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Bevezet6s

Jelen Szervezeti 6s Mfikod6si Szabillyzat (tov6bbiakban: SZMSZ) a Polg6ri Torv6nykonyvr6l
szolo 2073. 6vi V. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.), a Munka Torv6nykonlw6rSl szolo 201,2. 6vi I.
torv6ny, valamint a mfikod6ssel kapcsolatban alkalmazand6 hat6lyos munkaiigyi, p6nziigyi,
sz6mviteli, ad6z5.st, illet5leg a gazd6lkodissal kapcsolatos egy6b iogszzbiiyi rendelkez6sek

figyelembev6tel6vel k6 sziilt.

Az SZMSZ a BIOKOM P6csi V6rosiizemeltet6si 6s Komyezetgazdilkod6si Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gf Tirsasilg (a tov6bbiakban: T6rcas6g) jelteg6nek megfelel6, legfontosabb szab6lyokat

tartaknazza, igy kiilonosen:
- a'I6rsas6g mrikod6s6re iellemz6, nagyrlszt hosszabb id6re 6rv6nyes adatokat, alapelveket

6s el5ir6sokat, a tev6kenys6gi kor6t;
- a TirsasS"g trilnyitisi rendszer6t, szewezei fel6pit6s6t, 6ltal6nos mffkod6si rendelkez6seit,

bels6 szabilyozisait;
- aTirsasilgvezet6 6s ellen5rz5 szerveit, azokfeladatait 6s jogkor6t, a munkav6llal6k jogait

6s kotelezetts6geit.

Az SZMSZ betartisz 6s betartat6 sa a Tilrsasig tiszts6gvisel5inek, vezet5inek 6s munkav6llal6inak
kozfoglalko ztatottinak els5tendri kotelezetts6ge.

I.
ArrerANos REsz

1.) A T6rsas6g f6bb rdatai:

A T6rsasig c6gneve:

Roviditett c6gn6v:

Sz6khelye:

A T6rsasig elekronikus el6thet5s6ge:

A Tirsas6g alzpitilsilnak id6pontj a:

C|.gtregyzlk sz6ma:

A Tirsasig statisztikai szimjele:

A Tirsasig ad6szilma:
Kozoss6gi ad6szilma:

Tev6kenys 6 g6n ek id6tartarna;

B IOKOM P6csi V6rosiizemeltet6si 6s

Korrry ez etgtz d6lkod6si Nonpro fi t
Korlitolt Felel6ss6gfi T ilrsasig

BIOKOM Nonprofit Kft.

7 632 P 6cs, Sikl6si ut 52.

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

7994. december 2.

Cg.:02-09-062862

1 1,0 1, 49 59 -381 1, -57 2-02

11014959-2-02
HU11014959

hatitozatfan

Torv6nyess6gi felngyeletet ellit6 bir6sig: P6csi Torv6nysz6k, mint C6gbit6sig



A T6rsas6g taglar: Pln Megyei fogrt Vdrcs
Onkotmdnyzata
7627 P6cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: P6terfS, Attila polg6rmester

Mecsek-Dtdva Regiondlis
Szildtdhulladdk Kezelf Rendszet
Ldttehozdsdt Cdlzd Onkotrndnyzati
Tdrculd!
7627 P6.cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: P6tef!, Attila a Tirsulis
elroke

2.) LTdrsasig c6lia

P6cs MegyeiJogf V6ros Onkorm6nyz^tanak aMagyarorszighelyi onkorm6nyz^tat6l sz6l6 2077.
6vi CLX)O(IX. torv6ny OI"t") 13.$-6ban meghatarozott feladatai koziil a:

o telepiil6sfejleszt6s, telepi.il6srendez6s,

o telepiil6siizemeltet6s - ezett beltil a koztemet6k kialakit6sa 6s fenntat6sa, a kcizvililgStilsrol
va16 gondoskod6s, a helyi kozutak 6s tartozlkainak kialakit6sa 6s fenntartisa, kozparkok
6s egy6b kcizteriiletek kialakitisa 6s fenntart6sa, glpiilrmrivek parkol6silnakbiztosit6sa -,

. helyl vizrendez 6,s 6s vlzkirelh6rjltils, 6i-a 6s belviz elvez et6s

o kozfoglalkoztatzs
. a helyl kozoss6gi kozleked6s biztosit6s6nak kozlekedEsszervez6i feladatai, valamint
o a hullad6kgazd6lkod6si feladatok ell{t6sa.

3.) A Tircasig tevdkenys6gi k<ire

A Tirsas6g f6 tev6kenys6ge TEAOR'08 szerint

38.L1'08 Nem vesz6lyes ht,llad6k gyfijt6se

4.) A Tdrsasig vagyona

A Tirsasig totzst6k6je alapit6skor: 479.500.000.- Ft, 
^z^z: 

N6gysz6zhetvenkilencmilli6-
otszLzezer 00/ 1 00 forint

A Tirsasig totzst6k6je ielen SZMSZ elfogad6sakor: 684.900.000,- Ft, 
^z^z:Hatszizny olcvann6gymilli6- kilencsz6 zezer 00 f 700 forint

5.) K6pviselet 6s cCgtregyzfls

Ahalilnos szabdl,vozils

A k6pviselen €.s alilirilsi iog azt jelenti, hogy az ezzel megbizott szemlly az i6nyit6.sz alatt 6176

szenrezed. egys6geket - 6s ezen keresztiil r Tircasilgot - ^ 
jogi 6s term6szetes szem6lyekkel

szemben k6pviselheti.

| 2014.11.27. napjet6l



Harmadik szem6lyekkel (szervekkel) szemben iogot keletkeztet6, elismet6, m6dosit5 vagy

megsziintet 6 uat (meg611apod6s, jegyz6konyv) alutilsira iogosultak:
. az'Ugyvezet6 Wzgat6 ot6ll6an
. Lz lJgyvezetl igazgzto 6ltal c6.gegyz6si joggal felruhizott munkav6llal6k koziil k6t szem6ly

egyiittesen
. egyes i.igycsoportokra ntzve az Ugywezet5 tga;zg t6 meghatalmazisa alapiiln a.

meghatalm az ott s z em6ly ek

AzTJgyvezet6'rgazgato on6ll6an k6pviseli aT6rcas6got harmadik szem6lyekkel szemben, valamint
bir6s6gok 6s m6s hat5s6gok el6tt.

Az lJgyvezet6 igazgato e jogkor6t az igyek meghatdrozott csoportjita n6zve meghatalmazissal a

Tilrsasig k6t alkalmazotgara 6tah6zhatja, akik a meghatalmazdsnak megfelel6en on61l6an, vagy

kozosen tev6kenykednek.
A BIOKOM Nonprofit Kft. k6pviselet6ben clgtregyzlsijoggal tendelkezik, akit a Kozgpil6s vagy
az lJgyoezet6 rga;zgat6 a tfursasilg| szerz6d6s 77.7. pontja alapjiln erre felhatalmazott 6s e

jogosults6g6t a c6.gl1egyz6kbe bejegy ezt6k.

A c6gegyz6s akk6nt tot6nik, hogy a k6zzel, vagy g6ppel irt, el6nyomott vagy nyomtatott
c6gszovege al6 nev6t az lJgyvezet6 igazgat6, vagy az Ugywezet5 'tgazgat6 6ltal erte
felhatalmazottak koziil k6t k6pviseleti joggal fekuhizott alkalmazott egyiittesen iga, az alurisi
cimp6ld6nynak megfelel6en.

5.1 C6sk6oviselet+
E szabillyozishatillya kitetied a k6pviseleti 6.s alil:r":dsi iogkor szabillyozils6nak keret6ben a T6rsas6g

6ltal kibocs6tott:
o minden olyan iigyirat 21 ft6s6ru, amelynek l<tadisa iogszerzlst vagy kotelezefts6'.gv6ll^1as\

jogetsmer6st vagy jogt5l val6 lemond6st )elent,
o minden egy6b olyan iigyirat, lev6l, nyllztkozat, jegyz6konyv, stb. al6x6s6ra, amely nem

arfialmzz jogszerz6st, joglemondistvagy kotelezetts6gvilllalast, hanem lebonyolit6 jellegfi.

Nem terjed ki a k6pviseleti 6s aliitisiiogkor 6ltal6nos szabilyozisinakhatalyz:
o a tirsasdgszersrezetei kozotti levelez6sre, valamint a kozlem6nyek alitilsira,
. a postahivatalokhoz a tarcasdgot 6rint5 k6rd6sekben irott i.igyiratok alaltisirz', amely

esetben ktiion megbizis sziiks6ges.

A kamarai jogtandcsos a 2077. 6vi L)O(VIII. w.-ben szabillyozott k6pviseleti jogosults6g, illet6leg
meghatalmazis alapiiln a iogi k6pviselet kor6ben or6ll6an jogosult iratokat al6irr:ri, kiv6ve a

bffncselekm6ny elkovet6se miatt tett felielent6st.

A Tdrsasdg iigtudQ'e az igyvldt tev6kenys6gr6l szolo 2017. 6vt L)O(UII. torv6ny 6rtelm6ben a

T6rsas6gt6l kapott eseti, illet6leg 6lland6 megbiz6s alapiiln k6pviseli aTdrsasilgot.

AqUgyuerytd tga<gat i kepuiseleti joga

Az TJgyvezet6 rgazgat6 teljes jogkoret k6pviseli a Tirsasigot kiviilill6 term6szetes 6s jogr

szem6lyekkel szemben, valamint a bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok e16tt.

Az Ugy'vezet6 Lgazgato k6pviseleti jogit a tirsasig1 szerz6d1s rendelkez6sei szerint saj6t

szem6ly6ben gyakorolja, azotban a Tilrsasdg gazdasilgos tev6kenys6ge rls a munkamegoszt6s
6rdek6ben j ogait munk atlrsaha Ltrwhizhaga.



Az igyvezet6 tgazgato hatiskore a tarsasig tev6kenys6ge alapi6n:
Meixner Barna igyvezet6 igazgato - 6ltal6nos hatiskor

5.2 Llilndsiiou
A k6pvis ele t e 6s alirisra felhatalm az ottak i o gai
Az lJgyvezet6 igazgat6 zz egyes munkav6llal6kat alfur:isi jog
vonatkoz6at - felhatalmazhatja. A felhatalmazissal iltuhdzott
vonni.

gyakoiilsdra - szrkteniletiikre
jogkort b6rmikor vissza lehet

AzrJgyvezet6 tgazgat6 irhaga al6 azokat az ratokat,amelyek
. kiter,ednek a T6rsasi'g eg6sz6nek mfikod6s6re,
o hum6npolitikai jellegfiek,

o kdrt6nt6sr hatdrozatok 6s a munkav6llal6k v6tkes kotelezetts6gszeg6se eset6n hozott
hatArozatok,

o a Munka Torv6nykcinl'v'e, valamint a Kollektiv Szerz6d6s szerinti munk6ltat6i jogok
kiilon meghatirozott kcir6nek gyakorlilsdra vonatkoznak.

A tarsasilg alkalmazottu felett a munk6ltat6i jogokat Meixner Bama iigwezet6 igazgat6
gyakorolja.

Az alAtrdsi jog megadis6t6l vagy visszavon6sfu6l irS,sban kell 6rtesitent az lrdekelt szem6lyt. A
munkaviszony megszfinds6vel egyidejrileg az alirisijog minden kii{on 6tesit6s n6lki.il megszrinik.
Az alilkisi felhatzlmazis - az esetenk6nti megbiz6s kiv6tel6vel - nem terjed t.:[il azon a

beosztison, illetve munkakciton, amite a kinevezls vagy z megbizis sz6l, tov6bb6. azon a

korliltozdson, amelyet a vonatkoz6 okirat tartalmaz.

A k6pviseletre feljogositott szem6ly mindenkot a T6tsas6g nev6ben 6s 6rdek6ben iir el. Az, ali
k6pviseleti jogkot6t tull6pi vagy an6lkii{, hogy arra jogosult lenne, m6s nev6ben int6zkedik, felel5s
mindazon kilrlrt, amely beavatkozdsa n6lkiil nem kovetkezett volna be.

5.2.1

A BIOKOM Nonprofit Kft. tev6kenys6g6ben kozponti elemk6nt a gyors, hat6kony,
iigyf6lorientalt szenTlletff feladatelliltils 6nr6ryesi.rl. E szeml6let jegy6ben a kozfeladat-ell6tdshoz
kapcsol6d6 formanyomtatv6nyok, 6s az egyes szenrezei egys6gek tev6kenys6g6nek t6makor6be
txtoz6 - aTirsasS.E nev6ben kotelezetts6gvilTalilst, joglemond6st, illetve egy6b jognyilatkozatot
nem tartalmaz6 - levelek, a)6datt6telek eset6bett az iigyint6z6k 6s a szakilgS vezet6k egyiittes
al 6i t 6sa enged6lye z ett

5.2.2. Esea alAttdsi 1og
Esett zlivisi jog adhat6 a vonatkoz6 iogszabilyok 6ltal tartalmilag meghatirozott minta-
szetz5d6sek Qrozteriilet-hasznillai megillapod6sok stb.) a16rds6ru vonatkoz6an is.

Az eseti alinilsi jog minden esetben korl6tozissal megadott al6fu5,si jognak telintend6, azaz

meghatarozott id5re 6s/vagy tirgyra vonatkozik. Az eseti al u6si jogra vonatkoz6 felhatalmazist
minden esetben kii{on okiratban kell meghatilrozri (milyen tirgykcirben, milyen id5tartamon
keresztiil, milyen lrtll<hataigvagy szakmaihatarok kozott, egyediil vagy m6sodmagfvaljogosult-
e al6irr,i).

Az eseti ali:risi jog keret6ben a b6r- 6s munkaiigyi csoport yezet6ie 6s valamely munkat6rsa
egyiittesen jogosult a munkaviszonnyal kapcsolatos munkiltat6i igazolilsokat (pl.

iovedelemigazolAs, ad6igazol6s, munkaviszony lgazolils) aliit6sukkal 6rv6nyesiteni.



A k6pviseleti 6s alludsi joggal rendelkez6k t6szletes szewezeti egys6genk6nti felsorolilsa az

SZMSZ 2. szimi mell6klet6t k6pezi.

Tulajdonosok, korm6nyzatT fitezrrr6nyek, hivatalok, hat6s6gok vezet6inek, csak az igyvezet6
igazgat6 nev6ben kiildhet6 lev6l, vagy ossze6llitotta;nyag (el6terieszt6s, besz6mol6,tijlkoztatis).
Az elk6szitett anyagokzt -vary Op6l rendszeren ketesztii"l vagy e-mail formdjilban
(igzz gatos ag@biokom. hu) kell megkiildeni.
Amennyiben a lev6l lctzdisilhoz m6s tertilet v6lem6nye, egyet6rt6se sztiks6ges, az lintett teriilet a
dokumentum ot jovilhagy 6lag szrgnozni koteles.

Az aliltrisra jogosultak nev6t, 6s alards- mntijdt az lnntettek t6rsas6gon beliiii aliirisi minta
(al6:r:6,sif elhatalmaz6s)p6ld6nyatartalmazza.
Az alattisi minta p6ld6nyok elk6szit6s6r5l, folyamatos aktualizll6sirol a HR, tgazgatisi 6s

megfelel6si vezet6, illetve a jogi csopott gondoskodik.
Az aliltrilsi minta p6ldinyokb6l 2 eredeti p6ld6nyt kell k6sziteni, melyet az alAbbi teriiletek r€.sz6re

6t kell adni:
- titk6rs6g
- i"gt csoport

Fentieken l<iviil az alilitisi minta p6ld6nyokat m6solatban eI kell helyezni tdrsasig minden olyan
teri.ilet6n is, ahol a iogosults6g ellen6rz6s6hez ez sziks6ges lehet. Ilyen jellegri ig6nyt a teriileti
vezet6k kotelesek jeleznt a HR, rgazgatdsi 6s megfelel6si vezet6nek.

5.3 Utalvdnvozasiios

a) A teljesit6si igazolils 6s sz6nla befogadhatosiglnaktgazolilsa (ogositis)
Azt a iogosults6got jelenti, amivel az ezzel fekshizott szem6ly a sz6mviteli teriilet fel6 valamely

kifizet6s jogoss6g6t igazolla.
A T6rsas6g munkav6llal6it az LJgyvezet6 lgazgat6 nthizza fel jogositisi 6s igazol6si joggal.

A log tafialmdt, esetleges kod6tait ir6sban kell kozolni az e jogosults6ggal fekshizott dolgoz6val.

A jogositisi joggal felruh6zott szem6lyekr6l a szilmviteli teriiletnek naprak6sz rt"rlvintartist kell
vezetni, amely tartzlmzzza e jogosultakr6l a kovetkez6 adatokat: n6v, beosztis, a iog
megad6s6nak, ill. megvon6s6nak id6pontja.

b) Kif,zethet6s6g igazolilsa
A jogositott szinTilk kifizethet5s6g6t enged6lyezheti:

o 'ijgyvezet6 rgazgat6 - 6kal6r.os hat6skor
o Jogltgazga:to
o Kornyezetv6delmi 6s szolg6ltatilsi rgazgat6

o Gazd6lkodisi 6s szimviteli vezet5 (t6voll6te eset6n 5 m Ft-ig a sz6mviteli f5munkat6rs
jogosult a helyettesit6sre)

.) Banki utal6s
A T6rsas6g szdniavezet6 bankjain6lvezetett szilnlilk feletti utalvinyozishoz az ala;rrilsi bejelent6
kartonon szerepl6 - Ugyoezet6 igazgato 6ltal bejelentett - k6t dolgoz6 al6irisa sziiks6ges.

l)ta,lilsra jogosultak:
J'-o Lgyvezet6 rgazgato egyiittesen

o JogSigazgat6 - egyiittesen
o Kornyezew6detmi 6s szolg6lta tisi igazgat6- egyiittesen
o Gazdillkodilsi 6s sz6mviteli vezet5- egyiittesen
o P6nziigyi igynt6.z6- egyiittesen
o I(ozfoglalkoztaiasi koordin6tor- egyrittesen

o Kozfoglalkoztatzsi yezet6- egytttesen
o HR, igazgatisi 6s megfelel6si vezet6- egyiittesen



o V6rostizemeltet6si koordin6ci5s vezet5 - egyiittesen
d) Plr,ztdi 6.s raktaiutalvinyozds

A p|rztdn kifizet6sek rendj6t aP6nzkezellsi szabillyzat szabLlyozza. A rz,ktir:- anyag-kiv6telez6sek

enged6lyeztet6s6t az Epefiils riti kozpontt raktirban a g6pi6rmfi iizembentart6 6s lavitobizrs
vezet6 v6.gzr. Az egy6b szakteri.ileti raktirzkban az engedllyeztet6st a szakteriileti vezet6k v6gztk.

Sajdtmaga szdmira aTirsasl.gegyetlen alkalmazotga sem jogosult utalvinyozisn.
A jogosultak n6vsor6t alilfuisi mint6val a plnztxaknil6s a nktdrakban biztositani kell.

6.) A c6giegyz6sre iogosultak:

Meixnet Barna - IJgyvezet6 igazgat62 - 6ltal6nos hat6skor
7668 Keszii, Malomvolgyi rit 13

k6pviselet m6dja: tinill6

Dt. Balik6 B.arbarz-J"g, igazgat63 -
7 623 P6cs,Vas Gereben u. 7. | / 1.

A k6pvisele t m6d1a: egyiittes

T ekker T amis - Komyezetv6delmi 6s szolg6lta tdst igazgat6a

7635 P6cs, Cserfa u. 6.

A k6pviselet m6dja: egyiittes

Stef6novics Kinga - Gazdillkod6si 6s szdrrrvite1i vezet6
7630 P6cs, De6k Fetencatca30f '1,.

A k6pviselet m6dja: egyiittes

dt. Fei6r Eszter- HR, igazgatLsi 6s megfelel6si vezet6s
7635 P6cs, Fogoly dfil6 8.

a k6pviselet m6dja: egyiittes

Cz hrt Z alhn - Koz foglakoztatisi v ezet66

7632P6.cs,Di6na t6r 4.l. em. 6.

a k6pviselet m6dja: egyiittes

Galamb N6ta - V6rosiizemeltet6si koordin6ci6s vezet6l
TT6l Kozirmisleny, P6csi rit 35.

a k6pviselet m6dja: egyiittes

K6hegyi Csaba Attila - strat6giai 6s koordin6ci6s vezet6s

2 2020.77.L6. napj6t6l

3 202t.o3.0!. napjdt6l

4 2019.11.01. napjiit6l
5 2018.01.01. napj6t6l
6 2019.01.04. napjiit6l
7 202O.08.OL. napjSt6l

8 2o2l.o5.tL. napj6t6l



7633 P6cs, Szrgeti nt69/1.
a k6pviselet m6dja: egyrittes

Berta Benigna E;ua - beszerz6si vezet6e

7625P6.cs, Otemet6 u. 2.

a k6pviselet m6dja: egyiittes

7.) Vagyonnyilatkozatl"

A BIOKOM Nonprofit Kft.-n6l az alLbbi munkakort betolt6 munkav6llal6k vagyonnyrlatkozat

t6telre kotelesek z 2007. 6vi CLII torv6ny tendelkez6sei szerinti tartalommal 6s az ott irt
gyakoris6ggal.

- konyrrvizsgillo
- iigyvezet6 rgazgat6

- i"g rgazgato

- kornyezetv6delmi 6s szolg6ltatilsi rgazgato

- bels6 ellen5r
- kozbeszerzlsirefetens
- beszerz6sivezet6

A r6szletes elifurilst, a vagyonnyilatkozatok kezel6s6t 
^ 

y^gyonnytlatkozat t6teli kotelezetts6gre

vo natko z 6 s zab 6ly z at tartalmaz za.

II.
A TARSASAC INATWTASI ES ETTBNONZBST RENDSZERE

A T6tsas6g vezet6 szervei 6s tiszts6gvisel5i:
1.) Taggyul6s

2.) lJ gyvezet6 tgazgrt6
3.) Feliigyel5 bizotts6g
4.) Konyr.vizsgill6

A T6rsas6g szerveire vonatkoz6 r6szletes szabillyokat a Tilrsasdg mindenkor hat6lyos tarsasig1

s z erz 6 d6s e tafialmaz za.

1.)ATaggyiil6s

A Taggiril6s a T6rsasig legmagasabb szintfi dont6si szerve.

A faggy-ul6sre vonatkoz6 szabillyokat, valamint a Taggyitl6s feladat- 6s hatiskor6t a titsasig1

szerz6dls 13. cikke tartalmazza.

2.)A, Ugyvezet6

Ogyvezetd
A-iaggi'u16s Uglwezet6t villaszt 6s nevez ki a T6rsasig vezet6s6nek c6li6b6l. Lz lJgyvezet6

k6pviseli aTdrsasigot harmadik szem6lyekkel szemben 6s a torv6ny el6tt.

A T6rsas6g Ugyvezet6llt az lgazgat6 cim illeti meg.

e 2O2t.O9.OL. napj6t6l

'o 2016. 10.14. napj6t6l



Az lJgyvezet6 igazgat6ra vonatkozo szabillyokat, valamint az Ugyvezet6 igazgat6 iogait 6s

kcitelezetts6geit, feladat- 6s hat6skottt a tirsasig] szerz6d6,s 15. cikke, valamint jelen SZMSZ
Ill. / 3.3.1, pontia tartalmazza.

A t6rsas6g'ij gyvezet6 igazgatoja:

Meixner Barna (sztiletett P6cs, 1979.04.08.. an: T6th Zsuzsatra,7668 Keszi.i, Malomvcilgyi 6t
13. szim alatti lakos), akinek mand6tuma 2020. rovember 16. napjiltolhatdrozaian id6tttamta
sz6l.

3.) A Feliigyel6 Bizotts6g

A Feliigyel6 Bizottsdg koteles a Tirsasdg iigyvezet6s6t, iizletpolitikai dont6seit folyamatosan
figyelemmel kis6mi, vizsg6lni, ellen5rizni.
A Feltigyel6 Bizotts6g megbizatisa 3 iJ'zlett 6vre sz6l.

A Feliigyel6 Birzottsiera vonatkoz6 szabillyokat, valamint a Feltigyel6 Bizottsfug feLadat- ds
hatiskor6t a tarsasilgl szerz6d6s 1 4. cikke tafialmazza.

A Feliigyel6 Bizottsilg tzg1^t a kcivetkez6k:

1) Hoffbauer J6zsef (an.: Dr6ger Zsuzsanna Irr6n,7627 P6.cs, Bittner Alajos irt 15. sz6rn zlati
lakos), akinek mandituma 2020. janudr 1,.-t612022. december 31. mpjiligszol.

2) Udvardi P6tet (an: Hegediis Zsuzsanna Mdna,7624 P6cs, Sdfriny utca 2. l.em. 7.a sz6m
alatti lakos) akinek mand6tuma 2020. januir 7. napjitol 2022. december 31 . napiatg sz6l,

3) Hordth Patrik (an: Takics Erika Ilona,7677 Orfii, Turista utca 76. sz6m alatti lakos)
akinek mandituma 2020. ianuilr 7 . napjiltol 2022. december 37 . napjug sz6l,

4) Khl6czi Rudolf (an: Novoth h6n,7622 P6cs, Bajcsy-Zsl:nszlry utca 4.5.em. 15.a. sz6m alatt
lakos), akinek mand6tuma 2020. iaruilr 7. napjdtol2)22. decemter 37. napjugszol,

5) Szemet6din6 Scheffet Mfuria (an: SzalaiM6ia,7632 P6.cs, Nagy Imre utca 726. sz6m alay6
lakos), akinek manddtuma 2020. januitr l. napj6t6l2o2z. decembJ 37. napy211gszol.

6) Gerencs6r Mikl6s (an: Misik Ter(:2,7623 P6cs, Kand5 Kilm6n utca 10. fsz. 2. sz6m alata
lakos), akinek mandituma 2020. januir 1.. napjdt6l2022. december 37. napj1igszol.

4.)A Kiinywizsgii6

A T6rsas6g Konyrrvizsg6lojit 3 6v id6tartamra vilrasztjza Taggyil6s.
A Konprvizsg6l6ra vonatkoz6 szabillyokat, valamint a ralin vizsg6l6 feladat- 6s hat6sk 6r6t a
t6rcas5,g7 szerz6d6s 1 6. cikke tartalmazza.

A Tirsasig Kony'r"vizsg6l6ia az AUNA Kft. (7622 P6cs, Liszt Ferenc utca 72., Cg.: 02-09-
068253), amely a konyvvizsg6l6i feladatokat Auth Szabolcs (an.: Olaj Ilona Ter6,z, 7237 p6cr,
Hatangsz6 * 77. szdm alatti lakos) bejegyzett konyvvizsgil5 bevon6s6vatl1ga el.



A konyr,'vizsg616 megbirzatisa 2020. jiilius 7. napliltol2024. decembet 31. napiirrg terjed6 id5re
sz6l.

5.) Bels6 kontolhendszet

5.1 A bels5 ellen6rz6s rendszete a kovetkez6 form6kat foglalja mzglba:
Bels6 konttollrendszer a munkaszervezetben:

. 
^vezet6k 

ellen6rz6si tev6kenys6ge,

o a tirsasdg m$szali. termel6si, gazdasagj 6s egy6b tev6kenys6g6nek folyamatba 6pitett
ellen6rz6se,

c a tirsas6g fiiggedenitett bels6 ellen6z6se

Tulajdonosi ellen5rz6s:

o a t6rsasigszimvrteli torv6ny szerinti besz6mol6j6nak ellen6rz6se a konyvvizsg6l6 iitzl
. zz iigyvezet6s ellen5rz6se a Feliigyel6 Bizottsig feladatkor6ben

5.2 A bels5 ellen6rz6s iltfogo rendszer6nek mrikod6s66rt - a felel5ss6gi terii{etek elhatilrolilsa

mellett- azlJgyuezet6 igazgat6,ilathizott hat6skorben a bels6 ellen6r felel6s.

A Feltigyel6 
"Birott ig rr^lrtt^i :rrinylrtisa 6s ellen6rz6se, valamint zz igyvezet6 igazgato dont6se

alapiiln-tTilrsasigbels6 ellen6tel6ga el a tirsasigbels6 ellen5tz6s6nek feladatartt.

A klzn tajdonban 6176 gtzdasilo t6rsas6gok bels6 kontrollrendszer6r5l szolo 339 /2019. (XII. 23.)

Korm. rendelet alapliti 
^z 

igyoezet6 tgazgato a HR, igazgatast 6s megfelel6si vezet6n keresztiil

gondoskodik a megfelel6st t6mogat6 szenlezetl egys6g l€trchozilsilr6l.

5.2.1. Lbels6 ellen6rz6s sorin a bels6 ellen6r jogosult a kontrolling csoPort dolgoz6it, valamint

kozbeszerz6si, jogi 6s egy6b speciilis ismeretet ig6ny16 munkat6rsakat tz ellen6rz6sbe bevonni'

5.2.2. Napi folyamatokba 6pitett bels6 ellen6rz6s

Ugry.r.t6 igazgat6 utasirisa alapiina bels5 ellen6r szar6pr6baszerfl ism6d6d6 ellen5tz6stv6gez

-"meghatirorott ,.rrdrr.r.rr6gp;!l - a folyamatban l6v6 iigyek tekintet6ben. Esedeges vizsg6lati

megiriapitirsair6l azonn alielzlst ad az igyvezet6nek 6s az lr:rrrtettek szimilta'

5.3 Y ezet6i ellen6rz6s :

A jogszabillyok, el6ir6sok 6s int6zked6sek v6gtehaitilsintk ellen5z6s6r6l, a munkaszervezet

b6rmely l6p cs 6i 6n ill6 v ezet6 koteles gondoskodni'

A kirlonboz 6 szntt3 vezet6i ellen6rz6seket:

o mfiszaki, gzzdzsilg| adatok elemz6se,

o kozvetlen beszimoltatils,
o kozvetlenellen5rz6sek,

riti6n kelt megval6sitani.

5.4 A munkafolyamatba be6pitett ellen6rz6s:

Lz ell.n6rz6s a munkafolyamatok kiilonboz5, el5re meghatirozott, iellemz6 pontiaiban tort6flik,

ahol atev6kenys6gek min3s6gi, hat6konys6gi mennyis6gi stb. param6terei pon-tosan lem6rhet5k'

A munkafotyamatokba 6pitelt eflen6rz6si ]ehdatoknak be kell 6ptilnitik a folyamatokba, illewe

n6vre sz6l6 tev6kenysegi jegyz6kbe (munkakori leir6sba)' A munkaiigyi vezet6 koteles

gondoskod nt az 6i..tl.ritota"y.rt6kel6s el6k6szit6s6r6l 6s lebonyolttisit6l.



III.

A TARSASAc szenvEZETE

A T6rsas6g az IJgyuezet6 igazgato tilnyitisival 6.s az itt meghatirozott szefriezeti fel6pit6sben
l6ga el feladatait.
A T6rsas6g munkaviszony, kozfoglakoztatilsi jogviszony vagy megbizisi jogviszony keret6ben
foglalkoztatla a dolgoz6kat. A munkaviszotyr^ a Munka Torv6nykony've rendelkez6seit kell
alkalmazri, a kozfoglalkoztatdsr logviszonyra a Munka Torv6nykony've, valamint a

Kozfoglalkoztatzsi torv6ny, mig a megbizisi jogvrszonyru a Ptk. rendelkez6sei az tinyadok.

1. ) A tirs a s 69 hltalilnos szervezeti fel6pit6s e

ATilrsasS,gszenrezei fel6pit6se az SZMSZ mell6klet6t k1pez6 szenezert ibra szeint alakul.
A fels6bb szinten 6116 szervezeti egys6g vezet6je - indokolt esetben - birmely tdnyitilsa alattl6v6
szinten 6116 szerrezetet, illet5leg annak vezet6j1t, valamint az ott elhelyezked6 munkav6llal6t is
jogosult utasitani.

2.) ATfusasdg szerezeti fel6pit6se

A szervezeten beliil 
^z 

egyes szervezet) egys6gek megnevez6se ris annak fel6pit6se zz alilbbnk
szerint alakulll:

A) J"g, tgazg to
B) Kornyezetv6delmi 6s szolgilltztzsi rgazgat6

I. Stat6giai 6s koordindci6s vezetl
l.Gondnoksig 6s energetika
2. Rend6szet 6s vagyonv6delem
3. Kommunik6ci6, CSR 6s marketing
4. P ily 6zatt iigy-vitel
5. Projekt koordin6ci6
6. Koztemet6 i.izemeltet6s
7 . G6pi6rm6 menedzsment

II. HR, igarzgatils 6s megfelel6s
1. B6t, munkai.igy
2. Munkav6delem
3. Informatika
4. TirkirsS,g 6s iigl,vitel
5. Kozfoglalkoztatas

lll. Gazdhlkodis 6s szfmvitel
1. Sz6mvitel6s ad6iigy
2.Plnzigy €s finansztroz6s tewezls
3. SzdnTilzis
4. Kontrolling

1.Bels6 ellen6z6s

' 
I 2020.02.0 l. napjrit6l



IV. Beszez6si vezet6
1 . Rakt6ribe szerz|s 6s anyaggazdilkod6s

V. Vdrostizemeltet6si kootdin6ci6s vezet6
1. Kozrit 6s kozmfi fenntart6s
2. Patkol6si rendszer iizemeltet6se
3.. Zoldteriilet fenntatt6s
4..Erd6gazdilkod6s
5.. Kozteriileti katbantartis
6.. Kontrolling
7.. Kozlsztasilg
8.. Kozoss6gi kozleked6s szervez6s

9. Kozteriiiet hasznositis 6s ellen6rz6s

A) Jogi igazgatil
A/I. Jogi csoport

a) Kintl6v6s6g kezel6s

B :) Kiirnyezew6delmi 6 s s z olgiltatisi igaz gat6
1. Kornyezetv6delem 6s min5s6gtigy
2. Kozszolgilkatasi hullad6ksz6llit6si iizem
3. Kozirleti hullad6kkezel6s
4. Mis odny ers afly Lg kereskedelem

B/I. Miiszaki vezet6
1. TMK,6s mfiszaki feliigYelet

3.)A Tirsasig vezet6 6ll6sf munkavillal6i

3.7 yezet6 ,llisri munkavilllal6 a munk6ltat6 vezet6ie, valamint a kozvetlen iilnyitisa alatt 6116 6s

- r6szben vagy eglszben - helyettesit6s6te iogositott m6s munkavilTal6.

Munkaszerr6d6., a vezet6re vonatloz6 rendelkez6sek alkalmazisilt rrhaga el6, ha a munkav6llal6

a munk6ltat6 mrikod6se szempontiab6l kiemelked5 ielent6s6gri vagy fokozottan bizalmi ieltegu

munkakort tolt be 6s alapb6re el6n a koteiez6 legkisebb munkab6r h6tszeres6t.

A T6rsas6g vezet6 6ll6sri munkavilllal6i:
- IJgyv.zet6 rgazgat6

- Jogr igazgat6
- Kornyezetv6delmi 6s szolg6ltatilst rgazgato

Avezet66lt6sir munkav6llal6k jog6lLis6ra a Munka Torv6nykonlw6nek 91. pontia trinyado.

3.2 A vezet6 61l6si munkav6llal6k feladata kiilonosen:

- Az ir6nyit6suk alatt mrikod6 szer-rezeti egys6gek munk6j6nak szervez6,se, uilnyit6sa 6s

ellen5rz6se oly m6don, hogy azok a tev6kenys6gi koriikbe utalt feladatokat marad6ktalanul,

hat;nd6re, gazdasfugosr, 6r a vonarkoz6 hat6lyos rendelkez6sek betart6sa mellett haits6k

v6gre.

- A Lunkafegyelmet megtartani 6s annak megtartisita beosztottakt6l megkovetelni.



- Biztositani a szewezeti egys6gek zavartalan 6s hat6kony egyiittrnfikod6s6t.
- A hum6npolitikai munka alapelveinek megval6sitisa, gondoskodis az rilnyttasuk al6 tafioz6

munkav6llal6k szakmai k6pz6s6r5l 6.s a vezet5i ut6np6d6s k6pz6s6r6l; a munkav6gz6s
szesr ezett6. 6s hat6konny6 t6tele, a takar6kos s6g elv6nek 6rv6nyesft6se.

- Gondoskodnak a jogszabillyokban, bels5 utasit6sokban 6s szabillyzatokban meghatirozott
ny tlv ilntartds ok vez e t6 s 6161 6 s az el6trt inform6ci6 - s z olg6ltat6s biz to s it6 s 6161.

- K6pviseled, alilrisi - kiilonosen utalv6nyozdsr 6.s ellen5rz6si iogat - koniltekint6ssel 6s a

Tilrsasig 6rdek6t szem el6tt t^rty^ gyakorolni.
- Felt6den biztositani, hogy a munkav6gz6s sor6n ki6llitott mindennemff bizol:ylat mind alaki,

mind tartalmi szempontb6l hib6tlan 6s szimszal<ilagpontos legyen.

- A szigoru szirr,adilsi okm6nyok kezel6s6nek 6.s 6rz6.s1nek rendj6t mandlktalanul megtartani
6s megtartatni, valamint ennek biztositS,sit folyamatosan 6s visszat6r6en ellen6rizni.

- A c6.gb6lyegz6 6rz6s6r6l 6s haszr6lat6r6l int6zkedni.
- A bels6 6s kiils6 ellen6rz6sek sor6n feltirt hiinyoss6gokat megszi.intetni.
- Egyiittmfikod6s kialakit6sa hat6s6gokkal, belfoldi 6s kiilfoldi partnerekkel.

3.3 Az TJ gyv ezet6 igazgat6 jog6176sa

3.3.7 . Az rJ g!q, ezet6 igazgato io giltdsa
AzlJgyvezet6 igazgat6t a Taggyfills v6laszga 6,s nevezi ki a T6rsasigvezetlslnek c6tj6b61. F5
feladata a TirsasS,g hat6kony, eredm6nyes mfikod6s6hez sziiks6ges felt6telek kialakitisa 6s

folyamatos biztositdsa, ^ szervezeileg hozz6, tartoz6 szertrezed. egys6gek 6s munkatirsak
tev6kenys6g6nek ir6nft6sa 6s 6rt6kel6se.

Az 6kal6nos hat6skorri lJgyvezet6 igazgat6 a korl6tolt felel6ss6gff tirsasl,gvezet6 tiszts6gvisel6je,
aTfusasigvezet6s6t munkaviszonyban l6ga el, aTdrsasilgvezet6 6ll6sir munkaviilal6ja.

. J',Az TJgyvezet6 igazgat6 k6pviseli a Tirsasdgot harmadik szem6lyekkel szemben, valamtnt a

Tfusasdgp szez6d6sben kijelolt igyvezet6 gyakorolja a munk6ltat6i iogokat a Tirsrsilg
munkav6llal6i felett.

Az igyvezet5 helyettese aJogi rgazgat6.

4.)Lszakirgi (hgazaa) vezet6k 6ltal6nos feladat- 6s hatiskiite

A szakl.g1 vezetli feladatokat ellit6 munkavillTal6tnak feladatkore mindenekel5tt az tgyvezet6
rgazgat6 6ltal meghatirozott feladatok r6szletes megtenrezlslt, a feladatok hat6kony v1,grehajtisfit
biztosit5 munkafolyamatok 6s szervezei struktura l<talakitisilt, a beosztott munkavillal6k
trilnyitisilt, valamint a feladatok elv6gz6s6nek ellen6z6s6t, j6vihagy6s6t foglalja magiban a c6g
eg6.sz 6re kiterj ed5en.
Feladatuk az lrilnyitisuk al6 tartoz6 munkav6llal6k munkakulturiliilnak, magatartrskultur6jdnak 6s

felk6sziilts6g6nek folyamatos fejleszt6se. A munkaszervezet vezet5iflek feladatkor6hez megfelel6
hat6skor (dont6si, javaslatt6teli, v6lem6nyez6si, valamint kozveden lrinyitasi jogositv6ny) t6rsul,
igy a munk^szervezetvezet6r feladataik ell6tis66rt teljes felel6ss6ggel tartozrak.

Az ilgazatt vezet6k - az el6vil6si id6n beliil - felel6sek az illtaluk feliigyelt, bdnyitott szervezetT.

egys6g 6ltalv6.gzett munkafeladatok6rt, azokv6.grehritis66t, a tett int6zked6sek6rt, utasit6sok6rt.
Felel6sek az illtaluk ir6nyitott szervezett egys6g 6ltal vezetett nyilv6ntart6sok, adatszolgilltatisok
helyess6966rt.
Kotelesek biztositani a torv6nyess6g betartdsit, valamint felel6sek mindazok6rt 

^zint6zked6sek6rt, amit jog6ll6suknak, hatiskoriiknek, beoszt6suknak megfelel6en tenniiik kell,
illetve tenniiik kellett volna.



5.) Csopottok 6s munkakiitiik kialakitisa

A munkaszervez6s rugalmass6ga 6tdek6ben az egyes szewezeti. egys6geken beliil, v^gy
kozvetleniil az illet6kes igazgat6hoz kapcsol6dva, csoportok 6s/vagy egyedi munkakorok
kialakitdsa az lJgyuezet6 rgazgato kizir6lagos hatiskor6be tartozik. A kialakitand6 csoport vagy

munkakor a kapcsol6d6 felettes szer\rezetl egys6g vagy munkakor alapvet6 felel5ss6gi 6s

feladatkor6nek megval 6siasdhoz kapcsol6dhat.

6.)A szervezeti egys6gek tagiainak iogillhsa, feladat- 6s hat6skiire

6.1. A munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak logiililsit a Munka Torv6nykcinyve, 
^kozfoglalkoztatasi torv6ny, a Kollektiv szerz6d6.s rendelkez6sei, valamint az ezek alapliln kotott

munkaszerz5d6sek, kozfoglalko ztatasi szerz5d6sek hatirozz6k meg.

6.2. A szewezeti egys6gek tagSatnak feladat- 6s hatiskor6t az egyes munkav6llal6k,
kozfoglalkoztatottak munkakori ler:Ssiban kell meghatdrozri. A munkakori leir6sok elk6szit6s6t
igaz gatoi uta s itis s zab 6ly ozz a.

6.3. A munkav6llal6k jogai

A munkav6llal6k jogosultak:

- a munkavl.gzlshez sziiks6ges felt6telek ig6nyl6s6te

- megismerni feladatukat, hatiskoriiket 6s felel6ss6giiket a munkakori leir6s 6s a vonatkoz6
szab6lyoz6k alapjiln

- megismerni a Tirsasig c6lkit6z6seit, sajdt szerrezeti egys6gik c6ljait, r6szt venni ezek
kialakit6s6ban, javaslatokat, 6szrev6teleket tenni munkijukkal osszefugg6sben

- munk6jukkal 6s szem6lyiikkel kapcsolatban 6rt6kel6seket ig6nyeLni 6s megismerni, ezekr6l
v6lem6nyt nyilv6nitani

6. 4. A munkav6llal6k, a koz foglalkoztatottak kriteles s 6gei

A munkav6llal6, a koz foglalko ztatott koteles :

- a iogszabdlyokban, bels6 utasit6sokban 6s szzbillyzatokban el6irtakat betartani, a r6sz6te
munkakor6ben kijelolt v^gy esetenkrSnt meghatirozott feladatokat, utasit6sokat a Tilrsrcilg
c6lkitriz6seinek megval6sit6sa 6rdek6ben - a legjobb tud6suk szerint -elv6rhat6 gondossiggaf
pontosan, felel6s s6ggel elv6gezni.

- ^z el5irt helyen 6s id5ben, munk6ra k6pes 6llapotban megjelenni munkaideie alatt a

munk6ltat6 rendelkez6s6re 6llni 6s munk6t v6.gezri.
- munkatirsuvalegyiittmfikodni.
- munkija sor6n koteles betartani a munkatertlet6re vonatkoz6 munkav6delmi 6s tfizrend6szeti

utasit6sokat, valamint minden olyan szab6lyt 6s utasit6st, amely a munkav6gz6s hely6re

vonatkozva 6w6nyben van.

- a munkateriilet6n 6szlelet hi6nyoss6gokra, a munk6j6t akad6lyoz6 vagy hit6hx6 t6nyez6kre,
kori.ilm6nyekre felettes6nek figyelm6t felhivni, a munka hat6konyabb elv6gz6s6te fu6npr16

6szrev6teleket megtenni.
- Megtagadri az utasitis teljesit6s6t - jelent6si kcitelezetts6g teljesit6se ut6n - ha annak

v6grehajt6s a mis szem6ly 6let6t, testi 6ps6g6t, y^gy eg6szs6g6t vesz6lyezteti.

- aT6rcas6g tulajdonit 6vti, baleset vagy anyagp k6r megel6z6se 6rdek6ben int6zkedm,vagy az

int6zked6s sziiks6gess6ge esetrin erre az illet6kes figyelm6t felhivni, jelz6.st adni. A



munkafeladatok elTiltisihoz rendelkez6sre bocs6tott munkaeszkozoket, felszerel6seket

tartozlk gondosan meg6iznt 6,s azokat rendeltet6sszerlen aTirsasig 6rdek6ben hasznillm.
- aTilrsasig i.igyfeleivel 6s munkatirsaival szemben el6z6keny, udvarias 6s figyelmes magatart6s

tanrisitani.
- a munkilltzt6nak el5zetesen 6s ir6sban bejelenteni a mis helyen tort6n6 foglalkoztatisitvagy

t6nyleges munkav6gz6ssel egyiitt i6r6 egy 6n / t6rsas villalk ozisit.
- a Tirsas6ggal, a Tdrsasig mfikod6s6vel kapcsolatban tudomisira irt6 b6rmilyen jellegu

inform6ci6t iizleti titokk6nt kezelni 6s gondoskodni ar61, hogy ilyen titok m6s szem6lyek

tudom6s6ra ne iusson.
- a Tirsasilg 6ltal elrendelt szakmai oktat6sokon, tov6bbk6pz6seken, melyek a munkafeladatar

ell6t6sihoz szi.iks6gesek r6szt venni, 6s munkakofthez el6ttvizsgikat letenni.

- aTirsas6gi vagyont v6deni 6.s gyxapitant.
- a BIOKOM Nonprofrt Kft. j6 hfunev6t meg6izm.

Mentesii{ a munkav6llal6 a munkavlgzisi kotelezetts6ge al6l jogszabilyban meghatirozott
esetekben. Egy6b vonatkoz6sban a munkav6llal6k iogiil6s6t munkaszerz5d6stk, szewezed

egys6gen beliili beoszt6suk, a Munka Torv6nykonyve 6s a Kollektiv Szez5d6s hatLrozza meg.

Felel6ss6giik ilhaliban munkakori feladataik - megfelel5 min6s6gu 6s hat6sfokir - elv6.gz!s6re,

tov6bb6 a munkafegyelem, a munkarend betartisira terjed ki.

6.5 A v6ozett munka elbr6l6sa
Minden vezet6 koteless6ge, hogy a szervezetiTeg alilrendeltek munk6jdt, annak szinvonal6t 6s

eredm6nyess6g6t rendszeresen 6rt6kelje, ennek etedm6ny6t5l, a felmeriilt probl6m6kr6l 6s

megold6si lehet5s6geir5l a munkahelyi felettes 6t t6i 6koztas sa.

Vezet5k koteless6ge ezen feliil:
- ^z 6ltaluk vezetett szewezei egys6g k6pviselete, munk6jinak lrdnyitisa, etedm6nyes

mrikodtet6se 6s ellen5rz6se,

- tefriezett dont6seik egyeztet6se az lintett szervezed egys6gekkel, illetve kiils6 szervezetekkel,

- szervezeti egys6giik mrikod6si felt6teleinek saj6thataskorben megoldhat6 biztositilsa,
- a feladatok megfogalmazilsa 6s megismertet6se a szewezei egys6giikben dolgoz6kkal.

7.)A munk6ltat6i fogok gyakorlisa

7.1 L munk6ltat6i jogok gyakorlisa a munkav6llal6k munkaviszony6val, a kozfoslalkoztatottak
kozfoglalkoztatzsi jogviszonyival kapcsolatos valamennyi k6td6sben va16 dont6s jog6t ielenti. Ide
tartozlk a munkaviszony, kozfoglalkoztatasr jogviszony l6tesit6se, megvilltoztatilsa,
megsziintet6se, a b6r 6s egy6b anyagy osztonz6s rr'egillbpitisa, a munka min6sit6se, felel6ss6gre

von6s 6s anyagi felel5ss6g alkalmazisa.

A T6rsas6g alkalmazottai felett a munk6ltat6i iogok gyakoi6s6t Meixner Barna tJgyvezet6

Lg zgato l6ga el. A vezet6 6ll6so, munkav6llal6k vonatkozisibar a munkiltat6i jogkor gyakorlilsa z

munkaszetz6d6sben foglaltak szerint tot6nik.

7.2 Az Ugyvezet6 rgazgato iogosult egyes munkilhat6i jogok gyakorlilsit a Tirsasig m6s

munkav6llalota 6truh6zni. Az 6trah6zott munk6ltat6i hat6skor - a kozfoglalkoztatotti iogviszony
kiv6tel6vel - nem te{edhet ki a munkaviszony l6tesit6s6re 6s megsziintet6s6re. Az lJgyvezet6

igazgrto az iltruhdzott jogokat b6rmikor, indokol6s n6lkiil maglhoz vonhatja, 6s a munk6ltat6i
j ogkot gyakorl6j ak 6rrt ellarhat.
A kozfoglalkoztatottak tekintet6ben inthizott hat6skcirben a munkiltat6i jogokat dr. Fei6r

Eszter HR, igazgat6si 6s megfelel6si vezet5 gyakotolja.



7 3 Atnhitzott hatiskorben munk6ltat6i jogkor gyakorlilsira iogosultak a szakigS vezet6k az

al6bbi korben:
- utasit6si 6s ellen6rz6si joggal rendelkeznek ^z 

ir6nyit6suk al6, tartoz6 munkavdllal6k,
koz foglalko ztatottak folo tt,

- meghatilrozzik a munkakori 6s napi feladatokat, felosztj6k az trinyitasuk al6 tartoz6
munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottak kozott 6s ellen6rzik azokvlgrehaitdsit,

- az ir6nyitisuk alatt 6116 munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottak szabadsilginak beoszt6s6t,

ig6nybev6tel6nek id6pongilt jovilhagyjik, a munk6ban toltott idejiiket igazoljik, elv6,gzett

munk6juk mennyis6g6t 6s min5s6g6t ellen6rzik,
- 6rt6kelik a beosztott munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottak munk6i6t.

IV.
A MfKODES RENDJE

1.) A Titsasigon beliili kapcsolattartis

A T6rsas6g szentezete a szefrrezeta egys6gek fuggelmi kapcsolati rendszer6te, z szakmai hatiskori
kapcsolatokra, valamint a koordinativ egyittrnrikod6s elv6re 6piil. Ennek megfelel5en L szenrezet

magasabb fok6n 6116 vezet6 k6nyitisz al6 tafioznak a szewezeti fel6pit6sben meghatarozott
alacsonyabb szintfi szerrezei. egys6gek vezet6i, akik r6sz6re utasit6st iltalilban kozvetlen
felettesiik irtj6n kell adni, illetve utasit6st kozveden beosztottaiknak adhatnak. A szervezet

hat6kony mrikod6se ugyanakkor megkiv6nja, hogy a szewezed. hietarchia 6ltal meghatArozott
fuggelmi kapcsolatokon kiviil szakmai lr6nyrt6si 6s egyiittmrikod6si kapcsolatok is l6tesiiljenek a

munkaszervezet kiil6nboz6 egys6gei kozott.

1.1 Fiisoelmi kaocsolatok
Minden szervezed egys6g 6s minden munkav6llal6, kozfoglalkoztatott kozvetlentil csak egy

vezet5vel 6ll fiiggelmi kapcsolatban. A T6rsasig szewezet6n beli.il a szolgillatr rit beat6sa
mindk6t :l;inyban meghatirozott: a beosztott munkav6llal6nak, kozfoglalkoztztottnak a

munkav6gz6ssel, annak koriilm6nyeivel osszefiigg6 6szrev6teleit lltz,laban a fiiggelmi irt
betartisival kell 6rv6nyesiteni, ennek eredm6nytelens6ge eset6n el6terjeszt6s6vel a szewezed,

fel6pit6s szerinti magasabb beoszt6sri v ezetlhoz fordulhatnak.

A munkasz ervezet eg6sz6rc vonatkoz6an utasit6st csak az lJgyvezet6 igazgat6 adhat ki.

Az egyes szenrezeti egys6geken beli.iJi egyiittrnfikod6s osszhangtrillrt az adott szewezei egys6g

vezet6je felel5s. (Formdi: megbesz6l6sek, feljegyz6sek, egyeztet6sek, stb.)

A Tirsas6g eglsz6re vonatl<oz6 egyiittrnffkod6s osszhangSilt az lJgyvezet6 rgazgato biztosit)a.
Eszkozei:

o SZMSZ 6s m6s bels5 szabilyzatok
o tgazgat6t utasit6sok
o vezet6imegbesz6l6sek, 6rtekezletek
o itiratok, feljegyz6sek, koordin6ci6k.

| .2. S zakmat kaocs olatok
A Tfusasilgon beliili szakmri ir:ilnyitils a ielen Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzatra, valamint a

t6rsasdgy 6s szakmai szabillyzatokra 6piiLl. Ezenszabillyz*okbanmeghatarozott korben aTirsasdg
kozponti szakmaiszercezeti egys6gei i6ryito, koordin6l6, 6s 6rt6kel6 feladatokat l6tnak el.



1 .3. Esviittmrikod6si kaocsolatok

d Tandcskozdsi kabcsolal

A. szenrezeti egys6gek feladatkoriiket kozosen 6int6 k6td6seket els5sorban kcizveden kapcsolatok
formijilbat kotelesek nt6.znt. Ha k6t vagy tobb szenrezetl egys6g feladatkor6t 6rint6 valamely
k6rd6sben a felel6s vezet6k szem6lyes tirgyalils ritj6n nem jutnak meg6llapod6sta, kotelesek kell5
id5ben felettesiikhoz fordulni.

b) Tdiikozlatdsi is szolpdltatdsi kotcsolat

A szabillyzatok 6s irinyelvek vl.grehaitis6hoz szi.iks6ges egyiittmffkod6s keret6ben ^z egyes

szenrezetek egym6st inform6lni tartoznak, tehit egym6ssal tiljlkoztatisi, jelent6sad6si

kapcsolatban 6llnak. Ennek ketet6ben kotelesek:

- egym6s megkeres6s6re, legjobb szakismeretiik szerint hatiid6re villaszt adri, vagy annak
akad6ly 6t m6.g a hat6id6 lejdrta, el6tt kozolni
- kapcsol5d6 szakteriiletek v6lem6ny6t kik6rni, vagy azokat tzrgyalilsra meghivni, ha egyes

szakk6rd6sekben a Tirsrcilg gzzddlkodi,s6t l6nyegesen 6rint6 javaslatok k6sziilnek, vagy ilyen
int6zked6seket k6szitenek el5, az egyiittmffkod6s sodn a t|rcszeweket az 6szlelt hiinyossigokr6l
halad6ktalanul 6rtesiteni, sztks6g eset6n az illet6kes tArsszew vezet6)6tek - -vagy felettes6nek -

int6zked6s6t k6mi

d Ellendndsi kabcsolat

-

Az eller.6rz6si kapcsolat alapelvei:
o a szenrezeti egys6g vezet6je mindig jogosult az iltzla vezetett szewezed. egys6gen behrL az

ellen6rz6ste
o 

^ 
vezet6 jogosult az a\zrendelt szervezeti egys6gek munk6j6nak ellen6rz6s6re

o a Tirszsilg illet6kes ellen6rz6 szervei jogosultak valamennyi szewezed. egys6g 6s

munkav6llal6 munk6i6nak ellen,5rz6s6re.
Az ellen6rz6 szenrek az ellen6rzott egys6g vezet5i6nek vagy dolgoz6jdnak nem adhatnak
utasitist, nem fegyelmezhetnek. A hib6kr6l az elTer6rzott szewezetf egys6g vezet6i6t, ill. annak
felettes6t kotelesek tii6koztat:1.

2.) Lhelyeftesit6s rendje

2.1 A tirsasdg operativ szervezetL rendszer6t irgy kell kialakitani, hogy minden vezet6nek, illetve
munkaterii{et felel6s6nek szervezetszerfi helyettesit6s6t biztositsa, minden vezet5nek kinevezett,
vagy kijelolt helyettese legyen.
A kinevez6s 

^z ^ffz 
jogosult hat6skcite, ennek hnnyilban a helyettest mlga 

^ 
vezet6 jeloli ki

(szerv ezetszerfi helyettesit6s).
A helyettesit6s speci6lis, az zltalilnos szab6lyt6l esedegesen elt6r6 formiit a munkakori leirisok
tartzlmazzik.

Egy6b v ezet6 esetenk6nti helyettesit6s6r6l s aj 6t hat6s korben int6zkedik.
A beosztott dolgoz6k illlando vagy eseti helyettes6t a szakteriiletvezet6je jeloli ki.

Az 6l1and6 helyettesit6 s szabilyat:
- Alland6 helyettes az, aki a jogosultt6l irisos helyettesit6si kinevez6st kapott. A vezet6

akadillyoztat6sa eset6n az 617and6 helyettes int6zkedik mindazon i.igyekben, amelyeket a

vezet6 maglnak nem tartott fenn.



- Amennyiben a vezet6 akadilyoztat6sa miatt sziiks6g van olyan k6rd6sekben fell6pni,
melyeket 

^ 
vezet6 maginak tartott fenn, az 617znd6 helyettes kciteles a dont6s6t ideiglenes

jelleggel meghozni.
- A helyettes nem int6zkedhet olyan - a vezet6 6ltal maglnak fenntartott - iigyekben,

amelyekelhalasztdsa^yezet6akadilyoztztasilnaklejirtiiglehets6ges.

Az ideiglenes helyettes it€s szabillyar:

- Ideiglenes helyettes az, akit ^ vezet6ie a helyettesit6ssel meghatirozott id6tafiamra,
esem6nyre, tigylette, feladata kijelol.

- Beosztott dolgoz6 helyettesit6s6re lehet5leg ^zotos 
y^gy hasonl6 munkakorff

munkav6llal 6t c6lszer6 kijelolni.
- Eseti helyettesit6sr5l akkor van sz6, amikor a helyettesit6 szemlly egy konkr6t esetben i6r

el m6s nev6ben, ir6sos vagy sz5beli megbiz6s alapi6n.
Eseti helyettesit6s eset6n a munkakor 6tadis6t 6ltal6ban nem kell risba foglalni csak

akkor, ha azt az egyrk fllhat6rozottan k6ri vagy :utasitasban elrendelt6k,

A helyettesit6s id5tartama alttt tcirt6nt esem6nyekr6l a helyettesit6st v6gz6 a helyettesitettnek

r6szletes besz6molisi kotelezetts6ggel tartoz:l<, illetve a fiigg5ben l6v6 iigyeket 6t kell adnta.

2.2. Munkakor ltadis - itv 6tel

Szem6lyi villtozis eset6n, vagy 
^ 

munkav6llal6 helyettesit6sekor a munkakor 6tadis-6tv6tel6re van

sziiks6g, amelynek keret6ben a folyamatban l6v6 iigyeket, a munkakorrel kapcsolatos el6ir6sokat

6s utasitisokat 6t kell adni, illewe 6t kell venni. Az tigyek 6tadds5.6.rt zz 6tad6 munkav6llal6 a

felel6s.

A vezet6 munkakor6nek 6tv6teltire a munkilltatoi jogot gyakod6 felettes vezet6, beosztott
munkakor6nek 6tv6tel6re pedig az illet6kes szewezei egys6g vezet6ie ad utasitist 6s ieloli ki az

6wev6t.
V6gleges munkakcir itadils 6s 30 napot meghalad5 helyettesit6s eset6n at^d s-iltveteli eli6t6st kell

lefolytatni, 6s iegyz6konywet kell felvenni.

Plnzkezel6ssei 6s a p1nzkezel6s szab6lyai al6 tafioz6 eszkozkezel6ssel megbizott dolgoz6k
helyettesit6se eset6n minden esetben jegyz6konyv felv6tele mellett kell a munkakort 6tadni. Ha

el6re nem teruezhet6, rendkivirli ok kovetkeztlben v6lik sziiks6gess6 a helyettesit6s, irgy a felettes

vezet6 taftozlk legal6bb egy munkatirs egyidejfi ielenl6t6ben legyz6koni'v felv6tele mellett a

munkakor iltadisira.

A munkakor iltadils-iw,6tel sor6n a kozvetlen felettesnek jelen kell lennie. Az 6tadis-6rv6tek6l
k6szitett jegyz6konlwnek tartalmazria kell

o az 6tad6s-6w6tel id5ponti6t, aielenl6v6k nev6t 6s beoszt6sit
o ^z iltadott munkakorrel kapcsolatos 6ltal6nos iellegri tiilkoztztast, jelTemz6

adatokat
o a folyamatban l6v6 iigyek ismertet6s6t, a megteend6 int6zked6seket, az ezel<kel

kapcsolatos megi egyz6seket

o az iltadis tfugyitk6pez6 okm6nyok, utasit6sok, munkaeszkozok felsorolilsit
o az 6tad6, ill. 6tvev6 esedeges 6szrev6teleit
o a jelenl6v6k al6t6s6t.



Az 6tadis-6w6tel:. eliilrist a munkav6llal6 felment6s6t, munkakowilltozdst kcivet5en
halad6ktalanul, de legk6s5bb 15 napon beltil kell lefolytatni. Ha a munkakor betolt6s6re irj
munkat6rsat nem jeloltek ki, a munkakort a kozvetlen felettesnek kell 6tvennie. A kozveden
felettes ezt kovet6en e jegyz6konFrvel adja k6s6bb tov6bb a munkakort.

itisbeli szabiiyozhs

A Szervezeti 6s MrikodlsrSzabillyzat el6trilsatt, a munkaszervezet tev6kenys6g6nek egy-egy r6sz-,
ill. szakteriiletlt szabilyzatok eg6szitik ki. C6ljuk a bels5 szervezetts6g, hat6kony :r:dnyt6s 6s

sz6monk6r6s megval6sit6sa. A szabLlyzatoknak a mindenkot hat6lyos jogszabilyokon alapulva
6ttekinthet6nek, konkr6tnak 6s minden kortilm6nyre kiterjed6nek kell lenniiik.

1.1. Szabhlyz*ok tendie

A Tirsas6g 6lL6st foglal a min5s6g- 6s komyezetbxilt tev6kenys6g mellett, amely biztositla a

min5s6gi szolgilltatilsok 6s munkakoriilm6nyek, valamint a gazdzsS,gos mrikod6s megteremt6s6nek

6s folyamatos javitdsirrak felt6teleit, ennek 6tdek6ben min6s6g-, komyezet- 6s

inform6ci6b iztonsS,g1 uilnyitisi rends z errel rendelkezik.

A szabv6nyok 6ltal megkovetelt szabillyozisok 6telm6ben a dokument6ci5s rendszet

folyamartleitisat, utasitilsai, a rendszerbe bevont technol6gi6k, t6szben bevont szabilyzatok, az

igazgat6i utasil6sok 6s az SZMSZ biztositlilk a tirsasig folyamatarnak hat6sos mfikodtet6s6t 6s

szabillyozottsigit.

a)

A szabillyzatok t6szletes, 6tfog6 sza;billyozisai valamely tilgabb szakmai teriiletnek vlgy
probl6matornek. Erv6nyess6giik hat6rozatlan vagy hatirozott ideiri lehet, elk6szit6siik sok

esetbenkiiLls5 jogszzb6ly6ltalmeghatirozott.
A. szabillyzatokat zz TJgyvezet6 rgazgat6 megbizdsa alapifun kell kidolgoznt a tlmilban 6tdekelt 6s

6rintett szewezetl egys6gek v6lem6ny6nek kik6r6s6vel, illetve kozremfikod6s6vel. A

szabfllyzatokat zkozrcmffkod5 szeruezeiegys6geken kiviil minden esetben v6lem6nyeztetni kell a

iog 3r megfelel6si vezetl'vel 6s a bels6 szabillyozfusi rendszer egys6gess6g66rt felel5s

minkavillal6val, akinek feladata ellen6rizni a szabillyzat tartalmi, valamint a hat6skori 6s

felel6ss6gi el6ir6sainak a szakszer(ts6g6t. A kiadisra keriilt tdrsasilg1 szab6lyzatok a iogszab6lyokkal
6s a taggy6l6 si hatatozatokkal nem lehetnek ellent6tesek.

a farffis,ig mrikod6s6t els6dlegesen a Szervezeti 6s Mfikod6si Szabillyzat httirozza meg. A

munkav6llal6k, a kozfoglakoztatottakiogai 6s kotelezetts6gei tekintet6ben a Kollektiv Szerz6d6s

a T ilrszsig alapdokumentuma.
A Szewezeti 6s Mffkod6si Szabilyzatot a TilrsasS.g iigyvezet6 tg zg^to hagyia iov| €.s arrol

tai1koztatia a Feliigyel6bizottsilgot 6s a Tdrsasilg nrlaidonosait. A Kollektiv Szerz6dlst az

igyuezet6 igazgzt6 koti meg az 
'intett 

6rdekkepviseleti szervekkel.

A"i6rsas6gi Irilm szakmatizabillyzatokat az lJgyvezet6 igazgato hagyia i6v6, €s v6grehait6sukat

allirds 6v al rendelik el.

b) A Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzzttal egyetemlegesen alapvet5en, de nem

l<tz1r6lagosan - az alibbibets6 szabfulyzatokhatdrozz6k meg a tirsasilgmfikod6s6t:

- Min5s6gyinyitasi6s Kornyezeti K6zikonl'v
- Kollektiv Szerz6d6.s

- Cafeteria szabillyzat
- Hum6npolitikaiszabllYzat
- Etikai 6s megfelel5s6gi k6dex



- Plnzkezellsr szabillyzat
- Onkolts lg-szimiasr szaboJyzat

- Sz6mvitelt szabillyzat, szimlatikor, sz6mlarend
- Leltirozisiszabillyzat
- Selejtez6.siszabilyzat
- Beszerz6si 6s kozbeszerzlsi szabillyzat
- Adaw6delmi 6s adatkezel6si szabillyzat,
- Informatikai biztonsi,gl szabillyzat
- G6pj6rmfi iizemeltet6si szzbillyzat
- Hatosl.gSellen5rz6sek alkalm6val betartand6 szabilyzat
- Bels6 ellen6tz6si szabilyzzt
- Faanyagkezel6si szabLlyzat
- Iratkezellsiszabdlyzat
- Anyaggazd6lkod6siszabillyzat
- Munkaid6 nyilv6ntartisr szabillyzat
- Vagyonnyrlatkozat t6teli kotelezetts6gte vonatkoz6 szabilyzat

.) Szzbillyzatoknyilv6ntartilsa,karbznt^fi6s^

A szabillyzatok az Opil dokumentumkezel6 rendszerben keri.ilnek nyilv6ntart6sba,
nytlvdntartisuk a titk6rs6gon tort6nik.

Az eredeti p6ld6ny meg5tz6s6r5l 6s sokszorosit6s6r6l a atkirsS,ggondoskodik.
A szabillyzatkatbantattilsilt annak a szem6lynek kell figyelemmel kis6rnie, aki eredetileg felel6s az
elk6szit6s66rt.

1.2. lgazgatiliutasitisok

Az igazgat6i utasit6sok t6szletes vagy iltmeneti szab6lyozilsai valamely 6ltal6ban, de nem
liz6r6lagosan szrikebb szakmai tediletnek vagy probl6makcirnek, esetenk6nt az 6rv6nyes szakmai
szab6lyzatok kieg6szit6s6t, pontosit|.sit,vagy m6dosit6sit szolg/ljik Harilyuk visszavon6srgvzgy
a benntik megjelolt hatiid6ig 6rv6nyes.
Az egyes szabillyzatok kiadisa formailag igazgatorutasitisk6nt tor6nik.

Az utasit6sok az Op6l dokumentumkezel6 rendszerben kenilnek rryivdntart6,sba, nyilv6ntart6suk
a titk6rs6gon tort6nik.
V6grehaj t6s uklrt az utasitisban 6rintettek felel6s ek.
Az utasitisban rendelkezni kell zhatalybal6p6s napi6r61, ennek lttilnyiban zz nemllp hatilyba.
Az igazgat5i utasitisokkal kapcsolatos kifog6silt, 6szrev6tel6t birmelyik munkav6llal6 jogosult
irisban a titk6rs6gon keresztiil aztgyvezet6 tgazgat6 el6 terjeszteni. A munkav6llal6 azonban ez
esetben is koteles 

^z 
Ltt^sitasban foglaltakat v6gtehaitani mindadd.ig, amig az utasitds vtgehait1sit

fel nem fliggesztik, nem m6dositjik,vagy nem vonjik vissza.

1.3. Kiirlevelek 6s kiizlem6nyek

A korlevelek a Tirsasigon betiili bels6 tiljlkoztatist szolgilllik, zzok k6zz6t6tele az Intranet
rendszerben tort6nik,
A kozlem6nyek aT6rsas6g kiils6 kapcsolati rendszer6ben tort6n5 tailkoztatzst szolgilj6k.



1.4. Munkakiiri leitdsok szabhlyozhsa

A munkakori leir6sokat a szen ezeti. egys6g vezet5je a munkaiigyi csoport bevon6s6val k6sziti el.

A munkakori leir6snak t6szletesefl tart^lm^znia kell a munkav6llal6 feladatkor6t, jogkor6t 6s a
munkav6gz6ssel kapcsolatos felel5ss6g6t.

A munkakori leit6sok kotelez6 elemei:

- a munkakor betoltl.slhez sziiks6ges v6gzetts6gek, tapasztalatok, meghatirozilsa
- a munkakorhoz kapcsol6d5 6ltal6nos 6s kii{cinos feladatok meghatirozisa
- dont6si jogkot 6s felel6ss6g meghat6rozisa
- a bels6 6s kii{s5 munkakori kapcsolatok meghatirozisa
- feliigyelea, ellen6rz6si kotelezetts6gek meghatlrozisa
- akozvetlen felettes megjelol6se

- a helyettesit6s rendi6nek meghatilrozhsa
A munkakori leiris j6vahagyoja az l)gyvezet6 rgazgat6 vagy a teriilet6rt felel6s vezet6, a

szenrezetl fel6pit6s szerinti 6rintetts6gnek megfelel6en.

A munkakori leir6s egy eredeti plldilnyin az Lwltel t6ny6t 6s id5pontj6t a munkavillzloval
rgazokatti kell. A munkakori 1eft6st a munkaszerz6dlshez kell mell6kletk6nt csatolni.

VII.
EGYEB RENDELKEZESEK

1.) Titolw6delem

A tirsas6g mrikod6se tekintet6ben a lev6ltitok, az iizemi vagy iizleti titok v6delme min6sii{
alapvet5nek.

A levdltitok szempontj6b6l lev6lnek min6siil aTiltsasig mfikod6s6vel osszefiigg6sben keletkez6,
kozlem6nyt tzrtalmaz6 z6rt kiildemlny, akir a Tirsasighoz be6rkez6, akir onnan kimen6,
tov6bb6 az elektronikus riton 6rkez6 kiildem6nyek, ide6rtr.e a bels6 adatforgalmat is.

Amennyiben az Adaw6delmi 6s adatkezel6si szab6lyzat, lnformatikai biztons6gi szabillyzat
elt6r6en nem rendelkezit lev6ltitkot - €s ezzel egyiitt minden tov6bbi cselekm6ny n6lktil a

szemllyhez fiz6d6 jogot - megs6rti az, aki m6s level6t ftoz16st tartalmaz6 zitt kiildemlnylt,
tov6bb5, az elektronikus levelet) felbontja, megszerzi, megnyitja, vagy illet6ktelen szem6lynek
6tad1a abb6l a c61b61, hogy annak tartalmdt megismerje
Idegen lev6l 6rkez6se eset6n az ilatkezel6si szabillyzat idevonatkoz6 rendelkez6seit kell
alkalmazri.

tlzleti titokaTirsasS"gmfikod6s6vel, gazdzrldgp tev6kenys6g6vel kapcsolatos minden olyan adat,
t6ny, inform6ci6, megoldis, amelynek titokban matadilsilhoz aTilrsasilgnak m6ltinyolhat6 6rdeke
f6z6dtk,6s amelynek titokban tartdsa 6rdek6ben a tirsasig a sziiks6ges int6zked6seket megtette.
Uzleti itok az is, melynek illet6ktelen tudom6s6ra jut6sa aTirsasS,g zavartalan mrikod6s6t 6s/vagy

^nyagl, 
ill. egy6b m6lt6nyolhat6 6rdekeit veszllyezteti (igy iizleti titok pl. a t6rsas6g iigyfel6nek

szem6ly6re, adataka, vagyoni helyzet6re, tulajdoni, iizleti kapcsolataha vonatkoz6 adat, i11et61eg a

tdrsasi,g mrikod6s6vel kapcsolatos adatok pl. szimlaegyenleg, stb.). Az iizleti titok v6delme
kiterjed a tarcasigot illet6 szellemi alkot6sokkal kapcsolatos v6delemre is, ide tartozik pl. a know-
how, teh6t a vagyori 6rt6kfi gazdas6g1., mriszaki 6s szervezlsi ismeretek 6s tapasztalatok is iizleti
titkot k6peznek.



Az ;jzletr titok szempontj6b6l bizalmi viszonynak min6siil kiilon<isen a munkaviszony, a

munkav6gz6sre ir6nyrrl6 egy6b jogviszony 6s a tagsigi jogviszony. Uzleti kapcsolatnak min5siil az

i.izletkot6st rrregel6z6 tiljlkoztatis, targyahs, ajiriattltel akkor ir, ha azt nem kciveti
szerz5d6skot6s. Ugyf6lnek min5stil mindenki, aki szolg6ltatAstvesz lg6nybe a-tfusasilg161.

A Tirsas6g minden alkalmazottla koteles a mwk61a sor6n tudomisira jutott iizleti titkokat,
valamint a munk6ltat6ra, illetve tev6kenys6g6re vonatkoz6 alapvet5 fontoss6gri informici6kat
meg6rizni. Senki nem kozolhet illet6ktelen szem6llyel olyan adatot, amely munkakore betolt6s6vel
osszefligg6sben jutott tudom6s6ra, 6s amelynek kozl6se a munk6ltat6ra vagy m6s szem6lyte
h6tr6nyos kovetkezm €nny el iirna
A munkavallz,16, a kozfoglalkoztatott az ij'zlett titok meg6rz6s66rt felel6ss6ggel tartozik. A
titoktart6si kotelezetts6g a volt munkav6llal6t, a volt kozfoglalkoztatottat munkaviszony6nak
megszfin6se urin is terheli.

A titoktart6s nem tejed ki a koz6rdekfi adatok nyilvinoss6g6ru 6s a koz6rdekb5l nyilv6nos zdata
vonatkoz6 - az informici6s onrendelkez6si 1o9161 6s az inforn6ci6szabadsilgol szol6 2071,. 6vi
CXII. torv6ny (Infotv.) alapliln meghatilrozott - adatszolgdttztisi 6s tailkoztat6si kcitelezetts6gte.

A koz6rdekfi adatok megismer6s6vel 6s nyilv6noss6g6val osszefiigg6sben az iizleti titok
megismet6slre az Infow.-ben foglaltak az rinyad6k.

Az izemitan6cs a, tdrsasdgt6l, mint munk6ltat6t6l minden olyan k6td6sben t6j6ko ztatistk6rhet,
amely a munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak munkaviszonnyal osszefiigg5 gazdzsigS 6s szoci6lis

6rdekeivef valamint az egyenT6 bin6sm6d kcivetelm6ny6nek megtartisival kapcsolatos. A t6tsas6g

a tij€koztat6st nem tagadhtga meg. Az iizemi tanics, l). tzgga a mrikod6se sor6n tudom6s6ra
jutott adatokat, t6nyeket csak a tarsas6,g jogos gazdas6gi 6rdekeinek vesz6lyeztet6se, ill. a

munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak szem6lyis6gi iogarnak megs6tt6se n6lkiil hozhatla
nyilv6noss6gra.

2.) Kapcsolattart6s a tiimegt6i 6koztatis munkat6rcaival

A Sajt6torv6ny 6rtelm1ben az elektronikus 6s az irott
felviligositis nyilatkozatnak min6siil. A felvil6gosit6s,
tg zgat6i utasitis sza;billy ozza.

A t6rsas6g eg6szit 6rint5 k6td6sekben a tailkoztatis
J',
Ugyvezet6tgazgat6illtalmegbizottmunkatirsatilleti.

sait6 k6pvisel5inek adott mindennemri
nyilatkozat sorin kovetend6 elj6r6st

)oga az lJgyvezet6 igazgat6t, v^gy az

3.) Adatk6r6s, adatszolgiltatis

T6rsas6ghoz 6rkez6 adatk6r6sek, adatszolgpltat6sok teljesit6se kapcs6n senki sem adhat 6t
szerz5d6seket, dokumentumokat, adatokat az igyvezet6 rgazgato enged6lyez6se n6lkiil. Az
elfogad6st kovet6en kikiild6sre keriil6 anyagok elektronikus irton val6 megkiild6s eset6n a

tilrsasig kozponti e-mail cim6r6l (biokom@.biokom.hu vagy igazgatosag@biokom.hu) keriil
tov6bbitisra.
A koz6tdekfi adatig6nyl6sek teljesit6s6nek elj6r6srendj6t az adaw6.dekit szabilyzat tartalmazza.

4.) Es6lyegyenl6s6g

A T6rsas6g es6lyegyenl6s6gi tervet fogad el az egyeil6 b6n6sm6&61 6s az es6lyegyenl6s6g

el6mozdttisilr6l sz6l6 2003. 6vi CXXV. t<irv6ny 63.5 $) bekezd6s6re tekintettel. Az
es6lyegyenl6s6gi terv tartalmazza a tilrsasdggal munkaviszonyban all6 hitr6nyos helyzetri
munkavillal6i csoportok, igy kiilonosen a n6k, a negyven 6vesn6l id6sebb munkav6llal6k, a



romik, a fogyat6kos szem6lyek, valamin z k6t vagy tobb az 6ven aluli gyermeket nevel6
egyediil6ll5 munkav6llal6k foglalkoztztasi helyzet6nek @6r, munkakorii{m6nyek, szakmai k6pz6si
lehet6s6g, stb.) elemz6s6t, valamint az es6lyegyenl6s6g biztositisra vonatkoz6, az adott 6vre
megfogalmazott clljatt 6s az azok el6t6s6hez sztiks6ges eszkcizoket ft6pz6si, munkav6delmi, stb.

programok). Az es6lyegyenl5s6gr terv elk6szit6s6hez sziiks6ges kiilonleges szem6lyi adatok csakaz
inform6ci6s onrendelkezl.si jogrol 6s az inform6ci6sza,badsigr6l sz6l6 2071. 6vi CXII. torv6ny
rendelkez6sei szerint, az €intett onk6ntes adatszo\iltatilsa alapi6n, a terv 6ltal 6rintett id6szak
utols 6 napjitg kezelhet5k.

VIII.
ZA\RO ES VEGYES RENDELKEZESEK

A t6rsas6g Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzata z Tirszsilq nyilv6nos szervet6n megtalillhat6 :iagy,

hogy b6rmely munkat6rs ahhoz korl6tozds n6lkril hozzdflrhessen, azt tanulm6nyozhzssa.
A szabillyzzt rendelkez6seinek betatt6sa a Tircasig valamennyi munkat6rs6nak alapvet6
kciteless6ge.

A Szervezeti 6s Mfikod6si Szzbillyzatot a T6rsas6,g felulv'asg6lta, m6dositisokkal egys6ges

szerkezetbe foglzka,6s a kor6bbiSZMSZ-I hatilyon kiviil helyezi.

Hatillyb al€p6 s 6nek id6p on tj a : 2027 . s z ep temb er 1 .
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