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Bevezet6s

Jelen Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzat (tov6bbiakban: SZMSZ) a Polg6ri Torv6nykonyvr5l
szolo 2073.6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.), a Munka Torv6nykonry6r6l sz6l6 2012. 6vil.
torv6ny, valamint a mfikod6ssel kapcsolatban alkalmazando hatillyos munkaiigyi, plnzigyi,
sz6mviteli, ad6zisi, illet6leg a gazdilkod6ssal kapcsolatos egy6b iogszabillyi rendelkez6sek
figyelembev6tel6vel k6sziilt.

Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6g6 Tdrsasdg (a tov6bbiakban: T6rsas6g) jelleg6nek megfelel6, legfontosabb szrbillyokzt

Az SZMSZ

a

BIOKOM

P6csi Virosiizemeltet6si 6s Kornyezetgazdillkod6si

tartabnazza, igy ktilonosen:

-

aT6rsasig mrikod6s6re jellemz6, nagyrl,szt hosszabb id6re 6rv6nyes adatokat, alapelveket
6s el6ir6sokat, a tev6kenys6gi kor6t;
a Tirsasl,g iilnyitisi rendszerlt, szercezeti fel6pit6s6t, 6ltal6nos mfikod6si rendelkez6seit,
bels6 szab6lyozilsut;
a'filrsasigvezet6 6s ellen6rz5 szerveit, azok feladatait 6s iogkor6t, a munkav6llal6k jogait
6s kotelezetts6geit.

Az SZMSZ betart6sa 6s betartatisa aTilrcasie tiszts6gvisel6inek, vezet6inek

6s munkav6llal6inak

kozfoglalko ztatottainak els6rendri kotelezetts6ge.

I.

ArtarANos REsz
1.) A T6rsas6g fdbb adatai:

BIOKOM

P6csi V6rosiizemeltet6si
Kornyez etgazd6lkod6si Nonpro fi t

ATirsasilg c6gneve:

6s

Korl6tolt Felel6ss6gfi T 6rsas6g
Roviditett c6gn6v:

BIOKOM Nonprofit Kft.

Sz6khelye:

7632P6.cs, Sikl5si

A T6rsasig elektronikus el6rhet6s6ge:

A c6g honlapja:
www.biokom.hu

it

52.

E-mail el6rhet5s6ge:
biokom@biokom.hu

A T6rsas6g abpitisinak id6ponti

a:

1994. decembet2.

C6gegyz6kszima

Cg.:02-09-062862

Torv6nyess6gi feliigyeletet ell6t6 bir6sig:

P6csi Torv6nysz6k, mint C6gbfu6s6g

A T6rsas6g statisztikai szimjele:

11014959-3811-572-02

A T6rsas6g ad6sz6ma:

11014959-2-02

Kozoss6gi ad6sz6ma:

HU11014959

Tev6kenys 6g6nek id6tartarna:

hatdrozat)at

Megyei fogrt

P6cs

ATircasigtagai:

Vdrcs

Onkonndnyzata

7627P6cs, Sz6chenyi t6r 1.
k6pviselet6ben: P6terf$r Attila polg6tmester

Regiondlis

Mecsek-Dtdva

Szildrdhulladik Kezelf Rendszet
Litrehozdsdt Cdtzd Onkotrndnyzati
Titsuldd
7

621 P6.cs, Sz6chenyi t6t 1.

k6pviselet6ben: P6terffy

Attila a

T6rsulis

elnoke

2.) A Ttusasfug c6lia
P6cs MegyeiJ"gr V6ros Onkorm6nyzatdnak aMagyarorszdghelyr onkorm6nyzatak6l szol6 2011,.
6vi CI)O(XIX. torv6ny (lu["t") 13.$-6ban meghatilrozott feladatat koziil a:

o
o

telepiil6sfejleszt6s, telepiil6srendez6s,

o
o
.
o

helyr vizrendezls 6s vizkirelhfiritis,6wiz

telepiil6siizemeltet6s - ezerL beliil a koztemet6k kialakit6sa 6s fenntartilsa, a kcizvil1,gitisr6l
val6 gondoskod6s, a helyi kozutak 6s tattozlkainak kialakit6sa 6s fenntartisa, kozparkok
6s egy6b kozteriiletek kialakit6sa 6s fenntartilsa, g6pi6rmrivek parkol6s6nak biztositisa -,
6.s

belv2elvezet6s

kozfoglalkoztatas
a helyl kozoss6gi kozleked6s biztositisdnak kozlekedlsszewez6r feladatai, valamint
a hullad6kgazd6lkod6si feladatok elliltisa.

3.) A Thtsashg tev6kenys6gi kiite
A T irsasigf6 tev6kenys6ge TEAOR' 08 szerint
38.11.'08

Nem vesz6lyes hullad6k gyfijt6se

4.) A Tdrsasig vagyolaa

A Tirsasig

torzst6k6je alapitilskor 479.500.000.otszizezer 00/ 1 00 forint

A

Ft,

azaz: N6gysz6zhetvenkilencmilli6-

T6rsasig torzst5k6je jelen SZMSZ elfogad6sakor: 684.900.000,- Ft,

Hatszizny olcvann6gymilli6 - kilencszizezer

00

azaz:

/ 700 forint

5.) K6pviselet 6s c6giegyz6s
Altalinos szab6lvoz6s
6.s al6u6si iog azt jelenti, hogy az ezzel megbizott szemlly az :r:ilnyit6sa alatt 6116
szewezei egys6geket - 6s ezerr keresztiil a Tilrsasigot - a iogr 6s termd:szetes szem6lyekkel

A k6pviselett

szemben k6pviselheti.

| 2014.11.27. napjdt6l

Harmadik szem6lyekkel (szervekkel) szemben jogot keletkeztet6, elismet5, m6dosit6 vagy
megs ziintet 6 :rat (megillapod6s, j egyz 6konyv) alalrdsilra j ogosultak:

.
.
.

lJgyvezet6 rgazgatok on6ll6an
tgazgato 6kal c6gegyz6si joggal feh)hizott munkav6llat6k koziil k6t szem6ly
^ztgyvezet6
egyiittesen
egyes iigycsoportokra n6,zve
Ugy'vezet6 tgazg t6 meghatalmazdsa alapjiln a
^z
me ghatalm az ott s z ernlly ek
^z

Az igyvezet6 igazgat6k on6ll6an k6pviselik a T6rsas6got harmadik szem6lyekkel szemben,
valamint bir6sigok 6s mis hat6s6gok e16tt.
Az tJgyvezet6

igazgato e jogkor6t az igyek meghat6rozott csoporti6ra n6,zve meghatalmazissal a
Tfusasig k6t alkalmazottjar^ iltuhizhatia, akik a meghatalmazdsnak megfelel6en onil76an, vagy
kozosen tev6kenykednek.
A BIOKOM Nonprofit Kft. k6pviselet6ben clgegyzlsi joggal rendelkezik, akit a Kozgyil6s vagy
rJgyuezet6 rgazgat6 a tirsasl,g} szerz6d6.s 77.1,. pontia alapjiln erre felhatalmazott 6s e
^z
jogosultsigit
a c6.gegyz6kbe bejegyezt6k.

A

hogy a k6zzel, vagy g6ppel irt, el6nyomott vagy nyomtatott
c6gszovege ala nev6t
'ijgyvezet6 igazgat6, vagy az lJgyvezet6 tgazgat6 6ltal erre
^z
felhatalmazottak kcizi.il k6t k6pviseleti ioggal fekthizott akalmazott egyiittesen irja, az aliltist
c6.gegyz6s akk6nt tcirt6nik,

cimp6ld6nynak megfelel6en.
+5.1

C6ok6oviselet

F, szabillyozishatillya kiterjed a k6pviseleti
6ltal kibocs6tott:

6.s

zll:risrjogkor szabilyozils6nak keret6ben a Tirsasig

o

minden olyan iigyirat al6lrisdra, amelynek kiad6sa jogszerz6st vagy kotelezettsl.gvilTalast,
iogelismer6st vagy iogr6l val6 lemond6st jelent,
o minden egy6b olyan iigyitat, 1ev6l, nyrlatkozat, jegyz6konyv, stb. aliltis6ra, amely nem
taftalmaz iogszerz6st, joglemondistvagy kotelezetts6gv6fial6st, hanem lebonyolit6 iellegfi.
Nem terjed ki a k6pviseleti 6s alinilsijogkor 6ltal6nos szabillyozisinakhatillya:
o a tilrsasig szervezetei kozotti levelez6sre, valamint a kozlem6nyek al6il.6sira,
o a postahivatalokhoz a tarsasigot 6riflt6 k6rd6sekben irott iigyiratok alur6s6ra, amely
esetben kii{on megbiz6s sziiks6ges.

a 2017. 6vi I)O(VIII. tv.-ben szabillyozott k6pviseleti jogosults6g, illet5leg
meghatalmazds alapjin a iog1 k6pviselet kor6ben on6ll6an jogosult iratokat al6itni, kiv6ve a
brincselekm6ny elkovet6se miatt tett feljelent6st.

A

kamarai jogtandcsos

A

Tdrsasig iigud\'e

az igyvldt tev6kenys6gr6l szolo 2017. 6i

I)(XVIII.

tcirv6ny 6rtelm6ben a

T 6rsasigt6l kapott eseti, illet6l eg 6lhnd6 megbizds alapjin k6pviseli a T ilrsasdgot.

A q Ugy u ry td iga zga td kdp ui s le ti j oga
Az tJgyrezet6 igazgat6 teljes jogkorrel k6pviseli a Tilrsasigot kiviil6ll6 term6szetes 6s jogi
szem6lyekkel szemben, valamint a bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok el6tt.
Az igyvezet6 igazgat6 k6pviseleti logit a tatsasl.gl szerz6d6s rendelkez6sei szerint saj6t
szem6ly6ben gyakorolja, azonban a Tirsasig gazdasl,gos tev6kenvs6ge 6s a munkamegosztis
6rdek6ben jogait munkatirsaira iltnthdzhatia.
e

e

Az igyvezet6 igazgatok kcjzotti hatdskcir megoszt6s a tirsasi.g tev6kenys6ge zltpiin:
Genczler Istv6n igyvezet6 tgazgato - iltalar,os hatiskor
Meixner Barna iigywezet6 igazgato - 6ltal6nos har6skor

Az igyvezet6k on6ll5an jogosultak az iigy,vezet6s kot6ben elj6rni, azzal, hogy b6rmelyikiik
m6sik igyvezet6 tervezett vagy mir megtett int6zked6se ellen tiltakozhat. Ebben az esetben
tiltakoz6st a taggyfills btiija el, a taggyirl6s dont6s6ig a tewezett int6zked6s flem haithat6 v6gre.

a
a

5.2 AlAuisiros
A k6pviseletre 6s alAirisra felhatalmazottak jogai
Az lJgyvezet6 rgazgat6 az egyes munkav6llalokat alilrisi jog gyakorlilsira - szakteriiletiikre
vonatkoz6an - felhatalmazhatia. A felhatalmazilssal iltruhizott jogkort b6rmikor vissza lehet

vonni.

AzlJgyvezet6 igazgato irhaga z16, azokat az ratokzt,amelyek
o kite4ednek a T6rsasig eglszlnek mrikod6s6re,
o hum6npolitikai jellegriek,
o kdrt6it6.st hatirozatok 6s a munkav6llal6k v6tkes kotelezetts6gszeg6se esetrln hozott
hatirozatok,
o a Munka Torv6nykcinlwe, valamint a Kollektiv Szerz6d6s szerinti munk6ltat6i jogok
kiilo n meghatirozo tt kor6n ek gy zko di.s 6ra vona tkoznak.

A

tirsas6g zlkalmazottai felett

a munk6ltat6i jogokat Genczler Isw6n igyvezet6

igazgato

gyakorolia.

62

a16it6st, jog megad6s6t6l vagy visszavonisilr6l fuilsban kell 6tesiteni az lrdekelt szem6lyt. A
munkaviszony megszrin6s6vel egyideiffleg az all:risijog minden kiilon 6rtesit6s n6lkiil megszrinik.
Az al6fu6si felhatalmazis - az esetenk6nti megbizis kiv6tel6vel - nem terjed til, azon a
beoszt6son, illetve munkakoron, amire a linevezl.s vagy a megbizils s261, tovibb6, azon a
korliltozds on, amelyet a v onztkoz6 okirat taftalmaz.

A k6pviseletre feljogositott

szem6ly mindenkor a Tdrszs6g nev6ben 6s 6rdek6ber. i6r el. Az, aki
jogkor6t
k6pviseleti
tull6pi vagy an6lkiil, hogy arra jogosult lenne, m6s nev6ben int6zkedik, felel6s
mindazon kdr6rt, amely beavatkozisa n6lkiil nem kovetkezett volfla be.
5.2.1

A BIOKOM Nonprofit Kft.

tev6kenys6g6ben kozponti elemk6nt a gyors, hat6kony,
iigyf6lorientilt szeml6let6 feladatelliltils 6rc6nyesiil. E szeml6let jegy6ben a k6zfeladat-elliltishoz
kapcsol6d5 formanyomtatv6nyok, 6s az egyes szervezed. egys6gek tev6kenys6g6nek t6makor6be
tafioz6 - aTirsasilE nev6ben kotelezetts6gviJlalilst, joglemond6st, illetve egy6b jognyilatkozatot
nem tartalmaz6 - levelek, aiilnlztt6telek eset6ben az igyrnt1z6k 6s a szakigS vezetlk egviittes
aliluisa enged6lyezett
5.2.2. Esett alurS,si 1og

Esett alisrisi jog adhat6

a

vonarkoz6 yogszabdlyok 6ltal t^rtakn;lag meghatarozott minta-

szerz6d6sek ftozteri.ilet-hasznillats meg6llapod6sok stb.) al6u6silra vonatkoz6an is.

Az eseti alatrisi jog minden esetben korl6tozissal megadott

alil:::dsi jognak tekintend6, azaz
meghatirozott id6re 6s/vagy tdrgyra vonatkozik. Az eseti aliuisi iogra vonatkoz6 felhatalmazilst
minden esetben kiilon okiratban kell meghatarozri (milyen t6rgykorben, milyen id6tartamon
ketesztiil, milyen 6rtll<hataigvagy szakmaihatirokkozott, egyediil vagy m6sodmagdval iogosulte al6irni).

Az eseti alau6si iog keret6ben a munkaiigyi csoport vezet6je 6s valamely munkat6rsa egyiittesen
jogosult a munkaviszonnyal kapcsolatos munk6ltat6r igazolisokat 61. iovedelemigazolas,
ad6igazoli.s, munkavisz ony tgazol6s) aldfuisukkal 6rv6nyesiteni.

A

k6pviseleti 6s aliluist joggal rendelkez6k r6szletes szervezetf egys6genk6nti felsorolilsa az
SZMSZ 2. szdmu mell6klet6t k6pezi.
Tulajdonosok, korm6nyzatt rnt€.zm6nyek, hivatalok, hat6s6gok vezet6inek, csak az iigyvezet5
lgazgato nev6ben ktildhet6 1ev61, vagy osszeillitott anyag (el6terjeszt6s, besz6mol6, tijlkoztatds).

Az elk6szitett anyagokat v^gy Op6l rendszeren kereszttl v^gy e-mail

formiiilban

(igaz gatos ag@biokom. hu) kell megkiildeni.
Amennyiben a lev6l l<raddsdhoz m6s teri.ilet v6lem6nye, egyet6rt6se sziiks6ges, az lnntett teriilet a
dokumentumot l6vilhagy olag szign6znt koteles.
Az al6lr5.sra jogosultak nev6t, 6.s al6tris- mntijit az lnntettek t6rsas6gon beltili alillr.dsi minta
(a16fu 6srf elhatalmaz6s)p6ld6nyatartalmazza.
Az al6ir5si minta p6ld6nyok elk6szit6s6t6l, folyamatos aktualiz6lilsirol a HR, igazgatisi 6s
megfelel6si vezet6, illetve a jogi csoport gondoskodik.
Az alil;tlisi minta p6ld6nyokb6l2 eredeti p6ld6nyt kell k6sziteni, melyet az alilbbr teriiletek rlszlre
6t kell adni:
- titk6rs6g
- i"g, csoport
Fentieken kiviil az aliludsi minta p6ld6nyokat m6solatban el kell helyezni tilrsasdg minden olyan
teri.ilet6n is, ahol a jogosults6g ellen6rz6s6hez ez sziiks6ges lehet. Ilyen jellegf ig6nyt a teriileti
vezet5k kotelesek ielezm a HR, tgazgatisi 6s megfelel6si vezet6nek.

5.3 lttalvilnvozasi iou

a) A teljesit6si

rgazolils 6s szilmla befogadhatosilg/nakrgazolilsa (ogosit6s)
jelenti,
amivel az ezzel fekuhilzott szem6ly a szimviteh terii{et fel6 valamely
Azt a iogosults6got
kifizet6s j ogoss6g6t tgazolia.
A T6rsas6g munkav6llal6rt azlJgyvezet6 tgazgato nthizza fel jogositisi ioggal.
A i"g tartalmit,esetleges korl6tait irisban kell kozolni az e jogosults6ggal fekuhizott dolgoz6val.
A jogosit6si joggal felruh6zott szem6lyekr5l a szimviteli teriiletnek naprak6sz nyrlvintzrt6st kell
vezettti, amely tafialmazza e jogosultakr6l a kovetkez6 adatokat n6v, beoszt6s, a iog
megadisinak, ill. megvo rrilsirrak id5pontj a, sai6t kezfi n6v alilitisa.

b)

Kifrzethet6s6g igazolilsa
A j ogositott szilmlilk kifizethet6s 6g6t enged6lyezheti:
o Ugyvezet6 Wzgato - ilkahnos hat6skor
o Ugyvezet5 igazgato - ilhzlSnos hat6skor

o
o
o

Jogltgazgato
Komyezetv6delmi 6s szolg6ltatasi rgazgat6
Gazdikodisi 6s sz6mviteli vezet6

.)

Banki utalis
A T6rsas6g szimlavezet6 bankjainill vezetett szilt:Jilk feletti ttalvdnyozdshoz az alandsi bejelent6
kartonon szerepl6 - Ugy,'oez.t6 rgazgato 6ltal bejelentett - k6t dolgoz6 alil:risa sziiks6ges.
lJtal6sra jogosultak:
o Ugyvezet6 tgazgatok oni'll6an
o Jog1igazgat6 - egyiittesen
o K6rnyezetv6delmi 6s szolg6lta tisi igazgat6- egyiittesen

o
o
o
o
o
o

Gazdilkodisi 6s sz6mviteli vezet6- egyiittesen
P6nziigyi igynt6z6- egyiittesen
Kozfoglalkoztat6si koordin6tor- egyr,ittesen
Kozfoglalkoztatisi vezet6- egyiittesen
HPt, igazgat6si 6s megfelel6si vezet6- egyiittesen
V6rosiizemeltet6si koordin6ci6s vezet6 - egyiittesen

d) Plnztin 6s raktfui ttalvilnyozils
A p6nztii kifzet6sek rendj6t aPlnzkezel6si szab6lyzat szabLlyozza. A ra,ktiri anyag-kiv6telez6sek
enged6lyeztet6s6t az Bpefiils riti kozpontt raktirban a g6p16rmfi, iizembentart6 6s javitobdzts
vezet6 v6.gzi. Az egy6b szakterii{eti rakt6rakban az engedllyeztet6st a szakteriileti vezet6k v6gzrk.
szimira aTirsas6,g egyeden alkalmazottia sem jogosult :utalvfiryozilsra.
A jogosultak n6vsor6t aliirisi mint6val a plnztanknill6,s a raktilrukban biztositani kell.
Sai6t maga

6.) A c6giegyz6sre iogosultak:
Genczler Isw6n - Ugywezet6 igazgat62 - 6ltal6nos hatiskor
77 61 Kozdrmisleny, R6zs a utca 19 f 7.
k6pviselet m6dja: iindll6
Meixner Barna - Uglwezet5 igzzgato3 - 6ltal6nos hat6skor
7668 Keszti, Malomvolgyi rit 13
k6pviselet m6dja: iin6ll6

Dr. Balik6 Batbara -J"g'rgazgat6a
7

623 P€cs, Vas Gereben

v

7

.I/

-

1.

A k6pviselet m6dja: egyiittes
Tekker Tamds

-

Krimyezew6delmi 6s szolg6lta tilsr igazgat6s

7635 P6cs, Cserfa u. 6.

A k6pviselet m6dja: egyiittes
Stefinovics Kinga

-

Gazdilkod6si 6s sz6mviteli vezet6

7630 P6cs, De6k Ferenc:urrca30/1..
A k6pviselet m6dja: egyiittes

Prpp Roland

-

Kegyeleti szolgiltatils 6s iizemeltetlsivezetS6

7635 P6cs, Kutas koz 8.
a k6pviselet m6dja: egyiittes

Rdcz Henriett Tiinde- Szervez6si yezet61
7632P6.cs,Trldy Zohin u. 19.
a k6pviselet m6dja: egyiittes

2

zOzO.Oz.Ot. napjdt6l

3

z0z0.tt.to. napj5t6l

4

2O2L.O3.OL napj5t6l

s
6

2019.11.01. napjdt6l
2015.10.01. napjAt6l

7 2017.01.15. napjat6l

dr. Fei6t Eszter- HR, igazgat6si
7635P6cs, Fogoly dril5 8.
a k6pviselet m6dja: egyiittes

6s megfelel6si vezet58

- Ko z f o glalko ztatisi v ezet6')
7632P6.cs,Di6nat6r 4.I. em. 6.
a k6pviselet m6dja: egyiittes
Cz hrt Z al6n

Galamb N6ta - V6rosiizemeltet6si koordin6ci6s vezet61"
7761. Kozirmisleny, P6csi it 35.
a k6pviselet m6dia: egyiittes

7.) Vagyonnyilatkozat"

A BIOKOM Nonptofit Kft.-n6l az alabbi munkakort betolt6 munkav6llal6k vagyonnyrlatkozat
t6telre kotelesek a 2007. 6vi CLII torv6ny rendelkez6sei szerinti tartalommal 6s az ott irt
gyakoris6ggal.

-

kon)'wizsg6lo
iigl'vezet6 rgazgat6k

iog, rgazgat6
komyezew6delmi 6s szolg6ltatisirgazgato
bels6 ellen5t
kozbeszerzlsireferens
strat6giai,beszerz6si 6s proiekt menedzser
A r6szletes eljirist, a vagyonnyilatkozatok keze16s6t a vagyonny'iatkozat t6teli kotelezetts6gre
vonatkoz6 szab 6ly zat tattalmazza.

II.
eS
erreN6nzest RENDSzERE
InAr.ryirASt
A TARSASAC
A T6rsas6g yezet6 szervei 6s tiszts6gvisel6i:
1.) Tagg1frl6s
2.) tJ gYv ezet6 igazgatok
3.) Feliigyel6 bizotts6g
4.) Kony"r,'vizsg6l6

A Tirsas6g szerveire vonatloz6
s

z

erz 6 d6s e

1.)

r6szletes szabillyokat a Tilrsasig mindenkor hat6lyos

tartalmaz za.

A Taggyiil6s

A Taggy,ul6s a T6rsas6g legmagasabb szintff dont6si szerve.

8 201 8.01.0
e

10

"

l. napjiit6l

2019.01.04. napj6t6l

2020.08.01. napj6t6l
2016. 10.14. napj6t6l

tarsasS'gS

A

Taggy6l6ste vonatkozo szabllyokat, valamint a Taggldl6s feladat- 6s hat6skot6t

a

tdrsas6gp

szerz6d€s 13. cikke tartalmazza.

2.)A" Ugyvezet6k
OEtvezetdk

A Taggprl6s Ugyoezet6ketvillaszt 6s nevez ki a T6rsasigvezet6s6nek c6li6b6l. Az Ugyvezetlk
k6pviseli aTirsasigot harmadik szem6lyekkel szemben 6s a torv6ny el6tt.
A T6rsas6g lJgyvezet6tt az [gazgat6 cim illeti meg.

Az Ugyvezet6

igazgat6kra vonatkoz6 szabillyokat, valamint az UgyvezetS tgzzgat6k jogait 6s
kotelezetts6geit, feladat- 6s hat6skor6t a tirsasilgp szeru6d6s 15. cikke, valamint ielen SZMSZ
III. / 3.3.1 pontja tartalmazza.

A

t6rsas6g lJgyvezet6 igazgat6r:

Genczlet Iswin (sziiletett P6.cs, 1,964.07.14.. an: Hubert Anna, 7767 Kozdrmisleny, R6zsa utca
79/1. szim alatti lakos), akinek mand6tuma 2020. febru6r 07. napi6t6lhztarozat)an id6tartamru
sz6l.

Meixnet Barna (sziiletett P6cs, 1979.04.08.. an: T6th Zsuzsailta,7668 Keszii, Malomvcilgyi irt
13. szim alatti lakos), akinek mand6tuma 2020. november 16. napliltolhatirozat)zn id6tartamra
sz6l.

3.) A Feliigyel6 Bizottsig

A

Feliigyel6 Btzottsilg koteles a Tilrcasdg iigywezet6s6t, tizletpolitikai dont6seit folyamatosan
figyelemmel kis6rni, vizsgilni, ellen6rizni.
A Feliigyel6 Bizotts6g megbizatasa 3 ijzlett 6vre sz6l.

A

Feliigyel6 BizottsS,qta vonatkoz6 szabilyokat, valamint
hat6skor6t a tarsasilgp szerz6d6.s 1 4. cikke tartalmazza.

a Feliigyel5 Bizottsdg feladat- 6s

A Feliigyel5 Bizotts6g tagaia kovetkez6k:

1)

Floffbauer J6zsef (an.: Dr6ger Zstzsanna h6n,7627 P6cs, Bittner Alajos 6t 15. szim zlata
lakos), akinek mandituma 2020. januir 1.-t6l 2022. december 31. napiiigszol.

2) Udvardi

P6tet (an: Hegediis Zsuzsanra Miia,7624

P6.cs,

Sifriny utca 2. 7.em. 1..a szim

alatti lakos) akinek manddtuma 2020. lanuAr 1 . napi6t6l 2022. decembet 3l . napiug szol,

3) Horvith Patrik (an: Takics

Erika Ilona, 7677 Orffi, Turista utca 76. szilm alatti lakos)

akinek mand6tuma 2020. lar;rudr 1. napjdtol21z2. december 31,. napiug szol,

4)

Khl6czi Rudolf (an: Novoth h1r, 7 622 P6cs, Bajcsy -Zsitnszlcy utca 4. 5.em. 1 5.a. szim alata
lakos), akinek mand6tuma 2020. januir 7. napjit6l2022. december 31. naplatgsz6l,

5) Szemet6din6 Scheffer}0l[.Lria

(an:SzalatMdia,7632P6.cs, Nagy Imre utca726. szimalata
lakos), akinek mandituma 2020. ianu|r 7. napjit6l2022. december 37. napiilig szol.

6)

Gerencs6r Mikl6s (an: Misik Ter62,7623 PEcs, Kand6 K6lm6n utca 10. fsz.2. szim alattt
lakos), akinek mand6tuma 2020. januir 7. napjit6l2022. december 31. napjatg szol.

4.)A Kiinywizsghl6
A T6rsas6g Koniwvizsg6l6jit3 6v id5tartamravillasztja a Taggy6l6s.
A Konprvizsgill6ra vonatkoz6 szabillyokat valamint a I(onywizsg616 feladat- 6s hat6skor6t
tirsasilg1 szerz6d6.s

1

a

6. cikke tartalmazza.

A

T6rsas6g Konprvizsgilloja az AUNA Y\ft. (7622 P6cs, Liszt Ferenc utca 72., Cg.: 02-09068253), amely a konpruizsg6l6i feladatokat Auth Szabolcs (an.: Olaj Ilona Ter6z, 7631 P6cs,
Harungsz6 u. 77. szir.":, alatti lakos) beiegyzett konp.vizsg6l6 bevon6s6vall6tia eL.

A

krin).r,'vizsg6lo megbizatisa 2020.
sz6l.
5.) Bels6

jflius 1. napj6t6l2024.

decembet 31. napjiig terjed6 id6re

kontrolkendszer

5.1 A bels6 el\en6rz6.s rendszere a kcivetkez6 formikat foglalia mag6ba:
Bels5 kontrollrendszer a munkaszervezetben:

o a vezet6k ellen6rz6si tev6kenys6ge,
o a t6rsas6g mriszaki, termel6si, gazdasilgp 6s egy6b tev6kenys6g6nek

folyamatba 6pitett

ellen6z6se,
a t6rsas6g fiiggetlenitett bels5 ellen6rz6se

o

Tulaidonosi ellen6z6s:
o a t6rsass,gsz6miteli torv6ny szerinti besz6mol6jinak ellen6rzi:se a konprvizsg6lo 6ltal
.
iig1,"vezet6s ellen6rz6se a Feliigyel6 Btzottsilg feladatkor6ben
^z
5.2 A bels5 ellen6n6.s 6tfog6 tendszer6nek mrikod6s66rt - a felel6ss6gi tertiletek elhat6tol6sa
lJgy.r.zet6 tgazgat6,6truh6zott hat6skcitben a bels6 ellen6r felel6s.
mellett^z
A Feliigyel6 BrzottsS.g szakmai iilnyitisa 6s ellen6rz6se, valamint azlJgyvezet6 rgazgat6k dont6se
alapih aTdrsasilgbels6 ellen6rel6tja el a t6rsasig bels6 ellen5rz6s6nek feladatait.
A koztnlajdonban il76 gazdasl,g1tirsasigok beis6 kontrollrendszer6r5l szolo 339/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet alapliln az igyvezet6 igazgatok a HR, tg zgatasi 6s megfelel6si vezet6n keresztii{
gondoskodnak a megfelel6st t6mogat6 szenr ezeti egys6g lll.r.ehozisdr6l.
a bels6 ellen5r jogosult a kontolling csoport dolgoz6it, valamint
jogi
6s egy6b speci6lis ismeretet ig6nyl6 munkat6rsakat az ellen5tz6sbe bevonni.
kozbeszerz6si,

5.2.1.

A bels6 ellen6rz6s sor6n

5.2.2. Napi folyamatokba 6pitett bels6 ellen6z6s

IJgyvezet6 rgazgt6k utasit6sa alzpjdn a bels6 ellen5r szrir6pr6baszet6 ism6d6d5 ellen6rz1st
v6gez - meghat6rozott rendszeress6ggel - a folyamatban l6v6 iigyek tekintet6ben. Esedeges
vizsgTlai megilTapitdsat6l azonnalielzlst ad az igyvezet6nek 6.s az lintettek szim6ra.
5.3 Y ezet6i ellen5rz6s

:

A jogszabdlyok, el5irisok 6s int6zked6sek v6grehait6s6nak ellen6rz6s6r6l,
birmely 16pcs6j6n 6116 vezet6 koteles gondoskodni.
A kiilonboz6 szintfi vezet6i

o

ellen6rz6seket:

mfiszaki, gazdasilg| adatok elemz6se,

a

munkaszervezet

o
o

kozvedenbesz6moltat6s,
kozvetlenellen6z6sek,
utj6n kell megval6sitani.
5.4

A munkafolyamatba be6pitett

el7en6rz6s:

Az

elTen6rz6s a munkafolyamatok kiilonboz6, el6re meghattrozott, jelTemz6 pontiaiban tort6nik,
ahol a tev6kenys6gek min6s6gi, hat6konys6gi mennyis6gi stb. paramtiterei pontosan lem6rhet6k.

A

munkafolyamatokba 6pitett ellen5rz6si feladatoknak be kell 6pnlnink a folyamztokba, illetve
n6vte sz6l6 tev6kenys6gi jegyz6kbe (munkakori leirisba). A munkatigyi vezet6 koteles
gondos kod nt az 6.,,r telj esitrn6ny6rt6kel6s el6k6s zit6s6r6l 6 s lebony olrtis ir6l.

III.
e tAnsesAc SZERVEZE.TE
A

T6rsas6g az lJgyvezet6 igazgatok tilnyitS,sival 6.s az itt meghat6tozott szewezei fel6pit6sben
l6t1a el feladatatt.
A T6tsas6g munkaviszony, kozfoglalkoztat6si jogviszony vagy megbiz6si jogviszony keret6ben

foglalkoztatja a dolgoz6kat. A munkaviszonyrl a Munka Torv6nykonyve rendelkez6seit kell
alkaLr:aazri, a kozfoglalkoztatdsi iogviszonyru a Munka Tcirv6nykonyve, valamint a
Kozfoglalkoztatdsi torv6ny, mig a megbizdsi jogviszonyra a Ptk. rendelkez6s ei az :r:inyad6k.
1.) A tdtsashg hltalfunos szeffezeti fel6pit6se

A T6tsas6g

szervezed. fel6pit6se az SZMSZ mell6klet6t k1pez6

szewezei 6bru szennt alakul.
szervezeti egys6g vezet6je - indokolt esetben - birmely lr:dnyitisa alattl6v6
szinten 6116 szervezetet, illet6leg annak vezet6i6t, valamint az oft elhelyezked6 munkavillal6t is

A fels5bb szinten

6116

jogosult utasitani.

2.) A Trirsasdg szervezeti fel6pit6se

A

szervezeten beliil
szerint alakull2:

^z

egyes szefrrezett egys6gek megnevez6se 6s annak fel6pit6se

1.Bels6 ellen6rz6s

A) J"gr

tgazgato

B) Komyezetv6delmi

6s szolgilta

tisi igazgat6

I. V6llalati szervezes
1. Marketing 6s CSR

2. Gondnoksdg 6s energetika
3. Rend6szet 6s vagyonv6delem
4. I(egyeleti szolgilltatils
a) Koztemet6 fenntartds 6s iizemeltet6s

r'?

2020.02.0 l. napjet6l

az al6bbnk

II. HR, igazgaths

6s megfelel6s

1. Projekt kootdin6ci6

6s

kontrolling

2. B&,munkaiigy
3. Munkav6delem
4. Informatika
5. Titk6rs6g 6s iigy'vitel
6. KozfoglalkoztatAs

lll.

Gazdirlkodis 6s szimvitel
1. Sz6mvitel6s ad6iigy
6s finansziroz|s

2.Plrrijrgy

tertezls

3. Sz6rri6z6s

IV. Vdtostizemeltet6si kootdinici6s vezet6
1. Kozrit 6s kozmri fenntart6s
2. P arkolilsr tendsz er iizemeltetr3se

3.. Zoldtertlet fenntartis
4..Erd6gazd6lkod6s
5.. Kozteriileti karbantart6s

Kontrolling
T..Kozttsztasig
6..

8.. Koz<iss6gi kozleked6s szervez6s
9. Kozteriilet hasznositis 6s ellen6rz6s

A) Jogi igazgat6

A/I. Jogi csoport

a) Kintl6v6s6g

II.

kezel6s
Sttat6giai, beszerz6si 6s proiekt menedzser

B:) Kiirnyezew6delmi 6s szolgiltat6si igazgat6
1 . Kornyezetv6delem 6s min6s6giigy
2. Kozszolgilltatdsi hullad6ksz6llit6si iizem
3. Koziileti hullad6kkezel6s
4. Misodnyersanyag kereskedelem

B/l.Miiszaki vezet6

1.
2.

3.)

TMK,

6s mriszaki feliigyelet

RaktiribeszerzrSs r!,s anyaggazdilkod6s

A Tdtsa shg vezet6

illisri munkavdllal6i

3.1Yezet6 6l16sir munkav6llal6 a munkiltat6 vezet6ie, valamint a kcizvetlen uinyitdsa alatt 6llo
- r6szben vagy eg6szben - helyettesit6s6re iogositott m6s munkav6llal6.

6s

Munkaszerz6d|.s a vezet6re vonatkoz5 rendelkez6sek alkalmazdsit rrhatla el6, ha a munkav6llal6
a munk6ltat6 mfikod6se szempontlib6l kiemelked5 jelent5s6gfi vagy fokozottan bizalmi jellegu
munkakcirt tolt be 6s alapb6re el6i a kotelez5 legkisebb munkab6r h6tszeres6t.

A T6rsas6g vezet6 6ll6sri munkav6l7al6i:
- Ugyu.ret6 igazgat6k
- J"gr igazgat6

-

Kornyezetv6delmi 6s szolg6ltatdsiigazgat6

A vezet5 6ll6sir munkavillal6k)ogilTasira
3.2 Avezet6

6l16s6

a

Munka Torv6nykonyv6nek 91. pontja t6nyado.

munkav6llal6k feladata kiilonosen:

- Az

ir6nyit6suk alatt mfikod6 szewezeti egys6gek munk6j6nak szervezlse, tinyitdsa 6s
ellen6rz6se oly m6don, hogy azok a tev6kenys6gi koriikbe utalt feladatokat marad6ktalanul,
hatiid6re, gazdasdgosan 6s a vonatkoz6 hat6lyos rendelkez6sek betart6sa mellett hajts6k

v6gre.

- A munkafegyelmet megtartani 6s annak megtart6.sit a beosztottakt6l megkoveteLri.
- Biztositani a szertrezeti egys6gek zavartalan 6s hat6kony egyiittmffkrid6s6t.
- A hum6npolitikai munka alapelveinek megval6sit6sa, gondoskod6s az kinyitasuk al6 tafioz6
munkav6llal6k szakmai k6pz6s6r5l 6s a vezet6i ut6npotT6s k6pz6s6r61; a munkav6gz6,s
szerv ez ett6 6s hat6konny 6 t6tele, a takar6kos s6g elv6nek 6rv6nyesit6se.

-

Gondoskodnak a jogszabillyokban, bels5 utasit6sokban 6.s szabillyzatokban meghatirozott
nytlvintartisok vezet6s6r6l 6s az el6rt inform6ci6-szolgilltatis biztosit6sir6l.
K6pviselett, alzLrrilsi - kiilonosen utalv6nyozisi 6s ellen6rz6si i"gt - koriiltekint6ssel 6s a
T ilrsasig 6tdek6t szem el5tt tartv a gyakorolni.
Felt6tlen biztositani, hogy a munkav6gz6s sorfin ki6llitott mindennemff bizonylat mind alaki,
mind tartalmi szempontb6l hib6dan 6s szilmszal<l)agpontos legyen.
A szigorl szdmadisi okm6nyok kezel6s6nek 6s 5rz6s6nek rendj6t marad6ktalanul megtartani
6s megtartatni, valamint ennek biztosit6s6t folyamatosan 6s visszatlr6en ellen6rizni.
A c6gb6lyegz6 6rz6s6t6l 6s hasznillarit6l int6zkedni.
A bels6 6s kiils6 ellen6rz6sek sor6n felt6rt hiinyoss6gokat megsziinteffri.
Egyuttmrikod6s kialakit6sa hat6s6gokkal, belfoldi 6s kiiLlfoldi partnerekkel.

3.3 Az IJ gyv ezet6 rgazgatok iogilTilsa

Az IJ g,yvezet6 rgazgat6 iogillJiszAzlJgyvezet6 tgazgato(ka)t a Taggldl6s vilaszga 6s nevezi ki a T6rsas6g vezet6s6nek c6li6b6l. F6
feladata a Tatsasdg hat6kony, eredmtinyes mrikod6s6hez sziiks6ges felt6telek kialakit6sa 6s
szervezealeg hozzd tartoz6 szerrezei egys6gek 6s munkat6rsak
folyamatos biztosit6sa,
^
tev6kenys6g6nek ir6nyitisa 6s 6rt6kel6se.

3 .3 .1 -

korlitolt felel5ss6gri tirsasigvezet6 tiszts6gvisel6i,
litjilk
e\
aTilrsasilgvezet6 6llisri munkavillal6i.
munkaviszonyban
aTilrsasigvezet6s6t

Az

6ltal6nos hat6skor6 igyvezet6'tgazgat6k a

Az igyvezet6

tgazgat6 k6pviseli

Tilrsasfugy szerz6d6sben
munkav6llal6i felett.

kijelolt

a Tilrsasigot harmadik

szem6lyekkel szemben, valamint a
iigl,vezet6 gyakorol)a a munk6ltat6i iogokat a Tirsasl,g

egym6s helyettesit6s6r6l kotelesek gondoskodni, egyidejri akadillyoztatisuk eset6n
az igyvezet6k helyettese a Jogi igazgat6.

Az igyvezet6k

4.)Aszakhgi (6gazati) vezet6k 6ltal6nos feladat- 6s hatiskiite

A

szak5,g1

vezet6i feladatokat ell6t6 munkavdlTal6nak feladatkore mindenekel6tt az lJgyvezet6

igazgato 6ltal meghatirozott feladatok t6szletes megtervez6s6t, a feladatok hat6kony v|.grehaitisilt

biztosit6 munkafolyamatok 6s szervezei. struktura lialakitdsilt, a beosztott munkav6llal6k
trinyitisdt, valamint a feladatok elv6gz6s6nek ellen6rz6.s1t, j6vithagyisit foglalja magdban a c€g
eg6sz6re kiterjed6en.

Feladatuk az :rinyitdsuk al6 tafioz6 munkav6llal6k munkakvltwrillilnak, magatartilskultur6j6nak 6s
felk6szrilts6g6nek folyamatos fejleszt6se. A munkaszetvezet vezet6inek feladatkor6hez megfelel6
hat6skor (dont6si, javaslatt6teli, v6lem6nyez6,si, valamint kozveden i.r:ilnyitisi jogosiw6ny) t6rsul,
igy a munk^szervezetvezet6r feladataik ell6tds66rt teljes felel6ss6ggel tartoznak.

Az

6,gazatt vezet6k

az el6vil6si id6n beliil

-

-

felel6sek az illtaluk feliigyelt,

iilryitott

szervezetf

egys6g 6hal vigzett munkafeladatok6rt, azok v6.grehiltisi6rt, a tett int6.zked6sek6rt, utasit6sok6rt.

Felel6sek az illtaluk

rinyitott

szewezei, egys6g 6ltal vezetett nyilv6ntart6sok, adatszolgilltatisok

helyess6g66tt.

I{otelesek biztositani a torv6nyess6g betartisdt, valamint felel6sek mindazok6t
^z
int6zked6sek6t, amit jogillisuknak, hat6skoriiknek, beoszt6suknak megfelel6en tenniiik kell,
illetve tenniiik kellett volna.
5.) Csoportok 6s

munkaktirtik kialakit6sa

A

munkaszervez6s rugalmass6ga 6rdek6ben
egyes szervezeti egys6geken beliil, y^gy
^z
kcizvetleniil az illet6kes lg zgat6hoz kapcsol6dva, csoportok 6s/vagy egyedi munkakcirok
kialakit6sa az lJgyvezet6 tgazgato l<tz6r6lzgos hat6skor6be tzu:tozlk. A kialakitand6 csopot vagy
munkakor a kapcsol6d6 felettes szervezei egys6g vagy munkakor alapvet6 felel6ss6gi 6s
feladatkor6nek megval 6sitasihoz kapcsol6dhat.

6.)A szervezeti egys6gek tagiainak iogillisa, feladat- 6s hatdskdre

6.1. A munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak iog6ll6sit a Munka Torv6nykonywe, a
kozfoglalkoztatasi torv6ny, a Kollektiv szerz6d6s rendelkezrisei, valamint az ezek alapjin kotott
munkaszerz6d6sek, kozfoglalko ztatasi szerz6d6sek hatirozzik meg.
6.2. A szenrezei egys6gek tagtrarnak feladat- 6s hat6skor6t
egyes munkavdllal6k,
^z leir6sok elk6szit6s6t
kozfoglalkoztatottak munkakod lefuilsiban kell meghatilrozni. A munkakori
igaz gat6i utasilis s zab 6ly ozza.
6.3.

A munkav6llal6k jogai

A munkav6llal6k jogosultak:

-

a munkavi.gz{shez sztiks6ges felt6telek ig6nyl6s6re

megismerni feladatukat, hat6skoriiket 6s felel6ss6giiket a munkakciri leir6s 6s a vonatkoz6
szabilyoz6k alapjdn
megismetni a Tdrsasig c6lkitfiz6seit, saj6t szervezetj. egys6gtik c6l.1ait, r6szt venni ezek
l<talal<rt6s iban, i ava s la to kat, 6 s zr ev 6tele ke t tenni munki j ukkal o s s z e ftigg6 s b e n
munk6jukkal 6s szem6lyi.ikkel kapcsolatban 6rt6kel6seket ig6nyelni 6s megismerni, ezekr,5l
v6lem6nyt nyilv6nitani

6.4.

A munkav6llal6lq a kozfoglalkoztatottak

koteles s6gei

A munkav6llal6, a koz fo glalko ztatott ko teles :
- a jogszab6lyokban, bels5 utasit6sokban 6s szabilyzatokban el5irtakat betartani, a r6sz6re
munkakcir6ben kiielolt .vary esetenk6nt meghat6rozott feladatokat, utasit6sokat a Tirsasig
c6lkit6z6seinek megval6sit6sa 6rdek6ben - a legjobb tud6suk szerint -elvirhat6 gondoss6ggal
pontosan, felel6s s6ggel elv6gezni.

- az el6fut helyen 6s id5ben,
-

-

munk6ra k6pes illapotban megjelenni munkaideje

alfit

a

munk6ltat6 rendelkez6s 6re 6llnt 6s munk6t v6.geznt.
munkatirsaivalegy'rittmfikodni.
munk6ia sor6n kciteles betartani a munkateriilet6re vonatkoz6 munkav6delmi 6s tffzrend6szeti
utasit6sokat, valamint minden olyan szab6lyt 6s utasit6st, amely a munkav6gz6s hely6re
vonatkozva 6rv6nyben van.
a munkaterii{et6n 6szlelet hi6nyoss6gokra, a munkij6t akad6lyoz6 vagy hit6ltat6 tdnyez6kre,
koriilm6nyekre felettes6nek figyelm6t felhivni, a munka hat6konyabb elv6gz6s6re ir6n1'ul6
eszrev6teleket megtenni.
Megtagadnt az utasiris teljesit6s6t - jelent6si kotelezetts6g teljesit6se urin - ha annak
v6gtehajt6sa m6s szem6ly 6let6t, testi 6ps6g6t, v^gy eg6szs6g6t vesz6lyezteti.
aTirsas6g tulaidonilt 6vri, baleset vagy anyagp k6t megel6z6se 6rdek6ben int6zkedti,vagy az
int6zked6s sziiks6gess6ge esetrSn effe az illet6kes frgyelm6t felhivni, jelz6st adni. A
munkafeladatok ellitisilhoz rendelkezr3sre bocs6tott munkaeszkozoket, felszerel6seket
tartozrk gondosan meg6rjznt 6s azokat rendeltet6sszerien aT6rsas6g 6rdek6ben hasznilki.
aTirsas6g iigyfeleivel 6s munkatirsaival szemben el6z6keny, udvarias 6s figyelmes magatartds
tanisitani.
a munkilkat6nzk el5zetesen 6s ir6sban bejelenteni a m6s helyen tort6n6 foglalkoztztdsitvagy
t6nyleges munkav6gz6ssel egyiitt 16rt egy 6n/ t6rsas villlalkozisilt.
a Tirsas6ggal, a Tirsasilg mfikod6s6vel kapcsolatban tudomisira iut6 b6rmilyen ieltegri
inform6ci6t iizleti titokk6nt kezelni 6s gondoskodni arr6l, hogy ilyen titok m6s szem6lyek
ttdomilsdra ne jusson.
a Tirsasdg 6ltal elrendelt szakmai oktat6sokon, tov6bbk6pz6seken, melyek a munkafeladatu
elliltilsdhoz sziiks6gesek t6szt venni, 6s munkak6rlhez el6trtvbsgilkat letenni.
aTirsas6gi vagyont v6deni 6.s gyarapitant.
a BIOKOM Nonprofit Kft. j6 himev6t meg6iznt.

a

munkavillal6 a munkav6gz6si kotelezetts6ge al6l jogszab6lyban meghatdrozott
esetekben. Egy6b vonatkoz6sban a munkavillal6k jog6[As6t munkaszerz6d6siik, szercezed
egys6gen beliili beoszt6suk, a Munka Torv6nykonlwe 6s a Kollektiv Szerz6d1s hatdrozza meg.
Felel5ss6giik 6ltal6ban munkakori feladataik - megfelel6 min6s6gff 6s hat6sfokri - elv6gz6s6re,
tov6bb6 a munkafegyelem, a munkarend betartisira teried ki.

Mentesiil

6.5 A v6szett munka elbir6l6sa

Minden vezet6 koteless6ge, hogy a szervezetlleg alirendeltek munk6jit, annak szinvonalit
eredm6nyess6g6t tendszeresen 6rt6kelje, ennek eredm6ny6r6l, a felmeriilt probl6mikr6l

6s
6s

megold6si lehet6s6geir6l a munkahelyi felettes6t t6j6koztassa.

Vezet6k koteless6ge ezen feliil:
- az 6ltaluk vezetett szervezeti egys6g k6pviselete, munk6i6nak i6nyit6sa, eredm6nyes
mrikodtet6se 6s ellen6rz6se,
- telezett dont6seik egyeztet6se az 6intett szervezeti egys6gekkel, illetve ktils6 szervezetekkel,

-

szervezeti egys6giik mrikod6si felt6teleinek sajit hat6skorben megoldhat6 biztosit6sa,
a feladatok megfogalmazilsa 6s megismertet6se a szervezetf egys6gtikben dolgoz6kkal.

7.)A munkhltat6i iogok gyakotl6sa

A munk6ltat6i logok

gyakotl6sa a munkav6llal6k munkaviszonyival, a kozfoglalkoztatottak
kozfoglalkoztatasrjogviszonyival kapcsolatos valamennyi k6rd6sben val6 dont6s jog6t jelenti. Ide
7.1,

tartozlk a munkaviszony, kozfoglalkoztatisi jogviszony l6tesit6se,

megvilltoztatisa,

megsztintet6se, a b6r 6s egy6b anyag osztonz6s megillapitS,sa, a munka min6sit6se, felel6ss6gte
von6s 6s anyagS felel6ss6g alkalmazdsa.

A

Tirsas6g alkalmazottai felett a munk6ltat6i jogok gyakorl6s6t Genczler Istvdn igyvezet6
igazgat6l6ga el. A vezet6 61l6si munkavilllalok vonatkoz6s 6ban a munk6ltat6i jogkor gyakorlilsa a

munkas zerz5d6 sben foglaltak s zerjnt tort6nik.

egyes munk6ltat6i iogok gyakorlilsit a -l6rsx6g mis
munkav6llal6tra iltn:hitznt. Az 6truh6zott munk6ltat6i hat6skor - a kozfoglalkoztatotti iogviszony
kiv6tel6vel - nem teriedhet ki a munkaviszony l6tesit6s6re 6s megsziintet6s6re. Az'Ugyvezet6
rgazgato az itlrh|zott jogokat b6rmikor, indokol6s n6lkiil maglhoz vonhatia, 6s a munk6ltat6i
ogkot gyakorl6i ak 6nt eliirhat.
i
A kozfoglalkoztatottak tekintet6ben 6truh6zott hatiskcirben a munkiltat6i jogokat dr. Fej6r
Eszter HR, igazgat6si 6s megfelel6si vezet5 gyakorolja.

7.2 Az'ijgyvezet6 Wzgto jogosult

7

3

Atuhitzott hatiskorben munk6ltat6i jogkor gyakoiilsira jogosultak a szakig1 yezet6k

al6bbi korben:

- utasitisi 6s ellen6rz6si
ko z foglalko

-

ioggal rendelkeznek az it6nlt6suk

ah

^z

tartoz6 munkav6llal6k,

ztatottak folo tt,

munkakori 6s napi feladatokat, felosztj6k az rdnyitilsuk al6 tartoz6
munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottak kozott 6s ellen6rzik azokv5.grehajtisit,
az rinyitisuk alatt 6116 munkav6llal5k, kozfoglalkoztatott^k szabadsiginak beosztisilt,
ig6nybev6tel6nek id5ponti6t jovihagyjilk, a munk6ban toltott ideiiiket rgazollilk, elvlgzett

meghatirozzilk

a

munk6iuk mennyis6g6t 6s min5s6g6t ellen6rzik,
6rt6kelik a beosztott munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottak munk6j6t.

IV.
A MUKODES

nnNop

1.) A Tirsas6gon beliili kapcsolattartds

A T6rsas6g szervezete a szervezetl egys6gek fiiggelmi kapcsolati rendszer6re, a szakmai hatiskod
kapcsolatokra,valamint a koordinativ egyiittmrikod6s elv6te 6piil. Ennek megfelel6en szetvezet
^
magasabb fok6n 6116 vezet6 rdnyitilsa al5. tartoznak a szewezett fellpit6sben meghatarozott
alacsonyabb szintfi szervezett egys6gek vezet6i, akik r6sz6re utasit6st 6ltal6ban kozveden
felettesr.ik irti6n kell adni, illewe utasit6st kozveden beosztottaiknak adhatnak. A szervezet
hat6kony mrikod6se ugyanakkor megkiv6nja, hogy a szervezetL hierarchia 6ltal meghatArozott
fiiggelmi kapcsolatokon kiviil szakmai :rinyitdsi 6s egyiittmrikod6si kapcsolatok is l6tesiiljenek a
munkaszervezet kiilonboz6 egys6gei kozott.

l. 1 Fiisselrni kaocsolatok

Minden szewezetj. egys6g 6s minden munkav6llalo, kozfoglalkoztatott kozvedentil csak egy
vezet5vel 611 fiiggelmi kapcsolatban. A T6rsas5.g szewezet6n beliil z szolgillatt it betartdsa
mindk6t ir6nyban meghatilrozott: a beosztott munkav6llal6nak, kozfoglalkozt^totttak
^
munkav6gz6ssel, annak konilm6nyeivel osszefiigg5 6sztev6teleit altal bafl a fuggelmi 6t
betafiilsival kelt 6rv6nyesiteni, ennek eredm6nytelens6ge eset6n el6teqeszt6s6vel a szewezeti
fel6pit6s s zerinti magasabb beo s zt6s ri v ezet6hoz fordulhatnak.

A munkasz ewezet

eg6sz6re vonatkoz6an utasit6st csak az lJgyvezet6 igzzgato adhat ki.

Az egyes szenezeti egys6geken beliili egyiittmfikod6s osszhangillfi az adott szewezeti egys6g
vezet6ie felel6s. form6i: megbesz6l6sek, feliegyz6sek, egyeztet6sek, stb.)
A T6rsas6g eglszlre vonatkoz6 egyiittmrikod6s osszhangit az lJgyvezet6

rgazgat6k biztositi6k.

Eszkozeik:

o
o
o
o

SZMSZ 6s m6s bels6 szab6lyzatok
igazgat6iutasitisok
vezet6imegbesz6l6sek, tirtekezletek
iLtiratok, feljegyz6sek, kootdin6ci6k.

.2. Szaklr:rai kaocs olatok

1

A

T6rsas6gon

beliili szakmai uinyitis a jelen Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzatra, valtmint

a

korben aTdrsasdg
6rt6kel6 feladatokat l6tnak el.

t|rsasdg1 6s szakmai szabalyzatokra 6pnl. Ezer.szabillyzatokbanmeghatatozott

kozponti szakmai szervezeti egys6gei rdnyit6, koordin6l6,

1

6s

.3. Eg),iittmrikod6si kaPcsolatok

a) T an ics ko Zisi kap cso lat

6dnt6 k6td6seket els5sorban kozveden kapcsolatok
form1jflban kJi.lesek rntlzm. Ha k6t vagy tobb szewezed egys6g feladatkor6t 6rint6 valamely
k6rd6sben a felel6s vezet6k szem6lyes tirgyalils fitj6n nem iutnak meg6llapodisra, kotelesek kell6
id5ben felettesiikhoz fordutrni.

A rr.*"r.iegy#gek feladatkortket kozosen

u s<olgiltatdsi kapaolat
sLabilyzatok 6s ir6nyelvek vlgrehaitfus6hoz sziiks6ges egytittrnfikod6s keret6ben az eryes
szervezetlk egym6st inform6lni tattozrak, tehilt egym6ssal tLi6koztatasi, ielent6sad6si
kapcsolatban 6llnak. Ennek keret6ben kotelesek:
megkeres6s6re, Iegjobb szakismerettk szerint haLtiid6re viltszt adni, vagy annak
"gym6r
zkadilly 6t m6g a hatilnd6 leiilrta el5tt koz olni
- kapcsol6d6 szakteriiletek v6lem6ny6t kik6mi, v^{y azokzt tirgytlilsra meghivni, ha egyes
szaki<6rd6sekben a Tlrsasilg gazdLlkodis6t l6nyegesen 6rint5 )avaslatok k6sziilnek, vagy ilyen
int6zked6seket k6sziten ek el6,-rz egyiittmfikod6s sor6n a tirsszeweket az 6szlelt hi6nyoss6gokr6l
halad6ktalanul 6tesiteni, sziiks6g esetr!:n az illet6kes tdrsszeru vezet5j6nek - Y^gy felettes6nek b) T4'dko$atdsi

A

int6zked6s6t k6mi
c)

Ellenddsi ka?csolat

o'"!'"::::1yffX"#l,j'i.llili"
o

mindls jogosurt az lrtatavezetett szervezeraegys6gen beriil az

ellen6z6sre
a vezet6 iogosult az alilrendelt szewezeti egys6gek munk6i6nak ellen6rz6s6re

o a

Tfusasi,g illet6kes ellen6rz6 szervei jogosultak valamennyi szervezeli egys6g

6s

munkavdllal6 munkii6nak ellen5rz6s6re.
Az ellen6rz6 szenrek az ellen6rzott egys6g vezet6j6nek vagy dolgozoj6nak nem adhatnak
utasit6st, nem fegyelmezhetnek. A hib6k6l az elJen6ni5tt szervezett egys6g vezet6)Et, ill. annak
felettes6t kotelesek tijlkoztaai.

2.) A helyettesit6s rendje
2.1 A tarcas6g operativ szewezeti rendszer6t fgy kell kialakitani, hogy minden vezet6nek, illerve
munkateriilet felel6s6nek szervezetszerI helyettesit6s6t biztositsa, minden vezet5nek kinevezett,
vagy kijelolt helyettese legyen.
A kinevez6s az arra jogosult hat6skore, ennek hnnyiban a helyettest m^ga vezet6 jeloli ki

^

(szew ezetszerfi helyettesit6s).

A

helyettesit6s speci6lis, az 6hal6nos szab6lyt6l esetlegesen elt6r6 form6it a munkakori leir6sok

tatalmazzik.
Egy6b vezet6 esetenk6nti helyettesir6s6r6l saj6t hat6skorben int6zkedik.

A beosztott dolgoz6k 6lland6 vagy eseti helyettes6t a szakteriiletvezet6lejeloli ki.

Az illlando helyette sit6 s s zab 6ly ai:
- Alland6 helyettes az, aki a jogosultt6l ir6sos helyettesit6si kinevez6st kapott. A vezet6
akadillyoztarisa eset6n az 6l7and6 helyettes int6zkedik mindazon iigyekben, amelyeket a

-

vezet6 magfnak nem tartott fenn.
Amennyiben a. vezet6 akadilyoztatdsa miatt sziirks6g van olyan k6rd6sekben fell6pni,
melyeket a vezet6 magdnak tartott fenn, az 61tand6 helyettes koteles a dont6s6t ideiglenes
jelleggel meghozni.

- A helyettes nem int6zkedhet olyan - a vezet6 6ltal mag4nak fenntartott amelyekelhalasztilsaavezet6akaAilyoztaris6naklejirtiiglJhets6ges.

i.igyekben,

Az ideiglenes helyettes it6s szabilly ai
- Ideiglenes helyettes az, akit vezet6je a helyettesit6ssel meghatdrozott id5tartamra,
esem6nyre, iigyletre, feladatn kij^elol.
- Beosztott dolgoz6 helyettesit6s6re lehet6leg
v^gy hasonl6 munkakor6
^zonos
munkav6llal6t c6lszerri kijelolni.
- Eseti helyettesit6sr6l akkor van sz6, amikor a helyettesit6 szem6ly egy konkr6t esetben j6r
el m6s nev6ben, ir6sos vagy sz6beli megbiz6s alapi6n.

Eseti helyettesit6s esetrSn a munkakcir iltadisit 6kal6ban nem kell risba foglalni csak
akkor, ha azt az egfik fllhatirozottan k6ri vagy utasit6sban elrendelt6k,

A

helyettesit6s id6tartama alatt tort6nt esem6nyekr6l

a helyettesit6st v€gz6 a helyettesitettnek

r6szletes besz6mol6si kotelezetts6ggel tartozik,illetve a ftigg6ben l6v6 iigyeket 6t kell adnia.
2.2. Munkakor 6tad6s -6tv6tel

Szem6lyi villtoz6s eset6n, vagy munkav6llal6 helyettesit6sekor a munkako r 6tadis-dw,6tel6re van
sziiks6g, amelynek keret6ben a^folyamatb ar l6v6 iigyeket, a munkakorel kapcsolatos el6ir6sokat
6s utasit6sokat 6t kell adni, illetve dt kell venni. Az iigyek 6tadds6,6tt az 6iad,o munkav6llal6
felel6s.

a

A

vezet6 munkakor6nek 6tv6tel6re a munk6ltat6i iogot gyakorl6 felettes vezet6, beosztott
munkakor6nek 6w6tel6re pedig az illet6kes szerrezeti egys6g yezet6ie ad utasit6st 6s ieloli ki az

6tvev6t.
V6gleges munkakor iltadis 6s 30 napot meghalad6 helyettesit6s eset6n 6t^d
lefolytatni, 6s jegyz6konyvet kell felvenni.

s-ltvlteli elj6t6st kell

Plnzkezel€ssel 6s a p6nzkezel6s szab6lyil al6 tafioz6 eszkozkezel6ssel megbizott dolgoz6k
helyettesit6se eset6n -irrd.., esetben iegyz6korryv felv6tele mellett kell a munkakort ata:dnl. H^
el6re nem tewezhet6, rendkiviili ok kovetkezt6betv6lik sziiks6gess6 a helyettesit6s, rigy a felettes
yezet6 tartozik legal6bb egy munkat6rs egyidejff jelenl6t6bet legyz6konyv felv6tele mellett a
munkakor iltadisilra.

iltadis-irv6tel sor6n a kozvetlen felettesnek jelen kell lennie. Lz Ltadis-6w6telr6l
k6 s zitett j egy z 6konyvnek tartalm azria kell:
o az 6tad6s-6w6tel id6ponti6t, a ielenl6v5k nev6t 6s beoszt6s6t
fitadott munkakcjrtel kapcsolatos 6ltal6nos iellegfi tijlkoztatast, iellernz6
o

A

munkak

or

^z
adatokat

o a folyamatban l6v6 i.igyek ismetet6s6t, a megteend5 int6zked6seket,

az

ezel<kel

kapcsolatos megi egyz6seket

o
o
o

az iltadis tirgydtklpezS okm6nyok, utasit6sok, munkaeszkozok felsorolilsit
az Ltad6,ill. 6tvev6 esetleges 6szrev6teleit
a

ielenl6v5k alauisit.

6tad6s-iw|teh e\66st a munkav6llal6 felment6s6t, munkakonilltozilst kovet6en
halad6ktalanul, de legk6s6bb 15 napon beliil kell lefolytatni. Ha a munkakor betolt6s6re ii
munkat6rsat nem jetaltek ki, a munkakort a kozvetlen felettesnek kell 6wennie. A kozveden

Az

felettes ezt kovet5en eiegyz6kony,r,,vel adia k6s5bb tov6bb a munkakort.

irisbeli

szabhlyozhs

r6sz-,
Szervezeti 6s Mfikod 6siszabillyzat el6u:6satt, a munkaszenrezet tev6kenys6g6nek egy-egy
ill. szakteriilettt szabillyzatok eg6szitik ki. C6liuk a bels6 szervezetts6g, hat6kony :tr:inyttils 6s
A izabillyzatoknak a mindenkor hat6lyos logsztb6lyokon alapulva
sz6monk6r6s megval6s itt
^.
6ttekinthet,Snek, konkr6tnak 6s minden koriitm6nyre kiterjed6nek kell lenniiik.

A

L.l.

Szabhlyzatok rendie

a
T6rsas6g 1llast foglal a min6s6g- 6s korny ezetb^tilt tev6kenys6g melletg amely biztosiga
megteremt6s6nek
min6s6gr JplgiltatksJk 6s munkatart tm6nyek, valamint a gazdasigos mrikod6s

A

6s folyr-rto,

komyezetlavit6sdnak felt6teleit, ennek 6rdek6ben min6s6g-,

6s

inform6ci6biztons6gi udnyitilsr rendszertel rendelkezik'

szabv6nyok 6ltal megkovetelt szabillyoz6sok 6rtelm6ben a dokument6ci6s tendszet
szabillyzatok, az
folyamatleirLsai, utasit1sai,"a rendszerbe bevont technol6g76k, rlszben bevont
mfikodtet6s6t 6s
igazgatoi utasit6sok 6s az SZMSZ biztositjik a tdrsasig folyamatainak hatisos

A

szabillyozottsilgit.
a)

A

szabilyzatok r6szletes, itfog6 szabillyozisai valamely tigabb szaltnai teriiletnek v^gy
ptobl6makomek. Erv6nyess6giik hat6rozatfan vagy hatirozott idejri lehet, elk6szit6srik sol
e s e tb e n kiiLls 5 j ogs z ab 6ly 6ltal me ghatiro z o tt.
A szabillyzatokat az Ugy'vezet6 igazgatok megbizisa alapjiln kell kidolgo znt a t6m6ban 6rdekelt 6s
6rintett szervezed, egys6gek v6lem6ny6nek kik6res6vel, illetve kcizremfikod6s6vel. A
szabilyzatokat a kozremrikdd6 szervezei egys6geken kiviil minden esetben v1lem€nyeztetni kell a
iog 6s megfelel6si vezet6vel 6s a bels6 szabillyozisr rendszer egys6gess6g66rt felel6s
munkav6llal6val, akinek feladata ellen6izri a szabilyzat tartalmi, ,.alamin-t a hatdskciri 6s
felel6ss6gi el6risatnak a szakszer(rs6g6t. A kiad6sra keriilt tirsasdgp szabilyzatok a jogszab6lyokkal
6s a taggldl 6,si hatdrozatokkal nem lehetnek ellent6tesek.

A

T6rsas6g mfikod6set els6dlegesen

a Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzat hatdrozza meg. A
munkav6llal6k, akozfoslalkoztatottak jogai 6s kotelezetts6gei tekintet6ben a Kollektiv Szerz5d6s
a T itsasS,g alapdokumentuma.
A Szervezeti 6s Mrikod6si Szab6lyz^tot Tfusasig igyvezet6 igazgatoi hagyjilk jov6, 6.s arrol
^ Tdrsasig tuiajdonosalt.
tillkoztatiitk a Feltigyel5bizotts6got r6s a
a foU.la, Sr.rr6d6st az
ugyvezet6 rgazgatok kotik meg az 6intett 6rdekk6pviseleti szervekkel.
A t6rsas6gS szintfi szakmaiszabilyzatokataztJgyvizet6 igazgatokhagyldk j6v6,6sv6gehajt6sukat
al6irisukkal rendelik el.

b)

A
-

.)
A

Szervezeti

6s Mfikod6si Szabillyzattal egyetemlegesen

l<tzfu6lagosan - az al6bbi

alapvet6en, de nem
bels6 szabiiyzatokhatdrozzik meg a tarcasigmfikod6s6t:

Min6s6gy6nyitAsi 6s Komyezeti K6zikcinyw
Kollektiv Szez5d6s
Cafeteria szabilyzat

Hum6npolitikaiszab6lyzat
Etikai 6s viselked6si k6dex
Plnzkezellsi szabillyzat
Onkolts 6.g-szdmitisi szabillyz*
Sz6mviteli. szabilyzat, szimlaiikor, szimlarend
Leltirozilsiszab6lyzat
Selejtez6siszabilyzat
Beruhdz5.si, beszerz6si 6s kozbe szeru6si szab6lyzat

Adatv6delmi 6s adatkezel6si szabillyzat,
Informatikai biztonsi,gp szabillyzat
G6pj6rm6 tizemeltetlsrszabillyzat
Hat6s6gi ellen6rz6sek alkarmdval betartand6 szabilryzat
Bels6 ellen6rz6si szabilyzat
Faanyagkezel6si szabilyzat

Ira*ezellsiszabillyzat
Anyaggazd6lkod{si szabillyzat
Munkaid6 nyilv6ntartist szabillyzat
vagyonnlnTa*ozat t6teli koterezetts6gre vonatkoz6 szabilryzat

Szabilyzatoknyilvintart6sa,karbantartilsa

szabilyzatok

az opil

dokumentumkezel6 rendszerben kenilnek nyilv6ntart6sba,

nyrlv ilntartdsuk a titk6rsdgon tort6nik.

Az eredeti p6ld6ny meg5rz6s6r6l 6s sokszorosit6s6r6l a titkirs6g
gondoskodik.
A szabillyzat karbantart6sit annak a szem6lynek kell frgyel.*-"t t irernie, aki eredetileg
elk6szit6s66rt.

felel6s az

1.2.

Az

Igazgat6i utasitisok

igazgat6i utasit6sok r6szletes vagy iltmenet szabillyozisai valamely 6ltal6ban, de nem

l<rzdr6lagosan szrikebb szakmar teriiletnek vagy probl6makcirnek, esetenk6nt az 6,w6nyes szakmai
szabillyzatok kieg6szit6s6t, pontositisit, vagy m5dosit6s6t szolg|,ljik Hat6lprk visszavon6sigvagy
a benniik megjelolt hatirid6rg 6rv6nyes.
Az egyes szabillyzatok kiad6sa formailag tgazg t6i utasit6sk6nt tort6nik.

Az utasit6sok az Opil dokumentumkezel6 tendszerben keriilnek tyivilntzrtilsba, nyilvintart6suk
a ntk6rsigon tort6nik.
V6greha j t6s tklrt zz utasitisban 6rintettek felel6s ek.
Az utasitisban rendelkezni kell ahatillybal6p6s nap16r6l, ennek hiilryiban zz ttemllphatilyba.
Az rgazgat6i utasitisokkal kapcsolatos kifogisilt, 6szrev6tel6t b6rmelyik munkav6llal6 jogosult
fu6sban a titlcits6gon keresztiil azlJgyu.z.t6 igazgatok el6 terjeszteni. A munkav6llal6 azorrban ez
ut^sit6s vl.grehaytdsdt
esetben is koteles az *asitisban foglaltakat vlgrehaitani mindaddig, amig
^z
fel nem fliggesztik, nem m6dositl6k,vagy nem vonj6k vissza.

1.3.

Kiitlevelek 6s kiizlem6nyek

A

kodevelek a T6rsas6gon beliili bels6 til6koztatist szolgiljdk, azok kozzltltele az Intranet
rendszerben tort6nik.
A kozlem6nyek a T6rsas6g kiils6 kapcsolati rendszer6ben tort6n6 tiljdkoztatist szolg6l16k.

1.4.

Munkakitri leir6sok szabfilyozhsa

A munkakori leir6sokat a szewezetf egys6g vezet6ie a munkaiigyi csoport bevon6s6val k6sziti el.
A munkakori leir6snak r6szletesen tzrtaknaznia kell a munkav6llal6 feladatkor6t, iogkot6t 6s
munkav6gz6ssel kapcsolatos felel6ss6g6t.

A munkakori leir6sok kotelez5 elemei:

A

munkakor betolt6s6hez sziiks6ges v6gzetts6gek, tapasztalatok, meghatirozilsa
a munkakorhoz kapcsol6d6 6ltal6nos 6s kiilonos feladatok meghat6rozisa
dont6si iogkor 6s felel6ss6gmeghatdrozisa
a bels5 6s kiils5 munkak<iri kapcsolatok meghatdtozilsa
feliigyeled, ellen,5rz6si kotelezetts6gek meghatxozisa
akozveden felettes megielol6se
a helyettesit6s rendj6nek meghatiroz.6sa
munkakori leir6s lov6hagy6ja az lJgyvezet6 Lgazg t6 vagy a terii{et6rt felel6s vezet6,
szer! ezet:. fel6pit6s szerinti 6rintetts6gnek megfelel6en.
a

a

munkakori leir6s egy eredeti p6ld6nyiln az ilwltel t6ny6t 6s id6ponti6t a munkzvillal6val
rgazoltatnikell. A munkakori leir6st a munkaszeru6d6.shez kell mell6kletk6nt csatolni'

A

VII.
EGYEB RENDELKEZESEK
1.) Titot<v6delem

A

t6rsas6g mfikod6se tekintet6ben
alapvet6nek.

a lev6ltitok, az izemi vagy izlea titok v6delme min6siil

A leviltitok szempontj6b6l lev6lnek min6siil aT6rsasdg mfkod6s6vel osszefiigg6sben keletkez5,
kozlem6nyt tartalmaz6 z6rt kiildemlny, ak6r a Tirsasilghoz be6rkez6, akdr onnan kimen6,
tov6bb6 az elektronikus riton 6rkez6 kiildem6nyek, ide6rwe a bels6 adatforgalmat is.

Amennyiber az Adaw6delmi 6.s ada*ezel6si szab6lyzat, Informatikai biztons6gi szabillyzat
elt6r6en nem rendelkezik, lev6ltitkot - 6s ezzel egyiitt minden tov6bbi cselekm6ny n6lkiil a
szemllyhez ffiz6d6 jogot - megs6rti az, aki mis level6t ftoz16st tartalmaz6 z6rt hi{dem6ny6t,
tovibb| az elekttonikus levelet) felbontja, t\egszetzi, megnyitja, vagy illet6ktelen szem6lynek
iltadja abb6l a c6lb6l, hogy annak tzrtalmit megismerje

Idegen lev6l 6tkez6se eset6n az fuatkezel6si szabilyzat idevonatkoz6 rendelkez6seit kell
alkalmazri.

Ilzleti titok a Tdrsasig mrikod6s6vel,

minden olyan adat,
t6ny, informici6, megold6s, amelynek titokban maradisdhoz aTirsasilgnak m6lt6nyolhat6 6rdeke
ffiz6dik, 6s amelynek titokban tartisa 6rdek6ben a t6rsasiga sziiks6ges rnt6zked6seket megtette.
Uzleti atokazis, melynekillet6ktelen tudom6s6ra jut6sa aTdrsasS,gzavartalanmfkod6s6i6sfvagy
anyagr, ill. egy6b m6lt6nyolhat6 6rdekeit veszllyezteti (igy tizleti titok pl. a t6rsas6g iigyfel6nek
szem6ly6re, adataka, vagyoni helyzetlrc, tulajdoni, iizleti kapcsolataira vonatkoz6 adat, illet6leg a
tilrsasilg mrikod6s6vel kapcsolatos adatok pl. szinlaeevenleg, stb.). Az iizleti titok v6delme
kiterjed a tarsasS,got illet5 szellemi alkot6sokkal kapcsolatos v6delemre is, ide tartozik pl. a knowhow, teh6t a vagyoni 6rt6kfi gazdasigy, mriszaki 6s szervez|.si ismetetek 6,s tapasztalztok is iizleti
titkot k6peznek.
Az izlea titok szempont,Ab6l bizalmi viszonynak min6siil kiiloncisen a munkaviszony, a
munkav6gz6ste ir6ny'u16 egy6b )ogviszony 6.s a tagsS,gpjogviszony. Uzleti kapcsolatnak min6stil az
iizletkot6st megel6z6 tajtkoztatas, targyalils, aifinlatt6tel akkor ir, ha
nem kciveti
^zt
szerz6d6skot6s. Ugyf6lnek min6siil mindenki, aki szolg6ltatistvesz ig6nybe aT6rsasigr6l.
A Tirsas6g minden alkalmazottla kciteles a munkija sor6n tudornisdra jutott iizleti titkokat,
valamint a munk6ltat6ra, illetve tev6kenys6g6re vonatkoz6 alapvet6 fontoss6gri inform6ci6kat
meg6izm. Senki nem kozolhet illet6ktelen szem6llyel olyan adatot, amely munkakore betolt6s6vel
osszefiigg6sben iutott tudom6s6ta, 6s amelynek kozl6se a munkdltat6ra vagy m6s szem6lyre
hiluiny os kovetkezm6nnyel j 6ma
A munkav6llal6, a kizfoglalkoztatott az izle 'j titok meg6nts66rt felel5ss6ggel tartozik. A
titoktat6si kotelezetts6g a volt munkav6llal6t, a volt kozfoglalkoztatottat munkaviszonydnak
megszrin6se ut6n is terheli.
gazdasdgp tev6kenys6g6vel kapcsolatos

A titoktart6s nem teied ki a koz6rdekfi

adatok nyilv6noss6gira 6s a koz6rdekb6l nyilv6nos adatra
vonatkoz6 - az inform6ci6s cinrendelkez6si jog6l 6s az inform6,ci6szabadsS,grol szolo 2011. Evi
CXII. torv6ny (Infotv) alapjdn meghatirozott - adatszolg6ltatisi 6.s tajlkoztat6si kotelezetts6gre.
A koz6rdekri adatok megismer6s6vel 6s nyilv6noss6g6val osszefiigg6sben az uzlett titok
megismer6s 6te az Infotv.-ben foglaltak az :nilnyad6k.

t\z

izemitanics a tirsas[gtol, mint munk6ltat6t5l minden olyan k6rd6sben t6j6ko zt^tastk6rhet,
amely a munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak munkaviszonnyal cisszefiigg6 gazdasd.gl6s szoci6lis
6rdekeivel, valamint az egyenl6 bin6sm6d kovetelm6ny6nek megtart6sival kapcsolatos. A t6rsasig

'll. taga a mrikod6se sor6n tudom6s6ra
a tijlkoztatist nem tagadhatia meg. Az iizemi tan6cs,
jutott adatokat, t6nyeket csak a tirsasilg iogos gazdasigi 6rdekeinek vesz6lyeztet6se, ill. a
munkaviLllal6k, a kozfoglalkoztatottak szem6lyis6gi joginak megs6t6se n6lktil hozhaga
nyilv6noss6gta.
2.

) Kapc s o lattatrhs

a tii me

gtii flkoztatis munkati

rs

aival

Sajt6torv6ny 6rtelm6bet az elektronikus 6s az irott sajt6 k6pvisel6inek adott mindennemri
felvil6gosit6s nyilatkozatnak min6sil. A felvil6gositis, nyilatkozat sorin kovetend6 elifuilst

A

igaz gatoi uta

s

itis

s

zab 6ly ozz a.

fugazat szerinti Ogyvezet6
t6rsas6g eg6sz1t..6rint6 k6rd6sekben a tdilkoztatas loga m
'intett
illeti.
munkat6rsat
megbizott
lJgyvezetS igazgatok 6ltal
igazgat6t, v^gy
^z

A

3.) Adatk6r6s, adatszolgiltat6s
6rkez6 adatk6r6sek, adztszolglltat6sok teliesit6se kapcs6n senki sem adhat 6t
Az
szerz6dZseket, dokumentumokat, adatokai az igyvezet6 lgazgat6 enged6lyez6se n6lkiil'
a
eset6n
megkiild6s
val6
irton
eifogadist kovet6en kikiild6sre keriil5 anyagok elektronikus
keriil
tdrsasig kozponti e-mail cim6r5l
tov6bbit6sra.
A koz6rdekf 21dattglnyllsek teliesit6s6nek elj6r6srendi 6t az adatvl.detmi szabillyzat tzrtalmazza'

T6rsas6gho

z

4.) Es6lyegyenl6s6g
es6lyegyenl5s6g
T6rsas6g es6lyegyenl6s6gi tervet fogad el az egyeri6 b6n6sm6&61 6s az
tekintettel' Az
el6mozdtt6sir6l ,1616 2OOa. 6vi CXXV. torv6rry 63.5 (4) bekezd6s6re
tery tattzlmzzza z tirsasilggal munkaviszonyban 6116 h6tr6nyos helyzetfi

A

es6lyegyenl6s6gi
r-.rrrrrt rrrall,t6i lsoportok, igy kiilonosen

a

n6L, a negyven 6vesn61 id6sebb munkav6llal6k,

a

^
,r"-Zlyek, valamin a k6t vagy tobb az 6ven aluli gyermeket nevel6

fogyatlLo,
rrillul6k fojhko ztatasi helyzet6nek (b6r, munkakorii{m6nyek, szakmai k6pz6si
az adott 6vre
lJhet6s6g, stb.) elemz6s6t, v;hmiflt az es6lyegyenl6s6g biztosit6sra vonatkoz6,
srtik.6g"t eszkozoket (k6pz6si, munkav6delmi, stb'
-.gfogri, azo,tt ctlizit Es zz azok el6r6s6hez
adatok csakaz
pro'gr^;"D. Az es6iyegyenl6s6gi terv elk6szit6s6hez iziiks6ges kiilonleges szem6lyi
2011..-6vi GXII' torv6ny
inform6ci6s onr.na.k1z6si io[t6l 6s az informS.ci6szabadsilgr6l sz6l6
a terv 6ltal lrjrrrtett id6szak
rendelkez6sei szerint, az lintJtt onk6ntes adatszolgilltatilsa alapi6n,
utols 6 rarPiarg kezelhet6k'

rom6k,

egyedii{6116 rri'onk

VIII.
ZALP(O ES

YECYES RENDELKEZESEK

A

t6rsas6g Szewezett 6s Mrikod6siszabilyzata aT6rsasS,g nyilv6nos szerver6n megtalilhat6
hogy b6rmely munkat6rs ahhoz korlitozis n6lki.il hozzdflrhessen, azt tanulm6nyozhassa.

A

szabilyzat tendelkez6seinek betartisa

a Tirsasig

igy,

valamennyi munkai6rsinak alapvet6

koteless6ge.

A

Szetvezeti 6s Mfikod6si Szabilyzatot

a Tirsasdg feliilviz sgiltz,

szerkezetbe foglalta, 6s a kor6bb i szMSZ-t hatily on kiviil helyezi.
Hatilybal6p6s6nek id5pontia: 202t. mfucius
P6cs,2021. m6rcius

ffi

1.

,,/Genczler Istv6n
iiglwezet6 igazgato

7.

m6dosit6sokkal egys6ges

