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Bevezet6s

Jelen Szervezeti 6s N{fikod6si Szabllyzat (tov6bbiakban: SZNISZ) a Polg6ri Torv6nykonlwt6l
szolo 201.3.6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.), a Munka Torv6nykoniw6r5l szolo 201,2. 6viI.
torv6ny, valamint a m6kod6ssel kapcsolatban alkaknazand6 hat6lyos munkatigyi, p6nziigvi,
sz6mviteli, ad6zdsr, illet5leg a gazd6kod6ssal kapcsolatos egr,6b iogszabihi rendelkez6sek
Frgyelembev6tel6vel k6sziilt.

Az SZMSZ a BIOKOM P6csi V6rosr.izemeltetrisi 6s Kornyezetgazdilkod6si Nonprofit Korldtolt
Felel6ss6gff ^Iilrsasdg (a tov6bbiakban: T6rsas6g) ielleg6nek megfelel6, legfontosabb szabillyokat
tartaknazza. igy kiilonosen:

- aTirsas6g mrikod6s6re jellemz6, nagyr6szt hosszabb id6re 6rv6nyes adatokat, alapelveket
6s el6ir6sokat, a tev6kenys6gi kor6t;

- a'I6rsas6g kinyit6.si rendszer|t, szervezeti fel6pit6s6t, 6ltal6nos mrikod6si rendelkez6seit,
bels6 szab6lyoz6sart;

- aTirsasigvezet6 6s e11en5rz5 szerveit, azokfeladatait 6s jogkor6q a munkavillal6k iogait
6s kotelezetts6geit.

Az SZMSZ betartisa 6s betartatisa aTirsasS.r tiszts6gvisel6inek, vezet6inek 6s munkav6llal6inak
koz foglalko ztatottzinak els6rendri kotelezetts6ge.

I.
Arrer-eNos RESz

1.) A Tirsas6g f6bb adatai:

;\ T6rsas6g c6gneve:

Roviditett c6gn6v:

Sz6khelye:

A T6rsas6g elekuonikus el6thet6s6ge:

A T6rsas 69 alapitisdnak id6p ontj a :

C6.gegyz6k szdma:

A T6rsas6g statisztikai szimjele:

A T6rsas6g adoszdma;
Kozoss6gi ad6szima:

Tev6kenvs 6g6nek id6tartarna:

B IOKONT P6csi Virosiizemeltet6si 6s

Kornyezetg azd6lkod6st Nonprofit
I(orl6tolt Felel6ss6gff T 6rsas6,g

BIOKOL,I Nonprofit Kft.

7632P6.cs, Sikl5si it 52.

A c6g honlap)a:
www.biokom.hu
E-mail el6rhet5s6ge:
biokom@biokom.hu

1994. december 2.

Cg.:02-09-062862

1 1, 0 1 49 59 - 3 81. 1, - 57 2 -02

11,0t4959-2-02
HU11014959

hatirozadan

Torv6nyess6gr felugyeletet e1l6t5 bir6s6g: P6csi Ton'6nysz6k, mint C6gbir6s6g



A T6rsas6g tag)ati Plcs Megyei log,i Vdros
Onkormdnyzata
7621P6.cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: P6terfft- Attila polg6rmester

Mecsek-Dtdva Regiondlis
Szildtdhulladik Kezelf Rendszer
Ldttehozdstit Celz6 Onkotmdnyzati
Tdrculdd
7621, P6.cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: P6terffv Attila a Tirsul6s
eln6ke

2.) ATirsasig c6lia

P6cs MegyeiJogn Vdtos Onkormdnyzatanak a Magyarorsz6g helyi cinkorminyzatar6l szolo 2011.
6vi CLILL\IX. torv6ny (I,I"tu) 13.$-6ban meghatirozott feladatai kozril a:

o telepiil6sfejleszt6s, telepril6srendez6s,
o telepril6siizemeltet6s - ezert beliil a koztemet5k kialakit6sa 6s fenntart6sa, a kcizvil5.g1t6srol

val6 gondoskod6s, a helyi kozutak 6,s tartozlkainak kialakit6sa 6s fenntartS.sa, kcizpatkok
6s egy6b kozteniletek kialakit6sa 6s fenntartisa, g6pj6rmfivek parkolfusinakbbtositisa -,

o helyi vizrendez6.s 6s vizk6relhLitis,6rviz 6.s belvizelvezet6s
o kozfoglalkoztatis
o a helyi kozoss6gi kozleked6s biztosit6sinak kozleked6.sszercez6r feladatai,valamint
o a hullad6kgazdilkodisi feladatok ell6t6sa.

3.) A Tdrsasig tev6kenys6gi kiire

A T6rsasdg f6 tev6kenys6ge TEAOR'0B szerint

38.11'08 Nem vesz6lyes huliad6k gdjt6se

4.) A Tirsasig vagyona

A Tdrsasi.g torzst5k6je alapit6skor: 479.500.000.- Ft, azaz: N6gyszizhetvenkilencmilli6-
\tszizezer 00/ 1 00 forint

A T6rsas6g torzst6k6ie jelen SZMSZ elfogad6sakor: 684.900.000,- Ft, azaz:
Hatszdzny olcvann6gymilli5- kilencs zd z ez et 00 f 1 00 forint

5.) K6pviselet 6s c6giegyz6s

Altalilnos szab6lyoz6s
A k6pviselett 6s alillrisi jog azt jelenti, hogy az ezzel megbizott szemlly az tiryit|.sa alatt ilLo
szervezetj. egys6geket - 6s ezen keresztiil a TilrsasS,got - a iogi 6s term6szetes szemdlyekkel
szemben kepviselheti.

' 20 14. I I .27. napjritol



Harmadik szem6lyekkel (szervekkel) szemben jogot keletkeztet6, elismer6, m6dosit6 vagy

megs ziintet 6 tat (meg6llap od6s, j egyz 5kon1w) al6u6sita i ogosultak:

. azlJgyvezet6 rgazgatok onill6an

. az Ugy.vezet6 rgazg to 6hal c6gSegyz6si joggal fekuhilzott munkavillal6k koziil k6t szem6lv

egyiittesen
. egyes iigycsoportokra n6.zve az igryezet5 igazgat6 meghatalmazilsa alapidn a

meghatalmazott szem6lyek

Az lJgyvezet6 igazgat6k on6lloan k6pviselik a Tirsasdgot harmadik szem6lyekkel szemben,

valamint bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok e15tt.

Az ljgyvezetl tgazgato e jogkor6t az igyek meghat6rozott csoportjlru t6zve meghatalmazilssal a

Tirsasig k6t alkalmazotgilr 6tnh6zhat1a, akik a meghatalmazilsnak megfelel5en on6ll6an,vagy
kozosen tev6kenykednek.
A BIOKOM Nonprofit I(ft. k6pviselet6ben c€.gegyzlsi joggal rendelkezik, akit a I(ozgyil6s vagy

az ljgyuezet6 igzzgat6 a tdrsasS.gl szerz6d6.s 17.1. pontja alapiln erte felhatalmazott 6s e

j ogosults6g it a clgtregyz6kbe bei egyezt6k.

A c6giegyz6s akk6nt tort6nik, hogy a k6zzel, vagy g6ppel irt, el5nyomott vagy nyomtatott

.6gszorr.g. al6, nevet az Ugy'vezet6 rgazgat6, .vagy 
^z Ugywezet5 tgazgat6 6ltal erre

felhatalmazottak koziil k6t k6pviseleti joggal fekuhdzott alkalmazott egyi.ittesen iria, az alil:risr
cimp6ldinynak megfelel6en.

5.1 C6sk6oviselet..................................-

E szabillyozis hatillya kiterled a k6pviseleti 6,s aliliristjogkor szabillyozds6nak keret6ben a T6tsas6g

6ltal kibocs6tott:
o minden olyan rigyirat zl6uis6ra, amelynek kiad6sa logszerzlst vagy kotelezetts6gv6llal6st,

jogelismer6st vagy jogr6l val6 lemondist ielent,
o minden egy6b olyan iigyirat, lev61, nytlatkozat, jegyz6konyv, stb. al6tr6s6ra, amely nem

tartalmaz 1ogszerz6,st, joglemond6st vagy kotelezetts6 gv6llal6st, hanem lebonyolit6 iellegfi.
Nem terjed ki a k6pviseleti 6s aliludsijogkor 6ltal6nos szabilyozisilnakhatillya:

o a tirsas6.g szewezetei kozotti levelez6sre, valamint a k<izlem6nyek alitlsfua,
. a postahivatalokhoz a tarsasS.got 6rint5 k6rd6sekben irott iigyiratok alurdsira, amely

esetben krilon megbizds sztks6ges.

A kamarai jogtanricsos a 2017 . €vi LXXVIII. w.-ben szab6lyozott k6pviseleti iogosults6g, illet6leg

meghatalmazis alapi6n a jogi k6pviselet kor6ben on6116at jogosult iratokat al6:rrt, kiv6ve a

brincselekm6ny elkovet6se miatt tett felielent6st.

A Tdrsasdg iigyud$e az iigl'v6di tev6kenys6g6l sz6l6 2017. 6vi LL\\'III. torv6ny 6rtelm6ben a

Tirsas6gt6l kapott eseti, illet6leg 6lland6 megbizis alapjdn k6pviseli aTdrsasigot.

A q U gy ue ie t 6 tga 7ga hi kdp ui n le ti j oga

Az tgyvezet6 igazgat6 telies iogkorrel k6pviseli a Tilrsasigot kivii{61l6 term6szetes 6s iogl
szem6lyekkel szemben, valamint a bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok e16tt'

Az Ug1'vezet5 igazgat6 k6pviseleti jogdt a tirsasdgS szerz6d6s rendelkez6sei szerint sai6t

szem6lv6ben gvakorolia, azonban a -l6rsas6,g gazdasigos tev6kenvs6ge 6s a munkamegoszt6s

6rdek6ben j ogait munk atirsaka itruhlzhatia.



Az igyvezet6 igazgatok kozotti hatiskor megoszt6s a t6rsas6gtev6kenys6ge alapjin:
N{elrner Barna igyvezet6 igazgato - 6ltal6nos hat6skor
Forr6 Norbert iigwezet6 rgazgato - temetkez 6si S,gazat

5.2 Alillr.asiioo

-

A k6pvis ele trc 6s alir6.s ra felh a talm az o ttak i o gai
Az tgyvezet6 igazgat6 az egies munkav6llalokat alilrisi jog
vonatkoz6an - felhataLmazhatia. A felhatalmazdssal 6truh6,zott
vonni.

Az lJgwezet6 igazgato rrhatla al6. azokat az tatokat,amelyek
o kiteriednek a T6rsas6g eg6sz6nek mfikod6s6re,

gyakorli,sdra - szaktertletiikre

iogkort b6rmikor vissza lehet

o hum6npolitikai iellegriek,
o kdrt6it6.si hatl.rozatok 6s a munkav6llal6k v6tkes kcitelezetts6gszeg6se eser6n hozott

hatilrozatok,
o a Nlunka Torv6nykcinyve, valamint a Kollektiv Szerz6d6.s szerinti munk6ltat6i jogok

kiilo n me ghatdro zo tt kor6n ek gy ako rlis 6ra vo na tko znak.

A tirsas6g alkalmazottai felett a munk6ltat6i jogokat lMeixnet Barna igJwezet6 igazgat6
gyakorolja.

Az alitr6'si jog megad6sdr6l vagv visszavon6s6,16l kS,sban kell 6rtesiteru az 6rdekelt szem6lyt. A
munkaviszony megszrin6s6vel egyidejrileg az ala:lrdsrjog minden ktilon 6rtesit6s n6lkiil megszffnik.
Az aliltrdsi felhatalmazis - az esetenk6nti megbfzis kiv6tel6vel - nem te{ed t:,ul azon a
beoszt6son, illetve munkakciron, amire a l<rnevez6.s vagy a megbizis sz6l, tov6bb5, azon a
korl6toz6son, amelyet a vonatkoz6 okirat tartalmaz.

A k6pviselette feljogositott szem6ly mindenkor aTirsas6g nev6ben 6s 6rdek6ben jfu el. Az, al<t

k6pviseleti jogkor6t tull6pi vagy an6lkil, hogy arra jogosult lenne, m6s nev6ben int6zkedik, felel6s
mindazon kir6rt, amely bezvatkozisa n6lkr.il nem kovetkezett volna be.

5.2.'.1

A BIOKONI Nonprofit I(ft. tevekenyseg6ben kozponti elemk6nt a gyors, hat6kony,
rigvf6lorient6lt szeml6let6 feladate\liltls 6rv6nyestil. E szeml6let jegy6ben a kozfeladat-elldtdshoz
kapcsolod6 formanyomtatvdnyok, 6s az egyes szervezeti egvs6gek tev6kenys6g6nek t6makor6be
tattoz6 - a-l6rsas6g nev6ben kotelezetts6gv6llal6st,joglemond6st, illetve egy6b jognyilatkozatot
nem tartalmaz6 ' levelek, ajinlatt6telek esetrSben az igytnt6.z5k 6s a szakilgi r..r"t6k egyittes
aliltisz enged6lyezett

5.2.2. Esett al6r5sr jog
F.sett alan6'si jog zdhat6 a vona*oz6 iogszabillyok 6ltal tartalmilag meghatirozott minta-
s zerz 6d6s ek ft oz teriile t-has znillaa megdllap odds ok s tb.) alil:r:isira vonatko z6an is.
Az eseti alitrisi jog minden esetben korl6toz6ssal megadott alardsi jognak tel<tntend6, azaz
meghatdrozott id5re 6s/vagy tdrgvra vonatkozik. Az eseti aliltdsijogra vonatkoz6 felhatalmazist
minden esetben krilon okiratban kell meghatilrozri (milyen t6rgvkorben, milyen id6tartamon
keresztiil, milyen lrtll<hatangvagv szakmaib,atfuok kozott, egyedr.il vagy mdsodmagilvaljogosult-
e alairni).

Az eseti al6tr5'si )og keret6ben a b6r- 6s munkatigy-i csoporr vezet6)e 6s valamely munkat6rsa
egy'iittesen jogosult a munkaviszonnyal kapcsolatos munk6ltat6i igazolilsokat (pl.
iovedelemigazoli.s, adoigazolill munkavisz onv igazolils) al6irisukkal 6rv6nyesiteni.



A k6pviseleti 6s al6u6sr joggal rendelkez5k r6szletes szewezed egys6genk6nti felsorollsa az

SZMSZ 2. szirrr.iu me116k1et6t k6pezi.

Tulaidonosok, korminyz tt int6zrrr6nyek, hivatalok, hat6s6gok vezet5inek, csak az igyvezet6
tg zg t6 nev6ben krildhet5 1ev6l, vagy ossze6llitott 

^nyag 
(el6terjeszt6s, besz6mol6, tij6koztatis).

Az elk6szitett anyagokat v^gy Op6l rendszeren keresztiil v^gy e-mail formiiilban
(igaz gato s ag@biokom. hu) kell me gktildeni.
Amennyiben a lev6l l<taddsilhoz m6s teriilet v6lem6nye, egyet6rt6se sziiks6ges, az 6rirrtett teriilet a
dokumentu mot l6vdhagy olag szrgn6zn koteles.

Az alilkisra jogosultak nev6t, 6.s al6tis- mntitiilt az lintettek t6rsasigon beliili aliluisi minta

(al6lr:5,sif elhatalmaz6s)p6ld6nyatartaLmazza.
Az al6r6si minta p6ld6nyok elk6szit6s6r6l, folyamatos aktualizillilsirol a HR, igazgatdsi 6s

megfelel6si vezet6, illetve a jogi csoport gondoskodik.
Az al irisi minta p6ld6nyokb6l 2 eredeti p6ld6nyt kell k6sziteni, melyet az al.l,bbi teriiletek r|sz|te
it kell adni:

- titk6rs6g
- iogt csoport

Fentieken kiviil az alilkisi minta p6ld6nyokat m6solatban el kell helyezni tdrsasig minden olyan

teriilet6n is, ahol a jogosultsig ellen6rz6.s6hez ez szi.iks6ges lehet. Ilyen leltegfi ig6nyt a tenileti
vezet6k kotelesek leleznt a HR, igazgatisi 6s megfelel6si vezet6nek.

5.3 Utalv6n),oz6si iog

a) A teljesit6si igazolils 6s sz|mTa befogadhatosilginakrgazolilsa (ogosit6s)

Azt a jogosults6got jelenti, amivel az ezzel fekuhizott szem6ly a szimviteli teriilet fel6 valamely

kifizet6s jogoss6g6t igazolia.
A T6rsas6g munkavillal6it az ilgazat szerinti Uglwezet5 igazgato ruhizza fel iogosit6si 6s igazol6si

joggal.

A jog tartalm6t, esetleges korl6tait ir6sban kell kozolrri az e iogosults6ggal felruh6zott dolgoz6val.

A jogosit6si joggal felruh6zott szem6lyekr6l a szimviteli teriiletnek naprak6sz nyilv6ntart6st kell

vezetni, amely tartaknazza e iogosultakr6l a kovetkez6 adatokat n6v, beoszt6s, a iog
rnegadilsinak, ill. megvon6s6nak id5pontia.

b) Kifizethet6s6g rgazolilsa

A jogositott szdnTilk kifizethet6s6g6t enged6lyezheti:

o tgyvezet6 tgazg t6 - 6ltal6nos hat6skor

o LJgyvezet6 igazgat6 - temetkezlsi 5'gazat

o )ogiigazgato
o I(ornyezew6delmi 6s szolg6ltatdsi rgazgat6

o Gazd,6lkod6si 6s sz6mviteli vezet6 (t6voll6te eset6n 5 m Ft-ig a sz6mviteli f5munkat6rs

iogosult a helyettesit6sre)

.) Banki utal6s

A T6rsas6g szdmlavezet6 bankiain6lvezetett szdntdk feletti ttalv6nyozishoz az al{lrisi bejelent6

kartonon szerepl6 - Ug1-.r"t 6 igazgat6 6ltal bejelentett - k6t dolgoz6 al6tr6sa sziiks6ges.

Utal6sra jogosultak:
o Ugywezet6 rg zg t6 egyiittesen
o Jog;rgazgat6 - egyiittesen
o Kcirnvezetv6delmi 6s s zolg6lta tisi igazgat6- egytittesen

o Gazdillkodilsi 6s sz6mviteli vezet6- egyiittesen

o P6nziig,vi igvtnr6.z6- egyiittesen



o Kozfoglalkoz:atilsikoordin6tor- egyiittesen
o HR, igazgat6si 6s megfelel6si vezet5- egyrittesen
o V6rosiizemeltet6si koordin6ci6s vezet6 - egyiittesen

d) P6rztdi 6.s ruktan utalvinyozds

A p|.nztdrr kifizet6sek rendj6t aPlnzkezel6si szab6lyzat szabLlyozza. A ruktii anyag-kiv6telez6sek
enged6lyeztet6s6t az Eperf6,s riti kozponti rakt6rban a g6p16rmfi, tizembentart6 6s javitobizts
vezet6 v6.gzi. Az egy6b szakteriileti raktilrakban az engedllyeztetrSst a szakteriileti vezet6k v6gztk.

Sai6t maga sz6mirz aTt,rsasi.g egveden alkalmazotga sem jogosult ttalvinyozisra.
A jogosultak n6vsor6t al6r5,si mint6val a plnztdrakn6l6s a raktirakban biztositani kell.

6.) A c6giegyz6sre iogosultak:

Meixnet Bama - Ugywezet5 igazgat62 - 6ltal6nos hat6skor
7668 Keszii, I\Ialomvolgyi 6t 13

k6pviselet m6dja: iindll6

Forr6 Notbert Szabolcs - iig1,,vezet6 igazgat63 - temetkez 6si \gazat
7900 Szigetvfu , Baicsy-Zsilinszky u. 1 9.

k6pviselet m5dja: 6nill6

Dr. Balik6 Barbara -Jogi igazgat6a -
7 623 P6.cs,Vas Gereben u. 7 . I / 1

A k6pviselet m6dia: egyiittes

T ekker T amds - Kornyez en 6delmi 6s s zolg6lta tisi igaz gat6s
7635 P6cs, Cserfa u. 6.

A k6pviselet m5dja: egyiittes

Stefinovics Kinga - GazdilLkod6si 6s sz6mviteli vezet6
7630 P6cs, Deik Feren c utca 30 / 1.

A k6pviselet m6dja: egyiittes

dr. Fei6t Esztet- HR, igazgat6si 6s megfelel6si vezet66
7635 P6cs, Fogoly dfil6 B.

a k6pviselet m6dja: egyiittes

Galamb N6ra - V6rosrizemeltet6si koordin6ci5s vezet6T
TT6l Kozdrmisleny, Pecsi rit 35.
a kepr.iselet modja: egyiittes

2 z0zo.tt.to. napjSt6t

3 2022.06.01. napjSt6t

4 2o2L.o3.0L napjdt6t

s 2019.11.01. napjdt6l
6 2018.01.01. napirit6l
7 2020.08.0L. napjSt6t



K6hegyi Csaba Attila - sttat6giai 6s koordindcios vezet6s

7 633 P6.cs, Szigeti nt 69 / 1,.

a k6pviselet m6dja: egyiittes

Berta Benigna F,ua - beszerz6si vezet6')

7625PEcs, Otemet6 u. 2.

a k6pviselet m6dja: egyiittes

7.) Vagyonnyilatkozatr"

A BIOKONI Nonprofit Kft.-n61 az alilbbi munkakort betolt5 munkav6llal6k vagyonnyrlatkozat

t6telre kotelesek a 2007. 6vi CLII t<irv6ny rendelkez6sei szerinti tartalommal 6s az ott irt
gyakoris6ggal.

- kon)'r.'vizsgilo
- iigyvezet6tgazgat6k
- log, rgazgato

- komyezetv6delmi 6s szolg6ltatdsirgazgat6

- bels5 ellen6r
- beszerz6si vezet6

A r6szletes eljilrist, a vagyonnyilatkozatok kezel6s6t a vagyonnyrlatkozat t6teli kotelezetts6gre

vo na tko z 6 s zab 6ly z at tafialmazz a.

II.
E TANSESAG IRANYTAST ES ELLEN6NZNST RENDSZERE

A T6rsas6g vezet6 szervei 6s tiszts6gvisel6i:
1.) Taggi'ul6s
2) IJ gyw ezet6 igazgatok
3.) Felngyel6 biaottsig
4.) Konp'vizsgillo

A T6rsas6g szerveire vonatkoz6 r6szletes szab6lvokat a TirsasS,g mindenkor hatilyos tirsasilg

s z erz 6 d6s e tartahnaz za.

1.) A Taggyiil6s

A Taggyff16s a T6tsas6g legmagasabb szintri dont6si szerve'

f raggy-rrrcr." rro.rr[ori ,ribilryokat, valamint aTaggy6l6s feladat- 6s hat6skor6t a titsasigS

szerz6d6s 13. cikke tartalmazza.

2.)A, Ugyvezet6

8 202t.05.LL. napj6t6l

s 2021.09.01. naPjiit6l

ro 2016. 10.14. naPjatol



tgryezetd
A Taggr,{l6s Ug-_yn*.z.t6ketvillaszt 6s nevez ki a T6rsasdgvezet6s6nek c61jib5l. Az tgi'vezet6k
k6pviselik a-I6rsas6got harmadik szem6lyekkel szemben 6s a torv6ny el6tt.
A Tirsas6g Ugi,vezet5it az lgazgat6 cim illeti meg.

Az rJgyvezet6 igazgat6kra vonatkoz6 szabillyokat, valamint az tgyvezet6 igazgatok jogait 6s
kotelezetts6geit, feladat- 6s hat6sk6r6.t a tirsasl,gi szerz6d6.s 15. cikke, valamint jelen SZMSZ
IIl. / 3.3.1 pontja tartalmazza.

A tirsas6g Ugyvezet6 igazgat6i:

Meixner Barna (sztiletett P6cs, 1979.04.08.. an: T6th Zsuzsanna,7668 Keszti, N{alomvcilgyi rit
13. szdm alatti lakos), akinek mand6tuma 2020. november 16. napjdtolhatS.rozatfan id6tartamra
sz6l.

Forr6 Norbert Szabolcs (szriletett: 1976.09.16.. an: Fodor Gizel7a,7900 Szigetvir, Bajcsv-
Zsilinszky u. 19. szim alati lakos), akinek megbizS.sa 2022. }iiruus 1. napj6tol hatirozatfan
id6tartamra szol.

3.) A Feliigyel6 Bizottsig

A Feltigyel6 Bizotts6g koteles a Tirsasdg iigy,vezet6s6t, iizletpolitikai dont6seit folyamatosafl
figyelemmel kis6mi, vizsg61ni, ellen6rizni.
A Felngyel6 Bizottsl.gmegbizatisa 3 izlett 6vrc szol.

A Feliigvel5 Bizottsigra vonatkozo szabillyokat, valamint a Feltigvel5 Bizottsig feladat- 6s
hat6skor6t a tarsasS.gi szerz6d6.s 1 4. cikke tafialmazza.

A Felrigyel6 Bizotts6.gtagai a kovetkez6k:

Hoffbauer J6zsef, akinek mand6tuma 2020. januir 1.-t5l 2022. december 31. napjdrg szol.

Sipos Csaba, akinek mand6tuma 202I. december 1. napiiltol 2022. december 31. napjLig
sz6l,

Horvdth Patdk, akinek mandituma 2020. januJLr 1, . napi6t6l 2022. decembet 31 . napiilig sz6l,

Kovics Gibor, akinek mandituma 2021. december 1. napj6tol2022. d,ecember 31. napjiig
sz6l,

Szemer6din6 Scheffet Miria, akinek mand6tuma 2020. lanudr 7. napliltol 2022. december
31. napiitgszol.

Getencs6t Mikl6s, akinek mand6tuma 2020. janudr 1. napj6t6l2022. december 31. napj6ig
szol.

1)

2)

5)

4)

s)

6)



4.)A Kiinywizsghl6

A T6rsas6g I(ony'r,'vizsg6loj6t 3 6v id6tartamra villasztia a Tagg1,ril6s.

A I(onwv'rzsgiloru vonatkoz6 szab6lyokat, valamint a I(onywvizsg6l6 feladat- 6s hatiskor6t a

t6rsas6gi szerz6d6s 16. cikke tartalmazza.

A T6rsas6g KonJrrvizsg6l6ja az AUNA Kft. (7622 P6cs, Liszt Ferenc utca 1.2., Cg.: 02-09-

068253), amely a konln'vizsgiloi feladatokat Auth Szabolcs (an.: Olai Ilona Ter6.z, 7631 P6cs,

Harangsz6 u. 1.1. sz6m alatti lakos) bejegyzett konl'wizsg6l6 bevon6sivallltla el.

A konyvvizsg6l6 megbizatl,sa 2020. irilius 1. napiiltol2024. december 31. naplitig teried6 id6re

sz6l.

5.) Bels6 konttollrendszer

5.1 A bels6 ellen6z6s tendszete a kovetkez5 form6kat foglallamagdba:
Bels6 kontrollrendszet a munkaszervezetben:

o avezet6kellen5rz6sitev6kenys6ge,
. a t6rsas 5,g mirszal<t, termel6si, gazdasigl 6s egy6b tev6kenys6g6nek folyamatba 6pitett

ellen6rz6se,

o a t6rsas6g fiiggetlenitett bels6 ellen5rz6se

Tulajdonosi ellen5rz6s:

o a t6rsas69szdmvteli torv6ny szerinti besz6mol5j6nak ellen6rz6,se a konprvizsgilo 6ltal

. az iigwezet6s ellen5rz6se a Fehigyel6 Bizotts6g feladatkor6ben

5.2 Abels6 ellen6rzds atfogo rendszer6nek mrikod6s66rt - a felel6ss6gi teriiletek elhat6rol sa

mellett- uz I)gyo.zet6 igazgat6, iltrshizott hat6skorben a belsti ellen6r felel6s.

A Feliigyel5 BirottrAg .zrk-ri tr6nyit6sa 6s ellen5rz6se, valamint aztgyvezer6 igazgat6 dont6se

alapiiln aTdrsasS.gbels6 ellen6rel6tia el a tdrsasS.gbels6 ellen5rz6s6nek feladatait.

A koztulajdonban 6176 gazdasdei t6rsas6gok bels6 kontrollrendszer6r6l szolo 339/2019. (XII' 23.)

Korm. rendelet alapjin az iigy,vezet6 tgazgat6 a iogi rgazgt6n keresztiil gondoskodik a

megfelel6st t6mogat6 szert, ezeti egvs6g l6tehozdsarol.

5.2.1. A bels6 ellen5rz6s sor6n a bels6 ellen6r jogosult a kontrolling csoport dolgoz6it, valamint

kozbeszerz6si, jogi 6s egy6b speci6lis ismeretet ig6nvt6 munkat6rsakat az ellen6rz6sbe bevonni.

5.2.2. Napi folyamatokba 6pitett bels6 ellent5tz6s

Ugryezet5 rgazgato utasitisa alapl6n a bels5 ellen5r szir6probaszeni ism6d6d6 ellen5rz6.stv6gez

- Leghatirorott r"ndtzeress6ggel - a folyamatban l6v6 iigvek tekintet6ben. Esedeges vizsgillaa

megillTapitdsarr6l azonnal lelzlst ad az igyvezet5nek 6s az €,rtntettek szimdra.

5.3 Y ezet6i ellen5rz6s :

A iogszab6lyok, el5ir6sok 6s int6zked6sek v6grehaitS.sinak ellen5rz6s6r6l, a munkaszervezet

b6rmelv l6pcs5j6n 6116 vezet6 koteles gondoskodru.

A ktilonboz 6 szrnti v ezet6i ellen6rz6seket:

o mriszaki, gazdasilgS adatok elemz6se,

o kozvedenbesz6moltat6s,



o kcizveden ellen6rz6sek,
ftf dn kell megvalositani.

5.4 A munkafolyamatba be6pitett ellen5rz6s:
Az ellet6rz6s a munkafolvamatok kiilonboz6, el6re meghatilrozott, jellemz6 pontjaiban tot6nik,
ahol a tev6kenys6gek min6s6gi, hat6konys6gi mennyis6gi stb. paramlterel pontosan lem6rhet6k.
A munkafolyamatokba 6pitett ellen6rz6si feladatoknak be kell 6pnlmrik a folyamatokba, illewe
n6vre sz6l6 tev6kenys6gi jegyz6kbe (munkakori leir6sba). A munkatigyi vezet6 koteles
gondoskodnt az 6vr teljesitm6ny6rt6kel6s e16k6szit6s6r5l 6s lebonyohtS,sdr6l.

III.

A TARSASAc szpnvgzr.TE

A T6rsas6g az tgyvezet6 igazgatok udnyit6,s6val 6s az itt meghatS.rozott szewezel fel6pit6sben
l6tja el feladatart.
r\ T6rsas6g munkaviszony, kozfoglalkoztatilsi jogl'iszony vagy megbizS,si jogviszony keret6ben
foglakoztatla a dolgoz6kat. A munkaviszonvra 

^ I{unka Torv6nykony-ve rendelkez6seit kell
alkalmazri, a kozfoglalkoztatS,si jogviszonyn a Munka Torv6nykcinlwe, valamint a
I(ozfoglalkoztata.si torv6ny, mig a megbiz6,si jogviszonyr^ a Ptk. rendelkez6sei az rinyad6k.

1.) A t6rsashg hltalhnos szervezeti fel6pit6se

A T6rsas6g szervezetT fel6pit6se az SZMSZ mell6klet6t k1pez6 szervezeti.6bra szeint alakul.
A fels6bb szinten 6116 szer',-ezeti egys6g vezet6ie - indokolt esetben - birmely tinyit6,sa alattl6v6
szinten 617o szervezetet, illet6leg annak yezet6i6t, valamint az ott elhelyezked6 munkav6llal6t is
jogosult utasitani.

2.) A T fusasdg szervezeti fel6pit6se

A szeru-ezeten behil az egles szewezeti egys6gek megnevez6se 6s annak fel6pit6se az alilbbiak
szerint alakulr r:

JogT igazgat6
Komyez etv6delmi 6s sz olgilltatdsi igaz gat6

I. Strat6giai 6s kootdindci6s vezetl
l.Gondnoks6g 6s energetika
2. Rend6szet 6s vagyonv6delem
3. I{ommunikici6, CSR 6s marketing
4. P 6ly 6,zatt rigl.witel
5. Projekt koordin6ci6
6. Koztemet6 iizemeltet6s
7 . G6p16rmri menedzsment

A)
B)

1.Bels5 ellen5rz6s

'r 2020.02.01. napjdtol



II. HR, igazgatis
1. B6r, munkaiigy
2. Munkav6delem
3. Informatika
4. -Irtkirsde 6s iiglwitel
5. Kozfoglalkoztatas
6. Szew ezet-menedzsment

lII. Gazdhlkodis 6s szfmvitel
1. Sz6mvitel6s ad6iigv
2. Plnzigy 6s finanszirozis tervezls
3. Sziml6z6s
4. Kontrolling

IV. Beszerzflsivezet6
1 . Rakt6ribe szerz6,s 6,s any aggazd6lkod6s

V. Vitosiizemeltet6si koordinici6s vezet6
1. I(ozrit 6s kozmfi fenntartis
2. Parkol6si rendszer iizemeltet6se, iigyf6lszolg6lat
3.. Zoldteriilet fenntart6s
4..Ed6gazd6lkod6s
5.. Kozteriileti karbantart6s
6.. Kontrolling
7 .. Kozttsztasdg
8.. I(ozoss6gi kozleked6s szervez6s

9. Kozteriilet hasznosit6s 6s ellen5tz6s

A) ]ogi igazgat6
A/I. Jogi csoport, megfelel6si vezetd

a) Kintl6v6s6g kezel6s

B :) Kdrnyezew6delmi 6s szolg6ltatisi igazgat6
1. Komyezetv6delem 6s min6s6giig'
2. I{ozszolgdltatdst hullad6ksz6llit6si iizem
3. I(oziileti hullad6kkezel6s
4. Nl6sodnyersanyag kereskedelem

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

3.) A T 6rs a shg v ezet6 6ll6s6 munkavillal6i

3.! Yezet6 6ll6sf munkav|llalo a munk6ltato vezet6ie, valamint a kozvetlen iilnvitisa alatt 6116 6s

- r6szben vagy eg6szben - helyettesit6s6re jogositott m6s munkavillalo.
N{unkaszerrdd6., a ve7et6te vonatkoz6 rendelkezd,sek alkalmazilsit trhatla el5, ha a munkavillal6

a munk6ltat6 m6kod6se szempontiAb6l kiemelked6 jelent6s6gri vagv fokozottan bizalmi iellegri
munkakort tolt be 6s alapb6re el6n a kotelez6 legkrsebb munkab6r h6tszeres6t.



A Tdrsas6g vezet6 6ll6sf munkavilllalor:
- igyuezet6 igazgat6
- Jogi igazgat6
- I(ornvezen-6delmi 6s szolg6ltatS,sirgazgat6

A vezet6 6ll6sri munkavillalok jogilTilsira a Munka Tcirv6nykonyw6nek 91. pontja :r:6nyado.

3.2 A vezet6 i116si munkavillal6k feladata kiiloncisen:

- Az ir6nyitisuk alatt mrikcjd6 szewezeti egys6gek munk6jdnak szervezdse, tinyit6sa 6s

ellen6rz6se oly m6don, hogy azok a tev6kenvs6gi koriikbe utalt feladatokat marad6ktalanul,
hatdid6re, gazdasdgosan 6s a r,,onatkoz6 hatilyos rendelkez6sek betart6sa mellett hajts6k
v6gre.

- A munkafegyelmet megtartani 6s annak megt^rtasilt a beosztottakt6l megkovetelni.
- Biztositati a szewezeti egys6gek zavartalan 6s hat6kony egyiittmikod6s6t.
- A hum6npolitikai munka alapelveinek megval6sit6sa, gondoskodis az ir6nvitisuk al|. tartoz6

munkav6llal6k szakmai k6pz6slr6l 6s a vezet6i ut6np6d6s k6pz6s6r6l; a munkav6gz6s
s z erv ez ett6. 6s hat6konn y 6 t6tele, a takar6kos s 69 elv6nek 6rv6nyes it6s e.

- Gondoskodnak a logszab|lyokban, bels5 utasit6sokban es szabillyzatokban meghatirozott
nytJvdntartilsok vezet6s6r6l 6s az el6rt inform6ci6 -szolg6ltatis biztosit6s6r6l.

- I{6pviselei, al6uisi - kiilonosen utalv6nvozilsi 6s ellen5rz6si jogit - koriiltekint6ssel 6s a

T 6rs as6g 6rdek6t s z em el5tt tattv 
^ 

gyakorolni.
- Felt6den biztositani, hogy a munkav6gz6s sot6n ki4llitott mindennemfi bizonylat mind alaki,

mind tartalmi szempontb6l hib6dan 6s sz6mszakilag pontos legven.
- A szigori sz6mad6.sri okm6nvok kezel6s6nek 6s 6rz6s6nek rendj6t marad6ktalanul megtartani

6s megtartatni, valamint ennek biztosit6sdt folyamatosan 6s r,-isszat6r6en ellen6rizni.
- A c6gb6lyegz6 6rz6s6.r6l6s hasznilat6r6l int6zkedni.
- A bels6 6s ki.ils6 ellen5rz6sek sord"n feh6,rt hi6nyoss6gokat megsziintetni.
- Egvrittmrikod6s l<talal<ttisa hat6s6gokkal, belfoldi 6s kilfoldi partnerekkel.

3.3 Az Ugy'vezet6 igazgat6k 1og6l16sa

3.3.1. Az tgryezet6 igazgato iogilTilsa
Az tgwezet6 igazgat6fta)t a Taggr,{l6s villasztja 6s nevezi ki a T6rsas6g vezet6s6nek c6lj6b5l. F5
feladata a T5.rcas6,g hat6kony, eredm6nyes mffkod6s6hez sziiks6ges felt6telek kialakit6sa 6s
folyamatos biztositdsa, a szervezetsleg hozz6. tartoz6 szewezeri egys6gek 6s munkatirsak
tev6kenvs6g6nek ir6nyit6sa 6s 6rt6kel6se.

Az 6ltal6nos hatiskoni Ugwezet5 igazgat6 a korl6tolt felel5ss6gri tirsasigvezet6 tiszts6gvrsel5je,
aTdrsasag vezet6s6t munkaviszonyban l6tia el, aTirsas6,gvezet6 6ll6sri munkav6lTaloja.

A temet6i 6.gazatot k6pvisel6 iigy'r,'ezet6 igazgat6 megbiz6si jogviszonyban l6tia el a -Iilrsasig
vezet6s6t.

Az Ugy'-ezet6 igazgzt6 k6pviseli a -lilrsasdgot harmadik szem6lyekkel
Tfusasl'g; szerz6d6sben kijelolt tigwezet5 gvakorolja a munkiltat6i
munkav6llal6i felett.

szemben, valamint a

jogokat a T6.rsas5.g

6gazat iigy-v'ez et6 j 6nekAz 6ltal6nos hat6skorfi iigl-r-ezet5 helvettese a iogr igazgat6, a temet6i
helyettese a sftat€glai 6s koordin6cios vezet5.



4.)ltszakhgi (hgazati) vezet6k 6ltal6nos feladat- 6s hatiskiite

A szak6gi yezet6i feladatokat ellit6 munkavilllal6rnak feladatkore mindenekel6tt az tgyvezeto
igazgat6 6ltal meghatdrozott feladatok r6szletes megtewez6s6t, a feladatok hat6kony v6.grehait6'sit

biztosit6 munkafol,vamatok 6s szervezeti struktura lialal<ttisit, a beosztott munkav6llal6k

ninyitisit, valamint a feladatok elv6gz6s6nek ellen5rz6s6t, j6v6hagyisit foglalfu magdban a c6.g

eg6sz6re krteqed6en.
Feladatuk az tdnyitilsuk a16 tartoz6 munkav6'1lal6k munkakulturJjinak, magatart6skultuillilnak 6s

felk6sziilts6g6nek folyamatos fejleszt6se. A munkaszelezet vezet6inek feladatkor6hez megfelel5

hatiskor (dont6si, iavaslatt6teli, v6lem6nyez6si, valamint kozveden bdnyitilsi iogosiw6ny) tirsul,
igy a munk^szenrezetyezet6i feladataik ell6tis66.rt teljes felel6ss6gge1 tartoztak.

Az S.gazatt vezet6k - az el6rril6si id6n beliil - felel5sek az illtal.uk feli.igvelt, ir6nvitott szewezetf

egys6g 6ltalv6.gzett munkafeladatok6rt, azokv6.grehaitis66,rt, a tett int6zked6sek6t, utasitisok6rt.

Felel6sek az illtaluk ir6nyitott szertrezetf egys6g iJ.talvezetett nyilv6ntartdsok, adatszolg6ltatisok

helyess6966rt.
Kotelesek biztositani a torv6nvess6g betartisdt, valamint felel6sek mindazok6rt az

int6zked6sek6rt, amit jog6llisuknak, hat6skoriiknek, beosztisuknak megfelel6en tenniiik kell,

illewe tenniiik kellett volna.

5.) Csoportok 6s munkakiitiik kialakitisa

A munkaszervez6s rugalmass6ga 6rdek6ben ^z egyes szervezett egys6geken beliil, vagy

kozvetleniil ^z 
illet6kes igazgat6hoz kapcsol6dva, csoportok 6s/va;gy egyedi munkakorok

lialal<ttisa a, lJgw.ret6 rgazgato l<tzir6lagos hat6skor6be tartozlk. A kialakitand6 csoport vagy

munkakor a kapcsol6d6 felettes szeryezetj. egys6g vagv munkakor alapvet6 felel6ss6gi 6s

feladatkor6nek megval 6sitislhoz kapcsol6dhat.

6.)A szervezeti egys6gek tagiainak iogdllfls a, feladat- 6s hatiskiite

6.1. A munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak iog6ll6sit a N{unka Torv6nykonwe, a

kozfoglalkoztatilsi torv6ny, a Kollektiv szerz6d6s rendelkez6sei, valamint az ezek alapiin kotott

munkas zerz 6d6sek, koz foglalko ztatasi s z erz 5d6 s ek hatirozzLk meg.

6.2. A szenrezetl egys6gek tagSarnak feladat- 6s hat6skor6t az egyes munkav6llal6k,

kozfoglalkoztatottak munkakori ler6.siban kell meghatirozni. A munkakori leir6sok elk6szit6s6t

igaz gatoi utas iti s s z ab 6ly oz z a.

6.3. A munkav6llal6k iogai

munkavillal6k iogosultak:
a munkav6g zlshez s ziiks6ges felt6telek ig6nyl6s6re

megismerni feladarukat, hat6skoriiket 6s felel6ss6giiket a munkakori leiris 6s a vonatkoz5

szabillyozok alapl6n
megismerni a i6rsas6g c6lkitriz6seit, saj6t szervezed. egys6gi.ik c6ljait, reszt venni ezek

kialakit6sdban, javaslatokat, 6szrev6teleket tenni munk6iukkal osszefugg6sben

munk6jukkal 6s szem6lnikket kapcsolatban 6rt6kel6seket ig6nvelni 6s megismerni, ezekr6l

v6lem6nyt nyilr-dnitani

A



6. 4. A munkavdllalok, a k6zf oElalkozta tottak kcitele s s 6gei

A munkav6[alo, a koz foglalko ztatott kci teles :

- a jogszab{lvokban, bels6 utasitisokban
munkakcireben kijelolt vagy esetenk6nt
c6lkitriz6seinek megval6sitisa 6rdek6ben
pontosan, felel6s s6ggel elv6gezni.

6.s szabdlyzatokban el6ttakat betartani, a r6sz6re
meghatdrozott feladatokat, utasitisokat a T6rsas6g

- a legjobb tud6suk szednt *elvdrhat6 gondoss6ggat

- 
^z el6irt helyen 6s id6ben, munk6ra k6pes illlapotban megjelenni munkaideje alatt a
munk6ltat6 rendelkez6s6re 6llni 6s munk6t vZgezru. 

'
- munkatarsaival egviittmrikodni.
- munkdja sor6n koteles betattani a munkateriilet6re vona tkoz6 munkav6delmi 6s ttrzrendlszed

utasit6sokat, valamint minden olvan szabilyt 6s utasit6st, amely a munkav6gz6s hely6re
v otatko zy a erv6nyb en van.

- a munkaten'ilet6n eszlelet hi6nyoss6gokra, a munk 6jdt akad6lyoz6 vagy h6,taltat6 t6nyez6kre,konilm6nvekre felettes6nek figvelrn6t felhivni, , -rrrk, hut6kony#b elv6gz6s6re fu6n1,u16eszreveteleket megtenni
- Megtagadni az. utasit6s teliesit6s6t - jelent6si kotelezetts6g teljesit6se utin - ha annakv6grehajt6s a m6.s szem6ly 6let6t, testi 6ps6g6 t, y^gv eg6szr6g6tlreszilyezteti.- a Tirsas6g tulajdon6t 6vni, baleset vagy anyagi {ar i.gerc16se 6rdel6ben intezked ri, vagy azint6zked6s sziiks6gess6ge eset6n erre az illet6kes frgyelm6t felhivni, jelz6st adni. Amunkafeladatok ell6t6's6hoz tendelkez6sre bocs6tott munkaeszk6z6ket, felszerel6sekettattozik gondos-an meg6izru 6.s azokatrendeltet6ss zerfuen aTarsas6,g6rdek6ben hasznllnj.

;ffi;ff 
tigyfeleivel 6s munkat6rsaival szemben el6zlkeny,udvarias 6s figyelme s magatarti.s

- a munk'ltatonak el6zetesen 6s ir6sban beielenteni a m6s helve1 tcirt6n6 foglaikoztat 6s6tvagyt6nyleges munkav6gz6ss el egyritt j6,ro egy 6ru /,arrr, 
"al^il. 

oz6si,t.- a Tatsasiggal, a Tarcas6,g-mfikod6s67et hp.roiuti"r, ,ra"- 6s6ra jut6 barmilyen jellegri

il::ffilj#f:.ff:*6it kezelni 6s gondoskodni arr6l, hogv ilyen ritok mis szem6lyek

- a Tdrsas6.g dltal elrendelt szakmai oktat6sokon, tov6bbk6pz6seken, melvek a munkafel adataie115,t6 s ih o z s z rik s 6ge s ek r6s z t ve n ni, 6 s munkak 6 r ehez.l6[,;;'r'*5tr, ;:H;r:
^T?t:?sdgi 

vagvont v6deni 6s gyara-pitaru.
- a BIOI(OM Nonprofit I(ft. ;a il.o"i"et meg6izm.

A'{entesril a munkav6lraro a.munkav6gz6:i k:.,.J::etts6ge 
.aror jogszablryban megrtat;rozottesetekben' Egl6b vonatkoz6sban a tiyr"y*flr^ror. l"s7xas6t munkaszerzdd6sr.ik , szetvezetiegys6gen beliili beoszt6suk, a Nlunka Tcirv6nvkciryo" er-u kolektiv Szerz5d6s hatirozza meg.Felel6ss6gtik 6ttal6ban munkakciri felada.taik - megfelel6 min6s6gri 6, hrt6rfokri - elv6gz6s6re,tov6bb6 a munkafegyelem, a munkarend betat6,si,rlr"ri"i f.il

6.5 A v6gzett munka elbir6l6sa
N{inden vezet6 kciteless6ge, hogy a szervezetileg al6rendeltek munk6 j6t, annak szinvonal1.teredm6nvess6g6t renclsz"'"'"r- lrt6kelie, ennek- eredm6ny6r6l, a felmenilt probl6m6kr5lmegolddsi lehetds6geir6l a munkahelvi ierette s6.t t6j6kozt rrJ. 

-

Vezet6k kciteless6ge ezen feltil:

l,rooX,llrJl"X:i"":u;ru"r*.r"0 
egvs6g k6pviselete, munk6jdnak k6nyit6,sa, etedm6nyes

- tervezett dont6seik eg1-eztet6se az 6rintett s zewezettegvs6gekkel, illetve ktilsd szervezetekkel,' sze.ezeti egv-s6gtik mtikcjd6si felt6teleinek ,ui,it hut,ir[3ri.. -.gotdhat6 biztosit6sa,- a feladatok megfogalmaz6'sa 6s megismertet6se a szervezettegys6gtikben dolgoz5kkal.

ES

CS



7.)A munkhltat6i iogok gyakotlisa

7.1 A munk6ltat6i jogok gyakorl6sa a munkav6llal6k munkaviszony6val, akozfoglalkoztatottak

kozfoglalko ztatasilog;irr#ya"al kapcsolatos valamennyi k6rd6sben va16 dont6s iog6t ielenti' Ide

tafiozTk u ,,rrkTrrirroty, kozfoglalko zt,,.isi iogviszony l6tesit6se, - - 
megv6ltoztat1sa'

megsziintet6se, a b6t 6s 
"gyeU 

arryagi Jsztonz6s megilllipitisa, a munka min6sit6se, felel6ss6gre

von6s 6s anyagi felel6ss6g alkaknazisa'

A Tirsas6g alkalmazottai felett a munk6ltat6i iogok gyakorl6s6t N{eixner Barrra igyvezet6

igazgatol6tla el.A vezet5 6ll6sri munkav6llal6k uonoltko'iiilban a munkilkatotiogkor gyakorlilsa a

,i.rrikr., 
"t, 

5d6sben foglaltak s z erint tort6ruk'

7.2 Az Ug1'vezet5 rg^zgato iogosult egyes mun\iT*9i.logok gyakorl6s6t a Tilrsas6g mis

munkav6[aroua 6truh6ztt. Az 6trub6zottTnunk6ltat6i hat6skoi- a kozfoglalkozratottr jogviszony

kiv6tei6vel _ nem terjedhet ki a munkaviszony l6tesit6s6re 6s megsziintet6s6re- Az tgyvezet6

tgazgat6 az itnh;zott iogokat birmikor, indokol6s n6lkiil mag1hiz vonhatia' 6s a munk6ltat6i

ilgkor gyakorl6iakltt eliilrhal 
..

A kozfoglalkoztatottak tekintet6be t 6uth6zott hat6skorben a munk6kat6i iogokat dr' Fei6r

E.r,", H"R, igazgatisi 6s megfelel6si vezet6 gyakorolia'

7.3 Atruh6zott hat6skorben munk6ltat6i iogkor gyakorl6s6ra iogosultak a szakig| vezet6k az

it*:l}?ffl, e[en6rz6si ioggat rendelkeznek az ir6nyitisuk ar6. t^rtoz6 munkav6llal6k,

:X'J;fl*lt"T'-Tl[?ori 6s .napi 
relad at3ka;, reloszti6k az. rLnvit*suk al6 tartoz6

munkav6llalaX, f.arf"gf alkoztttottak klzott 6s ellen5rzik azok v6gtehqtas.at.'

- ^z 
irinyit6suk alatt-illo -r.rkroi[rt6k, kozfoglalko ztatoffall szabtdsilgilrtak beoszt6s6t'

ig6nvbev6tererr.r.-iiaptonti6t ia"aw^gliai,-^ -rniabun toltott ideiiiket tgazoli'k' elv6gzett

riunk6)uk mennyis 696 t e s min6se g6t elien6rzik

_ 6r6kerik, u"".r',",i-unkav,larol<, koz fogralk oztatottak munk6i6t'

IV.
e utrooEs RENDJE

1.) A T6rsasigon beliil kapcsolattartis

A T6rsas6g szervezete a szet\tezetTegys6gek fnggetmi kapcsolati rendszer6re ' a szawnat hat6skori

kapcsolatokru, rrrlr-i,,t a koordinat(v ;;fr;trad6s,el*rt 6piil' Ennek megfelel6en a sze".rezet

magasabb fokin 6116 vezet6 tr6rrvit6s7', il|" tartozt k u ".'oezeti 
fel6pit6sben meghatilrozott

alacsonyabb szint, szervezett .gyte"!r 
- 

" ..;*t6i',akik r6sz6te utasit6st 6lral6ba'. kozveden

ferettesiik 6ti6n ke* adni, ,lew. o,iri ar, kozvetren beosztottaiknak adhatnak. A szervezet

hat6konv mffkod6se ugyanakkor .megkiv6nia'. !".gy 
a 

?.z:rvezetl 
hierarchia 6lnal meghatirozott

fnggelmi kapcsolatokoi't i.,-rrl ,ruk^f,rloanvitasi 6I'egi'iittmffkod6si kapcsolatok is l6tesiiiienek a

munkaszervezet kiilonboz6 egys6gei kozott'

lt#ffi-*g6smindenmunkav6||a|6,kozfog1alkozt^.tottkozvet1eniilcsakegy
vezet6ver 611 fiiggelmi kapcsoratban. A T6rsa s6g szewezein beril a szorg'ra.. rit betart6sa

mindk6tir6nybanmeghatitozott:abeosztottmunkav6llal6nak,kozfoglalkoztatottnak^
munkav6gz6ssel,annakkoriilrn6nveivelosszefiigg66szrev6teleitfrta]ribanafiiggelmirit



betartS,sdval kell 6rv6nyesiteni, ennek eredm6nytelens6ge eset6n el6terjeszt6s6vel a szervezea
fel6pit6s s z ednti magas abb b eo szt6sir v ez et6h6z fordulhatnak.

A munkaszervezet eg6sz6re vonatkoz6an utasit6sr csak az Ugyvezet6 igazgat6 adhat ki.
Az egyes szervezeti egys6geken behili egpittm6kod6s ossJhanglil,lrt az ad.ott szewezeti egys6g
vezet6je felel6s. (Form6i: megbesz6l6sek, ieljegyz6sek, egyeztet6s-ek, stb.)

A T6rsas6g eg6's26rc vonatkoz6 egpittmrikod6s cjsszhan gdt az Uglwezet5 rgazgatok biztositj6k.
Eszkozei:

o SZMSZ 6s mis bels6 szab6lyzatok
o igazgatoiutasirisok
o vezet6imegbesz6l6sek, 6rtekezletek
o d(ratok,feliegyz6sek, koordin6ci6k.

1.2. Szakmai kaocsolatok
A T6rsasdgon beliili u?Yu kdnyitds a jelen Szervezeti 6s N{rikrjd6 si szabllyzatta, valamint atfusas6'g7 6s szakmai szabdlyzatotra epiit. F,.zen szabillyzatokban meghathrozott i<cirben aT6rsasi,gkcizponti szakmai szewezettegys6gei ir6 nyit6,koo.dirr6l6, 6, Jrt6kel5 feladatokat l,tnak el.

A szervezeti egys6gek feladatkciniket kcizrjsen 6rint6 k6rd6seket els6sorban kozvetlen kapcsolatokformdiilban kcjtelesek nt6z.,' Ha k6t vagy tobb szervezett egvs6g feladatkcir6t erint6 valamely
,:Ti:fr}.?,j:1,.,1fl:;fft6k 

szem6t),es t6rgyat6s.iqan n"m i,,tn-ar. riegar"p,aa,r,,'r.otelesek keu6

A szab6lyzatok 6s La"y"lv"f, ,."g, ehajtd,silhoz

:::T_"l"::k ;*71,,1,liiJ::,u;:-",,?,i;:f: ',,JI*:'*rHTr,]?*.:,.1::l,,uo:: :, "ry.":6;';il;" r?,r.3",J[?TJ,fr"".l:1""int. tehdt egvmdssar t6i6koztat6si, jerent6s#6si
-. .g-IT1 megkeres6s6re, legjobb szakismerenik
akadilydt m6g a hat6id,6 biAia.fatt f.araf,rl

szennt hatdid6re villaszt adni, vagy annak

"fxt"*"1i'r"I?*':1":1*r*:r;':':^::lt 1:?k:'targvatisra meghivni' ha egves

;?:i:'j,::*J[;,I::T':,: y:l*;*x^::""-- ":#T;x'"-'r,':'-'ir,"ffffl',;y,',r;;

ilf 
,d:i1;,',"j;i*:'.,:#;';i]:::txr*",,*:::iT.;;;;.';#"ry!jrffi1iffi 

IJl%*'.l
*;:[:urertesiteru,szriks6g.il;;,il;il:HJ#"I::;i:x;,1r"'#1lfi ::]ilI.]int6zked6s6t k6tni

c,l Elhnd4si kapcso/at
Az ellen6rz6si kapcsolat alapelvei:

o 
?f#;Z::r.egys6g 

vezet6le mindig jogosult az ilttalavezetett szervezetiegys6gen beltil az

o avezet6 jogosult az aliltend,eLt szervezeri egvs6gek munk6j6nak ellen6rz6s6re

LJffii.*":H;T i;::^'r,x:{:' 
-';;J;il 

"'iu'"'vi,,.*.,"o egvs6g 6s

Az ellen6rz6 szervek u, ,D,rr6rii-iry.ru* vezet6j6nek vagv dolgo z6jd,nak nem adhatnak
ii#;ff3f"?:ffi:Ttnek' A hib'kr'al iz etten6rlz6tt szervezed &y,6g uezet6iet,iu. annak



2.) Lhelyettesit6s rendie

2.1. A t6rsas6g operativ szervezett rendszer6t rigv kell kialakitani, hogy minden vezet5nek, illetve

munkateriilet-feLl6s6n ek szewezetszerl helyetiesit6s6t biztositsa, minden vezet6nek kinevezett,

vagy kifelolt helyettese legYen.

A kinevez6 s az arra ioglrrlt hat6skore, ennek hnnyiban a helyettest tn g^ z vezetS ieloli ki

szabilytol esetlegesen elt6r5 form6it a munkakori leirisok

olyan k6rd6sekben feli6Pni,

kdteles a dont6s6t ideiglenes

(sz ew ezetszerf helyette sit6 s) .

A helyettesit6s speci6lis, az 6ltzl6nos

tartalnzzzdk.

Egy6b v ezet6 es etenk6nti helyettesit6 s6r6l sai 6t hat6skorb en int6zkedik'

A beosztott dolgoz6k irllardivagy esed helyettes6t a szakteriiletYezet6ie ieloli ki'

Az 6lland6 helve tte s it6 s s zab 6ly ai

- Allando helyettes az, aki a iogosultt6l fu6sos helyettesit6si kinevez6st kaPott' A vezet6

akad6lyozta,a*1..i.-* ai"iaa'i!"*", int6zkedik mindazon iigyekben, amelyeket a

vezet6 maginaknem tartott fenn'

- Amennyiben a Yezet6 akadillyoztatisa miatt sziiks6g van

melyeket a Yezet6 maginak t^itott ferrn' az illlando helyettes

f\ff;,ff-::ftt6zkedhet :ry.r" - a vezet6 ittar mtsrak. fenntartott - iigvekben'

amelyek"u^l^Jrar^avezet6akadillyoztatasilnaklelilrtiltglehets6ges'

Az ideiglenes helyettes it6s szabilly ar:

- Ideiglenes helyette s 
^2, "ki. .1. vezet6ie a helyettesit6ssel meghat6tozott id6tartamra'

;:*3,:':*J;'J; 
.ilffff"Tfi::le 

rehet6reg azonos v^w hasonr6 munkakor.

ilH:;Ti:[::1,;T#:??H'.,,u, amikor a helyetresit6 szem6rv egv konkr6t esetben i6r

el m6s t.raUt', ir6sos vagy sz6beli megbizis alap\it1t',

Eseti helyettesit6s eset6n , *r"t'ft.? aadi"ai a*al6bat nem kell tt*sba fogialni csak

akkor, ha tzt az egy'rk fllhati'to'oitan k6ri vagy utasit6sban elrendelt6k'

A heryettesit6s id5tart ama ,.ratt tort6nt esemtinvekr5l a helyettesit6st v€gz6 a helyettesitettflek

r6szletes besz6mol6si kotelezetts6ggel ,;;il, ,iltve a fiigg6ben l6v6 iigyeket 6t kell adnra'

2.2. Nfunka kor iltadis -6w6tel

Szem6lyi v'rtozaseset6fl, vagv a-munkav6llal6 heryettesit6sekor a munkakor 6ad6s-id'Etel6re van

sziiks6g, amelynek k"r.t!b"i'u rotyrr.rrtu* I6v6 ugyeket, ^ 
*',nkukorrel kapcsolatos el6ir6sokat

6s utasitiso kat 1tkeli adni, illewe at t"ff ""'^' X' iigyek 6tad;s66tt az itad6 munkav6llal6 a

felel6s'

A vezet6 munkakor6nek 6w6te l€re a munk6ltat6i iogot. gyakorlo tut:::::^,:-et5' beosztott

munkakor6nek aw6tel6re pedig az illet6kes szervezett.glrr"i'.r.r"t6ie ad utas(tist 6s ieloli ki az

itvev6t.
Vesleses munkakor 6udis es 30

' -'<cinwet keliIefolvtatru. es legvzol

napot meghalad6 helvettesit6s eset6n 6adis-6w1teli eliitist kell

felvenni.

Pirzkezeli.sselesap6nzkezel6sszab6lyaial6tartoz6'eszkozkezel6ssel
helyettes(t6se eseten "lioa"tt 

esetben ieg'vz6kony-v felv6tele mellett kell a

megbizott dolgoz6k

munkakott 6tadnt" Ha



el6te nem tervezhet6, rendkivrili ok kovetkezt6benv6lik sziks6gess6 a helyettesit6s, igy a felettes
vezet6 tattozik legalibb egv munkat6rs egyidejri jelenl6t6bei jegyz6konlw felv6tele mellert a
munkakor atadisara.

A munkakor 6tad6,s-5'rv6tel sor6n a kozvetlen felettesnek jelen kell lennie. Az 6tadi,s-6tv6telr5l
k6s zite tt j egy z 6konyvnek tartalm azria kelf:

o az 6tadds-6tv,6tel id6pontjit, a jelenlev6k nev6t 6s
o ^z 6tadott munkakcirel kapcsolatos 6ltal6nos

adatokat

beoszt6s6t
jellegri tfijlkoztatast, jellemz6

o a folyamatban l6v6 iiglek ismertet6s6t, a megteend5 int6zkedeseket, az ezel<kel
kapcsolatos megj egyz6seket

o az 6tad6.s ylgy6tk1pez6 okm6nyok, utasit6sok, munkaeszkcizcik felsor ol6,s6to az 6tad6, ill. 6tvev6 esetleges 6szrev6teleit
o a jelenl6v6k al6u6,s6t.

Az dtad6's-dw6'telt eliafi,st a munkavdllal6 felment6s6t, munkak 6rv6ltozast kovet6enhalad6ktalanul' de.t:g.k6:6PP 15 napon beltil kell lefolvtatni. Ha a munkakcjr betolt6s6re tijmunkat6rsat nem jelciltek ki, a mrnk ak6rt a karrr"tl", r"lettesnek kell 
'tvennie. 

A kozvetlenfelettes ezt kcivet6e n e jegyz6konF,vel adja k6s6bb tovdbb a munkakcirt.

irdsbeli szab6lyoz6s

A Szervezeti 6s Nlfikod 6si Szabdlyzat el6t6'sait, a munkasz ervezettev6kenys6g6nek egy-egy r6sz-,ill' szakteriiletlt szabillyz.atok eg2szitik td. cotlut< , b;i; szervezetts6g, hat6kon y r6nyit6s 6.sszdmonkeres megval6sitisa' A "szab6lyzatoknak 
a mindenkor 

l^.,ali. g, iogszabdlyokon alapulvadttekinthet5nek, konkr6tnak 6s minderikcinilm6nyr. r.r*;"ia"ek kerl lennitik.

1.1. Szabillyzatok tendie

*#,Ei::"LH;Jfffm:fnes kdtnvez etbatdt tev6ken's6s merett, amery biztositia a

*;',i11ffi':;".',lil:fr*[,:;;1#ff #.l--#ff ,'f ::'-Tf, ::*:'*fu;.1'ru
A szabv6nyok 6ltal megkcivetelt szabillyozdsok 6rterm6ben a dokument,ci6s rendszerfolyamatleirdsai, utasitilsai, i rendsr"ri" u.-ror, ,"-nrotalik, r6szben b.;;;;-r, baryzatok, az
:Y;r;;:,:Wk 6s az szN{sz bitosrti|k, d;;;;:i; amatainakhat6sos mrikcjdtet6s6t 6s

n
A szab6lvzatok r6szletes, 5'tfog6 szabdlyoz6.sai valamely t6.gabb szakmai terriletnek vagprobl6makcirnek' E1fnllss6g',f rruuro zatfan vagv h,at6,iozott idej| lehet, elk6szit6srik sokesetben-l<rils6 jogszab.illy'6ltatAeghatilrozott.
A szabillyzatokat az Ltglwezet6 i;^;;";;i megb.iz6"sa arap)6,nke[ kidolgo zru a t6m6ba.n erdekelt 6s6rintett szervezett egys6gek 

" 
v6"lem6ny6nek kik6res6vel, illetve kcizremrikcid6sevel. Aszabilvzatokat a kozremrik 6"d6 ,zeruez.ti egys6geken kivr.il -i.ra"r, esetben ,.et.*iry"rtetni kell ai"gi 6s megfelel6si vezet6vel es , 

- 
u.La szabdlvozdri ,".rdrr", egys6gesseg66rt felel6smunkavillal6val' akinek feladata .llen6rizJ 

:'-*rt.;; tartalmi, valaminl a hatdskciri 6s

::TT;ffi':,tXj,L',tr1::il;fl:1-tl,:*,:l#1i,^,un*^aarfi^,iaiog,zab^tyokka,



A T;rcasdg mfikod6s6t els5dlegesen a Szervezei 6s Mfikod6si Szabillyzat hatirozza meg' A

munkav6llal6k, a kozfoglalko ztaltottak iogai 6s kritelezetts6gei tekintet6ben a Kollektiv Szerz6d6s

a T irsasig alapdokumentuma.
A Szervezeti 6s Mrikod6si Szab6lyzatot a T6rsas5.g iglwezet6 rgazgatoi hlwla 16v6' 6's arr6l

trl1koztatia a Feliigyel6bizotts6goi 6.s a Tirsasig- tulaidonosait. A Kollektiv Szetz6d6'st az

tJ'gy.r.t6 rgazg t6kti meg az lintett6tdekk6pviseleti szervekkel'

A t6rsas6gi szintri szakmai 
"szab[lyzatokat az Vgyot"t6 tgazgat6 hagyla i6v5" 6's v6gehait6sukat

aliluislv al ren delik el.

b) A Szervezeti 6s Ntfikod6si szabilyzattal egyetemlegesen alapvet6en' de nem

l<tzir6lagosarr - 
^z 

al6bbi bels 6 szab hiy zatok hii1rozzd'k meg a tfutsasdg mff kod6s 6t:

- Min5s6 gyinyitasi6s Kornyezeti K6zikonyv

- Kollektiv Szerz5d6s

- Cafeteria szabillYzat

- Hum6nPolitikaiszabillYzat
- Etikai 6s megfelel6s6gi k6dex

- Plnzkezellsi szabillYzat

- Onkolts 6,g-szimitisi szabillyzat

- Sz6mvit eh szabillyzat, szin'iatikor' sz6mlarend

- LeltirozS'stszzbllYzat
- Seleitez 6si szabillYzar

- Beszerz6si 6s kozbeszerzlsi szabilyzzt

- Adaw6delmi 6s adatkezel6si szabilyzar'

- Informatikai biztons6'g1'szabillyzat

- G6pi6rmff iizemeltet6'si szabillyzat

- Hatos6gi "U"tta"a"k 
alkalmival betartand6 szabillyzat

- Bels6 ellen6z6si szabillYzat

- FatnYagkezel6si szabillYzat

- lratkezellsrszabillYzat
- AnYaggazd6lkod6si szabillYzat

- Mork-uid6 nyilv6ntattist'szzbillyzat

- vagyon"ri;';;;;;i6i'li tat"t"'z etts(:gre vonatkoz 6 szabillv zat

.) Szabillyzatoknvilv6ntartisa'karbantafiilsa

A szab^ryzatok Lz op6r dokumentu ..,kezer6 rendszerben keriilnek nyilv6ntart6sba,

-n 
rtu irnturiasuk a titk6rs6gon tort6nik'

Az eredeti p61d6ny meg6rz6s6r6l.6s sokszorositis6r6l a atkilrsilggondoskodik'

A szab^lyztt Lr.Urnt ri 6s6t annak, ,;;6iy;"-f. f."U frgy"t"*-"l"ki'6-it' aki eredetileg feiel6s az

elk6szit6s66rt'

1.2. lgazgat6iutasitisok

-ilztgazgatoiutasit6sokr6szletesvagyfitmerreti'szab6lyozksaivalamely6|ta|6bal,denem
l<tz6r6tagosr" ,;;;;; szakmai ,"ri;,r.,ilr. "rg1, 

p1"uJ..-.r11*trt, esetenk6nt az 6w6nyes szakmai

szab^lyzatok kieg6szit6:61g:..,"r1raJ' ""gyi3do,it6s6rs 
zolgiil,k' Hatili,k visszavon,sig vagv

a benniik megielolt hat6rid6ig 6rv6nves'

Az egYes rruAaiu'^',,k kiadi Ja formailag tgazgat6iutasitis k6nt tort6nik'



Az utasit6sok az Op6l dokumentumkezel6 rendszerben kenilnek nyrlvintart6sba, nvilv6ntartisuk
a titk6rs6gon tort6nik.
\'6grehaj t6s tkl rt az utasit6s b an 6rintettek felelds ek.
Az utasit6sban rendelkelru \ell ahat6lybal6p6s napj6r6l, ennek lltinyilban az neml6p hat1lyba.Az igazgat6i utasit6sokkal kapcsolatos kifog6sit,'6szrev1tel6t b6rmelyik munkavilllalo jogosult
ir6sban a titkirsigon kereszttil azl)gyvezet6"igazgato el6 terjeszteni. Amunkav6llal6 azonban ez
esetben is kcjteles az utasitisban foglaltak 

"t "lgrriajtani mindaddig, amig az vtasiths v6.grehait6s6t
fel nem ftiggesztik, nem m6dos itj6i, vagy nem vonj6k vissza.

1.3. K<irlevelek 6s kiizlem6nyek

A kotlevelek a T6rsas6gon beltili bels6 tiilkoztatS,st szolgitiilk, azok k6zz6t6tele az rntanetrendszerben tort6nik.
A kozlem6nyek aTilrcasig krils6 kapcsolati rendszer6ben tcir6n6 t6j6koztat6,st szolg6lj6k.

1.4. Munkak<irileirdsok szabillyozisa

A munkakcjri leirdsokat a szewezettegys6g vezet6iea munkatigyi csoport bevon6s6val k6sziti el.A munkakori leir,snak r6szletese, tTrr^l^^rnia irell a munkav6llal6 feladatkoret, jogkcir6t 6s amunkav6gz6ssel kapcsolatos felel6ss6g6t.

A munkakori lefuisok kotelez5 elemei:
- a munkakcir betolt6s6hy 

Sfks6ges v6g,etts6gek, tapasztalatok, meghati,rozEsa- a munkak6th6z kapcsorod6 6rtal6nos e, mario, feladatok meghat;roz1,sa- dcjnt6si jogkor 6s felel6ss6g meghat6rozil,sa
- a bels6 6s ktils6 munkakorikap"csolatok meghat,roz*sa- feltigyelett, ellen6rz6si kotelezetts6gek megiatfuozdsa- a kcizveden feletres megjelcil6se
-. a helyettesit6s rendj6nek meghatLrozLsa
A munkakciri leir6s i,a"at ^gyiiu ^, ugyur."t6_ igazgato vagy a teriilet6rt ferel5s vezet6, as z erv ez eti fel6pit6s s zerinti 6rintetts 6gnek megfelel 6Jn. 

"

A munkakori leitis egl eredeti p6ld6nyin az 6.w6tel t6ny6t 6s id6pontj6t a munk av6llal6valigazohattikell' A -"rkrt o.i leirast ";;l;r;;ffiil;J[ -.uer.r"tk6nt csatolni.

EGyEB *"rIi'TTKEzESEK

1.) Titokv6delem

irJit"t:T3-mrikod6se 
tekinteteben a lev6ltitok, az izemt vagv tizleti titok v6delme min6srir

A levdltitokszempontl^b6l lev6lnek min6sril.a Tirsasd,gmrikod6s6vel cisszefrigg6sben keletkez6,kozlemenyt .o..aknaz6 z6rt ktildem 6nv, ak6r i 16rr;69; z be6.rkez6, 
"tff orrran kimen6,tov6bb6' az elektronikus uton 6.rkez6 ktiiiem6nyek, ide6rn-e-u u.ta adatforgalmat is.Amennyiben az Adatvedelmi 6s udntk zel6.i szabirlvzat, Informatikai-biztonsdgi szab1lyzatelt6r6en nem rendelkezik, lev6ltitkot -' 6r. ,rrrr .gy#-mirrden tov,bbi .r.t.t -e.rv n6lkr.il aszem6lyhez fiz6d6 jogot _ megserti az, al<i _a, fi,"iii fuIrfart artaknaz6 ri.t k6d.- 6ny6t,



tovabba az elektfonikus levelet) felbontia, megszerzi, megnyitia, vagy illet6ktelen szem6lynek

itadjaabbol a c6lb61, hogv annak tartalmdtmegismerie

Idegen lev6l 6rkez6se"eset6fl ^z iratkezelEsi szabillyzat idevonatkoz6 rendelkez6seit kell

zlkalmazm.

(.lzleti titok a Tfusaskgmfikod6s6v el, gzzdasLgl tev6kenys6g6vel kapcsolatos minden olyan adat'

t6ny, inform6cio, megold6s, amelvnek.ntokbanLarad6s6ioi aT1rsis1gnak m6lt6nyolhat6 6rdeke

friz6dik, 6s amelvnek?tokban tart6sa6rdek6ben a tirsasilga sziiks6ges rnt6zked6seket megtette'

Uzleti u-k azir, -"lyrr"k illet6ktelen tudom6,Aru iut6sa llL" 
'Ag'avattalzn 

mffkod6s6t 6sf vagy

any^g), ill. egy6b -6iJryou"at6 6rdekei t vesz1lyezt ti (igy tizleti titok pl' a tirsas6g iigyfel6nek

szem6iy6re, adatara,vagyoni helyzet6re, tulaidoni, iizletiliapcs olataoa vonatkoz6 adat' iliet6leg a

tarsasig mfikod6s6vel Lapcsola,o, ,dr,ot 'pl. ,z;mlatgy"tl"g, stb')' Az iizleti titok v6delme

kiterjed atarsas;gotillet5 szeliemi alkorj,soLkrl kap.soluios.v6d.Lmre is, ide tartozik pl' a know-

how, teh6t a vagyoni 6rt6kri gazdasigs,-,irr^ki 6i szewezlsi ismeretek 6s tapasztalatok is iizleti

titkot k6Peznek.

Az iizleti rirok szemponqab6l bizalmi viszonynak min6siil kilonosen a munkaviszony' a

munkav6gz6sre u6n1'ul6 egy6b iogo'irrorry 6.s z ragskgiiogviszony' uzleti kapcsolatnak min6siil az

iiztetkot6st meget6z6 rdi1koztatis, iirii^ia'," iTi"i'a'a ^kkot 
is' r" zzt nem koveti

szerz5d6skot6s. Ugvf6lnek min6sirl ""J"""kr 
ar<tszorg1rtat1stveszig6nybe aTdrsasigt6l'

A T6rsasig minden alkalmazotty, f."t"r", I m"nk6[ sor6n tudolo6"6' iutott iizleti titkokat'

valamint a munk6ltat6ra, illerve ,""er.""yrJguii.:":r5 oz6 alapvet6 fontoss6gu inform6ci6kat

meg6nzrt.s"rtr rr"In tazatteet iU"ten"i"ri s#m6[yei oly'n 'datot' 
amely munkakore betolt6s6vel

osszefiigg6sben iuiott tudomis6ra, e, ,-"tyrrek kozl;se a munk6lta io' '^gy 
m6s szem6lvre

f?T;?,H,",t":A:[:iff;:,t^tott ^z 
iizleti titok mes6rz6s.66rt rerer6ss6 gger tartozt +

titoktartisi kotelezetts6g a volt -o,tk'J['16t, a volt ko#o$alko ztatottat munkaviszony6nak

megszffn6se ut6n is terheli'

A titoktart,s nem teied ki a koz6rdekfi adatok nyilvinoss6gS'ra 6's a kozerdekb6l nvilv6nos adata

vonatkoz6 - az tnform6ci6s onrend.k;;;* t"giar e. u'iior^atioszabads,gr6l szolo 2011" €vi

CXII. torv6ny (Infotv.) alapi6, ^.St ^ri*roi, 
]ud^r"rolg6ltat6si 6s t61€koztat6si koteiezetts6gre'

A koz6rdekri adatok meglsmeres"y;i";;"-"yl'arrorJagi"ri "ttr.fiigg6sben ^z iizleti titok

-"gir-"r6. 6re lrzlnfow'-bJn foglaltak az trilnvadok'

Az izemttanacs a t'rsasigtol, mint munk6ltat6t6l minden olyan k6rd6sben tii6koztatast k6rhet'

amely 
^ -rnku-r6i utiu, ut-ozioglalko )'u'o"^umunkaviszont'1a a"'"zu 996 gazdasaqi 6s szoci6lis

6rdekeiver, varamint az egtenr6ua.a.-oi koveteim6nverr.t 
--"g,^ 

rtasit"xkipcsolatos' A tirsas6g

a taikkoztatast nem tagtdhatla.-"g.,i;o;; r.,n5'rr,,['-t'gl^ a m6kod6se sor6n tudom6s6ra

iutott adat"r.r,, t?"i'?";::l- ^"'L;:;;;i"g:'. 
gazdas'6gi'!:o"u:1"^l-;111z6rveztet6se' 

ill' a

munkav6llal6k, a koz,oglatt or,^toti'tt 
--"l"ief 

i'Zgi loi'i,,'tt megs6rt6se n6lkiil hozhatla

nYilvinoss6'gta'

2.) Kapcsolattartis a tiimegtii6koztatis munkat6rsaival

felvrl6gosit', .uiurr.orlmak min5siil. A felvil6gosit6s, nyilatkozat soran

igaz gito\ utas it6 s s z ab 6W oz z t'

A t6rsas6g eg6.szit 6rint5 k6rd6sekben a t6i6ko zatis \oga az tgwezet6

U ;;;# igl g,,.o ikzl rnegbizo tt munkatirs at illeti'

adott mindennemfi
kovetend6 el16r6st

rgzzgatot, v2;gy Lz



3.) Adatk6r6s, adatsz olg6ltat6s

T6rsas6ghoz 6tkez6 adatk6r6sek, adatszolgilltat6sok teljesit6se kapcsdn senki sem adhat it
g rsuii;;s"d6ry;;6se n6lkiil. Az

^1C^- A:-' 1-:--^-z -.- r :r ..r i

t6rsas6g kcizponti e-mail cim6r6l &i kertiltovibbit6sra.
A koz6rdekri adatig6nyl6sek teljesit6s6nek el16,risrcndj6t az adatv1delmi szab1lvzat tartalmazza.

4.) Es6lyegyenl6s6g

A T6rsas6g es6lyegyenl6s6gi tervet 
l:-839 el az egyenl6 b6n6sm6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6gel6mozdrt6's6t61 sz6l6 2003. 6vi cxxv torr.eriy a:.5 (4) bekezd6s6te tekintettel. Azes6lyegyenl6s6gi terv tafi2.lmazz^ a tirsasdggal mrrrkrr.iszonyban 6n6 h6tr6nyos helyzetrimunkav6llal6i csoportok, igy ktiloncisen , "+r a neg)"ven 6vesn6l id6sebb munkav6ilal5k, atom6k, a fogyatlkgl 

lzem6lyek, valamin i k6l ..rg):',obU ttz ,6ven 
"lrrli-gy"r-eket nevel5egyediil6ll6 munkavdllal6k foglaikoztat6,si helyzet6nek'per, -.rrtakoriilm6nvek, szakmai k6pz6silehet6s6g, stb') elemzes6t, v;hmi nt 

^z ..s1iy.gy.nl6sig brztositksn vonatlozo, az adott 6vrcmegfogalmazott c'liait 6,s az azok el6r6s6hez s#rceg"r?r)iarax", ft6pz6si, munkav6delmi, stb.programok)' Az es6lyegyenl6s6gi terv elk6szit6s6hez s"ziiks6ges ktilcinleg., ,r"-6lui adatok csak azinformici6s rinrendelkiz6si jogt6l 6s az inform6ci5szabad-s 6grol szolo 2011. 6vicxll. trirv6nyrendelkez6sei sze'int, az lintett onk6ntes adatszolgdltatksa alapjin, a rerv 6lr"1 6;,;;; ;;.;;?utols5 napjiig kezelhet6k.

z LR,E s vE GyEfiIEND ELKE, E s E K

A t6rsas6g Szervezeti 6s Mrikcjd6 si Szabllyzata 
..? f an?r?snyilvinos szen er6n megtal6lhato irgy,hogy b6rmelv munkatdts ahhoz koi6toz6.s ndlkiilhozz6,t6ihelsen, azt tanuLm6nyozhassa.

ilr.t::|:XJ" 
rendelkez6seinek bebrtil'sz a T6rsas5,,g ..rlr-"rr,1,t -,rrrt riirra.,rt alapvet6

A szervezeti 6s Mrikodesi 
-szabdlyzatot -a 

-f6"rsasdg feltilvizsg6lta, m6dosit6sokkal egvs6gesszerkezetbe foglarta,6s a koribb r szt rsz-thatilyon r.ihi rr.iu"rr.

Hat6lvbal6p6s6nek id6pontja: 2022. jihus 1.

P6cs,2022. jrilius 5.

tna
igazgat6


