,2

0 0
turisztikai menedzser 48 48 48 56 56 56 56 56 56 48 48 48 624 15,6
infoszolgálati
ügyintéző 60 60 68 68 100 100 100 100 100 80 72 72 980 24,5
turisztikai
asszisztens 20 20 32 32 40 60 60 60 40 32 20 20 436 10,9
karbantartó technikus 20 20 40 40 40 40 40 40 40 20 20 20 380 9,5
takarító 24 24 32 32 40 40 40 40 40 32 24 24 392 9,8

0 0
turisztikai menedzser 4 4 4 4 8 8 8 8 8 4 4 4 68 1,7
infoszolgálati
ügyintéző 36 36 36 36 48 48 48 48 48 36 36 36 492 12,3
turisztikai asszisztens 36 36 48 48 48 48 48 312 7,8
karbantartó technikus 4 4 4 4 8 8 8 8 8 4 4 4 68 1,7
takarító 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 1,2

0 0
turisztikai menedzser 4 4 4 4 8 8 8 8 8 4 4 4 68 1,7
infoszolgálati ügyintéző 56 56 56 56 82 82 82 82 82 56 56 56 802 20,05
turisztikai asszisztens 0 0
takarító 4 4 4 4 8 8 8 8 8 4 4 4 68 1,7
karbantartó, technikus 8 8 16 16 24 24 24 24 24 8 8 8 192 4,8

0 0
turisztikai manager 30 30 30 30 40 40 40 40 40 30 30 30 410 10,25
fürdővezető 16 16 20 20 32 40 40 40 32 20 20 16 312 7,8
fürdőgépész 16 24 84 84 84 24 16 332 8,3
villamos karbantartó 24 24 32 32 32 32 32 24 24 256 6,4
karbantartó techikus 32 32 32 32 32 84 84 84 32 32 24 24 524 13,1
infoszolgálati ügyintéző 84 84 84 84 84 420 10,5
turisztikai asszisztens 0 0
portás 56 56 56 96 168 168 168 168 168 56 56 56 1272 31,8
szállás recepciós 28 80 80 80 80 80 28 456 11,4
udvaros, tereprendező 12 12 20 40 40 120 120 120 40 40 12 12 588 14,7
takarító 8 8 8 20 80 210 210 210 80 20 8 8 870 21,75
úszómester 56 270 270 270 866 21,65

0 0
művelődésszervező 20 20 20 20 20 20 120 3
infoszolgálati ügyintéző 0 0
infoszolgálati asszisztens 48 48 48 48 192 4,8
karbantartó, technikus 0 0
takarító 0 0
infoszolgálati ügyintéző 144 144 144 432 10,8
infoszolgálati asszisztens 44 44 1,1
karbantartó, technikus 16 16 20 2 2 2 2 2 2 2 20 8 94 2,35
takarító 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 8 6 58 1,45

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

össz /12

Kőf. Ház
Jégs.

beosztás

V. központ
M

ZM
K

Kajakház
Angolkert

F. tanösv.
Fényes fürdő
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2.9.2. A folyamatos munkarend rendszere 

 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a munkaidőt érintő speciális feladatellátási 
kötelezettségéből eredően összhangban a Munka Törvénykönyvével dolgozók foglalkoztatását 
tekintve az úgynevezett „negyedéves munkaidőkeret” rendszerben folyamatos munkarendben 
dolgozik. 
A negyedéves munkaidőkeret rendszerben a dolgozónak az adott negyedévben a hivatalos 
munkanapok napi nyolc munkaórával számított szorzatával megállapított munkaidő-keretét 
kell kitölteni, függetlenül a napi általános törzsmunkaidőtől (08.00-16.30), a hétvégén, illetve 
a fizetett ünnepnapokon történő munkától. A mennyiben a dolgozó munkaórái elérik a 
megállapított munkaidőkeret mértékét, illetve az esetlegesen vezető által elrendelt túlórával 
meghaladják azt, úgy a munkaidőkeret felett végzett munka a dolgozó túlórája, amit a 
foglalkoztató kifizet. 

1. Példa: 
Amennyiben egy negyedévben 66 munkanap van, úgy a dolgozónak (66x8) 528 
munkaórát kell az adott negyedévben ledolgozni. Ez a dolgozó munkaidőkerete. Ezt 
a munkaidőkeretet a munkanapok átlag 8 óra munkaidejével teljesíti a dolgozó. Ha 
azonban egy adott munkanapon a dolgozó feladatából eredően 10 órát dolgozik, 
akkor egy azt követő, vagy egy azt megelőző valamelyik napon csak 6 órát 
dolgozhat. Ha hétvégén, munkaszüneti napon kell dolgoznia, akkor egy vagy akár 
kettő pihenőnapot kell hétköznapon kivennie. 

A negyedéves munkaidőkeretet az egyes esetekben csökkentik a következők: 

• fizetett szabadság, 
• betegszabadság 
• kiküldetés 
• további, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaidő kedvezmények 
• a foglalkoztató utasítása alapján kapott kedvezmények 

 
2. Példa 
Az a dolgozó, amelyik az adott negyedévben 10 napot szabadságon van, annak az 
528 munkaórás keret (10x8) 80 órával csökken, tehát 448 munkaórát kell kitöltenie. 

A dolgozó munkabérét nem csökkenti, ha valamilyen okból a munkaórái száma nem érik el az 
adott negyedévben a vezetés által kiszámított munkaidőkeretet. A nem napi nyolc órában 
dolgozó munkatársak esetében a munkaidőkeret megállapításához a szerződésében 
meghatározott napi munkaidőt veszi figyelembe. 
 
A Zrt. vezetése minden negyedévet megelőzően kiszámítja a munkanapok számát és 
meghatározza a munkaidőkeretet a dolgozók számára. A dolgozók a jelenléti íven és a vezetés 
által biztosított és előkészített digitális formában is nyilvántartják, a negyedév végén a 
vezetésnek eljuttatják a ledolgozott munkaórák napi szintű és összesített kimutatását, amely 
tartalmazza a munkaidőkeretet csökkentő munkaidő-kedvezményt is, amiből megállapítja az 
egyes dolgozók esetleges túlóráinak számát. 
A Munka Törvénykönyve alapján a negyedéves munkaidőkerettel kapcsolatos szabályok a 
következők. 

• A napi törzsmunkaidő hétfőtől-péntekig 08.00-tól 16.30-ig tart 30 perc 
ebédszünettel. 
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• A napi törzsmunkaidőt a dolgozók számára a Heti terem- és munkarend, a 
Rendezvényszervezési törzslapokon meghatározott feladatok, vezetői utasítás, 
illetve a napi törzsmunkaidőtől eltérő munkakörök feladatellátásai módosítják. 

• A törzsmunkaidő módosulásából eredő munkaidő beosztását a szabályok alapján 
a vezérigazgató által megbízott munkabeosztás szervező munkatárs készíti el, 
regisztrálja és juttatja el a munkatársak számára a meghatározott módon. 

• A jelenléti íven a munkatárs nyilvántartja napi szinten a munkaidejét, és utóbbit 
eljuttatja a meghatározott határidőre a vezetésnek. 

 
A Zrt. dolgozója saját munkaidejét a munkabeosztás szerint, a meghatározott feladatoknak 
megfelelően a felettes vezetőjével egyeztetve vezeti a jelenléti íven. A munkaidő beosztásánál 
a dolgozó köteles a Munka Törvénykönyvében és a Zrt. szabályzatában foglaltakat betartani, 
amiért fegyelmi felelősséggel tartozik: 
 

• A dolgozónak úgy kell szervezni a munkaidejét, hogy a szerződésében 
meghatározott heti munkaóráinak számát havi átlagban csak vezetői engedéllyel 
lépheti túl. (Túlóra csak vezető elrendelése esetén keletkezhet) 

• Egy munkanapon 12 óránál többet dolgozni tilos. 

• Két egymást követő munkanapon a munka befejezése és a másnapi munkakezdés 
ideje között legalább 11 óra pihenőidőnek kell eltelnie. 

• Öt ledolgozott munkanapot követően legalább egy, hat ledolgozott munkanap 
után legalább kettő pihenőnapnak kell következnie. 

• Egy hónapban legalább egyszer két pihenőnapnak egymást követő szombat-
vasárnapra kell esnie! 

 
2.9.3. A szabad- és pihenőnap igénybevétele 

 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. munkavállalóinak munkabeosztását minden főállású 
munkaviszonyban levő alkalmazottra vonatkozóan a Zrt. vezérigazgatója határozza meg és 
rendeli el a munkaszerződésekben lefektetett „folyamatos munkarend” szerint! 
 
Az új, „Városkapu munkabeosztás 20171204” (utolsó módosítás dátuma) Excel fájl minden 
munkavállaló munkabeosztását tartalmazza, és megtalálható a Wunderlist Munkabeosztás 
listájának Városkapu munkabeosztás feladatában. A fájl információ elnevezésű munkalapján 
található jelmagyarázat segíti a munkavégzés helyszínére alkalmazott jelrendszer megértését! 
 
A beosztásszervező vezető egyeztetve a munkatársakkal, felmérve a feladatokat a tárgyhetet 
megelőző legalább 12 munkanappal eljuttatja a rábízott munkatársak munkabeosztás-tervezetét 
a vezérigazgatónak (általa megbízott munkatársnak: munkabeosztás szervező). A vezérigazgató 
a tárgyhetet megelőzően legalább 10 munkanappal a fent megadott módon (WL) elrendeli és 
kihirdeti a beosztást! 
 
A munkavállalók pihenőnap igényléséről a következők érvényesek: 
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A munkabeosztást a Zrt. a Munka Törvénykönyvének előírása szerint készíti. Ugyanakkor a 
Társaság lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy a gazdaságos és hatékony működést nem 
akadályozva indokolt esetben kérvényezhesse pihenőnapja idejének meghatározását, melynek 
módja a következő: 
 
A munkavállaló legalább 15 munkanappal az igényelt pihenőnap előtt írásban (e-mail) 
kérvényezi a vezérigazgatótól a pihenőnap adott időbeni kiadását. A vezérigazgató írásban 
válaszol. Amennyiben a vezérigazgató engedélyezi a pihenőnap munkavállaló által kért idejét, 
úgy ezt követően a munkavállaló felviszi azt a „Pihenőnap” elnevezésű naptárba, így 
tájékoztatva beosztásszervező-vezetőjét a kért pihenőnap engedélyezéséről! Tehát a pihenőnap 
naptár csak az engedélyezett pihenőnap igényeket tartalmazhatja! 
 
15 munkanapon belüli pihenőnap engedélyezését a vezérigazgató csak rendkívül indokolt 
esetben engedélyezi, adott esetben csak a munkavállaló szabadság kivételét teszi lehetővé a 
Munka Törvénykönyvében meghatározott módon! 
 
 
2.9.4. A túlóra elrendelése 

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. feladatvégzésének tervezése során írásban (e-mail) jelezni 
kell a vezérigazgatónak, amennyiben a munkatársak a Szervezési törzslapok, a Terem- és 
munkarend által elrendelt, illetve alap- és egyéb feladatokat a munkaidőkeret-rendszerben 
előzetesen meghatározott munkaidő kereten belül nem lehet elvégezni, illetve a szabadidőt, 
szabadnapokat jogszerűen és észszerűen ütemezni. 
Ennek felülvizsgálatát követően a vezérigazgató meghatározott mennyiségű túlórát rendelhet 
el a munkatárs számára, amiről vezérigazgatói utasításban tájékoztatja az érintetteket és a 
gazdasági vezetést. Az egyes munkatársak elrendelt túlóráiról a vezérigazgató nyilvántartást 
vezet. Az így elrendelt túlórát a Zrt. negyedévi ciklusok lezárását követően fizeti. 
A vezérigazgató a feladat jellegéből és a munkavégzés idejéből eredően további esetekben is 
elrendelhet túlórát a jogszabályban meghatározott kereten belül. 
 
2.9.5. A szabadságok kiadásának rendje 

A Társaság a szabadságok kiadásánál a Munka Törvénykönyve alapján jár el. 
 
A Társaság munkatársai a szabadság kiadására vonatkozólag javaslatot tehet a vezérigazgató 
számára a számára eljuttatott elektronikus dokumentumon a következők szerint: 
Az „egyéni szabadságtervezet2017” fájlnevű MS Excel dokumentumot biztonságos helyre kell 
menteni és másolattal dolgozni. A dokumentumban a megfelelő helyen először a nevet, és az 
éves szabadság és pótszabadság napjainak számát kell megadni a zöld mezőben. 
A tárgyévi naptárszerű tervezetben a tervezett szabadság napját X-szel kell jelölni a megfelelő 
dátum napja mellett. Az igénybevett napok számát a dokumentum automatikusan kiszámolja! A 
fekete színnel jelölt dátumoknál nem tervezhető szabadság. 
A kitöltött dokumentumot legkésőbb tárgyév február 12-ig külön értesítés nélkül el kell küldeni 
a kovacsistvan@gmail.com e-mail címre a következő fájlnéven: 

 
egyéni szabadságtervezet2017 dolgozóneve 

Például:   egyéni szabadságtervezet2017kovacsistvan 

mailto:kovacsistvan@gmail.com
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A szabadság tervezésénél, az azzal kapcsolatos adminisztrációnál a következők szerint kell 
eljárni: 
 

• A szabadságtervezetet a munkatárs vezetőjével egyeztetve köteles az év folyamán 
tervezni és vezetni, és minden módosítás esetében újra eljuttatni vezérigazgatónak a fent 
leírt módon. 

• Az azonos front- vagy infószolgálati helyeken dolgozó munkatársak egyeztessék 
egymással és vezetőjükkel a szabadság felhasználásának idejét, a vezetők felelősek a 
folyamatos munka ellátásának biztosításáért, 

• Minden munkatárs tervezze tárgyévben a teljes szabadságát, 8 napot a téli üzemszünetre 
tervezve. Amennyiben a munkatárs ezt elmulasztja, a Társaság saját belátása szerint 
adja ki a szabadságot a munkatárs számára. 

• Szabadságot tervezni csak munkanapra lehet, szabad- és ünnepnapra csak pihenőnap 
igényt lehet bejelenteni! A folyamatos időszakaszban kivett szabadság köztes 
pihenőnapjait a vezetés köteles elfogadni, amennyiben a munkatárs ezt igényli és 
bejelenti! 

• Pihenőnap igényt bejelenteni a beosztások tervezését megelőzően, tehát legalább 10 
munkanappal az igényelt pihenőnap előtt szükséges. Amennyiben ez a munkatárs 
részéről esetleges előre nem látható esemény miatt nem volt lehetséges, úgy a vezetés a 
beosztás módosításával lehetővé teszi a pihenőnap igénybevételét. 

• A szabadságok kiadását a „szabadság” megnevezésű naptárban lehet nyomon követni. 
A naptárba az adatokat a vezetés külön rendelkezése szerint megnevezett munkatárs 
végzi, a szabadságot igénylő munkatárs csak az egyéni szabadságtervezet nevű 
dokumentumot tölti ki és küldi a fentebb leírt módon. 

 
2.9.6. A munkabeosztás készítése 

A munkabeosztást a munkabeosztás (HR) szervező állítja össze az erre a célra rendszeresített 
dokumentumon. A meghirdetett munkabeosztás a vezérigazgató utasítása. A munkabeosztás a 
jogszabályok előírása alapján az egyenlő terhelés, a legmegfelelőbb, minőségi feladatellátás 
célja mellett történik. 
A munkabeosztást a munkabeosztás szervezője az egyes munkaterületeken a vezérigazgató 
által megbízott munkatársak tájékoztatása alapján állítja össze a következők alapján: 
A Társaság központi irányításának, a titkárság, a gazdasági iroda, a művelődésszervezés, 
turisztikai menedzsment munkatársai alapvetően törzsmunkaidőben dolgoznak. Amennyiben 
a feladat a törzsmunkaidőn kívül esik, úgy az ebben érintett munkatárs e-mailben tájékoztatja 
erről a munkabeosztás szervezőt legalább tíz munkanappal a nevezett munkahetet megelőzően. 
A létesítmények vezetői, turisztikai menedzser, strandfürdő vezető, művelődésszervező a 
műszaki személyzet esetleges alapfeladatok feletti munkaerő többletigényét (karbantartó, 
technikus, hangtechnikus, egyéb kisegítő munkatárs) írásban jelzi a műszaki 
csoportvezetőnek. A műszaki csoportvezető állítja össze a munkabeosztást az erre a célra 
létrehozott naptárban, meghatározva a beosztott munkaidejét és a munkavégzés helyszínét, a 
munkabeosztás szervező ez alapján készíti el a munkabeosztást. 
A létesítmények vezetői, turisztikai menedzser, strandfürdő vezető, művelődésszervező a 
műszaki személyzet esetleges alapfeladatok feletti munkaerő többletigényét (takarító) írásban 
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jelzi a művelődésszervező csoportvezetőnek. A művelődésszervező csoportvezető állítja 
össze a munkabeosztást az erre a célra létrehozott naptárban, meghatározva a beosztott 
munkaidejét és a munkavégzés helyszínét, a munkabeosztás szervező ez alapján készíti el a 
munkabeosztást. 
A turisztikai terület infószolgálati helyeinek alapfeladatokon kívüli munkaerő többletigényét a 
turisztikai menedzser írásban jelzi a beosztás szervezőnek, aki ez alapján készíti el a beosztást. 
A beosztást tíz munkanappal a munkavégzés előtt ki kell hirdetni. 
 
2.9.7. Külső munkatársak (EFO) alkalmazása 

Az egyszerűsített foglalkoztatás (továbbiakban: EFO) keretében alkalmazott munkatársak 
bejelentési rendjével kapcsolatban a következők érvényesek: 
 
Az egyes munkaterületeken az EFO keretében alkalmazandó munkatársi igényről 
 

• egyeztetve a területen dolgozókkal, 
• felmérve a valós szükségletet, 
• meghatározva a feladatot, 
• meghatározva a munkanapo(ka)t, 
• meghatározva a munkaidőt, 
• meghatározva és felső vezetővel egyeztetve a bruttó munkabért, 
• gondoskodva a bejelentendő munkatárs feladattal, munka-, tűz- és balesetvédelemmel 

kapcsolatos tájékoztatásáról, 
 
a következő személyek jelzik az EFO bejelentés szándékát: 
 

• Műszai terület: műszaki csoportvezető 
• Fényes fürő:  strandfürdő vezető 
• Turisztika:  turisztikai menedzser 
• Vendéglátás:  cégvezető 
• Egyéb:   humánerőforrás szervező 

 
A bejelentés módja: 
 
Az egyes területen keletkező EFO igényről a meghatalmazott személy az 
 

EFO bejelentő hó.nap.terület 
 

kitöltés utáni átnevezés például:  EFO bejelentő 07.11.fürdő 
 

megnevezésű Excel fájl kitöltésével és e-mailben a vezérigazgató és a humánerőforrás szervező 
számára való megküldésével tájékoztat. Az fájl letölthető a Wunderlist – Munkabeosztás – EFO 
bejelentő  teendőjéből! 
 

• A mobilapplikációs bejelentés akár azonnali bejelentést is lehetővé tesz, ilyen esetben 
azonban meg kell győződni arról, hogy a bejelentési igényt tartalmazó e-mailről a 
vezető tudomást szerzett (pl.: telefon) 
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• Minden újonnan keletkező igényt új, üres táblázatban kell az új fájl megnevezéssel 
küldeni. 

• Amennyiben a vezérigazgató, vagy az általa megbízott engedélyezi az EFO bejelentést, 
úgy azt elvégzi, vagy a bejelentő táblázatot tovább küldi az általa megbízott bejelentő 
munkatársnak, amiről az igénylő munkatárs másolatot kap! 

• Amennyiben a bejelentés a vezetők elutasítják, úgy tájékoztatják arról az igénylőt. 
• A nem megfelelően „átnevezett” bejelentő fájlt a vezérigazgató olvasatlanul 

visszaküldi. 
 
2.9.8. Munkaköri leírások 

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A 
munkaköri leírások a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. mellékletét képezik. 

• A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 
szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit 
névre szólóan. 

• A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 
feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani 
kell. 

•  A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős – a 
vezérigazgatóigazgató, cégvezetők 

 
2.9.9. Gépjárműhasználat 

A gépjárművek használatáról a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. gépjárműhasználati 
szabályzata rendelkezik. 
A Zrt. munkatársai részéről munkavégzés céljából igénybe vett saját gépjármű használatával 
kapcsolatban a következő érvényes: 

• A Társaság vezetése semmilyen munkavégzés céljából nem írhatja elő dolgozója 
számára saját gépjármű használatát. 

• A dolgozó munkavégzés céljából történő közlekedésre igénybe veheti saját gépjárművét 
saját döntése alapján. 

• Amennyiben a dolgozó saját döntése alapján saját gépjárművét munkavégzés céljából 
használja, úgy annak költségét a Társaság abban az esetben téríti meg a dolgozó 
számára, 
 
amennyiben a dolgozó előzetesen a gépjármű általában vett használatának igényét 
tárgyhó 5. munkanapjáig tárgyhó idejére vonatkozóan, vagy egyedi alkalmakkal a 
használatot megelőzően a vezérigazgató számára e-mailben jelzi, és a v. igazgató, 
vagy az általa kijelölt személy azt jóváhagyja. 
 
B) A saját gépjárművet használó dolgozó a s gépjárműhasználat elszámolás hó név 
 megnevezésű fájlt, mint a költségelszámolás alapját képző dokumentumot nyomtatott 
formában értelemszerűen vezetve és elektronikus formában, átnevezve az elszámolást 
megelőzően e-mailben a vezérigazgató számára eljuttatja, és ő azt jóváhagyja! 

• A fentiektől való eltérés a vezérigazgatóval, mint a Társaság képviselőjével való külön 
megállapodás alapján lehetséges. 
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3. A társaság ellenőrzése 
 

3.1. Folyamatba épített ellenőrzés: 
 
Biztosítania kell a források felhasználásának szabályszerűségét, gazdaságosságát.  
Feladatok magukba foglalják: 

- Dokumentumok elkészítése. 
- Szabályszerűségi és szabályozottsági ellenjegyzés, jóváhagyás. 
- Elszámolás. 

 

3.2. Belső ellenőrzés: 
 
A Zrt.-nél független belső ellenőrzés nem működik. 
 

3.3. Eseti, helyszíni ellenőrzés: 
 
A Zrt. különös tekintettel veszi figyelembe a vezetők elkötelezettségét a szabályzatok betartása 
iránt. A Zrt. célja, hogy a Társaság működését fejlessze, eredményességét növelje. 
Minden lezárt projektről, programról adott intézményvezető köteles 30 napon belül írásbeli 
szakmai beszámolót készíteni. A beszámolókban ki kell emelni a közhasznú, közművelődési 
feladatok teljesítését. A beszámoló formátuma kötött, tartalma megoszlik gazdasági és szakmai 
fejezetre. 
Feladatellátásunk minőségének érdekében a Társaság teljes működési területén a 
vezérigazgató, vagy helyettesei által meghatározott időpontban és feladatellátási helyen az 
alábbiak szerinti részükről helyszíni ellenőrzések rendelhetők el. 
Az ellenőrzések célja a működést akadályozó problémák feltárása, ezáltal azok megoldása, 
munkatársaink segítése. 
Az ellenőrzés végrehajtásával a Társaság bármely munkatársa megbízható a felső vezető 
részéről. Az erről szóló utasítást a csatolmányban található „Ellenőrzési utasítás, jegyzőkönyv” 
kinyomtatott, vezető által aláírt dokumentummal igazolja az ellenőrzést végző munkatárs az 
ellenőrzött feladatellátási helyen munkát végző kolléga számára. 
A feladatellátási helyen munkát végző kolléga köteles az ellenőrzést végrehajtó munkatárssal 
együttműködni, a fent említett dokumentumban előre meghatározott területek, feladatok 
ellenőrzésében, az abban található eljárás szerint. 
A feladatellátási helyen munkát végző kolléga a jegyzőkönyvben megjegyzést tehet az 
ellenőrzéssel kapcsolatban! 
 

3.4. Külső ellenőrzés 
 
3.4.1. A könyvvizsgáló 

A könyvvizsgálóval a megválasztását követően a vezérigazgató köt szerződést a polgári jog 
általános szabályai szerint.  
A könyvvizsgáló feladata, hatásköre: 
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• feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat 
elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a 
gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló véleményének 
meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság 
Alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a Társaság Alapítója elé 
terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a 
szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi 
előírásoknak, 

• betekint a Társaság könyveibe, a vezérigazgatótól, a Felügyelő Bizottságtól 
felvilágosítást kérhet, 

• kezdeményezheti a tulajdonos döntését, ha tudomást szerez arról, hogy a Társaság 
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható. 

 
A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó hatályos jogszabályokban, 
illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 
 
3.4.2. A felügyelő bizottság 

A Felügyelő Bizottság legfeljebb 3 tagból áll. 
A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre: 

• megvizsgálja és véleményezi az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi 
előterjesztést, 

• írásbeli jelentést készít az üzleti jelentésről és pénzügyi beszámolóról, a közhasznúsági 
jelentésről, 

• ellenőrzi a nonprofit társaság működését, gazdálkodását, és ennek során a 
vezérigazgatótól jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, illetve a társaság 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,  

• ellenőrzi a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket, 

• ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött 
szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul tájékoztatni a tulajdonost 

• a Felügyelő Bizottság köteles a vezérigazgatót tájékoztatni és az alapító döntését 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
1) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a vezérigazgató, illetve az a 
tulajdonos döntését teszi szükségessé; 

2) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
A Felügyelő Bizottság működése 

• A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. 

• A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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• A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Bizottság ülését – az ok 
és cél megjelölésével – a tulajdonos írásban kérheti. A Felügyelő Bizottság elnöke a 
kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Bizottság ülésének 
legkésőbb 30 napon belüli összehívásáról. 

• A Felügyelő Bizottság egyebekben az Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a 
tulajdonos hagy jóvá. 

 
 Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a vezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági 
szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik vagy 
egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tulajdonos érdekeit, összehívja a gazdasági 
társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 
A Felügyelő Bizottság jogosult a vezérigazgatótól a társaság ügyeire vonatkozóan jelentést 
kérni. 

3.5. A Társaság iktatási rendszerének alapja: 
 
A Társaság iktatási rendszerének részletszabályait külön iratkezelési szabályzatban kell 
rögzíteni. 
Az iktatási rendszer alapfelépítése:  
 

1. évszám – 2007/  
2. szervezeti egység – 2007/1/ 
3. munkaszám, (projekt sorszáma).– 2007/1/1/ 
4. a munkaszámon belüli alszám – 2007/1/1/1 

 
Ennek megfelelően: Évszám/szervezeti egység/ projekt sorszám/alszám 
 

3.6. Munka-, tűz- és balesetvédelem az üzemeltetés során 
 

1. A Társaság munkavállalóira vonatkozó munka- illetve tűzvédelmi rendelkezéseket 
külön munkavédelmi szabályzatban kell rögzíteni. 

2. A Társaság által üzemeltetett létesítmények munka- illetve tűzvédelmi rendelkezéseit 
külön szabályzatban kell rögzíteni. 

3. A Társaság által üzemeltett létesítményekre vagyonbiztosítást kell kötni. 
 
3.6.1. 3.6.1. Munkavédelmi képviselő 

Munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során 
szorgalmazza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó 
munkavállalói jogok és érdekek érvényesítését. 
Munkavédelmi képviselő jogai:  

• jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen a 
munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, 

• az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 
megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról, a munkavállalóknak az egészséget nem 
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veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és 
felkészültségéről; 

• a fentiekben meghatározott jogának gyakorlása keretében működési területén a 
munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól, 
részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a 
munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt 
foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új 
munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is 

• tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzést 

• véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés 
megtételét 

• részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére 
közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;  

• indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat;  

• a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit;  

• jogosult az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő 
kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes megállapodás alapján szakértőt igénybe 
venni, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal;   

• amennyiben a munkáltató köteles munkavédelmi szabályzat elkészítése, úgy e 
szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő egyetértése szükséges; – munkahelyi 
munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató részére; amennyiben 
pedig a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott 
munkáltató ezzel nem ért egyet, az Mt.-ben szabályozott kollektív munkaügyi vitát 
kezdeményezhet. 

3.7. A társaság működését meghatározó alapdokumentumok: 
 
Alapító Okirat 
Közművelődési megállapodás 
Vagyonkezelési szerződés, használati szerződések 
 

 
 
4. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. központi irányítás működési rendje 

4.1. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. központi irányítás munkaterületei, ügy- 
és helyettesítési rendje 

 
4.1.1. Központi vezetés, ügyeletes vezető 

• Vezérigazgató 
• cégvezetők (gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes, általános vezérigazgató 

helyettes). 
Döntési és utasítási jogkörük kiterjed a Társaság teljes feladatkörére, szervezeti egységeire, 
létesítményeire, egyéb munkavégzési helyszínekre. 



23. 
 

Törzsmunkaidőben a központi vezetés legalább egy tagja személyesen, telefonon ügyeletes 
vezetőként bármikor elérhető. 
Az ügyeletes vezető feladatkörét a vezérigazgató, illetve az ő általa ebben a feladatkörben 
megbízott helyettese, cégvezető láthatja el. 
 
Az ügyeletes vezető szolgálati ideje 0-24 óra a hét minden napján a vezérigazgató megbízása 
alapján. 
 

Az ügyeletes vezető elérhetősége mobiltelefonon: 
 

+36 30 374 7787 
 

Az ügyeletes vezető elérhetőségét kérem minden frontszolgálati feladatellátóhelyen a 
munkatársak számára jól észrevehetően kifüggeszteni. 
 
A Zrt. bármely munkatársa az ügyeletes vezetőhöz fordulhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
 

• a munkatársnak sürgősen vagy halaszthatatlanul felső vezető döntésére van szüksége, 

• a munkatárs részéről sürgősen vagy halaszthatatlanul valamely eseményről felső 
vezetőt szükséges tájékoztatni, 

• partner vagy vendég a munkatárstól sürgősen vagy halaszthatatlanul felső vezető 
bevonását, elérhetőségét kéri valamilyen ügyben, 

• az illetékes munkatárs köteles az ügyeletes vezetőt minden olyan esetben tájékoztatni, 
amikor a feladatéllátási helyre bármilyen ellenőr, illetve hatósági személy érkezik 
hivatalból. 

 
Az ügyeletes vezető a munkatárs bejelentése ügyében köteles intézkedni, amiről 5 munkanapon 
e-mailben tájékoztatja a vezérigazgatót a bejelentés idejére, tartalmára és az általa tett 
intézkedésre vonatkozóan. 
 
A munkatárs részéről az ügyeletes vezető tájékoztatása szükséges esetben nem előzheti meg, 
és nem pótolhatja hatóság értesítését (mentő, rendőrség, tűzoltó). 
 
Amennyiben az ügyeletes vezető elérése sikertelen, úgy az ügyeletes vezető köteles a 
bejelentő hívószámot visszahívni, a munkatárs köteles az ügyeletes vezető elérésére többszöri 
kísérletet tenni! 
 
4.1.2. Műszaki csoport 

• Műszaki csoportvezető 
• Strandfürdő vezető 
• Hang- és fénytechnikus 
• általános karbantartó 
• takarító 
• udvaros 
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A műszaki csoportvezető koordinálja, utasítja, ellenőrzi a műszaki személyzetet a Társaság 
teljes munkaterületén, illetve a strandfürdőn végzett műszaki teendőkhöz biztosítja a szükséges 
műszaki személyzetet a strandfürdő vezető számára annak előzetesen jelzett igénye alapján.  
A műszaki csoportvezetőt az általános vezérigazgató helyettesíti. A fürdővezetőt a műszaki 
csoportvezető helyettesíti. 
A hang- és fénytechnikus, az általános karbantartó, a takarító és az udvaros a műszaki 
csoportvezető, illetve felső vezető utasítására a Társaság bármelyik munkavégzési helyszínén 
foglalkoztatható. 
A projektszerű feladatoknál, eseményeknél, rendezvényeknél a vezérigazgató által megbízott 
személy irányítja a Zrt. központi irányítása alá tartozó műszaki területhez tartozó munkatársak 
(műszaki személyzet, takarítók) feladatvégrehajtását. 
A karbantartási feladatok alapvetően két részre oszlanak: 
 
A) Tervszerű karbantartási feladatok, melyek eszköz, anyag és munkaigénye előre 

meghatározható. 
B)  Az előre nem látható műszaki problémák, hibák elhárításával kapcsolatos feladatok 
 
 A Társaság műszaki feladatai közül kiemelt jelentőséggel bírnak azon beruházások, 

fejlesztések, melyek az egyes területek működését, prosperálását alapvetően 
meghatározzák. Ezek területenként a következők. 

 
Műszaki terület feladatai 
 

• Épületek, eszközök, területek állagmegóvása, karbantartása. 

• Létesítmények műszaki üzemeltetése. 

• Az építmények működéséhez, az egyes rendezvényekhez szükséges hatósági, műszaki 
dokumentáció elkészítése, beszerzése.  

• Az egyes szakterületek szabályzatainak, éves dokumentációjának létrehozása. 

• A Társaság telephelyeihez kapcsolódó biztonságtechnikai feladatok (őrzés, védés) 
szervezése, a kapcsolódó műszaki beruházások-fejlesztések kivitelezése, koordinálása. 

• A Társaság rendezésében megvalósuló események teljes körű technikai kiszolgálása. 

• A Társaság használatában lévő épületek, építmények és a kapcsolódó külterületek teljes 
körű takarítása. 

• A működéshez szükséges kommunikációs - telefonos, számítógépes és irodai rendszer 
- létrehozása, fejlesztése, karbantartása. 

• A működéshez szükséges szolgáltatói szerződések, számlák ellenőrzése.  

• Az információs felületeken keresztül a létesítmények mindennapi működésének 
szervezése, ellenőrzése. 

• A működés technikai hátterének lehetőség szerinti kialakítása. 
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4.1.3. Gazdasági iroda 

A Gazdasági iroda működését a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és az ez alapján elkészített 
szabályzatok rendelkezései határozzák meg.  
A Gazdasági iroda tevékenységének irányítása a gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes 
(cégvezető) feladata, pénzügyi vezetés a pénzügyi csoportvezető hatásköre 

• gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes (cégvezető) 
• pénzügyi csoportvezető 
• pénzügyi asszisztens 
• könyvelő 

A gazdasági iroda feladatai: 

• Szabályzatok elkészítése, aktualizálása 
• Éves költségvetési terv elkészítése 
• Terv megvalósulásának ellenőrzése 
• Adatszolgáltatás 
• Kapcsolattartás Önkormányzattal, hivatalokkal, társ szervezetekkel 
• Főpénztár kezelése 
• Egységek pénztárainak ellenőrzése 
• Bankszámlák kezelése 
• Vevő számlák elkészítése 
• Szállító számlák nyilvántartása 
• Kintlévőségek kezelése 
• Könyvelés adatainak egyeztetése az analitikus nyilvántartással 
• Számviteli bizonylatok előkészítése könyvelésre 
• Bizonylatok átadása a könyvelés részére 
• Munkaidőnyilvántartási adatok összesítése és átadása bérszámfejtésre 
• Könyvvizsgálat dokumentumainak előkészítése 

 
4.1.4. Titkárság 

A Titkárság tevékenységének irányítása a gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes 
(cégvezető) feladata 
 

• gazdálkodásért felelős vezérigazgató helyettes (cégvezető) 
• titkárságvezető 
• asszisztens 
• kommunikáció szervező 
• lakossági (Tata) kártya ügyintéző 
• projektszervező és asszisztens 
•  

Feladatok 

• Szerződések elkészítése 
• Szerződések nyilvántartása 
• Munkaszerződések elkészítése 
• Munkaidő beosztás elkészítése, szabadságolások tervezése 
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• Egyszerűsített foglalkoztatás koordinálása 
• Levelek iktatása, továbbítása  
• Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 
• Irattári rend kialakítása 
• Irattározás 
• Selejtezés 

 
4.1.5. Városmarketing feladatok 

A városmarketinggel kapcsolatos feladatok elvégzése az összes szervezeti egységet érintik.  
A hirdető felületek, közösségi oldalak, honlapok tartalmának létrehozása a kommunikácó 
szervezésével megbízott munkatárs feladata. Az így létrejött tartalmak megjelenítése csak a 
vezérigazgató, illetve az általa megbízott személy ellenőrzésével, illetve jóváhagyásával 
lehetséges. 
Tata kártya ügyintézésének ügyfélszolgálati teendőit a Magyary Zoltán Művelődési Központ 
információszolgálata, egyéb teendőit a központi titkárság végzi. 
Az egyes eseti, pályázati projektek feladatvégrehajtásának módjáról, az abban résztvevő 
személyekről a vezérigazgató külön rendelkezik. 
 

5. A turisztika és szabadidőszervezés működési rendje 
 

5.1. A turisztika és szabadidőszervezés munkaterületei, ügy- és helyettesítési 
rendje 

 
A turisztikai szervezeti egység az ezen e területen feladattal megbízott munkatársakat illetve az 
e célból üzemeltetett létesítményeket foglalja magában. A feladatok, a létesítmények funkciói 
nem határolhatók le a közművelődési szervezeti egységtől, annak céljától, feladataitól. 

• Új Kajakház Ökoturisztikai Központ 
• Tatai Angolkert 
• Tatai Fényes Tanösvény 
• Tatai Fényes Fürdő és Kemping 
• Söréttorony (Kőfaragó Ház Kézműves- és Gasztroturisztikai Látogatóközpont) 
• Kőkúti Sport és Jégsátor 

 
5.1.1. Turisztikai és szabadidőszervező menedzsment 

• Turisztikai menedzser (rendezvény és programszervezés) 
• Turisztikai menedzser (szállás és termékfejlesztés értékesítés) 

A turisztikai menedzser feladatai különösen: 
- éves turisztikai feladatterv elkészítése 
- a turisztikai létesítmények működtetése annak előírásai alapján, munkabeosztás 

előkészítése, mindennapi feladatmeghatározás a beosztott munkatársak részére 
- turisztikai termékfejlesztés 
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- termékértékesítés 
- infószolgálatok ügyrendjének létrehozása 
- turisztikai területen dolgozó munkatársak irányítása, ellenőrzése, oktatása 
- működési dokumentáció létrehozásának irányítása, ellenőrzése, az abban foglaltak 

alapján a szükséges intézkedések megtétele (statisztika, heti jelentés, kiadvány leltár, 
műszaki karbantartási jelentések) 

- adatszolgáltatási kötelezettségek elvégzése, 
- turisztikai terület adminisztratív feladatainak elvégzése 
- hirdetőfelületek készülő tartalmának létrehozása, illetve abban közreműködés 
- rendezvény és programszervezés, a szervezési törzslapok vezetése, 
- szerződések előkészítése 
- szolgáltatási nyilvántartás idevonatkozó részeinek vezetése 
- a létesítmények, a vagyon megóvása, ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele, 
- szállásértékesítő szoftver és adminisztráció kezelése 
- turisztikai területen zajló pénzkezelés ellenőrzése 

A Társaság által szervezett rendezvényeken, programokon a turisztikai menedzser jelen van, 
amihez munkabeosztása elkészítéséhez előzetesen tájékoztatja a munkabeosztás készítőjét. 
A turisztikai menedzserek távollétük esetén egymást helyettesítik. 
 
5.1.2. Infoszolgálati- és szállás ügyintézés, recepció 

 

• infószolgálati csoportvezető 
• infószolgálati ügyintéző (szállásnál recepciós) 
• infószolgálati asszisztens 

 
Az infószolgálati feladat nem kötődik az egyes létesítményhez, a feladat végrehajtása, annak 
ismerete, az infószolgálati munkatárs munkavégzésének helyszíne minden a Társaság 
üzemeltetésében levő létesítmény infoszolgálatára vonatkozik. 

• Magyary Zoltán Művelődési Központ 
• Új Kajakház Ökoturisztikai Központ 
• Fényes Strandfürdő 
• Fényes Szállás 
• Fényes Tanösvény 
• Tatai Angolkert 

Az infószolgálati csoportvezető feladata az általános infószolgálati feladatok elvégzése mellett 
az infószolgálat segítése, az itt végzett munka, adminisztráció és dokumentáció ellenőrzése, a 
munkatársak oktatása. 
Az infószolgálati ügyintéző, szállásügyintéző, recepciós közvetlen kapcsolata a vásárlóval 
és a partnerekkel különös odafigyelést és lelkiismeretes munkavégzést igényel. Az 
infószolgálatok feladata: 
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• a szolgálat megkezdésekor kültéri tevékenységi területének, a munkavégzés külső 
helyszínének ellenőrzése, rendellenesség azonnali jelentése az ügyeletes vezetőnek 

• riasztóberendezés kikapcsolása, beltéri tevékenységi területének, a munkavégzés belső 
helyszínének ellenőrzése, rendellenesség azonnali jelentése az ügyeletes vezetőnek 

• elektronikus hirdetőfelületek bekapcsolása (amennyiben rendelkezésre áll) 

• a váltópénz ellenőrzése, kasszába helyezése, kommunikációs szoftverben (Wunderlist) 
történő napi nyitás  
példa:     

 Nyitás! 
 (2017.06.05.) 
 Széfben található összeg (Egyeznie kell az előzi napi záró pénzkészlettel, amennyiben 
nem, ügyeletes vezető azonnali tájékoztatása szükséges!) 

• pénztárgép és kassza megnyitása  

• jelenléti ív kitöltése, jelenléti ívet minden nap a beosztás szerint kell kitölteni (jelenléti 
ívet előre kitölteni szigorúan TILOS !!!) a jelenléti ív kitöltése (nevek, napok) a hónap 
elején a mindenkori recepciós feladata, úgymint annak vezetésének ellenőrzése, és 
általában a hónap utolsó vagy első napján annak leadása (Művelődési ház, gazdasági 
iroda) 

• Heti, napi programok átnézése a programnaptárban 

• Mobil hirdetőfelületek kihelyezése  

• Elektronikus levelezés átnézése, szükség esetén megválaszolása, továbbítása az 
illetékes felé, megfelelő helyre történő archiválása, (mappázása) 

• A már nem aktuális hirdetőanyagok eltávolítása, az aktuálisak kihelyezése. 

• A fogyóban levő hirdetőanyagokról az illetékes tájékoztatása 

• Az létesítmény szellőztetése, vendégfogadásra alkalmassá tétele, amennyiben 
rendellenesség észlelhető, amelyet önállóan nem tud megoldani, ügyeletes vezető 
azonnali tájékoztatása 

• rendezvények, programok helyszínének előkészítése, berendezése 

• események regisztrálása szükséges esetben az erre előírt módon, a következő 
szolgálatok, vezetők tájékoztatása 

• ahol előírás tűzjelző központ ellenőrzése, napi adminisztráció, (tűzjelző rendszer 
üzemeltetési naplóját kitölteni naponta !!!) 

• termékek, szolgáltatások forgalmazása, értékesítése, beléptetés az előírás szerint 

• foglalások, megrendelések regisztrálása, visszaigazolása az előírás szerint (naptár, 
szállásszoftver) 
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• szolgáltatásba bevont partner (túravezető, kormányos stb.) szervezése, ezzel 
kapcsolatos adminisztráció (a túravezetés, illetve a szakvezetés igényét legalább 10 
napra előre kell jeleznie a megrendelőnek (beosztás miatt) 

• külsős partnerek alkalmi bejelentési igényének (EFO) előírás szerinti jelentése 

• panaszok, vendégkönyvi bejegyzések azonnali jelentése a vezérigazgató számára 
elektronikis levélben, szükség esetén ügyeletes vezető azonnali tájékoztatása telefonon 

• statisztika napi szintű vezetése 

• szolgálat befejezésekor pénztár zárása előírás szerint („pénztár” füzetbe címletenként a 
kassza tartalmát, bevételt feltüntetni), Wunderlistben a napi zárást elvégezni, a bevételt 
betenni a széfbe A váltót szintén a széfbe, egy külön borítékba betenni 

• beltéri tevékenységi területének, a munkavégzés belső helyszínének ellenőrzése, 
rendellenesség azonnali jelentése az ügyeletes vezetőnek, a munkavégzéshez szükséges 
épületet, helyiségeket, eszközöket a munkavégzésen kívüli időszakra az előírás szerinti 
állapotba hozni, zárni, tárolni, elhelyezni, riasztást bekapcsolni 

 
Az információszolgálat feladata a Heti jelentés elkészítése a következők szerint: 
A Heti jelentést az információszolgálatok, pénztárak és recepció beosztott munkatársai a 
munkavégzés közbeni észrevételeik, tapasztalataik szerint folyamatosan állítják össze az erre 
létrehozott formanyomtatvány kitöltésével. 
Legkésőbb minden csütörtökön a megnevezett helyszínre (aznap utolsóként) beosztott 
munkatárs(ak) kötelessége a Heti jelentés feltöltése a Wunderlist megfelelő és eddig 
alkalmazott helyére, illetve e-mailben megküldeni a vezérigazgatónak a következő fájlnéven: 

létesítményneve heti jelentés dátum pl.: fényesszállás heti jelentés 180604 
Az egyes munkavégzési helyszínek heti jelentéssel kapcsolatos feladatelvégzésének 
ellenőrzését az infószolgálati csoportvezető végzi: 
Helyszínek: 

• Új Kajakház Ökoturisztikai Központ 
• Fényes Tanösvény 
• Fényes Fürdő strand 
• Fényes fürdő szállás 
• Tatai Angolkert 
• Söréttorony (Kőfaragó Ház Kézműves- és Gasztroturisztikai Látogatóközpont) 
• Kőkúti Sport és Jégsátor 

A heti jelentések intézkedést igénylő megállapításait az infószolgálati csoportvezető továbbítja 
az illetékes menedzser, illetve vezető felé 
Az infószolgálatok pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységét az Infószolgálatok 
pénzkezelési rendje dokumentum tartalmazza. 
Az infószolgálat munkatársa gondoskodik róla, hogy felettes vezetőjén kívül illetéktelen 
személy illetve munkatárs ne tartózkodjon munkavégzése helyszínén, illetve az infópultban. 
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Az infószolgálat munkatársa abban az esetben hagyhatja el munkavégzése helyszínét, illetve az 
infópultot, amennyiben meggyőződött róla, hogy az ezközöket, vagyont az előírás szerint 
biztonságba helyezte. 
 

6. Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ működési rendje 
 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a Tata Város Önkormányzatával, mint a tatai 4005. hrsz-ú, 
878 m2 nagyságú, kivett sporttelep, csónakház megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdonosával kötött 
használati szerződés alapján, jogosult a fent nevezett önkormányzati törzsvagyon birtoklására, 
használatára, hasznosítására. A Használó korlátozás nélkül hasznosíthatja a vagyont harmadik 
személy számára, a közművelődési és közhasznú feladatok veszélyeztetése nélkül. 
Használó jogosult a hasznosításkor a térítési díjak megállapítására. 
Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ szolgáltatásait a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
Szolgáltatási Nyilvántartása tartalmazza, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat 
melléklete. 
A Kajakházban információszolgálat működését biztosítjuk. 

6.1. Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ házirendje 
 
Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ Házirendjét a vezérigazgató készíti el a Szervezeti 
és Működési Szabályzat mellékleteként. 

6.2. Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ nyitvatartási rendje 
 
Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ nyitva tartását a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt 
Létesítményeinek Nyitvatartási Rendje tartalmazza, melyet a vezérigazgató készít el minden 
működési évet megelőzően és a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi 
 

7. A Tatai Angolkert működési rendje 
 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a Tata Város Önkormányzatával, mint a Tatai 3306/3. Hrsz. 
alatt felvett, Tata, belterületén található mindösszesen 43.600 m2 nagyságú, kivett közpark 
megnevezésű (természetben Tatai Angolkert) és a Tatai 3306/5. Hrsz. alatt felvett, Tata, 
belterületén található mindösszesen 1372 m2 alapterületű „Kivett szabadtéri színpad” 
megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdonosával kötött használati szerződés alapján, jogosult a fent 
nevezett önkormányzati törzsvagyon birtoklására, használatára, hasznosítására. A Használó 
korlátozás nélkül hasznosíthatja a vagyont harmadik személy számára, a közművelődési és 
közhasznú feladatok veszélyeztetése nélkül. 
Használó jogosult a hasznosításkor a térítési díjak megállapítására.  
A Tatai Angolkert térítésmentesen látogatható, ugyanakkor mindennemű gazdasági 
tevékenység (túra- és tárlatvezetés, esküvői, ill. egyéb üzleti célú fotózás, filmforgatás, 
területhasználat stb.) csak az üzemeltetéssel megbízott Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. által a 
meghatározott díjazás ellenében kiadott engedéllyel lehetséges, melynek meglétét a biztonsági 
személyzet ellenőrizni jogosult. 
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7.1. A Tatai Angolkert létesítményei és szolgáltatásai 
 
A Tatai Angolkert szolgáltatásait a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Szolgáltatási 
Nyilvántartása tartalmazza, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete. 
A Tatai Angolkertben információszolgálat működését biztosítjuk. 
 
7.1.1. A kert 

Látogatható közpark, közösségi tér. A Tatai Angolkert természetvédelmi terület. A Társaság 
munkatársainak, a vendégeknek, szolgáltatóknak be kell tartani a vonatkozó jogszabályok 
(különösen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény) természetvédelmi előírásait. 
Kertészeti feladatokat a Társaság nem lát el. 
 
7.1.2. Nyári lak 

A Nyárilak közművelődési kiállító tér. A kiállításra kerülő tárgyak átvételét a Kuny Domokos 
Múzeum megbízottja végzi, a Társaság a kiállítási tárgyak átvételét követően teljes helytálással 
tartozik az átvett tárgyakban bekövetkezett károkért és sérülésekért, amelyet köteles 
megtéríteni, a Kiállítás érdekében a Herendi Porcelánmanufaktúra Társaság, Tata Város 
Önkormányzata és a Zrt. között kötendő letéti szerződés mellékletét képező, a letett tárgyakat 
felsoroló lista szerinti értéken. A károk fedezése érdekében a Társaság vagyonbiztosítási köt, a 
kötvényt Társaság köteles bemutatni az Önkormányzat részére.  
Az Önkormányzat használati szerződés alapján a Társaság használatába adta a tatai 3303/6. 
hrsz.-ú ingatlant (ami természetben a Tatai Angolkert valamint határozata alapján a tatai 
3306/4. hrsz-ú épületet (ami természetben Nyárilak). A Szerződés és Határozat alapján a 
Társaság köteles teljesíteni a ,,A tatai angolpark rehabilitációja" című KDOP-2.1.1"B-2:f-2009- 
0002. jelű pályázatban (továbbiakban: Projekt) meghatározott indikátorokat. 
Társaság nem jogosult elszállítani a Kiskastély épületéből a Kiállítás tárgyát képező 
ingóságokat, azokat köteles ezen a helyen tárolni, amennyiben bármilyen károsodás következik 
be az ingóságokban, úgy haladéktalanul köteles azt jelezni az Önkormányzat részére. 
A földszinten kerül kialakításra a jegypénztár és információs terület, valamint a következő 
kiállítási és kiszolgáló területek: 
A helyszínen végzendő állandó feladatok: 

• Beléptetés, pénztárkezelés, tárlatvezetés, tájékoztatás 
• Termékértékesítés, árusítás 

 
Az infószolgálati feladatokat részletesen ezen szabályzat 5.1.2. Infószolgálati- és 
szállásügyintéző, recepció bekezdés tartalmazza. 
A Társaság kiemelt partnerei egyedi beléptetési szabályok alapján léphetnek be a területre, 
amelyekről a vezérigazgató külön rendelkezik. 
 
7.1.3. Szabadtéri színpad 

A Szabadtéri színpad közművelődési tér 

• 13x11 méter Alspaw színpadfedés, Chain Master MB 4.3/20T (1000kg) motrokkal 



32. 
 

• 12x11 méter 1 méter magasságú Lelátó Kft színpad 
• 400 faborítású + 2x98 fix telepítésű műanyag ülőhely 
• 1200 fős mobil lelátó műanyag ülőhelyekkel 5 szektorban  

 
A mobil lelátó és a színpad csak a turisztikai főszezonban építhető ki a helyszínen. A Szabadtéri 
színpad főszezoni állapotának a kiépítése és bontása a műszaki csoportvezető feladata 
szolgáltató partner bevonásával. 

A szabadtéri színpad nyitva tartását az eseti alkalmakkor a Zrt. határozza meg 

• saját rendezvények szervezésekor 

• a szabadtéri színpad bérlőknek való kiadásakor. 
 
7.1.4. Helyi termékek háza 

A Cellarius Tatai Kincsesház a tatai és környékbeli műhelyek, mesterek helyi termékeit 
bemutató helyszíne. 
Feladatellátása munkaidőt, nyitva tartást tekintve párhuzamos a Nyárilakéval. 
 

7.2. A Tatai Angolkert használati és működési szabályai 
 
7.2.1. A Tatai Angolkert és létesítményeinek nyitva tartása 

A Tatai Angolkert nyitva tartását a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt Létesítményeinek 
Nyitvatartási Rendje tartalmazza, melyet a vezérigazgató készít el minden működési évet 
megelőzően és a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 
 
7.2.2. A Tatai Angolkert beléptetési rendje 

Az Angolkert kert része az év minden napján 0-24 órában látogatható. 
A Nyárilak nyitvatartási időben díjszabás ellenében látogatható. 
A Cellárius nyitvatartási időben díjszabás nélkül látogatható. 
A Tatai Angolkert Házirendjét a vezérigazgató készíti el a Szervezeti és Működési 
Szabályzat mellékleteként. 
 
7.2.3. A Tatai Angolkertben gazdasági tevékenységet folytató partnerekre vonatkozó 

szabályok 

A Tatai Angolkert térítésmentesen látogatható, ugyanakkor mindennemű gazdasági 
tevékenység (túra- és tárlatvezetés, esküvői, ill. egyéb üzleti célú fotózás, filmforgatás, 
területhasználat, stb.) csak az üzemeltetéssel megbízott Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. által a 
meghatározott díjazás ellenében kiadott engedéllyel lehetséges, melynek meglétét a biztonsági 
személyzet ellenőrizni jogosult. 
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7.2.3.1. Az üzleti célú fotózás rendje 

Az üzleti célú fotózás, filmforgatás csak az üzemeltető Zrt. térítési díjhoz kötött engedélyével 
lehetséges. Az engedély kiváltása nyitvatartási időben a helyszínen, illetve a Társaság 
bármelyik létesítményében lehetséges. A térítési díjakról a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
Szolgáltatási Nyilvántartása rendelkezik.  
 
7.2.3.2. A Kisvonat közlekedési rendje 

A turisztikai céllal működő kisvonatok üzemeltetőjével, amennyiben az áthalad az Angolkert 
területén, a Társaság minden évben szerződést köt, amiben az áthaladást átalánydíj ellenében 
teszi lehetővé. 
 
7.2.3.3. Partner részéről szervezett túra- és tárlatvezetési rend, egyéb partneri 

szolgáltatások 

Az üzleti túra, tárlatvezetés az Angolkert területén csak az üzemeltető Zrt. térítési díjhoz kötött 
engedélyével lehetséges. Az engedély kiváltása nyitvatartási időben a helyszínen, illetve a 
Társaság bármelyik létesítményében lehetséges. A térítési díjakról a Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt. Szolgáltatási Nyilvántartása rendelkezik. 
Bármilyen gazdasági tevékenység, amelyet részben, vagy egészben az Angolkert területén 
végeznek, csak az üzemeltető Zrt. térítési díjhoz kötött engedélyével lehetséges. 
A vezérigazgató jogosult ez egyedi tevékenységek engedélyezésére, az egyedi díjszabás 
megállapítására. 
 
7.2.3.4. Területbérlés rendje 

A Tatai Angolkert a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. használatába adott közterület. A 
közterületet rendeltetésüktől eltérő célra csak a Zrt-vel kötött területhasználati szerződés 
alapján szabad használni. 
A rendeltetéstől eltérő célú használatra bérleti szerződés ideiglenes jelleggel, határozott 
időtartamra vezérigazgatói döntés alapján köthető. 
A bérbe adó csak azzal köthet közterület-használati megállapodást, aki a közterületen 
folytatandó kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel 
rendelkezik és azokat a bérbeadónak bemutatta. 
 
7.2.3.5. A szabadtéri színpad bérleti rendje 

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a Tata Város Önkormányzatával, mint a Tatai 3306/5. Hrsz. 
alatt felvett, Tata, belterületén található mindösszesen 1372 m2 alapterületű „Kivett szabadtéri 
színpad” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdonosával kötött használati szerződés alapján, a Tatai 
Angolkert Szabadtéri Színpad üzemeltetőjeként jogosult partnerei számára bérleti jogviszony 
keretében használatba adni. 
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Bérleti jogviszony létrehozása 
 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a műsorszervező partner írásban adott műsorajánlata alapján 
a Tatai Angolkert Szabadtéri Színpadját a műsorajánlat pozitív elbírálása esetén, a Zrt. 
meghívása alapján bérleti jogviszony létrehozásával (Bérleti szerződés) adja használatba. 
 
Műsorajánlat tartalma 
 
A műsorszervező partner műsorajánlata tartalmazza: 

• ajánlattevő adatai, 
• műsor címe, műfaja, 
• műsor tervezett időpontjai, 
• műsor szereposztása, népszerűségi adatai, technikai igénye, stb, 
• belépőjegyek tervezett ára, 

A műsorajánlat tartalmáról a Zrt. munkatársa szóban is egyeztet az ajánlattevő képviselőjével. 
 
Műsorajánlat elbírálásának szempontjai 
A szabadtéri színpad évi műsortervéről a műsorajánlatok alapján A Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. a tulajdonos Tata Város Önkormányzata által elfogadott éves Közművelődési tervben 
meghatározott előadásszám, a műfaji sokszínűség, technikai lehetőség és korlátok, és 
tervezett gazdálkodási szempontok figyelembevételével a vezérigazgató dönt. 
 
A szabadtéri színpad bérbeadása 
 
A pozitívan elbírált műsorajánlat alapján a Zrt. a szabadtéri színpad használatára, mint bérbe 
adó, ajánlatot tesz a partnernek a műsor előadására. 
 
A bérleti jogviszony tartalma 
 

• színpad fedéssel, 
• áramellátás, 
• 1800 férőhelyes nézőtér, 
• az előadás végrehajtásához, a közönség beléptetéséhez, lezáráshoz, őrzéshez 

szükséges környező terület, 
• a terület takarított állapotban való átadása, 
• a terület takarítása a bérleti időszak lejáratát követően, 
• WC, mosdók közönség számára, 
• műszaki felügyelet, 
• a műsor Bérbeadó saját hirdetőfelületein történő reklámozása. 
• Bérbeadó részéről a műsor belépőjegyeinek előzetes árusítása a székhelyén (Tata 

Váralja u. 4) valamint a tatabányai Vértes Utitárs Utazási Irodában és a 
Tourinform tatai irodájában. (A jegyeket szigorú számadású bizonylatként 
Bérbeadó elismervény alapján veszi át) 
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A bérleti jogviszony (az 1.3.2. pontban található bérleti díjak) nem tartalmazza a fény- és 
hangtechnikát, ugyanakkor 2018-ban, amennyiben a partner a bérleti szerződés megkötését 
megelőzően jelzi igényét, úgy a Zrt. számára térítésmentesen, a bérleti szerződésbe foglaltan 
vállalja annak biztosítását. 
 
A bérleti díj 
 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. lehetővé teszi a partner számára, hogy a bérleti jogviszony 
terhei minél alacsonyabb kockázatot jelentsen számára. 
A Bérleti díj tartalmazza az 

• eladott belépőjegyek száma alapján megállapított Bérleti alapdíjat, 

• eladott belépőjegyenkénti Bérleti pótdíjat. 
 
A Bérleti alapdíjat és Bérleti pótdíjat a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Szolgáltatási 
nyilvántartása tartalmazza. 
 
 
A Felek a Bérleti díjat konkrét összegét a felek az előadást követően állapítják meg és 
számolják el! 
 

8. A Tatai Fényes Tanösvény működési rendje 
A Fényes Forrásvidék 1977 óta minősül helyi jelentőségű természetvédelmi területnek 
[Komárom Megyei Tanács 114/3/77. sz. határozata]. Helyi önkormányzati védettsége 1992-
ben került megerősítésre, míg védettségét jelenleg a Tata Város Önkormányzati Képviselő-
testülete által megalkotott 1/2012. (I.30.) számú helyi rendelet szabályozza.  
Az Tatai Fényes Tanösvény házirendjét  a vezérigazgató készíti el a Szervezeti és Működési 
Szabályzat mellékleteként. 
 

8.1. A Tatai Fényes Tanösvény létesítményei és szolgáltatásai 
A Tatai Fényes Tanösvény szolgáltatásait a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Szolgáltatási 
Nyilvántartása tartalmazza, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete. 
 
8.1.1. A látogatóközpont, tanösvény infószolgálat 

A Fényes Tanösvény egyes részeit összekapcsoló - kiegészítő attrakcióit köti össze a 
látogatóközpont. Megfelelő számú együttműködő partner bevonásával, szálláshely és egyéb 
szolgáltatásokkal, illetve az egyéb turizmusban érintett szervezetek révén hosszútávon 
fenntartható, komplett szabadidős tevékenységet kínálva erősítjük a Tatára látogatók itt 
tartózkodásának meghosszabbítását. 
A látogatóközpontban kapott helyet az információszolgálat, amely zöld boltként is funkcionál. 
A kiállító és foglalkoztató/mozi terem egyidejűleg akár 40 fő befogadására is alkalmas 
rendezvényterem. Az épületben található kutató- és könyvtárszoba, valamint az épülethez 
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csatlakozó nyitott terasz pedig még gazdagabbá teszi a látogatóközpont kihasználhatóságát. A 
látogatóközpont látványos része az épület előtti torony, mely a feltörő karsztvizet szimbolizálja. 
Az infószolgálati feladatokat részletesen ezen szabályzat 5.1.2. Infószolgálati- és 
szállásügyintéző, recepció bekezdés tartalmazza. 
A tanösvényre történő beléptetést a fürdő- és szállásszolgáltatás infószolgálatával együtt 
indokolt esetben a strandfürdő infószolgálatán is el lehet végezni. Erről a vezérigazgató 
rendelkezhet. 
A Zrt. kiemelt partnerei egyedi beléptetési szabályok alapján léphetnek be a területre, 
amelyekről a vezérigazgató külön rendelkezik. 
 
8.1.2. A tanösvény cölöpsétány 

A Tatai Fényes Tanösvény legfőbb turisztikai attrakciója a forrássétány, mely 1350 méter 
hosszúságú. Fotózási lehetőség nyílik a kilátó toronyból és a sétány teljes területén. A 18 
állomásból álló sétányon túravezető igényelhető az élményszerű bemutatáshoz.  
 

8.2. A Tatai Fényes Tanösvény használati és működési szabályai 
 
8.2.1. A Tatai Fényes Tanösvény és létesítményeinek nyitva tartása 

A Tatai Angolkert nyitva tartását a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt Létesítményeinek 
Nyitvatartási Rendje tartalmazza, melyet a vezérigazgató készít el minden működési évet 
megelőzően és a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 
A tanösvény nyitva tartását az időjárás alapvetően befolyásolhatja. Amennyiben a tanösvényen 
tartózkodás ilyen, vagy más okból veszélyessé válhat a látogatók számára, úgy a vezérigazgató 
elrendelheti annak ideiglenes bezárását. 
 
8.2.2. Takarítási és külső tereprendezési rend 

 

• Feladat a környezetvédelmi besorolás és a hozzá tartozó környezetvédelmi előírások 
figyelembevételével történő karbantartási munkálatok folyamatos elvégzése, mely kiterjed 
a tanösvény szárazföldi területein túl az élővizek tisztán tartására, az invazív fajok 
eltávolítására. Napi rendszerességű feladatot jelent a gátakat eltorlaszoló gallyak 
eltávolítása a megfelelő vízszint biztosítása érdekében. 

• A növény- és állatvilág védelmén túl fontos szempont a vendégek számára élményt nyújtó, 
esztétikus környezet megőrzése, alakítása. 

• A legnehezebb feladatot a tanösvény mellett lévő, közvetlen balesetveszélyt jelentő 
korhadt fák kivágása és elszállítása jelenti. 

 

9. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping működési rendje 
A Fényes Forrásvidék 1977 óta minősül helyi jelentőségű természetvédelmi területnek 
[Komárom Megyei Tanács 114/3/77. sz. határozata]. Helyi önkormányzati védettsége 1992-
ben került megerősítésre, míg védettségét jelenleg a Tata Város Önkormányzati Képviselő-
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testülete által megalkotott 1/2012. (I.30.) számú helyi rendelet és üzemeltetéséről szóló 
273/2001. (XII. 21) Korm. rendelet szabályozza. 
 

9.1. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping tevékenységi köre 
 
A Tatai Fényes Fürdő és Kemping szolgáltatásait a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
Szolgáltatási Nyilvántartása tartalmazza, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat 
melléklete. 

• A pihenés, az üdülés, a testedzés célját szolgáló fürdő, és (természetes fürdővíz, 
fürdőhely), medencés fürdési lehetőségek, szolgáltatások nyújtása. 

• Strandfürdő szolgáltatások (sportolási, pihenési és szórakozási lehetőségeket biztosító 
fürdőszolgáltatások)  

• A fürdőszolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (strand és 
sportfelszerelések kölcsönzése)  

• Üdülési, pihenési, sportolási, szórakozási lehetőségek biztosítása 
• Szállásszolgáltatás 
• Rendezvényhelyszín biztosítás 
• Búvározás 
• Szauna 
• Horgászat egész évben élő vízeken 
• vízi eszközzel való bejárhatóság, csónakázás 
• ezekre épülő szállásszolgáltatás, stb. 

 
9.1.1. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping irányítása 

 
9.1.1.1. Fürdő vezetése 

A Fürdővezető: 
Részleteiben helyszínen irányítja a fürdő és strand biztonságos működése érdekében a műszaki 
és üzemeltetési feladatokat ellátók munkáját biztosítja a fürdő, a strand és egyéb szolgáltatások 
műszaki működtetését. 

• Ellátja az ehhez szükséges engedélyeztetési feladatokat. 
• Bekapcsolódik a fürdő fejlesztési a fürdő fejlesztési és rekonstrukciós munkájába, 

igényeinek felmérésébe, az üzembiztonság érdekében műszaki és fenntartási tervek 
készítésében vesz részt. 

• Feladata az eszközök állagmegóvása és a műszaki színvonal biztosítása. 

• Feladata a fürdővízforgalmának, energia felhasználásának megtervezése, rendszeres 
ellenőrzése és a felhasználás értékelése. 

• Felügyeli a vízforgató rendszerek, kutak, szivattyúk legjobb hatásfokú üzemeltetését.  

• Feladata a fürdő szakszerű üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása. 

• Az üzemelés műszaki adatait rögzíti (üzemnapló, hideg vizes kutak naplói), ellenőrzi. 

• Felelős a fürdő üzemelési szabályzatának, munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi 
szabályainak ismertetéséért, illetve betartásáért. 
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• Biztosítja a fürdő és valamennyi intézménye biztonságos műszaki állapotát.  

• Hatásköre: Közvetlenül irányítja a rábízott csoportokat, a dolgozók minőségi munkáját 
ellenőrzi, igazolja. 
 

9.1.1.2. Általános turisztikai (kemping) vezetés 
 

• Turisztikai menedzser (szállás és termékfejlesztés értékesítés) 
A turisztikai menedzser feladatai különösen: 

- éves turisztikai feladatterv elkészítése 
- a szállások működtetése annak előírásai alapján, munkabeosztás előkészítése, 

mindennapi feladatmeghatározás a beosztott munkatársak részére 
- szálláshoz kapcsolódó turisztikai termékfejlesztés 
- szállásértékesítés 
- infószolgálatok, recepció ügyrendjének létrehozása 
- szállásszolgáltató területen dolgozó munkatársak irányítása, ellenőrzése, oktatása 
- működési dokumentáció létrehozásának irányítása, ellenőrzése, az abban foglaltak 

alapján a szükséges intézkedések megtétele (statisztika, heti jelentés, kiadvány leltár, 
műszaki karbantartási jelentések) 

- adatszolgáltatási kötelezettségek elvégzése 
- szállásszolgáltatási terület adminisztratív feladatainak elvégzése 
- hirdetőfelületek készülő tartalmának létrehozása, illetve abban közreműködés 
- rendezvény és programszervezés, a szervezési törzslapok vezetése 
- szerződések előkészítése 
- szolgáltatási nyilvántartás idevonatkozó részeinek vezetése 
- a létesítmények, a vagyon megóvása, ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele 
- szállásértékesítő szoftver és adminisztráció kezelése 
- szállásszolgáltatási területen zajló pénzkezelés ellenőrzése 

A Zrt. által szervezett rendezvényeken, programokon a turisztikai menedzser jelen van, amihez 
munkabeosztása elkészítéséhez előzetesen tájékoztatja a munkabeosztás készítőjét. 
 
9.1.2. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping portaszolgálata 

A portaszolgálat felelős a pénzkezelést nem igénylő beléptetésért: 

• gépjárművel való behajtás 
• szolgálati célú belépés 
• a területen tulajdonnal rendelkezők beléptetése 

A portaszolgálat 0-24 órában működik, kivéve novembertől február végéig 22 órától 08 óráig, 
amikor elektronikus beléptető rendszer működik. 
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9.1.3. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping szállásügyintézése, recepció 

A recepció a szállásszolgáltatás üzemideje alatt működik. Üzemidőn kívüli szállásügyintézés 
helyszíne a vezérigazgató határozata szerint történik. 
A feladatokat részletesen ezen szabályzat 5.1.2. Infószolgálati- és szállásügyintéző, recepció 
bekezdés tartalmazza. 
 
9.1.4. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping pénztára, pénzkezelése 

A pénztárak a szolgáltatás üzemidejében működnek az Infószolgálatok pénzkezelési rendje 
szerint. 

9.2. A Tatai Fényes Fürdő nyitva tartása 
A Tatai Fényes Fürdő és Kemping nyitva tartását, üzemidejét a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt Létesítményeinek Nyitvatartási Rendje tartalmazza, melyet a vezérigazgató készít el 
minden működési évet megelőzően és a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 
 

9.3. A Tatai Fényes Fürdő beléptetési rendje 
 
9.3.1. Fürdővendégek beléptetése 

A fürdővendégek beléptetését a strandfürdő infószolgálata végzi annak üzemidejében az erre 
vonatkozó szabályzatok szerint végzi. 
A Zrt. kiemelt partnerei egyedi beléptetési szabályok alapján léphetnek be a területre, 
amelyekről a vezérigazgató külön rendelkezik. 
Az Tatai Fényes Strandfürdő Házirendjét a vezérigazgató készíti el a Szervezeti és 
Működési Szabályzat mellékleteként. 
 
9.3.2. Szolgáltató partnerek beléptetése 

• Szauna 
• Búvárszolgáltatás 
• Horgászat 
• Vendéglátósok 
• a területen tulajdonnal, bérleménnyel rendelkezők 

A szolgáltató partnerek és vendégkörük beléptetését, gépjárművel való behajtási 
lehetőségeikről a vezérigazgató külön megállapodás alapján rendelkezik. 
A tulajdonnal, illetve bérleménnyel rendelkezők számára a beléptetést a Zrt. folyamatosan 
biztosítja. A beléptethető személyekről, azok számáról a vezérigazgató külön megállapodás 
alapján rendelkezik. 
 
9.3.3. Járműbehajtás rendje 

A járműbehajtás a területre csak az arra külön engedéllyel, illetve a külön megállapodások 
alapján az arra jogosultak számára engedélyezett. 
A kerékpárral érkezők számára a tanösvény parkolójának használata engedélyezett. 
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A járművel való parkolás a zárt területen kívüli parkolóban térítésmentes. 
 

9.4. A strandfürdő üzemeltetési rendje 
 
A Strandfürdő üzemeltetéséről a Fényes Strandfürdő üzemeltetési rendje rendelkezik. 
 

9.5. A szálláshelyek és kemping működési rendje 
A szállásszolgáltatás alapvetően májustól szeptember végéig működik. A szállásokhoz 
kapcsolódó ügyintézés, termékfejlesztés folyamatos. 
A szállások foglalása tárgyév január 2-től működik. 
Az Tatai Fényes Kemping házirendjét a vezérigazgató készíti el a Szervezeti és Működési 
Szabályzat mellékleteként. 
 
9.5.1. A szállóvendégek fogadása és szállásügyintézési feladatok 

A szállóvendégek fogadását a szállás infószolgálata, recepció végzi annak üzemidejében az erre 
vonatkozó szabályzatok szerint végzi. 
A recepció működését, ügyfélszolgálati idejét a vezérigazgató a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt Létesítményeinek Nyitvatartási Rendje mellékletben minden évben a szolgáltatás 
megkezdését megelőzően meghatározza. A pénztárak a szolgáltatás üzemidejében működnek 
az Infószolgálatok pénzkezelési rendje szerint. 
A Zrt. kiemelt partnerei egyedi beléptetési szabályok alapján léphetnek be a területre, 
amelyekről a vezérigazgató külön rendelkezik. 
 
9.5.2. A szálláshelyek műszaki ellenőrzési és karbantartási rendje 

A szállásügyintéző turisztikai menedzser és a műszaki csoportvezető minden évben elkészíti a 
szállások üzembehelyezési és téli felkészítési tervét, ami tartalmazza a folyamatos műszaki 
rendelkezésre állás, műszaki ügyeleti és ellenőrzési tervét. 
 
9.5.3. A strandfürdő takarítási és külső tereprendezési rendje 

A külső tereprendezés és karbantartási munka irányítója a fürdővezető. 

• Feladat a környezetvédelmi besorolás és a hozzá tartozó környezetvédelmi előírások 
figyelembevételével történő karbantartási munkálatok folyamatos elvégzése, mely kiterjed 
a Strandfürdő szárazföldi területein túl az élővizek tisztán tartására, az invazív fajok 
eltávolítására. Napi rendszerességű feladatot jelent a gátakat eltorlaszoló gallyak 
eltávolítása a megfelelő vízszint biztosítása érdekében. 

• A növény- és állatvilág védelmén túl fontos szempont a vendégek számára élményt nyújtó, 
esztétikus környezet megőrzése, alakítása. 
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9.6. A horgászat működési rendje 
 
Horgászni csak a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló (2013. évi CII. Tv.) törvényben, 
a MOHOSZ Országos Horgászrendjében, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. érvényes 
horgászrendjében foglaltak, valamint Tata Város Önkormányzatának a tatai Fényes Fürdő és 
környékének használatáról és védelméről szóló önkormányzati rendelet szerint lehet. 
A horgászat működési rendjét az Aranyponty Horgászegyesülettel kötött megállapodás 
részletesen rögzíti. 

• Az éjszakai horgászat a MOHOSZ horgászrendje szerint lehetséges, de 22:00 óra és 
06:00 óra között kötelező a Fényes Fürdő portáján bejelenteni. 

• Gyermek területi engedély csak 1 db úszós - 1 horoggal szerelt - készséggel való 
horgászatra jogosít. Gyermek horgász felnőtt kísérő nélkül nem horgászhat. 

• Jelzőbója nem használható. 

• Az éjszakai horgászat kivételével csak az aznap fogott hal tárolása engedélyezett. 

• A horgász az általa elfoglalni kívánt horgászhelyet és környékét még a horgászat 
megkezdése előtt köteles összetakarítani, folyamatosan tisztántartani és a szemét 
elszállításáról gondoskodni. 

• Tilos a vízi és a vízparti növényzet irtása, az élőhelyek megzavarása, kivéve a víz 
kezelőjének való bejelentés és engedélyezés után. 

• Foglalt hely nincs, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.  

• A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani a halfogásra jogosító 
okmányokat, és azokat a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult 
képviselője (tagi ellenőrzés), a halászati őr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a 
társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének 
felhívására bemutatni és átadni. A halfogásra jogosító okmányokat a halfogásra irányuló 
tevékenység végzése közben a jogosult köteles magánál tartani, amelyek csak a 
személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az 
okmányok birtokosát a halfogásra. (2013. CII. Tv. 45. § (1), (2)) 

• A felnőtt területi engedéllyel rendelkező horgászegyesületi tagok jogosultak a 
horgászrend betartását ellenőrizni (tagi ellenőrzés), ennek során a horgászati 
jogosultságot, a kifogott halat és a fogási naplót ellenőrizni. 

• Amennyiben az egyesület tagja az ellenőrzés során szabálytalanságot, vagy a 
horgászrend megsértését észleli, köteles azt az Elnökségnek és / vagy a Zrt. szolgálatot 
teljesítő munkatársának haladéktalanul jelezni! 

• A kifogott busát, ezüstkárászt, naphalat, törpeharcsát visszadobni TILOS, annak a tó 
környékéről való eltávolításáról a horgász köteles gondoskodni.  

• A napi és heti területi engedély (vendégjegy) A váltás időpontjától számított  óra, perctől  
24 óra, ill. 168  óra hosszáig érvényes, a nyári és téli időszámításnak megfelelően. 

• A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat, az egyesület tagjainak haladéktalanul be 
kell jegyeznie a fogási naplóba, a sporthorgász területi jeggyel rendelkezőknek ezen 
felül, a megtartani kívánt halat mérlegeltetnie kell a Zrt. szolgálatot teljesítő 
munkatársával, majd ezután a meghatározott kilogrammonkénti árat megfizetni. Ez a 
feltétele, hogy a kifogott hal a sporthorgászjeggyel rendelkező horgász tulajdonába 
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kerüljön.  A kifogott halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. 
A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan 
tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és 
minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat. (133 / 2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. §. 
(16)) 

• Halat tisztítani szigorúan csak az erre kijelölt helyen lehet, közvetlenül a vízparton 
szigorúan tilos! 

• A felnőtt horgászjeggyel 2 db bottal, botonként 2 db egyágú horoggal szabad horgászni. 
A legfeljebb 1 m2 nagyságú csalihal fogó háló - rendeltetésszerű használata esetén - nem 
minősül horgászkészségnek. 

• A Fényes Fürdő területén – a sorompóval lezárt területen – a gépjárművel való 
közlekedés a Zrt. által kibocsátott belépőkártya és eseti engedélye nélkül tilos. A Fényes 
Fürdő területén napszaktól függetlenül a közlekedő járművek megállítása, átvizsgálása 
szúrópróbaszerűen történhet. 

• A horgász köteles a horgászhelyet folyamatosan tisztán és rendezetten tartani, 
távozáskor a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni. 

• A  jégen való tartózkodás tilos ! 

• A vízen és vízparton hang, kép és videó felvétel készülhet. 

• Tilos a horgászat a forrás tavakon: Grófi-tó (Katonai-tó), Körtefás –tó (novembert 1- től 
március 1-ig engedélyezett), Sarki-tó, Védett-tó és az ezeket összekötő vízfolyások. 

• A halgazdálkodásra jogosult által kijelölt kíméleti területeken, versenyek, rendezvények 
időszakában a kijelölt parton és vízterületen is tilos a horgászat. 

• A horgászkészség és az etetőanyag csónakkal és etetőhajóval való behordása, kihordása 
tilos. A horgot a csalival, horgászbottal kell a kívánt helyre bevetni.  

• A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló (2013. évi CII. Tv.) törvényben előírtak 
alapján a telelő és szaporodó helyek védelmében kíméleti területek kerülnek kijelölésre. 
Ezek pontos helyéről a kijelölést követően a hirdetőtáblán tájékoztatjuk horgászainkat. 

• Csónakot – engedély nélkül –  csak mentési célra szabad használni. 

• A Zrt. által időközönként szervezett és vezetett vízitúrák az északi összekötő csatornán 
a horgászatot a lehető legkisebb mértékben zavarhatják, a túra ezen szakaszon való 
minél gyorsabb és zökkenőmentes  elhaladását a horgásznak elő kell segítenie. 

• Éjszakai horgászat alkalmával a horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan 
megvilágítani, ehhez megfelelő világító eszközzel rendelkezni. Ennek hiányában nem 
folytatható éjszakai horgászat. 

• Az ARANY PONTY HE tagja vendéghorgászt vihet magával.  

• A vendéghorgász tevékenységéért a vendéglátó tag felel, a vendég által fogott hal a 
vendéglátó fogási naplójába kerül, és az éves keretét terheli.  

• A vendéghorgász csak a vendéglátó tag jelenlétében horgászhat. Ez alól a felmentést 
Zrt. adhat. 

• A Zrt. jogosult vendégjegy (sporthorgász napi jegy) kiadására, erről nyilvántartást 
vezet. 
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• A Halászati törvény és a Horgászrend megsértőivel szemben a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság halászati felügyelője és az 
ARANY PONTY HE jár el. 

• Gyermek engedély váltására jogosult, aki adott év december 31. napjáig betölti a 3. 
életévét, illetve aki adott év december 31. napjáig nem tölti be a 15. életévét. 

 

9.7. A búvárszolgáltatás működési rendje 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a búvárszolgáltatást erre jogosult szolgáltatóval kötött 
megállapodás szerint annak megbízásával végzi az alábbiak alapján 
Tata Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában és a Társaság kizárólagos használatában 
áll a tatai 1363/95 hrsz.-ú ingatlanon található 

• Grófi-tó (Katonai-tó), 
• Körtefás-tó  
• valamint az ezeket összekötő árokrendszer, 

 
melyet Társaság a megállapodás alapján búvármerülések, búvárkodási tevékenység végzése 
céljából a Szolgáltatónak engedélyezi a nevezett vízterület alábbiakban meghatározott 
szabályok szerinti használatát. 
1. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az itt megjelölt használat tárgyát képező 

területrészeken átalakítást, vízkormányzást, nem végezhet, bővítést nem hajthat végre, a 
vízrendszer működését semmilyen módon nem befolyásolhatja. 

2. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a búvártevékenységéhez szükséges vízinövény 
mentesítést végezhet, melyet a Zrt.-vel előzetesen annak idejéről és módjárót egyeztetve 
annak írásban (e-mail) megadott engedélyével hajthat végre. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt igénybevételeket a búvárok, 
merülések idejéről és számáról Szolgáltató nyilvántartást vezet, melyet a hónap végén 
összesít és a következő tárgyhóban kiállításra kerülő számla kiállítása céljából a havi 
összesített adatot a Zrt.-nek (e-mailben) átadja. Szolgáltató a vezetett nyilvántartást a Zrt. 
ellenőrzése során köteles a Zrt. által megbízott ellenőrző személy részére bármikor átadni! 

4. Szolgáltató jogosult a búvármerülések eszközeinek tárolására, továbbá a búvár 
tevékenység előkészítése céljából a fürdő területén található faházat a megállapodásban 
meghatározott feltételek szerint igénybe venni  

5. Felek megállapodnak abban is, hogy a Szolgáltató által búvártevékenység alkalmával 
maximum a megállapodásban meghatározott számú személy léphet a Zrt. által kezelt 
Fényes-fürdő területére, függetlenül attól, hogy az érkező merülő vagy kísérő.  

6. Szolgáltató kötelezi magát, hogy a tavakat csak és kizárólag búvármerülések, búvárkodási 
tevékenység végzése céljából használja. Kötelezi továbbá magát arra, hogy a jelen 
szerződés keretében a területre érkező minden személyt - így a kísérőket is - felügyeli a 
fürdő teljes területén. 
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7. Szolgáltató a merülés céljából érkező vendégeket a porta épületénél várja, belépési 
jogosultságukat igazolja a portaszolgálat számára, továbbá végig kíséri és felügyeli a 
merülések alkalmával, majd a távozáskor kikíséri őket a portaépülethez. 

8. A merülésre érkezők kizárólag a körülírt területeken merülhetnek, a fürdő egyéb 
létesítményeit az egyéb vendégekre, látogatókra vonatkozó szabályok alapján 
látogathatják. 

9. Szolgáltató vállalja, hogy betartja, vendégeivel betartatja a Fényes Fürdő szabályzatait és 
annak megfelelően használja a területet. A merülés, oktatás alkalmával, esetlegesen 
bekövetkező balesetekért, károkért a Szolgáltató kizárólagos felelősség terheli, köteles 
betartani és betartatni a munka és biztonságvédelmi követelményeket.  

10. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a fürdő területére alkalmanként legfeljebb 2 autóval 
jogosult behajtani és a Zrt. által kijelölt helyen köteles parkolni. A további autók a fürdő 
területén kívüli parkolóban kötelesek parkolni. 

11. A Szolgáltató által végzett búvárkodási, búvármerülési tevékenység semmilyen mértékben 
nem zavarhatja, akadályozhatja a szauna, egyéb, a fürdő területén található szolgáltatók 
illetve a Zrt. vendégeit. Amennyiben ezen kötelezettségét a pályázó megszegi, a szauna 
üzemeltetőjének, illetve a Zrt.-nek okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.  

 

10. A közművelődés és rendezvényszervezés 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
7. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatként határozza meg a kulturális szolgáltatást, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatását. 
Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező közművelődési feladatait jelenleg 
művelődési központ típusú közművelődési intézmény működtetésére vonatkozó 
közművelődési megállapodás alapján a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. útján látja el annak 
székhelyén és ingyenes használatában lévő egyéb telephelyein.  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (továbbiakban törvény) 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat 
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
 
A közművelődési alapszolgáltatások: 

• művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása 

• a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

• az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

• a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

• az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

• a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
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• a kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 

A Zrt. célja művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében: 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt 
c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat 

 
A közművelődési intézmény és a közösségi színtér 

d) segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a 
társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív 
részvételét 

e) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a 
közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének 
tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja 

f) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető 
g) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, 

más szakterületekhez tartozó intézményekkel 
h) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre 
i) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében 

 
10.1. A közművelődés és rendezvényszervezés munkaterületei 
A közművelődési szervezeti egység az ezen területen feladattal megbízott munkatársakat, 
illetve az e célból üzemeltetett létesítményeket foglalja magában. A feladatok, a létesítmények 
funkciói nem határolhatóak le a közművelődési szervezeti egységtől, annak céljától, 
feladataitól. 

• Magyary Zoltán Művelődési Központ 
• Új Kajakház Ökoturisztikai Központ 
• Tatai Angolkert 

 
10.1.1. Művelődésszervezés, rendezvényszervezés  

• művelődésszervező csoportvezető 
• művelődésszervező (rendezvény és programszervezés) 

A művelődésszervező feladatai különösen: 
- éves közművelődési feladatterv elkészítése 
- éves közművelődési feladatterv elkészítése 
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- a közművelődési létesítmények és színterek működtetése a törvényi előírások alapján, 
a közművelődési tevékenység szervezése és végrehajtása, a célok megvalósítása 

- munkabeosztás előkészítése, mindennapi feladatmeghatározás a beosztott munkatársak 
részére 

- közművelődési kulturális termékfejlesztés 
- termékértékesítés 
- infószolgálatok ügyrendjének létrehozása 
- közművelődési területen dolgozó munkatársak irányítása, ellenőrzése, oktatása 
- működési dokumentáció létrehozásának irányítása, ellenőrzése, az abban foglaltak 

alapján a szükséges intézkedések megtétele (statisztika, heti jelentés, kiadvány leltár, 
műszaki karbantartási jelentések) 

- adatszolgáltatási kötelezettségek elvégzése 
- közművelődési terület adminisztratív feladatainak elvégzése 
- hirdetőfelületek készülő tartalmának létrehozása, illetve abban közreműködés 
- rendezvény és programszervezés, a szervezési törzslapok vezetése 
- szerződések előkészítése 
- szolgáltatási nyilvántartás idevonatkozó részeinek vezetése 
- a létesítmények, a vagyon megóvása, ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele 
- közművelődési területen zajló pénzkezelés ellenőrzése 

A Zrt. által szervezett rendezvényeken, programokon a művelődésszervező jelen van, amihez 
munkabeosztása elkészítéséhez előzetesen tájékoztatja a munkabeosztás készítőjét. 
A művelődésszervezők távollétük esetén egymást helyettesítik. 
 
10.1.2. Rendezvényszervezés, létesítmény- és eszközhasználat városi intézményi partnerekkel 

Ezen felül a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. kötelezi magát, hogy a Magyary Zoltán 
Művelődési Központ terembérleti, eszköz és szolgáltatási díjainak megállapításakor civil 
szervezetek számára a piaci célú használattól eltérően, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szolgáltatási nyilvántartásában meghatározott alapárból a szokásos működési rendjén belül 
legalább 50%-os kedvezményt biztosít. 
A civil szervezetek számára a Zrt. havi egy alkalommal a Magyary Zoltán Művlődési 
Központban 2 óra időtartamra ingyenes teremhasználatot biztosít a résztvevők számára 
ingyenes, üzleti, gazdasági tevékenységgel nem kapcsolatos alkalmaik, rendezvényeik 
megtartásához, amely ingyenes használat nem terjed ki kötelezően a színházteremre, illetve a 
Zrt. üzemeltetésében levő egyéb létesítményekre. A civilek számára kedvezményes 
teremhasználatot azok a civil szervezetek vehetik igénybe, aki a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróság által nyilvántartott szervezetek és székhelyük, telephelyük vagy működési területük 
Tata városára terjed ki. 
Egyéb a teremhasználathoz nem kapcsolódó plusz szolgáltatások, eszközök, tekintetében a Zrt. 
szabadon rendelkezik, illetve a felek megállapodás alapján igényelhetnek térítési díj ellenében. 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. az Alapító okiratában felsorolt feladatok ellátása során az  
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• iskolák, 
• óvodák, 
• gyermekjóléti intézmények, 
• szociális intézmények, 
• közgyűjteményi intézmények, 
• egészségügyi intézmények 

 
programjainak lebonyolítása során biztosítja a rendezvény megszervezésének feltételeit, 
ingyenesen biztosítja a művelődési ház használatát az alábbi módon: 

a) Városi intézmény vállalja, hogy az éves munkaterve elfogadását követően írásban 
haladéktalanul tájékoztatja a Zrt. azokról a rendezvényeiről, amelyekben a Zrt. felé a 
Közművelődési megállapodásba foglalt ingyenes szolgáltatási, helyszínbiztosítási 
igénnyel lép fel. 

b) Városi intézmény vállalja, hogy rendezvényének szervezésében egy a Zrt-vel való 
szervezési kötelezettségek ügyében saját részéről kapcsolattartó felelős személyt nevez 
meg. 

c) Városi intézmény tudomásul veszi, hogy a Zrt. rendezvényének csak azon feltételeinek 
biztosításában vállalja a Közhasznúsági megállapodásba foglalt ingyenességet, 
amelyekhez saját forrással rendelkezik. 

d) Városi intézmény vállalja, a rendezvényével kapcsolatos Zrt-vel szembeni igényének 
részletes tartalmát a Zrt. által létrehozott formanyomtatványon, (Szolgáltatási 
megrendelő) megrendeli, melyet a Zrt. hasonló formában visszaigazol. 

e) Városi intézmény tudomásul veszi, hogy amennyiben az éves munkatervében nem 
szereplő, időközben felmerült szervezési szolgáltatási igénnyel lép fel a Zrt. felé, úgy a 
Zrt. abban az esetben vállalja a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 
ingyenességet, adott esetben az igény teljesítését, amennyiben az adott szolgáltatást 
saját forrásból képes nyújtani, illetve az adott szolgáltatásra, ugyanarra a teljesítési időre 
más partnerrel nem jött létre érvényes szerződése, illetve egy esetleges rövid határidőn 
belüli igénybenyújtás a városi intézmény részéről nem okoz a Zrt. számára szervezési, 
működési többletköltséget! 

f) Városi intézmény tudomásul veszi, hogy a Zrt. abban az esetben köteles a városi 
intézmény számára biztosítani a rendezvény megszervezésének feltételeit, ingyenesen 
biztosítani a művelődési ház használatát, amennyiben a rendezvény a közönség, illetve 
a rendezvény résztvevői számára is ingyenes. 
 

11. A Magyary Zoltán Művelődési Központ és a közművelődés létesítményei 
 

11.1. Infószolgálati ügyintézés 
Az infószolgálati ügyintéző feladatait utasítási jogkörrel a művelődésszervező csoportvezető 
határozza meg 

• infószolgálati ügyintéző 
• infószolgálati asszisztens 
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Az infószolgálati feladat nem kötődik az egyes létesítményhez, a feladat végrehajtása, annak 
ismerete, az infószolgálati munkatárs munkavégzésének helyszíne minden a Zrt. 
üzemeltetésében levő létesítmény infószolgálatára vonatkozik. 
Az művelődésszervező csoportvezető feladata az általános művelődésszervezői feladatok 
elvégzése mellett az infószolgálat segítése, az itt végzett munka, adminisztráció és 
dokumentáció ellenőrzése, a munkatársak oktatása. 
Az infószolgálati ügyintéző közvetlen kapcsolata a vásárlóval és a partnerekkel különös 
odafigyelést és lelkiismeretes munkavégzést igényel. Az infószolgálatok feladata: 
 

• a szolgálat megkezdésekor kültéri tevékenységi területének, a munkavégzés külső 
helyszínének ellenőrzése, rendellenesség azonnali jelentése az ügyeletes vezetőnek 

• riasztóberendezés kikapcsolása, beltéri tevékenységi területének, a munkavégzés belső 
helyszínének ellenőrzése, rendellenesség azonnali jelentése az ügyeletes vezetőnek 

• elektronikus hirdetőfelületek bekapcsolása (amennyiben rendelkezésre áll) 

• a váltópénz ellenőrzése, kasszába helyezése, kommunikációs szoftverben (Wunderlist) 
történő napi nyitás  
példa:     

 Nyitás! 
 (2017.06.05.) 
 Széfben található összeg (Egyeznie kell az előzi napi záró pénzkészlettel, amennyiben 
nem, ügyeletes vezető azonnali tájékoztatása szükséges!) 

• pénztárgép és kassza megnyitása  

• jelenléti ív kitöltése, jelenléti ívet minden nap a beosztás szerint kell kitölteni (jelenléti 
ívet előre kitölteni szigorúan TILOS !!!) a jelenléti ív kitöltése (nevek, napok) a hónap 
elején a mindenkori recepciós feladata, úgymint annak vezetésének ellenőrzése, és 
általában a hónap utolsó vagy első napján annak leadása (Művelődési ház, gazdasági 
iroda) 

• Heti, napi programok átnézése a programnaptárban 

• Mobil hirdetőfelületek kihelyezése  

• Elektronikus levelezés átnézése, szükség esetén megválaszolása, továbbítása az 
illetékes felé, megfelelő helyre történő archiválása, (mappázása) 

• A már nem aktuális hirdetőanyagok eltávolítása, az aktuálisak kihelyezése. 

• A fogyóban levő hirdetőanyagokról az illetékes tájékoztatása 

• Az létesítmény szellőztetése, vendégfogadásra alkalmassá tétele, amennyiben 
rendellenesség észlelhető, amelyet önállóan nem tud megoldani, ügyeletes vezető 
azonnali tájékoztatása 

• rendezvények, programok helyszínének előkészítése, berendezése 
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• események regisztrálása szükséges esetben az erre előírt módon, a következő 
szolgálatok, vezetők tájékoztatása 

• ahol előírás tűzjelző központ ellenőrzése, napi adminisztráció, (tűzjelző rendszer 
üzemeltetési naplóját kitölteni naponta !!!) 

• termékek, szolgáltatások forgalmazása, értékesítése, beléptetés az előírás szerint 

• foglalások, megrendelések regisztrálása, visszaigazolása az előírás szerint (naptár, 
szállásszoftver) 

• szolgáltatásba bevont partner szervezése, ezzel kapcsolatos adminisztráció 

• panaszok, vendégkönyvi bejegyzések azonnali jelentése a vezérigazgató számára 
elektronikis levélben, szükség esetén ügyeletes vezető azonnali tájékoztatása telefonon 

• statisztika napi szintű vezetése 

• szolgálat befejezésekor pénztár zárása előírás szerint („pénztár” füzetbe címletenként a 
kassza tartalmát, bevételt feltüntetni), Wunderlistben a napi zárást elvégezni, a bevételt 
betenni a széfbe A váltót szintén a széfbe, egy külön borítékba tenni. 

• beltéri tevékenységi területének, a munkavégzés belső helyszínének ellenőrzése, 
rendellenesség azonnali jelentése az ügyeletes vezetőnek, a munkavégzéshez szükséges 
épületet, helyiségeket, eszközöket a munkavégzésen kívüli időszakra az előírás szerinti 
állapotba hozni, zárni, tárolni, elhelyezni, riasztást bekapcsolni 

 
Az információszolgálat feladata a Heti jelentés elkészítése a következők szerint: 
A Heti jelentést az információszolgálat beosztott munkatársai a munkavégzés közbeni 
észrevételeik, tapasztalataik szerint folyamatosan állítják össze az erre létrehozott 
formanyomtatvány kitöltésével. 
Legkésőbb minden csütörtökön a megnevezett helyszínre (aznap utolsóként) beosztott 
munkatárs(ak) kötelessége a Heti jelentés feltöltése a Wunderlist megfelelő és eddig 
alkalmazott helyére, illetve e-mailben megküldeni a vezérigazgatónak a következő fájlnéven: 

létesítményneve heti jelentés dátum pl.: MZMK heti jelentés 180604 
Az egyes munkavégzési helyszínek heti jelentéssel kapcsolatos feladatelvégzésének 
ellenőrzését az művelődésszervező csoportvezető végzi: 
Helyszínek: 

• Magyary Zoltán Művelődési Központ 
• Új Kajakház Ökoturisztikai Központ 
• Tatai Angolkert 

A heti jelentések intézkedést igénylő megállapításait az infószolgálati csoportvezető továbbítja 
az illetékes menedzser, illetve vezető felé. 
Az infószolgálatok pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységét az Infószolgálatok 
pénzkezelési rendje dokumentum tartalmazza. 
Az infószolgálat munkatársa gondoskodik róla, hogy felettes vezetőjén kívül illetéktelen 
személy, illetve munkatárs ne tartózkodjon munkavégzése helyszínén, illetve az infópultban. 
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Az infószolgálat munkatársa abban az esetben hagyhatja el munkavégzése helyszínét, illetve az 
infópultot, amennyiben meggyőződött róla, hogy az ezközöket, vagyont az előírás szerint 
biztonságba helyezte. 
 
11.1.1. Információszolgáltatás, infópult, nyitva tartás 

12. A recepció működését, ügyfélszolgálati idejét a vezérigazgató a Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt Létesítményeinek Nyitvatartási Rendje mellékletben minden évben a 
szolgáltatás megkezdését megelőzően meghatározza. 

 

12.1. Működés egyéb rendjei 
12.1.1. Termek, helyiségek bérbeadása és egyéb szolgáltatások 

13. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping szolgáltatásait a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
Szolgáltatási Nyilvántartása tartalmazza, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat 
melléklete. 

 
13.1.1. Pénzkezelés 

14. A pénztárak a szolgáltatás üzemidejében működnek az Infószolgálatok pénzkezelési 
rendje szerint. 

 

15. A Kőkúti Sport- és Jégsátor 
2014. december 8-án Tata Város Önkormányzata, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. és a 
Kőkúti Általános Iskola együttműködésnek köszönhetően üzembe helyezésre került a Kőkúti 
Sportsátorban egy 17,5 x 28 m-es jégpálya.  
Az elmúlt években folyamatos fejlesztéseket hajtott végre a Zrt., amely a pálya méretének 
fokozatos növelését, a világítás fejlesztését és a kiszolgáló egységek (öltöző, büfé) telepítését 
jelentette. 
A pálya alkalmas közoktatási időszakban testnevelés órák kiszolgálására, a délutáni időszakban 
szabadidős korcsolyázásra és iskolai délutáni programok lebonyolítására, az esti órákban 
kedvtelési célú jégkorongozásra. 
A köznevelési időszakban a Kőkúti Általános Iskola tanulói térítésmentesen használhatják a 
jégpályát, továbbá minden tatai közoktatási intézménynek lehetősége van ebben az időszakban 
korcsolya foglalkozásokat tartani. Tanítási napokon átlagban 200 diák használja a jégpályát, 
amely heti 1000 főt jelentett.  
A multifunkcionális pálya küldetése, hogy: 

• Városunkban minden általános iskolás gyermek elsajátítsa és megszeresse a 
korcsolyázás alapjait, a délelőtti szervezett tanórákon, és a hétvégi tanfolyamokon.  

• A felnőttek részére az amatőr sporton keresztül, segítse az egészséges életmód 
kialakítását.  

• Kellemes szórakozást biztosítson a "közönségkorcsolyázás" ideje alatt minden 
látogató számára.  

• Segítse a jeges versenysportok utánpótlás nevelését.  
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• A jégmentes időszakban lehetőséget adjon a görkorcsolyázásra, ill. egyéb labdás 
sportok űzésére. 

• Tartalmas szabadidő eltöltési lehetőséget kínáljon a fiataloknak. 
 
A Kőkúti Sport és Jégsátor szolgáltatásait a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Szolgáltatási 
Nyilvántartása tartalmazza, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete. 
 
15.1.1. Információszolgáltatás, beléptetés 

A recepció működését, ügyfélszolgálati idejét a vezérigazgató a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt Létesítményeinek Nyitvatartási Rendje mellékletben minden évben a szolgáltatás 
megkezdését megelőzően meghatározza. 
 
15.1.2. Pályabérlés 

A Kőkúti Sport és Jégsátor szolgáltatásait a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Szolgáltatási 
Nyilvántartása tartalmazza, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete. 
 
15.1.3. Pénzkezelés 

A pénztárak a szolgáltatás üzemidejében működnek az Infószolgálatok pénzkezelési rendje 
szerint. 
 

16. . Működési rend egyéb szabályai 
16.1. Bankszámla feletti rendelkezés  
A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre a Vezérigazgató, valamint a Vezérigazgató által 
arra feljogosított munkavállalók jogosultak a banki bejelentés rendje szerint. A bankszámla 
feletti rendelkezéshez mindenkor kettő arra jogosult személy szükséges. 

16.2. Utalványozási jogkör 
Utalványozás jogkör egy adott gazdasági eseményhez kapcsolódó, pénzügyi teljesítés 
elrendelése. 
A pénzkezeléssel összefüggő feladat és hatáskör kijelölésekről vezérigazgatói utasítás 
rendelkezik. 

16.3. Bélyegzők használata, nyilvántartása 
Cégbélyegzőnek tekintendő minden bélyegző, amelyen a Társaság cégneve szerepel. 
Cégbélyegző használatára csak az aláírási joggal rendelkezők - az aláírási jogengedményező 
okiratban meghatározott feltételek szerint - jogosultak. 
A bélyegzők nyilvántartásával, kezelésével, szabályszerű megsemmisítésével kapcsolatos 
teendőket a Titkárság látja el. 
Bélyegzőt használó munkavállalók, a Társaság tisztségviselői a rájuk bízott bélyegzőkért, 
annak rendeltetésszerű használatáért, biztonságos tárolásáért, munkaidőn kívüli biztonságos 
őrzéséért felelősséggel tartoznak. 
A bélyegzőhasználat részletes szabályait az Iratkezelési szabályzat tartalmazza.  
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16.4. Tulajdon védelme 
A Zrt. tulajdonának és érdekeinek védelmét a könyvviteli nyilvántartás helyességének 
ellenőrzését a Leltározási és selejtezési szabályzat rendelkezései biztosítják.  
 

16.5. Adat- és titokvédelem 
Üzleti titok minden olyan tény adat információ, amely a Zrt. működésével, a vele kapcsolatban 
álló természetes és jogi személyek működésével kapcsolatos. A Zrt. pénzügyi vállalkozás, ezért 
az ügyfeleire vonatkozó információk banktitoknak minősülnek.  
A Zrt. által kezelt, természetes személyekre vonatkozó adatok személyes adatnak minősülnek. 
A Zrt. Alapítóját, a Zrt.-ben részesedést szerezni kívánó személyt, a Zrt. Vezérigazgatóját, a 
Felügyelőbizottság tagjait, könyvvizsgálóját és a Zrt. alkalmazottjait titoktartási kötelezettség 
terheli a Zrt. üzleti titoknak, valamint a banktitoknak és a személyes adatnak minősülő 
adatokkal kapcsolatban.  
 
A Zrt. működésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titkot, illetve banktitkot - időbeli 
korlátozás nélkül – kötelesek megtartani. Az üzleti titok fogalmára, a titoktartási kötelezettség 
alóli mentesülés eseteire, valamint a banktitok fogalmára és a banktitok megtartásának 
kötelezettsége alóli mentesülés eseteire a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
törvény 49-55/A.§-ai megfelelően irányadóak. 
 

16.6. Biztonsági szabályok 
Biztonságos működésének érdekében a Biztonsági szabályzatban és a rendkívüli helyzetekre 
vonatkozó tervekben foglalt előírásokat, eljárásokat a Zrt. működése során vállalt kockázat és 
a veszélyeztetettség mértékét figyelembe véve a Zrt. minden külső és belső alkalmazottja, 
megbízottja és ügyfele köteles betartani. 
A Zrt. a Biztonsági szabályzat készítésével a normál működést negatívan befolyásoló hatások 
kivédésére és a kárenyhítésre készül fel. Fontos a megelőző, illetve a helyreállító intézkedések 
pontos megtervezése annak érdekében, hogy a rendkívüli helyzeteket hatékonyan tudja kezelni.   
A Zrt. a Biztonsági szabályzat készítésekor az alábbi prioritásokat vette figyelembe: 

• az emberi élet védelme 
• vagyonvédelem 
• a tevékenység biztonságos körülményeinek megteremtése 
• adatok és információk védelme 
• katasztrófa hatásának mérséklése 
• üzletmenet mielőbbi visszaállítása a normál működési rendbe 

 

16.7. Az informatikai rendszer védelme 
A Zrt. informatikai rendszerének normál működéséhez szükséges eljárásokat, illetve az 
informatikai rendszer és személyzet a normálistól eltérő eseményekre történő felkészítését az 
Informatikai biztonsági szabályzat tartalmazza. 
 



53. 
 

16.8. A pénzmosás megelőzése 
A Zrt. alkalmazottai kötelesek a pénzmosás bűncselekményére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket megismerni, a pénzmosást lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti 
kapcsolatokat, ügyleti megbízásokat felismerni és a pénzmosás gyanújára okot adó esetekben 
megfelelően eljárni. 
A Pénzmosás elleni szabályzat meghatározza a pénzmosást lehetővé tevő, illetőleg megvalósító 
üzleti kapcsolatok, ügyleti megbízások megakadályozása érdekében létrehozott, az ügyfelek 
azonosítását elősegítő belső ellenőrző és információs rendszer működtetésének szabályait, 
rendelkezései Zrt. alkalmazottjaira, vezetőire valamint minden ügyfelére vonatkoznak.  
 

16.9. Kapcsolattartás a tömegtájékoztatás képviselőivel 
A sajtótörvény értelmében az elektronikus és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű 
felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.  
A Zrt.-t érintő kérdésekben a tájékoztatás joga az Alapítót és a Vezérigazgatót illeti meg.  
A Zrt. más munkavállalói, illetve tisztségviselői vagy megbízottjai csak az Alapítónak, illetve 
a Vezérigazgatónak az előzetes engedélyével, az általuk szóban vagy írásban megadott 
irányelveknek megfelelően nyilatkozhatnak.  
 

16.10. Folyamatos működés fenntartása, a súlyos üzletviteli fennakadásokból 
következő esetleges veszteségek mérséklése 

A Zrt. a folyamatos működés fenntartása, továbbá a súlyos üzletviteli fennakadásokból 
következő esetleges veszteségek mérséklése érdekében a Működési kockázatok kezelésének 
szabályzata szerint méri és kezeli működési kockázatait működése során. 
A Zrt. tevékenysége során felmerülő, működési kockázatot jelentő nem megfelelő belső 
folyamatok és rendszerek, külső események vagy a személyek nem megfelelő feladatellátása 
miatt felmerülő, illetőleg jogszabály, szerződés vagy belső szabályzatban rögzített eljárás 
megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkező, a Zrt. eredményét és szavatolótőkéjét érintő 
kockázatok mérésének és kezelésének eszközrendszerét, szervezeti felelősségeit, folyamatait 
tartalmazza a szabályzat.  
A működési kockázatvállaláshoz kapcsolódó tevékenységek végrehajtásáért a 
Kockázatkezelési terület vezetője tartozik felelősséggel. 
 

17. Záró rendelkezések 
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának egy-egy másolati 
példányát oly módon kell őrizni, hogy a munkavállalók szükség esetén tanulmányozhassák azt. 
A papír alapú formátumban őrzött szabályzaton felül a Zrt. mindenkori hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzata a Zrt. minden Munkavállalója által korlátozás nélkül elérhető közös 
meghajtón elektronikus formában is hozzáférhető. A Szabályzat betartása és betartatása a Zrt. 
valamennyi munkavállalójának kiemelt feladata. 
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17.1. Szabályzatok listája 

• Tűzvédelmi szabályzat 
• Munkavédelmi szabályzat 
• Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 
• Iratkezelési szabályzat 
• Bizonylati rend 
• Gépjármű üzemeltetési Szabályzat 
• Közérdekű adatok közzétételének szabályzata 
• Közbeszerzési szabályzat 
• Selejtezési szabályzat 
• Számviteli szabályzatok: 

a) Számviteli politika 
b) Számlarend, számlatükör 
c) Leltározási és leltárkészítési szabályzat 
d) Eszközök és Források Értékelési Szabályzata 
e) Pénzkezelési Szabályzat 

 
 

17.2. Mellékletek 
1. Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Szolgáltatási Nyilvántartása 
2. Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. létesítményeinek nyitvatartási rendje (tárgyév) 
3. Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. infószolgálatainak pénzkezelési rendje 
4. Magyary Zoltán Művelődési Központ házirendje 
5. Új Kajakház Ökoturisztikai Központ házirendje 
6. Fényes Tanösvény házirendje 
7. Fényes Strandfürdő házirendje 
8. Fényes Kemping házirendje 
9. Tatai Angolkert házirendje 
10. Kőkúti Sport- és Jégsátor házirendje 

 


	2. Általános adatok
	1.1. A Társaság alapadatai:
	1.2. A Társaság célja:
	1.3. A cél megvalósításához szükséges erőforrások:
	1.4. A cél megvalósításának folyamata
	1.5. Célok mérése:

	3. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezeti felépítése
	2.1. Szervezeti tábla
	2.2. Szervezeti egységek
	2.2.1. Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. központi irányítás
	2.2.2. Közművelődés, rendezvényszervezés
	2.2.3. Turisztika, szabadidőszervezés
	2.2.4. Városmarketing

	2.3. Foglalkoztatói jogkör:
	2.4. Utasítási jogkör:
	2.5. A Társaság képviselete:
	2.6. Kötelezettségvállalás:
	2.7. A kötelezettségvállalások döntési jogköre:
	2.8. Feladatellátás folyamata:
	2.9. A foglalkoztatás általános jellemzői
	2.9.1. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. heti munkaerő igénye havi bontásban (2019-ben)
	2.9.2. A folyamatos munkarend rendszere
	2.9.3. A szabad- és pihenőnap igénybevétele
	2.9.4. A túlóra elrendelése
	2.9.5. A szabadságok kiadásának rendje
	2.9.6. A munkabeosztás készítése
	2.9.7. Külső munkatársak (EFO) alkalmazása
	2.9.8. Munkaköri leírások
	2.9.9. Gépjárműhasználat


	3. A társaság ellenőrzése
	3.1. Folyamatba épített ellenőrzés:
	3.2. Belső ellenőrzés:
	3.3. Eseti, helyszíni ellenőrzés:
	3.4. Külső ellenőrzés
	3.4.1. A könyvvizsgáló
	3.4.2. A felügyelő bizottság

	3.5. A Társaság iktatási rendszerének alapja:
	3.6. Munka-, tűz- és balesetvédelem az üzemeltetés során
	3.6.1. 3.6.1. Munkavédelmi képviselő

	3.7. A társaság működését meghatározó alapdokumentumok:

	4. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. központi irányítás működési rendje
	4.1. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. központi irányítás munkaterületei, ügy- és helyettesítési rendje
	4.1.1. Központi vezetés, ügyeletes vezető
	4.1.2. Műszaki csoport
	4.1.3. Gazdasági iroda
	4.1.4. Titkárság
	4.1.5. Városmarketing feladatok


	5. A turisztika és szabadidőszervezés működési rendje
	5.1. A turisztika és szabadidőszervezés munkaterületei, ügy- és helyettesítési rendje
	5.1.1. Turisztikai és szabadidőszervező menedzsment
	5.1.2. Infoszolgálati- és szállás ügyintézés, recepció


	6. Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ működési rendje
	6.1. Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ házirendje
	6.2. Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ nyitvatartási rendje

	7. A Tatai Angolkert működési rendje
	7.1. A Tatai Angolkert létesítményei és szolgáltatásai
	7.1.1. A kert
	7.1.2. Nyári lak
	7.1.3. Szabadtéri színpad
	7.1.4. Helyi termékek háza

	7.2. A Tatai Angolkert használati és működési szabályai
	7.2.1. A Tatai Angolkert és létesítményeinek nyitva tartása
	7.2.2. A Tatai Angolkert beléptetési rendje
	7.2.3. A Tatai Angolkertben gazdasági tevékenységet folytató partnerekre vonatkozó szabályok
	7.2.3.1. Az üzleti célú fotózás rendje
	7.2.3.2. A Kisvonat közlekedési rendje
	7.2.3.3. Partner részéről szervezett túra- és tárlatvezetési rend, egyéb partneri szolgáltatások
	7.2.3.4. Területbérlés rendje
	7.2.3.5. A szabadtéri színpad bérleti rendje



	8. A Tatai Fényes Tanösvény működési rendje
	8.1. A Tatai Fényes Tanösvény létesítményei és szolgáltatásai
	8.1.1. A látogatóközpont, tanösvény infószolgálat
	8.1.2. A tanösvény cölöpsétány

	8.2. A Tatai Fényes Tanösvény használati és működési szabályai
	8.2.1. A Tatai Fényes Tanösvény és létesítményeinek nyitva tartása
	8.2.2. Takarítási és külső tereprendezési rend


	9. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping működési rendje
	9.1. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping tevékenységi köre
	9.1.1. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping irányítása
	9.1.1.1. Fürdő vezetése
	9.1.1.2. Általános turisztikai (kemping) vezetés

	9.1.2. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping portaszolgálata
	9.1.3. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping szállásügyintézése, recepció
	9.1.4. A Tatai Fényes Fürdő és Kemping pénztára, pénzkezelése

	9.2. A Tatai Fényes Fürdő nyitva tartása
	9.3. A Tatai Fényes Fürdő beléptetési rendje
	9.3.1. Fürdővendégek beléptetése
	9.3.2. Szolgáltató partnerek beléptetése
	9.3.3. Járműbehajtás rendje

	9.4. A strandfürdő üzemeltetési rendje
	9.5. A szálláshelyek és kemping működési rendje
	9.5.1. A szállóvendégek fogadása és szállásügyintézési feladatok
	9.5.2. A szálláshelyek műszaki ellenőrzési és karbantartási rendje
	9.5.3. A strandfürdő takarítási és külső tereprendezési rendje

	9.6. A horgászat működési rendje
	9.7. A búvárszolgáltatás működési rendje

	10. A közművelődés és rendezvényszervezés
	10.1. A közművelődés és rendezvényszervezés munkaterületei
	10.1.1. Művelődésszervezés, rendezvényszervezés
	10.1.2. Rendezvényszervezés, létesítmény- és eszközhasználat városi intézményi partnerekkel


	11. A Magyary Zoltán Művelődési Központ és a közművelődés létesítményei
	11.1. Infószolgálati ügyintézés
	11.1.1. Információszolgáltatás, infópult, nyitva tartás

	12.1. Működés egyéb rendjei
	12.1.1. Termek, helyiségek bérbeadása és egyéb szolgáltatások
	13.1.1. Pénzkezelés


	15. A Kőkúti Sport- és Jégsátor
	15.1.1. Információszolgáltatás, beléptetés
	15.1.2. Pályabérlés
	15.1.3. Pénzkezelés

	16. . Működési rend egyéb szabályai
	16.1. Bankszámla feletti rendelkezés
	16.2. Utalványozási jogkör
	16.3. Bélyegzők használata, nyilvántartása
	16.4. Tulajdon védelme
	16.5. Adat- és titokvédelem
	16.6. Biztonsági szabályok
	16.7. Az informatikai rendszer védelme
	16.8. A pénzmosás megelőzése
	16.9. Kapcsolattartás a tömegtájékoztatás képviselőivel
	16.10. Folyamatos működés fenntartása, a súlyos üzletviteli fennakadásokból következő esetleges veszteségek mérséklése

	17. Záró rendelkezések
	17.1. Szabályzatok listája
	17.2. Mellékletek


