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Bevezet6s

Jelen Szervezeti 6s Mfikod6si Szabilyzat (tov6bbiakban: SZMSZ) a Polg6ri Torv6nykonlwr6l
szolo 2013.6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.), a Munka Torv6nykonyw6t6l szolo 2072. 6vrI.
torv6ny, valamint a mfikod6ssel kapcsolatban akalmazando hatilyos munkaiigyi, plnzigyt,
sz6mviteli, ad6z6si, illet6leg a gazddlkodissal kapcsolatos egy6b jogszabillyi rendelkez6sek
frgyelembev6tel6vel k6sziilt.

Az SZMSZ a BIOKOM P6csi V6rosiizemeltet6si 6s Kornyezetgazdillkodisi Nonprofit Korl6tolt
Felel5ss6gri Tlrsasig (a tov6bbiakban: T6rsas6g) jelleg6nek megfelel6, legfontosabb szab6lyokat
tartalrnazza, igy kii{onosen:

- aTirsas6g mffkod6s6re jellemz6, nagyrl,szt hosszabb id5re 6rv6nyes adatokat, alapelveket
6s el6ir6sokat, a tev6kenys6gi kor6t;

- a'[6rsas6,g u6ryit6si tendszer6t, szewezett fel6pit6s6t, 6ltal6nos mrikod6si rendelkez6seit,
bels6 szab6lyozisait;

- aT6rsasilgvezet6 6s ellen6z5 szerveit, azok feladatait 6s jogkor6t, a munkavdllal6k jogait
6s kotelezetts6geit.

Az SZMSZ betart6sa 6s betartat6sa a-[6rsas6,e tiszts6gvisel6inek, vezet6inek 6s munkav6llal6inak
kozfoglalko ztatottatnak els5rendri kotelezetts6ge.

I.
ArrerANos REsz

1.) A T6rsas6g f6bb adatai:

A T6rsas6g c6gneve:

Roviditett c6gn6v:

Sz6khelye:

A T6tsas6g elektronikus el6rhet6s6ge:

A T6rsas 69 alapitisilnak id6pontj a :

C6.gSegyz6k sz6ma:

A T6rcas6g statisztikai szilmjele.

A T6rsas6g zd6szima:
Kozoss6gi ad6szdma:

Tev6kenys 6g6nek iditartarna:

BIOKOM P6csi Vdrosi.izemeltet6si 6s

Komyezetgazd6lkod6si Nonprofit
Korl6tolt Felel6ss6gri T ilrsxdg

BIOKOM Nonprofit Kft.

7632P6cs, Sikl6si 6t 52.

A c6g honlapja:
www.biokom.hu
E-mail el6rhet6s6ge:
biokom@biokom.hu

1994. december 2.

Cg.:02-09-062862

r1014959-381t-572-02

11014959-2-02
HU11014959

hatdrozatfan

Tcirv6nyess6gr feliigyeletet ell6t6 bir6s6g: P6csi Torv6nysz6k, mint C6gbir6s6g



A T6rsasig taglai: Pdcs Megyei Jogrt Vdros
Onkotmdnyzata
7 621 P6.cs, Sz6chenyi t6r 1 .

k6pviselet6ben: P6tedfy Attila polg6rmester

Mecsek-Drdva Regiondlis
Szildtdhulladik l(ezel6 Rendszer
Ldtehozdsdt CiIz6 Onkotmdnyzati
Tdrculdd
7621 P6cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: Pfeffer Jozsef a Tirsulis
elnokhelyettesd

2.) AT6rsasig c6lia

P6cs MegyeiJog" V6ros Onkorm6nyz^t6n^k aMagyarorszighelyr cinkorm6nyz tait6l szolo 2017.
6vi CL)C(XIX. torv6ny OI"t") 13.$-6ban meghatatozott feladatai koziil a:

o telepiil6sfejleszt6s, telepiil6sren dez€:s,

o telepiil6si.izemeltet6s - ezefi beliil a koztemet6k l<talakitilsa 6s fenntat6sa, a kcizvilitgStisr6l
val6 gondoskod6s, a helyi kozutak 6.s tartozlkainak kialakit6sa 6s fenntaftilsa, kozparkok
6s egy6b kozteriiletek kialakit6sa 6s fenntarS.sa, g6pj6rmrivek parkol6s6nak biztositisa -,

o helyi vizrendezls 6s vizlsirelhiit6s, 6rviz 6.s belvizelvezet6s
o kozfoglalkoztatas
. a helyr kozoss6gi kozleked6s biztositilsinak kozlekedl.sszenrez6ifeladatar,valamint
o a hullad6kgazd6lkod6si feladatok ell6t6sa.

3.) A Tdtsasig tev6kenys6gi kiire

A T6rsas6g f5 tev6kenys6ge TEAOR'08 szerint

38.11'08 Nem vesz6lyes hullad6k gyrijt6se

4.) AT6rsasig vagyona

A T6rsas5,g torzst6k6je alapitiskor: 479.500.000.- Ft, 
^z^z: 

N6gysz6zhetvenkilencmilli6-
otszizezer 00/ 1 00 forint

A Tirsasig torzst6k6je jelen SZMSZ elfogad6sakor: 684.900.000,- Ft, 
^z 

z:

Hatszizny olcvann6gymilli6 - ldTencszizezer 00 / 700 forint

5.) K6pviselet 6s c6giegyz6s

Altalilrrosszzbill,vozis
A k6pviselei 6.s alitrilsi iog azt jelenti, hogy az ezzel rnegbizott szemlly az lr:inyitdsa alatt 6lJ6

szervezeti egys6geket - 6s ezen keresztiil a T6rsas6got - a jogr 6s term6szetes szem6lyekkel
szemben k6pviselheri.
Harmadik szem6lyekkel (szervekkel) szemben jogot keletkeztet6, elismer5, m6dosit6 vagy
megsziintet 6 uat (meg6llapod6s, jegyz6konyv) alurdslra jogosultak:

l 2014.11 .27 . napj6t6l
2 2015.04.20. napj6t6l



. az Uglwezet6 rgazgat6 on6ll6an

. aztgyvezet6 rgazgat6 6kal c6.gegyz6.si joggal fekuhilzott munkav6llal6k koziil k6t szem6ly

egyiittesen
. egyes iigycsoportokra rr(:zve ^z Ugywezet6 rgazgat6 meghatalmaz6sa alapjdn 

^
meghatalmazott szem6lyek

Az Ugyvezet5 rgazgat6 k6pviseli a Tirsasigot harmadik szem6lvekkel szemben, valamint
bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok e15tt.

Az rJgyvezet6 rgazgato e jogkor6t az igyek meghatirozott csoportjira n6zve meghatalmazilssal a

Tirsasl.g k6t alkalmazotiar^ 6truh6zhat1a, akik a meghatalmaz6srak megfelel5en onill76ary vagy

kozosen tev6kenykednek.
A BIOKOM Nonprofit Kft. k6pviselet6ben c1gegyz6si joggal rendelkezik, akit a Kozgldl6s vagy

az Ugyuezet6 Wzgat6 a tilrcasilgp szerz6d6.s 77.1,. pontja alapjdn erre felhataTmazott 6,s e

i ogosults6g6 t a c6gegyz6kbe bej egy ezt6k.

A c6.gegyz6s akk6nt tort6nik, hogy a k6zzel, vagy g6ppel irt, el6nyomott vagy nyomtatott
c6gszovege al5. nev6t az lJgyvezet6 tgazgat6, vary ^z Ugy'vezet6 igazgat6 6ltal erre

felhatalmazottak koziil k6t k6pviseleti ioggal felruhizott alkalrnazott egyiittesen iria, az al6tdsi
cimp6ld6nynak megfelel6en.

5.1 C6sk6oviselet

-

E szabillyozdshatillya kiterjed a k6pviseleti 6.s alilirisijogkor szab6lyoz6s6nak keret6ben a T6rsasig
6ltal kibocs6tott:

o minden olyan iigyirat allirisira, amelynek kiad6sa jogszerzl.st vagy kcitelezettslgvilllalilst,

)ogelismer6st vagy iogtol va16 lemondist jelent,

o minden egy6b olyan tigyirat, lev61, ny'tJa*ozat, jegyz6kony'v, stb. al6uis6ra, amely nem

tartalmaz logszerzlst joglemondistvagy kotelezetts6gv6llal6st, hanem lebonyolit6 jellegfi.

Nem terjed ki a k6pviseleti 6s aliirisijogkor 6ltal6nos szab[lyozisilnakhatilya:
o a tirsasig szefriezetei kozotti levelez6sre, valamint a kozlem6nyek ahrilsdra,
. a postahivatalokhoz a tirsasigot 6rint6 k6td6sekben fuott iigyiratok alatisira, amely

esetben kiilon megbizis szii'ks6ges.

A kamarai jogtandcsos a 2077. 6vi LXXVIII. w.-ben szabilyozott k6pviseleti jogosults6g, illet6leg
meghatalmazis alapjin a jogi k6pviselet kor6ben onill6an jogosult iratokat al6funt, kiv6ve a

brincselekm6ny elkovet6 s e miatt tett felj elent6st.

A Tdrsasig iigudQ'e az igyv6dt tev6kenys6gr6l sz6l6 2077. 6vi L)LXVIII.. torv6ny 6rtelm6ben a

Tirsas6gt6l kapott eseti, illet6leg 6lland5 megbizils alaplln k6pviseli aTirsasdgot.

A7 U gy u e ry td iga 7ga td kdp ui s e I e ti j oga

Az Ugyvezet6 rgazgat6 teljes jogkorel k6pviseli a Tirsasigot kiviil6ll6 term6szetes 6s iogi
szem6lyekkel szemben, valamint a bir6s6gok 6s m6's hat6s6gok e15tt.

Az lJgyvezet6 igazgat6 k6pviseleti 1og6t a tirsasigp szerz6d6s rendelkez6sei szerint saj6t

szem6ly6ben gyakorolja, azonban a T6rsas5.g gazdasS.gos tev6kenys6ge 6s a munkamegoszt6s
6rdek6ben j ogait munk atirsaia 6tuhizhat'1a.



5.2 Alatisrtoo

-

A k6pviseletrc 6s a1Air6,sra felhatalm^zottakiog i
Az 'iigyvezet6 igazgat6 az egyes munkavdllalokat aliirisi jog
vona*oz6an - felhatalmazhaqa. A felhatalmazissal 6tuh6zott
vonni.

gyakorlilsira - szakteriiletiikre
jogkort birmikor vissza lehet

AzlJgyrezet6 igazgato trhatjz al6, azokat az batokat, amelyek
o kite4ednek a Tirsasilg eg6sz6nek mffkod6s6re,
o hum6npolitikai jellegriek,

o kfut6it6.sr hatdrozatok 6s a munkav6llal6k v6tkes kotelezetts6gszeg6se eset6n hozott
hatirozatok,

o a Munka Torv6nykrinlve, valamint a Kollektiv Szen6d6.s szerinti munk6ltat6i jogok
kiilon meghatirozott kor6nek gyakorlils6ra vonatkoznak.

Az allirist jog megadis6t6l vagy visszavon6silr6l risban kell Ertesitent az 6rdekelt szem6lyt. A
munkaviszony megszffn6s6vel egyidejfileg az al6fu6si iog minden kii{on 6rtesit6s n6lkiil megszfinik.
Az al6r5sr felhatzlmazis - az esetenk6nti megbizis kiv6tel6vel - nem terjed di azon a

beoszt6son, illetve munkakoron, amite a l<tnevez,6.s vagy a megbizis s261, tov6bb6 azon a
korliltozdson, amelyet a v onatkoz6 okirat tartalmaz.

A k6pviseletre feljogositott szem6ly mindenkor a Tirsas6g nev6ben 6s 6rdek6ben jir el. Az, aki
k6pviseleti jogkor6t tull6pi vagy an6lkril, hogy arra jogosult lenne, m6s nev6ben int6zkedik, felel5s
mindazon kdr6rt, amely beava*ozisa n6lkiil nem kovetkezett volna be.

5.2.1

A BIOKOM Nonprofit Kft. tev6kenys6g6ben kozponti elemk6nt a gyors, hat6kony,
iigyf6lorientilt szeml6letfi feladatellatas 6rr6nyesiil. E szeml6let jegy6ben a kozfeladat-elTitishoz
kapcsol6d6 formanyomtatv6nyok, 6s az egyes szervezetT. egys6gek tev6kenys6g6nek t6makor6be
tafioz6 - a Tasasils nev6ben kotelezetts6gvAllalilst, joglemond6st, illetve egy6b jognyilatkozatot
nem tartalmaz6 - levelek, ajinlatt6telek eset6ben az igyrnt6.z5k 6s a szakilgS vezet5k egyiittes
al6u6sa enged6lyezett

5.2.2. Esea al6ir6si iog
Esea al6tr6si jog adhat6 z vonatkozo )ogszabalyok 6ltal tartalmilag meghatirozott minta-
szerz6d6sek (<ozteriilet-haszn6lao, meg6llapod6sok stb.) alilrilsira vonatkoz6an is.

Az eseti aJ6irisi jog minden esetben korl6toz6ssal megadott a,l6u:isi iognak tekintend6, azaz

meghatirozott id5re 6.s/vagy tirgyta vonatkozik. Az eseti aliltdsi jogra vonatkoz6 felhatalmazist
minden esetben kiilon okiratban kell meghatirozri (milyen t6tgykorben, milyen id6tartamon
keresztiil, milyen lttllchatang vagy szakmaihatarok kozott, egyedtil vagy m6sodmagival iogosult-
e al6iml).

Az eseti ali:rdsi jog keret6ben a munkaiigyi csoport vezet6ie 6s valamely munkat6rsa egyiittesen

iogosult a munkavtszonnyal kapcsolatos munk6ltat6i igazolisokat (1rl. jovedelemigazolis,
ad6igazol6s, munkavisz ony igazolils) aliir6sukkal 6rv6nyesiteni.

A k6pviseleti 6s alillr.isi joggal rendelkez5k r6szletes szervezed egys6genk6nti felsotolilsa az

SZMSZ 2. szdmi mell6klet6t k6pezi.
Az egyes szewezeri egys6gek tekintet6ben al6it6st jogosults6ggal rendelkez6k hstijilt a-

KOZOS/IIR/al6t6si jogosults6gok konlwt6rban elhelyezett tiblLzat tartaknazza. A v6ltozisok



eset6n a tdblLzat aktualizalilsa a HR 6.s tgazgatilsi vezet6 6s a jogi csoport feladata. A v6ltoz6sok
bejelent6s6t fu6sban kotelesek leleznt a teri.ileti vezet6k.
Tulajdonosok, korm6nyz tT int6zl:r6nyek, hivatalok, hat5sigok vezet5inek, csak az igyvezet6
igazgat6 nev6ben kiildhet6 lev6l, vagy ossze6llitott anyag (el6terieszt6s, besz6mol6, tijlkoztatds).
Az elk6szitett anyagol.ct v^gy Op6l rendszeren keresztiil v^gy e-mail form6i6ban
(rgaz gato s ag@biokom. hu) kell megkiildeni.
Amennyiben a lev6l l<rad5,s6hoz m6s teriilet v6lem6nye, egyet6rt6se sztks6ges, az lrtntett tenilet a
dokumentumot i6vihagy6lag szrgn6znt kriteles.
Az alitrdsra jogosultak nev6t, 6.s al6iris- mnti\irt az lintettek tirsasigon beliili alatisi minta
(a16fu 6sif elhatalmaz6s)p6ld6nyatartalmazza.
Az aliltrist minta p6ld6nyok elk6szit6s6r6l, folyamatos aktualizillSsirol a HR 6s Lg zg t6si vezet6,
illetve a iogi csoport gondoskodik.
Az aliltrisi minta p6ldinyokb6l 2 eredeti p6ld6nyt keli k6sziteni, melyet az alilbbi teriiletek r6sz6re

6t kell adni:

- titk6rs6g
- i"g csoport

Fentieken kiviil az alilirisi minta p6ld6nyokat m6solatban el kell helyezni tirsasilg minden olyan
teriilet6n is, ahol a jogosultsig ellen6rz6s6hez ez sziiks6ges lehet. ilyen iellegfi ig6nyt a tertleti
vezet6k kotelesek jelezni a HR 6s rgazgatisi vezet5nek.

5.3 Utalvdnvozdsi iog

a) A teljesit6si rgazolils 6s szimla befogadhatosl"glnakrgazolisa (ogositis)
Azt a jogosultsigot jelenti, amivel az ezzel fekuh6,zott szem6ly a szimviteli terii{et fel6 valamely
kifizet6s jogoss6g6t igazolla.
A T6tsas6g munkavillaloit az Ugywezet6 igazgato ruhdzza fel iogosit6si joggal.
A j"g tafialmit, esetleges korl6tait ir6sban kell kozolni az e iogosults6ggal fdrruhilzott dolgoz6val.
A jogosit6si joggal felruh6zott szem6lyekr6l a szimvrteli teriiletnek naprak6sz rytlvintart6st kell
vezetni, amely tafialmazza e jogosultakr6l a kovetkez5 adatokat n6v, beoszt6s, a iog
megadis Lnak, ill. megvo nisfinak id5p o ntj a, s ai6t kezfr , n6v al6t6.s a.

b) Kifrzethet5s6g tgazolisa
A jogositott szinlik kifizethet6s6g6t enged6lyezheti:

o 'Ugyvezet6 igazgato
o Uzemeltet6si 6s beruh6 zisi igazgat6
o Komyezetv6detmi 6s szolg6ltatisi tgazgato
o Gazdillkodisi 6s sz6mviteli vezet,5

.) Banki utalis
A Tirsas6g szdmlavezet6 bankjainilvezetett szilmlilk feletti utalvdnyozishoz az alait6si beielent5
kartonon szerepl6 - Ugyrez.t6 igazgato 6ltal bejelentett - k6t dolgoz6 alifuilsa sziiks6ges.
lJtalilsra jogosultak:

o Ugryezet6 igazgat6
o Uzemeltet6si 6s beruh6zisi igazgato
o I(ornyezew6detmi 6s szolg6ltat1,si tgazgat6
o Gazd6lkod6,si 6s szimviteli vezet6
o P6nztigyi igynt6.z6
o Kozfoglalkoztatasi koordin6tor
o Kozfoglalkoztatisi vezet6
o HR 6s igazgatisivezet6
o V6rosiizemeltet6si koordin6ci6s vezet6



d) Plnztiln 6s rakt6ri utalvinyozis
A p|tztdi kifizet6sek rendi6t aPlnzkezel6si szabilyzat szabLlyozza. A rz,ktii anyag-kiv6telez6sek
enged6lyeztet6s6t az tr-pefiis irti kozponti rakt6rban a g6p16rmfi iizembentart6 6s lavitobdzis
vezet6 v6,gzi. Az egy6b szakteri.ileti nktirakban az engedllyeztet6st a szakteriilettvezet6kvl.gzrk.

Sajiltmaga szdmilra aTirsasigegyeden alkalmazottja sem jogosult utalvilnyozilsra.
A jogosultak n6vsor6t al6fu6,sr mint6val a plnztarakrr6l6.s a nktilrakban biztositani kell.

6.) A c6gfegyz6sre jogosultak:
Genczlet Isw6n - igyvezet6 tgazgato3

77 67 Kozirmisleny, R6zs a :utca 79 f 7.

k6pviselet m6dja: iinill6

Tekket Tamis - Komyezetv6delmi 6s szolgilhatisitgazgat6a

7635 P6cs, Cserfa u. 6.

A k6pviselet m6dja: egytittes

Stef6novics Kinga - Gazdikod6si 6s sz6mviteli Yezet6

7630 P6cs, Deik Feren c utca 30 f 1. -

A k6pviselet m6dia: egYtittes

Papp Roland - P6csi Koztemet6 vezet6s

7635 P6cs, Kutas koz 8.

a k6pviselet m6dia: egYiittes

R6cz Henriett Tikrde- Szeruezlsi vezet66

7632P6cs,Trldy Zoltitn u. 19.

a k6pviselet m6dia: egYiittes

dr. Fei6r Eszter- HR 6s rgazgatasiYezetl7

7635 P6cs, FogolY dfil6 8.

a k6pviselet m6dia: egYiittes

Czilrt Zalhr- - Kozfoglalkoztat6si v ezet68

7 632 P6cs, Dnrra t& 4- l. em. 6.

a k6pviselet m6dia: egYiittes

Galamb N6ta - V6tosiizemeltet6si koordinici6s vezet5e

TT6l KozilrmislenY, P6csi rit 35.

a k6pviselet m6dia: egYtittes

3 2ozo.oz.ot. n a pjiit6l
4 2019.11.01. napjiit6l
s 2015.10.01. napjat6t

6 2017.01.15. napj6t6l

7 2018.01.01. napjatol
8 2019.01.04. napj5t6l
e 2020.08.01. napjdt6l



Dr. Grisnik Mi{ana -Jog 6s megfelel6si vezet6l''
7639 Kok6ny, Kossuth u. 21.

a k6pviselet m6dia: egyiittes

7.) Vagyonnyilatkozattl

A BIOKONI Nonptofit Kft.-n6l az alilbbi munkakort betolt5 munkav6llal6k vagyonryrlatkozat
t6telre kotelesek a 2007. 6vi CLII torv6ny rendelkez6sei szerinti tartalommal 6.s az ott irt
gyakoris6ggal.

' igyvezet6igazgat6
- koni,r'vizsgil6
- iizemeltet6si 6s beruhS.zisiigazgat6
- komyezew6delmi 6s szolg6ltatisi igazgat6
- bels6 ellen5r

II.
A TARSASAc InArwirAsI ns prreN6nzesl RENDSZERE

A Tirsasig vezet6 szeryei 6s tiszts6gvisel6i:
1.) Taggyfil6s
2.) tJ gyvezet6 rgazgat6
3.) Felngyel6 bizottsig
4.) Konyv'vizsg6l6

A T6tsas6g szerveire vonatkoz5 r6szletes szabilyokat a Tirsasdg mindenkor hat6lyos t6,rsas6.gS
s z etz 6 d6s e tattzknaz za.

1.) A Taggyiil6s

A Taggp1l6s a T6rsas6g legmagasabb szintG dont6si szerve.
A Tagg)'fil6sre vonatkozo szabillyokat, valamint a Tagg5irl6s feladat- 6s hat6skor6t a t6rsas6gi
szerz6d6.s 13. cikke tartalmazza.

2.) ArUgyvezet6

tlgyvezetd

1{. 
Taggyul6s Ugyvezet\t valaszt 6s nevez ki a T6rsasig vezet6s6nek c6lj6b6l. Az

k6pviseli a Tlrsas68or- l_r*ffi szem6ryekkel szemben 6s 
"a 

torv6ny el6tt.
A T6rsas6g Ugyvezet6jlt az lgazgat6 cim illeti meg.

lz l}W.zet6 igzzgat6ra vonatkoz6 szabillyokat, valamint az
ko_te.1ez-etts6geit, feladat- 6s hat6skot6t a tfus,asilg szerz6d,6s 15.
III. / 3.3.1 ponda tafialmazza.

A tirsas6g tgyvezet6 rgazgat6ja: Genczler Iswin (sziiletett: p6cs, 1964. 07.14.. an: Hubert Anna,
7761.I{o.z6rmisleny, R6zsa utca 79/1. szdm alattt lakos), akinek mandatuma 2020. februi,r 01.napjdtol hat6rozatfan rd6tartamta sz6l.

Ugy'vezet6 igazgat6
cikke, vaiamint jelen

IJgyvezet6

jogait 6s

SZMSZ

10 2020.08.01. napjdt6t

'r 2016. 10.14. napj6t6l



A Feliigyel6 Bizottsdg

A FeliigyelS Bnottsig koteles a Tirsas6,g i.igyvezet6s6t, i.izletpolitikai dont6seit folyamatosan

figyelemmel kis6rni, v'rzsg6hi, ellen6rizni.
A Feti.igyel5 Bizottsigmegbiz.atasz 3 izLea 6vre s261.

A Feligyel6 Bizotts6gta vonatkoz6 szabillyokat, valamint a Feliigyel6 Bizotts6g feladat- 6s

hat6skor6t a tarsasilg: szerz6d6.s 1 4. cikke tattalmazza.

A Feliigyel6 Bizottsig trytrat a kovetkez5k:

1) Hoffbauet J6zsef (an.: Dr6ge r Zsurzsarrna k6n,7627 P6.cs, Bittnet Alaios irt 15. szim alattt

lakos), at<inet< mrnditom, zozo.iaruirr 1.-t5l 2022. december 31. nzpiugszol'

2) Udvatdi P6ter (an: Hegediis Zsuzsanna ML/ra,7624 P6cs, S6fu6ny utca 2' L'em' 1"a szilm

alatttlakos) ,ki.& mrrrdTto-^ 2020. iarruir 1'. napiiltol2022' decembet 37' napiargszol'

3) Hotv6th patrik (an: Takics Erika Ilona, 7677 Otf6, Turista utca 76. szim alatti lakos)

akinek manditoma 2020. ianuilr 7 . napiiltol 2022. december 37 . napiilig szol,

4) Kii6cziRudoH(an:Novoth h6n,7622P6cs,Baicsy-Zsrhnszkyutca4' 5'em' 15'a' szirr.alati

lakos), akinek -^rrd6*-, 2O2O.1anu6r 1. napi6t6l2022. december 31' napiirgsz6l'

5) szemet6din6 scheffe tvriria (an: szalatM6ia,7632P6cs, Nagy Imre utca' L26' sz6m alat[

Iakos) , akinek mandltuma 2020. iantir 7 . napiiltol 2022. december 31 ' mpiatg szol'

6) Gerencs6t Mikl6s (an: Misik Tet6,2,7623 P6cs, Kand6 KiLrrrilr. utca 10' fsz' 2' szdm alati

lakos), akinek mand6Lma 2020. ianuir 7. napi6t6l2022' december 31' napi6igszol'

3.) A KtinYwizsg6l6

AT6rsas6gI(onryvizsgii6lilt36vid6tartamravil|asztiaaTagglnil6s...-
A Konyw tzsgplon u}n^*or6 szab1lyokat, valamint , K"n1ot'i'sg6l6 feladat- 6s hat6skor6t a

tdrsasig1 szerz6d6s 1 6. cikke tartalmazza'

A T6rsas6g I(onlwvizsgll6ia az AUNA Ktt. Q622 P6cs, Liszt Ferenc utca 12'' cg': 02-09-

068253), amely a kon).v'vizsgil6i feladatokat Auth Szabolcs (an': olai Ilona Ter6z' 7631 P6cs'

Harangsz6 u. 71.. szLmalatti l-akos) beiegyzett konywizsg6l6 bevon,sivallilga el'

A konywizsg6l6 megbrzatasa 2020. irilius 1. napiitt6l2024' december 31' mpiilrg terjed6 id6re

sz6l.

4.) Bels6 kontrolhendszet

5.1 A bels5 ellen5rz6s tendszere a kovetkez6 form6kat fogla[1a nr1ag6ba:

Bels5 kontrollren dszet a munkaszervezetben:

o e vezet6k ellen6rz6si tev6kenys6ge,

. a. tars,sdg m$szali, termei6si, iazdasig 6s egy6b tev6kenys6g6nek folyamatba 6pitett

ellen5rz,5se,

o a thrsasd.g ftiggetlenitett be1s6 ellen5rz6se



Tulajdonosi ellen6rz6s:
o a tlrsasilg sz6mvrteli torv6ny szerinti besz6mol6j6nak ellen6 rz6,se a koni"r,'vizsg6l6 ltltal
. az iiglwezet6s ellen6z6se a Feliigyel6 Bizottsig feladatkor6ben

5.2 A bels6 ellen6n6.s 6tfog6 rendszet6nek mrikod6s66rt - a felel6ss6gi teniletek elhat6rol6sa
mellett- az l)gyuezet6 igazgat6, iltruhizotthat6skorben a bels5 ellen5r felel5s.
A Feliigyel6 Bbottsig szakmai tinyitisa 6s ellen5rz6se, valamint az lJgyu.zet6 igazgat6 dont6se
alapiin a'f6rsas6'gbels5 ellen5rel6tja el a tdrsasigbels5 ellen6z6s6nek feladatait.

5.2.1. A bels6 ellen6rz6s sord.n a bels6 ellen5r jogosult a kontrollingcsoport dolgoz5it, valamint
k6zbeszetz6si, jogi 6s egy6b speci6lis ismeretet ig6nyl5 munkat6rsakit az ellen5z6sbe bevonni.

5.2.2. Napi folyamatokba 6pitett bels5 ellen5rz6s
lJgyvezet6 rgazgat6 utasit6sa alapiiln a bels6 ellen6r szur6pr5baszer6 ism6tl6d6 ellen5r z6st v6gez
- meghat6rozott rendszeress6ggel - a folyamatban l6v6.igy.k tekintet6ben. Esetleges u'argil^tt
megillapitasair6l azonnal jelz6.st ad az igyvezet6nek 6s az 1lintettek sz6m6ra.

5.3 Y ezet6i ellen6rz6s:
A iogszabilyok, el5irisok 6s int6zked6sek v6gehajt is6nak ellen5z6s6 rdl, z munkaszervezet
b6rmely l6pcs6j6n 6116 vezet6 kciteles gondoskodni.

A kiilonboz 6 sztndr v ezetli ellendrz6seket:
o mffszaki, gazdasilg adatok elemz6se,
o kozvedenbeszimoltatl.s,
o kozvetlenellen6rz6sek,

6tj6n kell megval6sitani.

5.4 A munkafolyamatba be6pitett ellen6rz6s:
Az elTen6rz6s a munkafolyamatok ktilonboz6, el5re megh atilrozott, jellemz6pontjaiban trjrt6nik,ahol a tev6kenys6gen.=utun, hat6konysigi mennyis6gl'r,i. pr.rm6terei pontosan lem6rhet6k.A munkafolyamatokba 6pftett ellen5zisi ?"hdrtok 

^il 
ue t.u 6piilnitk a folyamatokba, illetven6vte sz6l6 tev6kenys6gi jegyz6kbe (munkakciri leirisba). A m,rrrkr,.igyi vezet6 kotelesgondoskodru az 6vr teljesitm6ny6rt6kel6s el5k6szit6s6r5l 6s lebon yo1t6,s6r6l.



III.

ATARSASAc Szpnvrzrrp

A T6rsas6g ^z 
lJgyuezrtS rgzzgato uinyitdsival 6,s m itt meghatdrozott szenrezeti fel6pit6sben

l6ga el feladztart.
A Tfusas6,g munkaviszony, kozfoglalkoztatisi iogviszony vagy megbizisi iogviszony keret6ben

foglalkoztij a a dolgozaf.rt. a nirnk r.iszo ny;a- ^ 
Munka Torv6nykonyve rendelkez6seit kell

alkalmazri, a kozifoglalk ozt^tasi iogviszonyta z Munka Torv6nykonyve, valamint 
^

Kozfoglalk oztfiasitorvZny, mig a megbLil"iiogorrronyfa a Ptk' rendelkez6s et' az rinyad6k'

1.) A t6rcasfugiitalhnos szenrezeti fel6pit6se

A T6rsas6g szenezeifel6pit6se az SZMSZmell6klet6t k6pez5 szen{ezeta 6b1?- szennt alakul'

A fels6bb szinten 6116 szewezeti egys6g vezet6ie- indokolt esetben - b6rmety rfunyitisa il::'w:

szinten ill6 szewezetet illet6leg annak vezetdi&,valamint az ott elhelyezked6 m'nkav6llal6t is

iogosult utasitani.

2.) A T fusasig szervezeti fel6pit6se

A szenezeten beliil ^z 
egyes szewezeiegys6gek megnevez6se 6s annak fel6pit6se az al6bbiak

szelint alakufz:

A)

B)
c)

lJgyvezetl igazgatb
1.Bels5 ellen6rz6s

U zemeltet6si 6s beruhi zisi rgazgat6

Komyezetv6delmi 6s szolg6lta tasi rgazgtt6

L / l. Y hllalati s z ervez6s

1. Marketing 6s CSR

2. Gondnoks6g 6s energed'ka

3. Rend6szet 6s vagYonv6delem

4. KegYeieti szolgilltatis

a. Kozteme-t6 fenntatt6s 6s iizemeltet6s

L/11. HR 6s igazgatfus
1- Proiekt koordinici6 6s kontrolling

2. B6r,munkaiigY
3. Munkav6delem
4. Informatika
5. Titk6rs6g 6s iigl'vitel
6. Kozfoglalkoztatas

A/III. Jog 6s megfelel6s
2. Jogi csoPort

^. Kinnlev6s6g kezel6s

t2 2020.02.0 1 . napi6t6l



A/IY. Gazdilkodis 6s sz6mvitel
1. Szimvitel6s ad6rigy
2. P 6nzigy- 6s finanszir oz6s terv ez(:s
3. Szdml|zis

B) Uzemeltet6si 6s beruhfz hsi igazgat6
B/I. Vdrosiizemeltet6si koordin6ci6

1. Kozrit 6s kozm6 fenntart6s
2. Parkol6si rendszer tizemeltet6se
3.. Zoldteriilet fenntartds
4..Erd6gazd6lkod6s
5.. Kozteriileti katbantart6s
6.. Beruhiz6s kozbeszerz6s 6s kontrolling
7.. KozAsztasd,g
8.. Kozoss6gi kozleked6s szervez6s
9. Kciztertilet hasznositds 6s ellen6rz6s

3. Kciziileti hullad6kkezel6s
4. Misodnyersanyag kereskedelem

C/I.Miiszaki vezet6
1. TMK,6s mfiszaki feliigyelet
2. Beszez6s 6s anyaggazJaU."aa,

3.) A Tirsasig vezet6 iitfusimunkavillal6i

3'1 Yezet6 allisri munkavilllal6 a munkiltat 6 vezet6ie,valamint a kcizvetlen r6nyit6sa alatt 6116 6s
.- 

t6szben vagy egeszben - helyettesit6s6re jogositott -i, -,rok"r, 6ltal6.Munkaszerz6d''s a vezet6rc vonatkoz6 renJelkez6s ek alkarmazhs[t irhatjael6, ha a munkav,llal5a munkiltat6 mrikod6se szempontiilb6l kiemelked6 l"i.rtauega ,^gy tourroitr, uirrlrrrl jelleg6munkakcjrt tolt be 6s alapb6re iter- 
^kritelez6 

legkisebb munkab6t h6tszeres6t.

A Tdtsas.ag yezet6 6llisri munk av6llal6i:
- Ygy""ret6 rgazgat6
- Uzemeltet6si 6s beruhdzdsi igazgat6
- Kornyezetv6delmi 6s szolgdiia rlsiigazgato

A vezet6 61l6sir munkavdllal6kiogillasiraa Munka Tcirv6nykonlw6nek 91. pontja u6nyado.

3.2 A vezetl illilsu munkav6llal6k feladata kiilonosen:

- Az ir6nyit6suk alatt mrikci d'6 szewezeti- egys6gek munk6j6nak szerve z6.se, *6nyit6sa 6sellen6rz6se oly m6don, hogy azok ater.6kenlfr6fr kcinikbe utalt feladatokat marad6ktalanul,

ffiutt' 
gazdasil'gosan 6"s a vonatkoz6 hat,ilios 1.rJ"rc"resek betart6rr 

--.u"tt 
hajts6k

- A munkafegyelmet megtartani 6s annak meg,,,ft6s6ta beosztottakt6l megkcivetelni.- Biztositani a szervezetilgys6gek zavartaranz, nrJt""ylgy-tt-.ir.od6s6t.

1. Kornyezetv6delem 6s min6s6giigy
2. Ko z s z olgllta t6 si hulla d6ks z 6Ii16 ri,.tz em



- A hum6npolitikai munka alapelveinek megval6sit6sa, gondoskodils az fu6nyitisuk al6 tartoz6

munkav6lial6k szakmai k6pz6s6r61 6s a vezet6i utinp6dis k6pz6s6r6l; a munkav6gz6s

szefvezette 6s hat6konnyS. t6tele, a takar6kossig elv6nek 6rv6nyesit6se.

- Gondoskodnak a ,logszabillyokban, bels6 utasit6sokban 6.s szabillvzatokban meghatitozott

nytlv6ntartdsok vezet6s6r6l 6s az el6rt inform6ci6 -szolgilltatis biztosit6s6r6l.

- K6pviselett, alar:isi - ki.ilonosen utalv6nyozisi 6.s ellen6rz6si i"*t - koriiltekint6ssel 6s a

T6rsasig6rdek6t szem el6tt tarfra gyakorolni.

- Felt6tlen biztositani, hogy a munkav6gz6s sor6n ki6llitott mindennemri bizonylat mind alaki,

mind tartalmi szempontb6l hib6dan 6s szilmszal<Mgpontos legyen.

- A szigoru szdmaddsu okm6nyok kezel6s6nek 6s 5rz6s6nek rendi6t matad6ktalanul megtartani

6s mfitatatni, valamint ennek biztositisiltfolyamatosan 6s visszat6r6en ellen6rizni.

- A c6.gb6lyegz6 6rz\s6t6l 6s haszn6lat6r6l int6zkedni'

- A U"tra er tiiis6 e[en6z6sek sor6n feltart hi6nyoss6gokat megsziintetni'

- Egpittmfikod6s kialakitasahat6silgokkal, belfoldi 6s kiilfoldi partnerekkel.

- Gazd1lkod6si 6s sz6mviteli vezet6 munkakorileg a jogi 6s strat6giai tgazgato :r:ilrryitdsa al6, a

tarsas;g gazd1lkodisat 6rint6 k6td6sekben kozvetlen hat6skorb en az igyvezet6 igazgato

lr{nyitilsa alatt6l'.

3.3 Lz U gyvezet6 rg zgato iogillilsa

3.3.7. Az U gyvezet6 igazgato iogillilsa
vil|aszga6sney1z1kiaT6rsas6gvezet6s6nekc6Ij6b6l.F6

feladata a Tfusas;| hat6konfr'eredm6nyes mfikod6s6hez sziiks6ges felt6telek kialakit6sa 6s

folyamatos biztositlsa, ^ "r"i'*"r.deg'hozzd 
tartoz6 szervezetT' egys6gek 6s munkat6rsak

tev6kenys6g6nek ir6nyitisa 6s 6rt6kel6se'

Lz lJgyvezet6 igazgt6a kod6tolt felel5ss6gfi tLrsaslgvezet6 tisz.tsegvisel5ie, a.,Tfursasilgvezet6s6t

munkaviszonyban l6tia el, a Tirsasig uJr.t6 6llrisri munkavillTaloia' Az igyvezet6 igazgat6

k6pviseli a T6rsasS,got harmadik szem6lyekkel-szemben 6s a torv6ny el6tt, valamint gyakorolia a

munk6ltat6i iogokat a T 6rsas6'gmunkav6llal6i felett'

4.)Aszakitgi(hgazai)vezet6k6ltal6nosfeladat.6shat6sktire

A szakig. vezet6i feladatokat ellit6 munkavilllalotnak feladatkore mindenekel6tt az l)g1vezet6

igazgtt6,iltal megha tirozottfeladatok r6szletes megtewez6s6t, a feladatok hat6kony vl'grehaitilsilt

biztosit6 munkafolyamatok 6s szervezei struktLa lialal<tt1sdq a beosztott munkav6llal6k

o6,.yit6sit,rralamint' a feladatok elv6gz6s6nek ellen6rz6 s6t, l6vihagyisilt foglalia magibzn a c6g

eglszlre kiteried5en.
Feladatuk az r6tyit6suk al6 tartoz6 munkav6[ar6k munkakurt.rriliiln,.k, magatartiskultnrfililnak 6's

felk6sziiits6g6nek foryamatos fejleszt6se. A munkasz enrezet vezet5inek feladatkor6hez megfelel6

hat6skor (dont6si, iavaslatt6teli, ,r6lemJnyez6si, valamint kozvetlen uitryit1si iogositv6ny) t6rsul'

igy a munk aszew.ietvezet6ifeladataik .iarara1rrtelies felel6ss6ggel tartoztak'

A z 6gazatt vezetSbeoszrisri munkatirsa i - az el6vi,l6si id5n beliil - felel6sek az ilhaluk feliigyelt'

rinyitott ,r.*.r.o egys6g Lltal vlgzett munkafeladatok6rt, azok v6grehaitils66rt' a tett

int6zked6sek6t, utasit6sok6tt'

Felel6sek az lttalwk i;nyitott szervezeti egys6g 6ltal vezetett rrytlvilrrtart6sok' adatszolgiltatisok

helyess6966rt.
Kotelesek biztositani a torv6nyess6g betart6s6t, valamint felel6sek mindazok6rt 

^z

int6zked6sek6rt, amit iog6ll6suknak, h#skoriiknek, beoszt6suknak megfelel6en tenniiik kell'

illetve tenniiik kellett volna'



5.) Csoportok 6s munkakiiriik kialakit6sa

A munkaszervez6s rugalmass6ga 6rdek6ben ^z egyes szervezed. egys6geken beliil, yagy
kcizvedentil ^z illet6kes igazgat6hoz kapcsol6dva, csoportok 6s/vagy egyedi munkakorot
kialakit6sa az lJgyvezetl igazgato l<tzir6lagos hat6skor6be tartozik. e UaUt<iiand6 csoport vagy
munkakor a kapcsol6d6 felettes szervezett egys6g vagy munkakor alapvet6 felel6ss6gl ;;
feladatkor6nek megval 6sitasihoz kapcsol6dhat.

6.)A szerezeti egys6gek tagiainak fog6ll6s a, feladat- 6s hatfskiire

6.1. A munkav6llal6k, a kozfoglakoztatottak )ogillasdt a Munka Torv6nykcinlwe, a
kozfoglalkoztatilsi tcirv6ny, a Kollektiv szerz6d,6s rendelkez6sei, valamint az ezek alapjlnkotott
munkaszerz6d6sek, kozfoglalko ztatasi szerz6d6sek hat6rozz6k meg.

6'2' A szewezed esrslryk tagatnak feladat- 6s hat6skor6t az egyes munkav6llal5k,
kozfoglalkoztatottak munkakori leuisilban kell meghatdrozri. A munkakori leir,sok elk6szit6s6t
igaz gatoi utasit6 s s z ab 6ly oz z a.

6.3. A munkav6llal6k jogai

A munkavillal6k jogosultak:
- a munkavigz6shez sziiks6ges felt6telek igenyi6s6re
- megismemi feladatukat, hat6skcjriiket 6i felel6ss6giiket a munkakori leiris 6.s a vonatkoz6

szab6lyoz6k alapjin
- megismemi a Tfusasl'g c6lkitriz6seit, sai6t szewezer-. egys6giik c6ljait, r6szt venni ezek

l<talal<ttas6ban, javaslatokat, 6szrev6teleket ienni munkijukk"al alrr.fiigg"rb",
:i1i,l_T1,,tt, t:.Turrukkel kapcsolatban 6rt6kel6seket ig6nyehi? megismerni , ezekr6tvelemenyt nyilvdnitani

6.4. A munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak kciteless6gei

A munkavillal6, a kozfoglalko ztatottkoteles:
- a iogszab6lyokban, bels6 utasit6sokban 6s szabillyzatokban el5irtakat betart ani, a r6,sz6temunkakor6ben kiielolt vagy esetenkent megh atLrozott feladatokat, utasitasokat a Tfusas;.gc6lkit6z6seinek megval6sft6sa 6rdek6ben i a legjobb tudisuk szer-int elv6rhat6

gondo-ss iggal, ponto san, felel5s s 6ggel elv6gezni
- az el6itt helyen 6s id6b"rr, -rrk6.r. f6p., 6llapotban megjelenni munkaideje alatt amunkdltat6 tendelkez6s6re 6llni 6s munk6t r.3gezni. '
- munkatirsuvalegynttmrikodni.
- munk6ja sor6n kciteles betartani a munkateri.i.let6re vonatkoz6 munkav6delmi es tfizrend6szetiutasit6sokat, valamint minden olyan szab 6lyt 6s utasit6st, amely a munkav6gz6s hely6tevonatkozva 6rv6nyben van.
- a munkateriilet6n dszlelet hi6nyossdgok:, 

^ 
munkii6t akad6lyoz6 vagy hit6ltat6 t6nyez6kre,koriilm6nyekre felettes6nek figyeknZt felhivni, u mrrrk, hat6konyabb elv6gz6s6re ir6nyul5eszrev6teleket megtenni

- Nlegtagadni az utasit6s teljesit6s6t - jelent6si kotelezetts6g teljesit6se utan - ha annakv6gehait6s a m6.s szem6ly 6let6t, testi 6ps6g6 t, yagy eg6szs6g6t-v eszlryeztett.- a T6tsasig t,laidondt 6vri, baleset ,^gr7 
^iyags{a, i.gaar6se 6rdet6ben int6zked ri, vagv azint6zked6s sziiks6gess6ge eset6n 

"rr" az 
-illet6kes 

figy-etm6t felhivni, iarer, adni. A



munkafeladatok ell6t6sdhoz rendelkez6ste bocs6tott munkaeszkozoket, felszerel6seket

tartozikgondosan meg6iznt 6s azokattendeltet6sszerien zTirsasi,g 6rdek6ben hasztilni.
- aT6rsas6g iigyfeleivel 6s munkatdrsaival szemben el6z1keny, udvarias 6s figyelmes magatatt6s

tanrisitani.
- a munkiltat6nak el6zetesen 6s irisban bejelenteni z mils helyen tort6n5 foglalkoztatisit vagy

t6nyleges munkav6gz6ssel egyiitt iin6 egy 6r]n' / t6rsas v,llalk oz6s6t.

- a T6Jsas6ggal, a i6rs^s6,g-mfikod6s6vel kapcsolatban tudomisira 1ut6 birmilyen iellegri

inform6ci6t iizleti titokk6nt kezelni 6s gondoskodni arr6l, hogy ilyen titok m6s szem6lyek

tudomisira ne iusson.
- aTirsasitg 1tltai elrendelt szakmai oktat6sokon, tov6bbk6pz6seken, melyek.a munkafeladatu

ell6t6,sdhoz sziiks6gesek r6szt venni, 6s munkakor6hez el6tttvizsgilkat letenni.

- aTilrcasigi vagyont v6deni 6s gyatapitani.

- a BIOI(OM Nonprofit Kft. i6 hirnev6t meg6tuli'

Mentesiil a munkav6llalo a munkav6gz6si kotelezetts6ge al6l iogszabalyb?: meghatirozott

esetekben. Egy6b vonatkozisban a munkav6llal6k iogT[6s6t munkaszerz6d6siik, szewezei

egys6gen b.ltIi beoszt6suk, a Munka Torv6nyko"y". 9! a Kollektiv Szerz6d6's hatitozza meg'

Fieljss6giik iyal1bar munkakori feladataik - megfelel5 min6s6gff 6s hat6sfokir - elv6gz6s6re,

tov6bbi imunkafegyelem, a munkarend betartisin teried ki.

6.5 A v6gzett munka elbir6l6sa

Minden vezet6 koteless6ge, hogy a szewezedleg al6tendeltek munk6i6t, atnak szinvonal6t 6s

eredm6nyess6g6t rendrrJ.r"r Zrt6kelie, ".r.L" 
etedm6ny&61, a felmeriilt probl6m6kr6l 6s

megold6si lehet5s6geir6l a munkahelyi felettes6t t6i6koztassa.

Vezet6k koteless6ge ezen felii{:

- az 6ltaluk vezetett szentezei egys6g k6pviselete, munk6i6nak tr6nyitisa' eredm6nyes

mfikodtet6se 6s ellen5rz6se,

- tervezett dant6r.ik egyeztet(:se az (,ttntett szewezeiegys6gekkel, iliewe kiils6 szervezetekkel'

- szet\rez.ti 
"gyr6giik 

rittoae.i felt6teleinek sai6t hat6skotben megoldhat6 biztosit6sa'

- a feladatot -"g?ogrlmaz;sz6s megismeftet6se ^ 
szervezetaegys6giikben dolgoz6kkal'

7.)A munkiltat6i iogok gyakotlisa

7.1 Amunk6ltat6i iogok gyakotlasa a munkav6llal6k munkaviszony6val' akozfoglalkoTtat3l*

kozfoglalko ztatisi logvrszony6vrl krp.rolrtos valamennyi k6td6sben val6 dontr6s iog6t jelenti' Ide

tartozlk u -o.lirr.i "rony, 
kazfoglalko ztatksi iogviszony l6tesit6se' - . 

megv6ltoztatas^'

megsziintettise, a ui, e, egy€b myag1 Jsztonz6s ^.glrupitasa, 
a munka min6sit6se' felel6ss6gte

.rot 6t 6,s rnyag1 felel5ss6g alkalmazilsa'

A T6rsas6g alkalmazottai felett a munk6ltat6i jogok gyakorlisit m ngyvez.t6 igzzgato l6qa el' A

vezet6 iJasu munkav6llal6k vorntkozfusiliat a munk6ltat6i iogkor gyakori6sa a

munkasz erz 6d6sb en foglaltak sz erint tort6nik'

7.2 Lz tJgyvezet6 igazgat6 jogosuit egyes,munlir1at3i iogok gya\ot.l^:i^t a T,rsasilg mis

munkav6llal offa 
'mthizrl^. 

Az 6truh6zott"munk6ltat6i hat6skoi- a kozfoglalkoztatottt jogviszony

kiv6tel6vel - nem teriedhet ki a munkaviszony l6tesites6re 6s megsziinlet6s6re' Az lJgyvezet6

igazgato ^, atolioti iogokat b6o"ik;;, ;dokolis n6lkiil mag1hiz vonhatia' 6s a munk6ltat6i

jogkot gyakorl6iak6nt elifuhal



7.3 Atruh6zott hat6skotben munk6ltat6i jogkor gyakorlilsilra jogosultak a szak6,g yezet6k zz
al/}bi korben:
- utasit6si 6s ellen6rz6si joggal rendelkeznek 

^z irinyit6suk al6 tafioz6 munkav6llal6k,
koz foglalko ztato ttak fokj tt,

- meghatirozzdk a munkakciri 6s napi feladatokat, felosztj6k az tinyitisuk al6 tafioz6
munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottak kozott 6s ellen5rzik azok v6gteh ajt6sit,

- az irinyitisuk alatt 6llo munkav6llal6k, kozfoglalko rt^tott^k szzLadsi,ginak beoszt6s6t,
ig6nybev6tel6nek. id6pongit i6v6rhagy)ik, u -.rrrliban tcjltcitt idejtiket r{azoljik, elv6gzett
munk6juk mennyis6g6t 6s min6s6g6t ellen6rzik,

- 6rt6kelik a beosztott munkav6llal6k, kcizfoglalkoztatottak munk6j6t.

e nruro#i RENDJE

1.) A Tirsas6gon beltili kapcsolattartds

A T6rsas6g szen/ezete a szewezeti egys6gek fiiggelmi kapcsolati rendszer6re , a szakmaihat6skori
kapcsolatokra, valamint a kootdinativ-egyrittmfikad6s el*re 6ptil. Ennek megfelel6en a szefrrezetmagasabb fok6n 6lfo vezet6 kinyitil,sa al6 taftoznak a szewezen felipit6sben meghat;tozottalacsonyabb szint6.. sze.w.ez2tt egys6gek vezet6i, akik r6sz6te utasit6st 6ltal6ban kcizvetlenfelettesiik riq6n kell adni, ilietv.',rtirit6.t kcizvetlen beosztottaiknak adhatnak. A szervezethat6kony m6kod6se ugf.af{kor megkiv6nja, hogy a szenezetr hierarchia 6ltal meghatirozottfiiggelmi kapcsolatokon ki'iil tzakmJ iilnyititsi 6I'egyrinrnrikod6si kapcsolatok is l6testiljenek amunkaszervezet kiilonboz6 egys6gei kozott.

1.1 Ftiggelmi kapcsolatok
Minden szewezett egys6g 6s minden munkav6llal6, kozfogl alkoztatott kcizvetlenril csak egyvezet6vel 6ll fiiggetmi kapcsolatban. A. Tl,rcasdg ,r"*rr.{a, beh.il a szolg6riatt rit betart6samindk6t trinyban meghitirozott: a beosztott munkav 6llal6nak, korfoilrlko ztatottnak 

^munkav6gz6ssel, annak konilm6nyeivel cisszefiigg6 6szrer.6telei t iltalibaln a ftiggelmi ftbetartds|val kell 6rv6nyesiteni, ennek eredm6nytelens6ge eseten el6terjeszt6s6vel a szervezefr,fel6pit6 s sz erinti magasabb beosz t6sri v ez et6ho z iordrrlhrtak.

A munkasz ervezet eg6sz6re vonatkoz6an utasit6st csak azUgywezet5 rgazgatoadhat ki.Az egyes szen'ezett egvs6geken behili egyiittmrikod6s osslhangl.efi 
^z adott szewezed.egys6gv ez et6i e felel5s. f orm6i: megb es z6l6.ek, T.ry.gyz6s.k, egy.z tet6 sek, stb.)

trft';::* 
eg6sz6te vonatkoz6 egyrittmrSkcid6s osszha ng16t az tgyvezet6 igazgato biztosiga.

o SZMSZ 6s m6s bels6 szab6lyzatok
o rgazgatoiutasitisok
o vezet6imegbesz6l6sek, 6rtekezletek
o 6dratok, feljegyz6sek, koordin6ci6k.

1.2. Szakmai kapcsolatok
A T,rsasigon beliili sz1\yai iilnyitds a jelen Szervezeti 6s Mrikcid6 sr szab1lyzatta, valamint atitsasS'gs 6s szakmai szabalyzatotra ap.it. F,-zen szabillyzatokbanmeghathrozott Lcirben aT6rsas6,gkozponti szakmai szeweze-ti egys6gei ir6 nyit6,koordir6l6, 6s 6r6kel6 feladatokat latnak el.



1 .3. Egyiittmtikod6si kapcsolatok

a ) T a n ti cs ko zdsi kab cso la t

-

{"r"*rr"ti 
"gyr.g"k 

feladatkoriiket kozosen 6rint6 k6rd6seket els6sorban kcizveden kapcsolatok

form1i1ba1- k[iele..k tnt6znt. Ha k6t vagy tobb szertrezett egys6g feladatkor6t 6rint6 valamely

k6rd6sben a felel5s vezet6k szem6lyes tligyalils ritj6n nem iutnak meg6llapod6sm, kotelesek kell6

id6ben felettesiikhoz fotdulni.

b,l Tddko4atdsi ds srylSiltatisi ka?csolat

Wyu,oue'ila"y.r"ekv6grehait6sihozsziiks6gesegyiitunfikod6skeret6benazegyeS
szervezetek egym6st informilni artoztak, teh6t egym6ss'l tiilkoztatisi' ielent6sadisi

kapcsolatban 6llnak. Ennek ketet6ben kotelesek:

- egym6s megkeres6s6re, legiobb szakismereti.ik szerint hatilid6re vLlaszt adni' vagy annak

^U"daty 
at m€g a hatdnd6 leifutta el5tt kozolni

- kapcsol6dJ szakteriiletek ,61em6ny6t kik6mi, v^gy rzokat tatgyalista meghivni' ha egyes

szakk6rd6sekben a Thrsas[g gazdilrkodhsit r6nyegesln 6rint6 iavaslatok .k6sziilnek, 
vagy ilyen

int6zked6seket k6szitenek er6, az egyiittrnffk6d6; Jr6n 
^ 

t6rsszerveket az 1szley hi6nyoss6gokr6l

halad6ktalanul 6rtesiteni, sziiks6g eset6n az ilet6kes t6rsszerv vezet6i6nek - v^gy felettes6nek -

int6zked6s6t k6rni

q) Etlend4si kaPcsolat

Az elfen6rz6si kapcsolat alapelvei: 
ri- i^oosrrrr zz lrtila :gys6gen belirr az

o a szewezeiegys6g iezet6ie mindig logosult az 6lta,1a vezetett szefr/ezea e

ellen6rz6ste
oavezet6iogosultazalhtende|tszer,ezetlegys6gek-munk6j6nakellen6z6s6re,.-.--^|^A^
o a Tirsasdi-iU.ief..r ellen5rz6 szervei logosultak valamennYi szer\tezet' egyseg es

munkav6llal6 munk6)6nak ellen5rz6s6re'

Az ellen6t z5 szen'ek u ellen6ru6" ;;;; vezet6l6nek "'gv *l-g:?:t::: 
nem adhatnak

utasit6st, nem fegyermezhetnek. e niuar<iar iz eren6rzott szewezeti egys6g vezet6i6t, ill' annak

felettes6t kotelesek tailkoztatn'

2.\ LhelYettesit6s tendie

2.TAtirsasigoperativszewezeirendszet6trigykell-kialakitani,hogymindenvezet6nek,illetve
munkateriilet felel6s6n ek szeweze,rr.J rr"ry.fi"rit6r6t biztositsa, minden vezet6nek kinevezett'

f#J;3tJ,Ty:H"1:-?,T; hat'skore, ennek hi6ry6bar a helvettest o,asa ^ vezet6 ieloli ki

f;:ff,tjr',Hl;I.!jf,'r',? lrtati,"os szablryt6resetregesen ertbr6 formiit a munkakori letu6sok

tartalmLazzik.

Egy6bvezet6esetenk6ntihelyettesit6s6r6lsaj6that6skorbenint6zkedik.
A beosztott dolgoz6k iiland6vagy eseti helyettes6t a szakterirletvezet6ie ieloli ki'

^'1"T;rl'oT[:il:xf;"il ^)ogosultt6l 
ir6so.s hetyettesit6si kinevez6st kapott' A.vezet6

^k^dalyozit^sa 
eset6n ^, att^;Iia helyettes int6zkedik mindazon iigyekben, amelyeket a

vezet6 maginaknem tattott fenn'

- Amennpi:" , vezet6 akadllyoztatBsa rnntt sziiks6g van olyan k6rd6sekben fell6pni'

melyeket a vezet6 magi,,ak,fi;;; , u a\^ndo hJytttt' k6ttl"s a dont6s6t ideiglenes

ielleggel meghozni'



A vezet6 munkakcir6nek
munkakcir6nek 6tv6tel6re
6tvev6t.

- A helyettes nem int6zkedhet olyan - a vezet6 6ltal maggnak fenntartott - tigyekben,
amelyek elhalaszt6sa 

^ 
v ezet6 akadilly oztatasdnak lel6rtitrg lehets6ges.

Az ideiglenes helyettes it6s szabillyu:
- Ideiglenes helyettes az, akit a vezet6ie a helyettesit6ssel meghatdrozott id6tafiamra,

esem6nyre, figyletre, feladatra kijelol.
- Beosztott dolgoz6 helyettesit6s6re lehet6leg 

^zonos 
v^gy hasonl6 munkakorri

munkavillal6t c6lszerri kijelolni.
- Eseti helyettesit6sr5l akkot van sz6, amikor a helyettesit6 szemlly egy konkr6t esetben j6r

el m6s nev6ben, irdsos vagy sz6beli megbizils alapj6n.
Eseti helyettesit6s eset6n a munkakoi 6tad6s5r['iltal6ban nem kell irilsba foglalni csak
akkot, ha azt az eg/tk fllhatilrozottan k6ri vagy utasit6sban elrendelt6k,

A helyettesit6s id6tartama alatt tcirt6nt esem6nyekr6l a helyettesit6st v6gzd a helyettesitettnek
r6szletes besz6mol6si kotelezetts6ggel t^fiozlk,ill.to" a fiigg5ben l6v6 iigyeket 6t kell adda.

2.2. Munkakrir 6tad6s_ 6w 6tel

Szem6lyi viltozis esettin, .,:agy 
^ 

munkavillal5 helyettesitdsekor a munkako r 6tad6,s-6tv6tel6re vanszr'iks6g' amelynek t<i5te-u9n..1 folyamatban l6v6 iigyeket, a munkakcirel kapcsolatos el6ft6sokatesttasitisokat 6t kell adni, illeto.6t kell venni.,{, "gyJ 6tad6sd,6rt az 6iad,6munkav6ral5 a

6*6tel&e a munk6ltat6i jogot gyakod6 felettes vezet6, beosztottpedig az illet6kes szewezeti.gyr6f rr"z"t6je ad. rrt .it,i.tJ, jer6rt r<t az

v6gleges munkakcir.itadfus 61 ]! napot meghalad5 helyettesit6s eset6n 6tad6s-6t\,6teli eljir6st kelllefolytatni, 6s jegyz5konl.vet kell felvenni.

P'nzkezellssel 6s a p'nzkezel6s szab6ly at al6. tartoz6 eszko.zkezel6ssel megbizott dolgoz6khelyettesft6se eset6n-minden esetben iegyz6konyv felv6tele mellett kell a munkakci rt 6t^dn1. H^el6re nem tervezhet6, rendkivrili ot rJrr-"*" zt6benv6lik szriks6gess6 a helyettesit6s, irgy a felettes

fffi:ffi::tu!;ff.'uob "sv munkat6rs egvrdejri jelenl6t6ien iesyz6konyv felv6tele meuett a

A munkakor itad6s-6rv6tel sor6n a kcizvetlen felettesnek jelen kell lennie. Az atad6,s-6tv6tek6lk6szitett jegyz6k6nyvnek taralm azria kell:
o az 6tad6's-6tv6ter id6pon g6t, a jerenr6v6k nev6t es beoszri.s6to 

:X^::i::" 
munkakcjffel kapcsolatos 6ltal6.nos jellegu t6i6koztat6st, jelemz6

o a folyamatban l6v6 tigyek ismertet6s6t, a megteend6 int6zked6seket, az ezel<kelkap cs olatos -.g,.gyr6-;k"to az iltadds ylrqrattk6pez6 okminyok, utasit6sok, munkaeszkcjzcik felsor oli,s6to az 6tado, iil. dtvev6 esetleges 6szrev6teleito a jelenlev6k alAtas6,t.

Az 6tad6's-6dr6teh eljarS'st a munkavallal5 felment6s6t, munkak owlltozS.st kcivetSenbalad6ktalanul' de t:g.k3:5fP t5 napon behit. kell [fbt; Ha a munk^k6; betcilt6s6re rijmunkatdrsat nem jeloltek ki, u -rriakcirt a kcizvetlen felettesnek kell 6tvennie. A kcizvetlenfelettes ezt kdvet6e n e iegyz6kony'vel ,J1^ terauu tov,bb a munkakcirt.



irisbeli szabhlyozfus

A Szervezeti 6s MfikodEsiSzabillyzat el6tr6sart, a munkaszervezet tev6kenys6g6nek egy-egy r6sz-,

ill. szakteriiletlt szabillyzatok eglszitik ki. C6ljuk a bels5 szewezetts6g, hat6kony lr:ilnyrtds 6s

sz6monk6r6s megval6sit6sa. A szabillyzatoknak a mindenkor hat6lyos iogszabillyokon alapulva

6ttekinthet6nek, konkr6tnak 6s minden koriilm6nyre kiteried6nek kell lenniiik.

1.1. Szabhlyzatok tendie

A T6rsas6g ill6st foglal a min5s6g- 6s kornyezetbarat tev6kenys6g mellett, amely biztosiga a

min5s6g J.olgarcatdsJk 6. -onkakdrt tm6nyek, valamint a-gazdasfugos mfikod6s megteremt6s6nek

6s folyamatos iavitkshnak felt6teleit, ennek 6rdek6ben min6s6g-' komyezet- 6s

inform6ci6biztons6gi [6nyit6si rendszertel rendelkezik.

A szabvinyok 6ltal megkovetelt szabillyozisok- 6rtelm6ben a dokument6ci6s rendszer

folyamatleir 6sa., utasitisai, 
"a 

rendszetbe bevont technol6 g16k, r6'szben bevont szabillyzatok' az

igazg*6rutasit6sok 6s az SZMSZ biztositiLk a titsasig {olyamatainak hat6sos mfikodtet6s6t 6s

szabslyozottsdgill

? sztbLlyzztok r6szletes, Ltfog6 sztbilyozisai valamely tigab! 
-sz1\mai 

teriiletnek vagy

probl6makomek. E*7.ry.r.egrrf. hrta.o,^d^n vagy hataiozo; ide,f lehet' elk6szit6siik sok

esetben kii{s5 i 
ogsz a;billy iltil meghzt5;rozotl

A szab1lyzatokat tzugyvezet6 ig.n,r{^.gbtzirsa ?-b.pi.a:kell 
kidolgozn a t6m6ban 6rdekelt 6s

6rintett szervezeti. egys6gek "er.-eryZ?ek 
klkfial:""r, ilet"t koz.remffkod6s6vel' A

szabLlyzatokat a kozre-tr.aaa ,r"*"r"i-Jgy.ag"kt1F. d.--dtn esetben v6lem6nyeztetni kell a

io$ 6s megfelel6si vezet6vel 6s ,-u:i,a' szabillyozksi rendszer egys6gess6g66rt felel6s

munkav6llal6val, akinek feladata ellen6rizni a szzb"Llyzat tartalmi, vatamint a hat6skori 6s

ferer6ss6gi er6r6srnak a szakszertrr6g6t. A kiadisra kerii{t t6rsas6gs' szabillyzatok a iogszab6lyokkai

l. , irggf"Ie sihatirozatokkal nem lehetnek elient6tesek'

A T6rsas6.g mfikod6s6t els6dlegese., , s'"*" zet- 6s N{fikod6si szabillyzat hatirozzt meg' A

munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak ;;^l;. tot"Lr"ttr6gei tekintet6ben a Kollektiv szetz6d6's

f3":T?:f',1"fffi::ffi zab'rvzatot a r6rsts6g igvvezet6 igtzsatgla-!?slta i6vi 6s an6r

t616koztat1a a Feliigyel6bizotts6got e, 
-, 

ia''"^'a{ toi'iaot'otA. A Ko,,"kti-' Szetz6d6'st az

U gyv ezet6 rg^rg^tiiiati meg ^' 
{'^"" 6rdekk6pvis eleti sz ervekkel'

A t6rsasigi szint. szakmai 
-rr 

Aaryr toU^t-u U)gyt.,et6 tgazgat6 hryyia iov6' 6's v6grehaitisukat

alskilsivalrendeli el'

b) A Szeruezeti 6s Mffkod6si Szab6|yz*tal .egy,etemlegesen 
alapvet6en, de oem

l<tz6r6lagos tt - 
^zal6bbi 

bels6 J"iii,"",okhf,tir"'6kLeg a tarsasigmfikod6s6t:

- Min6s6 fuilrryitdsi 6s Kornyezeti K6zikonyv

- Kollektiv Szerz6d6's

- Cafeteria szabillYzat

- Hum6nPolitikai szabzlYzat

- Etikai 6i viselked6si k6dex

- P6nzkezellsi sztbillYzat

- Onkolts lg-szilrrrit6si szabillyzat

- Sz6mvit ei szabillyzat' szimlanlkor' sz6mlarend



- Lehirozisiszabillyzat
- Selejtez6.si szabilyzat
- Beruhdzisi, beszerz6si 6s kozbeszerzlsr szab6lyzat
- Adatv6delmi 6s adatkezel6si szabillyzat,
- Informatikai biztons6,gp szabilyzat
- G6pj6rmri iizemeltet6sr szabilyzat
- Hat5s6gi ellen6rz6sek alkalm6val betarand6 szabillyzat
- Bels6 ellen6rz6si szabillyzat
- Faanyagkezel6si szabillyzat
- Iratkezel6.si szabillyzat
- Anyaggazdilkod6siszabillyzat
- Munkaid6 nyilv6ntartl,siszabillyzat

.) Szabillyzatok nyilv6ntartilsa,karbantartil.sa

A szabdlyzatok nyilv6ntati,s6t6s kezer6s6t a titk6rs6g v6gzi.
E'nnek keret6ben koteles dokumentd cios tilrutkialakitanil a jelenleg hatillybanl6v6 szabillyzatokr6lnyrlvintatist vezetni, ahatillyonkivril helyez ett szabilyzatokat- megjelolve - kiilcin t6rolni.A nyilv6ntartisb6l legyen meg6llapithat6:

o mikor, milyen t6m6ban keriiltek kiadisra a szabillyzatok
o a m6dosiris id5pontja
o a szabdlyzatkl.szit6ie
o a szabdlyzat karbantart6s6.6rt felel6s megnevez6se

a szabilyzatot kik kapt6k.
Az eredeti p6ld6ny meg5rz6s6r6l 6s sokszo tositSsir6la titk6rc6g gondoskodik.

.^r;:);!;Xkarbantartas6t 
annak a szem6lynek kett figrl.r"-;r r.iremie, aki eredetileg felel6s az

1.2. lgazgatiliutasitdsok

Az igazgat5i utasit6sok t6szletes vagy, 6tmenett 
- 

szabllyozasu valamely 6ltal6ban, de neml<tzfu6lagosan szffkebb szakmai tenitetriet< vagy ptobl6-rt i-"t, esetenk6nt az 6,w;nyesszakmai

Z':21y::.-k 
kieg6szit6s6t, pontosit6s6t, vagy m5dositis6t szotg6t16k. urtaryrr. visszavon6sig

Az egyes szab6lyzatok kiad6sa formailag rgazgat6iutasit6sk6nt tcir6nik.

ffi1tffi:l*?H.' 
dokumentumkezel6 rendszerben keriitnek nytrv6ntartasba, nyilv6ntart6suk

v6gtehaj t6s uklrt zz utasit6sban 6rintettek ferel6sek.
Az utasit6sban rendelke:i \.u ahatalybal6p6s napj6r6l, ennek htinyiban 

^z 
nemlip hatllyba.Az igazgat6i utasit6sokkal kapcsolatos kifog,i s6t 

'6.szrev6tel6t 
b6rm"ry* -r.rr., vdlJal6jogosultirfsban a atkilrsS'gon keresztiii az tg*ezetS rgazgato el6 terjeszteni. A munkav 6llal6 azonban ezesetben is koteles az utasit6sbr., rogirltrk 

^t ue-gr.i^itani miniaddig, amig az utasit3s v6.grehajt6,s6tfel nem fiiggesztik, nem m6dos itjirf, vagy nem vonjik vissza.

1.3. Kiirlevelek 6s k<izlem6nyek

A korlevelek aTilrsasi.Sol 
leliili bels6 t6j6ko ztat6st szolg6lj6k.A kcizlem6nyek a T6rsas6g ktils6 kup.roluti rendszer6bei,ar,ira tijlkoztatast szolg6lj6k.



1.4. Munkakiiri leirdsok szabhlyozhsa

A munkakori leir6sokat a szertrezett egys6g vezet6je a munkaiigyi csoport bevon6s6val k6sziti el.
A munkakori leir6snak t6szletesen tafialmzznia kell a munkav6llal6 feladatkor6t, jogkor6t 6s a
munkav6gz6ssel kapcsolatos felel6ss6g6t.

A munkakciri 1efu6sok kcitelez6 elemei:
- a munkakor betolt6.s6hez sziiks6ges v6gzetts6gek, tapzsztalatok, meghatilrozisa
- a munkakorhoz kapcsol6d6 6ltal6nos 6s kiilcinos feladatok meghatilrozisa
- dcint6si jogkor 6s felel6ss6gmeghatdrozdsa
- a bels6 6s kiiis5 munkak<iri kapcsolatok meghatirozdsa
- felr.igyeleti, ellen6rz6si kcitelezetts6gek meghatarozdsa
- akozveden felettes megjelol6se
- a helyettesit6s rendj6nek meghatirozilsa
A munkakori leir6s iov6hagy6ja az lJgyu.zet6 igazgat6 vagy a teriilet6rt felel6s vezet6, a
szerv ezet7. fel6pit6s szerinti 6rintetts6gnek megfelel6en.

A munkakori leir6s egy eredeti p6ld6nyin az iltvltel t6ny6t 6s id6pontj6t a munkavilhl6val
rgzzoltatti kell. A munkakori lefuist a munkaszen6d6shez kell mell6kletk6nt csatolni.

YII.
EGYEB RENDELKEZESEK

1.) Titokv6delem

A t6rsas6g mffkod6se tekintet6ben a lev6ltitok, az iizemi vagy iizleti titok v6delme min6siil
alapvet5nek.

A levdltitok szempontj6b6l lev6lnek min5siil aTdrsasig mrikod6s6vel <isszefiigg6sben keletkez6,
kozlem6nyt tartalmaz6 z6rt kiildemlny, akir a Tirsashghoz be6rkez6, akir onnan kimen6,
tovibb6 az elektonikus 6ton 6rkez6 kiildem6nyek, ide6rtve a bels6 adatforgalmat is.
Amennyiben az Adatv6delmi 6s adatkezel6si szabilyzat, lnformatikai biztons6gi szabillyzat
elt6r6en nem rendelkezik, lev6ltitkot - 6s ezzel egyiitt minden tov6bbi cselekm6ny n6lktil a

szemllyhez f6z6d5 jogot - megs6rti az, zki m6s 1eve16t ftozl6st tzrtalmaz6 z6rt ktildem6ny6t,
tov6bb6 az elektronikus levelet) felbontja, megszerzi, megnyitja, vagy illet6ktelen szem6lynek
iltadja abb6l a c6lb61, hogy annak tartalmilt megismerie
Idegen lev6l 6tkez6se eset6n ^z iratkezel6si szabillyzat idevonatkoz6 rendelkez6seit kell
alkalmazri.

Uzteti titokaTilrsasS"gmffkod6s6vel, gazdasS,gp tev6kenys6g6vel kapcsolatos minden olyan adat,
t6ny, informici6, megold6s, amelynek titokban maraddsihoz a-Iilrsasdgnak rr6ltinyolhat6 6rdeke
fiz6dtk,6s amelynek titokban taftilsa 6rdek6ben atilrsasS,ga sziiks6ges int6zked6seket megtette.
Uzleti tttok az is, melynek illet6ktelen tudomisira lutAsa aTilrsasS,g zavartalan mrikod6s6t 6s/vagy
arryagr, ill. egy6b m6lt6nyolhat6 6rdekeit veszllyezteti (igy iizleti titok pl. a tirsas6g iigyfel6nek
szem6ly6re, adataira, vagyoni helyzet6re, nrlajdoni, iizleti kapcsolatalna vonatkoz6 adat, illet6leg a

tilrsasig mrikod6s6vel kapcsolatos adatok pl. sz6mlaegyenleg, stb.). Az iizleti titok v6delme
kiteled a tarsasigot illet5 szellemi alkot6sokkal kapcsolatos v6delemre is, ide tartozik pl. a know-
how, teh6t a vagyoni 6rt6kfi gazdasig1, mffszaki 6,s szervez|,si ismeretek 6s tapasztalatok is iizleti
titkot k6peznek.
Az izlea titok szempontiib6l bbaLmi viszonynak min6siil kiilonosen a munkaviszony, 

^munkav6gz6sre ir6nprl5 egy6b jogviszony 6s a tagsig1jogviszony. Uzleti kapcsolatnak min5siil az



iizletkot6st megel6z6 tajlkoztatas, tirgyalils, ajdnlattltel akkor it, ha azt nem kcjveti

szerz6d6skcit6s. Ugyf6lnek min6siil mindenki, aki szolg6ltatistvesz ig6nybe a-l6rsasigt6l.
A T6rsas6g minden alkalmazottja kciteles a m:unkiia sor6n tudomisira jutott iizleti titkokat,
valamint a munkiltat6ra, illetve tev6kenys6g6re vonatkoz6 alapvet6 fontossig{r inform6ci6kat
rrreg6nzri. Senki nem kozolhet illet6ktelen szem6llyel olyan adatot, amely munkak6re betolt6s6vel

cisszefligg6sben jutott tudomis6ra, 6s amelynek kozl6se a munkiltat6ra vagy mis szem6lyte

h6tr6nyos kovetkezm 6nny el j6ma
A munkavallz.16, a kozfoglalkoztatott az iJ,zlet. titok meg6rz6s66rt felel6ss6ggel tartozik. A
titoktart6si kotelezetts6g a volt munkav6llal6t, a volt kozfoglalkoztatottat munkaviszonyinak
megszrin6se utin is terheli.

A titoktart6s nem tejed ki a koz6rdekri adatok nyilvinoss6gdra 6s a koz6rdekb5l nyilv6nos adafia

vonatkoz6 - az nform6ci6s onrendelkez6si jog6l 6s az informici6szabadsigr6l sz6l6 2077. 6vi
CKI. torv6ny (Infotv.) zlzpjiln meghatirozott - adatszolgilltztdst 6.s tiilkoztatisi kotelezetts6gte.
A koz6rdekfi adatok megismer6s6vel 6s nyilv6noss6g6val osszefiigg6sben az i.izleti titok
megismer6s6,re az Infotv.-ben foglaltak az tinyad6k.

Az izemi tanics a thrsas6.gtol, mint munk6ltat6t6l minden olyan k6td6sben t6j6ko ztat6stk6rhet,
amely a munkav6llal6k, a kozfoglalkoztztott^k munkaviszonnyal osszefiigg5 gazdasdgp 6s szoci6lis

6rdekeivel, vahmint az egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6ny6nek megtartisival kapcsolatos. A t6tsas6g

a tililkoztat6st nem tagadhatja meg. Az tizemi tanilcs, ll. tagSa a mfikod6se sorin tudom6s6ra

iutott adatokat, t6nyeket csak a tirsasilg jogos gazdas6gi 6rdekeinek vesz6lyeztet6se, ill. a

munkav6,llal6k, a kozfoglalkoztatottak szem6lyis6gi joginak megs6rt6se n6lkiil hozhaga
nyilv6nossi,gra.

2. ) Kapcs o Lattarths a tiime gtij fikoztaths munkatf rc aival

A Sajt6torv6ny 6rtelm6ber az elektronikus 6s az irott sajt6 k6pvisel6inek adott mindennemri
felvil6gosit6s nyilatkozatnak min5siil. A felviligosit6s, nyilatkozat sorilr, kovetend5 eljirist
tg zgat6i utasit6s szabilly ozza.

A t6rsas6g eg6sz6t 6rint6 k6rd6sekben a t6j6koztatis ioga az Uglwezet6 igazgat6t, -vagy 
^z

U glwe z e t6 tgaz gato 6kal me gbizo tt munkat6rs a t ille ti.

3.) Adatk6r6s, adatszolgiltatis

T6rsasighoz 6rkez6 adatk6r6sek, adatszolg/ltat6sok teljesit6se kapcs6n senki sem adhat 6t
szerz6d6seket, dokumentumokat, adatokat az igyvezet6 rgazgat6 enged6lyez6se n6lktil. Az
elfogadist kovet5en kikiild6sre keriil6 anyagok elektronikus riton val6 megkiild6s eset6n a

tilrsasilg kozponti e-mail cim6r5l (biokom@biokom.hu vagy igazgatosag@biokom.hu) keri.il

tov6bbit6sra.
A koz6rdekff adatig6nyl6sek teljesit6s6nek elj6risrendjEt az adaw5.delmi szabillyzat taftalmazza.

4.) Es6lyegyenl6s6g

A T6rsas6g es6lyegyenl6s6gi teffet fogad el az egyerl5 b6n6sm6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6g

el6mozditisir6l sz6l6 2003. 6vi C)O(V. tcirv6ny 63.5 (4) bekezd6s6re tekintettel. Az
es6lyegyenl5s6gi terv tartalrnazza a t6rsasiggzl munkaviszonyban 6116 hitr6nyos helyzetfi
munkav6llal6i csoportok, lgy krilonosen a n6k, a neg)"ven 6vesn6l id5sebb munkav6llal6k, a

rom6k, a fogvatlkos szem6lyek, valamin a k6t vagv tobb ttz 6ven aluli gyermeket nevel6



egyediilA[6 munkavillal6k foglalkoztatasi helyzet6nek (b6r, munkakodilm6nyek, szakmai k6pz6si
lehet6s6g, stb.) elemz6s6t, valamint az es6lyeevenl5s6g biztosit6sra vonatloz6, az adott 6vre
megfogalmazott clliatt 6s zz azok el6t6s6hez sziiks6ges eszkozciket ft6pz6si, munkav6delmi, stb.
ptogtamok). Az es6lyegyenl5s6gr terv elk6szit6s6hez sziiks6ges kiilonleges szem6lyi adatok csak az
informici6s cintendelkez6si jogr6l 6.s az inform6ci6szabadsigr6l sz6l6 2011.6vi CXII. trirv6ny
rendelkez6sei szerint, az lintett onk6ntes adatszolgiltatisa alaplin, a terv 6ltal 6rintett id5szak
utols6 napl{ig kezelhet5k.

VIII.
Zl^rto ES vEGYES RENDELKEzESEK

A t6rsas6g Szervezeti 6s Mfikod6siSzabilyzatn aTirsasS"g nyilv6nos szerver6n megtalillhat6 igy,
hogy b6rmely munkat6rs ahhoz korlitozis n6lkiil hozziflthessen, azt tanulm6nyozhassa.
A szabilyzat rendelkez6seinek betart6sa a T6rsas5,g valamennyi munkatirsinak alapvet5
koteless6ge.

A Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzatot a T6rsas6g feliilvizsg6lta, m6dositisokkal egys6ges
szetkezetbe foglalta, 6s a kor6bbiSZMSZ-I hat6lyon kiviil helyezi.

Hatdlyballp6s 6nek id,5pontj a: 2020. augusztus 1 .
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Genczler Isw6n
Ugy'vezet5 igazgat6


