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BIOKOM
P6csi V6rostizemeltet6si 6s
K<irnye z etgaz d61ko d 6si
Nonprofi t Korl 6tott Felel6ss6gii

Thrsasilg
Szewezeti 6s Mfikdd6si Szabillyzata
2020.03.0'1..

Bevezet6s

Jelen Szervezeti 6s Mik<id6si Szab6lyzat (tovibbrakban: SZMSZ) a Polg6ri Trirv6nykoni,wr6l sz6l6
2013. 6ri V. torv6nv (a tovibbiakban: Ptk.), a Nlunl<a Torv6nvkonw6r5l sz6l6 2012.6vi I. ton'6nv,
valamint a mik<id6ssel kapcsolatban alkalmazand5 hatilyos munkaiig-i, p6nziigyi, sz6mviteli,
ad6zisi, illet5leg a gazdilkodissal kapcsolatos egy6b jogszabilyi tendelkez6sek Frgyelembev6tel6vel

k6sziilt.

Az SZMSZ a BIOKOM P6csi Virosizemeltet6si 6s Krimyezetgazd6lkodisi Nonprofit Korlitolt
Felel5ss6gri Tirsasig (a tovibbiakban: Tirsas6g) jellegenek megfelel6, legfontosabb szab6h'okat
tartrlmzzzz, igy kiikinosen:
- a'I'irsasig mfk<id6s6re )ellemz6, r.agyt6szt hosszabb id5re 6rv6nyes adatokat, alapelveket
6s el5it6sokat, a tev6kenl's6gi k<ir6t;
- a TS,rsasig irinyitisi rendszer6t, szewezei fel6pit6s6t, 6ltalinos mikod6si rendelkez6seit,
bels5 szabilyoz6sait;
- a Ti.rsasig vezet5 6s ellen5rz5 szen'eit, azok feladatait 6s jogkot6t, a munkavillal6k jogait
6s kotelezetts6geit.

Az SZMSZ betartisa 6s betararisa a Tarsasig tiszts6gvisel6inek, vezet6inek 6s munkavillal6inak
krizfoglalkoztatottainak els5rendfi k6telezetts6ge.

I.

ArrlrANosnrsz
1.) A T:irsasig f6bb adatai:
A Tirsasig

c6gneve:

c6gn6v:
Sz6khelye:
Roviditett

A Titsas6g elekronikus

BIOKOM

P6csi V6.rosiizemeltet6si 6s
K<imyezetgazdilkodisi Nonpto 6t
Korlitolt Felel6ss6gi Tirsasig

BIOKOM NonproEt Kft.
7

el6rhet6s6ge:

632 p6cs, Sill6si 6t 52.

A c6g honlap)a:
www.biokom.hu
E-mail el&het5s6ge:
biokom@biokom.hu

A Titsasig alapitisinak
C6gegyz6k sz

id6pontia:

llna:

bir6s6g:
A Tirsas6g statisztikai szimjele:
A Tirsasig ad6sz6ma:
Koz<iss6gi ad6szima:
Tev6kenys6g6nek id6tatama:
Tcirv6nyess6gi feliigyeletet eMt6

1994. december 2.
Cg.:02-O9-O62862
P6csi Trirv6nysz6k, mint C6gbfu6sig

11014959-3911-572-02
11014959-2-02

HU11014959

h*Arozrtfalrt

P6cs Megyei Jogi Viros Onkormdnyzata

A Tdrsasig tagiai:

627 P6cs, Sz6chenl-i t6r 1.
k6pviselet6bcn: P6terf$- Attila polgirmester
7

Regionilis

Mecsek-Drdva

Szilirdhulladik IGzeId Rendszet
Litebozisdt CdtztS Onkotminyzati

Tinuli!

7621P6cs, Sz6chenyi t6r

1.

k6pviselet6ben: Pfeffer J6zsef

a

Tfusulis

eln<ikhelyettesd

2.) A Titsasig c6lja
P6cs Megyei Jogri Vfuos Onkorm6nyz t6na.k z Magvarorszighelyi <inkorm6nyzatair6l sz6t6 201 1.

6vi

CDOOIIX. torv6ny (Mow) 13.$-iban meghalirozon feladatai k<iziil

r
o
r
o
o
o

a:

telepii{6sfeileszt6s, telepiil6srendez6s,
ezen beliil a koztemet5k kialakirisa 6s fenntartisa, z ki5zvtligftAsr6l
val6 gondoskodis, a helyi k<izutak 6s tartoz6kainak kialakirjsa 6s fenntartisa, kozparkok
6s egy6b kcizterii{etek kialakirisa 6s fenntarrisa, g6pi6rmivek parkolis6nak biztosit6sa -,

telepiil6siizemeltet6s

-

helyi wizreodez6s 6s vizkitelh6 ritas,

itviz

6s belvizelvezet6s

foglalkoztatis
a helyi kozoss6gi krizleked6s biztosilisinak kozleked6sszervez6i feladatai, valamint
a ht,llad6kgazdilkodisi fela&tok elhtisa.
kciz

3.) A Tircas6g tev6kenys6gi kiire
A Tirsas6g f5 tev6kenys6ge TEAOR' 08 szerint
Nem vesz6lyes hullad6k g,{jt6se

38.11'08

4.) A Titsasig vagyona

A

Tirsasig torzst6k6le alapitiskot: 479.500.000.- Ft, azaz: N6grsz6zhetvenkilencmilli6-

otszizezer 00/100 forint

A Tfusasig torzst6k6ie jelen SZMSZ

elfogad6sakor: 684'900'000'Httszizny olan ann6gyrnilli6- kilencszizezer 00/ 1 00 forint
5.) K6pviselet

Ft,

az

z:

6s c6giegyz6s

Alt h.r.rr sztb voz s
A k6pviseleti 6s aliirisi iog azt ielenti, hogy az ezzel megbizott szemlly tz
egys6geket

"z.rv-ezeti
k6pviselheti.

-

6s ezen

keresztiil

a

Tirsasigot

-

blrr1rtAsa. alatt il16
a iogi 6s term6szetes szem6lyekkel szemben

Harmadik szem6lyekkel (szervekkel) szemben jogot keletkeztet6, elismet6, m6dosit6 vagy
megsziintet6 irat (megillapodis, iegyz6konl'v) alifu6sira jogosultak:
o tz Ogyvezet6 igazgato oniil6art
'2014.11.27. nQjnol

?

2015.04.20. napjtu6l

o

az

Oryezet6

rgazgat6

iltzl c6giegyz6si joggal felruh6zott munkav6llal6k koziil k6t szem6ly

egyiittesen

.

ttzve az

egyes iigycsoportokra

Ugywezet5 tgtzgato meghatzlmazi.sa

ilapjin

a

meghaalmazott szem6lyek
Az Uglwezet5 igazgat6 k6pviseli
6s m6s hat6s6gok el5tt.

a

Tirsasigot harmadik szem6lyekkel szemben, valamint bir6s6gok

Az lJgyvezet6 tgzgx6 e jogkcit6t az iigyek meghatirozott csoportiira n6zve meghatalm zzissal a
T6rsasig k6t alkalmazottj6n itruhiuhrga, akik a meghaalmaz6snak megfelel5en onill6an, vagl'
kriztisen tev6kenykednek.

A BIoKoN{ NonproEt Kft. k6pviselet6ben c6gjegvz6si ioggal rendelkezik, akit a Kozgy"il6s vagv
az ugyvezet6 tg,,zgat6 z tlrsas g| szerz6d6s 17.1. pontia alapi6n erre felhatalmazott 6s e
jogosultsigit a c6 gegyz6kbe bejegyezt6k.

A

c6gjegyz6s akk6nt to.rt6nik, hogy z kizzel, vagy g6ppel irt, el5nyomott vagy nyomtatotr
nevlt a,z Agyvezet6 igzzgat6,vagy tz'ijgyvezet6igazgtt6 iltal ere f"Ihat"imrrott k

c6gszrivege ari

koziil k6t k6pviseleti ioggal felruhizott alkaknazott egyiittesen iryr,

u

i,k6si cimp6ldinynak

megfelel5en.
5.1 C6sk6oviselet
E_

sztbilyozLs hatilya kiteried a k6pviseleti 6s aliirisi jogkrir szabilyoz6sinak keret6ben a T6tsasig

6ltal kibocsitott:

o

minden olyan iigyirat alafuisLru, ame\mek kiadisa jogszez6st vagy k6telezetts6gvillalist,
iogelismer6st vagy iogr6l val6 lemondist jelent,
o minden egy6b olyan iigyirat, lev6l, nyilatkozat, jegyz6kon1.v, sg. qliitisila, amely nem
tanlmtz iogszerz6st, ioglemon.tist vagy k<itelezetts6gvillalist, hanem lebonyo[t6
i;[egu.
Nem tetied ki a k6pviseleti 6s aliir{5i jegftot iltalinos szabilyozLsinakhttzlya:
r a iirsasig szervezetei k<izcitti levelez6sre, valamint a k<izlem6nyek aliirisim,
o a Postahivatalokhoz a tirsas6got 6rint5 k6rd6sekben irott iigyiratok aliiris6ra, amely
esetben kiil<in megbizis sziils6ges.

A

kanmai jogtandcso: a 2017. 6i IXXVIII. tv.-ben szabilyozott k6pviseleti
iogosultsig, illet6leg
meghztalmazis alzpiin z jogi k6pviselet k<ir6ben <inill6an
iratokataliimil kiv6ve a
logosult
brincselekm6ny elk<ivet6se miatt tett feljelent6st.

!.hr:1sdq tign;$e u ngyvldt tev6kenys6g5l sz6l6 2017. 6vi IxXVIII.. trirv6ny 6rtelm6ben
Tinasigt6l kapott eseti, illet5leg illand6 megbizis alapiin k6pviseli a Tirsasigot.

a

ryt d iga aga ni k rp ?is e leti j oga
'0_gyu_e_ze_t6 igazgat6 tel)es jogkortel k6pviseli a Tirsasigot kiviilill6 term6szetes 6s jogr
szem6lyekkel szemben, valamint a bir6sigok 6s mis hat6sigok el5tt.
Az u_gy'vezet5 igazeat6 k6pviseleti iog6t t tarsrs g| ierz5d6s rendelkez6sei szerint sajit
szem6ly6ben gyakorolja, azonban a Tirsasig gazdasigos tev6kenys6ge 6s a mun-kamegosztis
6rdek6ben iogait munkarirsaira Ltwhinhatla.
A 7 Ug

Az

ue

5.2

AUirisi

iop'

A k6pviselete (5 al4iti317 felhatalmazottak jogai
Az Uglvezet6 tgazgx6 az egyes munkavillal6kat aliirisi jog gyakorLisita - szakteriiletiikre
vonatkoz6an - felhatalmazhatja. A felhrtakrlazi,ssalitruhizott jogkrirt birmikor vissza lehet vonni.
Az'0gyvezet6 tgazgut6 irha;tll- ali rzokat rz iratokat, amelyek
o kiteriednek a TLrsxig eglszlnek mrikod6s6te,

r
o

huminpolitikaiiellegue\
lcirt6rit6si hztitozztok 6s a munkav6llal6k v6&es kotelezetts6gszeg6se eset6n hozott

e

hatarozatok,
a Munka 'Icirv6nykonl've, valamint a Kollektiv Szez6d6s szednti munkiltat6i jogok kiiLlon
meghatirozott kor6nek gyakorlisj'ta vonatkoznak.

Az alirtrist jog megadisir6l vagy visszavonisir6l tisbxr kell 6rtesiteni az 6rdekelt

szem6lyt. A
munkaviszony megszfn6s6vel egyidejileg az aliit6si jog minden kii{<in 6rtesit6s n6lkiiLl megszrinik.
Az aliitisi felhztzhnzzis - az esetenk6nti megbiz6s kiv6tel6vel - nem terjed nil azon a beosztison,
illetve munlak<iton, amire a kinevez6s vagy a megbizis sz6l, tovitbbi azon a kotlitozison, amelyet
a vonatkoz6 okirat tartalmaz.
szem6ly mindenkor a Tirsasig nev6ben 6s 6rdek6ben ii,r eL Az, zkt
k6pviseleti iogkor6t tull6pi vagy an6lkiil hogy ara iogosult lenoe, rrris nev6ben int6zkedik, felel5s
mindazon kir6n, amely beavatkozisa n6lkii{ nem kovetkezett volna be.

A k6pviseletre feljogositott

5.2.1

A BIOKOM Nonprofit Kft. tev6kenys6geben kozponti elemk6nt a gyots, hat6kony, iigyf6lorienrilt
szeml6letfi feladatellitis 6w6nyesiil. E szeml6let jegy6ben a kozfeladzt-elltishoz kapcsol6d6
formanyomtatvdLnyok, 6s az egyes szervezed egys6gek tev6kenys6g6nek t6makor6be tartozo ^
Tirsasig nev6ben kcitelezetts6gvilhlist, ioglemondist, illet!'e egy6b iognyilatkozatot nem
tzirt:kn 26 - levelek, ajinlatt6tetek eset6ben az igyntdz6k 6s a szakigs vezet6k egyiittes aliirasa
enged6lyezett

aliirisi jog
Eseu aliirisi iog adhat6
5.2.2. Eseti

jogszab6lyok iltal tartalmilag meghatirozott minta
szerz6d6sek ftcizterii{et-haszn6lati megillapodisok stb.) a}iirisira vonatkoz6an is.
Az eseti aldirixi jog minden esetben korlitoz6ssal megadott aliftisi iognak tekintetd6, tztz
meghatfuozott id5te 6s/vag1 tAtgyrz vora*ozik. Az eseti iliritisi iogra vona&oz6 felhatalmazist
minden esetben kiiLliin okitatban kell meghatirozni (milyen rirgyk<irben, milyen id5tartamon
keresztiil, milyen 6rt6khatirig vagy szakmai hatAfok k6ziitt, egyediil vagy misodmagival iogosult-e
aliirni).

e vonatkoz6

Az eseti alliLLrlsi iog keret6ben a munkaiigyi csoport vezet6ie 6s valamely munkatirsa egyiittesen
iogosult a munkaviszonnyal kapcsolatos munk6ltat6i igazollsokat (pl' i<ivedelemigazolis,
ad6igazolis, munkaviszony igazolis) a16it{5gl;1"1 6*6nyesiteni.

A k6pviseleti 6s al6irisi ioggal rcndelkez5k r6szletes szervezeti egys6genk6nti felsorolisa m SZMST'
2. szlrnw mell6klet6t k6pezi.
Az egyes szen'ezed egys6gek tekintet6ben aliir6si iogosultsiggal rendelkez6k hst iit a
KOZOS/IIR/aliirisi jogosultsigok konJwtirban elhelyezett titblizar tartzlmrzzz. A viltozisok
esetil.n
tbl z t aktualizilisa a HR 6s 'rgzgatisi vezet5 6s a jogi csoport feladata. A v6ltozisok
^
beielent6s6t ft6sban kiitelesek jelezni a teriileti vezet6k.

Tulajdonosok, kotm6nyzati int6zm6nyek, hivatalok, hat6sigok vezet6inek, csak az iig,l'vezet5
igazgat6 nev6ben kiildhet5 lev6l, vagy iisszei.llitott anyag (el5terieszt6s, besz6mol6, tAjlkoztttis).
Az elk6szitett znyagokzt vagy Opil rendszeren keresztiil vagy e-mail forrniji,barr
(rgngetosry@biokom.hu) kell megkiiLldeni.
Amennyiben a lev6l kiadisihoz mis terii{et v6lem6nye, egyet6rt6se sziiks6ges, az 6rintett terii,let a
dokumentumot )6vihagy6lag szign6zni k<iteles.
Az aldirixta jogosultak nev6t, 6s ilitirLs- mntAiit az 6rintettek tlrsasigon beliili aliirisi minta
(al6ir6si felhatalmaz6s) p6ldinya tartahn zza.
Az qliitirsi minta p6ldinyok elk6szit6s6r6l folyamatos zktudizSlislr6l a HR €s tge.zgrtitsi vezet6,
illetve a jogi csoport gondoskodik.
Az alikisi minta p6ldinyokb6l 2 eredeti p6ldinyt kell k6sziteni, melyet tz alibbi teriiletek r6sz6re
6t kell adni:

- titkirsig
- jogi csoport
Fentieken kivil az alAfuisi minta p6ldinyokat misolatban el kell helyezni tirsasig minden olyan
teriilet6n is, ahol a jogosultsig ellen6tz6s6hez ez sziiks6ges lehet. Ilyen iellegd ig6nyt a teriileti
vezet5k kiitelesek jelezni a HR 6s igazgarisi vezet5nek.
5.3

Utalvinvozisi roo

a)

A teliesit6si igazol{s 6s szimla befogadhat5siginak igazo}isa (ogositi$
Azt a iogosultsigot jelenti, amivel az ezzel fekuhlzott szem6ly a szimviteli teriilet fel6 valamely
kifrzet6s j ogossigi t rgrzollz.
A Tirsasig munkayillal6it az Ugy'vezet6 'tgzzgx6 nthizza, fel iogositisi joggal.
A iog taralrnit, esedeges kotlitait irisban kell k<izolni az e jogosultsiggal felruhizon dolgoz6val.
A iogositisi joggal felruhizott szem6lyekr5l a sz6mviteli teriilemek napmk6sz nyilv6nart,ist kell
vezemi, amely tarlu'lr,],zzza e logosultakr6l a k<ivetkez6 tdatokat: n6v, beosztis, a jog megadisinak,

ill. megvonisinak id6pontja, saiit kezi n|vzlAtisa..

b) Ki6zethet5s6 g tgzaolisz
A jogositott szimlik ki6zethet6s6g6t enged6lyezheti:
o Ugyvezet6 'tgtzgtt6
o
o
o

Uzemeltet6si 6s benthinisi tgzzgtto

Krimyezetv6delmi 6s szolgilatAsi tgngat6
Gazdilkodisi 6s szimviteli vezet5

c)

Banki ut"l'is

A T6rsasig szimlavezet6 bankjainil vezetett szimli.k feletti utalvinyoz ishoz rz aliirisi beielent5
kartonon szetepl5 - Uglvezet6 tgugzt6 iltal bejelentett - k6t dolgoz6 ali.fuisa sziihs6ges.
Utal6sra iogosultak:
o 1J_gyezet6 'tgngat6

o
o
o
o
o
o

Uzemeltet6si 6s beruhizisi igazgat5
Kcimyezetv6delmi 6s szolg,iltatisi rgazgtto
Gazd6lkodisi 6s szi.mwiteli vezet5
p6nzngyi iigyint6z6
krizfoglalkoztatisi koordinitor
k<izfoglalkoztatisivezet6

d)

P6nztiri 6s taktiti utalvinyozis
A p|tztirtk;rfnet6sek rendj6t a P6nzkezel6si sza,bilyzat szabilyozza. A raktiri anyag-kiv6telez6sek
enged6lyeztet6s6t az Eperf6s (ti kozponti rakt6rban a g6pj6rmfi i.izembentart6 6s javit6blzis vezet6
v6gzi. Az egy6b szakterii{eti raktirakban rz enged|lyeztet€st a szakterileti vezet6k v6gzik.
a, T6,szsig egyeden alkdtnazonjt sem logosult utalviryozisra.
jogosultak
A
n6vsorit aU.irisi mintavzl a p6nztarukn 6s a raktirakban biztositani kell.

Sai6t maga szLm6,n

6.) A c6gtregyzisre jogosultalc
Genczlet Istvdn - Ugyveze t5 igngato3
7761 Kozfumisleny, R6zsa utca 19/1.
k6pviselet m6dia: iinrill6
Zalaylrl| Cseteszny6s Timea - tzemeltetrlsi
7 636 P6cs, Neumann Jinos utca 24.
A k6pviselet m6dja: egyittes

Tekket Tamis

-

Kcimyezew6delmi

6.s

6s

beruhizisi igazgat6a

szolgiitatisr'tgtzgtto5

7635 P6cs, Cserfa u. 6.

A k6pviselet m6dja: egyiittes

Stefinovics Kinga - Gazd6lkodisi
7630 P6cs, Deik Fetenc ttcz 30/ 1.
A k6pviselet m6dia: egyiittes

6s

szimviteli vezet5

Dr. Bokor Kircly - Kozfeladat koordinici6s vezet66
7632 P6cs, Ut&e J. u. 10.
a k6pviselet m6d,a: egyiittes
Papp Roland - P6csi Kiiztemet6 vezet57635 P6cs, Kutas koz 8.
a k6pviselet m6dja: egyiittes
R6cz Henriett Tiinde- Szervez6si vezet6s
7 632 P6cs,^Lldv ZokAr u. 19.
a k6pwiselet m6d,a: egyiittes

&. Fei6t Esztet- HR 6s igazgatisi
7635 P6cs, Fogoly

dil5

a k6pviselet m6dia:

vezet6e

8.

egyiittes

Z alhln - Koz foglzlko zatisi vezet5 "
7632P6cs, Diina t6r 4. l. em. 6.
a k6pviselet m6dja: egyiittes

Czin

3

2020.02.01. napjrt6l

r 2019.07.01. napja(6l
s
2019.11.01. napjdt6l
r'2017.07.01. napjat6l
72015.10.01. napjat6l

8 2017. ol.t5. napjdt6l
9 201t.01.01. napj6t6l
10

2019.01.04. napjdt6l

1

7.) Vagyonnyilatkozat"

A BIOKOM Nonptofit Kft.-r,€l n al{bbi munkakort betolt6 munkavillal6k vagyonnyilatkozat
t6telre k<itelesek t 2007. 6vi CLII torv6nv rendelkez6sei szetinti tartalomma.l 6s tz on tt
gyakorisiggal.

-

igyvezet6 tgazgat6
konlT'wizsgil6
iizemeltet6si 6s beruh6z6si igazgat6
komyezetv6delrni6s szolgiltatisi'tgtzg*6
bels5 ellen5r

II.
A TARSASAc rRANyiTAsr Es ELLEN6RZEsT

nsNoszenr

A Tirsas6g vezet6 szeryei 6s tiszts6gvisel6i:
1.) Taggltl6s
2.) Ugyvezet6 rgazgar6
3.) Feliigyel6 bizonsig

4.) Kony'wizsgil6

A T6rsasig szerveite vonatkoz6
szetz6d6se tartalmazz

r6szletes szabilyokat

a,

-ltrsasLg mindenkor hatllyos rircasigi

.

1.) A Taggyiil6s
A Taggpil6s a Tirsasig legmagasabb szintfi dont6si szerve.
A TaggJtl6sre vonatkoz6 szabilyokat, valamint a Taggt'l6s feladat- 6s hadskor6t a tatstsigj
szerz5dds 13. cikke rartalmazza.

2)

Az ijgyvezeti

tlEwezetd
A Taggl'fi16s Ug1'vezet5t vAlaszt 6s nevez ki a Tirsasig vezet6s6nek c6liibol. Az Ugwezet5 k6pviseli
a Tircasigot.harmadik szem6lyekkel szemben 6s a t<irv6ny el6tt.
A Tirsas6g Ugyvezet6jet Lz lgazgtto cim illeti meg.

Az lJgyvezet6

rgazgat6re vonatkoz6 szabilyokag valamint

az igyvezet6 igazgat5

iogit

6s

kotelezetts6geit, feladat- 6s hatiskrit6t a tinas6gi szerz6dls 15. cikke, valamint jelen SZN{SZ
Ill. / 3.3.1 potrga. txtalmazzz.

A tirsas6g Cgrve zet6 tgtzgzt6l : Genczler Istvin (sziiletett: P6cs, 1964.07.14.. an: Hubert Anna,
7761 Koz6rmisleny, R6zsa *ca 79/1. szim alatti lakos), akinek mandinrma 2020. febrwfu 01.
rapjit6l hrtirozatlan id6artamra sz6l.

rr

2016. 10.14. napjat6l

3.) A FeliigyelS Bizottsig

A

Feliigyel5 Bizottsig kijteles a Tirsasig igyvezet6s6t, iizletpolitikai diint6seit folyamatosan

figyelemmel kis6d, vizsgilni, ellen6rizni.
A Feliigyel6 Bizottsig megbizarisa 3 i.izleti 6vre sz6l.

A

Feliigyel6 Bizottsigra vonatkoz6 szab6lyokat, valamint
hat6skor6t a tirsasigi szez6d6s 14. cilke t^fialm zz^.

A Feliigrel6 Bizottsig tagiai

a Feliigyel5 Bizottsig feladat-

a k<ivetl<ez5k:

Driger Zsuzsanna Il€n,7627 P6cs, Bitmer Alajos rit
lakos), akinek mardAo:mt 2020. jan$r 1.-t6l2022. december 31. napjiig sz6l.

1) Hoftbauet J6zsef

2)

6s

(an.:

15. sz6m alatti

Udvardi P6tet (an: Hegedis Zsrzstnrra. Miia,7 624 P6cs, Siftiny utca 2. 1.em. 1.a szim alatti
lakos) akinek ma rdituml. 2020 . jmfir 1 . nrpjitol 2022. decembet 3 1 . napiittg sz6l,

3) Horvith

Patrik (an: Takics Erika llott,7677 Orfii, Turista utca 16. szi.m alatti lakos) akrnek
mandituma 2020. jar.uitt 1. napi6t6l 2022. december 31. napiiig sz6l,

4) K[l6czi Rudolf

(an: Novoth Ir6n, 7 622 P6.cs, Ba)csy-Zsilinszky utca 4. 5.em. 75.a. szin zlzrtt
mandltuma
2020. iarrt,Ar 1. mplit6l2022. december 31. napiiig sz6l,
lakos), akinek

5)

Szemer6din6 Scheffet Miria ( an: Szali Miit,7632 PEcs, Nagy Imre ltc 726- sz6m alatti
lakos), akinek ma ndiama 2020. irnafu 7. mpiit6l2022. december 31. nepiittg sz6l.

6)

Getencsdr Mikl6s (an: Misik Ter6z, 7623 P6cs, Kand6 Kilmin utca 10. fsz. 2. szilr, alatti
lakos), akinek mandltuma 2020. izr:ttir 7. mpi6t6l2022. december 31. napiitg sz6l,

4.) A K6nywizsg:il6
A Tfusasig Konl'vwizsgil5jit 3 6v td6tertamn vllasztia a TaggJtl6s.
A Koryvwizsgil6ra vonatkoz6 szabilyokat, valamint a Konywizsgil6 feladat- 6s hatiskcir6t
tittszrsirgl szerz6d6s 16. cikke tartzknazza.

a

A 'litszsig Konyvrizsgil6ja

a TVH-Audit Kh. (7.624 P6cs, Bart6k B6la utca 2., Cg.: 02-09062838), amely a k<in1'vwizsgil6i feladatokat Rappai Agnes Esztet (an.: Csonka Gizella, 7624P€cs,
Bart6k B. w. 2. szirlm llanilzkos) bejegyzett konp-vizsgil6 bevonlsiv lztlt el.

A konywizsgil6 megbizxisr 2079. iinius 1. napi6t6l2021. miius 31. napi6ig teried6 id6re sz6l.

5.) Bels6 kontrollrendszer
5.1 A bels6 ellen5rz6s tendszere a k6vetkez5 form6kat foglalla'

magibx

Bels6 kontrollrendszet a munlaszervezetben:
. a vezet6k ellen6rz6si tev6kenys6ge,
o a tatsasig mfiszaki, termel6si, gzdasigl 6s egy6b tev6kenys6g6nek folyamatba 6pitett
ellen5rz6se,
c z tarcas g ftiggedenitett bels5 ellen5rz6se

Tulajdonosi ellen6z6s:
r a tirsasig szimviteli torv6ny szerind beszimol6jinak ellen5rz6se a konyvvizsgil6 6ltal
c az ij'ryezet6s ellen6rz6se a Feliigyel6 Bizottsig feladatkot6ben

5.2 A bels6 ellen5rz6s 6tfog6 rendszer6nek mfkrid6s66rt - a felel5ss6gi teriiletek elhatirol6sa
mellett- az igyvezet6 'tgazgat6, ittuhinotthttiskotben a bels6 ellen6r felel6s.
Az Ogyvezet6 igazgat6 drint6se alapjin z, Tirsasig bels6 ellen6re lit1a, el a tirsasig bels6
ellen6tz6s6nek feladatait.
5.2.1. A bels5 ellen5rz6s sorin a bels5 ellen5r iogosult a konrolling csoport dolgoz6it, valamrnt
kozbeszez6si, iogi 6s egy6b speciilis ismeretet ig6nyl5 munkatirsakat az ellen5rz6sbe bevonni.

12.2. Napi folyamatokba 6pitett bels6 ellen6z6s
Ugwezet5 tgtzgat6 u:.zsitzsa alapjin a bels6 ellen6r sai6pr6baszerfi ism6d6d6 ellen5rz6st v6gez
- meghatitozott rendszeress6ggel - a folyamatban l6v5 iigyek tekintet6ben. Esedeges vizsg6lati
megillapitisair6l azonnal jelz6st ad az iigl.vezet6nek 6s az 6dntettek szArrrata.
5.3 Vezet6i ellen5rz6s:

A

jogszab6lyok, el5irisok 6s int6zked6sek v6gtehajtisinak ellen5rz6s6r5l,
birmely l6pcs6j6r ilf6 vezet6 koteles gondoskodni.

a

munkaszewezet

A kii{<inb<iz6 szintri vezet5i ellen5rz6seket:
o 6fi5zaki, gazdasigi a&tok elemz6se,
o krizvedenbeszimoltaris,

o

k<izvedenellen6rz6sek

6tjin kell megval6sitani.
5.4 A munkafolyamatba be6pitett ellen6rz6s:
Az ellen6rz6s a munkafolyamatok kiiLl<inb<i26, el5re meghatirozott, iellemz6 pontiaiban tdrt6nik,
ahol a tev6kenys6gek min6s6gi, hat6konysigi mennyis6gi stb. param6terei pontosan lem6rhet6k.
A munkafolyamatokba 6pitett ellen5rz6si feladatoknak be kell 6piilniiik a folyamatokba, illetve
n6vre sz6l6 tev6kenys6gi iegyz6kbe (munkakriri leir6sba). A munkaiigyi vezet5 k6teles gondoskodni
az 6vi teljesitm6ny6rt6kel6s el5k6szit6s6r6l 6s lebonyolitisir6l.

III.
ATARSASAG SZERYEZETE
A'lztsasig zz lJgyvezet6 tgzzgat6 :LrLryitits|vzl 6s az itt meghaliro zott szefiezei fel6pit6sben litia
el feladatait.
A T6rcasig munkaviszony, kiizfoglalkoztatAsi jogviszony vagy megbiz6si jogviszony kerct6ben
foglalkoztatja a dolgoz6kat. A munkaviszonyta a Munla Torv6nyk<in1.'ve rendelkez6seit kell

zlktknzzni,

a

krizfoglalkoztat6si jogviszonyra

a Munka Torv6nyk<in1've, valamint a

Kozfog;lalkoztrtAsi trirv6ny, mig a megbizisi iogviszonym a Ptk. rendelkez6sei az

1.) A uirsasrig iltalinos

iinyad6k.

szervezeti felEpitdse

A T6rsas6g szervezeti fel6pit6se az SZMSZ mell6klet6t k6pez5 szervezeti 6bra szerint alakul.
A fels5bb szinten ill6 szervezeti egrs6g yezet6ie - indokolt esetbefl - birmely irinftisa alatt l6v6
szinten ill6 szervezetet illet5leg annak .vezet6ie\ valamint az ott elhelyezked6 mun-kavillal6t is
jogosult utasitani.

2.) A T6rsasrig szewezeti fel6pit6se

A

szervezeten beli.ll az egyes szervezed egys6gek megnevez6se 6s annak fel6pit6se
szerint alakull2:

.t)
B)
C)

U gyvezet6 igazgato
1.Bels5 ellen6rz6s
Uzemeltet6si 6s beruhinisi rgzgat6
Kornyezetv6delmi 6s szolgiltatAsi tgazgat6

A/I. Villalati

szervez6s

1. Marketing 6s CSR
2. Gondnoks6g 6s energetika

3. Rend6szet 6s vagyonv6delem

A/II. HR 6s igazgat s
1. Projekt koordinici6

6s

kontrolling

2. 86r, munkaiigy 6s munkav6delem
3. Ugvitel 6s infotmatika

A/III.

1.

Jog 6s megfelel6s
Jogi csopott
a. Kinnlev5s6g kezel6s

A/IV. Gazd6lkod6s
l.

6s

szimvitel

Szimvitel 6s ad5iigy

2. Plnzngy 6s finanszitozis tervez6s

3. SzLriLzis

Lr

2020.02.0r napjarol

n

alitbbtak

A/V. Kiizfeladat kootdin6ci6
1. Kozriss6gi kozleked6s szen'ez6s
2..Ktizteriilet hasznositis 6s ellen5rz6s
3 Krizfeladat 6s k<izmrivagl'on koordinici6
4. Kegyelen szolg{ltatis
a. Kciztemet6 fenntartis 6s iizemeltet6s
Kozfoglalkoztat6s
5.
B) Uzemeltet6si 6s beruhrizisi igazgat6
1. Virosiizemeltet6si koordinici6
2. K<izr]t 6s kozmri fenntartis
3. Parkolisi rendszer iizemeltet6se
4. Zrildteri.ilet fenntarlis
.Erd5gazd6lkodis
6. Koz teri.ileti karbantartis
8. Beruhizis 6s k<izbeszerz6s
9. Koztisztasig
5

C) Kiimyezew6delmi 6s szolgiltatdsi igazgat6
1. K<imyezetv6delem 6s min5s6giigy

2. Kozszolglkatisi hulbd6kszillitisi izem
3. KoziiLleti hullad6kkezel6s
4. M6sodnyersanyag keteskedelem

C/I. Miiszaki vezet6
1. TMK 6s miszaki feliigyelet

2.

Beszerz6.s 6s anyaggazdilkodis

3.) A Tritsasrig vezet6 illisri munkav6llal6i
3.1 Vezet6

iMsri munkavillal6

munkiltat6 vezet5ie, valamint a k<izveden irinft6sa alatt ill6 6s t6szben vagy eg6szben - helyettesit6s6re jogositott m6s munkavillal6.
Munkaszez5d6s a vezet5te vona&oz6 rendelkez6sek alkalmaz6sit irhatia el6, ha a munkavillal6 a
munki.ltat6 m6k<id6se szempontjib6l kiemelked5 ielent6s6gd vagy fokozottan bizalmi iellegu
munkakrirt t<ilt be 6s alapb6re el6ri a kotelez6 legkisebb munkab6r h6tszeres6t.
A Tirsasig vezet6

-

ffi5i

a

munlayillalfi;

U-gyrezet6 'tgazgtt6
Uzemeltet6si 6s beruh6zisi igazgat6

Komyezetv6delmi 6s szolg6lta tiLsi 'rgzgato

A vezet5 6ll6si munlavillal6k ioEillisira a N{unka T<irv6nyk<in1'v6nek 91. pontia ir6nyad6.

3.2

A vezet6 illisri munkavillal6k feladata kiiltiniisen:

- Az
-

iu:itl:yitAsuk alatt mrik<td5 szervezed egys6gek munkij6nak szewez6se, irinftisa 6s
ellen5rz6se oly m6don, hogy a,zok a tev6kenys6gi koriikbe utalt feladatokat mamd6ktalanul
hatirtd6rc, gazdtsigosan 6s a vonatloz6 hat6lyos tendelkez6sek betartisa mellett haits6k v6gre.
A munlafegyelrnet megtartani 6s annak megtartisat a beosztottakt6l megkoveteLni.
Biztositani a szervezeti egys6gek zlartzlart 6s hat6kony egyiittmfktid6s6t.
A hum6npolitikai munka alapelveinek megval6sitisa, gondoskodis zz iinyitzsuk dA txtoz6
munkavillal6k szakmai k6pz6s6r5l 6s a vezet6i utinp6tlis k6pz6s6r5l; a munkav6gz6s
szervezett6 6s hat6konnyi t6tele, a takar6koss6g elv6nek 6rv6nyesit6se.
Gondoskodnak a jogsztbiiyokban, bels5 utasitisokban 6s szab6lyzatokban meghatlrozott
nyilvintartisok vezet6s6r6l 6s az el6tt itformici6-szolgiltatis biztositisir6l.
K6pviseleti, zliitirsi - kiikinrisen utalvdnyozisi 6s ellen6rz6si jogit - koriiLltekint6ssel 6s a
Tircasig 6tdek6t szem el6tt tartva gyakorolni.
Felt6den biztositani, hogy a munkav6gz6s sor6n kiillitott mindennemi bizonylat mind alaki,
mind tartalmi szempootb6l hibedan 6s sz6mszakilag pontos legyen.
A szigoru szimadisri okminyok kezel6s6nek 6s 5rz6s6nek tendi6t marad6ktalanul megartani
6s megtaratni, valamint ennek biztositisLt folyamatosan 6s visszat6r5en ellen5rizni.
A c6gb6lyegz6 5rz6s6r5l 6s haszn6latit6l int6zkedni.
A bels5 6s kiils6 ellen5rz6sek sotin fellirt hiinyossigokat megszi.intemi.
Egyiittrnikod6s kialakitisa hat6sigokkal, belfoldi 6s kiilfoldi parmerekkel.
Gazd6lkodisi 6s szimviteli vezet6 munkakijrileg a iogi 6s stat6giai igazgat6 iinyitisa alA, a

titsasig gtzdiikod6s6t 6rint6 k6td6sekben ktizveden hatiskorben az igyvezet6 ,gLzgt6
idnlrisa alatt 6ll.

3.3 Az Ogy,ezet6 tgtzga;t6 jogillAsa

Oryezet6 tgazgat6 iogillisa
Az '0gyvezet6 'rgazgt6t a Tagglil6s valasztla 6s nevezi ki a Tisasig vezet6s6nek c6liib6l. F6
feladao, a, Tirsrsig hat6kony, eredm6nyes mrikod6s6hez sziirks6ges felt6telek kialakitisa 6s
folyamatos biztositisa, a szervezetileg hozzL ttrtozo szewezed egys6gek 6s munkatirsak
3.3.1. Az

tev6kenys6g6nek

iiryitisa

Az Uglvezet6 rgngat6

a,

6s 6rt6kel6se.

korlitolt

felel6ss6gri t6rsasig vezet6 tiszts6gvisel6ie, a

Titsasig vezet6s6t

munLar.iszonyban Lritia el, a Tirsasig vezet6 6llisri munkav6llal6ja. Az Ugwezet6 igazgat6 k6pviseli
a Tfusasigot harmadik szem6lyekkel szemben 6s a t<irv6ny el6tt, valamint gyakorolja a munk.iltat6i
iogokat a T6rsesig munkav6llal6i felett.

4.) A szakigi (Agazati) vezetik iltalinos feladat- 6s hatdsk6re
munkav6llal6inak feladatkrire mindenekel6tt n lJgyvezet6
rgtzgato,6kalmeghatirozott feladatok r6szletes megtervez6s6t, a feladatok hat6kony v6grehajtis6t
biztosit6 munkafolyamatok 6s szervezeti struktura kialakitis6t, a beosztoft munlavillal6k
i tyitAs t, valamint a feladatok elv6gz6s6nek ellen6rz6s6t, i6virhagyisit fog'l 1t magibat t c6g
eg6sz6re kiteled5en.
Feladatuk az kiny"nAstk a)i artoz6 munlavillal6k munlakulturijinalq magaartiskulturiiinek 6s
felk6sziilts6g6nek folyamatos fejleszt6se. A munkaszervezet vezet5inek fcladatk<ir6hez megfelel6
hat6skor (drint6si, javaslatt6teli, v6lem6nyez6si, valamint krizveden irinyit6si iogosiwiny) tirsul, igy
a munkaszervezet vezet5i feladataik ellitlsi6t teljes felel6ss6ggel tatoznak.

A szakigi vezet6i feladatokat ellit6

beosztisf munkarirsai - az el6viil6si id6n beliil - felel5sek az iltzhtk feliigl clt,
irinyitott szen-ezeti egys6g iltal v6gzett munkafeladatok6rt, azok v6grehaltisi6n, a tett
int6zked6sek6rt, utasitisok6rt.
Felel5sek n iitduk irinyitott szervezed egys6g 6ltal vezetett nyilvintartisok, adatszolg'iltatisok
A, z 6,gazai vezet6

helyess6966t.
Kotelesek biztositani a tiirv6nyess6g betartis6t, vahmint felel6sek min dazok|rt tz int6zked6sek6rt,
amit jogill6suknak, hatiskoriiknek, beosztisuknak megfelel5en tenniiik kell, illetve tenniiik kellett
volna.

5.) Csoportok

6s

munkak6tiik kialakit6sa

A munkaszervez6s rugalmass6g 6rdek6ben zz egyes szervezeti egl s6geken beliil, I'agy kozvedentl
az illet6kes igazgtt6hoz kapcsol6dva, csoportok 6s /vagi egyedr munkakrirtik knlzkiti,sa az
Uglvezet5 igzzgat6 hizfu6lagos hatiskot6be tattozik. A kialakitand6 csoport vagy munkakrir a
kapcsol6d6 felettes szervezeti egys6g vagy munkakcir alapvet5 felel5ss6gi 6s feladatkor6nek
megval6sirisihoz kapcsol6dhat.

6.) A szewezeti egys6gek tagiainak iogiMsa, feladat- 6s hatisk6te

6.1. A munkavillal6k, a kiizfoglalkoztatottak iogiMs6t a Munka 'Iorv6nyktinywe,

a

kozfoglalkoztarisi torv6ny, a Kollektiv szerz5d6s rendelkez6sei, valamint az ezek alap)in kotott
munkaszez6d6sek, k<izfoglalkoztarisi szerz6d6sek h*6rozzik meg.

6.2. A szervezeti egys6gek tagjainak feladat- 6s hatiskcir6t

egyes munkav6llal6k,
^z
kcizfoglalkoztatottak munkak<jri leiisirban kell megharirozni. A munkakriri leiri,sok elk6szit6s6t
'rgtzgat6i tasitits szabiiy ozza.
6.3.

A munkavillal6k iopi

A munkav6llal6k jogosultak:

6.4.

a munkav6gz6shez sziiks6ges felt6telek ig6nyl6s6re
megrsmerni feladatukat, hatiskoriiket 6s felel5ss6gi.iLket

a munkak<iri leitis 6s a vonatkoz6
szabiiyoz6k alaplin
meg'ismemi a Tirsasig c6lkitiz6seit, saiit szervezeti egys6giik c6ljait, r6szt venni ezek
kialakiris6ban, javaslatokat, 6szrev6teleket tenni munkijuk}al osszefugg6sben
munkijuklal 6s szem6lyii.&kel kapcsolatban 6rt6kel6seket ig6nyelni 6s megismemi ezekr5l
v6lem6nyt nyilviniani
A munkav6llal6k,

a kozfoglalkoztatottak k<iteless6gei

A munkav6llal6, a krizfoglalkoztatott k6teles:
- a jogszabilyokban, bels6 utasitisokban 6s szabilyzatokban el6irtakat betartani, a riszirc
munkak<ir6ben kijel<ilt vagy esetenk6nt meghatirozott feladatokat, utasilisokat t ^firszsig
c6lkitriz6seinek megval6sirisa 6rdek6ben - a legjobb tudisuk szerint - elvirhat6 gondossdggal,
pontosan, felel5ss6ggel elv6gezni.
- az el5irt helven 6s id6ben, munkin k6pes 6llapotban megjelenni munkaideje alatt a munkiltat5
rendelkez6s6re 6llni 6s munkit v6gezni.
- munkalircaival egyiittmrikodni.
- munkija sorin k<iteles betartani a munkateriilet6re vonatkoz6 munkav6delmi 6s trizrend6szeti
utzsilisokat, valamint minden olyan szabilyt 6s utasitist, amely a munkav6gz6s hely6rc
vonatkozva 13rv6nyben van.

-

a munkateriilet6n 6szlelet hiinyossigokra, a munlciiit zkrdilyoz6 r.agy hitdltat6 t6nyez5kre,
koriilm6nyekre felettes6nek figyelm6t felhivni, a munka hat6konyabb elv6gz6s6re ir6ny.ul6
6szrev6teleket megtenni.

-

-

Megtagadni az utasitis teljesit6s6t - ielent6si k<itelezetts6g teljesit6se ut6n ha annak
vlgrehtitisa rnis szem6ly 61et6t, testi 6ps6g6t, vagy eg6szs6g6t vesz6lyezteti.
a T|rsrsig tulajdonit 6vru, baleset vagy anyags kir megel5z6se 6rdek6ben int6zkedni, vagy az
int6zked6s sziiks6gess6ge eset6n erre az illet6kes figyekn6t felhivni, )elz6st adni. A
munkafeladatok elAtzsihoz rendelkez6ste bocs6tott munkaeszk<izriket, felszerel6seket tartozik
gondosan meg6rizni 6s azokat rendeltet6sszerrien a Tirsasig 6tdek6ben haszn6lni.
a Tirsasig iigyfeleivel 6s munkatirsaival szemben el5z6ken,v, udvarias 6s frgyelmes m^glt^rtfis
txnisitani.
a munk6ltat6nak el6zetesen 6s fuisban beielenteni a m6s helyen tort6n5 foglalkoz t*aslt va,gy
t6nyleges munkav6gz6ssel e gy.tttt 1A16 egy6ni/t6tsas villalkozisit.
a Tirszslggal, a Titsas6g mikrid6s6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6 b6rmilyen )ellegu
informici6t iizleti titokk6nt kezelni 6s gondoskodfli arr6l, hogy ilyen titok nris szem6lyek
tudorrrisira ne jusson.
a TLrsasig 6ltal elrendelt szakmai oktatisokon, tov6bbk6pz6seken, melyek a munkafeladatai
ellAtasLhoz sziiks6gesek r6szt venni, 6s munkakor6hez el6irt vizsgikat letenni.
a Tirsas6gi vagyont v6deni 6s gyarapitani.
a BIOKOM Nonprofit Kft. j6 himev6t megonzn.

munkav6llal6 a munkav6gz6si kiitelezetts6ge al6l jogszab6lyban meghat6rozott
Egv6b
vonatkoz6sban a munkavillal6k iogiilisirt munkaszerz6d6siik, szervezeti
esetekbeo.
egys6gen beliiii beosztisul, a Munka Trirv6nykrinyve 6s a Kollektiv Szetz6d6s hztzrozzz meg.
Felel6ss6gi.ik iltal/5zr. munkak6ri feladataik - megfelel6 min5s6gu 6s hatisfokd - elv6gz6s6re,
tovibb6 a munkafegyelenl a munkarend betartisira teried ki.

Mentesiil

a

(r.5 A v6pzett munka elbirilisa
Minden vezet6 k<iteless6ge, hogy

a szewezetileg alirendeltek munlcijit, annak szinvonalit 6s
eredm6nyess6g6t rendszeresen 6rt6kelje, ennek eredm6ny6t5l, a felrneri.iLlt probl6mikr6l 6s
megold6si lehet5s6geir5l a munkahelyi felettes6t t6j6koztassa.
Vezet5k k<iteless6ge ezen felil:
ilt^lt* vezetett szervezeu egys6g k6pviselete, munk6j6nak ir.inyitisa, eredm6nyes
^z
mf kridtet6se 6s ellen6rz6se,
, tervezett d<int6seik eg1'eztet6se az 6tintett szervezeti egys6gekkel, illetve kiils6 szervezetekkel
- szervezeti egys6giik mrikod6si felt6teleinek saj6t hat6skorben megoldhat6 biztositisa,
- a feladatok megfogalmaz6sa 6s megismertet6se a szervezed egys,lgiiLkben dolgoz6kkal.

7.) A munkiltat6i jogok gyakorlisa
7.1 A munkiltat6i iogok gyakorl6sa a munkav6llal6k munkaviszony6val, a krizfoglalkoztatottak
kozfoglalkozatisi jogviszony6val kapcsolatos valamennl-i k6rd6sben val6 dont6s iogit ielenti. Ide
tartozik a munlaviszony, kozfoglalkoztatisi )ogviszony l6tesit6se, megviltoztat6sa, megsziintet6se,
a b6r 6s egy-6b anyagi osztiinz6s megillapirisa, a munka min6sit6se, felel5ss6gre vonis 6s an) agl
felel6ss6g alkalmazisa.

A Tirsasig a.ka.lmazottai felett a munkiltat6i jogok gyakorl6sit az Llgy'ezet6 rgazgzt6llqa

el.

vezet6 6llisi munkavillal6k vora*ozisiban a munkiltat6i jogkor gyakorlisa
munkaszerz5d6sben foglaltak szennt trirt6nik.

A
^

'tgazgat6 jogosult
egyes

munkiltat6i jogok gyakorlis it a ^l'irsasig mis
munkavillal6ira i::ruhi,zn. Az Lathizott munkiltat5i hatisk<ir - a kcizfoglalkoztatotti jogviszony
kiv6tel6vel - nem terjedhet ki a munkaviszony l6tesit6s6te 6s megsziinte t6s6re. Az Ugwezet6
'tgazgzt6
n Ltnthizott jogokat b6rmikor, indokolis n6lkiil magihoz vonhatja, 6s a munk6ltat6i
7.2

Az

'iJgywezet5

jogkot gyakorl6iak6nt eljfu hat.
7.3 Atruh6zott haliskijrben
k<irben:

-

munkilat5i jogkor

gyakorl6s6ra jogosulak a szakjrgp rezet6k

u

al6bbi

ali tartoz6 mun-kavillal6k,
kozfoglalkoztatottak folott,
meghatzrozz6k a munkakori 6s napi feladatokat, felosztj6k az ir6nyit6suk alA tanoz6
munkav6llal6k, k<izfoglalkoztatottak kozdtt 6s ellen5rzik azok v6grehajtisit,
az iiryitasnk alatt ill6 munkavillal6k, kozfoglalkoztatottak szabadsiginak beosztis6t,
ig6nybev6tel6nek id5pontjit j6vihagylik, a munkiban tcilt6tt idejiiket igazoliik, elv€gzett
munk6iuk mennyis6get 6s min6s6g6t ellen6rzik,
6n6kelik abeosztott munkavillal6k, kozfoglalkoztatottak munk6iit.
utasirisi 6s ellen6rz6si )oggal tendelkeznek az iinyitzsuk

IV.
AM{TKODES RENDJE
1.) A Tdtsasigon beliili kapcsolattaft6s
A Tircasig szervezete a szervezed egys6gek fiiggelrni kapcsolati rendszer6re, a szakmai hatiskriri
kapcsolatokra, valamint a koordinativ egyiittmikod6s elv6re 6piil. Ennek megfelel6en szervezet
^
magasabb folrin ill6 vezet6 i nylt^s^ ali. ttnozna.k a. szewezett fel6pit6sben meghatirozott
alacsonyabb szintri szen'ezeti egys6gek vezet6i, akik r6sz6re utasitlst 6ltal6ben krizveden felettesiik
ritjin kell adni, illetve utasirlst k<izveden beosztottaiknak adhatnak. A szervezet hat6kony
mikod6se ugyanakkor megkivinia, hogy z sze*ezeti hierarchia iltd meghttarozott fiiggelmi
kapcsolatokon kiviil szakmai kLnyititsi 6s egyiittmfik<id6si kapcsolatok is l6tesiiljenek a
munkaszeryezet kiilonboz6 egys6gei kozott.
1.1 Fiiggelmi kapcsolatok

Minden szervezeti egys6g 6s minden munkavillal6, k<izfoglalkoztatott k<izvedenii.l csak egJ'
vezet5vel i.ll fiiggelmi kapcsolatban. A T6tsas6g szervezet6n beliil a szolgilati rit betarrisa mindk6t
ir6nyban megharirozott: a beosztott mun-kavillal6nak, k<izfoglalkoztatotmak a munJ<av6gz6ssel,
annak k<iriilm6n,veivel <isszefiigg5 6szrev6teleit iltalAbar a 6iggelmi rit betarrisival kell
6rv6nyesiteni, ennek etedm6nytelens6ge eset6n el5terieszt6s6vel a szervezeti fel6pit6s szerind
magasabb beosztisri vezet5hoz fordulhamak.

A munkaszeryezet eg6sz6re vonatkoz6an utasitist csak az Ugyvezet6 igazgzt6 adhttks,.
Az egyes szewezen egys6geken beliili egyiittmikod6s osszhangjilrt
szewezeti egys6g
^z ^dott
vezet6ie felel6s. (Formii: megbesz6l6sek, feljegyz6sek, egyeztet6sek, stb.)

A

Tircas6g eg6sz6re vonatkoz6 egiittmfkod6s <isszhangjit az LrgJwezet5 igazgaro biztositja.

Eszkozei:

o
o
o
o

SZNTSZ 6s mis bels5 szabilyzatok

igazgat6i utasit6sok
vezet6i megbesz6l6sek, 6rtekezletek

6tiratok, fel)egyz6sek, koordin6ci6k.

1.2. Szakmai kaocsolatok

A T6rsasigon beliili

szakmai

irinyitis a )elen Szervezeti 6s N{rikod6si Szzbilyz*tz, valamrnt

a

rirsas6gi 6s szakmai szabalyzatokn 6piil. Ezen szabilyzatokban meghatirozott korben a Tirsasdg
kozponti szakmai szervezeti egys6gei irinyit6, koordinil6, 6s 6rt6kel5 feladatokat l6mak el.
1.3.
a

Esviittmikod6si kaocsolatok

) Tandcskozdi katcsolat

A szervezeti egys6gek feladatkoriiket kozrisen 6rint5 k6rd6seket els5sorban kozveden kapcsolatok
fotmliibzn kotelesek rnt6zni. Ha k6t vagy tribb szervezeti egys6g feladatkor6t 6rint6 valamely
k6rd6sben a felel6s vezet6k szem6lyes tltgyzhs ritjin nem )umak megillapodism, kotelesek kell6
id5ben felettesiikh<iz fordulni.
b) Tdiikoztatdsi

es

szolodltatdi kat:rsola!

A

szabilyzatok 6s irinyelvek vigrehaitAsithoz sziks6ges egyiittrnfikod6s ketet6ben
egyes
^z
szervezetek egyrrrist informilni tartoznak, teh6t egym6ssal tii6koztarisi, ielent6sadisi kapcsolatban
illnak. Ennek keret6ben kiitelesek:
- egym6s megkeres6s6re, legiobb szakismeretiik szerint hatirid6re vilaszt adni, vagSr annak
akadily6t m6g a h*iid6 leiirtz el6tt kozolni
- kapcsoi6d6 szakteriiletek v6lem6ny6t kik6mi, vagy azokat tirgyalAsta meghivni, ha egyes
szakk6rd6sekben a Tirsas6g gtzdLlkodAsLt l6nyegesen 6rint6 javaslatok k6sziilnek, vagy ilyen
int6zked6seket k6szitenek el6, az egyiittmik<id6s sorin a tirsszerveket az lszlelt hiinyossigokr6l
halad6ktalanul 6rtesiteni, sziiks6g eset6n az illet6kes tirsszerv vezet5i6nek - vagy felettes6nek int6zked6s6t k6mi
d Elhndrzisi katmlat
Az ellen5rz6si kapcsolat alapelvei:
o a szervezeti. egvs6g vezet5ie mindig iogosult rz iltelz vezeten szervezeti egys6gen beliil az
ellen6rz6sre
o a vezet6 iogosult az alitendelt szervezeti egys6gek munki)6nak ellen6z6s6te
o t 'lirszsig illet6kes ellen5rz6 szervei jogosultak valamennyi szervezei egys6g 6s
munkrvilla16 munkijinak ellen6rz6s6re.
Az ellen5rz5 szewek az ellen6rztitt egys6g vezet5,6nek vag)' dolgoz6j6nak nem adhamak utasitist,
nem fegyelmezhemek. A hibikr6l tz elTer6rzott szervezei egys6g vezet5j6t, ill. annak felettes6t
kotelesek tii6koztatri.

2.) A helyenesit6s tendie
2.1 A tArsasiq operativ szervezeti rendszer6t igy kell kirl2[i12ni, hogy minden vezet5nel{, illetve
munkateriilet felel6s6nek szew ezetszeri helyettesit6s6t biztositsa, minden vezet6nek kinevezetg
vagy kijelolt helyettese legyen.
A kinevez6s az ara jogosult hatisk<ire, ennek hiinyiban a helyettest maga a vezet6 ieloli ki
(szervezetszeri helyettesit6s).
A helyettesit6s speciilis, tz lkdinos szab6lyt6l esedegesen elt6r6 formiit a munkakriri leirisok
t^rta,lfia,zz6k-

Egy6b vezet6 esetenk6nti helyettesit6s6t6l sajit hariskorben int6zkedik.
A beosztott dolgoz6k 6lland6 r,ag1 eseti helyettes6t a szakteriilet vezet5je jek;li ki.

Az illand6 hel,vettesit6s szabilyar:
- Alland6 helyettes zz, a,ki a jogosultt6l irisos helycttesit6si kinevezdst kapott. A vezet5
illand6 helyettes int6zkedik mindazon iigyekben, amelyeket a
akadilyoztatist eseten
^z
vezet6 maginak nem tartott fenn.
- Amenny'iben vezet6 tkadilyoztatisa miatt sziiLhs6g van olyan k6rd6sekben fell6pni,
^
melyeket yezet6 mag6nak tartott fenn, az iilztd6 helyettes kriteles a drint6s6t ideiglenes
^
jelleggel meghozni.

-

A helyettes nem int6zkedhet olyxt - avezet6 6kal maginak fenntartott
elhalasztisa a vez et6 tkrdAlyozratasinak leiirtiig lehets6ges.

-

iigyekben, amelyek

Az ideiglenes helyettesit6s sza,bilyai:.
- Ideiglenes helyettes az, rlit a yezet6le L helvettesit6ssel meghatdtozott id5tartamra,
esem6nyre, iigyletre, feladata kijelol.
- Beosztott dolgoz6 helyettesit6s6re lehet6leg azonos vagy hasonl6 munkakorri
munkavillal6t c6lszeni kijekilni.
- Eseti helyettesit6sr6l akkor van sz6, amikor a helyettesit5 szem6ly egy konkr6t esetben jit
el m6s nev6ben, irisos vagy sz6beli megbiz6s alapiin.
Eseti helyettesit6s eset6n a munkakor ita6sit iltalAban nem kell irisba foglalru csak akkot,
h^
egytk talh2;tlrczottan k6ri vagy utasitisban elrendelt6k,
^zt ^z

A

helyettesit6s id5tatama

datt tort6nt esem6nyekr5l a helyettesit6st v6gz5 a helyettesitettnek

r6szletes beszimolisi k<itelezetts6ggel tartozik, illetve a fiigg6ben l6v6 iigyeket 6t kell adnia.
2.2. Munkakor

itadis-iw6tel

Szem6\i viltozis eset6n, vagy a munkavillal6 helyettesit6sekor a munkak<ir itadis-6tv6tel6re van
sziiks6g, amelynek ketet6ben a folyamatban l6v5 iigyeket, a munkakorrel kapcsolatos el5irisokat 6s
utasit6sokat 6t kell adni, illetve it kell venni. Az iigyek 6ta6s66rt az itad6 munkavillal6 a felel6s.

A

vezet5 munkakiir6nek 6w6tel6te a munk6lat6i jogot gyakotl6 felettes vezet6, beosztott
munkakrir6nek itv6tel6te pedig az illet6kes szewezeti egys6g yezet6ie ad utasitast 6s jeloli ki az
itvev6t.
V6gleges munkak<ir 6tadis 6s 30 napot meghalad6 helyettesit6s eset6n 6tad6s-itv6teli elifu6st kell
lefolytami, 6s iegyz6k6nwet kell felvenni.
P6nzkezel6ssel 6s a p6nzkezel6s szabilyai alL anoz6 eszk<izkezel6ssel megbizott dolgoz6k
helyettesit6se eset6n minden esetben iegyz6kdnlw felv6tele mellett kell a munkakijrt itadni. Ha
el5re nem tervezhet5, rendkivii.li ok krivetkezt6ben vilik sziiks6gess6 a helyettesit6s, igy a felettes

vezet6 tz;fiozik legalibb egy munkarirs egyidejri jelenl6t6ben iegyz6konlv felv6tele mellett a
munkakor itadisi,ra.

A munkakrir itadis-itv6tel sorin a kcizveden felettesnek

jelen kell lennie. Az itadis-6tv6telr5l

k6szitett jegvz6k<inlwnek tartalmaznia kell:
o az at^dAs-Lt.u6tel id5pontjit, a ielenl6v5k nev6t 6s beosztis6t
o tz Ladott mttnkakotrel kapcsolatos iltalinos jellegd tii6koztatist, jellemz6 adatokat
o a folvamatban l6v5 iigyek ismertet6s6t, a megteend5 int6zked6seket, az ezel<kel
kapcsolatos megiegyz6seket
o az LtadAs tArgvitklpez6 okminyok, ut2sitisok, munkaeszk<izcik felsorolisit
o tz Ltad6, ill. itvev5 esedeges 6szrev6teleit

o

a

jelcnl6v6k alAlr.Lsit.

Az 6tadis-6*6teL eljirdst

a

munkavillal6 felment6s6t, munkak<irv6ltoz6st kovet5en halad6ktalanul,

de legk6s6bb 15 napon beli.i,l kell lefolytatni. Ha a munkakcir betcilt6s6te irj munkalirsat nem ieloltek
ki, a munkakrirt a krizveden felettesnek kell itvennie. krizveden felettes ezt krivet6en e

A

)egyz5kony"rwel adja k6s5bb tov6bb a munkakrirt.

itrisbeli szabrilyozris
A Szervezeti

Mfkod6si Szab6lyztt el5ir6sart, a munkaszervezet tev6kenys6g6nek egy-egy r6sz-,
ill. szakteriilet6t szabilyzttok eg6szitik ki. C6ljuk a bels6 szen ezetts6g, hat6kony fuinftis 6s
sz6monk6r6s megval6sitisa. r\ szabilyzatoknak a mindenkor hatilyos jogszab6lyokon alapulva
ittekinthet5nek, konkr6tnak 6s minden koriilm6nyre kiter)ed5nek kell lenniiik.
6s

l.L

Szabilyzatoktendie

A

Tfusasig illist foglal a min6s6g- 6s komyezetbat6t tev6kenys6g mellett, amely biztositja a
min6s6gi szolgiltatisok 6s munkakoriiLlm6nyek, valamint a gazdasigos mrikod6s megteremt6s6nek
6s folyamatos iavitisinak felt6teleit, ennek 6rdek6ben tanrisitott min5s6g-, krimyezet- 6s
informici6biztonsigi irinyitisi rendszerel rendelkezik.

A

megkovetelt szabilyozisok 6rtelm6ben a dokumenrici6s rendszer
folyamadefuisai, utasitisai, a rendszerbe bevont technol6gidk, r6szben bevont szabilyz*ok, az
tgazgat6i utasitisok 6s u SZMSZ biztositjik a t6tsasig folyamatainak hatisos mrik<idtet6s6t 6s
szabv6nyok

iltal

szabllyozottsigLt.
^)
A

tlgbb szakmai teriiletnek vagy
y^gy hat6tozott idejri lehet, elk6szit6siik sok esetben

szabilyzatok t6szletes, 6tfog6 szabilyozisai valamely

probl6makrimek. Erv6nyess6giih h
^tatoz^tf^n
kiils5 jogszab6ly iltal meghat6rozott.
A szzb yzatokat az Ugywezet6 rgazgat6 megbtziLsa alapjir, kell kidolgozni a t&niban 6tdekelt 6s
6rintett szervezeti egys6gek v6lem6ny6nek kik6r6s6vel, illetve kozremikod6s6vel. A sza,biiyzrtokat
a kozremikod6 szervezeti egys6geken kiwiiLl minden esetben v6lem6nyeztetni kell a ioganicsossal
6s a bels6 szabLlyozisi rcndszer egys6gess6g66rt felel6s munkavillal6val, akinek feladata ellen5nzru
a. szabilyztt tartalmi, valamint a harjskori 6s felel5ss6gi el5fuisainak a szakszeris6g6t. A kiadisra
keriiLlt tirsasigi szabllyzatok a jogszabilyokkal 6s a taggytl6si hatirozatokkal nem lehemek
ellent6tesek.

A Titsasig

mrikod6s6t els5dlegesen a Szervezeti 6s Mikod6si SzabAlyz* hatirozza meg. A.
munkavillal6k, a kozfoglalkoztatottak )ogai 6s kiitelezetts6gei tekintet6ben a Kollektiv Szerz5d6s a
Titsas6g alapdokumentuma.
A Szervezeti 6s Mfikod6si Szabilyzttot r -llrsasig iiglvezet6 rgzgat6ia' hagylt 16vA 6s arr6l
tLj6koztatla a Feliigyel6bizottsigot 6s a'ltrsasig tulajdonosait. A Kollektiv Szen6d6st
^z
Ugiwezet6 igazgat6 koti meg az 6rintett 6tdekk6pviseleti szervekkel.
A tinasigi szintri szakmai szabilyzxokrt Lz Uryezet6 igazgzt6 hagyiz i6vi, 6s v6geha)tisukat
aliftisival rendeli el.

b)
c)

A Szervezeti 6s Mfikod6si Szabilyzattal egyeten egesen - alapvet5en, de nem kizir6lagosan
- az al6bbi bels6 sz b6lyz tokh^tirozzLk meg a tirsasig mffkdd6s6t:
Min6s6gininltisi 6s K<imyezeti K6zik<in1'v
Kollektiv Szez6d6s
Czfeteris szabiiyzat

Huminpolitikiszabilyzat
Etikai 6s viselked6si k6dex
P6nzkeze[6si szal:ilyzat
Onkrilts6g-szimitAst szrbiiyztt
Szimviteli szabilyztt,szimlatiiLhrir, szimlarend
lrkArczlsi szzbilyzat
Selejtez6siszabilyzat
BerthiziLsi, beszerz6si 6s kozbeszetzlsi szabilyztt
Adatv6delmi 6s adatkezel6si szab{lyztt,
Informatikai biztotsigi sza,bilyzat
G6pifumfiiiaemeltet6siszabilyzat
Hat6s6gi ellen5tz6sekalkalm6valbetartand6 szabilyzzt
Bels6 ellen6rz6si szabilyztt
Ftanyrgkezelist szzbiiyzrt
Iratkezel6siszzbalyzat

AnyrgzzdilkodisiszabAlyzrt
Muolaid6nyilvinardsiszab6lyzat
Szabiiyzatok nyilv6ntarlis4karbrntartzsz

A szabilyzatok nyilvintarrls6t 6s kezel6s6t a tt:Jr,isigv6gzi.
Ennek keret6ben k<iteles dokumentlci6s timt kialakitani, a ielenleg hatilyban l6v5 szab yzatokt6l
nyilvintarist vezemi, a hatilyon kiviiLl helyezen sza,b yzztoktt - megielolve - kiilon drolni'
A nyilvinardsb6l legyen meg,illapithat6:
o mikot, milyen t6miban keriiitek kiadista a szabalyzttok
o a m6dositis id5pontja

o t szabilyzztk6szit6ie
o a szabilyz*karbrntartAsfilrt
o a szrbilyz*tot kik kaptik.

felel6s meglevez6se

Az eredeti p6ld6ny meg5rz6s6r5l 6s sokszorosilisit6l a titkirsig gondoskodik.
A szabilyzx katbantartis6t annak a szem6lynek kell figyelemmel kis6mie, aki eredetileg felel6s az
elk6szit6s66rt.

1'2.

Igazgat6iutasit6sok

Az igzgat6i utasitisok r6szletes

vagy 6tmeneti szabllyozisi valamely

iltzli$n, de nem

kizxolzgoszn szikebb szakmai teriilemek vagy probl6makcimek, esetenk6nt az 6rv6nyes szakmai
szrbilyzatok kieg6szit6s6g pontositis6t, vagy m6dositisit szolgrli k Hatily'uk visszavonisig
6rv6nyes.

Az egyes szabilyzatok kiadise formailag igazgat6i utasilisk6nt tort6flik.
Az utasit6sok az Opil dokumentumkezel5 rendszerben keriilnek nyilv6ntartasba, nyilv6ntart6suk a
titkirs6gon tdrt6nik.
V6grehait6suk6rt az utasitisban &intettek felel6sek.
Az utasitisban rendelkezni kell a hatilyba l6p6s nryjfu6\ ennek hiinv6ban az nem l6p hadlyba.

Az

tgazget6i utasitisokkal kapcsolatos kifogisit, 6szrev6tel6t bitmel,'ik munkavillel6 jogosult
irisban a titkirsigon keresztii{ az Ugywezet6 'rgazgat6 el6 terjeszteni. A munluvillal6
n ez
^zonl)
esetben is kiiteles az utasitisban foglaltakat v6gehaitani mindaddig, amig az utasitis v6gehajtisit
fel nem fiiggesztik, nem m6dositi6k, vagy nem voni6k vissza.

1.3.

Kiitlevelek 6s k6zlem6nyek

A k<irlevelek a Tirsasigon beliili bels5 tii6koztatist szolgiljik.
A kiizlem6nyek a Tirsasig kiils6 kapcsolati rendszer6befl tort6n5 tAjlkoztatAst szolgLliik.

1.4. Munkak6rileirisokszabilyozisa
A muokak<iri leirisokat a szen'ezeti egys6g vezet5je a munlaiigyi csoport bevonisival k6sziti el.
A munkakori leirisnak r6szletesen t^rt2,lm^zni^ kell a munkavillql6 feladatktir6t, jogkor6t 6s

a

munkav6gz6ssel kapcsolatos felel6ss6g6t.

A munkakori leirisok kritelez5 elemei:
a munkakiir betiilt6s6hez sziiks6ges v6gzetts6gek, ttpzszt atok, meghatirozAsa
- a munkakorhoz kapcsol6d6 iltalinos 6s kiikinos feladatok meghatitozisa
- d<int6si jogkdr 6s felel6ss6g meghatirozisa

-

kiils6 munkakciri kapcsolatok meghatztozisa.
feliigyeleti,ellen6z6sik<itelezetts6gekmeghatitozisa
a kiizveden felettes megjeliil6se
- a helyettesit6s rendi6nek meghatitozist
A munkak<iri leiris j6vihagyoia az Ugywezet5 lgazgat6 vagy a reriiiet6rt felel5s vezet6, a szervezed
fel6pit6s szerinti 6rintetts6gnek megfelel5en.
a bels5 6s

munkakori leiris egy etedeti p6ld6nyir n ltvitel t6ny6t 6s id6pontj6t a munkavillal6val
igazoltami kell. A munkakriri lefuist a munkaszerz5d6shez kell mell6kletk6nt csatolni.

A

VII.
EGYEB RENDELKEZESEK
1.) Titokv6delem

A

titsasig mik<id6se tekintet6ben a lev6ltitok, zz izemi vagv iizleti titok v6delme min5siii

alapvet6nek.

A levdltitok szempontiib6l lev6lnek min6siiLl a Tirsasig mrikrid6s6vel osszefiigg6sben keletkez6,
k<izlem6nyt taralmaz6 zirt kiiLldem6ny, ak6r a T6rsas6ghoz be6rkez5, akir onnan kimen6, tovibbi
az elektronikus 6ton 6rkez5 kiiLldem6nyek, ide6rwe a bels5 adatforgalmat is.
Amennyiben az Adatv6delrni 6s adatkezel6si szabilyzat, Informatikai biztonsigi szab6lyz* ek6r6en

nem rendelkezik, lev6ltitkot - 6s ezzel egyiitt minden tovibbi cselekm6ny n6lkiiLl a szem6lyhez
friz5d6 jogot - megs6rti tz, zki mis level6t (rozl6st tartabnaz6 zirt kiildem6ny6t, tovibbi az
elektronikus levelet) felbontja, megszerzi, megnyitja, vagy illet6ktelen szem6lynek itadia abb6l a'
c6lb6l, hogy annak tartalrrrit megismerie
Idegen lev6l 6rkez6se eset6n az iratkezel6si szabilyzat idevonatloz6 rendelkez6seit kell alkalmazni.

Uzleti titok t Tirsasig mrikod6s6vel, gazdasiq1 tev6kenys6g6vel kapcsolatos minden olyan adat,
t6ny, informici6, megold6s, amelynek titokban marudisihoz a Tirsasignak m6lt6nyolhat6 6rdeke
fiiz5dik, 6s amelynek titokban tartisa 6rdek6ben a tircasig a sziiks6ges int6zked6seket megtette.

Uzleti titok az is, melynek illet6ktelen tudomis iru jutas,. a T6rsas6g z \^rt^l^n mrikod6s6t 6s/vagyanyagi, ill. egy6b m6lt6nyolhet6 6rdekeit vesz6lyezteti (igy iizleti titok pl. a tirsasig iigyfei6nek
szem6ly6te, adztaka, vagyont helyzet6re, tulaidoni, iizleti kapcsolataira vonatkoz6 adat, illet6leg a
titsasig mikod6s6vel kapcsolatos adatok pl. sz6mlaegyenleg, stb.). Az iizleti titok v6delme kiteticd
a rirsas6got illet5 szellemi alkorisokkal kapcsolatos v6delemte is, ide tartozik pl. a know-how, tehit
a vagyoni €rt6ki gzdasigl,, miszaki 6s szervez6si ismeretek 6s tapasztalatok is iizleti titkot
k6peznek.
Az iizleti titok szempontjtb6l bizaLni viszonvnak min5siiLl kiiLlcin6sen a munkaviszony, a
munkav6gz6ste irinlul6 egy6b jogviszony 6s a tagsigi iogt iszony. Uzleti kapcsolamak min5siil az
iizletk<it6st megel6z6 tirjlkoztatis, tingyal s, ajidatt6tel akkot is, ha azt nem koveti szerz5d6skot6s.
Uglf6lnek min5siil mindenki, aki szolg'iltatist vesz ig6nybe a Tirsasigt6l.
A Tirsasig minden alkalmazottja kciteles a munkija sorin tudorrrisira jutott iizleti trtkokat,
valamint a munkiltat6ta, illetve tev6kenys6g6re vonatkoz6 alapvet5 fontossigri informici6kat
meg5rizni. Senki nem k<izolhet illet6ktelen szem6llyel oly an adatot, amely munkakore bettilt6s6vel
iisszefiigg6sben iutott tudomisira, 6s amelynek kozl6se a munkiltat6ra vagy mis szem6lyre
hir6nyos kcivetkezm6nnyel iima
A munkavillal6, a kozfoglalkozatott Lz iizleti titok meg6rz6s66rt felel5ss6ggel tattozik. A
titoktart6si kotelezetts6g a volt munkavillal6t, a volt krizfoglalkoztatottat munkaviszony6nak
megszfn6se utin is terheli.

A titoktartis nem tejed ki a koz6rdekri a&tok nyilvinos sirgfur €s a kciz6rdekb5l nyilvinos adatra
vonatkoz6 - az informici6s <intendelkez6si )ogt6l 6s az lnformLcioszrbads6gr6l sz6l6 2011. 6vi
CXII. torv6ny (nfotv.) alapi6n m eghattrozott - adatszolg'iltarisi 6s dj6koztatisi k6telezetts6gre.
A koz6rdeki a&tok megismer6s6vel 6s nyilvinossig6val <isszefiigg6sben az iizleti titok
megismer6s6re az Infotv.-ben foglaltzk n irinyad6k.
Az iizemi tanics a rirsasigt6l, mint munkiltat6t6l minden olyan k6rd6sben tii6koztadst k6rhet,
amely a munlavillal6k, a k<izfoglalkoztatotak munkaviszonnyal osszefiigg5 gzdasigi 6s szoci.ilis
6tdekeivel, valamint az egyeri6 binism6d k<ivetelm6ny6nek megtaftisival kapcsolatos. A ritsas6g
a, tajlkoztatist nem tagadhatia meg. Az izemi trr,'ic5, ill. t.gia a mrikod6se sorin tudomisira jutott
adatokat, t6nyeket csak a tirsasig )ogos gazdasigi 6rdekeioek vesz6lyeztet6se, ill. a munkavillal6k,
z ki)zfoglzlkoztttottak szem6lyis6gi iogainak megs6rt6se n6lkiil hozhatia nyilvinossigra.

2.) Kapcsolattartis

a

tiimegtii6koztatis munkatitsaival

A

Sajt6tcirv6ny &telm6ben az elektronikus 6s az uott sait6 k6pvisel6inek adott mindennemfi
felviligositis nyilatkozatnak min5siiLl. A felviligositis, nyi.la&ozat sotin krivetend5 elj6r6s t rgazgat6t
*asites sztbilyozza-

rirsasig eg6sz6t 6rint5 k6rd6sekben a tzilkoztatis ioga az igyvezet6 |gazgdr6t, v^gy
^z
igy,ezet6'tgazgat6 iltal megbizott munkatitsat illeti.

A

3.) Adatk6r6s, adatszolgiltaris

Titsasighoz &kez6 adat}6r6sek, adatszolgiltatisok teljesit6se kapcsin senki sem adhat it
szerz5d6seket, dokumentumokat, adatokat az igyvezet6 igazgat6 enged6lyez6se n6lkiil. Az
elfogadist kovet6en kikiiLld6ste keriil5 anyagok elekronikus riton val6 megkiiLld6s eset6n a tirsas6g
k<izponti e-mail cim6r6l @iokom@biokom.hu vagr igazgatosag@biokom.hu) keriil tov6bbit6sra.
A kriz6rdekri adatig6nyl6sek teliesit6s6nek eliitisrendj6t az a&tv6delmi szabLlyzat tzrtalmtzza.

4.) Es6lyegyenl6s6g

A Tirsasig es6lyegyenl6s6gi tervet fogad el az egyenl6 binism6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6g
el6mozditisir6l sz6l6 2003. 6vi CXXV. trirv6ny 63.$ (4) bekezd6s6re tekintettel. Az
es6lvegyenl5s6gi terv tart^hnazza a tirsasiggal munkaviszonybat 6116 hitirryos helyzetri
munkavillal6i csoportok, igy kiilonosen a n6k, a negywen 6vesn6l id5sebb munkavillal6k, a romik,
a fograt6kos szem6lyek, valamin a k6t vagy tribb tiz 6ven aluli gyermeket nevel5 egyediMll6
munkavillal6k foglalkoztatisi helyzet6nek @6r, munkakoriilm6nyek, szakmai k6pz6si lehet5s6g
stb.) elemz6s6t, valamir,lt zz es6lyegyenl5s6g biztositism vonatkoz6, zz adott 6vrc megfogalmazott
c6ljait 6s az azok el6r6s6hez sziiks6ges eszk<iziiket ft6pz6si, munkav6delmi, stb. programok). Az
es6lyegyenl5s6gi terv elk6szit6s6hez sziiks6ges kii.{<inleges szem6lyi adatok csak az informici6s
tinrendelkez6si iogr5l 6s tz informici6szabadsigt6l sz6lo 2077.6vi CXIL T<irv6ny rendelkez6sei
szeint, az 6rintett <ink6ntes a,datszolg atasa. altpl n, a terv iltal 6dntett id5szak utols6 nap)iig
kezelhet5k.

YIII.
zAn6 6s vecyes RENDELKEz6IEK
A tirsasig

Szervezeti 6s Mrikdd6si Sza:b yzzta a. Tfusrsirg nyilvinos szerver6n megtalilhat6 rigy,
hogy birmely munkatirs ahhoz korl6tozis n6lkiil hozz6f6rhessen, azt tanulrninyozhassa.
'fi.rsasi.g valamennyi munkarirsinak alapvet5
szrbilyzat rendelkez6seinek betart6sa

A

a

koteless6ge.

A

Szervezeti 6s Mikrid6si Szabllyzxot

r

TztszsLg feliilvizsgilta, m6dosilisokkal egys6ges

szerkezetbe foslalta, 6s a koribbi SZMSZ-I hatilyon kiviiLl helyezi.
Hat6lybal6p6s6nek id5pontja: 2020. nrircius
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