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Bevezet6s

Jelen Szervezeti 6s Mrikod6si Szat:ilyzzt (tovibbiakban: SZMS4 a Polgiri Trirv6nykdnlvr6l
sz6l6 2013.6vi V. torv6ny (a tovibbiakban: P*), a Munka Torv6nykdnyw6r5l sz6l6 2012. evi l.
ttirv6ny, valamint a mrikod6ssel kapcsolatban alkalmazand6 hatilyos munkaiigyi, p6nztigyi,
szimviteli, ad6zisi, illet5leg a gazdilkodissal kapcsolatos egy6b jogszabilyi rendelkez6sek
Frgyelembev6tel6vel k6sziilt.

Az SZMSZ a BIOKOM P6csi Yirosiizemeltet6si 6s Komyezetgzdilkodisi Nonprofit Korlitolt
Felel5ss6gri Tirsasdg (a tovibbiakban: Trirsasig) iellegenek megfelel5, legfontosabb szabilyokat
tartdmza,za" igy kii lo nosen :

- t Tarszsig mikod6s6re jellemz6, n^gytlszt hosszabb id6re 6rv6nyes adatokat, alapelveket
6s el6irisokat, a tev6kenp6gi kor6t;

- a Tarcasig ir.inyitisi rendszer6t, szervezeti fel6pit6s6g iltalinos mrikod6si rendelkez6seig
bels6 szabilyozisait;

- a'frrsasig vezet5 6s ellen6rz5 szerveit, azok fela,da,tut 6s jogkor6t, a munkavillal6k jogait

6s kotelezettsdgeit.

Az SZMSZ betartisa 6s betartatisa a Tircasiq tiszts6gvisel6inek, vezet5inek 6s munkavi.llal6inak
k<izfoglalkoztatottainak els6rendri kcitelezetts6ge.

I.
AltariNos npsz

A T6rsasig elektronikus el6rhet6s6ge: A c6g honlapia:

1.) A TCrsasdg f6bb adatai:

A T6rsas6g c6gneve;

Roviditett c6gn6v:

Sz6khelye:

A Tdrsas:ig alapitis6nak id6pontia:

Cigegyzik szirna:

A Tirsasig statisznkat sziLrnlele:

A'l tr szsitg ad6szirna:
Kozoss6gr ad6szima:

Tev6kenys696nek id6tartama:

BIOKOM P6csi Virosrizemeltet6si 6s

Komyezetgazdilkodisi Nonprofi t
Korlitolt Felel6ss6gri T5rsasig

BIOKOM Nonprofit Kft.

7632P6cs, Sikl6si rit 52.

www.biokom.hu
E-mail el6rhet6s6ge:
biokom@biokom.hu

199.1. december 2.

Cg.:02-09-062862

11011959-3811-572-02

11011959-2-02
HU1101.t959

hatirozztlzn

Torv6nyess6gi feliigyeletet ellit6 bir6slg: P6csi Torv6nysz6k, mint C6gbir6s:ig



A T6rsas'ig tagai: Pdcs Megyei log"
OakomtCnyzata
7621 P6.cs, Sz6chenf ter 1.

k6pviselet6ben: Dr. P6va Zsolt polgirmester

Mecsek-D*iw RegionClis
SzildrdhulladCk Kezelf Rendszer
I-dtehozCsdt C9tzd OakormCnyzati
TCrculdt
7621 P6.cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: Pteffer J6zsef a Trirsulis
elnokhelyettese2

2.) A Tfrsasig c6lia

P6cs Megyei Jogu viros Onkorm6nyzttanak a Magyarorsz6ghetf 6nkorminyza tair6l sz6l6 2071.
ivi CII(XXIX. tdrv6ny (L{otv) l3.$-:iban meghatirozott feladatai k<iziil a:

o telepiil6sfeileszt6s, telepiil6srendez6s,
o teleptil6stizemeltet6s - ezen behil a koztemet6k kialakitisa 6s fenntartisa, a klzvrligtisr6l

val6 gondoskodis, a helyi kcizutak 6s tartoz6kainak kialakitisa 6s fenntartis4 kozparkok
6s egy6b kozterilletek kielakitisa 6s fenntanis4 glplarmfivek parkolisinak biztositisa -,

o helyi vizrendezls €s vizkfuelhfurtis, irviz 6s belvizelvezet6s
o kozfoglalkoztatis
t a hel)n kdzoss6gi kozleked6s biztositisinali kozleked6sszervez6i feladrtai, valamint
o a hullad6kgazdilkodisi feladatok etlitisa.

3.) A Tirsaslg tev6kenys6gi kiire

I 2014.1 1.27. napj:it6l
'2015.04.20. napjat6l

A Trirsasrig f5 tev6kenys6ge fBAOn' 08 szerint

4.) A T6rsas6g vagyona

A Tirsasig torzst6k6ie alapitiskor: 479.500.000.- Ft, azaz: N6grszizhetvenkilencmilli6-
i5szAzezer 00 / 100 fonnt

4 Tinasag torzst6k6ie ielen szMsz elfogadrisakor: 674.900.000,- Ft, 
^z 

zi
Haszizhetvenn6g5rmilli6 - Ltlencsziaezer 00/ I 00 forin t

5.) K6pviselet 6s c€giegyz6s

Altalinos szabilyoz6s
A k6pviseleti 6s diirAsi iog azt ielenti, hogy az ezzel megbizott szem6ly az linyitisz zlztt ill6
szervezeti erys6geket - 6s ezen keresznil a Tirsasigot - a iog 6s term6szetes szem6lyekkel
szemben k6pviselheti.

Nem vesz6lyes hullad€k gyrijt6se



Harmadik szemdlyekkel (szervekkel) szemben iogot keletkeztet6, elismer5, m6dosit6 vagy

megsztintet5 irat (megillapodis, iegyz5k6nyv) aliirAsirt iogosukrk:
. az lJryezet6 rgagut6 ondloan

o az Oryezet6 igazg:Lt6 Sttal c6gjegyz6si joggal felruhizott munkavillal6k koziil k6t szem6ly

egyi.ittesen
. egyes iigycsoponokra n6zte az Ugyvezet6 'gazgxo meStatilmazisa ala.piin a

meghatalmazott szem6lyek

Az Uglqezet6 igazgat6 k6pviseli a T6rsas6got harmadik szem6lyekkel szemben, vzlamrnt

bir6s6gok 6s m6s hat6sigok el6tt.

Az tJgyvezet6 'gazgat6 e iogkor6t az irgyek meghatirozott csoportj6ra ndzve meghatalmazlssal z
'l6rs;65 k6t al[ahazotq;ir r 

^athiahatlas 
akik a meghatalmazisnak megfelel5en onill6an, vagy

kozosen tev6kenykednek.
A BIOKOM Nonprofit Kft. k6pviselet6ben c6giegyz6si ioggal rendelkezik, akrt a Kozgyril6s vagy

az igyvezet6 tgazgat6 t tirsasigi szetz6d€s 17.1. pontia dapiin erre felhatalmazott 6s e

jogosultsigit a c6giegyz6kbe beiegyezt6k.

A c6gegrz6s akk6nt tort6nilr hog a k1zzel, vagy g6ppel irg el5nyomott vagy flyomtatott

.eg.r6r.g" ali nev6t az igJoizet6 igtzgx6, T 

^gy ^z Ugyvezet6 igazgato 6ktl . ene

felhatalmlottak koziil k6t k6pviseleti ioggal felruhizott alkalmazott egyrittesen iqa az alitirisi

cimp6ldinynak megfelel5en.

5.1 C6gk6pviselet
iifiAyi"X harilya kiterjed a k6pviseleti €s alaLrisi iog$or szabllyoz6sinak keret6ben aTarsasi8

6ltal kibocsitott:
o minden olyan iigyirat a6nr^s6ra" amelynek V,tzdisa iogszerz€st vagy kdtelezetts€gvillalist,

jogelismer6st vagy iogr6l val6 lemond6st ieleng
. -inde., egy6b olyan tigyirag lev6l, nyilatkozat, jegyz5konry, stb. iliiritsaras |1e]Y. 

nem

tartulmar"log;rerr6st, logl.mo"d,ist vagSr kotelezetts a.gvillalisg hanem lebonyolit6 iellegu.

Nem teried ki a klpviseleti 6s atiirisi iogkor iltaldnos sztbalyozasLntkh*alyz:

c a tarsaslg szervezetei kozotu levelez6sre, l.alamint a kozlem6nyek iliirasirz,
o a postahivatalokhoz a tersasigot 6nnt6 k6rd6sekben irott tigyiratok alairisdra, amely

esetben kr.ilon megbizis sziiks6ges.

A kanarai jogtanricsos t 2017.6vi DO(VIII. tv.-ben szabilyozott k€pviseleu iogosultsig,. illet5leg

meghatal-azlis a)apizn a iogi k6pviselet kor6ben onill6an iogosult iratokat al6imi, kiv6ve a

brincselekm6ny elkovet6se miatt tett felielent6st.

A Tdna*ig iigtti/ie tz iig5n 6di tev6kenys6gr6l sz6l6 2017. 6vi IXXVIII.. torv6ny 6rtelm6ben a

T;rsasigt6l k pott 
"."t, 

itlet6leg illand6 megbizits alapiin k6pviseli t^firsasigot'

Aq Ugyuerytd igz4atd kipw seltti loga

Az tJgyrezet6 igazgat6 teljes jogkorrel k6pviseli a 'tfusasigot kivr.ilill6 term6szetes 6s iog
szem6lyekkel szemben, valamint a bir6sigok 6s mis hat6sigok el6tt'

Az lJgyoezet6 rgazgat6 k6pliseleti iogit a rirsasigi szerz6d1s rendelkez6sei szerint sai6t

,r.*6[,6be., g,r"Uo."t;a azinbzn a Tirsasig grzdasigos tev6kenys6ge 6s a munk'.rmegosztis

6rdek6ben jogait munkatirs a'ra itruhzzhttla.
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5.2 AliiriLsi iog
A k6pviseletre 6s alailasn felhatalmazottak jogai
Az '0gyvezet6 igazgat6 az egyes munkavill alokat alairisi jog glrakorlis6ra - szakteniletiikre
vonatkoz6an - felhxalmazhttja. A felhatalmzzissal itn:hizott jogkort birmikor vissza lehet
vonni.

Az Ug1ruezet6 igazgato irhatlz al6, zzokat az iratokat amelyek
o kiteriednek r Titrsasig eg6sz€nek mrikod6s6re,
o huminpolitikailelleguek,
o kirt6rit6si hatirozatok 6s a munkavillal6k v6tkes kotelezetts6gszeg6se eset6n hozott

hrtitrozztok
o a Munka Torv6nykonyve, va.lamint a Kollektiv Szerz5d6s szerintr munkiltat6i iogok

knlon meghatdrozott kor6nek gyakodisira vonatkoznak.

Az aliirisi jog megdisir6l vag5r visszavonisir5l irisban kell 6rtesiteni az 6rdekelt szem6lyt. A
munkaviszony megszffn6s6vel egyideirlleg az aliirisi jog minden kiilon 6rtesit6s n6lkiil megszr5nik.
Az aliirini felha,tzlll:.azis - az esetenkdnti megbizis kiv6tel6vel - nem terjed til azon a
beosztison, illewe munkak<iron, amire a kinevez6s vagy a megpizzs sz6l, tovibbi azon a,

korlltoz6son, amelyet a vonatko z6 okirat at maz.

A k6pviseletre feljogositott szem6ly mindenkor a Tarsasig nev6ben 6s 6rdek6ben jir el. Az, alrt
k6pviseleti )ogkor6t tull6pi vagy an6lktit, hogy ara jogosult lenne, mis nev6ben int6zkediL, fetel6s
mindazon kir6n, amely bezva,'&ozz.rn n6lkiil nem kovetkezett volna be.

5.2.1

A BIOKOM NonproFrt Kft. tev6kenys6g6ben kozponti elemk6nt a gyors, hat6kony,
iig5rf6lorientilt szeml6letri feladatellitis 6rv6nyesril. E szeml6let jegy6ben a kozteladat-ellitdshoz
kapcsol6d6 formanyomtawinyok, 6s az eglres szervezeti egys6gek tev6kenys6g6nek t6makor6be
tartoz6 - a Tirsxirg nev6ben kotelezetts6gvillalist, ioglemondist, iltetve egr6b lognflatkozatot
nem tartalmzz6 - levelek, ajinlatt6telek eset6ben 

^z 
ngintl.z6k 6s a szakags vezet5k egyiittes

aliirisa enged6lyezett

5.2.2. Esett alibis; iog
Eseti aliirisi jog adhat6 a vonatkoz6 jogszabilyok iltal tartalmilag meghatirozott minta-
szerz5d6sek (, koztenilet-haszn6lati megillapodiso\ stb) alitirisira vonatkoz6an is.
Az eseti aliinisi iog minden esetben korl6tozdssal megadott aldinisi iognak tekintend5, azaz
meghatirozott id5re 6s/vag1r targyra vona*ozik. Az eseti alirkisi iogra vonatkoz6 felhatalmzzlst
minden esetben krilon okiratban kell megharirozni (milyen trirgykorben, milyen id6tartamon
keresztril, milyen 6rt6khating vagSr szakmai hatirok kozott, egyedril vagy misodmagival jogosult-
e aliimi).

Az eseti aliirisi iog keret6ben a munkaiigyi csoport vezet5je 6s valamely munkati.rsa egSnittesen
jogosult a munkar.iszonnyal kapcsolatos munkiltat6i igazolisokat (pl. jovedelemigzolis,
ad6igzolis, munkaviszony igazoLis) aliirisukkal 6n'6nyesiteni.

A k6pviseleu 6s aliirdsi joggal rendelkez6k r6szletes szervezed egys6genk6nti felsorolisa az
SZMSZ 2. szimri mell6klet6t k6pezi.
Az egyes szervezeti egys6gek tekintet6ben aliirisi jogosultsiggal rendelkez5k listijit a
KOZOS/IIR/aliirisi jogosultsigok konyvt'irban elhelyezett tiblizzt tartl1.rr.azzz. A vikozasok
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eseten a Ablizzt akua\zitlisa a HR 6s igazgatisi vezet6 6s a jogi csoport feladata. A viltozisok
bejelent6s6t irisban k6telesek jelezni a teriiletr vezet5k.
Tulajdonosok, korminyzati int6zm6nyek, hivatalok, hat6sigok vezet5inelq csak az tigywezet5
igazgat6 nev6ben kiildhet5 lev6l, vagy <isszeillitott anyag (el6terjeszt6s, beszimol6, tir1ikoztztAs).
Az elk6szitett anyagokat vagy Opil rendszeren kereszttil vagy e-mail formfiitbzn
(igugato sag@biokom.hu) kell megkrildeni
Amennfben a lev6l kiadisfioz rnis tenilet v6lem6nye, eg5ret6rt6se szilks6ges, az 6rintett terdlet a
dokumentumot j 6vihagy6lag szign6zni koteles.
Az aliLirAsn iogosultak nev6t, 6s aliiris- mintiilitt az 6rintettek tirsaslgon behili aliirisi minta
(al6ir:isi felhatalmazis) plldinya tanzlmrzza.
Az aliirLsi minta p6ldinyok elk6szit6s6r5l, folyamatos akaalizilAsfu6l a HR 6s igazgarisi vezet5,
illetre a jogr csoport gondoskodik.
Az al irir'i minta p6ldinyokb6l 2 eredeti p6tdinp kell k6sziteni, rnelyet az alibbi teriiletek r6sz6re
it kell adni:

- titkirsrg
- jogi csoport

Fentieken kfunl az al6ir6si minta p6ldinyokat misolatban el kell helyezni tirsasig minden olyan
tenilet6n is, ahol a iogosulsig elien6rzis6hez ez sztiks6ges lehet. Iiyen iellegi i-genyt a tenll.ti A
vezet6k k6telesek jelezni a HR 6s igazgarisi vezet6nek.

5.3 Utalvinyozisi iog

a) A teljesit6si ig"ol6s 6s szimla befogzdhzt6siginak igazolisa (ogositis)
Azt a jogosultsigot jelenti, amivel az ezzel fehuhipott szem6ly a szimviteli tenilet fel€ valamely
kifrzet6s logossigit igazolja.

A Tirsasig munkavillal6lt az Ugvezet6 igazgat6 ruhiaza fel iogositisi joggal.

A log artalmig esedeges korlitait irisban kell kozolni az e iogosultsiggal felruhizott dolgoz6val.
A iogositisi ioggal felruhizott szem6lyekr6l a szimviteli teniletnek naprak6sz nyilvintartist kell
vezetni, amely t^rtafmuza, e jogosultakr6l a kovetkez6 ad^tokati n6v, beosztis, a jog
megadisina( ill. megvonisinak id6pontla, saliLt kezit n€valiiritsx

b) Kifizethet5s6g ignolisa
A logositott sz6mlik krfizethet5s6g6t enged6lyezhetr:

o Ogyr,ezet6 ige"gat6

o Jogi 6s strz,t.egat gazgat6
o Uzemeltet6si if?gat6
o Komyezetv6delrnirgazgat6
o Gazdasiryj 'rezet6

c) Banki utalds
A "firsasiry szimlavezet6 bankiainfl vezetett sz6mULk feletti utalvinyozishoz az aliirisi beielent6
kartonon szerepl5 - Ugyvezet6 igazgat6 italbeielentett - k6t dolgoz6 alAirisa sztils6ges.
Utalisra jogosultak:

o igpezet6 igazgx6
o Jogi 6s str^tlgrl t tgazgat6
o Uzemeltet6siigazgat6
o Komyezew6d elmi igazgat6
o Gazdasiqj vezet6
o p6nztigri iigyint6z6
o kozfoglalkoztarisi koordinitor



o k6zfoglalkoztarisi vezet6

d) P6nztiri 6s raktiri utalvAnyozas
A pinztan kifizet6sek rendj6t a P6nzkezel€si sztbilyzzt szabilyozzt A raktiri anyag-kiv6telez6sek
enged6lyeztet6s6t az Eperfis [ti kozponti rakrirban a glpi6rnn i.izembentart6 6s javit6bizis
vezet6 y6gzi. Az egy6b szaktertileti raktirakban az enged€lyeztet6st a szaktenileti vezet6k v6gzik.

Salit maga sziniLra aTirsas6g egreden alkalmazottja sem jogosult utalv6nyozisra.
A iogosultak n6vsorit aliirisi mintival r plnztlraknil6s a rakrjrakban biztositani kell.

6.) A cdgiegyz6sre iogosultak:

Dr. Kiss Tibor - iglxezet6lgazgx6
7627 P6cs, Rigoder rit 35.
A k6pviselet m6dia:. 6nAll6

dr. Mikes Eva - Jog 6s strat6gai igazg*6r
7635 P6cs, Sz6kely Bertalan irt 85.
A k6pviselet m6dja: egyffttes

Engl6ner L6szl6 - Kornyezetv6deyni igazgdt6a

7 624 PEcs, Ttborc v 96 / I
a k6pviselet m6dja: egyiittes

ZalayrLf Csereszny€s T{mea - Uzemeltet6si igazgat6s
7636 P6cs, Neumann Jinos utca 24.
A k6pviselet m6dja: egyiittes

Stefdnovics Kinga - Gazdas Agj vezet6
7630 P6cs, Deik Ferenc utca 30 / l.
A k6pviselet m6dja: egyiittes

A Dr. Bokor K6roly - Kdzfeladat koordinici6s vezet6T
7632P€cs, Littke J. u. 10.

a k6pviselet m6dja: egyiittes

Papp Roland - Kriztemet5 vezet66,
7635 P6cs, Kutas koz 8.
a k6pviselet m6dia: egyiittes

t 
2o17.o9.01.

'20l7.o?.01. napj6t6l

'20l8.l2.ol. napj{t6l
'2017.07.01. napj{t6l
3 20l5.lo.ol. napjit6l
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Rricz Henriett Tiinde- szen'ez6si vezet5r0

7632 P6.cs, Tildy Zoltin u. 19.

a kdpviselet m6dia: egyiittes

dr. Fei6r Eszter- HR 6s igzgatlsi vezet6rl
7623 P6cs, Bainok u. 12.

a k6pviselet m5dja: egyiittes

Czdrt ZalAn - kozfoglalkoztarisi vezet6l:
7632P6.cs, Diina t6r '1. I. em. 6.

a k6pviselet m6dia: egyiittes

7.) Vagronnyrlatkozatt'

A BIOKOIVI Nonprotit Kt1.-n6l az alibbi munkakort betolt6 munkavillal6k vagyonnyilatkozat
t€telre kotelesek a 2007. 6,rt CLII ton'6ny rendelkez6sei szerinti tartalommal 6s az ott irt
gral'orisiggal.

- iign'ezet6 igazgat5

- konywizsgiJ6

II.
A TARsAsAc I RAI.TYiTASI 6s sLLBN6nzEsI RENDSZERE

A Tirsasig vezet5 szen'ei 6s tiszs6gvisel5i:
1.) Taggyll6s
2) igp ezet6 lgazgt6
3.) FelLigyel6 bizottsig
4.) Konyruvizsgil6

A Tirsas6g szerveire vonatkoz6 r6szletes szabilyokat a Tzrsasig mindenkor hatdlyos t:lrsasigr

szerz5drise tafiz],mazz -

1.) A Taggyiil6s

A Taggyul6s a Tirsasrig legmagasabb szinti dont6si szerve.

A Taggyil6sre vonatkoz6 szabdlyokat, valamint a Taggyril6s teladat- 6s hatiskor6t a tirsasigr
szerz6d6s 13. cikke t^rtafmMza.

10 2ol?. ol.15. napjitol
I I 2018.01.01. napjet6l
1'? 

2019.01.04. napjdt6l

rr 2016. lo.l4.. napjiit6l
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2.) Az t gyvez,eti

Ugyvezetd
A Tagyul6s Ugyvezet5t vi.laszt 6s nevez ki t Titrsasig vezet6s6nek c6liih6l. Az US,vezet6
k6pviseli a Tirsasigot harmadik szem6lyekkel szemben 6s a torv6ny el6tt.
A Tdrsas:ig Uglwezet6i|t M lgngx6 cim illeti meg.

Az Ug.vezet6 igngzt6ra vonatkoz6 szabilyokat, valamint az igvezet6 igzgato iogit 6s
kotelezetts6geit, feladat- 6s hatiskor6t z, tiLrsasigj szerz5d6s 15. cikke, valamint lelen SZMSZ
lll. / 3.3. I p ontla tartdnnzza..

A trirsasig Ugyvezet6 igazgx6ia: Dr. Kiss Tibor (szriletetr 1964.02.0g. ut: ltz Magdolna 7627
P6cs, fug6der v 35. szim alatri lako$, akinek mandltum a 2016. ianulr 01. napjit6l hatirozatlatr
id6tartamra sz6l.

3.) A Feliigyel6 Bizottsdg

A Feltigyel5 fizotsrg kciteles a Tinasiry tiryvezet6sEg rizletpolitikai d<int6seit folyamatosan
figyelemmel kis6rni, vizsgilni, ellen6rizni.
A Feliigyel5 Brzottsig megbizarisa 3 iizleti 6vre sz6l.

A Fetiig5rel6 Bizottsigra vonatkoz6 szabilyokat, valamint a Feltigyel6 Bizottsig feladat- 6s
hatiskor6t a tirsas iryj szerz6dls 14. cikke t^rt mazzz,.

A Feliigyel5 BizotsAgtagjzt a kovetkez6k:

1) Dr. Farkas Tibor (an.: T6th Mina) la!,tk 7634 p6cs, K6rigri u. 5. szdm alatti lakos, akinek
mandituma 2017. iznuir t.-t6l2019. december 31. napjiig si6l.

2) Dr. szab6 Istvdn (an: varga Edit Erzs6beg rar.tk:7627 p6cs, Bokor utca 2g.), akinek
mandituma 2017 . iutuitr 1. nzpjit6l20l9. december 3 l. nzpiiig sz6l,

3) Fazekas Istvin l-riszl6 (an: Besze Francisk4 takrk:7627 p6cs, Szeder utca 11/a) akinek
mandituma 2017. iznuAr l. napi6t6l2019. december 31. napiiig sz6l,

Kolozsviri Lflszl6 (an: Horvith Erzs6bet, lakrk: 7632 pdcs, Mal6ter pitl nt D0. 3/ 10.),
alinek mand:ituma 2017. ianuiLr 1. napjit6l 2019. december 31. napjiig sz6l,

szemer6din6 schelfer Mdria (, an: Szalai N{jria, lakik 7632 p6.cs, Nagyi Imre utca 126),
akinek mandituma 2017.lanutr 1. napjit6l 2019. december 31. napiiig sz6L

1)

6) Gerencser Mikl6s (an: Misik rer6z, l*;k 7623 p6cs, Kand6 K6lmjn utca 10. tlz. 2), akinek
mandituma 2018. szeptember 1. napjit6l 2019. december 31. napjiig sz6l.

4.) A Kiinywizsgdl6

A Tirsasig K<inpwizsgil5 jit 3 6v id6tartamra v aszga a Taggyrl6s.



A Kdnyrwizsgil6ra vonatkoz6 szab6lyokat, valamint a Kony'wizsgil6 feladat- 6s hariskor6t a

tirsxagj szerz6d6s 16. cikke tatr:J:r.zzz .

A Tirsas6g Konywizsgil6ia a TYH-Audit Kft. (7 624 P6cs, Bart6k B6la utca 2., Cg: 02-09-
062838), amely a konpvizsgil6i Feladatokat R.appai Agnes Eszter (an.: Csonka Gizell4 1624
P6cs, Bart6k B. u.2. szan alatn lakos) beiegyzett konyvvizsgil6 bevonisival litia el.

A konyrwizsgil6 rr.egbizrtAsa 2017. irlnius 1. napjit6t 2019. miius 31. napifig teried6 id6re sz6l.

5.) Bels6 kontrollrendszer

5.1 A bels6 ellen5rz6s rendszere a kove*ez6 tbrmikat fogldia mag1ba:

Bels5 kontrollrendszer a munkaszervezetben:
o a vezet5k ellen6rz6si tev6kenys6ge,

c a tzrsasig mriszakr, termel6si, gardulgr 6s egy6b tev6kenys6g6nek folyamatba 6pitett

ellen6rz6se,

o a tirsasag ftiggedenitett bels5 ellen6rz6se

Tulajdonosi ellen5rz6s:
. 

^ 
tirszsig szunviteli torv6ny szerinti beszimol6jinak ellen6rz6se a konywrzsgil6 ilal

o az irryezetis ellen5rz6se a Feliig5rel6 Bizottsig felada*<ir6ben

5.2 A bels6 ellen6rz6s itfog6 rendszer6nek mikod6s66rt - a felel5ss6gi teniletek elhatirolisa

mellett- az Ugyvezet5 igazgat6 ituhinott haliskorben a bels5 ellen6r felel5s.

A, Ogy"er.i8 igazgat6 dont6se ilztpiin a Tirsxitg bels6 ellen5re liqz el a tinasig bels5

ellen5rz6s6nek t'eladatait.

5.2.1. A bels6 ellen6rz6s sorin a bels6 ellen5r iogosult a kontrolling csoPort dolgoz6it, valamint

kozbeszerz6si, iogi 6s egy6b specidlis ismeretet ig6nyl6 munkatirsakat az ellen6rz6sbe bevonni.

5.2.2. Napi folyamatokba 6pitett bels6 ellen6rzc's

0gu"r"3 igzgat6 utasitris a zlzpjin a bels5 ellen5rz6s szir6pr6baszeni ism6d6d5 ellen5rz6st

"4", - -"ghuri.orott rendszeiess6ggel - a folyamatban l6v6 ngyek tekinteteben. Esedeges

;igitati megillapirisair6l azonnal ielz6st ad az iiglvezet6nek 6s az 6rintettek szimfut

5.3 Vezet5i ellen5rz6s:
A jogszabilyok, el6irisok 6s int6zked6sek v6grehajtisinak ellen5rz6s6r5l, a munkaszervezet

b:irmely l6pcs5i6n ill6 vezet6 koteles gondoskodni.

A kiilonb<iz6 szintff vezet5i ellen5rz6seket:

o miszaki, gazdasigi adatok elemz6se,

. kozvetlenbeszimoltatis,
o kozvedenellen6rz6sek,

fti:in kell megval6sitani.

5.4 A munkafolyamatba be6pitett ellen5rz6s:

Az ellen5rz6s a'munkafolyamatok kiilonboz5, el6re meghatirozott, iellemz6 ponqarban tort6nik,

ahol a tev6kenys6gek min5s6gi, hat6konys'igr mennyis6gi stb. Param6terei pontosan lem6rhet5k.
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A munkafolyamatokba 6pitett ellen6rz6si feladatoknak be kell 6ptilnirik a folyamatokb4 illetve
n6vre sz6l6 tev6kenys6gi jegrz6kbe (munkakdn leirisba). A munkaiigyi vezet6 k6teles
gondoskodni az 6vi teliesitm6ny6rt6kel6s e[6k6szit6s6r6l 6s lebonyolitisir6l.

III.

A TARSASAG SZ;E,F.YEZETE'

A Tirsasig az i)gt'tezet6 igzgtt6 irinyititsival 6s az itt meghatirozott szervezeti fel6pit6sben
litja el feladatait.
A Tfusasig munkaviszony, kozfoglalkoztarisi jogviszony vagr megbiz6si jogviszony keret6ben
fogl koztaqa a dolgoz6kat. A munkaviszonJ.ra a Munka Torv6nykonyve rendelkez6seit kell
alkalmazni, a kozfoglalkoztarisi jogviszonyra a Munka Torv6nykonyve, valamint a
Ktizfoglalkoztatisi torv6ny, mig a megbizisi iogviszonyra a Ptk. rendelkez6sei az ltanyad6k.

1.) A t6rsasig dltalinos szenrezeti fel6pft6se

A Tirsasig szewezen fel6pit6se az SZMSZ mell6klet6t k6pez6 szerrezett, ibra szerint alakul.
A fels6bb szinten ill6 szervezeti egys6g vezet5je - indokolt esetben - birmely irinyitasa atztt 16,16

szinten 6116 szervezetet illet6leg annak \ezetiiic\ valamint az ott elhelyezked5 munkavillal6t is

logosult utasitani.

2.) A TCrsasdg ezewe,eti fel6plt6se

A szervezeten beltil az egyes szervezeti egys6gek megnevez6se 6s annak feldpitese az di}lbiak
szerint alakulra:

A) Ugyvezet6 igazgat6
1.Bels6 ellen5rz6s

B) Jogr 6s str^teg] 1ig^zgat6
C) Uzemeltet6si igazgat6
D) Kornyezetv6flslmi ir zgat6

A/I. Vdllalati szervez6s
1. Marketing 6s CSR
2. Telephely fenntartis, energetika
3. Rend6szet 6s vag5ronv6delem

A/II. HR 6s igazgatfis
1. 86r, munkaiigy 6s munkav6delem
2. Yezet6i 6s proiekt koordinici6
3. Ugrvitel 6s informatika

B) Jogi es strat6giai igazgat6
1. Jogi csoport

a. Krnnlev6s6g kezel6s

B/I. Gazddlkodds

'r 20 r6.06.0l napjrr6t
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1. Szimvitel 6s ad6iigr
2. Finanszirozx 6s elszimolis
3. P6nzriglri kontrolling

B/IL Kiizfeladat koordinici6
1. Kozoss6gi kozleked6s szervez€s

2..Kdztenilet hasznositis 6s ellen6rz6s
3 Kozfeladat 6s kdzmrivaglron koordinrici6
4. Kegyeleti szolglltatas 6s iizemeltet6s

a. K<iztemet5 fenntart6s
5. Kozfoglalkoztatis

C) Uzemeltet6s i igazget6
1. Mfiszaki koordinici6
2. Kozut 6s kozmri fenntartis
3. Parkoljsi rendszer tizemeltet6se
4. Zoldteriilet fenntartis
5.Erd5gazdilkod6s
6. KozteriiLlet karbantartis
7. Szolgiltatisi 6s szillirisi iizem

a . Kozlsztasdg
8. Beszerz6s 6s k<izbeszerz6s koordinici6
9. Eperfis riti telephely 6s ixlrt6binis

a. Raktir 6s xryagazdilkodas

D) K6rnyezew&elmi igazgat6
l. Kornyezetv6delem 6s min5s6giigy

2. Hullad6kkezel6si l6tesitrn6nyek

3. Mecsek-Driva Proiekt

3.)A T6rsasig vezet6 6ll6sri munkavdllal6i

3.1 Vezet6 6llisi munkavillal6 a munkiltat6 vezet6ie, valamrnt a kozveden i/znyitisz a.latt ill6 6s

- r6szben vagy eg6szben - helyettesit6s6re iogositott m6s munkavillal6'

M,rnkaszeo6d6s- a vezet6re vonatkoz6 renJelkez6sek atkatmzzirsitt irhatla el6, ha a munkavillal6

a munkiltat6 mrikod6se szempontiib6l kiemelked5 ielent6s6gu vagr fokozottan bizalmi iellegu

munkakort tolt be 6s alapb6re il6ri a kotelez6 legkisebb munkab6r h6tszeresdt.

A Tirsasdg vezet5 illisri munkavillal6i:
- Ugy.rezet6 igazg*6
- Jogi 6s fi^r€pil igtzg^t6
_ gr.-"11"g65i ige"gt6
- Komyezetv6delmiigazgt6

A vezet5 illisf munkavillal6k-iogitlisira a Munka Torv6nykonpenek 91. ponqa irinyad6.

3.2 A vezet6 ill6sri munkavillal6k feladata ktilondsen:

- ,u irinytisr-rk alan mrikod6 szen ezed egys6gek munldidnal szervez6se, irdnyitisa 6s

ellen6rzZse oly m6don, hogy azok a tev6kenys6gr koriikbe utalt feladatokat marad6ktalanul,



hatirid6re, gazdasiqosut 6s a vonadioz6 hatilyos rendelkez6sek betartrisa mellett hajts6l
v6gre.

- A munkafeg5relmet megtarrari 6s annak megtartisit a beosztottakt6l megkcivetelni.
- Biztositani a szervezed egys6gek zavartalan 6s hat6kony egyiittrnrikod6s6t.
- A huminpolitikar munka alapelveinek megval6sitisa, gondoskodds az irinyitisuk zll tartoz6

munkavillal6k szakmai k6pz6s6r6l 6s a vezet6i udnp6dis k€pz6s6r6l; a munkav6gz6s
szervezett6 6s hat6konnyi t6tele, a takar6koss6g elv6nek 6rv6nyesit6se.

- Gondoskodnak a iog:zabzlyokban, bels6 utasirisokban 6s szabilyzatokban meghatdrozott
nyilvintartisok vezet6s6151 6s az el5in intbrmici6-szolgiltatis biztositrisir6t.

- K6pviseleti, aliirist - kiilcjnosen urtzlvinyozitsi 6s ellen5rz6si iogit - koniltekint6ssel 6s a
Tirsas6g 6rdek6t szem el6tt tartva gralorolni.

- Felt6den biztositani, hogy a munkav6gz6s sorin kiillitott mrndennemri bizonylat mind alaki,
mind tartalmi szempontb6l hibitlan 6s szimszakilag pontos leglren.

- A szigoru szimadisi okminyok kezel6s6nek 6s 6rz6s6nek rendj6t marad6ktalanul megtartani
6s megtartami, valamint ennek biztositisit folyamatosan 6s visszat6r6en ellen6rizni.

- A c6gb6lyegz5 6rz6s6r6l €s haszn atir6l int6zkedni.
- A bels5 6s kiils6 ellen6rz6sek sorin feltdrt hiinyossrigokat megszilntetni.
- Egjriittrnikod6s kialakitisa hat6sigokkal, belf<rldi 6s ktilfoldi partnerekirel.

3.3 Az lJgyvezet6 igazgat6 iogillisa

!1 ug.tezet6 igngat6t a Tagyril6s vitl,o,ztla 6s nevezi ki a T6rsas6g vezet6s6nek c6ljib6l. F5
feladata a Tfusasig hat6kony, eredm6nyes mrikod6s6hez sziiks6ges felt6telek kialairitisa 6s
folyamatos biztositis4 a, szemezerleg hozzi tzrtoz6 .r.*"r"ti egys6gek 6s munkarirsak
tev6kenys6g6nek irinyitisa 6s 6rt6kel6se.

Az ijglivezet6 igazgat6 a korlltolt felel5ss6gri tirsasigvezet6 tiszts6gvisel5je, a Tirsasig vezet6s6t
munkaviszonyban litla el, a,'ffusasag vezet6 illisi munkavillal6ja. Az ogyuezeJ igazg*6
k6pvis_eli a Tirsasigot harmadik szem6lyekkel szemben is a torv6ny el6tg valirnint g,rklrotlu 

"munkiltat6i jogokat a T6nasig munkavillal6i telett.

4.)A munkaszervezet vezet6inek 6ltat4nos feladat- 6s hatfsktire

A munkaszervezet vezet5i teladatokat elllt6 munkavillat6inak feladatkore mrndenekel6tt az
Oflezet6 igazgzto, iltal meghztirozott feladatok r6szletes megtervez6s6g a feladatok hat6kony
v6grehaitisit biztosit6 munkafolyamatok 6s szervezeti .tn ktr.a kialakitisit, a beosztott
munkavillal6k trinyititsirg valamint a teladatok elv6gz6s6nek ellen6rz6s6g j6vihagyasit foglalia
magitbzn.

lgladatuk az irinyititsuk i tartoz6 munkavillal6k munkakulturijinak, magatartiskultunij6nak 6s
felk6sziiltsegenek folyamatos fejleszt6se. A munkaszervezet vezet5inek felidatkor6hez megfelel6
hariskor (dont6si, lavaslatt6teli, v6lem6nyez6si, valamint kozvetlen irinyitisi jogosirv6ny) "tirsul,

igy a munkaszerv ezet vezet6i feladataik elliti.silrt teljes felel6ss6ggel tafitznak.

A munkaszervezet vezet5 beosztisri munkatirsai - az el6vril6si id5n beliil - felel6sek u iltzluk
feliig5relg irinyitott szervezed eg5rs6g iltal v6gzett munkafeladatok6rt, azok v6grehajtis L61t, a tett
int6zked6sek6rt, utasitisok6rt.
Felel6sek az dltaluk ir{nyitott szen'ezed egys6g iltal vezetett nyilvintanisok, adatszolgiltarisok
helyess6966rt.



Kotelesek biztositani a torv6nyess6g betartislt, valamint felel6sek m:Lndazokln az

int6zked6sek6rg amit jogill6suknak, hatisk<iriiknek, beoszrisuknak megfelel5en tenniiik kell,

illewe tennitik kellett volna.

5.) Csoportok 6s munkakiir6k kidaldtisa

A munkaszervez6s rugalmassaga 6rdek6ben zz egles szervezed egys6geken beltil, vagy

krizvetlenril az illet6kes igazgatohoz kapcsol6drz, csoportok 6s/vagy egyedr munkakdrok

kialakitisa az Ogyvezet6 igazgat6 Y,tzir6lagos hateskor6be tartozik. A kialakitand6 csoPort vag]

munkakor a kapcsol6d6 felettes szervezetr egys6g vagy munkakor alapvet5 felel6ss6gi 6s

teladatko16nek megval6sirisihoz kapcsol6dhat.

6.)A szervezeti egys6gek tagiainak iogriMsa, feladat- es hatAskiire

6.1. A munkavallal6k, a kozfoglalkoztatottak iogillisit a Munka Torv6nykonywe, a

kozfoglalkoztarisi torv6ny, a Kollektiv szerz6d1s rendelkez6sei, valamint az ezek alapiSn ki5tott

munkaszerz6d6selq kdzfoglalkoztarisr szerz5d6sek httirtozzik ll:.eg'

6.2. A szervezeti egrs6gek 1[rgunzk feladat- 6s harisk<ir6t a2 eg;les munkavdllal6lq

kozfoglalkoztatottak munt akori leirisiban kell meghatirozni. A munkakon leirisok elk6szit6s6t
'gtzgat6i ];lt7.fjtas sz2:b yozzt

6.3. A munkavillal6k iog'a1

A munkavillal6k iogosultak:
- a munkav6gr6shez sziiks6ges felt6telek ig6nyl6s6re

- -"gi.-"-i feladatr:kat, hat6skOOket 6i felel6ss6gLlket a munkakori leiris 6s a vonatkoz6

szabilyoz6k alapiin
- megismemi ^ 1,i^,,irg c6lkitfiz6seit, salit szerrezett. egys6glik c6liaiT r6.szt venni ezek

kiriatitisibat , javaslatokag 6szrev6teleket tenni munkiiukkal osszefugg6sben 
.

- munkijukkal 6s szem6ly.ikkel kapcsolatban 6rt6kel6seket ig6nyetni €s megismemi, ezekr6l

v6lem6n1t nyilvinitani

6.4. A munkavillal6k, a kozfoglalkoztatottak koteless6gei

A munkavdllal6, a k<izfoglalkoztatott koteles:

- z jogsztbilyokban, -bels6 utasitisokban 6s szab6lyzatokban el6irtakat betartani' a, r6sz6re

-u.,"k ko.6f,"., kijelolt vagy esetenk6nt megharirozott feladatokag utasitesokat a TisasAg

c6lkitriz6seinek megval6siisa 6rdek6ben - a legiobb tudisuk szerint - elvirhat6

gondossiggal, pontosan, felel6ss6ggel elv6gezni.

- L 66,in*heiyen 6s id6ben, -r"t"io k6pes iltapotban megielenni munkaideje alatt a

munkiltat6 rendelkez6s6re 6llni 6s munkit v6gezni.

- munkatirsaivd egyiittrnikodni.
, munkiia sorin k5ieles betartani a munkatertilet6re vona*oz6 munkav6delmi 6s trizrend6szeti

utasitisokat, valamint mrnden olyan szabillt 6s utasitist, amely a munkav6gz6s hely6re

vonatkozva 6rv6nyben van.

- a munkatefiilet6n 6szlelet hiinyossigokra, a munkiiitt akad6lyoz6 vgy hltriltato t6nyez5kre,

koriilm6nyekre telettes6nek Frgyelm6t telhivni, a munka hat€konyabb elv6gz6s6re ir.inlul6

6szrev6teleket megtenni.
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- Megtagadni az utasitas teljesit6s6t - jelent6si kotelezetts6g teliesit6se utin - ha annak
v6grehajrisa mis szem6ly 6let6g testi 6ps6g6q vagy eg6szs6g6t vesz6lyezteti.

- a Tirsxitg tulaidonit 6vni, baleset y^gy zuryzEi kir megel5z6se 6rdek6ben intlzkednt, vagy az
int6zked6s sziiks6gess6ge eset6n erre az illet6kes figyelm6t felhivni, jelz6st adni. A
munkafeladatok ellitisiltoz rendelkez6sre bocsitott munkaeszkozoket, felszerel6seket
tartozik gondosan meg6rizni 6s azokat rendeltet6sszerrien a Tinasig 6rdek6ben haszn6.lni.

- z TArsasiry ngyfeleivel 6s munkatirsaival szemben el6z6keny, udvarias 6s figyelmes magatartis
tanrisitani.

- a munki.ltat6nak el5zetesen 6s irisban bejelenteni a mis helyen trirten5 tbglalkoz tztasit vagy
t6nyleges munkav6gz6ssel egyi.itt irr6 eglr6ni/rirsas villalkozisiLt.

- a Tirsas6ryal, a, TArsasiry mrikod6s6vel kapcsolatban tudomisira jut6 birmilyen jellegu
infbrmici6t iizleti trtokk6nt kezelni 6s gondoskodni arr6l, hogy ilyen titok mis szem6lyek
tudomisdra ne jusson.

- a' Tirsasiry iltal elrendelt szakmai oktatisokon, tovibbk6pz6seken, melyek a munkafeladatar
ellitisihoz sziiks6gesek r6szt venni, 6s munkakor6hez el6irt vizsgikat letennt.

- aTirsasAgs vzg5ront v6deni 6s gyarapitani.
- a BIOKOM Nonprofit Kft. i6 hirnev6t m eg6izni.

Mentestil a munkavillal6 a munkav6gz6si kotelezetts6ge al6l jogszab6lyban megharirozott
esetekben. Egy6b vonatkozisban a munkavillal6k iogiilisirt munkaszerz5d6siik, szervezeti
egys6gen beltili beoszrisuk, a Munka Torv6nykonyve 6s a Kollektiv Szerz6d6s hatarozzz meg.
Felel6ss6giik iitalitban munkakori feladataik - megfelel6 min5s6g6 6s harisfokri - elv6gz6s6re,
tovibbi a munkafegyelem, a munkarend betartesira teried ki.

6.5 A v6gzett munka elbirilisa
I!{inden vezet5 kdteless6ge, hoglr a szervezetileg alirendeltek munkijig annak szinvonalit 6s
eredm6nyess6g6t rendszeresen 6rt6kelje, ennek eredm6ny6r6l, a felmenilt probt6mikr6l 6s
megold6si lehet6s6geir5l a munkahelyi felettes6t rij6koztassa.

Vezet5k koteless6ge ezen fehil:
- az Stltaluk vezetett szervezer egys6g k6pvisetete, munMiinak iinyitasa eredm6nyes

mrikridtet6se 6s ellen6rz6se,
- tervezett ddnt6seik egyeztet6se az 6rintett szerrrezeo erys6gekkel, illen-e kiils6 szervezetekkel,
- szervezeti egrs6gtik mrikod6si felt6teleinek sajit hatiskrirben megoldhat6 biztosirisa,
- a feladatok megfogilrrnzasz 6s megrsmertet6s e t szervezett egrs6giikben dolgoz6kkal.

7.)A munk6ltat6i iogok gyakorldsa

7.1 A munkiltat6i logok g5rakorlisa a munkavdllal6k munkaviszony6val, a kozfoglalko zt^tottak
kozfoglalkoztatisi iogviszonyival kapcsolatos valamennyi k6rd6sben val6 dont6s iog:it ielenti. Ide
tzrtozik a munkaviszony, kozfoglalkoztatisi jogviszony [6tesit6se, megviltoztaris4
megsztintet6se, a b6r 6s egr6b anyagi osztonzds meg:i.llapirisa, a munka min5sit6se, telel5ss6gre
vonis 6s anyagr fetel5ss6g alkalmazisa.

A T:ircasig alkalmazottai felett a munkiltat6i jogok gyakorlisit az 'iigyvezet6 igazgato liga el. A
vezet5 :inasn munkavillal6k vonatkozisdban a munk6ltat6i jogkoi gyakorLisa a
munkaszerz5d6sben foglaltak szennt tcjrt6nik.

7.2 Az '0gyvezet6 igazgato jogosult egyes munkiltat6i jogok gyakorlisit a Tirsasig mis
munkavillal6ira itnthizni. Az itnhazott munkdltat6i hatiskor - z kdzioSzlkoztatotti yogvilzony



kiv6tel6vel - nem ter,edhet ki a munkaviszony l6tesit6s6re 6s megsziintetris6re. Az Ugyvezet6

igtzgx6 az ltruhiaott jogokat b6rmikor, indokolis n6lktil magihoz vonhati4 6s a munkiltattii
jogk6r gyakorl6jak6nt eljirhat.

7.3 Amrhizott hatiskorben munkiltat6i jogkor ryakorlisira iogosultak z szaktrgi vezet6k az

al6bbi korben:
- utasitisi 6s ellen6rz6si joggal rendelkeznek az irinftisuk ali tartoz6 munkavillal6k,

kozfoglalkoztatottak tdlott,
- meghztzrozzlk a munkakori 6s napi feladatokag felosztiik az irinyitastk ilit

munkavillal6k, kozfoglalkoztatottak kozott 6s ellen5rzik azok v6grehaitlsig
tltrtozo

- az iitnyitisuk atatt 6116 munkav6.llal6k, kozfoglalkoztatottak szabadsiginak beosztisit,

ig6nybev6tel6nek id5ponti:it j6:viirtagiik, a munkiban toltott ideinket igzoliitk, elv6gzett

munkijuk mennyis6g6t 6s min5s6g6t ellen6rzik,
- 6rt6kelika beosztottmunkavillal6\ kozfoglalkoztatottakmunk6iit'

Iv.
AMOKODES RENDJE

l.) A Tdrsasdgon beliili kapcsolattartis

A Tirsasig szervezete a szervezeti egys6gek ftiggelmi kapcsolau rendszer6re, z szakrnu hatiskiin

kapcsolatokra, valamint a koordinativ eg^ittmikod6s elv6re 6piil. Ennek megtelet6 en a'.sze.rvezet

magasabb fokin ill6 vezet6 r:il:ryitlaz. alz tartoznak a sze*ezet: tel6pit6sben megharirozott

alac"sonyabb szintri szervezeti egys6gek vezet5i, akik r6sz6re utasitist iltalibm kozveden

felettesiik ritiin kell adni, illetve utasirist kozveden beosztottaiknak adhatnak. A szervezet

hat6kony -rik ;d6." uglranakkor megkivinia, hogy a szenezeti hierarchia iltal meghatirozott

fr:ggelmi kapcsolatokoi'kiviil szakmai kinyititsi 6s egyr.ittrnrikod6si kapcsolatok is l6testilienek a

munkaszervezet kiilonboz6 egys6gei koz6tt.

1.1 Ftiggelmi kapcsolatok
Mi.di-.r.*"reti egyslg 6s minden munkavillal6, kozfoglalkoztatott kozvedentil csak egr

yezet5vel ill fuggelrii k"apcsolatban. A T6nas6g szervezet€n beliil a szolgilati rit betartisa

mindk6t ininybi meghatirozott: a beosztott munkavillal6nah kozfoglalkoztatotmak a

munkav6gz6ssel, -n"k= kotiil-6ttyeivel osszeftigg6 eszrev6teleit it],j|alirb2f:l a ftiggelmi rit

betartis,iiat keli 6rv6nyesiteni, ennek eredm6nltelens6ge esetan el6terieszt6s6vel a szervezed

fel6pit6s szerinti magasabb beosztisfi r'ezet6hoz fordulhatnak.

A munkaszerrrezet eg6sz6re vonatkoz6an utasitist csak az igy'tezet6 igar;gaj.o adhzt ki'
Az egyes szervezeti-egysrigeken behili egytittm6kod6s osszhangi:i6rt az rdott szervezeti egys6g

,."r.t61" f.1.16.. (Formii: megbesz€l6sek, feliegyzisek, egyeztet6sek, stb')

A T:irsasig eglsz€re vonatl<oz6 eg5riittrnfikodds osszhangiit az lJg"vezet6 igazgt6 biztositia.

Eszkozei:
o SZMSZ 6s mis bels5 szabalYzatok

o igazgat6i utasit6sok
o vezet5i megbesz6l6sek, 6rtekezletek
o itiratok, teliegyz6sek, koordin6ci6k'

1.2. Szakmai kapcsolatok



A Tirsasigon belnli szakmai irinyitas a jelen Szervezed 6s Mikod6si Szabilyzatr4 valamint a
tirsasigr 6s szakmai szzbilyzttokra 6ptil. Ezen szzbdlyzztokban megharirozon korben a Timas:ig
kozponti szakmu szervezeti egys6gei irinyit6, koordinil6, 6s 6rt6kel6 feladatokat limak el.

1.3. Ewiittrnrikod6si kaocsolatok

d Ta nda ko*is i kao rso lat
A szervezeti egys6gek feladadidniket kozosen 6nnt5 k6rd6seket els6sorban kozvetlen kapcsolatok
formitiitbzr: kotelesek int6zni. Ha k6t vagy tobb szervezeti egys6g feladatkor6t 6rint6 valamely
k6rd6sben a felel5s vezet5k szem6lyes tfugyalis ritjin nem jutnak megillapodisr4 kotelesek kel[5
id6ben felettestkhoz fordulni.

D Tdiikoztatisi is smloihatisi fuztrsolat

A sztbilyzrtok 6s rinyelvek v6grehaitasihoz sziiks6ges egyiittmikod6s keretriben zz egyes
szervezetek egymist informilni tanoznak, tehit egl,rnissal tirilkoztrtasi, jelent6sadisi
kapcsolatban illnak. Ennek keret6ben kotelesek:
- egrmis megkeres6s6re, legjobb szallsmeretrik szerint hatirid5re vilaszt adni, vagSr annak
akadiiylt m6g z hztiid6 leiartt el6n kozolni
- kapcsol6d6 szakteniletek v6[em6ny6t kik6mi, vagy azoLat tirgyzlisra meghivni, ha egyes
szakk6rd6sekben a'liLrsasirg gndiikodisit l6nyegesen 6rint6 lavaslatok k6sziilnek, vaglr ilyen
int6zked6seket k6szitenek el6, az egyiittrnfikod6s sorin a t6rsszerveket az €szlelt hi6nyoss6gokr6l
halad6ktalanul 6rtesiteni, szriks6g eset6n az illet6kes tirsszerv vezet6i6nek - vagy felettes6nek -
int6zked6s6t k6mi

d Elbndpisi kaocsolat

Az ellen5rz6si kapcsolat alapelvei:

o a szervezed egys6g vezet6je mindig jogosult tz iltala. vezetett szervezeti egys6gen beliil az

ellen5rz6sre
o 

^ 
vezet6 iogosult az alirendelt szervezeti egys6gek munkilinak ellen6rz6s6re

o a 'fitsasig illet6kes ellen6rz6 szervei jogosultak valamennyi szervezeti egys6g 6s

munkavillal6 munkijinak ellen6rz6s6re.
Az ellen6rz6 szewek az ellen6rzott egys6g vezet5j6nek vagy dolgoz6j6nak nem adhatnak
utasitest, nem fegyelmezhetnek. A hibikr6l az ellen5rzott szewezetr egys6g vezet6i6t, ill. annak
felettes6t kotelesek rii6koztami.

2.) A helyettesit6s rendie

2.1 A timasig operativ szervezeti rendszer6t [gy kell kialakitani, hogy minden vezet6nek, illetve
munkateriilet felel5s6nek szervezetszerff helyettesit6s6t biztosits4 minden vezet5nek kinevezett,
vagr kiielolt helyettese legyen.
A kinevez6s az arra jogosult hatdskore, ennek hi,nyiban a helyettest m,g" a vezet5 ieloli ki
(szervezetszeni helyettesit6s).
A helyettesit6s speciilis, az iitalinos szabilyt6l esetlegesen elt6r6 formiit a munkakori leir.isok
tartalmazzik.

Egy6b vezet5 esetenk6ntr helyettesitdsdr5l sajit hariskorben int6zkedik.
A beosztott dolgoz6k illand6 vagy eseti helyettes6t a szakteriilet vezet6je ieloli ll.

Az illand6 helyettesit6s szrbi)yat:
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- ,qJta"d6 helyettes az, alrr t jogosultt6l irisos helyettesit6si kinevez6st kapott. A vezet6
akadiiyoztztisz eset6n az dlland6 helyettes int6zkedik mindazon rigyekben, amelyeket a

vezet6 maginak nem tartott fenn.
- Amennyiben z yezet6 a,kadilyoztatisa miatt sziiks6g van olyan k6rd6sekben fell6pni,

melyeket 
^ 

\ezet6 mzginal tartott fenn, az illmd6 helyettes koteles a dont6s6t ideiglenes
jelleggel meghozni.

- A helyettes nem int6zkedhet olyan - a \ezet6 
^ltzl 

maginak fenntartott - iigyekben,
amelyek elhalasztasa a vezet6 akadilyoztatasimak lejirtiig lehets6ges.

Az ideiglenes helyettesit6s sztbilyu:
- Iderglenes helyettes az, akit z vezet6ie t helyettesit6ssel meghatirozott id6tartamra,

esem6nge, iigyletre, feladatra kiielol.
- Beosztott dolgoz6 helyettesit6s6re lehet5leg zzonos vagy hasonl6 munkakoni

munkavillal6t c6lszerfi kijelolni.
- Eseti helyettesit6sr5l akkor van sz6, amrkor a helyettesit5 szem6ly egr konkr6t esetben jir

el mis nev6ben, irisos vagy sz6beli megbizis alapi6n.
Eseti helyettesit6s eset6n a munkak6r iad6si* lltalitbzu:. nem kell irisba foglalni csak
akkor, h^ a2t a2 egyik f6l hat:irozottan k6ri vagy utasit6sban elrendelt6k,

A helyettesit6s td6tattzma alatt tdrtdnt esem6nyekr6l a helyettesit6st vdgz6 a helyettesitetmek
r6szletes besz6moldsi kotelezetts6ggel tartozik, illetve a ftig5ben l6v5 iigyeket 6t kell adnia.

2.2. Munkak6r itadis-itv6tel

Szemdlyi viltozis eset6n, vag5r a munkavillal6 helyettesit6sekor a munkakor itadis-i.tv6tel6re van
sztiks6g amelynek keret6ben a folyamatban l6v5 iigyekeg a munkakorrel kapcsolatos el6ir.isokat
6s utasirisokat it kell adni, illewe it kell venni. Az igek ataLd^si:.,ft u itzdo munkavillal6 a
felel5s.

A vezet6 munkakor6nek iw€tel6re a munkiltat6i jogot gyakorl6 felettes vezet6, beosztott
munkakor6nek 6tv6tel6re pedig zz illet6kes szervezeti egys6g vezet6le 

^d 
utasitdst 6s jelcili ki az

iwev6t.
V6gleges munkak<jr itadis 6s 30 napot meghalad6 helyettesit6s eset€n itades-itv6teli eljirist kell
lefolytatni, 6s jegyz6konyvet kell felvenni.

P6nzkezel6ssel 6s a p6nzkezel6s szabiiyai zli ttrtoz6 eszkozkezel6ssel megbizott dolgoz6k
helyettesit6se eset6n minden esetben iegyz6konyv felv6tele mellett kell a munkakort itadri. Ha
el6re nem tervezhet6, rendkiviili ok kovetkezt6ben vilik sziiks6gess6 a helyettesit6s, 695r a felettes
vezet6 tartozik legalibb egy munkatirs egyidejri lelenl6t6ben jegyz5ktinyv felv6tele mellett a
munkakor itadisira.
A munkakor itad6s-6tv6tel sorin a kozveden felettesnek jelen kell lennie. Az 6tadds-itv6telr5l
k6szitett legyz6kcinyvnek tartalmaznia kell:

o az Ltadis-it*6tel id5pontjit, a jelenl6v5k nev6t 6s beosztisit
o az itadott munkakorrel kapcsolatos 6ltal6nos iellegu til6koztatist, iellemz6

adatokat
o a folyamatban l6v6 tigek ismertet6s6g a megteend5 int6zked6seket, az ezekkel

kapcsolatos megjeg5rz6seket

o az itzdis tirgyit klpez6 okminyok, utasirisok, munkaeszkozrik felsorolisit
o az itad6, ill. itvev5 esetleges 6szrev6teleit
o a jelenl6v5k aliirisit.



Az itadis-itv6teli eljirist a munkavillal6 felment6s6g munkakorv6ltoz6st kovet6en
halad6ktalanul, de legk6s6bb 15 napon be[il kell lefolytami. Ha a munkakor betolt6s6re 6i
munkati.rsat nem ieloltek kr, a munkakort a kozveden felettesnek kell itvennie. A kozvetlen
felettes ezt kovet6en e jegyz6konyvvel adja k6s6bb tovibb a munkakort.
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3.) ir:isbeli sz bfulyozas

A Szervezeti 6s Mrik<jd6si Szabilyzat el6irdsatt" a munkaszervezet tev6kenys6genek egy-egy r6sz-,

ill. szakteriilet6t szabzlyzatok egeszitik ki. C6liuk a bels6 szervezets6g, hat6kony irinyitis 6s

szdmonk6r6s megval6sirisa. A szzt:alyzatoknak a mindenkor hatilyos iogszabilyokon alapulva

ittekrnthet5nek, konkr6mak 6s minden kortilm6nyre kiteried6nek kell lennitik.

1.1. Szab6lYzatokrendie

A Tirsasig rilldst foglat a min5s6g- 6s komyezetbarit tev6kenys6g melletg amely biztosiqa a

min5s6gi siolgiltatisok 6s munkakoriilm6nyelc, valamint a gazdas6gos mrikod6s megteremt6s6nek

6s folyamatoi javitisinak felt6teleig ennek 6rdek6ben tanrisitott min6s6g-, komyezet- 6s

informici6biztonsigi ir.inyitisi rendszerrel rendelkezik.

A szabvinyok iltal megkovetelt szabilyoz6sok 6rtelm6ben a dokumentici6s rendszer

folyamatleirisai, utasitisai, a rendszerbe bevont technol6giik, r6szben bevont szabalyzatok, az

igtzgat6i utasitisok 6s az SZMSZ biztositjik 
^ 

rar:,asig folyamatainak hatisos mikodtet6s6t 6s

szzbilyozottsitgitt.

4
A szabilyz*ok r6szletes, itfogi szabalyozirsu vlarnely rigabb szalmai teri.iletnek. vaSl

probl6malomek. Erv6nyess6giik hztarozztlar vzigy hatArozott ideiri leheg elk6szit6siik sok

esetben kiils6 jog:zabily ahal meghatirozott.
A szabilyzatoVi az Ogyvezet6 igazgato megbizitsa, alapiin kell kidolgozni a t6m6tran. 6rdekclt 6s

6rintett szeryezei igs6gek v6lem6ny6nek kik6r6s6vel, illewe kozremrikod6s6vel. A
sztbalyzatokat zkor..rn,ikod6 szervezeti egrs6geken kivtil minden esetben v6lem6nyeztetni ke[[ a

iogtanicsossal 6s a bels6 szzbilyozasi rendszer eg5rs6gess6ge6rt felel5s munkavillal6val, akinek

fei-adata ellen6.i zni t szaba)yztt tartalmi, valamint a hatiskori 6s felel6ss6gr el6ir6sainak a

szakszerrSs6g6t. A kiad6sra tenilt tirsasig szabalyzatok a iogszabilyoLLal 6s a taggrrl6si

hztzr ozrtoV*al nem lehemek ellent6tesek.

A T6rsasig mrikOd6s6t els5dlegesen a Szervezeti 6s Mrikod6si Szzbalyztt hzttarozza ,Jjleg. A
munkav6lli'16( r kozfogldkozatottak iogai 6s kotelezets6gei tekintet6ben a Kollektiv Szerz6d6s

a T 6r sxig ala,p dokumentuma.
A Szeroeieti 6s Mfkod€si Szal:itlyatot a Feltigyel6bizotsig v6lem6nyez6s6t kovet6en a'Tirsasig

iigyvezet5 igaz.gat6ia hagyia i6vi 6s ar.6l ti\|koztatlz z Tfusxig tulaidonowit' A Kollektiv

SZen6dlst i igyezet6 rgazgat6 koti meg az 6rintett €rdekl6pviseleti szervekkel'

A t6rsasSgi szin6 szakmai s iabiiyzztokzt az igyvezet6 lgazgat6 haglir l6vd, 6s v6grehaitdsukat

diirlsilal rendeh el.

b) A Szervezeti 6s Mrikctd6si Szabalyz*tal egyetemlegesen - alapvet5en,.. de nem

l<tzir6lagosat - az alit,bi bels6 szabdlyzatokhatarozzik meg a tirsasig mrikod6s6t:

- Min6s6grrinyitisi 6s Komyezeti K6zikonJw

- Kollektiv Szerz6d6s

- Ctfetena sz^bilyz t
- HuminpolitiVai szabtrlyzx
- Etrkar 6s viselked6si k6dex
- P6nzkezel6si sztbalyzat
- Onkolts6g-sz imitisr szzbilyzat
-. Szimviteli szzba)yzzt,szimlanikor,szimlarend
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- l*ltirozitsi szabalyzat
- Seleitez6si szabdyzat
- Beruhizasi sztbilyzzt
- Munkav6delmidokumentici6
- Tiz- 6s vagyonv6delmi sztbilyzzt
- Adatvddelmi 6s ada&ezel6si szzbilyzat,
- Informaakar biztonsigi sztbilyzat
- K6zbeszerz€siszabalyzat
- G6pidrmriiizemeltet6si szzbalyzat
- Hat6sigi ellen5rz6sekalkalm6val betartand6 szzbalyzzt
- Bels6 ellen5rz6si szabalyztt
- Faznyagkezelisi sztbilyzat
- Iratkezel6si szzbalyzat
- Anyaggazditkodasi szabilyzat
- Munkaid6 nyitvintartisi szzbalyzat

c) Szzbilyzttoknyilvintartisa,karbantartisa

A szzbilyzatok nyilvintartls6t 6s kezel6s6t a titkirs ag vCgzi.
Ennek keret6ben kriteles dokumentici6s rirat kialakitani, a jelenleg h xilyban l6v6 szzbdyz*okrol
nyilvintartist vezetni, a hat6lyon kivtil helyezett szabilyzttokat - megiel6tve - krilon tirolni.
A nyilvinurrlsb 6l legyen meg.illapithat6:

o mikor, milyen tdmiban keniltek kiadisra a, szzbilyzatok
o a m6dositis id5pontja
o a sztbilyztt k€szitSje
o a szabdyzzt karbutartisl|.rt felel6s megnevez€se
o z szabi)yzztot kik kaptik.

Az eredeti p6ldiny megorz6s6r6l 6s sokszorositisir6t a ti&irsig gondoskodik.
A sza.b yzat karbantartisit annak a szem6lynek kell figyelemmel kis6mie, aki eredetrleg felel5s az
elk€szit6s66rt.

1.2. lgazgat6iutas{t6sok

  Az igazgxoi utasitisok r6szletes vag5r itrneneti szabiiyozisai valamely iltaliinn, de nem
I'tzAr6lagosur szrikebb szakmai teriiletnek vagr probl6makomek, esetenk6nt az 6rv6nyes szakmar
szzbalyzztok kieg6szit6s6g pontositisig vag5r m6dositisit szolgill6k. Hati.lyuk visszavonisig
6rv6nyes.
Az egyes szabilyzatok l,ndisa, formatlag igazeat6i utasirisk6nt tort6nik.

Az utasitisok az Opil dokumentumkezel6 rendszerben kenilnek nyilvintartisb4 nyilvintartdsuk
a titkfusigon tdrt6nik.
V6grehajt6suk6n az utasitisban 6rintettek felel5sek.
Az utasitisban rendelkezni kell a hatilyba l6p6s napjir6l, ennek hiinyiban az nem [6p hztilyba.
Az gazgat6i utasitisokkal kapcsolatos kifogisit, 6szrev6tel6t birmetyik munkavillal6 jogosult
irasban t titk6n6gon keresznll az 0gy-vezet6 igazgato el6. terieszteni. A munkavillal6 aronbat ez
esetben is ktjteles az utasitisban foglaltakat v6grehajtani mindaddig xnig zz utasitis v6grehaitisit
fel nem ftiggesztik, nem m6dositj6\ vagy nem vonjik vissza.

1.3. Kiirlevelek es ktizlerndnyek
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A korlevelek a Tirsasigon beliili bels5 titilkoztttist szolgiliik.
A kozlem6nyek a T6rsasig kiils6 kapcsolatr rendszer6ben tort6n5 tii6kozt2tist szolgdliik.

1.4. Munkakiirile{risokszab6lyozlsa

A munkakori leirisokat a szen'ezed egrs6g vezet6je a munkaiigri csoport bevon6sival k6sziu el.

A munkakon leirisnak r6szletesen tartabrnznia kell a munkavillal6 feladadior6t, jogkor6t 6s a

munkav6gz6ssel kapcsolatos felel5ss6g6t.

A munkakori leirisok kotelez6 elemer:
- a munkalior betolt6s6hez sziiks6ges v6gzetts6gek, tapasztalatolq meghxzrozxa
- a munkakorhoz kapcsol6d6 iltalinos 6s kLilonos feladatok meghatarozast

- dont6si iogkor 6s felel5ss6g meghatirozisa
- a bels5 6s krils5 munkakori kapcsolatok meghttarozlsa
- fetiigieleti, ellen6rz6si kotelezetts6gek meghatitozisa
- a kozvetlen telettes megjelol6se

- a helyettesit6s rendi6nek meghtdrozisa
A munkzlrori leir'is j6vihagy6ja zz igy'tezet6 igazgx6 wgy a teriilet6rt felel5s vezet6' a

szewezeti fel6pit6s szennti 6nntetts6gnek megfelel5en.

A munkakori leir6s egy eredeti p6ldinyin 
^z 

a...vicrd t6ny6t 6s id5pontjit a munkav6llal6val

igazoltatni kelt. A munkalori leirist a munkaszerz6d6shez ke[[ mell6kletk6nt csatolni.

YII.
EGYEB RENDELKEZESEK

1.) Titokv6delem

A tirsas:ig mrikod6se tekintet6ben a lev6lUtok, az izemi vagy i.izleU titok v6delme min5siil

alapvet6nek.

A levClitok szempontjib6t levdlnek min6sr.il a 'lirs:.r;itg mrikod6s6vel osszeftigg6sben keletkez6,

kozlem6ny tzrtalmtz6 zirt kiitdem6ny, zkir a Tirsasiryhoz be6rkez6, akir onnan kimen6,

tovibbi zz elektronikus riton 6rkez6 klildem6nyek, ide6rtve a bels6 adatforgalmat is.

Amennyiben az Adaw6delmi 6s adatkezel6sr szab yzag Informatikai biztonsigi szab yzzt

elt6r5en nem rendelkezik, lev6lntkot - €s ezzel egyiitt minden tov6bbi cselekm6ny n6lkiil a
szem6lyhez fiiz5d5 iogot - megs6rtr az, zki rrris level6t ftozl6st tartalmazo z6rt kiildem6ny6t,

tovirbbi az elektronikus levelet) felbonti4 meg;zerzi, megnyitia vagy illet6ktelen szem6lynek

itadia, abt:61a c6lb6l, hogl annak tartalmit megrsmerie

Idegen lev6l 6rkez6se 
-eset6n az iratkezel6si szabalyzzt idevonatkoz6 rendelkez6seit kell

a.lkalmazni.

Ozleti titok a TrrsaMg m'ikod6s6vel, gazdasl,g tev6kenys6g6vel kapcsolatos minden olyan adat,

t6ny, informici6, -.goldi., amelynek trtokban rnattdasihoz a Tirsasignak m6kinyolhat6 6rdeke

tirbdik, 6s amelynek titokban tartisa 6rdek6ben a tirsasig a sziiks6ges int6zkeddseket megtette-

Uzletr trtok az is, melynek illet6ktelen tudomisira juris z rTtrsasig zwartalan mrlkod6s6t 6s/vagy

anyagi, ill. egy6b m6itinyolhat6 6rdekeit vesz6lyezteti (igy nzteti trtok pl. a t6rsas6g igyt-el6nek

.r.-161y6.", adatarra, vagyoni helyzet6re, tulaidoni, r.izletr kapcsolataira vonatkoz6 adat, illet6leg a

trirsasig mrikod6s6vel iapcsolatos adatok pl. szimlaegyenle& stb). Az iizletr trtok v6delme



kiterjed a tirsasigot illet6 szellemi alkorisokkal kapcsolatos v6delemre is, ide tartozik pl. a know-
how, tehit a l'agyoni 6rt6kri gzdasigi, miszaki 6s szergez6si ismeretek 6s tapasztalatok is rizletr
titkot k6peznek.
Az nzlea trtok szemponlirb6l bizalni viszonynak min5sril ktilonosen a munkaviszony, a
munkav6gz6sre ininy:16 egy6b iogviszony 6s a tagsigi jogviszony. Uzleu kapcsolatnak min5siil az
tizletkcit6st megel6z6 titilkoztatas, tingl^lis, ziinlatt6tel akkor is, ha azt nem kdveti
szerz5d6skot6s. Ugyf6lnek min6sril mindenki, aki szolgjltat6st vesz igenybe z.Tarsaligt6l.
A T6rsasig minden alkalmazottia koteles a munk;ia sorin tudomdsera jutott iizleti ti&okat,
valamint a munkiltat6r4 illetve tev6kenys6g6re vonatloz6 alapvet6 fontossigri informici6kat
meg6rizni. Senki nem kozolhet rllet6ktelen szem6llyel olyan adatog amely munkakore betolt6s6vel
osszeftigg6sben jutott tudomdsira, 6s amelynek kozl6se a munkiltat6ra vgy n;ris szem6lyre
h6trinyos kovetkezm6nnyel jima
A munkavillal6, a kozfoglalkozt^toft M tizleti titok meg6rz6s66rt felel6ss6ggel tartozik. A
titoktarrisi kotelezetts6g a volt munkavillal6t, a volt kozfoglalkoztatottat munkaviszonyinak
megszin6se urin is terheli.

A titoktarris nem teied ki a koz6rdekfi adatok nyilvinos sigTra €s a koz6rdekb6l nyilvinos adatra
vonatkoz6 - az informici6s onrendelkez6si jogr6l 6s az inforrnici6sztbadsdgr6l sz6l6 2011. &i
CXII. tdrv6ny (Infotv.) alapi:in meghatirozott - adatszolgiltarisi 6s ti4lkoztztasi kotelezetts6gre.
A koz6rdekri adatok megismer6s6vel 6s nyilvinossigival osszefrigg6sben az iizleti titok
megismer6s6re az InFotv.-ben foglaltak az iianyadok.

Az izem:, tanics a tirsasdgt6l, mint munkiltat6t6l minden olyan k6rd6sben tij6koztatist k€rheg
amely a munkavi.llal6k, a kozfoglalkoztatottak munkaviszonnyal 6sszefiigg5 gazdtsirgs 6s szociilis
6rdekeivel, valzrnint az egyenl6 binism6d kovetelm6ny6nek megtartisival kapcsolatos. A tirsasig
z titi€koztatist nem tagadhatja meg. Az iizemi tanics, ill. tagsa z mfikod6se sorin tudomisira
jutott adatokat, t6nyeket csak a t{rsasig jogos gzdasigr 6rdekeinek vesz6lyeztet6se, il[. a
munkavdllal6k, z kdzfo$dkoztatottak szem6lyis6gi jogainak megs6rt6se n6lkrit hozhatja
nyilvinosslgra.

2.) Kapcsolattartds a tiimegtti6koztatds murkatdrsaival

A Sait6torv6ny 6rtelrn6ben az elektronikus 6s az kott sajt6 kdpvisel5inek adott mindennemri
felviligositis nyilatkozamak min6sril. A felviligositis, nyilatkozat sor6n kovetend5 eli6rist
rgazgat6i tasitas szab aly o zza.

4 ct^^€ egesz6t 6nnt5 k6rd6sekben t tAi€koztatis ioga az ijgy,rezet6 ig zgat6t- v^gy M
Ugywezet5 Wazgat6 intal megbizott munkatdrsat illeti.

3.) Adatk6r6s, adatszolgtrkztas

Tirszsaghoz 6rkez6 adatk6r6sek, adatszolgiltatrisok teliesit6se kapcsin senki sem adhat it
szerz5d6seket, dokumentumokat, adatokat az igy,rezet6 rgazgat6 enged6lyez6se n6lkril. Az
elfogadist kovet6en kikiild6sre kenil6 anyagok elektronikus 6ton val6 megknld6s eset6n a
tirsasig kozponti e-mail cim6r5l (biokom@biokom.hu) keriil tovibbitisra.

4.) Es6lyegyenl6s6g

A Tirsasdg es6lyegyenl6s€gi tervet fogad el az egyenl5 b:inism6dr6l 6s az es6lyeg5renl6s6g
el6mozditisir6l sz6l6 2003. 6vi C\-\\:. torv6ny 63.$ (.1) bekezd6s6re tekintettel. Ai



es6lyegyenl5s6gi terv tattalmazz ^ t^rs sigg munkaviszonyban ill6 hitrinyos helyzetri
munkav6llal6i csoportok, igr kiilonosen a n6k, a neg)'ven 6vesn6l id6sebb munkavillal6k, a

romi.k, a foglrat6kos szem6lyek, valamin a k6t vagy t<tbb tiz 6ven aluli glrermeket nevel6
egrednlill6 munkavillal6k foglalkoztarisi helyzet6nek @6r, munkakoriilm6nyel! szakmar k6pz6si

lehet6s6g stb) elemz6s6t, valamint az es6lyegyenl6s 69 biztositisrz vonatloz6, az adott 6we
megfogalmazott c6liait 6s az azok el6r6s6hez sziiks6ges eszkozoket (k6pz6si, munkav6delmi, stb.
programok). Az es6lyegyenl5s6gr terv elk6szit6s6hez sztiks6ges kiilonleges szem6lyi adatok csak az

informici6s onrendelkez6si jogr6l 6s az rnfomict6szabadsdgr6l sz6l6 2011. €vi CXII. torv6ny
rendelkez6sei szeang az 6rintett onk6ntes zdatszotg?ltrtAsa alapiin, r terv iltal 6rintett id5szak

utols6 nap jiig kezelhet6k.

YIII.
zAn6 Bs vecYES RENDELKEZESEK

A tirsas6g Szervezeti 6s Mrikod6si Sztbalyzrta a Tirsasiq nyilvinos szerver6n megtalilhat6 rigr,
hog5r birmely munkatirs ahhoz korlitozis n6lkiil hozzif6rhessen, azt tanulm6nyozhassa.

A szabzlyzat rendelkez6seinek betartisa t TArsasig valamennyi munkatirsinak alapvet6

k6teless6ge.

A Szervezed 6s Mrikod6si Szabdyzatot r Tatsasig fehilvizsgilt4 m6dositisokkal egys6ges

szerkezetbe foglalta, 6s a kor5bbi SZMSZ-I hat6lyon kiviil helyezi.

Hat6lybal6p6s6nek id5pontja: 2019. iar,rrir 31.

P6cs, 2019. lanuir 30.

Dr.-FGs Tibor
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