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Bevezet6s

Jelen Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzat (tov6bbiakban: SZMSZ) a Polg6ri Tcirv6nykoniwr5l
szolo 2073.6vi V. torv6ny (a tovibbiakban: Ptk.), a Munka Torv6nykonyv6r6l szolo 2012. 6vil.
torv6ny, valamint a mfikod6ssel kapcsolatban alkalmazand6 hat6lyos munkaiigyi, plnzigyr,
sz6mviteli, ad6zdsi, illet5leg a gazdillkod6ssal kapcsolatos egy6b jogszabillyi rendelkez6sek
figyelembev6tel6vel k6s ziilt.

Az SZMSZ a BIOKOM P6csi V6rostizemeltet6si 6s Kornyezetgazdilkod6si Nonprofit Koditolt
Felel5ss6gri Tirsas6,g (a tov6bbiakban: T6rsas6g) jelleg6nek megfelel6, legfontosabb szabilyokat
tartalmazza, igy ktilonosen:

- aTirsasig mrikod6s6re jellemz6, nagyrlszt hosszabb id5re 6rv6nyes adatokat, alapelveket
6s el5ir6sokat, a tevtikenys6gi kor6t;

- a Tirsasi'g r6,nyitisi rendszerlt, szewezeti fel6pit6s6t, 6ltzl6nos mfikod6si rendelkez6seit,
bels6 szabilyozilsait

- aTirsasigvezet6 6s ellen6z6 szerveit, azok feltdatait 6s jogkrir6t, a munkavillal6k jogait
6s kotelezetts6geit.

Az SZMSZ betartilsa 6s betafiatisa a Tirsas6g tiszts6gvisel6inek, vezet5iflek 6s munkav6llal5inak
kozfoglalko ztatottainak els5rendri kcitelezetts6ge.

I.
ArrerANos RESZ

1.) A Tirsasdg f6bb adatai:

A T6rsas6g c6gneve: BIOKOM P6csi V6rosiizemeltet6si 6s

Kornyez etg az diko disr Nonpro fi t
Kod6tolt Felel5ss6gd T ilrsasilg

BIOKOM Nonprofit Kft.

7 632 P 6.cs,Sikl6si it 52.

A c6g honlapja:
www.biokom.hu
E-mail el6thet5s6ge:
biokom@biokom.hu

7994. december2.

Cg.:02-09-062862

P6csi Torv6nysz6k, mint C6gbir6s6g

11014959-3811-572-02

11014959-2-02
HU11014959

hatilrozatfan

Roviditett c6gn6v:

Sz6khelye:

A T6rsas6g elektronikus el6rhet6s6ge:

A T6rsas6g alapitisinak id6pontj a:

C6.gtregyz6k sz6ma:

Torv6nyess6gr felngyeletet el16t6 bir6s6g:

A T6rsas6g statisztikai sz6mjele:

A T6tsas6g ad6sz6ma:
Kozoss6gi ad6szdma:

Tev6kenys 6g6nek id6tartama:



LTirsasS,gtagit Pdcs Megyei I"S" Vitos
Onkormdnyzata
7621P6.cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: P6terffy Attila polg6rmester

Mecsek-Dtdva Regiondlis
Szildtdhulladik Kezelf Rendszet
Ldtehozdsdt Cebd Onkotmdnyzati
Tdtsuld!
7621, P6.cs, Sz6chenyi t6r 1.

k6pviselet6ben: P6terffy Attila a Tirsul6s
elnoke

2.) ATircasig c6lia

P6cs MegyeiJogf V6ros Onkorm6nyzatilt^k aMagyarorszdghelyr onkorm6nyzatarol szolo 2017.
6lri CL)OO(IX. torv6ny 0{"w) 13.$-6ban meghatarozott feladatai koziil a:

o teleptil6sfejleszt6s, telepiil6srendez6s,
o telepiil6siizemeltet6s - ezen belil a koztemet6k kialakit6sa 6s fenntatisa, a kcizvil6.gStilsr6l

val6 gondoskod6s, a helyi kozutak 6s tartoz6kainak kialakit6sa 6s fenntart6sa, kozparkok
6s egy6b kciztertiletek kialakitisa 6s fenntartisa, glpiilrmrivek parkolisinak biztosit6sa -,

. helyl vizrendezls 6s vtzkirelhdntils, 6rviz 6s belyizelvezet6s
o kozfoglalkoztati.s
. 2 helyl kozoss6gi kozleked6s bbtositisinak kozleked6.sszervez6i feladatai,valamint
o a hullad6kgazd6lkod6si feladatok elLit6sa.

3.) A T6rsas6g tev6kenys6gi kiire

A Tdrsasig f6 tev6kenys6ge TEAOR' 08 szerint

38.11'08 Nem vesz6lyes hullad6k gyrijt6se

4.) A T6rcas6g vagyot:L

A T6rsas6g torzst6k6je alapitiskor: 479.500.000.- Ft, zzaz; N6gysz6zhetvenkilencmilli6-
otsz6zezer 00/ 1 00 forint

A Tirsasig torzst6k6je jelen SZMSZ elfogadisakor: 684.900.000,- Ft, 
^z^z:Hatszilzny olcvann6gymilli6 - l<tTencszizezer 00 / 1.00 forint

5.) K6pviselet 6s c6giegyz6s

Altallnos szzbillyozds
A k6pviselett 6.s aliltrdsi jog azt jelenti, hogy az ezzel megbizott szemlly az ::;dnyitisa alatt 6116

szervezett egys6geket - 6s ezen keresztiil a Tdrsasi,got - a jogi 6s term6szetes szem6lyekkel
szemben k6pviselheti.

| 2014.11.27. napjA'ol



Harmadik szem6lyekkel (szervekkel) szemben jogot keletkeztet6, elismer6, m5dosit6 vagy

megszi.intet 6 rat (megillapod6s, jegyz6konyv) alaurisilra jogosultak:

. 
^z 

rJgyrezet6'rgazgat6k on6ll6an
. zz Uglwezet6 igazgat6 6hal c6gSegyz6si joggal felruhizott munkav6llal6k kozil k6t szem6ly

egyiittesen
. egyes iigycsoportokra n6zve az Uglwezet5 igazgato meghataknazisa alapjfu 

^
meghatalmazott szem6lyek

Az lJgyvezet6 rgazgat6k on6ll6an k6pviselik a T6rsasigot harmadik szem6lyekkel szemben,

valamint bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok el6tt.

Az rJgyvezet6 igazgato e jogkor6t az igyek meghatilrozott csoportlilra r6zve meghatalmazissal a

Tilrsasilg k6t alkalmazotqiln 6trahizhat)a, akik a meghatalmazilsnak megfelel6en otill6an, vagy

kozcisen tev6kenykednek.
A BIOKOM Nonprofit Kft. k6pviselet6ben clgtregyzlst ioggal rendelkezik, akit a Kozgy6l6s vagy

az Ugyu.zet6 rgazgat6 a tarsasilgp szerz6d6.s 17.1. pontja alapiiln erte felhatalmazott 6s e
jogosults6g6t a c6.gegyz6kbe bejegy ezt6k.

A c6.gegyz6s akk6nt tort6nik, hogy a klzzel, vagy g6ppel irt, el6nyomott vagy nyomtatott
c6gszovege al6 nev6t az Ugyvezet6 igazgat6, y^gy az lJgyvezet6 rgazgat6 6ltal erre

felhttalmazottak kciziil k6t k6pviseleti joggal felruh6zott alkalmazott egyiittesen fuia, az alauilsi

cimp6ld6nynak megfelel6en.

5.1 C6sk6oviselet

-

F, szabillyozds hatillya kiterjed a k6pviseleti 6.s al|kisr jogkor szabillyozis6nak keret6ben a T6rsasig
6ltal kibocs6tott:

o minden olyan iigyirzt al6fu6s6ra, amelynek kiad6sa yogszerzlst vagy kotelezettsl.gvilllal6st,
jogelismer6st vagy jogt6l val6 lemond6st ielent,

o minden egy6b olyan iigyirat, levtll, ny'latkozat, jegyz6kony'v, stb. alLirisira, amely nem
tafialmaz jogszerzlst, joglemondistvagy kotelezetts6gvilllalilst, hanem lebonyolit6 iellegu.

Nem terjed ki a k6pviseleti 6s al6itisl iogkor 6ltal6nos szabilyozilsinakhatilya:
c a tirsasdgszefiiezetei kozotti levelez6sre, valamint a krizlem6nyek alLirisLra,

. a postahivatalokhoz a tatsxdgot 6rint6 k6rd6sekben irott iigyiratok alSirLsLn, amely

esetben kiilon megbizis sziiks6ges.

A kanarai jogtandcsos a 2017 . 6vi L)O(VIII. w.-ben szabilyozott k6pviseleti iogosults6g, illet6leg
meghatalmazis alapjiln a )ogp k6pviselet kot6ben cin6ll6an jogosult iratokat alilirrar, kiv6ve a

brincs elekm6ny elkcivet6s e miatt tett felj elent6st.

A Tdrsasdg i)gyuifie az iigw6di tev6kenys6gt6l szolo 2017. 6vt I)(XVIII. torv6ny 6rtelm6ben a

T6rsas6gt6l kapott eseti, illet6leg 6lland6 megbiz6s abpj6n k6pviseli a T6rsas6got.

A4 U gy ue 7e td tga Zga hi kep ui s e le ti j oga

Az l)gyvezet6 rgazgat6 teljes jogkorrel k6pviseli a 't6rsasilgot kiviil6ll6 term6szetes 6s jogi

szem6lyekkel szemben, valamint a bir6sigok 6s mis hat6s6gok el6tt.
Az llgyvezet6 rgazgat6 k6pviseleti iogdt a tilrsasig1 szerz6d6s rendelkez6sei szennt sai6t

szem6ly6ben gyakorolia, azonban a Tirsasilg gazdas6gos tev6kenys6ge tls a munkamegosztis
6rdek6ben j ogait munk at6rsain iltruhizhatia.



Az igyvezetS rgazgat6k kozotti hatiskcjr megosztds a tirsasS,gtev6kenys6ge alapjin:
Meixner Bama igyvezet6 igazgato - 6ltal6nos hat6skor
Forr6 Norbert iigyvezet6 igazgato - temetkezlsi6,gazx

5.2 Aliuisitoo

-

A k6pviseletrc 6s alil:l:isra felhatalmazottak jogai
Az rJgyvezet6 igazgat6 az egyes munkav6llalokat alilrdsi jog gyakodisLra - szaktediletiikre
vonatkoz6an - felhatalmazhzga. A felhatalmazilssal iuthlzott jogkort birmikor vissza lehet
vonni.

Az tgyvezet6 igazgat6 trhatja ala azokat az tatokat, amelyek
o kiter,ednek a T6rsas 69 eglszlnek mrikod6s6re,
o hum6npolitikai jellegfiek,
o kfutlriti.si hatdrozatok 6s a munkavitlal6k v6tkes kotelezetts6gszeg6se eset6n hozott

hatirozatok,
o a Munka Torv6nykcinyv'e, valamint a Kollektiv Szerz6d6s szerinti munk6ltat6i jogok

kiilon meghatdro zo tt kor6n ek gy akorlils 6ra vona tkoznak.

A tircasdg alkalmazottai felett a munk6ltat6i jogokat Meixner Barna tigyvezet5 igazgat6
gyakotolja.

Az al6ir6si iog megadis6r6l vagy visszavonisfu6l fuilsban kell 6rtesiteni az 6rdekelt szem6lyt. A
munkaviszony megszfin6s6vel egyidejffleg az alu::isrjog minden kiikjn 6rtesit6s n6lkiil megszrinik.
Az alfitrisr felhatalmrzis - az esetenk6nti megbizis kiv6tel6vel - nem terjed bl, azon r
beosztison, illetve munkakciron, amire a 1<rnevez6,s vagy a megbizis sz5l, tov6bbi azon a
korl6toz6,s on, amelyet a v onztkoz 6 okirat tartaknaz.

A k6pviselefte feljogositott szem6ly mindenkor a T6rsas6g nev6ben 6s 6rdek6ben jdr el. Az, aki
k6pviseleti jogkor6t tull6pi vagy an6lkiil, hogy arra jogosult lenne, m6s nev6ben int6zkedik, felel6s
mindazon kir6rt, amely beavatkozdsa n6lkiil nem kovetkezett volna be.

5.2.1

A BIOKOM Nonprofit Kft. tev6kenys6g6ben kozponti elemk6nt a gyors, hat6kony,
rigyf6lorient6lt szeml6let6 feladatelliltis lwlnyesiil. E szeml6let jegy6ben a klzfeladat-ellitishoz
kapcsol6d5 formanyomtaw6nyok, 6s az egyes szewezeti egys6gek tev6kenys6g6nek t6makor6be
tartoz6 - a Tirsasds nev6ben kcitelezetts6gvillal6st, joglemond6st, illetve egy6b jognyilatkozatot
nem tattalmaz6 - levelek, aiilnlatt6telek eset6ben az igytnt6z5k 6s a szakilg1 vezet6k egyiittes
ali:rdsa enged6lyezett

5.2.2. Eseti al6fu6si jog
Esea aLitrilsi jog adhat6 a vonatkozo jogszabalyok 6ltal tatalmllag meghatdrozott minta-
szerz6d6.sek ftozteriilet-hasztillai megillapodisok stb.) alil:r:dsfua vonatkoz6an is.
Az eseti al6fu6si iog minden esetben korl6toz6ssal megadott aliulsr jognak tel<tntend6, azaz
meghatirozott id6re 6s/vagy titgyn vonatkozik. Az eseti alilrisijogra vonatkoz6 felhatalmazilst
minden esetben knlon okiratban kell meghatirozni (milyen t6rgykorben, milyen id5tartamon
keresztiil, milyen 6rt6khatirig vagy szakmaihatarck kcizcitt, egyediil vagy misodmagivaljogosult-
e alSttrnu).

Az eseti al6u6'si iog keret6ben a b6r- 6s munkatigyi csoport vezetlje 6s valamely munkat6rsa
egyi.ittesen iogosult a munkaviszonnyal kapcsolatos munkiltat6i igazoli,sokat (pl.
iovedelemigazolils, ad6igazol6s, munkaviszony rgazolils) al6ir6sukkal 6rv6nyesiteni.



Tulajdonosok, korm6nyz^ttint6zr.rr6nyek, hivatalok, hat5s6gok vezet5inek, csak az iglrvezet6
tg zgat6 nev6ben kiildhet6 lev61, vagy ossze6llitott 

^flya;g 
(el6terjeszt6s, besz6mol6, tijlkoztatds).

Az elk6szitett anyagokat y^gy Op61 rendszeren keresztiil v^gy e-mail formiyiban
(rgazgatosag@biokom.hu) kell megkiildeni.
Amennyiben a lev6l l<rad6sdhoz m6s teriilet v6lem6nye, egyet6rt6se sziiks6ges, az lintett terii.let a

dokumentum ot j6v 6hagy6lag szign6zni koteles.
Az alilitdsra jogosultak nev6t, 6s al6uds- mntijilt az lintettek t6rsas6gon beliili al6udst' minta

(al6:r:isif elhatalmaz6s)p6ld6nyatartalmazza.
Az al6n6sr minta p6ldinyok elk6szit6s6r6l, folyamatos aktualiz6l6s6rol a HR, rgazgatisi vezetS,

illetve a iogi csoport gondoskodik.
Az alil:tisi minta p6ld6nyokb6l 2 eredeti p6ld6nyt kell k6sziteni, melyet az alibbt tertletek rlszlte
6t kell adni:

- titk6rs6g
- i"g csoport

Fentieken kivil az zla:r:lsi minta p6ld6nyokat m6solatban el kell helyezni tirsasig minden olyan

teriilet6n is, ahol a iogosultsig ellen5tz6s6hez ez sziiks6ges lehet. Ilyen jellegrl ig6nyt a teriileti
vezet6k kotelesek jeleznt a HR, rgazgatasi vezet6nek.

5.3 Utalv6nvoz6si iop

a) A teljesit6si igazolils 6.s szlnfabefogadhatosilglnakrgazolilsa (ogosit6s)

Azt a jogosults6got jelenti, amivel az ezzel fekah6,zott szem6ly a sz6mviteli teriilet fel6 valamely

kifizet6s j ogoss6g6t igazolja.
A T6rsas6g munkav6llal6it az |gzzat szerinti IJgyvezet6 igazgato nthizza fel iogosit6si 6s igzolisi
joggal.

A,og tzrrtalmit, esetleges koditait trisban kell kozolni az e jogosults6ggal feb,rhdzott dolgoz6val.

A jogosit6si joggal febuhizott szem6lyekr6l a szilmviteli teriiletnek naprak6sz nlnlvintart6st kell
vezetfli, amely tartalmazza e jogosultakr6l a kovetkez6 adatokat n6v, beoszt6s, a iog
megad6s6nak, ill. megvo nisinak id6pong a.

b) Kifizethet6s6g rgazolilsa

A jogositott szinlilk kifizethet5s6g6t enged6lyezheti:

o Ugywezet5 igazgat6 - 6ka,l6nos hat6skor
o lJgyvezet6'rgazgat6 - temetkez6si ilgazat

o Jog1rgazgato
o Kornyezetv6detmi 6s szolg6ltatdsi igazgat6
o Gazdillkodilsi 6s sz6mviteli vezet5 (t6voll6te eset6n 5 m Ft-ig a szimvrteh f6munkat6rs

jogosult a helyettesit6sre)

.) Banki utal"6s

A T6rsas6g szirtlavezet6 bankjain6lvezetett szimlilk feletti utalvirryozdshoz az alairrisi beielent6

kartonon szerepl5 - Ugyvezet6 igazgat6 6ltal bejelentett - k6t dolgoz6 al6uisa sziiks6ges.

Utal6sra jogosultak:
o lJgyvezet6 tg zg t6 egyiittesen
o Jogptgazgat6 - egyiittesen
o Kornyezew6delmi 6s szolg6lta tisi igazgat6- egyiittesen

o Gazdikodisi 6s szimviteh vezet6- egyiittesen
o P6nztgyi igynt6.z6- egyiittesen
o Koz foglalk oztatasi koordin6tor- egytittesen
o HR, igazgatisi vezet6- egyiittesen



o V6rostizemeltet6si koordinici6s vezet5 - egyiittesen
d) P |nztiti 6s raktiri utzlviny ozLs

A p5mtai kifizet6sek rendj6t aPl,nzkezel6si szab6lyzat szabilyozza. A raktiianyag-kiv6telez6sek
enged6lyeztet6s6t zz Eperfils 6ti kozponti rakt6rban a g6pjirm$ iizembentart6 6.s iavit6bizis
vezet6 v6gzi. t\z egy6b szakteriileti rzktarakbzn az engedllyeztet6st a szakteriileti vezet6k v6gzik.

Sai6t maga szimLra aTirsasilg egyeden alkaLmzzotqa sem jogosult utalvinyozilsta.
A iogosultak n6vsor6t alSxdsi mint6val a plnztaraknill6.s a raktfunkban biztositani kell.

6.) A c6giegyz6sre iogosultak:

Meixner Bama - lJgyvezet6'tgazgat62 - iltalinos hat6skor
7668 Keszri, Malomvolgyi irt 13
k6pviselet m6dja: 6ndll6

For6 Norbert szabolcs - igyvezet6 tgazgat63 - temetkez 6si d,gazat
7900 Szigew 6r, Baicsy -Zsilinszky u. 1 9.
k6pviselet m6d1a: 6nill6

Dt. Balik6 Barbam -J"g igazgat6a -
7 623 P6.cs,Vas Gereben t. 7 . I / 7

A k6pviselet m6dja: egyiittes

Tekket Tamis - Kornyezetv6delmi 6s szolg6lta t6st tgazgat6s
7635 P6cs, Cserfa u. 6.

A k6pviselet m6dja: egyiittes

Stefinovics Kinga - Gazdillkod6si 6s sz6mviteli vezet6
7630 P6cs, De6k Ferencutca30/7.
A k6pviselet m6dja: egyiittes

dr. Fei6r Esztet- HF., rgazgatdsi vezet66
7635 P6cs, Fogoly dfil6 8.
a k6pviselet m5dja: egyiittes

Galamb N6ra - V6rostizemeltet6si koordin6ci6 s vezet6j
7767 Kozirmisleny, P6csi 6t 35.
a k6pviselet m6dja: egyiittes

2 2020.tt.t6. napjdt6t

3 2022.06.01. napjdt6t

4 2021,.o3.0L. na pjdt6 I

s 2019.11.01. napjdtdl
6 20l8.0l.0l napjdt6l
7 zozo.o8.ot. napjdtdt



K6hegyi Csaba Attila - strat6giai 6s kriztemet6 vezet6s

7 633 P 6,cs,Szigeti (tt 69 / 1.

a k6pviselet m6dja: egyiittes

Berta Benigna F,ua - beszerzlst v ezet6')

7625PEcs, Otemet5 u. 2.

a k6pviselet m6dja: egytittes

7.) Vagyonnyilatkozatr')

A BIOKOM Nonprofit Kft.-n6l az alAbbr munkakort betolt6 munkavillal6k vagyonnyrlatkozat

t6telre kotelesek a 2007. 6vi CLII torv6ny rendelkez6sei szerinti tartalommal 6.s zz ott irt
gyakoris6ggal.

- konywrzsgillo
' igyrezet6rgazgat6k
- i"gr rgazgat6

- komyezetv6delmi 6s szolgiltatisi tgzzgato

- bels6 ellen5r

- beszerzlsivezet6

A r6szletes eljir6st, a vagyonnyilatkozatok kezel6s6t a vagyonnyiatkozat t6teli kotelezettslgrc

vonatko z 6 s zab 6ly zzt tartzlmazz a.

II.
A TARSASAC rnAr.rriTASI eS n6eN6nzpSl RENDSZERE

A T6tsas6g vezet6 szervei 6s tiszts6gvisel6i:

1.) Taggpil6s
2) i gyv ezet6 tgazgat6k

3.) Felngyel6 bizotts6g

4.) Konywnsg6l6

A T6rsas6g szerveire vonatkoz6 r6szletes szabillyokat a Tirsasig mindenkor hat6lyos tarsasilgS

s z en 6 d6s e tattalmazza.

1.) A TaggYiil6s

A Taggfil6s a T6rsas6g legmagasabb szintfi dont6si szerve'

A Tagg).6l6rr. r.orrtk"orZ 
"riAAtyoka' 

valamint aTagg5irl6s feladat- 6s hat6skot6t a tirs,'s1g

szerz6d1s 13. cikke :grtalrnazza-

I2O2t.O5.Lt. napj6t6l

e 2027.09.01. napj5t6l

'o 2016. 10.14. napjat6l



2.)A"'Agyvezetl

OgJwezetd
A Tagg).{l6s Ug1-.z.t6ketvillaszt 6s nevez ki a T6rsasdgvezetlslnek c6lj6b5l. Az Ugyvezet6k
k6pviselik aT|rsasigot harmadik szem6lyekkel szemben 6s a trirv6ny el6tt.
A Tirsasig tJgyvezet6it az [gazgat6 cim illeti meg.

Az lJgyvezet6 igazgat6kra vonatkoz6 szabilyokat, valamint az lJgyvezet6 igazgat6k jogait 6s

kotelezetts6geit, feladat- 6s hat6skoftt a tirsasigS szerz6d6.s 15. cikke, valamint jelen SZMSZ
III. / 3.3.1 pontj a tartalmazza.

A tirsas 5,g tJ gyv ez et5 igazgat6i:

Meixnet Batna (sztiletett P6cs, 1979.04.08.. an: T6th Zsuzsznna,7668 Keszr.i, Malomvcilgyt irt
73. szim alatti lakos), akinek mandituma 2020. tovember 16. nap)itolhatirozzdan rd6tzrtamn
s261.

Fort6 Norbert Szabolcs (szriletett 1976.09.16.. an: Fodor
Zsilinszky u. 19. szim alatrt lakos), akinek megbizilsa 2022.
id6tartamra sz6l.

G:lzella,

iirnius

7900 Szige*6r, Baicsy-
1. napiiltol hatarozadan

3.) A Feliigyel6 Bizottsig

A Feliigyel6 Baottsi,g koteles a Tatsasig iigywezet6s6t, iizletpolitikai dont6seit folyamatosan
figyelemmel kis6rni, vrzsgllm, ellen6rizni.
A Feliigyel5 Bizotts6g megbizatisa 3 izler,6vre sz6l.

A Feligyel5 Bizotts6gra vonatkoz6 szab6lyokat, valamint a Fehigyel5 Bizotts6g feladat- 6s

hatiskor6t a tirsasdg1 szerz6d6.s 1 4. cikke tartalmazza.

A Feliigyel6 Bizotts6g tagai a kovetkez6k:

1) HoffbauetJ6zsef, akinek mand6tuma 2023. janudr 1.-t512024. december 31. napjugszol.

2) Sipos Csaba, akinek mandituma 2023. jantir 1. napiitol2024. december 37. napjilrgsz6l,

3) Horv6th Patri\ akinek mand6tuma 2023. lanuir 1. napjitol2024. december 31. napiirgszol,

4) B6sz Anna, akinek mand6tuma 2023. januir 1. napj6t6l2024. december 31,. napjilig sz6l,

5) Szemet6din6 Scheffet }U'dhia, akinek mand6tuma 2023. 1anu6r 7. napi6tol2024. december
31. napiiligszol.

6) Gerencs6r Mikl6s, akinek mand6tuma 2023. januir 1. napi|tol2024. december 31. napjirg
sz6l.



4.)A Kiinywizsgii6

A Tirsas6g Koni'wizsg6l6i6t3 6v id6tartamravillaszga a Tagg1dl6s.

A Konprvizsgil6ra vonatkoz6 szabillyokat, valamint a Kontpvtzsg5l6 feladat- 6s hat6skot6t a

tirsasi.gy szerz6d6s 1 6. cikke tartalmazza.

A T6rsas6g Konprvizsgill6ja az AUNA Kft. (7622 P6cs, Liszt Ferenc utca 72., Cg.: 02-09-

068253), amely a konywizsg6loi feladatokat Auth Szabolcs (an.: Olai Ilona Tetlz, 7631' P6.cs,

Harangsz6 t.71,. szim alatti lakos) bejegyzett konyrrvizsg6l6 bevon6s6vzll6qa el.

A konprvizsg6l6 megbizatilsa 2020. jrilius 1. napi6t6l2024. decembet 31. napiaLg teried6 id6re

sz6l.

5.) Bels6 kontrollrendszet

5.1 A bels6 ellen5rz6s rendszere a kovetkez5 formikat foglalia magiba:

Bels5 kontrollten dszet a munkaszervezetben:
. 

^ 
vezet6k ellen5rz6si tev6kenys6ge,

o a t6rsas 69 mfiszali, termel6si, gazdasfug| 6s egy6b tev6kenys6g6nek folyamatba 6pitett

e11en5rz6se,

. 
^ 

ta$as6g fuggetlenitett bels5 ellen6rz6se

Tulajdonosi ellen6rz6s:

o a firsas 69 szdmvrteli torv6ny szerinti besz6mol6j6nak ellen6rz6se a konprvizsg6lo 6ltal

. zz i.igyvezet6s ellen6rz6se a Feliigyel5 Baottsilg feladatkot6ben

5.2 A bels6 ellen6rz1s 6tfog6 rendszer6nek mffkod6s66tt - a felel6ss6gi terilletek elhat6rol6sa

mellett- 
^zigyoezet6 

tgazgat6, i:i--uhizott hatiskorben a bels5 ellen6r felel6s.

A Feliigyel6 Baottsilg szakmai u:ilnyitdsa 6s ellen5rz6se, valamint az l)gyvezet6 igazgat6 dtint6se

alapjLn, aTirszs6gbels6 ellen5re l6ga el a tirsasdgbels6 ellen5z6s6nek febdatut.
A koztulaidonban 6lt6 gazdasig1tirsasigok bels5 kontrollrendszer6r5l szolo 339/2019. (XII. 23.)

Korm. rendelet ilap)in tz igyvezet6 rgazgat6 " iogr igazgator. kereszti.il gondoskodik a

megfelel6st tdmogat6 szen ezeti egys6g lltehozdsir6l

5.2.1.. A bels6 ellen6rz6s sorirr a bels5 ellen6r jogosult a kontrolling csoport dolgoz6it, valamint

kozbeszerz6si, jogi 6s egy6b speci6lis ismeretet rg6nyl6 munkat6rsakat az ellen5tz6sbe bevonni.

5.2.2. Napi folyamatokba 6pitett bels6 ellen5rz6s

Uglwezet6 tgazgato utasitisa alapiiln a bels5 ellen6t szir6pr6baszerfi ism6d6d5 ellen6rz1stv6gez

- meghatirozott rendszeress6ggel - a folyamatban l6v6 iigyek tekintet6ben. Esedeges vizsgalai
megilllapitasair6l azotnal jelzlst ad az igyvezet5nek 6s az lnntettek sz6mdra.

5.3 Y ezet6i ellen5rz6s :

A jogszab6lyok, el6u6sok 6s int6zked6sek v6gtehaitilsinak ellen6rz6s6r6l, a munkaszervezet

b6rmely l6pcs5j6n 6116 vezet6 koteles gondoskodni.

A kiilonboz5 szintfi .vezet6i ellen5tzeseket:
o mriszaki, gazdasigS adatok elemz6se,



o kcizvetlen beszimoltatl,s,
o kozvedenellen6rz6sek,

ritj6n kell megval6sitani.

5.4 A munkafolyamatba be6pitett ellen5rz6s:
Az ellen6rz6s a munkafolyamatok kiilonboz5, el5re meghatirozott,jellemz5 pontjaiban tot6nik,
ahol a tev6kenys6gek min6s6gi, hat6konysigi mennyis6gi stb. param6terei pontosan lem6rhet5k.
A munkafolyamatokba 6pitett ellen6rz6si feladatoknak be kell 6piilnink a folyamatokba, illetve
n6vte sz6l6 tev6kenys6gi iegyzlkbe (munkakori leir6sba). A munkaiigyi vezet6 koteles
gondoskodnt az 6vr teljesitrn6ny6rt6kel6s el6k6szit6s6r5l 6s lebonyolitds6rr,l.

III.

A TARSASAG SzERvEZr.Tr.

A T6rsas6g az igyvezet6 igazgatok :u:inyitasival6.s az itt meghatitozott szervezefr. fel6pit6sben
l6ga el feladatut.
A T6tsas6g munkaviszony, kozfoglakoztat6si jogviszony vagy megbizdsr iogviszony keret6ben
foglalkoztaga a dolgoz6kat. A munkaviszonyn ^ Munka Torv6nykonywe rendelkez6seit kell
alkalmazni, a kozfoglalkoztatilsr jogviszonyn a Munka Torv6nykciny,ve, valamint a
Kozfoglalkoztatasi torv6ny, mig a megbizilsi jogviszotyra a Ptk. rendelkez6s ei az binyad6k.

1.) A tdrsashg i,Italhnos szeffezeti fel6pit6se

A T6rsas6g szenrezeti fel6pit6se az SZMSZ mell6klet6t ktpez6 szewezett 6bru szeint alakul.
A fels5bb szinten 6116 szervezeti egys6g vezet6je - indokolt esetben - bdrmely riryitisa alattl6v6
szinten 6116 szenrezetet, illet5leg annak yezet6i6t, valamint az ott elhelyezked6 munkav6llal6t is
jogosult utasitani.

2.) lt T hrcas6g szervezeti fel6pit6se

A szewezeten beltil 
^z 

egyes szeryezetT egys6gek megnevez6se 6s annak fel6pit6se az alilbbiak
szerint alakulll:

Ugyvezet6 igazgat6 - 6ltal6nos hatriskiir
1.Bels6 ellen6rz6s

A) J"g
B) Kornyezetv6delem 6s szolg6ltat6sok

I. Stat6giai kiiztemet6
l.Gondnoks6g 6s energetika
2. Rend6szet 6s vagyonv6delem
3. Kommunik6ci6, CSR 6s marketing
4. stntl.giatprojekt
5. Koztemet6 fenntart6s 6s rizemeltet6s
6. Kegyeleti szolgilat6.s
7. Halottszillrtds

| | 2020.02.01. napj6t6l



II. HR, igazgaths
1. 86r, munkaiigy
2. Munkav6delem
3. Informatika
4. Titk6rs6g
5. Kozfoglakoztatas
6. Szervezet-menedzsment

III. Gazd6lkod6s 6s sz6mvitel
1. Sz6mvitel 6s ad6iigy
2. Plnzigy 6s finanszitozils tervezls
3. Sziriilzds, p6nziigy
4. Kontrolling

IV. Beszerz6s
1 . Rakt6ribe szerz|s 6s anyaggazd6lkod6s

V. Vitostizemeltet6si kootdin6ci6
1, . Koztrhii6z* kezel|s
2. Koz:iot 6s kozmfih6l6zat fenntartis
3. Koztit 6s kozteri.ilet fenntatt6s
4. Parkol6s
4.7 . P arkolils ellen6rz6s
4.2. Ugyfllszolgplat
4.3. Levelezls
5. Zoldteriilet fenntartis
6. Zoldteriil et gzzdikodis, F6kert6sz
7 ..Erd6gazd6lkod6s
7.7. Asztalos iizem
8.. Karbantart6s
9. Utfenntat6s
1 0.. V6rosiizemeltet6si kontrolling
11,. Kozisztasig
1 2. Kozoss6gi kozleked6s szervez6s

A) Jog
A/I. ]ogi csoport, megfelel6s

a) Kintl6v6s6g kezel6s

B:) Kdrnvezetv6delem 6s szolqiltat6sok
1. Komyezetv6delem I. (min5s6giigy 6s enged6lyez6s)

2.Kozszolgilltatilsrhullad6kgi,u jt6s6sszlllttis
3. Koziileti hullad6ksz6llit6s 6s szolgilltatis
3.1 .lpai hullad6ks z6llit6s

4. Nl6sodnyersanyag kereskedelem
5. V6logat6iizem
6.Kornyezetv6delem II. (termel6s, m6rlegh6z, kereskedelem)



B / I. E;petfdrs irti mfiszaki telephely
1. TMK,6s mffszaki feliigyelet

3.) A Tdrsa shg vezet6 6ll6sri munkavillal6i

3.7 Yezet6 illisti munkavilllal6 a munkiltat6 yezet6ie, valamint a kozvetlen rinyitasa alatt 6116 6s

- r6szben vagy eg6szben - helyettesit6s6re jogositott m6s munkavillTalo.
Munkaszerz6dls a vezet6re vonatkoz6 rendelkez6s ek alkalmazis6t thaga el6, ha a munkav6llal6
a munkiltat6 mffkod6se szempontii.},6l kiemelked6 jelent5s6gri vagy fokozottan bizalmi lellegu
munkakort tolt be 6s alapb6re el6i a kotelez6 legkisebb munkab6t h6tszeres6t.

A T6rsas6g yezet6 6ll6sir munkavilTal6i:
- Uglwezet6 igazgar6
- J"gr igazgato
- I(omyezetv6delmi 6s szolgiltatisi tgazgato

Avezet6 6l16sir munkavilllal6k jogillasilra a Munka Torv6nykonyv6nek 91. pontja tinyado.

3.2 Avezet6 illlilsi munkav6llalok feladata kiilonrisen:

- Az ir6nyit6suk alatt mfikod6 szenrezeti egys6gek munk6j6nak szervezlse, rinyit6sa 6s

ellen6rz6se oly m6don, hogy azok a tev6kenys6gi koriikbe utalt feladatok^t m^r^d6ktalanul,
hatiid6re, gazdasdgosan 6s a vonatkoz6 hadlyos rendelkez6sek betart6sa mellett hajts6k
v6gre.

- A munkafegyelmet megtartari 6s annak megtartilsilt a beosztottakt6l megkoveteLri.

- Bntositani a szewezeti egys6gek zavzrtilan 6s hat6kony egynttmffkod6s6t.
- A huminpolitikai munka alapelveinek megval6sitisa, gondoskodis u fu6nft6suk ah tartoz6

munkav6llal6k szakmai k6pz6s6r5l 6s a vezetSt utinp6tl6s k6pz6.s6r6l; a munkav6gz6s
szeft ezettl 6s hat6konny 6" t6tele, a takar6koss6g elv6nek 6rv6nyesit6se.

- Gondoskodnak a iogszabillyokban, bels6 utasit6sokban 6.s szabillyzatokban meghatzrozott
nytlvintartdsok vezet6s6r5l6s az el6nt inform6ci6-szolgilltatdsbiztositilsdr6l.

- K6pviseled, aliltrisi - kiiloncisen utalv6nyozilsi 6s ellen6rz6si i"*t - koriiltekint,6ssel 6s a

Tlrsasdg 6rdek6t szem el5tt tart\r^ gyakorolni.
- Felt6den biztositani, hogy a munkav6gz6.s sordn kidllitott mindennemri bizonylat mind alakl,

mind tatalmi szempontb6l hib6dan 6s szfimszzl<ilagpontos legyen.

- A szigoru szilmaddsu okm6nyok kezel6s6nek 6s 6rz6s6nek rendj6t maradlktalanul megtartani
6s megtartatni, valamint ennek biztositisit folyamatosan r3s visszatlr6en ellen6rizni.

- A c6gb6lyegz6 6rz6s&61 6.s hasznillatir6l int6zkedni.
- A bels6 6s ktils6 ellen6rz6sek sot6n felt6rt hi6nyoss6gokat mepziintetni.
- Egyi.ittmfikod6s kialakit6sa hat6s6gokkal, belfoldi 6s kiilfoldi partnerekkel.

3.3 Az IJ gyv ezet6 igazgatok jog6ll6s a

3.3.1. Az Ll gyv ezet6 igazgato iog6ll6sa
Az rJgyvezet6 rgazgat6fta)t a Taggy6l6s vilasztja 6s nevezi l<t aTdrsasiq vezet6s6nek c6lj6b6l. F6
feladata a Tdrsasdg hat6kony, eredm6nyes mrikod6s6hez sziiks6ges felt6telek kialakit6sa 6s

folyamatos biztosit6sa, ^ szervezetieg hozz6. tartoz6 szervezetj. egys6gek 6s munkat6rsak
tev6kenys6g6nek ir6nyit6sa 6s 6rt6kel6se.



Az 6ltal6nos hatiskorri Ugywezet5 igazgat6 a kod6tolt felel6ss6gri t6rsas6gvezet6 tiszts6gvisel6ie,
aTirsasS,gvezet6s6t munkaviszonyban latja el, aTirsasigvezet6 6ll6sf munkaviilal6ja.

A temet5i ilgazatot k6pvisel6 igyvezet6 igazgat6 megbizisi iogviszonyban l6t1a el a Tirsasig
vezet6s6t.

Lz lJgyvezet6 igazgat6 k6pviseli a TdrsasS.got harmadik szem6lyekkel szemben, valamint a

Tirsasigp szerz5d6sben kijelolt igyvezet6 gyakorolja a munk6ltat6i jogokat a Tirsasilg
munkavillal6i felett.

Az 6ltal6nos hat6skorri iigl'v'ezet5 helyettese a i"g Wzg t6, a temet6i ilgazat iiglwezet5j6nek
helyettese 

^ 
sff^t6.g]^i 6s koordinici6s vezet6.

4.)Aszakdgi (6grzai) vezet6k 6ltal6nos feladat- 6s hatiskiire

A szakigp yezet6i feladatokat ell6t6 munkavillTal6nak feladatkore mindenekel6tt az igyvezet6
igazgato 6ltal meghatlrozott feladatok r6szletes megtervez6s6t, a feladatok hat6kony v6.grehzjt6sit
biztosit6 munkafolyamatok 6s szervezeti struktuta l<ralakitilsit, a beosztott munkav6llal6k
lrdnyitisit, valamint a feladatok elv6gz6s6nek ellen5rz6s6t, y6vdhagyisit foglaljz mag6ban a ctg
eg6sz6re kiterjed5en.
Feladatuk zz tr6nyit6suk al6 tartoz6 munkavi'llal6k munkakultwrdjinak, magatafiilskultur6j6nak 6s

felk6sziilts6g6nek folyamatos fejleszt6se. A munkaszelezet vezet6ioek feladatl<or6hez megfelel5
hat6skor (dont6si, javaslatt6teli, v6lem6nyez6,si, valamint kozvetlen lr.inyrtitsi jogositviny) tirsul,
igy a munk^szerv ezet vezet6i feladataik el16t6s66rt teljes felel6ss6ggel tafioznrk.

Az ilgazar vezet6k - az el6vii6si id6n beliil - felel6sek az illtal.uk feliigyelt, irilnyitott szewezeti
egys6g 6kalv6gzett munkafeladatok6rt, azokv6.grehajtisS.6rt, a tett int6zked6sek6rt, utasit6sok6rt.
Felel5sek az illtaluk rLnyitott szefrrezetl egys6g 6ltal vezetett nyilv6ntart6sok, adatszolg6ltat6sok
helyess6g66rt.
Kotelesek biztositani a torv6nyess6g betartisit, valamint felel6sek mindazok6rt 

^z
int6zked6sek6rt, amit jog6llisuknak, hatiskoriiknek, beoszt6suknak megfelel5en tenniiik kell,
illetve tenniiik kellett volna.

5.) Csoportok 6s munkakiiriik kialakitisa

A munkaszervez6s rugalmass6ga 6rdek6ben ^z egyes szewezed. egys6geken b.l"l, y^gy

kozvetleniil az illet6kes igazgat6hoz kapcsol6dva, csoportok 6s/vagy egyedi munkakotok
kialakit6sa 

^z 
lJgyu.z.t6 tgazgat6 l<tzir6lagos hat6skor6be tartoztk. A kialakitand6 csoport vagy

munkakor a kapcsol6d5 felettes szerrezei. egys6g vagy munkakor alapvet6 felel6ss6gi 6s

feladatkor6nek megval 6sitisihoz kapcsol6dhat.

6.)A szervezeti egys6gek tagiainak iog6ll6sa, feladat- 6s hatisk6te

6.1. A munkavillal6k, a kozfogla.lkoztatottak jog6ll6s6t a Munka Tcirv6nykonyve, 
^

kozfoglalkoztatasi torvr5nv, a Kollektiv szerz6d6s rendelkez6sei, valamint az ezek alapjiln kritritt
munkaszerz5d6sek, kozfoglalko ztatasr szerz6d6sek hatdrozzdk meg.

6.2. A szervezetl. egys6gek tagjainak feladat- 6s hariskor6t az egyes munkav6llal6k,
kozfoglalkoztatottak munkakori leuisiban kell meghatdrozri. A munkakori leir6sok elk6szit6s6t
igaz gatoi uta s iti s s z ab 6ly ozz a.



6.3. A munkav6llal6k jogai

A munkav6llal6k jogosultak:
- a munkavl.gzlshez sziiks6ges felt6telek ig6nyl6s6re

- megismerni feladatukat, hat6skori.iket 6s felel6ss6giiket a munkakoi lefuils 6s a vonatkoz6
szab6lyoz6k alapiiln

- megismerni a -llrsasig c6lkitriz6seit, saiit szewezett egys6giik c6ljart, r6szt venni ezek
kialakit6s6ban, javaslatokat,lszrevlteleket tenni munk6jukkal osszefiigg6sben

- munk6jukkal 6s szem6lyiikkel kapcsolatban 6rt6kel6seket ig6nyeLrri 6s megismerni, ezekr6l
v6lem6nyt nyilv6nitani

6.4. A munkav611a16k, a koz fo glalkoztatottak kciteless6gei

A munkavillalo, a kozfoglalko zt^tott koteles:

- ^ logszabilyokban, bels5 utasit6sokban 6s szabllyzatokban el6irtakat betartani., a r6,sz6rc

munkakor6ben kiielolt vagy esetenk6nt meghatir.ozott feladatokat, utasit6sokat a Tirsas6"g
c6lkitfiz6seinek megval6sit6sa 6rdek6ben - a legjobb tud6suk szednt -elvirhat6 gondoss6ggal
pontosan, felel6ss6ggel elv6gezni.

- ^z el5fut helyen 6s id6ben, munk6ra k6pes 6llapotban megjelenni munkaideie alatt a

munk6ltat6 rendelkez6s6re 6llni 6s munk6t v6.gezri.
- munkatirsaivalegyiittmrikodni.
- munkija sotin koteles betartani a munkateriilet6re vonatkoz6 munkav6delmi 6s ttrzrendlszetr

utasitisokat, valamint minden olyan szabillyt 6s utasit6st, amely a munkav6gz6s hely6re
vonatkozva 6rv6nyben van.

- a munkaterii{et6n 6szlelet hi6nyoss6gokra, a munk6j6t aktdilyoz6 vagy h6tiltat6 t6nyez6kre,
koriilm6nyekre felettes6nek figyelm6t felhivni, a munka hat6konyabb elv6gz6s6re lrdny:/'6
6szrev6teleket megtenni.

- Megtagadri az utasi?is teljesit6s6t - jelent6si kotelezetts6g teljesit6se utin - ha annak
v|.grehajtasa mis szem6ly 6let6t, testi 6ps6g6t, vagy eg6szs6g6t vesz6lyezteti.

- aTdrsasig nrlajdonit 6vni, baleset vagy zryagS kir megel5z6se 6tdek6ben int6zkedri,vagy az

int6zked6s sziiks6gess6ge eset6n erre ^z illet6kes figyelm6t felhivni, ielzlst adni. A
munkafeladatok ellatisilhoz rendelkez6sre bocs6tott munkaeszkozoket, felszetel6seket
tartozik gondosan meg6iznt 6s azokat rendeltet6ss zer(ren aTirsasS.g 6rdek6ben hasznilnt.

- aTirsrs6g igyfeleivel6s munkat6rsaival szemben el6z6keny, udvalias 6s figyelmes magatatt6s
tanirsitani.

- a munkiltat6nak el6zetesen 6s ir6sban bejelenteni a rrrils helyen tort6n6 foglalkoztatdsitvagy
t6nyleges munkav6gz6ssel egyiitt jfuo egy 6n / t6rsas v6llalk oz5"sit.

- a Tdrsasiggal, a Tirsasig mffkod6s6vel kapcsolatban tudomis6ra jut6 b6rmilyen iellegu
inform6ci6t iizleti titokk6nt kezelni 6s gondoskodni ar6l, hogy ilyen titok m6s szem6lyek
tudom6s6ra ne iusson.

- a Tirsasilg 6ll.al elrendelt szakmai oktat6sokon, tov6bbk6pz6seken, melyek a munkafeladatai
elTitisdhoz sziiks6gesek r6szt venni, 6s munkakofthez el6ttvizsgilkat letenni.

- aTirsas6gi vagyont v6deni 6s gyarapitani.
- a BIOKOM Nonprofit Kft. j6 himev6t meg6tizri.

Mentesiil a munkav6llalo a munkav6gz6si kotelezetts6ge al6l jogszabilyban meghatirozott
esetekben. Egy6b vonatkoz6sban a munkav6llal6k jog6ll6s6t munkaszerz6d6siik, szewezeti
egys6gen beliili beoszt6suk, a Munka Torv6nykonlwe 6s a Kollektiv Szerz6d6s hatdrozza meg.
Felel6ss6giik 6hal6ban munkakori feladataik - megfelel6 min6s6gri 6s hat6sfokir - elv6gz6s6re,
tovilbbi, a munkafegyelem, a munkarend betartisira teried ki.



6.5 A v6.vzett munka elbft6l6sa

Minden vezet6 kriteless6ge, hogy a szervezetieg al6rendeltek munk6yit, annak szinvonal6t 6s

eredm6nyess6g6t rendszereserr 6rt6kelje, ennek eredm6ny6r6l, a feimeriilt ptobl6m6kr6l 6s

megold6si lehet6s6geir6l a munkahelyi felettes6t t6i6koztassa'

Vezet6k koteless6ge ezen felii.l:

- ^z 6ltaluk vezetett szervezeti egys6g k6pviselete, munk6j6nak r6nyitisa', eredm6nyes

mfikodtet6se 6s ellen5rz6se,

- tefirezett dont6seik egyeztet6se az lnntettszervezettegys6gekkel, illetve kiils6 szervezetekkel,

- szervezeti egys6gtk mfikod6si felt6teleinek saiithatilskorben megoldhat6 biztosit6sa,

- a feladatok megfogaknaz6sa 6s megismertet6ise 
^ 

szervezetT. egys6giikben dolgoz6kkal.

7.)A munkiitat6i iogok gyakorl6sa

7.1 A munk6ltat6i jogok gyakorl6sa a munkav6llal6k munkaviszony6val, a kozfoslalkoztatottak

kozfoglalkoztatasijogviszony6val kapcsolatos valamennyi k6rd6sben val6 dtint6s iog6t ielenti. Ide

tzrtozik a munkaviszony, kozfoglalkoztatilsi jogviszony l6tesit6se, megviltoztatisa,

megsziintet6se, a b6r 6s egy6b any^g osztonz6s megSlapitisa, a munka min6sit6se, felel5ss6gte

vonis 6s anyag1 felel5ss6g alkzlrr.azdsa.

A T6rsasig alkalmazottai felett a munk6ltat6i jogok gyakorl6s6t Meixnet Barna igyvezet6
igazgatolilga el. A vezet5 6llisri munkavillTal6kvonatkozisilbzn a munk6ltat6i iogkor gyakorlilsa a

mvnkaszerz5d6sben foglaltak szerint tort6nik.

7.2 Az Ugyvezet6 rg zgato jogosult egyes munkilltatoi jogok gyakoiilsit a Tlrsasig m6s

munkav6llal6:l:a iltruhdznt. Az iltnthilzott munk6ltat6i hat6skor - a kozfoglalkoztatotd jogviszony

kiv6tel6vel - nem terjedhet ki a munkaviszony l6tesit6s6re 6s megsziintet6s6re. Az L)gyvezet6

igazgato az 6truh6zott jogokat b6rmikor, indokol6s n6lkiil magihoz vonhatia, 6s a munk6ltat6i

j ogkor gyakod6i ak 6nt e[16rhat.

A-kozfoglalkoztatottak tekintet6ben iltruhilzott hatiskorben a munkiltat6i iogokat dr. Fej6r

Eszter H\ igazgatist vezetS gyakorol)a.

7 3 Atruhitzott hat6skorben munkiltat6i jogkor gyakorlilsilra iogosultak a szakigS vezet6k az

al6bbi korben:
- utasit6si 6s ellen6rz6si joggal tendelkeznek az ir6nyitisuk all' tartoz6 munkav6llal6k,

ko z fo glalko zt^tottak folott,
- meghatdrozzik a munkakori 6s napi feladatokat, felosztj6k az rityitisuk al6 tattoz6

munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottak kozott 6s ellen5tzik azok v6grehait6sit,

- az ir6nyitisuk alztt 6116 munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottak szabadsdgitak beoszt6s6t,

ig6nybev6tel6nek id6p ongit jovihagyyik, a munkiban toltott ideiiiket igazolilk, elv6gzett

munkijuk mennyis6g6t 6s min5s6g6t ellen6zik,
- 6rt6kelik a beosztott munkav6llal6k, kozfoglalkoztatottak munk6i6t.



IV.
A MfKODES RENDJE

1.) A Tfrsasigon beliidi kapcsolattarris

A Tirsas6g szervezete a szewezett egys6gek fiiggelmi kapcsolati rendszer6re, a szzl<r;:ri. hat6skori
kapcsolatokra, valamint a koordinativ egytittmrikod6s elv6re 6piil. Ennek megfelel6en z szefriezet
magasabb fok6n 6116 vezet6 rinyit6,sa al6. tartoznak a szervezett fellpit6sben meghatdrozott
alacsonyabb szintfi szenrezett egys6gek vezet6i, akik r6sz6re utasitist 6ltal6ban kcizveden
felettesiik ritjin kell adni, illetve utasit6st kozvetlen beosztottaiknak adhatnak. A szervezet
hat6kony mfikod6se ugyanakkor megkiv6nja, hogy a szercezeti. hierarchia 6ltal meghatirozott
fiiggelmi kapcsolatokon kiviil szakmai uilnyitdsi 6s egyiittnfikod6si kapcsolatok is l6tesiiljenek a

munkaszervezet kiilonboz6 egys6gei kozott.

1.1 Fiiggelmi kapcsolatok
Minden szewezeti egys6g 6s minden munkavillal6, kozfoglalkoztatott kozvedeniil csak egy
vezet6vel 6ll fiiggelmi kapcsolatban. A T6rcasig szewezet6n beliil a szolgillatt irt betartisa
mindk6t trfinyban meghatirozott: a beosztott munkav6llal6nak, kozfoglalkoztatottnak a

munkav6gz6ssel, annak korii{m6nyeivel osszefiigg5 6szrev6teleit altal b^L a fiiggelmi irt
betartilsival kell 6rv6nyesiteni, ennek eredm6nytelens6ge eset6n el6terjeszt6s6vel a szervezed.
fel6pit6s s zerinti magasabb beo s zt6sir v ezet6hoz fordulhatnak.

A munkaszervezet eglszlrevonatkoz6an utasit6st csak az'ijgyvezet6 igazgarto adhat ki.
Az egyes szerrezeti. egys6geken belnli egynttmfikod6s osszhang;166.rt az adott szervezett egys6g
vezetiie felel5s. (Form6i: megbesz6l6sek, feljegyz6sek, egyeztet6sek, stb.)

A Tdrsas6g eg6sz6re vonatkoz6 egyiittmrikcid6s osszhangilt az lJgyvezet6 igzzgatok biztositj6k.
Eszkozei:

o SZMSZ 6s m6s bels6 szabilyzatok
o igzzgatot,utasitisok
o vezetlrmegbesz6l6sek, 6rtekezletek
o 6tiratok, feljegyz6sek, koordinici6k.

7 .2. Szakmu kaocsolatok
A T6rsas6gon beliili szakmai iilnyitds a jelen Szervezeti 6s Mrikod6si Szabillyzata, valamint a
tarsasilg1 6s szakmai szabillyzatokra 6piil. Ezen szabillyzatokban meghatarozott korben aTirsasig
kozponti szakmai szenrezeti egys6gei ir6nyit6, koordinil6, 6s 6t6kel5 feladatokat l6tnak el.

1.3. Ewiitunrikod6si kaocsolatok

d Tandcskozdsi kabcsolat

A szervezeti egys6gek feladatkoriiket kozosen 6dnt6 k6td6seket els5sorban kozvetlen kapcsolatok
fotmdjdban kotelesek rntlznt. Ha k6t vagy tobb szerrezed, egys6g feladatkor6t 6nnt6 valamely
k6rd6sben a felel6s vezetlk szem6lyes tirgyalils irtj6n nem jutnak meg6llapod6sra, kotelesek kell6
id5ben felettesiikh<iz fotduLri.



b) T4'dko{aldsi is s<olgdftatdsi kapcsolat

A szab|lyzatok 6s ir6nyelvek v|.grehajtis6hoz sziiks6ges egyiittmfikod6s keret6ben az egyes

szefirezetek egym6st inform6lni tattoznak, teh6t egym6ssal tdilkoztatisi, jelent6sad6si

kapcsolatban 6llnak. Ennek keret6ben kotelesek:

- 
"gym6t 

megkeres6s6re, legjobb szakismeretiik szerint hatind6re vilaszt adti, vagy annak

akad6ly6tm6g a hatiid6leiilrta el6tt kozolni
- kapcsol6d6 szakterilletek v6lem6ny6t kik6mi, vagy azokat t|r.gyalista meghivni, ha egyes

.rrkk6rd6r"kben a Tfusasdg gzzdillkodis6t l6nyegesen 6rint5 iavaslatok k6sziilnek, vagy ilyen

int6zked6seket k6sziten ek el5,-az egyiittmfikod6s sorin a tilrsszeweket az 6szlelt hi6nyoss6gokr6l

halad6ktalanul 6rtesiteni, sziiks6g esetr3n az illet6kes t6rsszerv vezet6j6nek - vagy felettes6nek -

int6zked6s6t k6mi

d Ellendrzdsi kabcsolat

Az elTer6rz6si kap cs olat alap elvei:

o 
^ "r.*"rit,egys6g 

iezet6ie mrndig jogosult az illtala vezetett szervezed egys6gen beliil az

ellen6rz6sre
o avezet6jogosult az alArendelt szervezed. egys6gek munk6i6nak ellen6z6s6te

o a Tirszsig illet6kes ellen5rz6 szewei jogosultak valamennyi szenteze1d' egys6g 6s

munkav6llal6 munk6i6nak ellen6rz6s6re.

Az ellen6rz6 szerrek az ellen6rzott egys6g vezet6j6nek vagy dolgozoiilnak nem adhatnak

utasit6st, nem fegyelmezhetnek. A hibakr6l tz ellet6rzott szervezeti egys6g Yezet6i6t, ill. annak

felettes 6t kotelesek tiilkoztatn.

2.) Lhelyettesit6s rendje

2.1 A tfirsasdg operativ szervezetl rendszer6t rigy kell kialakitani, hogy minden vezet6nek, illetve

munkaterirl"if"l"l6.6nek szervezetszerfi helyettesit6s6t biztositsa, minden vezet6nek kinevezett,

vagy kijelolt helyettese legyen.

A 
-kinevez6 s 

^z 
afia jogosult hat6skore, ennek hnnydban a helyettest m gL a vezet6 ieloli ki

(szerr ezetszerfi helyettesit6s).

A helyettesit6s speci6lis, az 6ltal6nos szab6lyt6l esetlegesen elt6r5 formiit a munkakori leir6sok

tartalmazz6k.

Egy6b v ezet6 es etenk6nti helyettesit6 s 616l sai6t hat6skorben int6zkedik.

Aleosztott dolgoz6k 6lland6 vagy eseti helyettes6t a szakteriiletvezet6ie ieloli ki.

Az 6l1ard6 helyette sit6 s szab 6ly ar:

- AUr.raa helyettes az, aki a jogosultt6l irisos helyettesit6si kinevez6st kapott. A vezet6

akad6lyoztai6sa eset6n az illlarrdo helyettes int6zkedik mindazon i.igyekben, amelyeket a

vezet6 magdnak nem tartott fenn.

- Amennyiben a vezet6 akadillyoztatisa
melyeket avezet6 maglnak tartott fenn,

miatt sziiks6g van olyan k6rd6sekben fell6pni,

az illlando helyettes koteles a dont6s6t ideiglenes

ielleggel meghozni.
- A h"ly.ttes nem int6zkedhet olyan - a vezet6 6ltal mzglrrak fenntattott - iigyekben,

amelyekelhalasztS,saavezet6akadillyoztatasilnaklejirtirglehets6ges.

A z ideiglenes helyettes it6.s szabilly at

- ld.igl"rre; helyette s az, akjt a vezet6je a helyettesit6ssel meghatitozott id6tartamra,

esem6nyre, iigyletre, feladata kijelol.



- Beosztott dolgoz6 helyettesit6s6re lehet6leg azorros vary hasonl6 munkakcjrri
munkav6llal6t c6lszer6 kijelolni.

- Eseti helyettesit6sr6l akkor van sz6, amikor a helyettesit6 szem6ly egy konk6t esetben i6r
el m6s nevtiben, fu6sos vagy sz6beli megbizis alapjdn.
Eseti helyettesit6s eset6n a munkakor 6tadis6t 6ltal6ban nem kell rdsba foglalni csak
akkor, ha azt az egy'rk fllhatirozottan k6ri vagy utasitisban elrendelt6k,

A helyettesit6s id5tartama alatt tcirt6nt esem6nyekr6l a helyettesit6st v6.gz6 a helyettesitettnek
r6szletes besz6mol6si kritelezetts6ggel tartozik, illetve a fiigg6ben 16v5 iigyeket 6t kell adria.

2.2. Mtnkakor iltadis - 6tv6tel

Szem6lyi villtozds eset6n, y^gy 
^ 

munkav6llal6 helyettesit6sekor a munkakor itad6s-6tv,6te16re van
sziiks6g, amelynek keret6ben a folyamatban l6v6 iigyeket, a munkakrirrel kapcsolatos el5ir6sokat
6s utasit6sokat it kell adni, illewe 6t kell venni. Az iigyek 6tadis66tt az 6tzd6 munkav6llal6 a

felel5s.

A vezet6 munkakcit6nek 6tv6tel6re a munk6ltat6i jogot gyakorl6 felettes vezet6, beosztott
munkakcit6nek 6tv6tel6re pedig az illet6kes szervezeti egys6g yezetiie ad utasit6st 6s jeloli ki az
6tvev6t.
V6gleges munkakor iltadis 6s 30 napot meghalad6 helyettesit6s eset6n itadis-iwlteli elj6r6st kell
lefolytatni, 6s jegyz6konlwet kell felvenni.

Plrzkezelilssel 6s a p6nzkezel6s szabilyai all, tartoz6 eszkozkezel6ssel megbizott dolgoz6k
helyettesit6se esetr!:n minden esetben iegyz6koryv felv6tele mellett kell a munkakort 6tadnt. Ha
el5re nem tewezhet6, tendkiviili ok kovetkeztlben v6[ik sztiks6gess6 a helyettesit6s, fgy a felettes
vezet6 tartozik legalibb egy munkat6rs egyidelfi jelenl6t6ben iegyz6konyv felv6tele mellett a

munkakor itadisilra.

A munkakor 6tadds-iw6tel sor6n a kozvetlen felettesnek jelen kell lennie. Az 6tadis-6rv6tek6l
k6szitett jegyz6konlwnek tartalm aznia kell:

o az 6tadis-6tv6tel id5pontiat,aielenl6v5k nev6t 6s beosztis6t
o az iltadott munkakcirrel kapcsolatos illta,lanos jellegri tdilkoztatast, jelTemz6

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

kapcsolatos megj egyz6seket
o az itadds tirgyitklpez6 okm6nyok, utasit6sok, munkaeszkozrik felsorolilsilt
o az 6tad6, ill. 6tvev5 esetleges 6szrev6teleit
o a ielenl6v5k alLlrisit.

Az itadis-6w6teh, eljilrlst a munkav6llal6 felment6s6t, munkakowilltozist kcivet6en
halad6ktalanul, de legk6s6bb 15 napon beliil kell lefolytatni. Ha a munkakor betolt6s6re rij
munkat6rsat nem jeloltek ki, a munkakort a kozveden felettesnek kell 6tvennie. A kozvetlen
felettes ezt kovet6en e jegyz6konprvel adja k6s5bb tov6bb a munkakort.

itisbeli szabilyozhs

A Szewezeti 6s MrikodlsiSzabillyzat el6:r:isart a munkaszervezet tev6kenys6g6nek egy-egy r6sz-,
iIl. szakteriilet|t szabillyzatok eglszitik ki. C6ljuk a bels6 szervezetts6g, hat6kony u6ny,rtds 6s

szimonk6r6.s megval6sitdsa. A szabilyzatoknak a mindenkor hat6lyos jogszabillyokon alapulva
6ttekinthet6nek, konkr6tnak 6s minden koriilm6nyre kiterjed6nek kell lenniiik.



l.l. Szabhlyzatok rendie

A T6rsas6g 6last foglal a min6s6g- 6s kcimyezetbarilt tev6kenys6g mellett, amely biztositia a

min5s6g1 szolgikatilsok 6s munkakoriilm6nyek, valamint a gazdasilgos mrikod6s megteremt6s6nek

6s folyamatos lavitilsinak felt6teleit, ennek 6rdek6ben min6s6g-, kornyezet- 6s

inform6ci6b iztonsS.g1 uilnyitasi rendszerrel rendelkezik.

A szabvinyok 6ltal megkovetelt szabillyoz6sok 6rtelm6ben a dokumentici6s rendszer

folyamaienisai, utasitisai, a rendszerbe bevont technol6giik, r6szben bevont szabllyzatok, az

tgazgat6i utasit6sok 6s az SZMSZ biztosigik a tfusasilq folyamatainak hatisos mrikodtet6s6t 6s

szabillyozottsigit.

a)

A szabillyzatok r6szletes, 6tfog6 szabillyozisai valamely tigabb szakmai teriiletnek Yagy

probl6makornek. Erv6nyess6giik hat6rozat)at vagy hatirozott idej6 lehet, elk6szit6siik sok

esetbenktiLls6 jogszab6ly6ltalmeghatirozott.
A szabillyzatokat az Ugy'vezet5 igazgatok megbizdsa alapiiln kell kidolgoznt a tlmiban 6tdekelt 6s

6rintett szelezett egys6gek v6lem6ny6nek kik6r6s6vel, illetve koztemrikod6s6vel. A
szabillyzatokat a kozremfikod6 szervezed egys6geken kiviil minden esetben v6lem6nyeztetni kell a

i"gr 6s megfelel6si vezet6vel 6s a bels6 szabillyozisi rendszer egys6gess6g66rt felel6s

munkav6llal6val, akinek feladata ellen5rizni a szabillyzat tartalmi, valamint a hat6skori 6s

felel5ss6gi el6lrisatnak a szakszer(ts6g6t. A kiadisra keriilt tfuszsilg1 szabillyzatok a iogszab6lyokkal
6s a taggfrl6sihatirozatokkal nem lehetnek ellent6tesek.

A T6rsas6g mfikod6s6t els6dlegesen a Szervezett 6s Mfikod6si Szzbillyzat hatdrozza meg. A
munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottakjogai 6s kotelezetts6gei tekintet6ben a Kollektiv Szerz6d6s

a T ilrsasig alapdokumentuma.
A Szervezeti 6s Mrikod6si Szab6lyz tot ^ T6rsas6g igyvezet6 rgazgztoi hagyjz iovi 6s arr6l
tiilkoztaga a Feliigyel6bizotts6got 6s a T6tsas6g dajdonosait. A Kollekiv Szerz6d1st az

IJgyvezet6 rgazgat6 koti meg az lnntett 6rdekk6pviseleti szewekkel.

A t6rsas6gi szintfi szakmai szab6lyzatokat az Ugyvezet5 rgazgat6 hagyla 1ov6, 6.s v6gehait6sukat

alil:rfsiv al te n delik el.

b) A Szervezed 6s Mrikod6si Szabillyzattal egyetemlegesen alapvet5en, de nem

l<rzir6lagos^tt - az al6bbi bels6 szabhlyzatokhatirozzik meg a tirsasigmrikod6s6t:
- Min6s6gyinyitAst 6s Kornyezeti K6zikonry
- Kollektiv Szerz6d6s
- Cafeteria szabLlyzat

- Hum6npolitikai szabilyzat
- Etikai 6s megfelel6s6gi k6dex
- Plnzkezellsi szabillyzat
- Onkolts 6g-szilmitis szabilyzat
- Sz6mvite[. szabdlyzat, szirtlaiikot, sz6mlarend
- Leltirozilsrszabilyzat
- Selejtez6.si szabillyzat
- Beszerz6si 6s kozbeszerzlsi szabilyzat
- Adatv6delmi 6s adatkezel6si szabilyzat,
- Informatikai biztonsilg1 szabllyzat
- G6pjdrmri iizemeltetl.si szzbillyzat
- Hat6s6gi ellen6rz6sek alkalm6val betattand6 szabillyzat

- Bels6 ellen6rz6si szabilyzat



- Faaryagkezel6si szabillyzat
- Iratkezellsi szabilyzat
- Anyaggazd6lkod6si szabillyzat
- Munkaid6 nyilv6ntartilsiszabilyzat
- Vagyonn'Vlatkozat t6teli kotelezetts6gte vonatkoz5 szabillyzat

.) Szabillyzatoknyilv6ntart6sa,karbantafiilsa

A szabillyzatok ^z Op6l dokumentumkezel5 rendszerben kertilnek nyrlvilntartisba,
nyiv ilntartisuk a titk6rs6gon tort6nik.

Az eredeti p61d6ny meg6rz6.s6r5l 6s sokszorosit6s6r6l z tttkfusi,ggondoskodik.
A szabilyzatkarbantartilsit annak a szem6lynek kell figyelemmel kis6rnie, aki eredetileg felel6s az
elk6szit6s66rt.

1.2. lgazgat6iutasitesok

Az tgazgat6i utasitisok t6szletes vagy iltmeneti szab6lyozisar valamely 6ltzl6ban, de nem
l<tzir6lagosan szrikebb szakmar teriiletnek vagy probl6makornek, esetenk6nt az 6w6nyes szakmai
szabillyzatok kiegeszit6s6t, pontositis6t, vagy m6dosit6s6t szolgpljdk Hatilyuk visszavon6sry.'lagy
a benni.ik megielcilt hat6rid6ig 6rv6nyes.
Az egyes szabilyzatok kiadisa formailag tgazgatoi utasit6sk6nt tort6nik.

Az utasit6sok az Op6l dokumentumkezel6 rendszerben kertilnek nytlvdntartasba, nyilvintart6suk
a titk6rs6gon tort6nik.
V6gehajt6s uklrt az utasirisban 6rintettek felel6sek.
Az utasitisban rendelkezni kell ahztalyba 16p6s napj6r6l, ennek htinyiban az flem l6p hat6lyba.
Az rgazgat6i utasit6sokkal kapcsolatos kifog6sit, 6szrev6tel6t b6rmelyik munkav6llal5 jogosutt
rtsban a titk6rs6gon keresztiil az lJgyo.zet6 igazgato el6 terjeszteni. A munkavillalo azonban ez
esetben is koteles az ut^sitasban foglaltakatvlgrehajtani mindaddig, amig az ut^sitas vl.gehajtS,silt
fel nem fiiggesztik, nem m5dosiqik,vagy nem vonj6k vissza.

1.3. Kdrlevelek 6s kiizlem6nyek

A korlevelek a Tirsasigon beliili bels5 t6j6koztatist szolg6\6k, azok kozz6t6tele a Cheq bels6
kommunik6ci6s applik6ci6n 6s zz Inttanet tendszerben tot6nik.
A kozlem6nyek a T6rsas6g kiiLls6 kapcsolati tendszer6ben tort6n5 tiilkoztatast szolgiliilk.

1.4. Munkakiiti leitisok szabhlyozhsa

A munkakod leirisokat a szervezei egys6g vezet6ie a munkaiigyi csoport bevonisival k6sziti el.
A munkakori leir6snak r6szletesen tartalmaznia kell a munkav6lTalo feLadztkor6t, jogkor6t 6s a

munkav6gz6ssel kapcsolatos felel6ss6g6t.

A munkakori leir6sok kotelez6 elemei:
- a munkakor betolt6s6hez sztiks6ges v6gzetts6gek, tapasztalatok, meghatirozisa
- a munkakothoz kapcsol6d6 6ltal6r'os 6s kiilonos feladatok meghatirozisa
- dont6si jogkor 6s felel6ss6gmeghatirozilsa
- a be1s5 6s krils5 munkakcjri kapcsolatok meghatilrozdsa
- feltigyeleti, ellen6rz6si kotelezetts6gek meghatirozisa



- akozvetlen felettes megielol6se

- a helyettesit6s rendj6nek meghatirozisa
A munkakod leir6s jovihagyola az lJgyrezet6 rgazgat6 vzgy a teriilet6rt felel6s yezet6, a

szerv ezed fel6pit6s szerinti 6rintetts6gnek megfelel5en.

A munkakori leir6s egy eredeti plldinyin zz 6tr6tel t6ry6t 6s id6pontj6t a munkavillal6val
igazokatti kell. A munkakori leir6st a munkaszerz6d6shez kell mell6kletk6nt csatolni.

YII.
EGYEB RENDELKEZESEK

1.) Titokv6delem

A tilrsasS.g mfikod6se tekintet6ben a lev6ltitok, az izemi vagy i.izleti titok v6delme min6siil
alapvet5nek.

A leviltitok szempontj6b6l lev6Lnek min6siil aTirsasig mfikcid6s6vel osszefiigg6sben keletkez6,

kozlem6nyt taftalmaz6 z6rt kiildemlny, akir a T6rszs6ghoz be6rkez6, akir onnan kimen6,
tovilbbi az elektronikus riton 6rkez6 ki.ildem6nyek, ide6rtve a bels5 adatforgalmat is.

Amennyiben az Adatv6delmi 6s adatkezel6si szab6lyzat, hformatikai biztons6gi szabillyzat

elt6r6en nem rendelkezik, lev6ltitkot - 6s ezzel egyiitt minden tovibbi cselekm6ny n6lkiil a

szemllyhez f1z6d6 jogot - megs6rti az, aki m6s level6t ftozl6st tartalmaz6 z6tt kiildemlny|t,
tovibb6 az elektronikus levelet) felbontja, megszerzi, megnyitia, vagy illet6ktelen szem6lynek

6tadia abb6l a c61b6l, hogy annak tzrtallr;,dt megisme{e
Idegen lev6l 6rkez6se eset6n ^z iratkezel6si szabillyzzt idevonatkoz6 rendelkez6seit kell
alkalmazri.

Ozleti titok a T6rcasig mrikod6s6vel, gazdasfug1 tev6kenys6g6vel kapcsolatos minden olyan adat,

t6ny, inform6ci6, megoldis, amelynek titokban maradis6hoz aT6rsasilgnak m6lt6nyolhat6 6rdeke

f6z6dtk,6s amelynek titokban tartisa 6rdek6ben a tilrsasilg a sziiks6ges int6zked6seket megtette.

Uzleti titok az is, melynek illet6ktelen tudom6s6ra jut6sa aTilrsasigzavartalan mfikod6s6t 6s/vagy
anyagq, ill. egy6b m6ltinyolhat6 6rdekeit veszllyezteti (igy iizleti titok pl. a t6rsas6g iigyfel6nek

szem6ly6re, adatairz, vagyoni helyzet6re, nilajdoni, iizleti kapcsolatatra vonatkoz6 adat, illet6leg a

tdrsasig mfikod6s6vel kapcsolatos adatok pl. szimlaesyenleg, stb.). Az iizleti titok v6delme

kiterjed a tarsasdgot illet5 szellemi alkot6sokkal kapcsolatos v6delemte is, ide tartozik pl. a know-
how, tehit a vagyoni 6rt6kff gazdasilg, mfiszaki 6s szerrezlsi ismeretek 6s tapasztzlatok is tizleti
titkot k6peznek.
Az i.izleti titok szemponqib6l bizalmi viszonynak min5sii{ kiiloncisen a munkaviszotty, 

^
munkav6gz6sre ir6n1'ul6 egy6b jogviszony 6s a tags6gi jogviszony. Uzleti kapcsolatnak min6siil az

iizletkot6st megel6z5 tijlkoztatas, targyalas, aiilnlattltel akkot i., ha ^zt nem koveti
szerz5d6skot6s. Ugyf6tnek min6siil mindenki, ali szolgilkatistvesz ig6nybe aT6rsas6gt6l.

A T6rsas6g minden alkalrrrazottja koteles a munk6ja sotin tudomilsiln jutott i.izleti titkokat,
valamint a munkiltat6ra, illetve tev6kenys6g6te vonatkoz6 alapvet5 fontoss6gt inform6ci6kat
meg6nznt. Senki nem kozolhet illet6ktelen szem6llyel olyan adatot, amely munkakcire betolt6s6vel

osszefiigg6sben jutott tudom6s6ra, 6s amelynek kozl6se a munk6ltat6ru vagy m6s szem6lyre

h6tr6nyos kovetkezm6 nny el lasna
A munkavalTal6, a kozfoglalkoztatott az ijrzlett titok meg6ru6s66.rt felel6ss6ggel tartozik. A
titoktartisi kotelezetts6g a volt munkav6llal6t, a volt kozfoglalkoztatottat munkaviszony6nak

megszrin6se urin is terheli.



A titoktart6s nem tejed ki a koz6tdekri adatok nyilv6nossigiln 6s a kciz6rdekb5l nyilv6nos adatra
vonatlroz6 - az lnformici6s onrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsigrol szolo 2011. 6vi
CXII. torv6ny (Infotv.) alapliln meghatirozott - adatszolgilltatisi 6s tajlkoztat6si kotelezetts6gte.
A koz6tdekri adatok megismer6s6vel 6s nyilv6noss6gival risszefligg6sben ^z i.izleti titok
megismet6s 6re az Infotv.-ben foglaltak az r6nyad6k.

Az izemrtan6cs a thrsas6gt6l, mint munk6ltat6t6l minden olyan k6rd6sben t6j6ko ztztastk6rhet,
amely a munkav6llal6k, a kozfoglalkoztatottak munkaviszonnyal cisszefiigg5 gazdasilg1 6s szoci6lis
6rdekeivel, valamint zz egyenl6 b6n6sm6d kcivetelm6ny6nek megtart6s6val kapcsolatos. A t6rsasig
a tiiikoztat6st nem tagadhaga meg. Az iizemi tan6cs, ilL. tagtra a mrikod6se sor6n tudomis6ra
jutott adatokat, t6nyeket csak a tirsasig jogos gazdasigi 6rdekeinek vesz6lyeztet6se, ill. a

munkavillal5k, a kozfoglalkoztatottak szem6lyis6gi iogarnak megs6rt6se n6lki.il hozhatja
nyilv6nossigra.

2.) Kapcsolattartis a ttimegtdi6koztatis munkatdrsaival

A Sajt6torv6ny 6rtelm6ben az elektronikus 6s az irott
felvil6gosit6s nyilatkozatnak min5siil. A felvil6gosit6s,

Wz gat6t uta siti s s zabdly o z za.

A t6rsas6g eg6.sz1t 6rint5 k6rd6sekben a tilllkoztatas
tJgyvezet6 tgazgat6 6ka,l megbizott munkat6rsat illeti.

3.) Adatk6r6s, adatszolgdltatds

sajt6 k6pvisel6inek adott mindennemf
ntflatkozat sor6n kovetend5 eljirdst

joga az lJgyvezet6 igazgat6t, vary az

T6rsas6ghoz 6rkez6 adatk6r6sek, adatszolgpltatisok teljesit6se kapcs6n senki sem zdhat 6t
szetz6d6seket, dokumentumokat, adatokat az igyvezet6 igazgato enged6lyez6se n6lkiil. Az
elfogad6st kovet6en kikiild6ste keriil6 anyagok elektronikus riton val6 megkiild6s eset6n a

tarsasig kozponti e-mail cim6r5l (biokom@biokom.hu vagy igazgatosag@biokom.hu) keriil
tovibbit6sra.
A k6z6rdekri adatig6nyl6sek teljesit6s6nek elj6r6srendj6t az adat 6.delmi szabillyzat tartalmazza.

4.) Es6lyegyenl6s6g

A T6rsasdg es6lyegyenl6s6gi tenret fogad el az egyenl5 b6n6sm6dr6l 6s az es6lyegyenl5s6g
el6mozdrtisilr6l sz6l6 2003. 6vi OO(/. torv6ny 63.5 (4) bekezd6s6re tekintettel. Az
es6lyegyenl5s6gi terv tafialmazza a tdrsasiggal munkaviszonyban A\6 h6trinyos helyzetri
munkav6llal6i csoportok, igy kiilcinosen a n6k, a negyyen 6vesn6l id6sebb munkav6llal6k, a

rom6k, a fogyatlkos szem6lyek, valamin a k6t vagy tobb ttz 6ven aluli gyermeket nevel6
egyedi.il6ll5 munkav6llal6k foglalkoztatzsi helyzet6nek @6r, munkakoriilm6nyek, szakmai k6pz6si
Iehet6s6g, stb.) elemz6s6t, valamint az es6lyegyenl6s6g biztositilsra vonatkoz6, az adott 6vre
megfogalm^zott clljartt 6s az azok el6r6s6hez sziiks6ges eszkozriket ft6pz6si, munkav6delmi, stb.
ptogramok). Az es6lyegyenl6s6gi terv elk6szit6s6hez sziiks6ges kiilonleges szem6lyi adatok csakaz
inform6ci6s cinrendelkez6si jogr6l 6s az informici6szabadsdgrol szolo 2071. 6vt CXII. torv6ny
rendelkez6sei szerint, az lintett onk6ntes adatszo\illtatilsa alapj6n, a terv 6ltal 6rintett id6szak
utols 6 napjdrg kezelhet6k.



VIII.
zi\Ro Es vecves RENDErKezesBr

A tilrsasdg Szewezers 6s Mffkod6si Szabillyzata a Tdrsasiq nyilv6nos szerver6n megtalilhat6 irgy,

hogy b6rmely munkat6rs ahhoz korliltozis n6lkiil hozz6.f6rhessen, azt tanulm6nyozhassa.

A szabillyzat tendelkez6seinek betart6sa a Tirsas6,g valamennyi munkat6rsinak alapvet5

koteless6ge.

A Szervezeti 6s Mffkod6si Szabillyzatot a T6mas6g feliilvizsg6lta, m6dosit6sokkal egys6ges

szerkezetbe foglaka,6s a kor6bbiSZMSZ-I hat6lyon kiviil helyezi.

Hatiiybal6p6s6nek id6pontja: 2023. janufu 1.

P6cs,2022. decembet 28 BIOKO
7632 Pdcs, Si

onprofiL Kft.
ut 52. . 7601pF.176

Tel : 100, Fax: 72/8A5433


