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Bevezet6s

Jelen Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzat (tov6bbiakban: SZMSZ) a Polg6ri Torv6nykonyvr6l
szolo 2073.6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.), a Munka Torv6nykonlw6t5l szolo 201,2. 6vi I.
torv6ny, valamint a mrikod6ssel kapcsolatban alkalmazard6 hatilyos munkaiigyi, p6nziigyi,
sz6mviteli, ad6zisi, illet5leg a gazdillkodissal kapcsolatos egy6b iogszabillyi rendelkez6sek
figyelembev6tel6vel k6sztilt.

Az SZMSZ

a

BIOKOM

P6csi V6rosiizemeltet6si 6s Kornyezetgazdillkod6si

Nonprofit Kod6tolt

Felel6ss6gri TirsasS.g (a tovibbiakban: T6rsas6g) jelleg6nek megfelel6, legfontosabb szab6lyokat
tartalmazza igy kiilonos en:
- aTilrias6g mrikod6s6re jellemz6, nagyrlszt hosszabb id5re 6rv6nyes adatokat, alapelveket
6s el6fu6sokat, a tev6kenys6gi kor6t;

-

aT1rsasS,giilryitisi rendszertt, szewezeti fe16pit6s6t, illtalznos mrikod6si rendelkez6seit,
bels5 szab6lyozdsut;

-

aT|rsasdgvezet6 6s ellen5rz6 szerveit, azok feladatait 6s jogkor6t, a munkavillal6k iogait
6s kotelezetts6geit.

beartfusa 6s betartatLsa a Tdrsasie tiszts6gvisel6inek, vezet6inek 6s munkav6llal6inak
koz foglalko ztatottainak els6rendri kotelezetts6ge.

Az SZMSZ

I.

ArreraNos

RESz

1.) A T6tsas6g f6bb adatai:
ATirsasilg c6gneve:

BIOKOM

Roviditett c6gn6v:

BIOKOM Nonprofit Kft.

Sz6khelye:

7632P6.cs, Sikl6si

A T6tsas6g elektronikus el6thet6s6ge:

A c6g honlapja:
www.biokom.hu

P6csi V6tosiizemeltet6si 6s

Kornyezetgazd6lkod6si NonProfit
Korl6tolt Felel6ss6gri T ilrsasilg

it

52.

E-mail el6rhet6s6ge:
biokom@biokom.hu

A T 6rsas 69 alapitS.silnak id6p ontj a :

1994. decembet 2.

C6.gSegyz6k szilma:

Cg.:02-09-062862

Torv6nyess6gi feliigyeletet ell6t6 bir6s6g:

P6csi Torv6nysz6k, mint C6gbir6s6g

A T6rsas6g statisztikai sz6miele:

11014959-3811-572-02

A T6rsas6g ad6szima;
Kozoss6gi zd6szilma;

HU11014959

Tev6kenys 6g6nek id6tartama:

hatlrozatfan

1,1014959-2-02

Pln

A T6rsas6g tagai:

Megyei fogrt

Vdrcs

Onkotrndnyzata

7621 P6cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: P6terffy Atnla polgirmester

Mecsek-Dtdva

Regiondlis

Szildrdhulladik Kezelf Rendszet
Litrchozdsit Cilzd Onkotmdnyzati
Tdrculd!
7627 P6.cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: P6terffy

Attila a

T6rsulis

elnoke

2.) LTirsasig c6lia
P6cs MegyeiJogf V6ros Onkormdnyzatanak aMagyarorszighelyrcinkorminyzatai6l

sz6lo 2077.
6vi CLX)O(IX. torv6ny (NI"w) 13.$-6ban meghatarozott feladatai koziil a:
o telepiil6sfejleszt6s, telepiil6srendez6s,
o telepiil6siizemeltet6s - ezen beltil a koztemet6k kialakitisa 6s fenntart6sa, a kcizvilS,gltdsrol
val5 gondoskod6s, a helyi kozutak 6.s tartoz6kainak kialakit6sa 6s ferntaftilsa, kozparkok
6s egy6b kozteriiletek kialakit6sa 6s fenntart6sa, g6pj6rm6vek parkolilsilnakbiztosit6sa -,

.
o
.
o

helyl vizrendezls 6s vizk6relhiitis,6rviz 6s belvizelvezet6s
kozfoglalkoztatis
a helF kozoss6gi kozleked6s batositS,sinak kozleked6.sszervez6i felzdatai,valamint
a hullad6kgazd6lkod6si feladatok ell6tilsa.

3.) A Tirsasig tev6kenys6gi kiire
A T6rsas6g f6 tev6kenys6ge TEAOR'08 szerint
Nem vesz6lyes hullad6k gyijt6se

38.11'08

4.) A Tirsas6g vagyolna.

A

Tirsasilg torzst6k6je alapit6skor: 479.500.000.6tszizezer 00/ 1 00 forint

A

T6rsas6.g torzst6k6je

Ft, az^zi

jelen SZMSZ elfogadisakor:

Hatszizny olcvann6gymilli6 - l<ilencszLzezer

00

/

700

fodnt

N6gyszizhetvenkilencmilli6-

684.900.000,-

Ft,

^zaz:

5.) K6pviselet 6s c6giegyz6s
Ahalilnos szabillyozis

A k6pviselett 6s al6:r6sr jog azt jelenti, hogy az ezzel megbizott szemlly az tfunyitS,sa alatt
szervezei egys6geket
szemben k6pviselheti.

l 2014.11.27. napjet6l

-

6s ezen keresztiil a Tdrsas6,got

-

6116

a jogr 6s term6szetes szem6lyekkel

Harmadik szem6lyekkel (szervekkel) szemben jogot keletkeztet6, elismer6, m6dosit6 vagy
megsziintet 6 :.rat (megilllapodis, jegyz5konry) al6fu6sira jogosultak:
.
rgazgt6k onill6an
^z|Jgyvezet6
. azlJgyvezet6 tgazgato 6]nal c6gtregyzlsr joggalfekuhizott munkav6llat6k koznl k6t szem6ly
egyiittesen

.

egyes iigycsoportokra n6.zve

az

Ugl,vezet6 igazgart6 meghatalmazisa alapjiln

a

meghatalmazott szem6lyek

Az

lJgyvezet6 igazgat6k on6ll6an k6pviselik
valamint bir6sigok 6s m6s hat6s6gok el6tt.

a Tilrsasdgot harmadik

szem6lyekkel szemben,

Az lJgyvezet6 rgazgat6 e jogkor6t az igyek meghatdrozott csoportiilra n6.zve meghatalmazilssal a
Tdrsasig k6t alkalmazotgan itruhizhaga, akik a meghatalmazilsnak megfelel6en on6176an, vagy
kozosen tev6kenykednek.

A BIOKOM Nonprofit Kft. k6pviselet6ben c6g;yegyz6si ioggal rendelkezik, akit a Kozgldl6s vagy
l)gyrezet6 igazgzt6 a tfusasig1 szerz6d6s 17.1. pontia alapih erre felhatzlmazott 6s e

^z

iogosults6g 6t a c6gegyz6kbe bei egyezt6k.

A

c6.gtregyz6s

akk6nt tort6nik, hogy

a

k€zzel, vagy g6ppel fut, el6nyomott vagy nyomtatott

.6grra""g. al6 nev6t az tgyvezet6 igazgat6, v^gy az Ugyvezet6 rgazgat6 6ltal erre
felhatalmazottak koziil k6t k6pviseleti joggal fekshilzott afi<almazott egyiittesen itia, az alafuilsi
cimp6ld6nynak megfelel6en.
#5.1

C6sk6oviselet

E szaiillyozilshatillyakiterjed

a k6pviseleti 6s

alutistjogkor szabillyozilsinak keret6ben a T6rsas6g

6ltal kibocs6tott:

o

minden olyan iigyirat alAfuilsilra, amelynek kiaddsa jogszerz6st vagy kotelezettslgvillahst,
jogelismer6st vagy iog5l val6 lemondist ielent,
o minden egy6b olyan iigyirat, lev6l, ny'tbtkozat, iegyz6konyv, stb. al6trils6ra, amely nem
tartalmaz logtzerz6st, ioglemondistvagy kcitelezetts6gv6lal6st, hanem lebonyolit6 jellegfi.
Nem teried ki a k6pviseleti 6s alil:r:ilsijogkor 6ltal6nos szabillyozisitakhatilya:
o a tirsasigszefrrezetei kozotti levelez6sre, valamint a kozlem6nyek zl6risilra,
. a postahivatalokho z a tatsasigot 6rint6 k6rd6sekben irott iigyitatok alutilsilrz, amely
esetben kiilon megbizis sziiks6ges.

a

2077. €vII)O(VIII. tv.-ben szabllyozott k6pviseleti iogosults6g, illet6leg
meghatalmazils alapiiln a jogi k6pviselet kor6ben onillT6an iogosult iratokat al6irr,i, kiv6ve a
brincselekm6ny elkovet6se miatt tett felielent6st.

A

kanarai jogtandcsos

tev6kenys6gr6l sz6l6 2017. 6vt DOC/III. torv6ny 6rtelm6ben a
Tirsasilgt6lkapott eseti, illet6leg 61land5 megbizis alapjin k6pviseli aTirsasilgot.

A

Tdrsasdg iigyuddje

Aq

zz

]drgyv6dt

Ugyuery td igaTgatd kdpuise

le

ti joga

IJgyrezet6 tgazgat6 teljes iogkorel k6pviseli a Tirsasigot kivii{6116 term6szetes 6s iogi
szem6lyekkel szemben, valamint a bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok el6tt.
Az tgyvezet6 Eazg t6 k6pviseleti logilt a tdrsasigS szerz6d6s rendelkez6sei szerint sai6t
szem6ly6ben gyakorolja, azonban a Tilrcasfug gazdasilgos tev6kenys6ge 6s a munkamegosztis
6rdek6ben jogait munkatirsaha 6tuh5'zhatia.

Az

Az igyvezet6 igazgatok kozotti hat6skor megoszt6s a tdrsasilg tev6kenys6ge alapjin
Melxner Bama iigywezet5 tgazgato - 6ltzl6nos hatiskor
Moln6r Tam6s tigyvezet6 igazgato

-

temetkez6.si S.gazat

5.2 Aliir6si ios
A k6pviselete 6s alarisra felhatalmazottakiog t
Az 'Ugyvezet6 igazgat6 az egyes munkavillalokat zlilfuisi jog

vonatkoz6an
vonni.

-

A

felhatalmazhatla.

felhatalmazilssal

gy

akorlilsita

-

szaktertiletrikre
lehet

iltnhizott jogkort birmikor vissza

AzlJgyvezet6 igazgato irhaga ala azokat az ratokat, amelyek
o kite4ednek a T6rsasig eg6sz6nek mffkod6s6re,
o hum6Lnpolitikai jellegriek,

o
o

a munkzviltal6k v6tkes kcitelezetts6gszeg6se eset6n hozott
hatdrozatok,
a Munka Torv6nykcinyve, valamint a Kollektiv Szerz5d6s szerinti munkiltat6i jogok
kiilon meghatir o zo tt kor6nek gy ako rl6,s 6ra vo natko znak.
kirt6it6.si hatirozatok 6s

A tirsasig

alkalmazottai felett

a

munk6ltat6i jogokat Meixner Bama iigyvezet6 igazgato

gyakorolia.

Az

2'14fu5'si jog megad6sfu6l vagy visszavon6sir6l irdsban kell 6rtesitent az lrd,ekelt szem6lyt.
A
munkaviszony megszfin6s6vel egyidejrileg az al6fu6sijog minden kiilon 6rtesit6s n6lkiil megszffnik.
Az al6it5si felhatalmazis - az esetenk6nti rnegbizis kiv6tel6vel - nem terjed t:rll -azon a
beoszt6son, illetve munkakoron, amire a kinevezls vagy a megbizis sz6l, tovibbi azon a
korliltozds on, amelyet a v onatkoz6 okirat tattaLmaz.

A k6pviseletre feljogositott

szem6ly mindenkor a T6rsas6g nev6ben 6s 6rdek6be n jfu el. Az, al<r
k6pviseleti iogkor6t tull6pi vagy an6lkiil, hogy arra jogosult lenne, rrr6s nev6ben int6zkedik, feiel5s
mindazon kdr6rt, amely beavatkozdsa n6lkiil nem kovetkezett volna be.
5.2.1

A BIOKOM Nonprofit Kft.

tev6kenys6g6ben kozponti elemk6nt a gyors, hat6kony,
iigyf6lorient6lt szeml6letfi feladatelliltils lw€nyesiil. E szeml6let jegy6ben a koifeladat_elliltilshoz
kapcsol6d6 formanyomtatv6nyok, 6s az egyes szewezei egys6gek tev6kenys6g6nek t6makor6be
tafioz6 - a Tirsas6s nev6ben kotelezetts6gv6llalist, joglemond6st, illetve egy6b jognyilatkozatot
nem tartalmaz6 - levelek, aiilnlatt6telek eset6ben az igynt6.z5k 6s a szakdg1 vezit6k egyiittes
aliuisa enged6lyezett
5.2.2. Eseta. alalrilsiyog

Esett alalr.isi iog adhat6 a vonatkozo logszabdlyok 6ltal tafialmilag meghatdrozott mintas z erz 6 d6s ek
ft oz terii{e t- has znilaa megilTap o dis ok s tb.) al6uisir a vonatko z 6an is.
Az eseti aliltrisi jog minden esetben korlitoz6ssal megadott al6ru6si iognak tel<tnterrd,6, azaz
meghatirozott id6re 6s/vagy tirgyn vonatkozik. Az eseti alil:r:isijogra vonatkoz6 felhatalmazist
minden esetben kiilon okfuatban kell meghatirozri (milyen t6rgykorben, milyen id5taramon
keresztiil, milyen
e al6lr:ll).

ltll$atiigvagy

szakmathatarok kozott, egyediil vagy m6sodmagdvaljogosult-

Az eseti al6fu6si jog keret6ben a b6r- 6s munkaigyi csoport vezet6ie 6s valamely munkat6rsa
egyiittesen jogosult a munkaviszonnyal kapcsolatos munk6ltat6i igazolasokat (pl.
iovedelemigazolis, ad6igazol6s, munkavisz ony igazol6.s) ahir6sukkal 6rv6nyesiteni.

A

k6pviseleti 6s alil:isi joggal rendelkez5k rr5szletes szerrezeti egys6genk6nti felsorolilsa az
SZMSZ 2. sz6mi mell6klet6t k6pezi.
Tulajdonosok, korm6nyzatt lntezfi6nyek, hivatalok, hat6s6gok vezet6inek, csak az igyvezet6
igazgato nev6ben kiildhet6 1ev6l, vagy cissze6llitott anyarg (el6terieszt6s, besz6molo, tiilkoztatis).
iz elk6szitett anyagokat v^gy Op6l tendszeren keresztiil Yagy e-mail formii6ban
(tgaz gatos ag@biokom. hu) kell megkiildeniAl.inyib.n a lev6l l<tadisdhoz m6s teri.ilet v6lem6nye, egyet6rt6se sziiks6ges, az lirrtett terii{et a
dokumentu rrrot iov 6hagy olag szign6znt kciteles.

al1risra iogosultak rr"rr6t, 6s al6tis- mnti\6t az lnntettek tirsas6gon beliili alaitrilsi minta
(al6l:lisif elhatalmaz6s)p6ld6nyatartalrnazza'
'rga;zgatilsi
6s
Az al6tr6si minta p6ld6nyok elk6szit6s6r6l, folyamatos aktualiz6l6sdr6l a HR,
megfelel6si vezet6,illetve a iogi csoport gondoskodik.
Az"al;r1siminta p6ld6nyokb6t Z .t"a.tip6ld6nyt kell k6sziteni, melyet az alilbbi teriiletek r6sz6re
6t kell adni:
- titkits6g
- i"gt csoport
Fentieken l<rvil az alitisiminta p6ld6nyokat misolatban el kell helyezni tirsasig minden olyan
ez sziiks6ges lehet. Ilyen iellegri ig6nyt a terii{eti
teri.ilet6n is, ahol a jogosults6 g
"lLr6rrls6hez
vezet6k kotelesek ielezlra HR, igazgatilsi 6s megfelel6si vezet6nek.

Az

5.3lJtakinyoz6siiog

^)

A teljesit6si

(ogosit6s)
teriilet fel6 valamely
a
szLmvtteh
szem6ly
az ezzel felflthizott

rgazolas 6s szSntlabefogadhat6sdginaktgazolilsa

Azt a iogosultsagot ielenti, Imirr"l
kifiz et6s i ogos s 6g6t tgazolla.

A T6rsas6g-mui7^u{llait az ilgazatszerinti rJgyvezet6

rgaLzgato

ruh6zza fel iogositisi 6s igazolisi

joggal.

atblm1t,esetleges korl6tait tilsbankell kozolni az e iogosultsiggal fekrthizott dolgoz6val'
kell
A loiositAsi ioggal f"f,oh6zott szem6lyekr6l a szdmviteli teriiletnek naprak6sz nvlvintart6st
a
beosztis,
n6v,
adatokat:
iog
u"r.k, amely- tartalmazza e iogosultakr6l a kovetkez6
id6pontia'
megad6s6nak, ill. megvon6s6nak

eig

A

i

b) Kifrzethet6s6g igazolilsa
ogositot t szirrlilk kifizethet6s6g6t enged6lyezheti:
o igyvezet6 Wz4^to - 6ltal6r,os hat6skor
o rJgyvezet6 rgazg t6 - temetkez6si ilgazat
o JogTtgazgato
o Kornyezew6delmi 6s szolgaltatisi'rgazgato
o Gazd1kodisi 6s sz{mvit"li .r.z.t6 (tivoll6te eset6n 5 m Ft-ig a szimviteh f6munkat6rs
j

ogosult a helyettesit6sre)

.)

Banki utalis

A T6rsas6g sz1nlavezet6 bankiainilvezetett szin:irik feletti utalvinyozishoz az al6fu6si beielent6
kattonon s-zerepl6 - Ugyvezet 6 igazgato 6ltal beielentett - k6t dolgoz6 alil:rdsa sziiks6ges.
I)talilsn jogosultak:

o
o
o
o
o

gyvezet6 igazgat6 egyiittesen
JogSrgazgat6 - egYiittesen

IJ

Komyezetv6delmi 6s szolg6lta t6st igazgat6- egyrittesen
Gazdillkoddsi 6s sz6mviteli vezet6- egyiittesen
P6nziigyi ngynt6z6- egyiittesen

o
o
o
o

Kozfoglalk oztatasi koordin6tor- egyiittesen
Kozfoglalkoztatasi vezet6- egyiittesen
HP' igazgat6si 6s megfelel6si vezet6- egyiittesen
Virosiizemeltet6si koordin6ci6s vezet6 - egyiittesen

d) Plnztii

6s

raktaittalvinyozds

A p6nzt5'i kifizet6sek rendj6t aP6nzkezel6si szab6lyzat szabillyozza. A rakt6nanyag-kiv6telez6sek
enged6lyeztet6s6t az Eperfds riti kozpontt raktirban a g6pjirmfi rizembentarto 6.s javitobizis
vezet6 v6.gzt. Az egylb szakteriileti ruktdrakban az enged6lyeztet6st a szakteriileti vezet6k v6.gzrk.
szim|ra aT6sas6,g egyeden alkalmazottja sem jogosult utalvilnyozilsra.
A jogosultak n6vsordt aliluisi mint6val a pltztilrakndl6.s a nktilrukban biztositani kell.
Sai6t maga

6.) A c6giegyz6sre iogosultak:
Meixner Barna - lJgyvezet6 tgazgat62 - 6ltal6nos hatiskor
7668 Keszii, Malomvcilgyi rit 13
k6pviselet m6dja:

iinill6

Moln6r Tamis -'Ugyoezet6 igazgat63
8693 Lengyelt6ti, Kert u. 36/b.
k6pviselet m6dja: onill6

Dt. Balik6 Barbara-J"gr
7

rgazgat6a

623 P6.cs,Vas Gereben u. 7 . I /

A

k6pvisele

t

-

temetkez

Esi

igazat

-

7

m6dja: egyiittes

Tekker Tam6s

-

Krirnyezew6detmi 6s szolg6lta t6si igazgat6s

7635 P6cs, Cserfa u. 6.

A k6pviselet m6dja: egyiittes
Stefinovics Kinga

-

Gazdillkod6si 6s sz6mviteli vezet6

7630 P6cs, De6k Feren c :utca 30 f 1.

A k6pviselet m6dja: egyiittes
dr. Fei6r Eszter- HR, igazgatisi
7635 P6cs, Fogoly d6l5 8.
a k6pviselet m6dja: egyiines

6s megfelel6si vezet66

Cz Lrt Z al6n - Koz f o glalko ztatS,si
7 632 P6.cs, Di6na t& 4. l. em. 6.
a k6pviselet m6dja:

2

20zo.tt.t6.

3

202L.t7.o7. napj6tdt

4

2027.03.oL. napj5t6l

s

na

pjiit6t

2019.11.01. napjiit6l

6 2018.01.01 napjritol
1

2079.0L.04. napjdt6l

egyiines

v ez et67

Galamb N6ta - V6rosiizemeltet6si koordin6ci6s vezet68
7761, Kozirmisleny, P6csi rit 35.
a k6pviselet m5dja: egyiittes

K6hegyi Csaba Attila
7

633

P

6.cs,Szrgeti

it

69

/

sttat6giai 6s koordin6,ci6s vezet6e
1.

a k6pviselet m6dia: egyiittes

Berta Benigna Eua - beszetz6si vezet6lt)
7625P6cs, Otemet5 u.2.
a k6pviselet m6dja: egyiittes
7.) Vagyonn

7n7atkozat11

A BIOKOM Nonprofit Kft.-n61 az alilbbi munkakort betolt6 munkav6llal6k vagyonnyrlatkozat
t6telre kotelesek a 2007. 6vi CLII torv6ny rendelkez6sei szerinti tartalommal 6s az ott itt
gyakoris6ggal.

- konryvizsgillo
- iiglwezet6 rgazgat6k
- i"gl tg^zgato
- komyezetv6detmi 6s szolg6ltatilsi
- bels6 ellen5r
- kozbeszetzlsireferens
- beszerz6si vezet6

rgazgat6

A r6szletes eljfukst, a vagyonnyilatkozatok

kezel6s6t a vagyonnytlatkozat t6teli kotelezetts6gte

vonatkoz6 szabaly zat taralmazza.

II.
A TARSASAC

lnArrrrifASr

ES ELLEN6pZSST RENDSZERE

A T6rsas6g vezet6 szervei 6s tiszts6gvisel6i:
1.) Taggyffl6s
2.) U gyvezet6 igazgatok
3.) Felngyel5 bizotts6g
4.) Konywtzsgil6
T6rsas6g szerveite vonatkoz6 r6szletes szabillyokat
s z en 6 d6s e tartalmazza.

A

1.)

a Tirsasig mindenkot hat6lyos

A Taggyiil6s

A Taggyul6s a T6rsasig legmagasabb szint6 dont6si szerve'
8

2020.08.01. naPj6t6l

s

zozt.os.tt. napj5t6l

10

2021.09.01. napjiit6l

I' 2016. 10.14. napjat6l

tarsasilgS

A

Taggi.ul6sre vonatkoz6 szabdlyokat, valamint
szerz6d6s 13. cikke tartalmazza.

a

Taggy"il6.s feladat- 6s hat6skor6t

a

tirsas6,gp

2.)A" Ugyvezet6
Ugyvezetd

A Tagglrrl6s Ugy'vezet6ketvillaszt

6s nevez ki a T6rsasigvezet6.s6nek c61j6b6l. Az Ugi.vezet6k
k6pviselik aTirsasilgot harmadik szem6lyekkel szemben 6s a torv6ny e15tt.
ATirsasl,g Uglwezet6it az lgazgat6 cim illeti meg.

Az'ijgyvezet6 igazgat6kra vonatkoz6 szabillyokat, valamint az lJgyvezetS igazgat6k jogait 6s
kcitelezetts6geit, feladat- 6s hat6skor6t a tilrsasig1 szerz6d6s 15. cikke, valamint jelen SZMSZ
III. / 3.3.1 pontia tartalmazza.
A tirsasdg Ugywezet6 igazgat6i:

Meixner Barna (sziiletett P6cs, 1979.04.08.. an: T6th Zsuzsznna,7668 Keszii, Malomvolgyi rit
13. szdm alatti lakos), akinek mand6tuma 2020. november 16. napjitolhatdrozatlan rd6tartamn
sz6l.

Molndr Tam6s szii.letett 1964.01.25.. an: Koltai Judit, 8693 Lengyelt6ti, Kert u. 36/8.

szam

alatti lakos), akinek megbizisa 2021 . november 1 . napjiltol hatirozatlan id6tartamn sz6l.

3.) A Feliigyel6 Bizotts6g

A

Feliigyel6 Bbottsilg koteles a ^Iilrsasig tigyvezet6s6t, iizletpolitikai dont6seit folyamatosan
figyelemmel kis6rni, vizsgilni, ellen5rizni.
A Feliigyel6 Bbottsigmegbizatisa 3 izlea 6vre sz6l.

A

Feltigyel6 B'tzottsS,qta vonatloz6 szabilyokat, valamint
hatiskor6t a tarsasigS szerz6d6.s 1 4. cikke tartalmazza.

A Feliigyel6 Bizotts6g tzgai

a Fehigyel5 Bizottsilg feladat-

6s

a kovetkez6k:

1)

HoffbauetJ6zsef, akinek mand6tuma 2020.1anu6r 7.-t612022. december 31. napi6igsz6l.

2)

Sipos Csaba, akinek mand6tuma 2021. december 1. napi6t6l 2022. december 31. napliltg
sz6l,

3) Horvith Patrik, akinek mand6tuma 2020. januir
4) Kovics G6bor, akinek mand6tuma

7. napj6t6l2022. december 31. napjatgsz6l,

2021. december 1. napi6tol2022. december 31. napjirg

sz6l,

5) Szemer6din6

Scheffer M6ria, akinek mandituma 2020. ianuir 1. napiiltol 2022. december

31. napliligszol.

6)

Getencs6t Mikl6s, akinek mand6tuma 2020. janudr 1. napj6t6l 2022. december 31. napiatg
sz6l.

4.)A Kiinywizsghl6
A T6rsas6g Konywizsgii6iilt 3 6v id6tartamrzvalasztia a TaggSl6s.
A Kon)"r,'vizsg6lora vonatkoz6 szabillyokat, valamint a Konywizsg6l6 feladat- 6s hat6skor6t

a

tilrsasilgl szerz6d1s 1 6. cikke tartalmazza.

Ktl

(7622 P6cs, Liszt Ferenc :utca 1'2., Cg.: 02-09068253), imely a konyrrvizsg6loi feladatokat Auth Szabolcs (an.: Olaj Ilona Ter62,7631 P6cs,
Harangsz6 u. 77. szLmalatti lakos) beiegyzettkonprvizsg6l6 bevonis6vallilga el.

A

Tdrsasdg Konyr,,vizsg6l6ja az

A konlnvizsgil6

AUNA

megbizatilsa 2020. irilius

sz6l.
5.)

Bels6 kontrollrendszet

5.1 A bels5 ellen5z6s rendszete a kovetkez6 form6kat foglaliamagiba:
Bels6 kontrollren dszet z muflkaszervezetben:

. avezet6k ellen5z6si tev6kenys6ge,
o a t6rsas 69 rnfiszal<t, termel6si, gazdasdgp 6s egy6b tev6kenys6g6nek

folyamatba lpitett

ellen6rz6se,

.

a t6rsas6g fiiggedenitett bels6 ellen6rz6se

Tulaf donosi ellen6rz6s:

.
tilrczsig szimvrteli torv6ny szerinti besz6mol6j6nak ellen5 rz6se a konywizsgril6 6ltal
^
.
iigyvezet6s ellen5rz6se a Feliigyel6 Bizotts6g feladatkot6ben
^z

5.2 A belsd ellen 6ru6s Ltfog6 rendszet6nek mfikod6s66rt - a felel6ss6gi teriiletek elhat6tol6sa
mellett- aztgyoez.t6 igazgat6, Ltlthilzotthat6skorben a bels6 ellen6r felel6s.
A Feliigyel6-Iiizottsigfrul, binyitisa 6s ellen6rz6se, valamint ^z tJgyuezet6 igazgato dont6se
il"pj;ii TirsasLgbets5 ellen6 rc l6tia el t tfursasigbels5 ellen6rz6s6nek feladatart.
A kaztulajdorbrl 6llo gazdasdgSt6rsas6gok bels6 kontrollrendszer&6lsz6lo 339/2019. (XII. 23')
Korm. rendelet alzpjili az iigli.ezet5 rgzzgato a HR, rgazgatisi 6s megfelel6si vezet6n keresztii{

gondoskodik, -"gf"l.16st t6mogat6

szenr ezett egys6g

l6tehozis6r6l.

5.2.1. Abels6 ellen6rz|s sorLn a bels5 ellen6r jogosult a kontrolling csoport dolgoz6it, valamint
kozbeszerz6si, iogi 6s egy6b speci6lis ismeretet tg6nyl6 munkat6rsakat az ellen6rz6sbe bevonni.
5.2.2. Napi folyamatokba 6pitett bels6 ellen6rz6s
Vgyr.r.i6 igazgato utasit6sa alapiiln a bels6 ellen5r szirr6pr6baszerri ism6tl6d6 ellen6tz6stv6gez
tekintet6ben. Esetleges vizsgilai
-"ieghat1roroit r".rdrzeress6gp;el - a folyamatban l6v6 tigyek
szim6ra'
6intettek
6s
az
megiliapitasarr6l azotnalielz6st ad m igyvezet6nek
5.3 Y ezet6i ellen6rz6s:

A

jogszabilyok, el6irdsok 6s int6zked6sek v6grehaitS.sinak ellen6rz6s6r6l, a munkaszervezet

b6rmely l6pcs6i6n

6716

vezet6 koteles gondoskodni.

A kiilonboz 6 szntfi vezet6r ellen5rz6seket:

o
o

mffszaki, gazdasl'gS adatok elemz6se,
kozvedenbesz6moltat6s,

o

kozvetlenellen5rz6sek,

utj6n kell megval6sitani.
5.4

Az

A munkafolyamatba be6pitett ellen5rz6s:
ellen6rz6s a munkafolyamatok kiilonboz6, el6re meghztirozott, iellerrrz6 pontjaiban tcjrt6nik,

ahol a tev6kenys6gek min6s6gi, hat6konys6gi mennyis6gi stb. paramlterei pontosan lem6rhet6k.

A munkafolyamatokba 6pitett ellen6rz6si feladatoknak be kell 6piilniiik a folyamatokba, illetve
n6vre sz6l6 tev6kenys6gi legyzlkbe (munkakori leir6sba). A munkaiigyi vezet6 koteles

gondoskodni az 6vi teljesitm6ny6t6kel6s el5k6szit6s6r6l 6s lebonyolitisfu6l.

III.
A TARSASAG SZERVEaETE

TAtsylS az lJgyvezet6
1
l6tja el feladatait.

rgazgatok

tinyitasival 6s az itt

meghat6

rozott szewezett fel6pit6sben

A

T6rsas6g munkaviszony, kozfoglalkoztatdsi jogviszony vagy megbiz6si jogviszony keret6ben
foglalkoztaga a dolgoz6kat. A munkaviszotyra a Munka farv6nykonyve -rendelkez6seit kell

alkalmazni, a kozfoglalkoztatdsi jogviszonyn a Munka Torv6nykony-ve, valamint
Kozfoglalkoztatasi torv6ny, mig a megbizisiiogviszoflyr^ a Ptk. rendelkez6s ei az r6nyad,6k.

a

1.) A t6tsa silg hltalhnos szervezeti fel6pit6se

A T6rsas6g szen ezeti fel6pit6se az SZMSZ mell6klet6t k6pez6 szewezett 6bra szeintalakul.
A fels6bb szinten 611o szewezeti egys6g vezetlje - indokolt esetben - b6rmely r6ryit6sa alatt16v6
szinten 6176 szewezetet, illet6leg annak vezetljet, valamint az ott elhelyezked5 munkav6llal6t is

jogosult utasitani.

2.) A T fitsasig szeruezeti fel6pit6se

A

beliil az

szewezeten
szerint alakull2:

egyes szerrezetl egys6gek megnevez6se 6s annak fel6pit6se

1.Bels6 ellen6rz6s
J"g tgazgat6

A)
B) Komyezetv6delmi

6s szolg6ita

tisi igazgat6

I. Stat6giai

6s koordindci6s vezetl
1 .Gondnoks6g 6s energetika
2. Rend6szet tis vagyonv6delem

3. Kommunik6ci6, CSR 6s marketing
4. P 6ly 6zaa iigy'r.rtel
5. Projekt koordin6ci6

6. I(oztemet5 iizemeltet6s
7

t2

2020.02.0 I . napj6r6

I

.

G|pjirmri menedzsment

az

al1bby1k

II. HR, igazgatis

6s megfelel6s
munkaiigy
86r,
1.
2. Munkav6delem
3. Informatika
4. Trrkdrsdr 6s iigyvitel
5. Kozfoglalkoztatds
6. Szewezet-menedzsment

l[l.

Gazdhlkodis 6s szimvitel
1. Sz6mvitel6s ad6ngY
2. Plnzigy 6s Frnanszirozis tervezls

3. Szinllzis
4. Kontrolling

IV. Beszetz6.sivezet6
1. Rakt6ribe szetzls 6s atyaggazd6lkod6s

V. Vitostizemeltet6si koordin6ci6s vezet6
7. Kozfrt 6s kozmff fenntart6s
2. P arkolilsi tendszer iizemeltet6se

3.. Zoldtetulet fenntat6s
4..Erd6gazd6lkod6s
5.. Kozteriileti karbantart6s
6..

Kontolhng

T..Kozttsztasig
8.. Kozoss6gi kozleked6s szewezls
9. Kozteriilet hasznositis 6s ellen6rz6s

A) Jogi igazgar6

A/I. Jogi csoPort

a) Kintl6v6s6g

kezel6s

1. Komyezew6delem 6s min6s6gi.igy
2. Ko zs z olgilltatisi hullad6ks z6llit6s i ilz em

3. Koziileti hullad6kkezel6s
4. M6sodnyersanyag kereskedelem

B/I. Miiszaki vezet6
1. TMK,6s mriszaki feliigYelet
3.)A Tirsasig vezet6 6ll6sf munkav6llal6i
tilnyitzsa alatt 6llo 6s
3.7 yezet6 6ll6sir munk avilllalo a munk6lta t6 vezet6ie,valamint a kozvetlen
- r6szben vagy eg6szben - helyettesit6s6te )ogositott m6s--mynkavillalo'
irhatla e16, ha a munkav6llal6
Munkaszer z6d6.s vezet6re vonatkoz6 r.nJelkez6, ek alkalmazilsdt
^
fokozottan bizalmi iellegu
jelent5s6gf
vagy
a munk6ltat6 mrikod6se szempontl6b6l kiemelked6
h6tszeres6t.
munkakom tolt be 6s alapb6re Lte; kotelez6 legkisebb munkab6r

"

A T6tsas6g vezet6

-

A1t6r7

munkav6llal6i:

'Ugyuezet6 igazgat6
J"g, igazgat6
Kornyezetv6delmi 6s szolgilltatdsiigazgat6

Avezet6 6ll6sri munkzvdllalokiogilllils6,n
3.2

A vezet6

- Az

611asi

a

Munka Torv6nykonyw6nek 91. pontja 'vinyado.

munkav6llal6k feladata kiilonosen:

fu6nyit6suk alatt mriko

d6 szewezeti egys6gek munk6i6nak

szerve z6se,

rdnyit6sa

6s

ellen6rz6se oly m6don, hogy azok a tev6kenys6gi koriikbe utalt feladatokat marad6ktalanul,
hat6id6re, gazdas6gosan 6s a vonatkoz6 hat6lyos rendelkez6sek betart6sa mellett haitsik
v6gre.

- A munkafegyelmet megtartani 6s annak megtart|,sita beosztottakt6l megkovetelni.
- B']ztositant a szervezeti egys6gek zavartalan 6s hat6kony egyiittmrikod6s6t.
- A hum6npolitikai munka alapelveinek megval6sit6sa, gondoskod6s az l;inyitasuk al6 tartoz6
munkav6llal6k szakmat k6pz6s6r6l 6s a vezet6i ut6np6tlis k6pz1s66i; a munkav6gz6s
szenr ezett| 6s hat6konny 6, t6tele, a takar6kos s6g elv6nek 6rv6nyesit6se.
Gondoskodnak a iogszabilyokban, bels6 utasit6sokban 6s szabilyzatokban meghatdrozott
nytTvintartdsok vezet6s6t6l 6s az el6tt inform6ci6- szolgilltatds bntositasir6l.
K6pviselett, al6fu6sr - kiilonosen utalv6nyo zdsi 6.s elln6rz6si jogit koriiltekint6ssel 6s a
T6rsas6g 6rdek6t szem el6tt t^rt\r a gyakorolni.
Felt6den biztositani, hogy a munkav6gz6s sot6n kiillitott mindennemri bizonyLatmind
alaki,
mind tatalmi szempontb6l hib6ttan ts szilmszakiragpontos legyen.
A szigor(r szimadilsi okm6nyok kezel6s6nek 6s 6iz6.s6net reniiet marad6ktalanul megtartani
6s megtartatni, valamint ennek biztositis6t folyamatosan 6s visszat 6r6enellen6rizni.
A c6gb6lyegz6 6rz6s1t6l 6shasznillarir6l int6zkedni.
A bels6 6s kiiis6 ellen5tz6sek sor6n felt6rt hi6nyoss6gokat megsziintetni.
Egyiittmrikod6s l<talzl<ttisa hat6s6gokkal, belfoldi 6s kiilfcildi partnerekkel.

3

.3

Az

3.3.1..

rJ gyv ezet6 tgazgatok jog6116sa

Az

U gj,v

ezet6 rgazgato iogillilsa

!?
YW*et6 rgazgat6(ka)t a faggyfles villaszga r6s nevezi li a TirsasS.gvezet6s6nek c6li6,bol. F6
felqdata a Titsasi,g hat6kony, eredm6nyes mrikod6s6hez sztks6ges- felt6telek kialakit6sa
6s
folyamatos bbtositdsa, a szervezetileg hozz6. tafioz6
egys6gek 6s munkat6rsak
"rr*.r"tl
tev6kenys6g 6nek :r6nyit6sa 6s 6tt6kel6se.
Az

6ltal6nos hat6skorri Uglwezet5 igazgat6 a kod6tolt felel5ss6gri tirsasigvezet6 tiszts6gvisel6je,

a T 6tsasigvezet6s6t

A

munkaviszonyban l6ga el, a T ilrsasdg vezetl

ilhsi

munkav 1llaloia.

temet6i 5'gazatot k6pvisel6 igyvezet6 rgazgato megbizilsi jogviszonyb an litia el

vezet6s6t.

a T6rsas6g

Az

rJgyuezet6 rgazgzt6 k6pviseli a Tirsasdgot harmadik szem6lyekkel szemben,
valamint a
TdtsasigS szerz6d6sben kijelolt iigy'vezet5 gyakorolja a munk6ltat6i jogokat a T6rsas6g
munkav6llal6i felett.

Az dltaldnos hatdskorfi iigyvezet6 helyettese a jogi igazgat6, a temet6i 1gazat tigyvezetdj6nek
helyettese a strat6giai 6s koordindci6s vezet6.

4.)Aszakhgi (hgazati) vezet6k riltalinos feladat- 6s hat6skiire
szakigl vezet6: feladatokat ellit6 munkavillTal6rnak feladatkore mindenekel6tt az lJgyvezet6
igazgat6-illtal meghatilrozott fel^d^tok r6szletes megtervez 6s6t, a feladatok hat6kony vlgrehaitisilt
biztosit6 mrrnkafolyamatok 6s szervezeti. struktura lialakitisilt, a beosztott munkav6llal6k
ninyitdsit, valamint a feladatok elv6gz6s6nek ellen6rz6slt, j6v6hagy6silt foglzlia magiban a c6g

A

eg1szlre kiteried5en.

n'ihdatuk az ulnyitdsuk ali tzrtoz6 munkavillal6k munkakultu:ijijfunal<, magaart6skulttxiliinak 6s
felk6sziilts6g6nek folyamatos fejleszt6se. A munkasz ervezet vezet5inek feladatkor6hez megfelel6
hat6skor (dEnt6si, javaslatt6teli, v6lem6nye z6si, valamint kozvetlen tdrryitilsi iogosiw6ny) t6rsul,
igy a mrni.^szevezetvezet6r feladataik elT6tis66rttelies felel6ss6ggel tartoznak-

Az Lgazaivezet6k - az ellviJ/resi id6n beliil - felel6sek az illtaluk feliigyelt, irinyitott szewezetl
egysft Lkal vlgzettmunkafeladatok6rt, azok v6gteh a1tis66rt, a tett tnttzked6sek6rt, utasit6sok6rt'
Felel5sek az 1ltaluk tilnyitott szersrezed egys6g 6ltal vezetett nyilvintart6sok, adatszolglltat6sok
helyess6966rt.

Kotelesek biztositani a torv6nyess6g betartdsit, valamint felel6sek mindazok6rt az
tenniiik kell,
int6zked6sek6rt, amit jog6llisuknak, haLskoriiknek, beoszt6suknak megfelel6en
illetve tenniiik kellett voLra.
5.)

Csoportok 6s munkakiiriik kialakitisa

beliil, Y^gy
munkaszervez6s rugalmass6ga 6rdek6ben ^z egyes szewezei egys6geken
munkakorok
kozvetlenii{ az illet6kef ,g rglll6ho, kapcsol6dva, isoportok 6s/vagy egyedi
vagy
csopott
A
kialakitand6
kirlrkir6r, az igyu.zet6 rgLgat6l,tzirolagos hatiskot6be tartozlkfelel6ss6gi 6s
munkak<ir a kafcsol6d6 felettes ,r.ru.l,.i egys6g vagy munkakot alapvet6
feladatkor6nek megval 6sitilsihoz kapcsol6dhat'

A

6.)A szervezeti egys6gek tagiainak iog6ll6s a, feladat- 6s hatiskiire
a
6.1. A munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak iogilllilsfut a Munka Torv6nykonl've'
zz ezek alapiilr, kotott
kozfoglalko ztatasi torv6ny, a Kofleklv szerz6d6s tendelkez6sei, valamint

ztatasi szerz6d6sek hat6rozzik meg.
-,rrrkfrr"rr6d6sek, kozfoglalko

6.2. A szewezei egys6gek tagarnak feladat- 6s hat6skot6t az egyes munkav6llal6k'
kozfoglalkozt^tottak-""r.rr.aa biasaban kell meghatirozri. A munkakori leirisok elk6szit6s6t
tgaz gatoi uta

6.3.

s

itis

s

zab 6lY ozza.

A munkavillal6k iogai

A munkavillal6k iogosultak:

-

a munkavl.gz1shez sziiks6ges felt6telek ig6nyl6s6re

-

m.girmerni

vonatkoz6
megism"..rf f.hdutok t, ilat6skoriiket 6s felel6ss6giiket a munkakori leir6s 6s a
szab6lyoz6k alaPiilrr

6.4.

c6lkitfiz6seit, sa)6t szerrezei egys6giik c6liait, r6szt venni ezek
kialakit6s6ban, javaslatokat,lszrevlteleket tenni munkiiukkal osszefiigg6sben
ezekt6l
munk6iukkal 6s szem6lyiikkel kapcsolatban 6rt6kel6seket ig6nyelni 6s megismemi,
v6lem6nyt nyilv6nitani

a i;rr^"Ag

A munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak koteless6gei

A munkav6llal6, a kozfoglalko ztatott koteles:
- a jogszab6lyokban, bels6 utasit6sokban 6s szabilyzatokban el6irtakat betartani, a rl.sz€rc
munkakor6ben kijelolt vagy esetenk6nt meghatirozott feladatokat, utasit6sokat a Tirsasig
c6lkitriz6seinek megval5sit6sa 6rdek6ben
pontosan, felel6ss6ggel elv6gezni.

-

a legjobb tud6suk szerint

-elvirhat6 gondossiggal

- az el6irt
-

-

helyen 6s id6ben, munkira k6pes 6llapotban megjelenni munkaideje alatt a
munk6ltat6 rendelkez6s6re 6llni 6s munk6t v6.gezru.
munkatirsatvalegyiittmrikodni.
munk6ja sor6n koteles betartani a munkateriilet6re vona*oz6 munkav6delmi 6s trizrend6szeti
utasit6sokat, valamint minden olyan szab6lyt 6s utasit6st, amely a munkav6gz6s hely6re
vonatkozva 6rv6nyben van.
a munkaterii{et6n 6szlelet hi6nyoss6gokra, a munkiiilt akadilyozo vzgy h6tr6kat6 ttnyez6kre,
koriilm6nyekte felettes6nek Frgyelm6t felhivni, a munka hat6konyabb elv6gz6s6re ir6nyul6
6szrev6teleket megtenni.
Megtagadri az utasitis teliesit6s6t - jelent6si kotelezetts6g teliesit6se ut6n ha annak
v6grehajtis a m6s szem6ly 6let6t, testi 6ps6g6 t, -vagy eg6szs6g6t v eszZlyeztett.
a'I6rsas6g rulajdonit 6vri, baleset vagy anyagS kir megel6z6se 6rdet6ben int6zke dri, vagy az
int6zked6s sziiks6gess6ge eset6n erre az illet6kes figyelm6t felhivni, jelz6st aant a
munkafeladatok elliltdsihoz rendelkez6sre bocs6tott -munkaeszkcizoket, felszerel6seket
tartozik gondosan lr;,eg6izru 6s azokat rendeltet6ss zerlen aTdrsas6.g6rdek6ben haszn1yi.
aT6tsas6g tigyfeleivel6s munkatirsaival szemben el6z6keny, udvarias 6s figyelmes magatartis
tanirsitani.
a munkiltat6nak el6zetesen 6s ir6sban bejelenteni a mis helyen tcirt6n6 foglalkoztatks6tvagy
t6nyleges munkav6gz6ssel egyiitt jiro egy6n/t6rsas v6llalk oz6s6t.
a Tirsasiggal, a Tdtsasig mfikod6s6vel kapcsolatban tudomdsira jtt6 b6rmilyen jellegu
inform6ci6t tizleti titokk6nt kezeLri 6s gondoskodni arr6l, hogy ilyen titok m6s szem6lyfk
tudom6s6ra ne jusson.
a Tirsasig 6ltal elrendelt szakmar oktat6sokon, tov6bbk6pz6seken, melyek a munkafel
adatai
elliltdsdhoz sziiks6gesek r6szt venni, 6s munkak ofthez el6irt v'asgikat letenni.
aTirsas6gi vagyont v6deni Es gyarapitari.
a BIOKOM Nonptofit Kft. j6 himev6t meg6/rznt.

Mentesii{

a

munkav6lalo a. munkav6gz6si kotelezetts6ge al6l jogszab6lyban meghat;rozott
esetekben. Egy6b vonatkozi.sban a munkav6llalok
iogiilitsdt munkaszeiz6d6stik, szewezeti
egys6gen beliili beoszt6suk, a Munka Torv6nykonlwe 6s a Kollektiv Szerz6d6s
hat1rozza meg.
Felel5ss6giik illtaliban munkak<iri feladataik megfelel6 min6s6gu 6s hat6sfokri
- elv6gz6s6rf,
tov6bb6 a munkafegyelem, a munkarend betartilsirateried ki.
6.5 A v6gzett munka elbft6l6sa
Minden vezet6 koteless6ge, hogy a szewezettleg al6rendeltek munk6 jdt, annak szinvonal6t
eredm6nyess6g6t rendszeresen 6rt6kelje, ennek etedm6ny6r 61, a fekeriilt probl6m6kr6l

megold6si lehet6s6geir6l a munkahelyi felettes6t t6i6koztassa.

6s
6s

Vezet5k koteless6ge ezen feliil:
- az 6ltaluk vezetett _szervezeti egys6g k6pviselete, munk6j6nak rdnyitilsa, eredm6nyes
mrikodtet6se 6s ellen6rz6se,
- tenrezett dont6seik egyeztet6se az 6.intett szerrezeti. egys6gekkel, illetve kiils6 szervezetekkel,
- sz?rvezeti egys6giik mrikod6si felt6teleinek sajithatdskorben megoldhat6 batositilsa,
- a feladatok megfogalmazisa 6s megismertet6se a szewezeti.gyr.g.ikb"n dolgoz6kkal.

7.)A munkhltat6i iogok gyakorlisa
7.1 A munk6ltat6i iogok gyakorl6sa a munkav6llal6k munkaviszony6val, akozfoElalkoztatottak
kozfoglalkoztatasijogviszonyival kapcsolatos valamennyi k6rd6sben val6 dont6s iog6t ielenti. Ide
t^rtorlk a mrnkarriszony, kozfoglalko ztztisi jogviszony l6tesit6se, megviltoztatisa,
megsziintet6se, a b6r 6s egy6b znyagp osztonz6s megilltapitisa, a munka min6sit6se, felel6ss6gte
von6s 6s anyagi felel6ss6g alkalmazdsa.

T6rsas6g alkalmazottai felett a munk6ltat6i jogok gyakoiilsit Meixner Bama Uglwezet6
rg^zgatol1llt el. Lvezet6 6ll6sri munkavilllalokvonatkoz6sdban a munk6ltat6i jogkor gyakorlilsa a
munkaszerz5d6sben foglaltak szerint tort6nik.

A

Ugyvezet6 lgazgato iogosult egyes munk6ltat6i iogok gyakorl'6s6t a Tdrsasilg mis
jogviszony
munkav6llal6.na 6tnthZzni-. Az atroh zottmunk6ltat6i hat6skor - a kozfoglalkoztatotti
kiv6tel6vel - nem terjedhet ki a munkaviszony l6tesit6s6re 6s megsziintet6s6te- Az Ugyvezet6
igazgat6 az itruhizott jogokat b6rmikor, indokol6s n6lkiil maglhoz vonhatia, 6s a munk6ltat6i
j ogkor gyakorl5i ak6 nt eliilrhat.
'A"kozloglalkoztatottak tekintet6ben 6truh6zott hat6skotben a munk6ltat6i iogokat dr' Fei6r
Eszter HR, igazgat6si 6s megfelel6si vezet6 gyakorolia'

7.2

Az

zz
Atruhirzott hat1skorben munk6ltat6i jogkor gyakorlilsira iogosultak a szzkigl vezet6k
al6bbi korben:
- utasit6si 6s ellen5z6si joggal rendelkeznek zz ir6nyit6suk zl5" tattoz6 munkavillal6k,
ko z fo glalko ztatottak folo tt,
- -"ghi't 6rozz6k a munkakori 6s napi feladatoka-t, .felosztjik zz rinyitilsuk al6 tattoz6
muikav6llal6k, kozfoglalkoztatottakkozott 6s ellen6rzik azokvlgrehaitlsit,
- az ir6nyit6suk alatt 6116 munkav6llal6k, kozfoglalko ztatottak szabadsLginak beoszt6s6t,
elv6gzett
ig6nybev6tel6nek id6pontj6t i6vihagyjik, " -r.rk6ban toltott ideiiiket tgazollilk'
munk6iuk mennyis6g6t 6s min5s6g6t ellen6rzik,
- 6rt6kelik a beosztott-munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottzk munk6i6t'
7

3

IV.
A M(,KODES RENDJE
1.) A Tircasigon beliili kapcsolattartis
hatiskori
A T6rsas6g szewezete a szervezeti egys6gek fnggelrni kapcsolati rendszer6re, a szal<rtai
szeffezet
a
megfelel6en
Ennek
6piil.
kapcsolatJkra, valamint a koordinativ egyiittrnffkod6s-elv6te
meghatatozott
m"gar"bb fok6n 6116 vezet6 u;Lnyitdsi al6 tartoznak z szewezett fellpit6sben
6ltal6ban kozvetlen
alac"sonyabb szintfi szerrtezea egys6gek vezet6i, akik r6sz6te utasitist
A szervezet
adhatnak.
felettesiik ritjin kell adni, illewe utasit6st kozvetlen beosztottaiknak
meghatirozott
hat6kony -,1kad6r" ugyanakkor megkivdnia, hogy a szewezei hierarchia 6ltal
is l6tesiilienek a
fiiggelmi kapcsolatokorr-t ir.Uf szakmu uinyitisi 6s egyiittmrikod6si kapcsolatok
munkaszervezet kiilonboz6 egys6gei kozott'
1.1 Fiiggelmi kaPcsolatok

Minden ,r.*.r"ti-"gyr6g 6s minden munkav6llal6, kozfoglalkoztatott kozvedeniil csak egy
betartisa
vezet6vel ,ill fiiggehii Llpcsolatban. A T6rsashg szewezet6n beliil a szolgillza rit
a
kozfoglalkoztatottnak
mindk6t nAnybii meghitirozott: a beosztott munkavilllal6nak,
rit
fuggelmi
a
korii{m6nyeivel osszefiigg6 6sztev6teleit 6lr:al6ban
munkav6gz6ssel,

^.r.rli

betartdsdval kell 6rv6nyesiteni, ennek eredm6nytelens6ge eset6n el6tetleszt6s6vel
fel6pit6s szerinti magasabb beos z t6sir v ez etlhoz fordulhatnak.

a

szervezea

A munkaszefirezet

eg6,sz6.re vonatkoz6an utasit6st csak az lJgyvezet6 tgazgat6 adhat ki.
egyes szervezei egys6geken beHli egyiittmfikod6s osszhangji6rt az adott szervezei egys6g
vezet6je felel6s. (Formii: megbesz6l6sek, feljegyz6sek, egyeztet6sek, stb.)

Az
A

T6rsas6g eg6sz6re vonatkoz6 egyiittmfikod6s osszhangjLt az'Ugyvezet6
Eszkozei:
o SZMSZ 6s m6s bels5 szab6lyzatok
o igazgat6i utasirisok
o yezetiimegbesz6l6sek, 6rtekezletek
o 6dratok, feljegyz6sek, koordin6ci6k.

ig

zgat6k biztositj6k.

.2. Szakmu kapcsolatok
szakmai kdnyitas a jelen Szervezeti 6s Mffkod6 si Szabdlyzafta, valamint a
tdrsasdg| 6s szakmai szab6lyzatokra 6piil. tr,zen szabdlyzatokban meghatarozott trjrben a T6rcas6g
kozponti szakmai szenrezei egys6gei rinyit6,koordin6l6, 6s 6rt6kel6 feladatokat l6tnak el.
1

A Ttrcasigon beliili

1

.3. Egyiittrnfkod6si kapcsolatok

qt Tandcskovisi kapcsolat

A szervezeti egys6gek feladatkoriiket kozosen 6rint6 k6rd6seket els6sorban kcizvetlen kapcsolatok
fotmii6ban kotelesek rntlzru. Ha k6t vagy tcibb szerrezeti. egys6g feladatkrir6t Eint6 valamely
k6rd6sben a felel6s vezet5k szem6lyes tfugyalils ritjin nem jutnak rieg6llapod6sra, kotelesek
kell6

id5ben felettesiikhoz fordulni.
b) T4'dko$atdi

A

ds

srylgiltatdsi ka?csolat

szabilyzatok 6s ir6nyelvek v6grehzjt6s6hoz sziiks6ges egyiittrnfkod6s keret6ben
^z egyes
szervezetek egym6st inform6lni tartoznak, tehit egymissal tijlkoztatasi, jelent6sa"d6si
kapcsolatban 6llnak. Ennek keret6ben kotelesek
- egymds megkeres6s6te, legjobb szakismeretiik szerint hat6id,6re villaszt adni, vagy annak
akadily 6t m6g a hat6id6 lejirta el6tt kozolni
- kapcsol6d6 szakteriiletek v6lem6ny6t kik6rni, vagy azokat targyalilsra, meghivni, ha egyes
szakk6td6sekben a T6rsas5"g gazddlkod6s6t l6nyegesen 6rint6
lava-slatok k6szrllnek, ..rgy iii"r,
int6zked6seket k6szftenek el6, az eglitrrirkod6s sorin a tirsszerveket zz Eszlelt hi6nyosJ6gokr6l
haladlktalanul 6rtesiteni, sziiks6g eset6n az illet6kes t6rsszerv vezet6j6nek - vagy feiettesEnek int6zked6s6t k6mi
d Ellendrzui kabcsolat
..._

Az

ellen6rz6si kapcsolat alapelvei:
o a szewezed. egys6g Yezet6le mindig jogosult az illtzla vezetetr szervezeti egys6gen beliil az

ellen6rz6sre

o avezet6 jogosult az alirendelt szervezeti egys6gek munk6)6nak ellen6z6s6re
o a Tdtsasilg illet6kes ellen6rz6 szervei jogosultak valamennyi szervezeri egys6g

6s

munkav6llal5 munk6jinak ellen6r z1s6re.

Az ellen6rz6

szervek az ellen6nott egys6g vezet6i6nek vagy dolgozojilnak nem adhatnak
utasit6st, nem fegyelmezhetnek. A hibrkr6l az elTen6rzott szervezed egys6g yezet6i6.t, ill. annak
felettes6t kotelesek t6j6koztztni.

2.)

Lhelyettesit6s rendie

2.1 A tirsasig operativ szervezeti tendszet6t irgy kell kialakitani, hogy minden vezet5nek, illetve
munkateriilet felel6s6n ek szewezetszer$ helyettesit6s6t biztositsa, minden vezet6nek kinevezett,
vagy kiielolt helyettese legyen.
-lirnevez6
affa jogosult hat6skore, ennek hi6ny6ban a helyettest maga a vezet6 ieloli ki
s
A
^z
(s z erv ez ets zeni helyette s it6 s).
A helyettesit6s speciilis, az Lkalilnos szab6lyt6l esetlegesen elt6r5 form6it a munkakori leir6sok
tartalmazzilk.
gy6b v ezet6 esetenk6nti helyettesit6s6r6l sai6t hat6skotben int6zkedik.
Aleosztott dolgoz6k 6lland6 vagy eseti helyettes6t a szakteriile t vezet6ie ieloli ki.
E

Az

6lland6 helyette s it6 s s zab 6ly ai:

-

Alland6 helyettes az,'aki a jogosultt6l it6sos helyettesit6si kinevez6st kaPott. A vezet6
akadilyoztai{sa eset6n az illlalido helyettes int6zkedik mindazon iigyekben, amelyeket a
vezet6 maglnak nem tattott fenn.
Amenn@n , vezet6 akadillyoztatisa miatt szirks6g van olyan k6rd6sekben fell6pni,
melyeket avezet6 mzginaktritott ferrrt, az 6lland6 helyettes koteles a dont6s6t ideiglenes
jelleggel meghozni.

int6zkedhet olyan - a vezet6 6hal magnak fenntartott
amelyekelhalasztisaavezet6akadilyoztatasLnaklelirt6tglehets6ges.

- i h"ly.,,"r-11.-

-

iigyekben,

Az ideiglenes helyettes itls szabilly u:
"Ideiglenes
helyette s az, akit a vezet6ie a helyettesit6ssel meghatiltozott id6tartarnra'
esem6nyre, iigylete, felaLdatra kii elol'
- Beosztott iolgoz6 helyettesites6re lehet6leg azonos Yagy hasonl6 munkakorri
munkav6llal6t c6lszer6 kiielolni.
- Eseti helyettesit6sr6l akkor van sz6,amikor a helyettesit6 szem6ly egy konkt6t esetben i6r
el m6s nevrSben, ir6sos vagy sz6beli megbizis alapi6n'
Eseti helyettesit6s eset6n a munkakoi at^d t6t 6ltal6bm nem kell tisba foglalni csak
akkor, ha azt az egytk f|lhatfutozottan k6ri vagy utasitfusban elrendelt6k,
helyettesit6s id6tart zrrra alatt tot6nt esem6nyekr6l a helyettesit6st v1gz6 a -helyettesitettnek
6t kell adna'
rriszletes beszimoltasi kotelezetts6ggel tartozik, illetve a fiigg6ben l6v6 iigyeket

A

2.2. Munkakor 6tad6s - 6w 6tel

van
Szem6lyi v1ltozis eset6n, :vagy z munkav6llal6 helyettesit6sekor a munkakor 6tadils-6w6tel6re
el6ir6sokat
sziiks6g, amelynek keret6bei'a folyamatban I6v6 iigyeket, a munkakorrel kapcsolatos
a
munkav6llal5
6s utaJt6sokat 6t kell adni, ill.toe 6t kell venni. Az tigyek itadis66rtaz 6tad6
felel5s.

A

vezet5 munkakor6nek 6w6tel6re a munk6ltat6i iogot gyakotl6 felettes vezet6, beosztott
jeloli ki az
6w6tel6re pedig az illet6kes szera{ezett egys6g vezet6ie ad utasit6st 6s

munkakor6nek
6tvev6t.
kell
V6gleges munkakor 6tad6s 6s 30 napot meghalad6 helyettesit6s eset6n iltadis-iltvlteli eli6r6st
lefolytatni, 6s iegyz6konyvet kell felvenni.
p1rzkezel1ssel 6s a p6nzkezel6s szab6lyat al5. tartoz6 eszkozkezel6ssel megbizott dolgoz6k
Ha
helyettesit6se esetrSn *ind.n esetben iegyz6koniw felv6tele mellett kell a munkakort 6tadni.

el5te nem tervezhet6, tendkiviili ok k<ivetkeztlben v6lik sziiks6gess6 a helyettesit6s, igy a felettes
vezet6 tartozik legal6bb egy munkatirs egyideyfi lelenl6t6ben iegyz6konyv felv6tele mellett a
munkakor 6tzd6s6ra.

A munkakor

6tadis-6w6tel sor6n a kozveden felettesnek jelen kell lennie.

Az

6tad5,s-6rv6telr6l

k6szitett jegyz6konyvnek tartalmaznia kell:
o az 6tadAs-6w6tel id6ponti6t, a jelenl6v6k nev6t 6s beoszr6s6t

o az 6tadott munkakorrel
adatokat

kapcsolatos 6ltal6nos jellegri tiilkoztatast, lellemz6

o a folyamatban l6v5 iigyek ismertet6s6t, a megteend5 int6zked6seket, zz ezel<kel
o
o
o

kapcsolatos megj egyz6seket
az itadis tdrgy6tk6pez6 okm6nyok, utasitisok, munkaeszkozok felsorolilsit
az 6tad6, ill. 6tvev6 esedeges 6szrev6teleit
a

ielenl6v6k alalris6t.

Az

6tadds-6tv6teh eljfuilst a munkav6llal5 felment6s6t, munkakorc6ltoz6st kovet6en
halad6ktalanul, de legk6s6bb 15 napon beliil kell lefolytatni. Ha a munkakor betolt6s6re rij
munkalitsat nem jeloltek ki, a munkakcjrt a kcizvetlen felettesnek kell 6tvennie. A krizvetlen
felettes ezt kovet6en e jegyz6kcinywel adia k6s6bb tov6bb a munkakcirt.

irdsbeli szabblyozfus

A

Szervezeti 6s Mfikod6siszabillyzat el6fu6"sait a munkaszervezet tev6kenys6g6nek egy-egy r6sz-,
ill. szakteriiletlt szabillyzatok egl,szitik ki. C6lluk a bels5 szervezetts6g, [r;tek""y*i6iytt6s As
szimonklr€s megval6sitisa. A szabdlyzatoknak a mindenkor hatilyos :logszabilyokon

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

l.l.

"lrprlrz

Szabhlyzatok rendie

A

T6rsas6g illlist foglal a min5s6g- 6s kornyezetbarat tev6kenys6g mellett, amely biztositja a
min6s6gr szolgdltatdsok 6s munkakorii{m6nyek, valamint a gazdasigos mrikod6s megteremt6s6nek

6s folyamatos iavitisdnak felt6teleit, ennek

inform6ci6b btons6,gS udnyitS,si rends zerrel tendelkezik.

6rdek6ben min6s6g-, k5rnyezet-

6s

A

szabvilnyok 6ltal megkovetelt szabillyozdsok 6rtelm6ben a dokument6ci6s rendszer
folyamatleitisa), utasitilsai, a tendszerbe bevont technol6gi6k, t6szben bevont szabillyzztok, az
igazgatoi utasit6sok €s az SZMSZ biztositjik a tdrsasdg folyamatainak hat6sos mrikodtet6s6t 6s
szabillyozottsdgit.

a)

A

szabilyzatok r6szletes, 6tfog6 szabillyozisai valamely tdgabb szakmai terdletnek vagy
probl6makornek. Erv6nyess6giik hatiro zatlan vagy hataiozoi idei6, lehet, elk6szit6siik sok
e s e tb e n kiils 6 j ogs z ab 6ly 6ltal meghatdro z ott.
A szabillyzatokat az Ugyvezet6 igazgat6k megbizdsa alapiiln kell kidolgo zru a tim6ban 6rdekelt 6s
6rintett szerrezeti egys6gek v6lem6ny6nek kik6r6s6vel, illewi kozremfikod6s6vel. A
szabillyzatokat akiztemrikod6 szervezeti. egys6geken kiviil minden esetben v6lem6nyeztetni kell a
i"g, 6s megfelel6si vezet6vel 6s a bels6 szabilyozisi rendszer egys6gess6g66rt felel6s
munkavillal6val, akinek feladata ellen5rizni a szabilyzat tartalmi,
a hat6skori 6s
""lamint jogszab6lyokkal
felel6ss6gi el6ir6sainak aszakszeris6g6t. A kiadisra keriilt t6rsasigpszabilyzatok
a
6s a taggytl6 si hatirozatokkal nem lehetnek ellent6tesek.

T6rsas6g mrikod6s6t els5dlegesen a Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzat hatirozza meg. A
munkavillal6k, a kozfo glalkozt^tottzk logai 6s kotelezetts6gei tekintet6ben a Kollektiv Szerz6d1s
a T ilrsasig alapdokumentuma.

A

Szervezeti 6s Mfikod6si Szab6lyzatot a Tirsasig iigyvezet5 rgazga;tot' hagyla 16v5' 6s atr6l
tijlkoztatja a Feliigyel6bizotts6got 6s a Tirsasig tulajdonosait. A Kollektiv Szerz6d6st az
IJgyvezet6 rgazgat6 koti meg az €:nntett 6rdekk6pviseleti szervekkel.
Al6rsas6gi rzi"k szakmat izabillyzatokat az l)gyvezet6 rgazgato hagyla 1ov6, 6s v6grehait6sukat

A

al6fu6s 6v al re ndelik el.

A

b)
.)

Szervezeti

6s Mfikod6si Szabillyzattal egyetemlegesen

alapvet5en,

de

nem

l<rzir6lagosan - az al6bbibels6 szabhlyzatokhatirozz6k meg a tirsasilgmffkod6s6t:
Min5s6gyilnyitasi 6s Kcirnyezeti K6zikonlw

Kollektiv Szerz6d6s
Cafeteria szabilyzat

HuminpolitikaiszabillYzat
Etikai 6s megfelel6s6gi k6dex
Pltzkezellsi szabillYzat
Onkoltsl.g-szimitilsiszabalyzat
Szimvitelt szab6lyzat, sz6mlatiikor, sz6mlarend
LeltirozdsiszabillYzat
Selejtez 6si szabillYzat

Beszerz6si 6s kozbeszerzlsi sza'billyzat

Adatv6delmi 6s adatkezel6si szabillyzat,
Informatikai biztonsS"g1 szabillyzat
G6pi6rmfi iizemeltet|.sr szabillyzat
AalOsagr ellen6rz6se k alkalrrrdv al betartand6 szabilly z*
Bels6 ellen5tz6si szabillYz*
Faanyagkezel6si szabilYzat
lratkezellsiszabillYzat
Anyaggazd6lkod6si szabillYzat
Munkaid6 nyilv6ntartasiszabilyzat
vagyon ny{atkozat t6teli kotele zettslgre vonatkoz6 szabilly zat
Szabillyzatoknyilv6ntart6sa,karbantattilsa

az Op6l

dokumentumkezel6 rendszerben keriilnek nyilv6ntart6sba,

A

szabilyzatok

ny tlv

ilntartisuk a titk6rs 6gon tort6nik.

Az eredeti p6ld6ny meg6rz6s6r6l 6s sokszorosit6s6r6l a atkitsl'ggondoskodik.
A szab6lyzit katbantariisitannaka szem6lynek kell figyelemmel kis6rnie, aki eredetilegfelel6s az
elk6szit6s66rt.

1.2.

Igazgatbiutasitisok

igazgat6i utasit6sok rr3szletes vagy iltrnenet_ szabillyozisai valamely iltal6ban, de nem
Utzar\tu{oran szfkebb szakmai t.rtit.t""t vagy probl6makotnek, esetenk6nt az 6w6tyes szakmat
szab1lyiatok kieg6szit6s6t, pontositisit, vagy m6dosit6s6t szolg6li6k Hat6l1'uk visszavon6sigvagy
a benniik megielolt hat6rid6ig 6rv6nyes.
Az egyes rr^i6lyr^tok kiaddsa formailag igazgatoi utasit6sk6nt tort6nik.

Az

Az utasitdsok az Op6l dokumentumkezel6 rendszerben keriiLrek nyrlvirrtartilsba, nyilv6ntatt6suk
a titk6rs6gon tort6nik.

V6grehaj t6s uk6rt az utasit6sban 6rintettek felel6s ek.
Az utasit6sban tendelkezni kell ahatilyba l6p6s napj6r6l, ennek ht6nydban

r\eml6p hatilyba.

rgazgat6i utasit6sokkal kapcsolatos kifogis6t, lszrevltel6t b6rmelyik^z
munkav6llal6 jogosult
fuisban a titk6rs6gon keresztiil az lJgyvezetl igazgato el6 terjeszteni. A munkav 611a16 azo,nian ez
esetben is koteles
utasitilsban foglaltakatvlgrehajtani mindaddig, amig az utasitds v6.grehajt6,sdt
^z
fel nem fiiggesztik, nem m6dosigik,vagy nem vonj6k vissza.

Az

1.3.

Kiirlevelek 6s ktizlem6nyek

A

kotlevelek a Tdrsas6gon beliili bels6 t6jlkoztatist szolg6l16k, azok kozzltltele az Intranet
rendszerben t<irt6nik.
A kozlem6nyek a T6rcasig kiils5 kapcsolati rendszerr3ben tcirt6n6 tilj6koztatast szolgiliilk.

1.4.

Munkakiiri leitisok szabhlyozfusa

A munkakori leir6sokat a szervezei.egys6g vezetlje a munkaigyi csoport bevon6s6val k6szfti el.
A munkakori leirisnak t6szletesen tartalmaznia kell a munkav6lhlS fehdatkrir6t,
iogkor6t 6s a
munkav6gz6ssel kapcsolatos felel6ss6g6t.

A munkakori leirisok kotelez6 elemei:

A

a munkakcir betolt6s6hez sziiks6ges v6gzetts6gek, tapasztalatok,

meghatirozisa

a munkakorhoz kapcsol6d6 6kal6nos 6s kiiloncis feladatok meghat6iozisa
dont6si jogkor 6s felel6ss6gmeghatdrozisa
a bels6 6s kiils6 munkakori kapcsolatok meghatilrozilsa

feliigyeleti, ellen6rz6si kcitelezetts6gek meghatarozilsa
a kcizvetlen felettes megjelol6se
a helyettesit6s rendj6nek meghatirozisa

munkakori leir6s i6vdhagyoia az IJgyvezet6 igazgat6 vagy

szen ezei fel6pit6s szerinti 6dntetts6gnek megfelel6en.

a teriilet6rt felel6s

vezet6,

a

A

munkakori leiris egy etedeti p6ldinyin az 6w6tel t6ny6t 6s id6pontj6t a munkav 1llalova1
igazoltztnt kell. A munkakori leir6st a munkasze rz6d6shez kell mell6kletk6ni csatolni.

YII.
EGYEB RENDELKEZESEK
1.) Titokv6delem

A

t6tsasig mrikod6se tekintet6ben a lev6ltitok, az izemi vagy iizleti titok v6detme min6siil

alapvet6nek.

A levdltiak szempontj6b6l lev6lnek min6siil aTirsasS"gmrikcid6s6vel cisszefiigg6sben keletkez6,
kozlem6nyt tartalmaz6 z6rt kiildemlny, akir a Tilrsasdghoz be6,rkez6, akii oflnan kimen6,

tovilbbd az elektronikus riton 6tkez6 kiildem6nyek, ide6rve a bels5 adatforgalmat is.
Amennyiben az Adaw6deimi 6.s adatkezel6si szab6lyzat, hformatikai biztons6gi szabillyzat
elt6r5en nem rendelkezik, lev6ltitkot - 6s ezzel egyi.itt minden tovabbi cselekmZny n6lkii,l a
szemllyhez fiz6d6 jogot - megs6rti az, al<t m6s 1eve16t (kozl6st tartalmaz6 z6rt kiiidem Eny6t,

tovilbb| az elektronikus levelet) felbontia, megszerzi, megnyitja,

vagy illet6ktelen szem6lynek

iltadja abb6l a c61b6l, hogy annak tartalmit megismerie

Idegen lev6l 6rkez6se eset6n az iratkezelesi szabillyzat idevonatkoz6 rendelkez6seit kell
alkalmazri.

tlzteti titok aTilrsas6gmrikod6s6vel,

gazdasig1 tev6kenys6g6vel kapcsolatos minden olyan adat,

t6ny, inform6ci6, megoldis, amelynek titokban maradisdhoz aTdrsasilgnak m6lt6nyolhat6 6tdeke
trz6dtk,6s amelynek titokban tartisa 6rdek6ben a ttrszsilga sziiks6ges int6zked6seket megtette.
Uzleti tttokaz is, melynek illet6ktelen tudom6s6ra jutasa zTdrsasigzavartalan mfikod6s6t 6s/vagy
anyzgp, i11. egy6b m6it6nyolhat6 6rdekeitveszllyezteti (igy iizleti titok pl. a t6rsas6g rigyfel6nek
,r"ri6ly6r.,-^dur^o^,vagyoni helyzetlre, nrlaidoni, iizleti kapcsolatain vonatkoz6 adat, illet6leg a
t;rsasS,g mfikod6s6vel kapcsolaios adatok pl. sz{mlaegyenleg, stb.). Az_iizleti titok v6delme
kit.rjeJ a arcasigotillet6 szellemi alkot6sokkal kapcsolatos v6delemre is, ide tartozik pl. a knowho*, t.hAt a ,"gyoni 6rt6kff gazdasdgp, mriszaki 6s szenrezlsi ismetetek 6s tzpasztalatok is iizleti

titkot k6peznek.

bizalmi viszonynak min6siil kiilonosen a munkaviszoiy' a
min6siil az
munkav6gz6sre ir6nyrlZ egl6bjogviszony 6s a tags6gi iogviszony. Uzleti kapcsolatnak
ilek"rtitat, targyahs, aiiltiattltel akkot it, ha azt nem koveti
iizletkot6lt megel6z6
"Ugyf6lnek
min5sii{ mindenki, aliszolgilkat6st vesz ig6nybe aT6rsasigt6l.
szerz6d6skot6s.
A T6rsas6g mindln zlkalmazottla koteles a munk6ia sor6n rudomilsdn iutott iizleti titkokat,
valamint a munk6ltat6ra, illetve tev6kenys6g6re vona& oz6 alapvet6 fontoss6gri inform6ci6kat

Az izlea titok szemponti6b6l

betolt6s6vel
meg6ry,nt. Senki nem kozolhet illet6ktelen szem6llyel olyan adatot, amely munkakore
tudom6s6ra, 6s amelynek kozl6se a munk6ltat6ra vagy m6s szem6lyte

osslefiigg6sben iutott
h6tr6nyos kovetkezm 6nrrY el l6rnz
A munkav6ll^16, a koziogla,lkoztatott az f.zler_ titok meg6rz6s66rt felel6ss6ggel tartozik' A
titoktart6si kotelezetts6g a" volt munkav6llal6t, a volt kcizfoglalkoztatottat munkaviszonyilnak
megszrin6se utin is terheli.

A titoktart6s nem teied ki a koz6rdekri adatok nyilv6noss6gira 6s a koz6rdekb6l nyilv6nos

adatra

szol6 2011' 6i
vonatkoz6 - az lnform6ci6s onrendelkez6si iogt6l 6s az informicr6szabadsfugr6l
CXII. torv6ny (Infow.) alapjin rneghatilrozott I adatszolgilkatisi 6,s tailkoztat6si kotelezetts6gre'
A koz6rdekri adatok migismer6-s6vel 6s nyilv6noss6g6val osszefiigg6sben ^z iizleti titok
megismer6s 6re az Infotv.-ben foglaltak az lr6ttyad6k'

Az izemitan6cs a

tarsas;gt6l, mint munk6ltat6t6l minden olyan k6t.l.6sben tii6tozt^tast k6thet,

6s szoci6lis
amely a munkav6llai6k, a liozfoglalkoztatottak munkaviszonnyal osszefiigg5 gazdasS'g|
A t6tsas6g
6rdekeivel, valamint az egyeil6f,6n6sm6d kovetelm6ny6nek megtatasivalkapcsolatos.
tudom6s6ra
sor6n
mfikod6se
a
a t1j6kozt:atAst nem ,^gXdh^g^ meg. Az iizemi tan6cs, :i11' tagtra
jutott adatokat, t6nyef,et csak a-tirsasilg iogos gazdas6gi 6rdekeinek vesz6lyeztet6se, ill' a

munkav6llalok,
nyilv6noss6gta.

^

Lozfogl^lkoztatottak izem6lyis6gi jogainak megs6rt6se n6lki.il hozha\a

2.) Kapcsolattatis a tiimegtai 6koztat6s munkat6rsaival
Sait6torv6ny 6rtelm€ben az elektronikus 6s az irott sait6 k6pvisel6inek adott mindennemff
felviligosit6s nyilatkozatnak min6si.il. A felvildgosit6s, nyilatkozat sor6n kovetend6 eliiltilst
rgaz gatoi uta s irl s s zab 6lY oz z a.

A

A

t6rsas6g eg6sz|t

6int6 k6rd6sekben

a

tiilkoztatas loga az lJgyuezet6 igazgat6t, Yagy

IJgyvezet6tgazgat6ilkalmegbizottmunkat6tsatilleti'

az

3.) Adatk6r6s, adatszolgiltatis
T6rsas6ghoz 6rkez6 adatl<6r6sek, adatszolgvltat6sok teljesit6se kapcsin senki sem adhat 6t
szerz6d6seket, dokumentumokat, adatokat az igyvezet6 tgazgat6 enged6lyez6se n6lkiil. Az
elfogad6st kovet6en kikiild6ste keriil6 anyagok elektronikus titon val6 megkiild6s eset6n a
tirsasig kozponti e-mail cim6r6l (triokom@.biokom.hu vaglz igazgatosag@,biokom.hu) keriil
tovibbit6sra.
A koz6rdekfi adatig6nyl6sek teliesit6s6nek eli66srendj6t az adatt ldelmi szabillyzat tartalmazza.

4.) Esdlyegyenl6s6g

A Tirsasig es6lyegyenl6s6gi tenret fogad el az egyenl5 b6n6sm6dr6l 6s az es€lyegyenl5s6g
el6mozdrt6,sfu6l sz6l6 2003. 6vi C)Ory. torv6ny 63.5 (4) bekezd6s6re tekintettel. A;
es6lyegyenl6s6gi terv tartalmazza z tarsasS,ggal munkaviszonyban 6116 h6tr6nyos helyzetfi
munkav6llal6i csoportok, 1gy kiilcinosen a n6k, a negyven 6vesn6l id6sebb munkav6llal6k, a
rom6k, a fogyattkos szem6lyek, valamin a k6t vagy tobb ttz 6ven aluli gyermeket nevel5
egyediil6ll5 munkav6llal6k foglalkoztatasr helyzet6nek (b6r, munkakori.itm6nyek, szakmai k6pz6si
lehet6s6g, stb.) elemz6s6t, valamint az es6lye,gyenl6s6g biztositisra vonatkoz6, az adott Evre
megfogalmazott c€liait 6s az azok el6r6s6hez sziiks6ges eszkozoket
ft6pz6si, munkav6delmi, stb.
programok). Az es6lyegyenl6s6gi terv elk6szit6s6hez sziiks6ges kiilrinleges szem6lyi adatok csakaz
inform6ci6s onrendelkez6sr jog6l 6s zz inform6ci6szabadsfugr6l s2616 2071. 6vi CXII. torv6ny
tendelkez6sei szerint, az lintett onk6ntes adatszolgiltatilsa atapjin, a terv 6ltal 6rintett id6szat
utols 6 t^piilg kezelhet5k.

VIII.
ZirFtO eS VBCYES RENDELKEZESEK

A

t6rsas6g Szervezeti 6s Mrikod6siszabillyzata aT6tsasS.e nyilv6nos szerver6n megtalAlhat6
hogy b6rmely munkat6ts ahhoz korliltozds n6lktil hozzdflrhessen, azt tanulm6nyozhassa.

A

szabilyzat rendelkez6seinek betart6sa

a

igy,

Tdrsasig valamennyi munkai6rsinak alapvet5

koteless6ge.

A

Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzatot

a Tirsas6g feliilvizsg6lta, m6dositisokkal

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

Hatilyb
P
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