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D  FEJEZET 
 

SZABÁLYZAT ELOSZTÁSA 

 
Jelen szabályzatot ID 128 Dokumentáció elosztási listán kell mindazon személyek részére 
átadni, akik azt személyesen használja vagy a szervezeti egységében használják. Az elosztási 
lista aláírásával kijelentem, hogy a szabályzatot áttanulmányoztam, a benne foglaltakat 
megismertem, magamra és beosztottaimra vonatkozóan tartalmát kötelezőnek tekintem. 
 
A szabályzatot lehet kinyomtatott vagy elektronikusan megjelenített formában elosztani. Az 
elosztási listán jelezni kell, hogy ki kapja nyomtatott vagy elektronikus formában. 
 
A törzspéldányt, amely nyomtatott formában, eredeti aláírásokkal van ellátva, minden esetben a 
titkárságon kell őrizni, ahova szerkeszthető formában elektronikusan is le kell adni. 
 
Az elosztási listát a törzspéldány mellett kell őrizni. 
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Debreceni 
Közlekedési Vállalat átalakulása folytán létrejött egyszemélyes, zártkörű alapítású 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság azzal, hogy a társaság egyedüli részvényese az 
alapító, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
 

1.1 A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPADATAI 
 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégneve: 
DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Rövidített neve: 
DKV Zrt. 
 

Székhelye: 
4025 Debrecen, Salétrom utca 3. szám 
Telefon:  (52) 502-640 
Telefax:  (52) 502-641 és 502-651 
E-mail cím:  dkv@dkv.hu 
 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaság postacíme: 
 

4002 Debrecen, Pf. 328. 
 
 Telephelyei: 
4024 Debrecen, Blaháné utca 2. szám. 
Telefon:  (52) 502-620, 320-492 
 
Debrecen, Petőfi tér 
Telefon:   (52) 311-632 
 
Debrecen, Segner tér 
 
Debrecen, M.G.M. Kassai út 
 
Debrecen, Vincellér u. 
 
Debrecen, Doberdó u. 
 
Debrecen, Kígyóhagyma u. 1. sz. 
 
 

Alapítója és Tulajdonosa: 
 
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
4028 Debrecen, Tüzér u. 4. 
Cégjegyzék szám: Cg.: 09-10-000327 
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Alapításának időpontja: 
 
A Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Debreceni Közlekedési Vállalat (4024 
Debrecen, Blaháné u. 2. sz.) Cg. 09 01 000069 cégjegyzék számon nyilvántartott jogi 
személy általános jogutódjaként átalakulással, jött létre 1997. július 1. napján 
határozatlan időtartamra. 
 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéje alapításkor: 

1.244.751.000.-Ft 

azaz: Egymilliárd-kettőszáznegyvennégymillió-hétszázötvenegyezer forint. 
 
 

Cégjegyzék száma: 
 
Cg. 09-10-000233 

 
KSH számjele: 

 
11553849 4931 114 09 

 
A Zártkörűen Működő Részvénytársaság számlavezetői és pénzforgalmi 
jelzőszáma: 
 
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-alföldi Régió Debrecen 
11738008-20243050  
 
 
Adóigazgatási jelzőszám: 
 
11553849 2 09 

 
Társadalombiztosítási törzsszám: 
 
543616 

 
Szakmai, ágazati irányító szerv: 
 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
1011 Budapest, Fő utca 44-50 
 
 

 

1.2 A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

A társaság tevékenységi köreit a TEÁOR alapján határozta meg. 
 
A társaság fő tevékenysége: 
49.31 Városi, elővárosi, várostérségi szárazföldi személyszállítás 
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A társaság tevékenységi körei: 
 

29.32 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 
42.22 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése 
43.21 Villanyszerelés 
45.20 Gépjárműjavítás, - karbantartás 
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
49.41 Közúti áruszállítás 
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
77.11 Személygépjármű kölcsönzése 
77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 

1.3 A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (továbbiakban: Zrt.) 
KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉS 

 
A Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselete 
 
A társaság képviseletében képviselő útján lehet jognyilatkozatot tenni. A 
jognyilatkozat a társaság részére jogok szerzését, kötelezettségek vállalását 
tartalmazó bármilyen nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, 
jog elismerése, jogról való lemondás, harmadik személytől érkező 
megkeresésekre adott nyilatkozat stb. tétele, aláírása. 
 
A képviselő eljárása alapján a cég válik jogosulttá, illetve kötelezetté. 
 
A cégképviselet Alapszabályon, Szervezeti és Működési Szabályzaton, 
meghatalmazáson, megbízáson alapul. 
 
A cégképviselet: 

a) cégjegyzés alapján - cégjegyzékbe történő bejegyzéssel, 
b) cégjegyzéken kívül - polgári jogi meghatalmazás alapján. 

 
Cégjegyzés 

 
A cégjegyzés és az azon kívüli (polgári jogi) képviselet joghatása azonos. 
A cégjegyzés és a képviselet egymással összefüggő, de nem azonos fogalmak. 
A cégjegyzésre való jogosultság magában foglalja a képviseleti jogosultságot, 
azonban a képviseleti jogosultság nem minden esetben biztosít cégjegyzésre 
való jogosultságot. 
 
A cégjegyzés a társaság nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak a képviselők 
által a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról a 
mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott formában történő aláírása. 
 
A cégszerű aláírás módját és formáját az aláírási címpéldány rögzíti. 
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A cégjegyzési jog lehet önálló vagy együttes. 
Ugyanaz a személy csak egyféle módon - tehát vagy önállóan vagy együttesen 
- jegyezheti a céget. 
 
A cégjegyzési jog korlátozását a cégjegyzékbe be kell jegyezni, a korlátozás 
azonban harmadik személyekkel szemben hatálytalan. 
 
Cégjegyzésre jogosultság 
 
A Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletét az Alapszabály szerint: 

 a vezérigazgató önállóan, 
 
A vezérigazgató írja alá: 

 minisztériumok, országos hatáskörű szervek, önkormányzatok, az alapító, a 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál ellenőrzésre jogosult szervek 
részére küldendő ügyiratokat, a büntető feljelentéseket, valamint azokat az 
iratokat is, amelyek aláírását eseti intézkedéssel magának tartotta fenn, 
továbbá amelyek aláírását jogszabály vagy belső szabályozás a 
hatáskörébe utalja, 

 beruházásnak minősülő megrendelési szerződést 1 MFt felett, 

 társasági kötelezettség vállalást tartalmazó ügyiratot 1 MFt felett. 

Minden olyan ügyiratot, amely nem a belső ügyiratforgalomban keletkezik és a 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságra közvetlenül jogot és kötelezettséget 
keletkeztet, cégszerűen kell aláírni, melynek ügyrendjéről vezérigazgatói 
utasítás rendelkezik. 

A gazdasági társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a 
társaság képviseletére jogosultak az iratokat a gazdasági társaság cégneve 
alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal 
látják el. 

A műszaki, a gazdasági, az értékesítési és a forgalmi igazgató irányítási 
területéről vezérigazgatói aláírásra ügyiratot csak a hatáskörileg illetékes 
igazgató által történt felülvizsgálat és szignálás után lehet átadni. 

Az esetben, ha az irat készítője egyben nem aláírója, valamennyi másolatot 
köteles kézjegyével ellátni. Felülvizsgálat, illetőleg több készítő esetében 
hasonlóan kell eljárni. 

A belső iratforgalomban az aláírás egy személyben történik, aláírásra azoknak 
a szervezeti egységeknek a vezetői jogosultak, amelyeknek rendeltetésszerű 
működése során az irat keletkezett. 

Külső, kötelezettségvállalással nem járó iratforgalomban első helyen a 
cégjegyzésre jogosult vezetők írnak alá, míg második helyen az a munkahelyi 
vezető akinek feladatkörébe az irat tárgyköre tartozik. A jogosult személyek 
akadályoztatása esetén a szervezeti helyettesük is aláírhatja az ügyiratot „h” 
betűs megjelöléssel. 
A jegyellenőrzési vezető egy-személyben írja alá azokat a kimenő (válasz) 
leveleket, melyek szakterületi kivizsgálást nem igényelnek, míg a szakterületi 
kivizsgálást igénylő kimenő levelek első aláírója a jegyellenőrzési  vezető, 
második aláírója az érintett szakterület vezetője. 
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1.4 CÉGBÉLYEGZŐK 
 
A cég írásbeli képviselete során cégbélyegzőt kell használni. 
 
A társaságnál alkalmazott cégbélyegzők az alábbiak: 

 teljes jogkörűk cégbélyegzők közül a sorszám nélküli bélyegzőt 
vezérigazgatói aláíráshoz, a sorszámozott cégbélyegzőket az együttes 
aláíráshoz kell alkalmazni. A teljes jogkörű cégbélyegzők adatai: téglalap 
alakú keret nélküli a társaság teljes nevét, székhelyét, adószámát, 
cégjegyzék számát, számlaszámát és számlavezető pénzintézet rövidített 
nevét tartalmazó. 

A teljes jogkörű cégbélyegzők használata kötelező: 

 cégszerű aláírással ellátott ügyiratokon, 

 pénzintézeti megbízásokon, 

 egyéb ügyiratoknál, ahol a cégbélyegző használata előírás. 

 korlátozott jogkörű cégbélyegzők (sorszámozott, forma és tartalom által 
meghatározott céllal, hellyel), 

 
A társaságnál alkalmazott további bélyegzők használatáról vezérigazgatói 
utasítás rendelkezik. 
 

1.5 MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKKÉPVISELET 

Szakszervezet  

A Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint a társaság munkavállalói a 
munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik előmozdítása, megvédése érdekében 
érdekvédelem – érdekképviseleti szervezete/ke/t (szakszervezete/ke/t) 
hozhatnak létre. 

 

Üzemi Tanács 

A Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján Üzemi Tanácsot kell a 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál választani a Munka Törvénykönyve 
által meghatározott, a munkavállalók közösségét megillető részvételi jogok 
gyakorlására. 

A munkavállalók a Munka Törvénykönyvében meghatározott együttdöntési, 
véleményezési és tájékoztatáshoz való jogosultságukat az Üzemi Tanácson 
keresztül gyakorolják. 

Az Üzemi Tanács szervezetének, működésének részletes szabályait az Mt. 
vonatkozó rendelkezései alapján ügyrendjében rögzíti. 

 

Munkavédelmi érdekképviselet 

A dolgozók munkavédelmi érdekképviseletét - a Munkavédelmi törvény 
rendelkezései alapján - a társaság munkavállalói közül választott képviselők 
látják el. 
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2. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ; FELÜGYELŐBIZOTTSÁG; KÖNYVVIZSGÁLÓ 

 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó minden, a társaság működését, 
illetve szervezetét érintő alapvető kérdés, amelyet a Gt. az Alapszabály 
hatáskörébe utal. 

Az alapító igazgatóságának, illetőleg az igazgatóság tagjainak és az elnökének 
és igazgatóinak feladat- és hatáskör megosztásáról, valamint elhatárolásáról (a 
Gt. alapján) az Alapszabály és az alapító igazgatóságának ügyrendje 
rendelkezik. 

 
 

2.1 VEZÉRIGAZGATÓ 

 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál igazgatóság nem került 
megválasztásra, így az igazgatóság Gt.-ben meghatározott jogait a 
vezérigazgató gyakorolja. 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselője a 
vezérigazgató. 

A vezérigazgatót az alapító, egyszemélyes részvényes jelöli ki. 

Az alapító igazgatóságának hatáskörébe tartozik a vezérigazgató kijelölése, 
visszahívása, díjazásának megállapítása és az egyéb munkáltató jogok 
gyakorlása. 

A vezérigazgató megbízása 5 évre szól. 

A vezérigazgató alapvető feladata, hogy az alapító igazgatósága által 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján kialakított társasági 
munkaszervezetet irányítsa, biztosítsa a Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
jogszerű és gazdaságos ügymenetét. 

 
 

A vezérigazgató feladata, hatásköre 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság számviteli törvény szerinti 
beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó 
javaslatnak az előterjesztése. 

 Az alapító felé évente legalább kétszer, a felügyelő bizottság felé pedig 
negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni 
helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról. 

 Az éves gazdálkodási terv, illetőleg a középtávú gazdálkodási terv 
előkészítése, annak az alapító elé terjesztése jóváhagyás végett. 

 Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése. 

 A munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottai felett. 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselete harmadik 
személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. 

 Részvénykönyv vezetése. 

 Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint. 
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 Az alapító 8 napon belüli értesítése – a felügyelő bizottság egyidejű 
értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 
kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott 
minimumösszeg (5.000.000.- Ft) alá csökkent, illetőleg ha a Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a 
tartozásokat nem fedezi. 

 A vezérigazgató önállóan jogosult a cégjegyzésre. 

 A DKV Zrt. Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett 
jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint a 
törvényben előirt más adatoknak a cégbírósági bejelentése. 

 Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapszabály 
nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe. 

 A társaság leányvállalatai felett tulajdonosi jogokat gyakorol és a 
leányvállalatok alapító okiratában meghatározottak szerinti hatáskörökben 
eljár. 
 

A vezérigazgató a jogszabályok, a társasági szerződés, Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság alapítója által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési 
kötelezettsége vétkes megszegésével a Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. 
 

A vezérigazgató a Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyeiről szerzett 
értesüléseit társasági titokként köteles megőrizni. 
 

Összeférhetetlenségi szabályok 

A vezérigazgató 

 nem köthet saját nevében a Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 

 nem lehet korlátlanul felelős tagja a Zártkörűen Működő 
Részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági 
társaságnak, 

 nem lehet vezető tisztségviselő a Zártkörűen Működő 
Részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági 
társaságban. 

 

A vezérigazgató megbízása megszűnik 
 

 a tulajdonos általi visszahívással, 

 a megbízási időtartam lejártával, 

 a törvényben szabályozott kizáró okok valamelyikének beálltával, 

 lemondással, 

 elhalálozással. 
 

A vezérigazgató megbízásáról bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági 
társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli 
bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító 
igazgatósága az új vezérigazgató kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. 
A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntések 
meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt 
venni. 
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2.2 FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 

A felügyelő bizottság a Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános 
ellenőrző szerve, mely az alapító legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság 
ügyvezetését, ennek érdekében jogosult és köteles a társaság gazdasági 
tevékenységét ellenőrizni, a vezető tisztségviselőtől, illetőleg a társaság vezető 
állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait 
megvizsgálni. 
 

A felügyelő bizottság tagjait az alapító jelöli ki. A felügyelő bizottsági tagok 
megbízatása 5 évre szól. 
A felügyelő bizottság tagjainak egyharmadát a Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság munkavállalóinak választása alapján hagyja jóvá az alapító 
legfőbb szerve. 
A felügyelő bizottság a Gt-ben, az Alapszabály, az alapító határozataiban 
foglaltak szerint működik, ügyrendje alapján, melyet az alapító legfőbb szerve 
hagy jóvá. 

 
2.3 KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

A könyvvizsgáló a társaság tulajdonosa által kijelölt, a társasággal polgári jogi 
jogviszonyban álló külső személy, szervezet. 
 

Könyvvizsgálóvá az jelölhető, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. 
Amennyiben a könyvvizsgáló a jelölést elfogadja, az esetben a feladatainak 
elvégzésére vonatkozó szerződést a Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
vezérigazgatója köti meg, a polgári jog általános szabályai szerint. 
A könyvvizsgáló megbízatása 5 év határozott időtartamra szól. 
A könyvvizsgáló működéséről az Alapszabály rendelkezik. 

 

A könyvvizsgálói megbízás megszűnik: 

 a tulajdonos általi visszahívással, 

 a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, 

 a törvényben szabályozott kizáró okok valamelyikének beálltával, 

 felmondással, 

 elhalálozással. 
 

A könyvvizsgáló felelőssége: 

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóról szóló jogszabályokban, illetve 
a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok 
alkalmazandók. 

 

3. A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE, 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI RENDSZERE 

 

3.1 A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE 
 

A társaság szervezeti felépítése lineáris, funkcionális. 
A szervezeti felépítés táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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A társaság megbízott vezető tisztségviselője a vezérigazgató. 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, 

b) Közvetlen felettese: 

 a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke. 

c) Munkáltatói jogot gyakorol a: 

 a Zártkörűen Működő Részvénytársaság minden munkavállalója felett 
illetőleg 

 delegálással az 1. sz. melléklet szerint. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 műszaki igazgató, 

 gazdasági igazgató, 

 értékesítési igazgató, 

 forgalmi igazgató,  

 beruházási vezető, 

 minőségügyi vezető, 

 HR vezető  

 kommunikációs és marketing vezető 

 autóbusz ágazati mérnök, 

 vezérigazgatói menedzser asszisztens, 

 belső ellenőr, 

 eljáró, 

 recepciós, 

 környezetvédelmi megbízott, 

 energetikai megbízott,  
 
 
 

3.1.1 Műszaki igazgató 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató, 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 vezérigazgató, 

c) Munkáltatói jogot gyakorol: 

 járműfenntartási üzemvezető, 

 járműfenntartási üzem szellemi és fizikai munkavállalói, 

 infrastruktúra fenntartási üzemvezető, 

 infrastruktúra fenntartási üzem szellemi és fizikai munkavállalói, 

 anyaggazdálkodási osztályvezető, 

 anyaggazdálkodási osztály szellemi és fizikai munkavállalói, 

 technológus - informatikai csoportvezető, 

 technológus, 

 informatikus, 

 adminisztrátor felett, illetőleg 

 delegálással az 1. sz. melléklet szerint. 
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d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 járműfenntartási üzemvezető, 

 infrastruktúra fenntartási üzemvezető, 

 anyaggazdálkodási osztályvezető, 

 technológus - informatikai csoportvezető, 

 adminisztrátor. 
 

3.1.1.1 Járműfenntartási üzemvezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 műszaki igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 műszaki igazgató. 

c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi és fizikai állományú munkavállalói felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 művezető(k), 

 műszaki előkészítő. 
 

3.1.1.2 Infrastruktúra fenntartási üzemvezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 műszaki igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 műszaki igazgató. 

c)  Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi és fizikai munkavállalói felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 hálózat üzemeltetési művezető, 

 alállomás üzemeltetési művezető  

 pályamester, 

 karbantartási előadó. 
 

3.1.1.3 Technológus - informatikai csoportvezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 műszaki igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 műszaki igazgató. 

c) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 technológus, 
 informatikus. 

 

3.1.1.4 Anyaggazdálkodási osztályvezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 műszaki igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 műszaki igazgató. 
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c) Munkáltatói jogokat gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi és fizikai munkavállalói felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 anyaggazdálkodó és kooperátor, 

 anyaggazdálkodó és gépjármű ügyintéző, 

 anyagbeszerző és gépkocsivezető, 

 raktárkezelő(k). 
 

3.1.1.5 Adminisztrátor 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 műszaki igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője:  

 műszaki igazgató. 
 

3.1.2 Gazdasági igazgató 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 vezérigazgató, 

c) Munkáltatói jogot gyakorol: 

 kontrolling vezető, 

 kontrolling csoport és kintlévőség-kezelés szellemi munkavállalói, 

 számviteli és pénzügy osztályvezető, 

 számviteli és pénzügy osztály szellemi munkavállalói, 

 adminisztrátor felett illetőleg 

 delegálással az 1. sz. melléklet szerint. 
d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 kontrolling vezető, 

 számviteli és pénzügy osztályvezető, 

 adminisztrátor. 
 

3.1.2.1 Kontrolling vezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 gazdasági igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 gazdasági igazgató. 

c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi munkavállalói felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 kontrolling előadók. 

 kintlévőség kezelési munkatárs 
 

3.1.2.2 Számviteli és pénzügyi osztályvezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 gazdasági igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 gazdasági igazgató. 
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c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi munkavállalói felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 számviteli és pénzügyi csoportvezető 

 számviteli előadók 

 pénzügyi előadók 
 

3.1.2.3 Adminisztrátor 

a) Munkáltatói jogot gyakorol felette: 

 vezérigazgató, 

 gazdasági igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője:  

 gazdasági igazgató. 
 

3.1.3 Értékesítési igazgató 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató, 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 vezérigazgató, 

c) Munkáltatói jogot gyakorol:  

 értékesítési és elszámoltatási osztályvezető, 

 értékesítési és elszámoltatatási osztály szellemi és fizikai munkavállalói, 

 reklám és értékesítési munkatársak 

 jegyellenőrzési vezető, 

 jegyellenőrzési előadók, 

 ellenőrzési előadók 

 menetjegyellenőrök 

 adminisztrátor 
 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 értékesítési és elszámoltatási osztályvezető, 

 jegyellenőrzési  vezető, 

 adminisztrátor 

 reklám és értékesítési munkatárs 
 

3.1.3.1 Értékesítési és elszámoltatási osztályvezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 értékesítési igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 értékesítési igazgató. 

c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének fizikai munkavállalói felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 pénztárosi csoportvezető, 

 elszámoltatási előadók, 

 központi pénztáros. 
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3.1.3.2 Jegyellenőrzési vezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 értékesítési igazgató 
b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 értékesítési igazgató 
c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének  fizikai munkavállalói felett, 
d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 jegyellenőrzési előadók 

 ellenőrzési előadók 

 menetjegyellenőrök 
 

 
 

3.1.3.3 Adminisztrátor 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 értékesítési igazgató. 
c) Közvetlen munkahelyi vezetője:  

 értékesítési igazgató. 
 

3.1.4 Forgalmi igazgató 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője:  

 vezérigazgató. 

c) Munkáltatói jogot gyakorol: 

 forgalomszervezési vezető, 

 forgalomszervezési vezető területéhez tartozó szellemi és fizikai 
munkavállalói, 

 forgalomirányítási – és ellenőrzési vezető, 

 forgalomirányítási – és ellenőrzési vezető területéhez tartozó szellemi és 
fizikai munkavállalói, 

 forgalmi üzemszervezők területéhez tartozó fizikai munkavállalói 

 forgalmi előadó felett, illetőleg 

 delegálással az 1. sz. melléklet szerint. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 forgalomszervezési vezető, 

 forgalomirányítási – és ellenőrzési vezető, 

 forgalmi üzemszervezők, 

 forgalmi előadó  
 

3.1.4.1 Forgalomszervezési vezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 forgalmi igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 forgalmi igazgató. 

c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi és fizikai munkavállalói felett, 
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d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 forgalmi előadók,  

 teljesítmény ellenőrök 
 

3.1.4.2 Forgalmi üzemszervező (k) 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 forgalmi igazgató 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 forgalmi igazgató 

c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének fizikai munkavállalói (járművezetői) felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 irányítási területének fizikai munkavállalói felett, 
 

3.1.4.3 Forgalomirányítási – és ellenőrzési vezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 forgalmi igazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 forgalmi igazgató. 

c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi és fizikai munkavállalói felett, 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 forgalmi előadó, 

 központi forgalomirányítók 

 forgalomirányítók, 

 forgalmi indító – naplózók, 

 operatív helyszínelő – revizorok, 

 belszolgálatos járművezetők 

 forgalmi indító – tartalék járművezetők 
 

3.1.5 Beruházási vezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató, 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 vezérigazgató, 

c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1.sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi munkavállalói felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 beruházási előadó(k), 
 
 

3.1.6 Minőségügyi vezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató, 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 vezérigazgató, 
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c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1.sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi és fizikai munkavállalói felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 minőségügyi csoportvezető, 

 minőségellenőrök 

 szolgáltatás minőségellenőrök. 

 minőségügyi előadó 
 

3.1.7 HR vezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató, 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 vezérigazgató. 

c) Munkáltatói jogokat gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 irányítási területének szellemi munkavállalói felett. 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 humánpolitikai csoportvezető 

 személyzetfejlesztési előadó 

 iskolavezető 

 munkaügyi előadó 

 bérgazdálkodási előadó 
 

3.1.8 Kommunikációs és marketing vezető 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője: 

 vezérigazgató. 

c) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

  irányítási területének szellemi munkavállalói felett 

d) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 kommunikációs és marketing előadó 

 kommunikációs és marketing asszisztens 
 

3.1.9 Vezérigazgatói menedzser asszisztens 

a) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató. 

b) Közvetlen munkahelyi vezetője:  

 vezérigazgató. 
 

3.1.10 Autóbusz ágazati mérnök 

e) Munkáltatói jogot gyakorol közvetlenül felette: 

 vezérigazgató. 

f) Közvetlen munkahelyi vezetője:  

 vezérigazgató. 

g) Munkáltatói jogot gyakorol az 1. sz. melléklet szerint: 

 műszaki előadó. 

h) Közvetlen irányítása alá tartozik: 

 műszaki előadó. 
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3.2 VEZETŐI MUNKAKÖRÖK, MUNKAVÁLLALÓK ÁLTALÁNOS KÖTELMEI 
 

A társaság vezető állású munkavállalói: 

 vezérigazgató, 

 műszaki igazgató, 

 gazdasági igazgató, 

 értékesítési igazgató, 

 forgalmi igazgató, 
 

A társaság vezető munkakört betöltő munkavállalói: 
 

 forgalomszervezési vezető, 

 forgalomirányítási – és ellenőrzési vezető 

 osztályvezetők, 

 üzemvezetők, 

 beruházási vezető 

 minőségügyi vezető 

 forgalmi üzemszervezők, 

 kommunikációs és marketing vezető, 

 jegyellenőrzési vezető, 

 HR vezető, 

 kontrolling vezető. 
 

3.2.1 A vezető állású és vezető munkakört betöltő munkavállalók alá-, 
fölérendeltségi kapcsolatai 
 
A Zártkörűen Működő Részvénytársaság szervezeti ábrája (2. sz. melléklet) 
mutatja a függelmi, irányítási kapcsolatokat, az alá - fölérendeltségi 
viszonyokat. 
 
Minden szervezeti egység vezetője csak a vezérigazgatótól, vagy közvetlen 
munkahelyi vezetőjétől fogadhat el utasítást. Ettől csak rendkívüli (pl. 
kárelhárítás) esetben lehet eltérni. 
 
Az utasításokat a felettes vezetők továbbítják a végrehajtásban illetékes 
beosztottakhoz. 
Rendkívüli esetben beosztott részére közvetlenül kiadott utasítást követően, 
annak kiadója az érintett terület vezetőjét a legrövidebb időn belül tájékoztatni 
köteles. 

 
3.2.2 A vezető munkakört betöltő munkavállalók általános feladatai és 

felelősségük 
 

Feladataik: 

 az általuk vezetett szakmai terület (szervezeti egység) képviselete, 

 a Zártkörűen Működő Részvénytársaság célkitűzéseinek és 
tervfeladatainak a szervezetre vonatkozó érvényesítése, 

 a szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos célkitűző, 
koncepcióalkotó, tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési 
feladatok ellátása, a meghatározott költségkeretek betartásával, 
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 az irányított szervezet integrált irányítási rendszer szerinti működésének és 
munkafeltételeinek biztosítása a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően, 

 a szervezet erőforrásaival való gazdálkodás, 

 munkaköri feladatok és hatáskörök meghatározása, 

 a munkamódszerek fejlesztése, 

 az irányítása alá tartózó munkavállalók munkavégzésének értékelése, 

 a társasági titkok megőrzése, ennek megtartását a beosztottaktól is 
megkövetelni, 

 az irányítása alá tartozó munkavállalók gyors, pontos tájékoztatása, az 
információk átadása 

 
Felelősek: 

 a szervezet feladatait, működését szabályozó előírások betartásáért, 
betartatásáért, 

 a munkafegyelem, bizonylati fegyelem betartásáért, 

 a munkafeladatok szakszerű ellátásáért, elvégeztetéséért, 

 az adatszolgáltatások, határidők betartásáért, 

 a szervezeti egységek közötti együttműködés biztosításáért, 

 a Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonának megőrzéséért, 
védelméért, 

 az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és vasútbiztonsági 
előírások betartásáért, 

 az irányítása alá tartozó munkavállalók szakmai fejlődéséért. 

 az irányítása alá tartozó munkavállalók tájékoztatásának 
visszacsatolásáért. 

 
A Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető munkakört betöltő 
munkavállalói - az elévülési határidőn belül – munka-, polgári- és büntetőjogi 
felelősséggel tartoznak a meghatározott feladatok elvégzéséért. 
 

3.2.3 A vezető munkakört betöltő munkavállalók általános jogai 

A vezető munkavállalók munkaköri jogát képezi: 

 a feladat - és hatáskörükbe tartozó illetve munkájukat érintő társasági 
döntések időben való megismerése és véleményezése, 

 a munkavégzéshez szükséges rendszeres vagy egyedi információk 
megismerése, 

 szabályozott keretek között képviseleti, aláírási és utalványozási jog 
gyakorlása, 

 az irányítása alá tartozó munkavállalók kérelmeinek elbírálása, 
véleményezése, 

 hatáskörükbe utalt feladatok végrehajtási módjának, módszereinek 
kialakítása, ellenőrzése, hiányosságok megszüntetése. 

 
3.2.4 A vezető munkakört betöltő munkavállalók munkáltatói jog gyakorlása 

A szervezeti egységek vezetői az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett az 
1. számú melléklet szerint munkáltatói jogkört gyakorolnak. 

A szervezeti egységek vezetőjének a munkáltatói jogkörét összeférhetetlenség 
esetén (pl. társadalmi funkció) a munkavállaló munkaköri leírásában kell 
korlátozni. 
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A munkáltatói jogkört gyakorló munkakörök betöltése erkölcsi bizonyítványhoz 
kötött. 

Az erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörök jegyzékét a 3. sz. melléklet 
tartalmazza.  
 

3.2.5 Helyettesítés 

A vezérigazgatót távolléte illetve akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató 
helyettesíti a társaság általános napi ügyeiben. 

A szervezeti egységek vezetőinek helyettesítésére - távollétük, 
akadályoztatásuk esetén a 4. sz. mellékletben és a munkaköri leírásban 
meghatározott munkakörök betöltői jogosultak. 

A beosztott szellemi munkavállalók helyettesítésének rendjét a szervezeti 
egységek vezetői határozzák meg a munkaköri leírásokban. A helyettesítési 
sorrendet, a terjedelmét, korlátait, hatáskört és felelősséget minden esetben 
meg kell határozni. 
 

3.2.6 Általános vezetői ellenőrzés 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkaszervezetében dolgozó vezető 
munkavállalók kötelesek: 

 a gazdálkodási, ügyviteli folyamatokba épített – belső szabályzatokban, 
munkaköri leírásokban rögzített - ellenőrzéseket végrehajtani, 

 az aláírási joguk gyakorlása során a lényeges gazdasági vagy egyéb 
kihatással járó intézkedések, kötelezettségvállalások, engedélyek 
indokoltságát tartalmi helyességét ellenőrizni, 

 a szervezeti egység feladatainak teljesítését, az intézkedések 
végrehajtását, az irányítása alá tartozó munkavállalókat rendszeresen 
ellenőrizni, 

 a vezetői ellenőrzést megfelelően dokumentálni kell. 
 

3.3 A SZERVEZETI EGYSÉG BEOSZTOTT MUNKAVÁLLALÓINAK ÁLTALÁNOS 
KÖTELMEI 

 
3.3.1 A beosztott munkavállalók kötelezettségei 

 

A munkavállaló köteles: 

 a munkaszerződésben vállalt időben és helyen munkára képes állapotban 
megjelenni, a munkaidő alatt munkát végezni, vagy a munkavégzés céljából 
munkáltató rendelkezésére állni, 

 munkaköri feladatát megismerni, a munkáját személyesen ellátni, a 
munkavégzést az előírt határidőre és minőségben elvégezni, a bizonylati 
fegyelmet betartani, 

 a munkarendet betartani és a társasági titkot megőrizni, 

 a munkavégzés során munkatársaival együttműködni, 

 váratlan esetben a munkavégzését akadályozó körülményt a közvetlen 
munkahelyi vezetőjével legrövidebb időn belül közölni, 

 
3.3.2 A beosztott munkavállalók jogai 

 

 a társaság Felügyelő Bizottságába tagként történő jelölés, 

 érdekeik képviselete az érdekképviseletek útján, 
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 szabályozott keretek között élhetnek a sztrájk jogával, 

 javaslatot tehet a munkavégzés hatékonyságának növelésére, a 
munkakörülmények javítására, a társasági vagyon védelmére, 

 a megfelelő szintű munkavégzés tárgyi feltételeinek és a szükséges 
információk, iránymutatások igénylése, 

 szabálytalan munkavégzésre való utasítás kifogásolása, illetve az Mt. 
szerinti megtagadása, 

 a társaság érdekeinek megfelelő szakmai továbbképzések 
kezdeményezése. 

 

3.4 DÖNTÉSI HATÁSKÖRÖK 
 

Jellemző kapcsolati formák: 
 

Vezérigazgató: jogosult minden társasági és munkaszervezeti ügyben a 
munkavállalókat utasítani. 

 

Műszaki igazgató: utasítást adhat a közvetlen irányítása alá tartozó terület 
ügyeiben, továbbá a vezérigazgató távollétében a vezérigazgató által 
meghatározott ügyekben. 

 

Gazdasági igazgató: utasítást adhat a közvetlen irányítása alá tartozó terület 
ügyeiben, valamint a Zártkörűen Működő Részvénytársaság gazdasági 
ügyvitelét, számvitelét érintő ügyekben, továbbá a vezérigazgató távollétében a 
vezérigazgató által meghatározott ügyekben. 

 

Értékesítési igazgató: utasítást adhat a közvetlen irányítása alá tartozó terület 
ügyeiben, továbbá a vezérigazgató távollétében a vezérigazgató által 
meghatározott ügyekben. 

 

Forgalmi igazgató: utasítást adhat a közvetlen irányítása alá tartozó terület 
ügyeiben, továbbá a vezérigazgató távollétében a vezérigazgató által 
meghatározott ügyekben. 

 
 

A társasági alkalmazottakra vonatkozó döntést előkészítő és döntést hozó 
hatáskörök részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 

 

3.5 SZAKMAI ALKALMASSÁG 
 

A társaság munkavállalóira vonatkozó képesítések, szakmai alkalmassági 
elvárások a 6. sz. mellékletben kerülnek meghatározásra. 
A társaság humánpolitikájának főbb alapelveit és munkavállalókkal szembeni 
egyéb követelményeket továbbiakban vezérigazgatói utasításban kell 
szabályozni. 
A vasúti közlekedés biztonságával közvetlenül összefüggő, a vasútbiztonsági 
engedély és tanúsítvány 6. számú mellékletében meghatározott munkakörökre 
a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározottak is érvényesek. 

 
 

3.6 SZOLGÁLATI ÚT BETARTÁSA 
 

A társaság szervezeti felépítéséből adódóan, az ügyek intézése során a 
szolgálati út betartása a társaság valamennyi munkavállalójára nézve kötelező. 
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A munkavállalóknak a munkavégzés során felmerülő problémák megoldására 
közvetlen munkahelyi vezetőjükhöz kell fordulniuk. 
Ha a munkavállaló nem ért egyet az általa felvetett probléma megoldásával, 
úgy felsőbb vezetőhöz fordulhat, a munkahelyi vezetőjének egyidejű 
tájékoztatása mellett. 

 

A felsőbb szintű vezetőnek a döntése meghozatala előtt mindkét felet meg kell 
hallgatnia és döntéséről tájékoztatni kell őket. 

 
 
 

3.7 INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ALKALMÁVAL 
 

Rendkívüli események alkalmával a mindenkor érvényes szabályozások szerint 
kell eljárni. 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál alkalmazott hivatalos munkaidő 
letelte után rendkívüli események bekövetkezése esetén a szolgálatban lévő 
központi forgalmi irányító a Zártkörűen Működő Részvénytársaság egészére 
kiterjedő intézkedési és utasítási joggal, felelősséggel van felruházva. 

A központi forgalmi irányító intézkedési és utasítási joga mindaddig teljes körű, 
amíg intézkedési joggal rendelkező vezető a rendkívüli esemény helyszínére 
megérkezik és tájékozódás után az irányítást át nem veszi. 

 

3.8 A BELSŐ INFORMÁCIÓS RENDSZER 
 

A társasági belső információs rendszerének feladata a társaság gazdaságos és 
hatékony működéséhez a megfelelő információk biztosítsa. 

 

Az információforrások: 

 értekezletek, 

 állománygyűlések, 

 rendszeresen elrendelt belső jelentések, adatszolgáltatások, 

 beszámoltatások, tájékoztatások, 

 a folyamatokba épített ellenőrzések, 

 belső információs központ (IntraNet), 

 hírlevél, 

 az aláírási jog gyakorlása. 
 

 

Az információk közlési módja: 

 Az információk - jellegüktől és az információt kérő elhatározásától, 
rendelkezésétől függően - írásban, vagy szóbeli formában is megadhatók. 

 A szóbeli tájékoztatáson túlmenően az értekezletekről szükség szerint 
jegyzőkönyvet kell felvenni és azokat vagy azokból készült kivonatokat az 
ügyben érdekeltek részére meg kell küldeni.  

 Minden esetben írásba kell foglalni a rendszeresen előirt 
adatszolgáltatásokat, jelentéseket.  
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Az információk áramlása: 

 Az információkat minden esetben a célzott iránynak megfelelően a 
szolgálati útnak betartásával a legrövidebb úton, a legkevesebb 
információtorzulással kell eljuttatni. 

 Az információ áramlása történhet vezetők, szervezeti egységek és 
munkavállalói képviseletek között. 

 Az információk eljuttatása a társaság munkavállalói felé a belső 
számítógépes hálózaton (Intranet) valamint a kommunikációs és marketing 
területen keresztül is történik. 

 

Az információ áramlásának, eljutásának ellenőrzése: 

 visszacsatoló lap kitöltésével, 

 kérdőívek kitöltésével. 
 

A kötelezően előirt, rendszeres információkat a belső szabályozások és az esetenkénti 
intézkedések, utasítások tartalmazzák.  
 

Állománygyűlésre külön meghívó kerül küldésre az érdekképviseleti szervek megbízott 
vezető tisztségviselőinek. 
 

3.9 AZ UTALVÁNYOZÁSI JOG 
 

A társaság pénzeszközei és egyéb anyagi eszközei feletti rendelkezés utalványozással 
történik. 
 

Az utalványozási jogok rendjét, illetve korlátozását vezérigazgatói utasításban kell 
meghatározni. 
Az utalványozásra jogosultak nevét, munkakörét és utalványozási joguk terjedelmét, 
valamint sajátkezű aláírásukat tartalmazó hirdetményt a raktárakban ki kell függeszteni. 
Az utalványozók írásbeli értesítése, a hirdetmény kifüggesztése a logisztikai 
osztályvezető felelőssége. 
Az utalványozók aláírás előtt kötelesek meggyőződni a felhasználásra kiírt mennyiség 
és minőség indokoltságáról, szükségességéről. Kötelesek ellenőrizni a rendeltetésszerű 
és takarékos felhasználást. 
 
3.9.1 Pénzintézeti számlák feletti rendelkezésre jogosultak 

 

A pénzintézeti számlák felett a következők jogosultak rendelkezni: 
 

 Vezérigazgató önállóan, 

 a vezérigazgató által feljogosított alábbi személyek közül ketten együttesen: 

 gazdasági igazgató 

 számviteli és pénzügyi osztályvezető 

 számviteli és pénzügyi csoportvezető, 

 kontrolling vezető. 
 

Fentiek részére megállapított aláírási jogosultságot, és az abban történő változásokat a 
pénzintézetekhez a gazdasági igazgatónak haladéktalanul be kell jelenteni. 
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Az OTP Bankban a DV Zrt tagvállalatai által működtetett cash-pool rendszerbe 
bevont bankszámlák feletti átutalásforgalomra vonatkozó rendelkezési jogokat a 
fentiek mellett a vonatkozó DV Zrt. Elnök-Vezérigazgatói utasítás szabályozza. 

 
 

3.9.2 Központi pénztári kifizetések utalványozására jogosultak 
 

 vezérigazgató önállóan, 

 a vezérigazgató kivételével a társaság vezető állású munkavállalói és a 
számviteli és pénzügyi osztályvezető közül ketten. 
 

Az utalványozás során, kettős aláírás esetén az egyik aláírónak minden esetben a 
gazdasági területhez tartozó jogosultnak kell lennie. Az utalványozók aláírását 
tartalmazó hirdetményt a központi pénztárnál ki kell függeszteni. 
 
3.9.3 Anyagutalványozásra jogosultak 
 

Teljes körű utalványozási joggal rendelkezők 
 

 a vezérigazgató, 

 az igazgatók, 
 

Korlátozott utalványozási joggal rendelkezők 
 

A vonatkozó vezérigazgatói utasításban szabályozottak szerint. 

A korlátozott utalványozási joggal rendelkezők csak a részükre meghatározott 
anyagokat utalványozhatják. 

 

 
3.9.4 Számlák kifizetésének utalványozása 

 

Függetlenül a teljesítést igazoló és a számla ellenőrzését végző személyétől, a 
számlák kifizetésének utalványozására a következők jogosultak: 
 

 1 MFt feletti számlákat a vezérigazgató, 

 1 MFt alatt: A vonatkozó vezérigazgatói utasításban szabályozottak szerint. 
 

A 100 eFt feletti megrendelésekről a vezérigazgatót előzetesen tájékoztatni kell. 
 

3.10 SZERZŐDÉSEK 

 
A társaság nevében szerződés aláírására jelen szabályzat 1.3. pontjában 
szereplő cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók jogosultak. A szerződések 
aláírására minden esetben jogi véleményezés és a gazdasági terület 
vezetőjének ellenjegyzése után kerülhet sor. Cégszerű aláírás előtt az aláírásra 
megküldött szerződéseken minden esetben szerepelnie kell az illetékes 
szakterületi vezető aláírásának. 
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3.11 ÜZLETI TITOK 
 
Üzleti titoknak minősül a társaság szervezetére, működésére, ügyvitelére 
vonatkozó minden olyan adat, okmány, műszaki megoldás vagy egyéb 
információ és dokumentáció, melyeknek illetéktelen személlyel illetve 
szervezettel történő közlése a társaságra vagy a társaság bármely 
munkavállalójára nézve hátrányos következménnyel járhat. A munkavállaló 
üzleti titok megőrzésére vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben a 
vonatkozó törvényi előírás ellenkező rendelkezést tartalmaz. 
 
Üzleti titok körét érintik az alábbiak: 
 

 a közbeszerzési és a versenyeztetési eljárási kötelezettség az 
előkészítésétől a szerződés teljesítésig a vonatkozó jogszabályokban, 
szabályzatokban és a szerződésben meghatározott módon, 

 a társaság tevékenységének üzemi költség adatai és belső gazdasági 
beszámolói, 

 üzletpolitikai tervek, határozatok, 

 üzleti és fejlesztési tervek adatai, számítási anyagai, 

 társasági döntések előkészítésére szolgáló adatok, információk 

 üzleti partnerekkel kötött szerződések, 

 a honvédelmi és polgári védelmi iratok, 

 társasági titoknak minősített technológiai leírások, utasítások, 

 az újítások iratai, dokumentációi a döntésig, 

 a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok, iratok, nyilvántartása, 

 ellenőrzés során feltárt bizalmas jellegű anyagok, 

 munkavállalókkal szembeni eljárások adatai, a határozat jogerőre 
emelkedéséig, 

 vezérigazgató által társasági titoknak minősített egyéb adatok, 
dokumentumok. 

 

3.12 TÁJÉKOZTATÁSI, NYILATKOZATTÉTELI JOGOSULTSÁG 
 

A nyilatkozattétel, valamint a külső kommunikáció megszervezése minden 
esetben a vezérigazgató hozzájárulása mellett a kommunikációs és marketing 
vezető feladata.  
 
A tömegkommunikációs szervezetek részére a szükséges tájékoztatás, 
nyilatkozat megadása a társaság egészét érintő kérdésekben a vezérigazgató 
joga, melyet esetileg az általa megjelölt személynek átadhat. Ennek 
megfelelően a szakterületükre vonatkozó kérdésekben tájékoztatást adhat a 
műszaki igazgató, a gazdasági igazgató, az értékesítési igazgató, a HR vezető, 
a forgalmi igazgató és a beruházási vezető. 
Ha nyilatkozattétel esetén nincs mód a vezérigazgató előzetes tájékoztatására, 
úgy a nyilatkozat megtétele után a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell 
a vezérigazgatót. 

 

A nyilatkozattevőnek biztosítania kell, hogy olyan tájékoztatás kerüljön 
nyilvánosságra, mely megfelel a társaság hivatalos álláspontjának, nem sérti a 
társaság gazdasági érdekeit, nem sérti a társasági titkot és szem előtt tartja a 
társaság jó hírnevét.  
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Nem adható tájékoztatás folyamatban lévő versenyeztetési, pályáztatási, 
kártérítési vagy büntetőjogi eljárásról, valamint szakmai, munkafolyamatokról, 
illetve olyan kérdésekről, melyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő 
hatáskörébe tartozik. 

 

A közölt adatok szakszerűségéért és objektivitásáért a nyilatkozattevő a felelős. 
 

4. A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI 
RENDSZERE 

 

4.1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI ELVEK, SZEMPONTOK 
 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályozási rendszerének kialakításakor az 
alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

 a jogszabályokat, a cég mikro- és makro környezetét, 

 az integrált irányítási rendszer követelményeit, 

 a szabályzatok, utasítások alkossanak szerves egységet, egymásra 
épüljenek, ne legyen közöttük ellentmondás, 

 a szabályzat, utasítás szövege legyen egyszerű, világos, közérthető. 
 

4.2 SZABÁLYZATOK 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályozási rendszerének kialakításáért, 
működtetéséért a vezérigazgató a felelős. 

A szabályzatok kidolgozását, nyilvántartását és karbantartását külön utasításban 
kell szabályozni. 
 

4.3 UTASÍTÁSOK, TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSOK 

A Zártkörűen Működő Részvénytársaság egészére, illetve meghatározott 
szervezeti egységekre vonatkozóan, az eseti feladatok vagy döntések 
végrehajtására utasítások, meghatározott munkafolyamatokra technológiai 
utasítások adhatók ki. 

Az utasítások nem lehetnek ellentétesek hatályban lévő jogszabályokkal, 
szabályzatok és szabványok előírásaival. 

Az utasítások kidolgozása, egyeztetése, véleményeztetése, jóváhagyásra való 
előterjesztése az utasítás tárgyának megfelelő szakmai szervezeti egység 
vezetőjének feladata. 

A vasúti balesetek és egyéb események vizsgálati szabályozásának elkészítése 
és a közlekedési hatóság általi jóváhagyatása a szakági igazgató(k) feladata. 

A technológiai utasítások elkészíttetése a szakági igazgatók feladata. 

A technológiai utasítások kidolgozása, a szakterületekkel való egyeztetése, 
jóváhagyásra való előterjesztése az utasítás készítőjének a feladata. 

Az utasítások nyilvántartása és az adott éven belüli sorszámok kiadása a 
menedzser asszisztens- titkárnő feladata. 

A technológiai utasítások nyilvántartása és a nyilvántartási szám kiadása az adott 
szakterület feladata. 
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Utasítások kiadására jogosultak: 

 vezérigazgató, 

 igazgatók, 
 

4.4 A TERVEZÉS 

A társaság működését stratégiai és taktikai tervek keretei között végzi. A 
társasági tervezés folyamatát, valamint az elkészítendő tervek körét a külső és 
belső információk alapján a tulajdonos elvárásainak megfelelően - a 
vezérigazgató határozza meg. A tervek tartalmáért, határidőben való 
elkészítéséért a vezérigazgató és közvetlen irányítása alá tartozó igazgatók, 
vezetők a felelősek. 

A tervezés során biztosítani kell: 

 a célokat, feladatokat és teljesítésük feltételeit, 

 a tulajdonosi és a társasági célkitűzések összhangját, 

 a tervkészítés menetében a szakterületek érdemi részvételét, 

 az operatív beavatkozás lehetőségét. 
 

Társasági tervek: 

a) Stratégiai terv, 
b) Üzleti terv: 

 Mérleg, 

 Eredmény terv, 

 Létszámterv és személyi jellegű költségterv, 

 Beruházási terv, 

 Likviditási terv, 

 Kintlévőségek, 

 Karbantartási terv, 

 Kommunikáció, 

 Oktatási terv, 

 Szakterületi üzemi szintű tervek 
 

c) Gazdasági terv (szervezeti egységekre bontva) 
d) Környezetvédelmi terv. 

 

4.5 MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

A munkaköri leírás a munkavállaló által elvégzendő feladatok tételes 
felsorolását, a hatáskörök és jogkörök meghatározását tartalmazza. 

Munkaköri leírást a vezető állású munkavállalók kivételével valamennyi 
munkavállalóra el kell készíteni. A munkaköri leírások készítésekor a 
munkafolyamatban érintett társ szervezeti egységek vezetőit tájékoztatni kell. 

A munkaköri leírás elkészítése és a munkavállaló részére történő átadása a 
munkáltatói jogkört gyakorló vezető feladata. 

A munkaköri leírás a munkavállaló aláírásával a kiadás időpontjától érvényes. 
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A munkaköri leírást a közvetlen munkáltatói jogkör gyakorlójának változás 
esetén felül kell vizsgálni és módosítani. 

A munkaköri leírás 1-1 példányát át kell adni: 

 a munkavállalónak, 

 a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek, 

 a munkavállaló személyi anyagát nyilvántartó személynek. 

A munkaköri leírások tartalma a következő: 

 munkakört betöltő munkavállaló adatai, 

 munkakör betöltéséhez szükséges követelmények, 

 munkakör elhelyezkedése a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 
szervezetében, 

 munkakör célja 

 feladatok tételes felsorolása, 
hatáskör, jogkör pontos meghatározása (aláírási-, utalványozási 
jogosultság, stb.) 

 felelősségi kör meghatározása, 

 tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség felsorolása, 

 munkakapcsolatok rögzítése, 

 helyettesítéssel összefüggő kérdések meghatározása, 

 a munkaköri leírás érvénybe lépésének időpontja, 

 a jóváhagyó (munkáltatói jogkört gyakorló vezető) aláírása, 

 munkavállaló aláírása. 
 

4.6 MUNKAKÖRÖK ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
 

Vezetői és önálló ügyintézői munkakörben történő személyi változás esetén a 
munkakört jegyzőkönyvileg kell átadni, illetve átvenni. 
 

A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmazni: 

 az átadás-átvétel helyét, időpontját, tárgyát, 

 az átadó és átvevő és további résztvevők nevét, munkakörét 

 az átadó munkaköréhez tartozó adatokat, iratokat, 

 a folyamatban lévő feladatokat, kötelezettségeket, dokumentációkat, 

 az átadó nyilatkozatát, mely szerint a munkakörrel kapcsolatos minden 
lényeges ügyben tájékoztatást adott, 

 átadó, az átvevő és a résztvevők aláírását. 
 

Vezetői munkakör átadás-átvételét a társaság megbízott ügyvédje jelenlétében 
kell végrehajtani. 
 

A jegyzőkönyv egy példányát kapja: 

 a munkakört átvevő, 

 a munkakört átadó, 

 a munkakört átvevő közvetlen felettes vezetője, vagy az erre kijelölt 
helyettes 

 a társaság ügyvédje (vezetők esetében). 
 

A munkaviszony megszűnésekor a munkakör átadását és átvételét a 
munkavállalónak legkésőbb a munkában töltött utolsó munkanapjáig végre kell 
hajtani. 
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4.7 VEZETŐI ÉRTEKEZLET 
 

4.7.1 Operatív vezetői értekezlet: 
 

Résztvevők: 

 vezérigazgató, 

 műszaki igazgató, 

 gazdasági igazgató, 

 értékesítési igazgató, 

 forgalmi igazgató, 

 beruházási vezető, 

 minőségügyi vezető, 

 HR vezető, 

 kommunikációs és marketing vezető 

 meghívottak. 
 

Gyakoriság: szükség szerint, körülbelül két hetente. 
 

4.7.2 Társasági vezetői értekezlet. 
 
Résztvevők: 

 vezérigazgató, 

 igazgatók, 

 beruházási vezető, 

 minőségügyi vezető, 

 forgalomszervezési vezető 

 forgalomirányítási – és ellenőrzési vezető, 

 forgalmi üzemszervezők, 

  jegyellenőrzési vezető, 

 HR vezető, 

 kommunikációs és marketing vezető, 

 kontrolling vezető, 

 osztályvezetők, 

 üzemvezetők, 

 belső ellenőr 

 meghívottak., 
 

Gyakoriság: negyedévente 
 

4.8 TÁRSASÁGNÁL MŰKÖDŐ BIZOTTSÁGOK 
 
4.8.1 Selejtezési Bizottság 

 

Feladata: a selejtezés végrehajtása a társasági feleslegessé vált vagyontárgyak 
hasznosításának és selejtezésének szabályzata előírásai szerint. 

Tagjai: 

 számviteli és pénzügyi osztályvezető, 

 anyaggazdálkodási osztályvezető, 

 beruházási vezető (tárgyi eszköz esetén), 

 műszaki minőségellenőr (készletek selejtezése esetén), 

 illetékes szakterület vezetője, illetve az általa kijelölt személy. 
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5. FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK 
 

5.1 A VEZÉRIGAZGATÓ FELADATA ÉS JOGKÖRE 

 

A Vezérigazgató feladatköre a 2.1. pontban foglaltakon túl: 
 

 Társasági célkitűzések és stratégia meghatározása az alapító elvárásainak 
figyelembevételével; 

 Kialakítja, irányítja és ellenőrzi a Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
munkaszervezetét és integrált irányítási rendszerét; 

 Tervezési és beszámolási irányelvek kidolgozása és alkalmazása; 

 Költség- és teljesítményszámítási módszerek bevezetése az alapító 
szakmai útmutatása alapján; 

 Társasági befektetési és hitelpolitika kidolgozása, az alapító elé terjesztése, 

 Társasági likviditás tervezés és végrehajtás menedzselése; 

 Költségvetési kapcsolatok kezelése; 

 Szakmai szabályzatok alapelveinek meghatározása; 

 A társaságra bízott vagyontárgyak üzemeltetésének biztosítása, hozamok 
vizsgálata, hozamnövelő intézkedésekre javaslattétel; 

 Fejlesztési és beruházási célkitűzések meghatározása, az alapító 
prioritásának megfelelő tervezése és végrehajtása; 

 Tervtől eltérő beruházások fedezetének biztosítása; 

 Fejlesztésekhez pályázati lehetőségek felkutatása, pályázati folyamatok 
menedzselése; 

 Társaságon belüli szolgáltatások rendszerének kialakítása, működtetése; 

 Készenlét elrendelése; 

 Logisztika működési feltételeinek biztosítása; 

 Marketing- és kommunikációs tevékenység menedzselése; 

 Szolgáltatási színvonal növelése, fejlesztése; 

 Társaságon belül kommunikációs rendszer kialakítása, működtetése; 

 Az iktatási és irattárazási feladatok irányítása; 

 Szponzorálás az alapító iránymutatása alapján; 

 Társasági humán stratégia kialakítása; 

 Szociálpolitikai irányelvek kialakítása; 

 Teljesítmény értékelési rendszer kialakítása és működtetése; 

 A társaság informatikai rendszerének kialakítása, működtetése; 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptevékenységét végző 
területek közvetett irányítása, beszámoltatása; 

 Belső- és minőségellenőrzési tevékenység irányítása; 

 A forgalom lebonyolításához, a társaság eszközeinek fenntartásához 
biztosítja a műszaki, gazdasági és szakmai feltételeket; 

 Az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és vasútbiztonsági (az 
Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó fejezetei szerinti) 
feladatok meghatározása, a feltételek megteremtése; 

 Irányítja a társaság, igazgatási, rendészeti és katasztrófavédelmi 
tevékenységét; 

 Kapcsolat tartása az érdekképviseleti szervezetekkel az Mt., a KSZ és jelen 
szabályzat szerint. 

 Új jogszabályok életbelépésekor, addig nem szabályozott feladatok 
kiosztása vezérigazgatói hatáskörbe tartozik. 
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5.2 HR TERÜLET 

 
5.2.1 A HR vezető feladata és jogköre 

 
 Feladata és felelőssége a külső és belső jogi és gazdasági környezettel, a 

mindenkor hatályos Munka Törvénykönyvének, valamint Kollektív 
Szerződésnek az egyes rendelkezéseivel összhangban a részvénytársaság 
humán erőforrás gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységeinek 
tervezése, szervezése, koordinálása és ellenőrzése, a teljes szervezeten 
belül történő összehangolása. 

 A szakterületére vonatkozó valamennyi jogszabály, belső szabályzat, 
igazgatói és vezérigazgatói utasítás, valamint az integrált irányítási 
rendszer szabályainak folyamatos figyelemmel követése, a betartatás, a 
humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek szervezése 
és koordinálása alatti alkalmazás, a megfelelés koordinálása, ellenőrzése. 

 A szakterületét érintő egészség-, tűz-, és környezetvédelmi-, valamint 
munka-, és vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv 
vonatkozó fejezetei szerinti) feladatok végrehajtása. 

 A szervezet humán erőforrás stratégiai céljainak meghatározása. 

 A teljes szervezetet érintő létszámigények meghatározásának koordinálása 
és kontrollálása. A hatékony működéshez indokolt létszám szinten 
tartásának biztosítása, az ehhez kapcsolódó toborzási, kiválasztási és 
beillesztési, valamint létszám-racionalizálási folyamatok koordinálása és 
kontrollálása. 

 Az egész szervezetre kiterjedő és érvényes munkaerő toborzási, 
kiválasztási és beillesztési rendszerek, munkamódszerek fejlesztése és 
folyamatos működtetése. Biztosítja az elvárt minőségű és mennyiségű 
munkaerőt. A jelentkezői adatbázist kizárólagosan kezeli és gondozza. A 
kiválasztási folyamat lezárását követően a kiválasztási döntés 
meghozatalában javaslatot tesz, illetve szakmai szempontok alapján 
vétójoggal élhet, amelyet csak a vezérigazgató, vagy annak megbízott 
helyettese bírálhat felül. Vezeti és koordinálja a beillesztési folyamatot. A 
munkavállalók be-, és kiléptetésével kapcsolatos adminisztratív folyamatok 
és bejelentési kötelezettségek koordinálása és ellenőrzése.  

 A munkavállalók teljesítmény-értékelését szolgáló rendszer kidolgozása, 
bevezetése, működtetése. A teljesítmény-értékelési rendszer 
kapcsolatának kiépítése a munkavállalók ösztönzési programjaival. A 
szervezet munkavállalóinak értékelését követően javaslatot, drasztikus 
vagy tartós munkateljesítmény-csökkenés alkalmával, illetve kimagasló 
munkateljesítmény vagy kiugró teljesítménynövekmény eseteiben kötelező 
érvényű javaslatot tehet bármely munkavállaló további, képzésére, 
javadalmazására, vagy foglalkoztatására vonatkozóan. 

 A szervezet munkavállalóinak képzését és fejlesztését támogató képzési 
rendszer kidolgozása és működtetése. A képzési rendszer kialakítása 
kiterjed a munkavállalók kompetenciáinak a felmérésére. Az éves képzési 
és oktatási terv összeállítása. A képzési rendszer keretein belül a 
szakoktatói csoport tevékenységének kereteinek meghatározása 
koordinálása és ellenőrzése. A képzési terv alapján a szervezet külső és 
belső fejlesztési programjainak, képzéseinek szervezése, irányítása és 
ellenőrzése. 



ED 087; V:2; 

 

 

Nyilvántartási szám:     SZ01;   V:12;  Lapszám: 38/72. 

 A béren kívüli ösztönzési és juttatási rendszer fejlesztése a különböző 
szervezeti egységek és a reprezentatív érdekképviseletek vezetőivel. 
Ennek keretein belül a szervezet szociálpolitikai jellegű, egyéb jóléti célú 
intézkedéseinek és juttatásainak működtetése, koordinálása, valamint a 
mindenkor hatályos kollektív szerződés szerinti juttatásoknak az azokra 
egyértelműen jogosult munkavállalók részére történő dokumentált 
kiosztásának szervezése és ellenőrzése. A munkavállalók ösztönzésének 
egyik fontos eszközeként a karriertervezési és tehetségmenedzsment 
programok kialakításának és működtetésének koordinálása, irányítása és 
ellenőrzése. 

 A humánerőforrás gazdálkodás keretében pályázati-, támogatási 
lehetőségek folyamatos figyelése, igénybevételi lehetőségek előkészítése 

 Javaslat a szakterületét érintő számítástechnikai eszközök és szoftverek 
kiválasztására, rendszerbe való illesztésére, informatikai eszközpark 
fejlesztésére. 

 A szellemi foglalkozású munkavállalók munkaidő-nyilvántartása kezelése, 
ellenőrzése. 

 A munkakörök leírásainak kialakítása, kezelése. A módosítások 
átvezetésének koordinálása és ellenőrzése. Új munkakörök létrejötte 
esetén a munkaköri leírások elkészítésének szervezése. 

 A pontos, határidőre történő bérszámfejtéshez kapcsolódó adatoknak a 
jövedelem-elszámolás számára való feladásának a biztosítása. 

 Szakterületéhez tartozó külső és belső statisztikai adatszolgáltatási, 
bevallási kötelezettség teljesítésének koordinálása és ellenőrzése, 

 A részvénytársaság ügyviteli, szabályzatkezelési és szabályzat-
harmonizációs tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése. Az 
újonnan kiadásra kerülő, illetve módosított szabályzatok közzétételének, 
kommunikációjának biztosítása.  

 Rendszeresen tájékoztatatja a vezérigazgatót az irányítása alá tartozó 
terület tevékenységéről. 

 Jelzéssel és javaslattal élhet a munkáltatói jogkört gyakorlók és szervezeti 
egység vezetők felé az egyes munkavállalók saját munkakörükben történő 
folyamatos foglalkoztatását illetően, amennyiben a munkavállaló ellátott 
munkaköréből adódóan a számára kötelezően előírt orvosi alkalmassági 
vizsgálatával (alkalmas minősítéssel) nem rendelkezik, a szükséges 
képzési és vizsgakötelezettségeinek nem tett eleget, illetve okmányai 
nincsenek, hiányosak, vagy nem megfelelőek. 

 A szervezet belső információs rendszerének és csatornáinak koordinálása. 
Az ehhez szükséges információáramoltatási módok és csatornák 
kifejlesztésének és kiépítésének, üzemeltetésének szervezése és 
ellenőrzése.  

 Belső munkavállalói elégedettség-vizsgálat megtervezésének, 
lebonyolításának, az eredmények kiértékelésének és elemzésének, 
valamint ezek hatékony kommunikációjának, a munkavállalók és a 
menedzsment felé való visszajelzésének a koordinálása és szervezése.  

 A szervezet hatékony és eredményes működésére, a szervezet 
folyamataira, felépítésére és struktúrájára vonatkozóan további 
szervezetfejlesztési célú javaslatokat tehet a menedzsment és a 
vezérigazgató számára. 

 A humán kontrollinghoz tartozó mérő mutatószámok kifejlesztése. 

 A munkaerő gazdálkodási feladatok irányítása. 
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 A bérelszámolási, és bérgazdálkodási tevékenység irányítása, 

 Az éves üzleti tervhez a személyi jellegű ráfordítások tervezése,  

 Személyi jellegű ráfordítások felosztása divíziók és költséghelyek szerint 
üzemi beszámolóhoz. 

 Bérfejlesztés előkészítése, végrehajtása. 

 Személyi jellegű ráfordításra vonatkozóan havi gyorsjelentés, negyedéves 
terv-tény magyarázat készítés. 

 Szakterületenkénti bérgazdálkodói keretek kialakítása, felhasználásának 
nyomon követése, elemzése. 

 Bér és jövedelem elszámolási feladatok jogszabály szerű ellátásának – 
táppénz számfejtés kivételével – szervezése, irányítása. 

 Levonások, letiltások dokumentálásának ellenőrzése 

 Bér és járulékai utalásra való feladásának, a bérfelosztás elkészítésének és 
a számviteli-pénzügyi csoport részére határidőben való átadásának 
biztosítása. 

 Havi és negyedéves OEP statisztikai jelentési, adatszolgáltatási, bevallási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 

 Társadalombiztosítási kifizetőhely működésével kapcsolatos tevékenység 
koordinálása, ellenőrzése 

 SZJA bevallás elkészítésének ellenőrzése. 

 Rendszeresen tájékoztatja a gazdasági igazgatót a társasági gazdálkodást 
érintő tevékenységéről.  

 A munkaterületére vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások, 
valamint az integrált irányítási rendszer szabályainak figyelemmel kísérés, 
betartásának biztosítása, ellenőrzése,  

 A CÍVISBUSZ Kft., és a ZSEV KFT bérgazdálkodásának tervezése, 
irányítása, közreműködés a vállalkozások üzleti tervének elkészítésében. 

 A bérelszámolási, és bérgazdálkodási tevékenység irányítása 
 

5.3 BERUHÁZÁSI TERÜLET 

 
5.3.1 A beruházási vezető feladata és jogköre 

 

 A társaság beruházási és fejlesztési igényei alapján éves, rövid és 
középtávú beruházási és fejlesztési terveinek készítése; 

 A stratégiai terv évenkénti aktualizálása; 

 Beruházások hatáselemzésének és gazdaságossági számításainak 
elvégzése; 

 Tulajdonos részére beruházással és fejlesztéssel kapcsolatos igazgatósági 
előterjesztések elkészítése; 

 Közbeszerzéssel kapcsolatos hirdetmények időbeni megjelentetésének 
biztosítása (éves közbeszerzési terv, előzetes összesített tájékoztató, stb.); 

 Társasági szintű tendereztetések, közbeszerzési eljárások előkészítése, 
lebonyolítása; 

 Jóváhagyott beruházásoknál árajánlatok beszerzése, a végrehajtás 
szervezése, irányítása és ellenőrzése, az előirt dokumentációk 
elkészíttetése, irattározása; 

 A beruházás vagy fejlesztés megvalósítása során együttműködés a 
szakterületekkel; 

 Beruházások műszaki átadás-átvételi eljárásainak lebonyolítása; 



ED 087; V:2; 

 

 

Nyilvántartási szám:     SZ01;   V:12;  Lapszám: 40/72. 

 A megvalósult beruházások üzembehelyezése, az ehhez szükséges 
hatósági engedélyek, mennyiségi és minőségi átvételt igazoló okmányok 
beszerzése, egyéb teendők elvégzése, az előírásoknak megfelelően; 

 A beruházások megvalósulási dokumentációjának átadása a szakterületi 
igazgatóknak; 

 A társaság tárgyi eszközeinek (épület, gép, berendezés) ésszerű 
mobilizálásához, jobb kihasználásához javaslat készítése; 

 Pályázatok figyelése és készítése a társ szakmai területek fejlesztési 
igényeinek megfelelően; 

 A piacbővítés lehetőségeinek kutatása, feltárása, elemzések készítése, 
melyek elősegítik a társasági célkitűzések megvalósítását; 

 A pályázati forrásból megvalósuló beszerzéseknél a pályázati-, és 
projektmenedzseri feladatok ellátása. 

 Műszaki ellenőri tevékenység koordinálása; 

 Selejtezési bizottsági hatáskörbe utalt feladatok végzése; 

 Nem közvetlenül társasági, de a társaságot is érintő fejlesztéséknél 
kapcsolattartó tevékenység ellátása eseti megbízás alapján a 
szerződésben rögzített feltételek szerint; 

 A társasági szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában való részvétel, 

 Szakterületén az integrált irányítási feladatok koordinálása, ellenőrzése, 

 Figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó jogszabályokat és 
szabványokat 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok irányítása és ellenőrzése; 
 
 

5.4 MINŐSÉGÜGYI TERÜLET 

 
5.4.1 A minőségügyi vezető feladata és jogköre 

 

 A stratégiai terv évenkénti aktualizálása; 

 A társasági szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában való részvétel, 

 Irányítja és felügyeli a minőségellenőrzési tevékenységet; 

 Közreműködik az integrált irányítási rendszer alapdokumentumainak 
elkészítésében és azokat folyamatosan felügyeli; 

 Tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja a felső vezetést; 

 Súlyos, a szolgáltatási folyamat során fellépő minőségi probléma esetén a 
folyamat zárolása, letiltása, a helyesbítő tevékenységek elvégzése után a 
folyamat engedélyezése; 

 A beszállítás zárolása vagy engedélyezése; 

 A mérő- és ellenőrző eszközök felügyelete; 

 Az integrált irányítási rendszer követelményeinek megfelelő folyamatok 
bevezetésének, működésének és fejlesztésének irányítása a társaság 
területén; 

 A szabályozni kívánt folyamatok helyzetfelmérése, javaslattétel (rendeletek, 
egyéb szabályzók figyelembevételével), az elfogadott javaslat alapján a 
szabályozás elkészítése, bevezetése, szükség szerinti betanítása; 

 Az integrált irányítási rendszer működéséhez szükséges kérdőívek 
kiértékelése; 
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 Az integrált irányítási rendszer működésének, ügyrendjének figyelemmel 
kísérése, folyamatos ellenőrzése, véleményezése, javaslattétel ezek 
fejlesztésére; 

 Az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztésének kezdeményezése, 
a vezetés részére történő beszámolás a rendszer eredményességéről; 

 Beszámoló és javaslat készítése az integrált irányítási rendszer 
fejlesztésének szükségességéről, lehetőségeiről; 

 Az integrált irányítási kérdésekben kapcsolattartás külső partnerekkel 
(megrendelőkkel, beszállítókkal, (al)vállalkozókkal, hatóságokkal és 
tanúsító szervezetekkel; 

 A rendszer működésében feltárt eltérések nyilvántartásának, 
rendszerezésének és kijavításának irányítása; 

 A helyesbítő és a megelőző tevékenységek koordinálása és felügyelete; 

 Beszámoló készítése a helyesbítő és megelőző tevékenységek, illetve a 
folyamatfejlesztés által elért eredményekről; 

 Szervezi és koordinálja az integrált irányítási szervezet munkáját; 

 Koordinál és felügyel minden intézkedést, ami az integrált irányítási 
rendszer érdekében történik; 

 Minőségügy rendszerének megszervezése folyamatában kapcsolat 
kiépítése a szolgáltató területekkel; 

 Figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó jogszabályokat és 
szabványokat, változás bevezetéséről gondoskodik az integrált irányítási 
rendszerben; 

 A belső és ellenőrző auditok lebonyolításának irányítása; 

 A belső auditok tervének összeállítása, belső auditok elvégzése, részvétel a 
kiértékelésben, javaslattételek a szükséges módosításokra és azok 
bevezetésére; 

 A beszállítók éves minősítésének szervezése, részt vesz a beszállítók 
minősítésében, javaslatot tesz az esetleges kiváltásukról; 

 Munkavállalói oktatások tartása, szervezése az integrált irányítási 
rendszerrel kapcsolatban; 

 Az integrált irányítási rendszerrel kapcsolatos költségek figyelemmel 
kísérése; 

 Az elkészített szabályzatok nyilvántartásának felügyelete; 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok irányítása és ellenőrzése; 

 Az elkészített szabályzatok naprakészen tartása, törvényi változás esetén 
átdolgozásra döntés-előkészítő javaslat, 

 Ügyviteli folyamatok felügyelete. 
 
 
5.5 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING TERÜLET 

 
5.5.1 Kommunikációs és marketing vezető feladata és jogköre 
 

 A társasági középtávú tervek kommunikációs és marketing részének 
kidolgozása, végrehajtása, szükség esetén ellenőrzése,  

 A hozzátartozó terület tevékenységével (marketing, kommunikáció) 
kapcsolatos célkitűző, tervezési, szervezési, szabályozási, irányítási 
feladatok elvégzése. 
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 Kommunikációs és marketing stratégiák megfogalmazása. 

 Kommunikációs és marketing stratégia elkészítése, az elfogadás utáni 
végrehajtása. 

 Éves kommunikációs és marketing terv elkészítése. 

 Az éves kommunikációs és marketing keret felhasználásának betartása és 
betartatása. 

 Marketing programok, kampányok tervezése, szervezése, végrehajtása és 
ellenőrzése. 

 Figyelemmel kíséri a város lakosságának utazási igényeit, a forgalmi 
szakterülettel együttműködve, és ennek megfelelően marketing terveket 
dolgoz ki. 

 Új termék, szolgáltatás bevezetésének megtervezése, megszervezése, 
kialakítása. 

 Új termék, szolgáltatás bevezetése esetén kommunikációs- és 
reklámkampányok megtervezése és lebonyolítása.  

 A részvénytársaság egységes megjelenésének biztosítása, koordinálása. 

 Javaslattétel a meglévő értékesítési pontok egységes arculat szerinti 
átalakítására. 

 Szervezi és koordinálja a kommunikációs előadók és a marketing előadók 
munkáját, napi tevékenységét. 

 Elősegíti és aktív szerepet vállal abban, hogy a társaság társadalmi, 
közéleti megítélése javuljon. 

 Koordinálja, illetve véleményezi a társasághoz érkező szponzorálási 
igényeket, illetve javaslatot tesz a társaság társadalmi szerepvállalására. 

 Társasági rendezvények előkészítése, koordinálása. 

 Kapcsolatot tart a város rendezvényeit szervező vállalkozásokkal, 
intézményekkel, melynek eredményeként rugalmasabb megjelenési 
lehetőséget biztosít a társaság számára a nem debreceni utazó közönség 
felé, 

 Folyamatosan koordinálja a társaság külső, kommunikációs és marketing 
tevékenységhez köthető kapcsolatait, a médiában való megjelenését 

 Folyamatosan koordinálja a sajtómegjelenéseket, és szervezi a helyi 
televízióval, rádiókkal, írott és online sajtóval a hatékony kommunikációs 
csatorna működését 

 Koordinálja a cég hirdetéseinek és közérdekű közleményeinek 
megjelenését és a megjelentetett szöveg tartalmát. 

 Koordinálja az utasok tájékoztatását, javaslatot készít a tájékoztatási 
színvonal emelésére 

 Koordinálja a társasági honlap üzemeltetését, koordinálja az aktualizálási 
folyamatokat 

 Koordinálja a társaság saját honlapon kívüli internetes megjelenéseit 

 Figyelemmel kíséri a tömegközlekedéssel kapcsolatos szakmai cikkeket, 
információkat, melynek alapján heti rendszerességgel sajtószemlét készít, 
amelyet a belső kommunikációs rendszeren tesz közzé. 

 Működteti és koordinálja a társaság belső információs és kommunikációs 
rendszerét. 
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5.6 MŰSZAKI TERÜLET 

 
5.6.1 A műszaki igazgató feladata és jogköre 

 
 A társaság alaptevékenysége ellátását biztosító villamos- és trolibusz jármű 

áramellátási és villamospálya karbantartási, fenntartási és az egyéb 
infrastrukturális üzemeltetési, szolgáltatási feladatokat ellátó, bonyolító 
szervezeti egységek munkájának irányítása, koordinálása; 

 A társaság energiaellátásának, energiagazdálkodási feladatainak és a 
közüzemi szolgáltatások igénybevételének irányítása, ellenőrzése; 

 A közüzemi díjat tartalmazó számláinak utalványozása a 3.8.4. pontban 
meghatározottak szerint; 

 Az irányítási területére vonatkozóan javaslattétel a társaság éves 
tárgyieszköz fenntartási és felújítási, energia valamint környezetvédelmi 
tervek összeállítására, az elfogadott üzleti terv alapján ezek végrehajtatása; 

 A szakterületéhez tartozó technológiák elkészíttetése és jóváhagyása, ezek 
alkalmazásának bevezetése valamint a rendszeres felülvizsgálatok 
irányítása; 

 Tevékenységi körével összefüggésben a felügyeletekkel, a hatóságokkal, a 
szakmai egyesületekkel és a tulajdonos illetékes területével való 
kapcsolattartás illetve feladatvégzés; 

 Társasági projekt vezetési feladatok ellátása illetve projekt 
megvalósításokban való részvétel; 

 Tendereztetéseknél, közbeszerzési eljárásoknál a területét érintő szakmai 
képviselet biztosítása; 

 Tevékenységi körével összefüggésben fejlesztési, beruházási, szervezet-
átalakítási és informatikai-rendszerfejlesztési javaslatok kezdeményezése, 
részvétel az elfogadott kezdeményezések megvalósításában; 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkaszervezetében a műszaki 
és az ezzel összefüggő gazdálkodási tevékenységek összehangolása, 
szabályozása; 

 Hatékony költséggazdálkodás végrehajtása; 

 Részt vesz a társaság stratégiai és a gazdasági tervek elkészítésében; 

 Részt vesz az ösztönzési és érdekeltségi rendszernek a Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság szintű kialakításában; 

 Anyagutalványozási jogosultságokra javaslattétel; 

 A társaság nevében közműkezelői hozzájárulás kiadása; 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselete és a vezérigazgató 
helyettesítése a vezérigazgató távolléte esetén a saját szakterületét érintő 
kérdésekben; 

 Irányítási területén a szakellenőrzési tevékenység irányítása, végzése; 

 Jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek teljesítése; 

 Szakterületén az integrált irányítási feladatok koordinálása, ellenőrzése; 

 Szakterületéhez kapcsolódó humánerőforrás gazdálkodás irányítása; 

 A társasági szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában való részvétel. 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok irányítása és ellenőrzése; 

 Az anyagbeszerzés, a raktározás, a készletgazdálkodás rendjének 
ellenőrzése; 
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 Informatikai eszközökkel való gazdálkodás szervezése; 

 A társaság informatikai rendszer működési feltételeinek biztosítása; 

 A rendszer felügyelet, adatvédelem, és a behatolás védelem szervezése; 

 Rendszer fejlesztési feladatok teljesítésének koordinálása; 

 Irányítja a szállítási feladatokat a költségtakarékossági elv 
érvényesülésével továbbá feladata a menetokmányok ellenőrzése, és 
igazolása; 

 Ellenőrzi a társasági tulajdonú gépjárművek, munkagépek üzemanyag 
elszámolását, üzemanyag fogyasztásának mértékét, a normák betartását; 

 Irányítja a gépjárművek meghibásodásával, a hatósági műszaki 
vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; 

 A GPS alapú forgalomirányító és utastájékoztató rendszer folyamatos 
műszaki üzemeltetése. 

 Javaslattétel a társaság éves környezetvédelmi tervek összeállítására, az 
elfogadott üzleti terv alapján ezek végrehajtatása; 

 A társaság környezetvédelmi feladatainak és tevékenységének irányítása, 
koordinálása, a feladathoz kapcsolódó nyilvántartások, adatszolgáltatások, 
ellenőrzések és éves bevallások elkészíttetése. 

 Irattározással kapcsolatos feladatok irányítása. 
 

5.6.2 A műszaki igazgató irányítási területe 
 

5.6.2.1 Járműfenntartási üzemvezető 

 Biztonságos és kulturált közösségi közlekedés lebonyolításához szükséges, 
az előírásoknak megfelelő, üzemképes járművek biztosítása, a forgalmi 
terület által igényelt mennyiségben; 

 A járművek napi karbantartását, ellenőrzését, ciklikus javítások elvégzését 
a javításokhoz szükséges társaság egészére kiterjedő műszerész 
tevékenységet, a karambolos járművek javítását, a járművek értéknövelő 
felújítását szervezi és irányítja; 

 Az üzem éves karbantartási- és fenntartási tervének összeállítása, a 
futáskilométer figyelembe vételével a villamos- és trolibusz járművek 
ciklikus- és értéknövelő felújításokat ütemezi; 

 Az üzem munkaóra szükséglete alapján létszámterv készítése, az 
anyagköltség és bérköltség tervezése a kontrolling előadóval 
együttműködve; 

 A tervek és költségelemek társasági elfogadását követően végrehajtja és 
végrehajtatja azokat; 

 Az üzemi költségfelhasználás figyelése és elemzése és az ezzel 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtétele; 

 Negyedévente elemzést készít az egyes tételek tervhez viszonyított 
teljesüléséről, szükség esetén kezdeményezi azok módosításait; 

 Az üzem munkavégzéséhez gondoskodik az anyag- és alkatrész igények 
összeállításáról, a bér- és kooperációs munkák előkészítéséről; 

 Az üzemet érintő beruházási és fejlesztési javaslatokat állít össze a 
társasági éves terv készítéséhez; 

 Biztosítja a járművek megfelelő üzemképességi állapotát, felügyeli a 
technológiai fegyelem, az előírt szabványok és a társasági szabályzók 
betartását, szükség esetén javaslatokkal, módosítási elképzelésekkel él a 
technológiai csoport felé; 
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 Beszállítók minősítése; 

 Az integrált irányítási rendszerhez kapcsolódó feladatok végrehajtása, 
koordinálása, ellenőrzése; 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok irányítása és ellenőrzése. 

 
5.6.2.2 Infrastruktúra-fenntartási üzemvezető 

 A társaság éves energia-felhasználási tervének elkészítése; 

 A társaság energiaellátásának megszervezése, a gazdaságos felhasználás 
biztosítása és ellenőrzése, tényleges felhasználás kiértékelése, szükséges 
intézkedések megtétele; 

 Energia-felhasználási szerződések megkötése az igények alapján; 

 Az energia- és vízhálózatok, a fűtési és melegvíz szolgáltató berendezések 
üzemképes állapotának biztosítása, karbantartásuk irányítása, ellenőrzése; 

 A közüzemi díjakat tartalmazó számlák teljesítés igazolása, eltérés esetén 
vizsgálat folytatása, esetleges reklamáció elkészítése; 

 Érintésvédelmi, villamos-biztonságtechnikai és szabványossági 
felülvizsgálatok szabvány és belső szabályzat szerinti elvégeztetése, 
dokumentumok őrzése és a feltárt hiányosságok megszüntetése, 
dokumentálása; 

 Energetikai hatósági ellenőrzéseken a társaság képviselete; 

 Biztosítja a társaság folyamatos vontatási energia ellátását és gondoskodik 
az áramellátó rendszer karbantartásáról; 

 Biztosítja a közúti villamos vasúti pálya és tartozékainak felügyeletét és 
gondoskodik a karbantartásukról; 

 Irányítási területén szakellenőrzés végzése; 

 A társaságnál lévő gépek, berendezések, épületek és egyéb felszerelések 
karbantartása és felújítása, a szükséges dokumentációk vezetése; 

 Előkészíti a közműkezelői hozzájárulások megadását; 

 Közműkezelői hozzájárulások előkészítése, kiadása; 

 Az üzem éves karbantartási- és fenntartási tervének összeállítása; 

 Az üzem munkaóra szükséglete alapján létszámterv készítése, az 
anyagköltség és bérköltség tervezése a kontrolling előadóval 
együttműködve; 

 Tervek és költségelemek társasági elfogadását követően végrehajtja és 
végrehajtatja azokat; 

 Negyedévente költségelemzést készít az egyes tételek tervhez viszonyított 
teljesüléséről, szükség esetén kezdeményezi a terv módosítását; 

 Az üzem munkavégzéséhez gondoskodik az anyag- és alkatrészigények 
összeállításáról, a bér- és kooperációs munkák előkészítéséről és 
végrehajtásáról; 

 Üzemet érintő beruházási és fejlesztési javaslatokat állít össze a társasági 
éves terv készítéséhez; 

 A társaság üzemeltetésében lévő emelőberendezések és eszközök, 
rendeltetésszerű használatának, javításának irányítása, ellenőrzése, az 
előírások szerinti vizsgálatok elvégeztetése; 

 Megrendelésre végezhető szakfelügyeleti és kivitelezési munkák irányítása; 

 A társaságot érintő, üzemkörén kívüli épületek, építmények, gépek- 
berendezések éves karbantartási- és fenntartási terv készítése; 
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 A szükséges műszaki előkészítési feladatok irányítása; 

 Az integrált irányítási rendszerhez kapcsolódó a feladatok végrehajtása, 
koordinálása, ellenőrzése; 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok irányítása és ellenőrzése; 

 Elrendeli a villamos hálózat és alállomás üzemeltetési szakszolgálat házi 
készenlét ügyeletét. 

 
5.6.2.3 Anyaggazdálkodási osztályvezető 

 A társaság üzleti terve alapján gondoskodni köteles a zavartalan 
üzemeltetési és fenntartási munkák ellátásához szükséges anyagok 
beszerzéséről; 

 A legkedvezőbb beszerzések biztosításához piackutatás végezése, 

 A szakterületét érintő beszállítók minősítése, 

 Szervezi, irányítja és ellenőrzi az anyagbeszerzői, az anyag- és 
raktárgazdálkodási tevékenységet, a raktárak biztonságos működését, 

 A kooperációs gyártási-, felújítási tevékenység irányítása; 

 Amennyiben az igényelt anyag nem beszerezhető, a helyettesítésére 
javaslatot tesz a felhasználó szervezet felé, mely anyagot kizárólag a 
felhasználó szervezet írásbeli jóváhagyása alapján szereztetheti be; 

 Felhasználó szervezet írásbeli jóváhagyása után gondoskodik a 
helyettesítő anyag beszerzéséről; 

 Irányítja a beérkezett anyagok reklamációjával kapcsolatos ügyintézést; 

 Gondoskodik a beérkező anyagszámlák ellenőrzéséről és az anyagbevételi 
bizonylatok egyeztetéséről; 

 Gondoskodik a megrendelések, szerződések naprakész nyilvántartásáról. 

 Figyelemmel kíséri a szállítói teljesítéseket, a határidőre nem teljesített 
szállítások esetén kötbér és kártérítési igényt nyújt be, illetve gondoskodik a 
más forrásból való beszerzésről; 

 Megállapítja a biztonsági készletek mennyiségét a felhasználói 
szervezetekkel együttműködve; 

 A felesleges, az egy éve nem mozgó készleteket feltárja, hasznosításukra 
javaslatot tesz; 

 Gondoskodik a raktári készletek selejtezési javaslatának elkészítéséről, 
véleményezi a selejtezés indokoltságát, közreműködik a selejtezés 
engedélyeztetésében és biztosítja a selejtezés végrehajtását; 

 Megszervezi és irányítja a felesleges készletek jóváhagyott értékesítését; 

 Megszervezi az anyagkiadás rendjét, ellenőrzi annak betartását; 

 Gondoskodik a bizonylati fegyelem és az anyagkezeléssel kapcsolatos 
előírások maradéktalan betartásáról, a készletmozgások naprakész 
nyilvántartásáról és a cikkszám-törzs karbantartásáról; 

 Megszervezi a raktárak leltár előkészítő munkáját, biztosítja a leltározás 
zavartalan lebonyolítását; 

 Irányítja a szállítási feladatokat a költségtakarékossági elv 
érvényesülésével, továbbá feladata a menetokmányok ellenőrzése és 
igazolása; 

 Ellenőrzi a társasági tulajdonú gépjárművek, munkagépek üzemanyag 
elszámolását, üzemanyag fogyasztásának mértékét, a normák betartását; 
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 Irányítja a gépjárművek meghibásodásával, a hatósági műszaki 
vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat; 

 Elkészíti és biztosítja a társasági beszámolókhoz, beszámoltatáshoz 
szükséges adatszolgáltatásokat, kimutatásokat; 

 A munkaterületére vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások, 
valamint az integrált irányítási rendszer szabályainak figyelemmel kísérése, 
betartásának koordinálása, ellenőrzése, a munkaterületén dolgozó 
munkavállalók rendszeres oktatása; 

 Irányítja a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely szabályozásoknak 
megfelelő működtetését; 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok végrehajtása; 

 A társaság részére az irodaszer és a nyomtatvány ellátásának biztosítása. 
 

5.6.2.4 Technológus – informatikai csoportvezető   

 A társasági villamos- és trolibusz járművek karbantartásának, különböző 
szintű javításainak, alkatrészgyártásának technológiai kidolgozása, a 
műszaki fejlesztés terén elért eredmények figyelembevételével; 

 A műszaki igényeknek megfelelő, költségtakarékos technológiák készítése, 
alkalmazása és karbantartása; 

 Javaslattétel a korszerű diagnosztikai módszerek bevezetésére; 

 Az előírt technológiák alkalmazásának ellenőrzése, eltérés esetén a 
szükséges intézkedések megtétele; 

 Technológiai fejlesztés érdekében műszaki megoldások keresése, javaslat 
készítése az alkalmazásra; 

 Az anyagok helyettesíthetőségének vizsgálatában való részvétel, 
alkalmazás engedélyezése; 

 Technológiai pótidő megállapítása, javaslat az utalványozás 
engedélyezésére; 

 Új alkatrészek gyártásához, fődarab-alkatrészek felújításához szükséges 
normaidő megállapítása, javaslattétel az alkalmazására; 

 Érvényben lévő normajegyzék karbantartása; 

 A társaság alaptevékenységéhez szükséges műszaki és egyéb 
dokumentációk beszerzése, alkalmazása és megőrzése; 

 A társaság közműkezelő hozzájárulás megadásához szükséges 
dokumentumok kezelése; 

 Rajzdokumentációk rendszerezése, nyilvántartása; 

 Az integrált irányítási rendszerhez kapcsolódó feladatok végrehajtása, 
koordinálása, ellenőrzése; 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok végrehajtása; 

 Informatikai eszközökkel való gazdálkodás szervezése; 

 A társaság informatikai rendszer működési feltételeinek biztosítása; 

 A rendszer felügyelet, adatvédelem és a behatolás védelem szervezése; 

 Rendszer fejlesztési feladatok teljesítésének koordinálása; 

 A GPS alapú forgalomirányító és utas tájékoztató rendszer folyamatos 
műszaki üzemeltetése. 
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5.7 GAZDASÁGI TERÜLET 

 
5.7.1 A gazdasági igazgató feladata és jogkörei 

 Közreműködik a társasági célkitűzések összeállításában; 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság célkitűzései alapján az 
üzletpolitikai koncepció, az üzleti terv kidolgozásához irányelvek 
meghatározása, 

 Jóváhagyott üzletpolitika és stratégia alapján a társaság komplex 
tervjavaslatainak összeállítása és a terv fejezetek összhangjának 
biztosítása, 

 Társasági tervezési feladatok meghatározása, kontrolling tervek, 
beszámolók, adóbevallások készítésének koordinálása, 

 Jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek teljesítése, 

 A társaság tervezési, elemzési rendszerének kialakítása, működtetése, 

 Belső adatszolgáltatási folyamatok szervezése, működtetése, 

 A pénz- és hitelgazdálkodás, a könyvvitel, a gazdasági ügyviteli 
elszámoltatás, eszközgazdálkodás, valamint a bizonylati rend 
meghatározása, végrehajtásuk ellenőrzése, 

 A likviditás biztosítása, szabad pénzeszközök lekötése, 

 Pénzügyi fegyelem betartásának ellenőrzés, utalványozás, 

 A jóváhagyott gazdasági tervek alapján a társaság gazdálkodásának 
koordinálása, 

 Az önköltség számítási szabályzat és munkaszámrendszer összhangjának 
biztosítása, 

 Irányítási területén a szakellenőrzési tevékenység koordinálása, 

 Korszerű adatfeldolgozási, ügyvitel-technikai megoldások bevezetésének 
kezdeményezése, előkészítése, 

 Részt vesz az ösztönzési és érdekeltségi rendszernek a Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság szintű kialakításában, 

 Javaslattétel a szociálpolitikai irányelvek kialakításához és azok 
érvényesülésének ellenőrzése, 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselete és a vezérigazgató 
helyettesítése a vezérigazgató távolléte esetén a saját szakterületét érintő 
kérdésekben, 

 Anyag- és pénzutalványozási jogosultságokra javaslat tétel, 

 Statisztikai és egyéb külső adatszolgáltatás rendjének kialakítása, 

 A számvitel-politika, a számlarend és a számlatükör karbantartásának 
biztosítása, 

 A beszámoló készítése során az eszközök és források értékelésének 
biztosítása, 

 A társasági vagyonmegállapító leltározási tevékenység ütemezése, 
irányítása, 

 A társaság kintlévőség kezeléssel kapcsolatos teendőinek irányítása,  

 Szakterületéhez kapcsolódó integrált irányítási feladatok koordinálása, 
ellenőrzése, 

 A társasági szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában való részvétel. 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok irányítása és ellenőrzése, 
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 A CÍVISBUSZ Kft., és a ZSEV Kft. könyvelési feladatinak, rendjének 
meghatározása, a folyamatos likviditás biztosításának irányítása. 

 A leányvállalatok beszámolási rendjének meghatározása, kötelezettségei 
teljesítésének ellenőrzése. 

 
5.7.2 A gazdasági igazgató irányítási területe 

 
5.7.2.1 Kontrolling vezető 

 A társaság és leányvállalatainak éves üzleti és gazdasági tervének 
összeállítása,  

 A társaság és leányvállalatainak időszakos kontrolling, a szakmai 
beszámolók és a gyorsjelentések határidőre történő elkészítésének 
irányítása, 

 A szervezeti egységek, területek adatszolgáltatási folyamatainak 
összehangolása, szükség szerinti egyeztetések lefolytatása, 

 Vezetői elemzések készítése, 

 Ágazati gazdasági és teljesítmény adatok gyűjtése, értékelése, 
összehasonlító elemzése, 

 A kimutatások, statisztikák, elszámolások határidőben való továbbítása, 

 Önköltség-számítási szabályzat és a munkaszámrendszer összhangjának 
folyamatos biztosítása,  

 A kalkulációs egységekre történő közvetlen önköltségek és a teljes 
önköltség megállapítása, 

 Szakterületéhez tartozó vagyonmegállapító leltár felvételben részvétel 
biztosítása, 

 A munkaterületére vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások, 
valamint az integrált irányítási rendszer szabályainak figyelemmel kísérés, 
betartásának biztosítása, koordinálása, ellenőrzése, 

 Javaslat a szakterületét érintő számítástechnikai eszközök és szoftverek 
kiválasztására, rendszerbe való illesztésére, 

 A munkaterületén dolgozó munkavállalók folyamatos tájékoztatása a 
jogszabályok változásáról és továbbképzésük biztosítása, 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok végrehajtása, 

 A Társasági szintű teljesítményértékelési rendszerhez (TÉR) tartozó 
kontrolling alapadatok szabályzatban foglaltaknak megfelelő előállítása és 
határidőre történő szolgáltatása a TÉR felelős felé, 

 Kontrolling adatbázis fejlesztése és üzemeltetése, adatellenőrzési feladatok 
ellátása, társterületek részéről a kontrolling adatbázishoz szükséges 
adatszolgáltatás biztosítása, 

 Biztosítási káresemények dokumentálásának koordinálása, 

 A szakmai területek adatszolgáltatási folyamatainak összehangolása, 
szabályozása előkészítése, 

 Információs vezetői rendszer fejlesztése és üzemeltetése,  

 A társaság vevőivel szembeni kintlévőségeik kezelése, a kintlévőségek és a 
kilépő munkavállalók tartozásainak behajtása, eredménytelenség esetén 
jogi intézkedés kezdeményezése, nyomon követése, állapotjelentések, 
ellenőrzések, 
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5.7.2.2 Számviteli és pénzügyi osztályvezető 
 

 A számviteli törvényben, valamint a számviteli politikában és önköltség-
számítási szabályzatban előírtak alapján a főkönyvi könyvelési tevékenység 
irányítása, 

 A bizonylatok alaki és tartalmi helyességének, az esetleges javítások 
szabályszerűségének ellenőrzése, 

 A könyvelt tételek helyességének ellenőrzése, 

 Az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés egyezőségének 
ellenőrzése, az esetleges eltérések okainak feltárása, a hiányosságok 
megszüntetése, 

 Tagvállatok közötti konszolidációs tételek dokumentált egyeztetése 

 Főkönyvi kivonatok készítése (havi, negyedéves, éves); 

 A könyvelési bizonylatok előírásoknak megfelelő tárolása és megőrzése; 

 A társaság tulajdonát képező tárgyi eszközökkel kapcsolatos könyvelési, 
nyilvántartási tevékenységek irányítása, 

 Hitelek felvételének és törlesztésének nyilvántartása, a társaság pénzügyi 
helyzetének bemutatása, konvertálások, kamat elszámolások, egyeztetése 
a cash-pool rendszeren belül, 

 A költségvetéssel szembeni kötelezettségek-követelések bevallásának és a 
pénzügyi teljesítések határidőben való végrehajtásának és egyezőségének 
biztosítása, 

 A kimutatások, elszámolások határidőben való továbbítása, 

 Kötelezettségek határidőben történő teljesítése, 

 A vagyonmegállapító leltározási szervezése, ellenőrzése, 

 A munkaterületére vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások, 
valamint az integrált irányítási rendszer szabályainak figyelemmel kísérés, 
betartásának biztosítása, koordinálása, ellenőrzése,  

 Javaslat a szakterületét érintő számítástechnikai eszközök és szoftverek 
kiválasztására, rendszerbe való illesztésére, 

 A munkaterületén dolgozó munkavállalók folyamatos tájékoztatása a 
jogszabályok változásáról és továbbképzésük biztosítása 

 A szakterületét érintő beszállítók minősítése. 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok végrehajtása, 

 A DKV Zrt mellett a CÍVISBUSZ Kft., és a ZSEV Kft. könyvelési bevallási, 
adatszolgáltatási feladatainak megszervezése, ellátása, ellenőrzése, és a 
folyamatos likviditás biztosításának irányítása 

 Aktív közreműködés a DKV Zrt, valamint a leányvállalatainak időszakos 
beszámolóinak elkészítésében 

 

5.8 ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLET 

 
5.8.1 Az Értékesítési igazgató feladata és jogköre 

 

 Bevétel elszámolási tevékenység irányítása, 

 Értékszelvény értékesítési hálózat működési feltételeinek biztosítása, 

 Értékszelvény értékesítés szerződéses feltételeinek meghatározása, 

 Értékszelvény beszerzési, és gyártási rendjének szervezése, irányítása, 
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 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési tevékenységeiből 
származó bevételek elszámolásának irányítása,  

 Az értékesítés és a jegyellátás színvonalának fejlesztése, 

  Jegyellenőrzéssel összefüggő feladatok szervezése a társasági 
stratégiának megfelelően,  

 Jegyellenőrzési tevékenység irányítása 

 A jegyellenőrzési tevékenységgel összefüggő panaszos ügyekben szükség 
esetén a döntés meghozatala, 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési terület szervezeti 
egységek munkájának közvetlen irányítása, koordinálása, 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkaszervezetében az 
értékesítési tevékenységek összehangolása, utasításokkal történő 
szabályozása, 

 A társaság rövid-, és középtávú üzleti tervének elkészítésében részt vesz, 
ahhoz adatokat biztosít,  

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezetésének részeseként 
közreműködik a társasági célok kialakításában, 

 Javaslat a szakterületét érintő számítástechnikai eszközök és szoftverek 
kiválasztására, rendszerbe való illesztésére, 

 A piac igényeinek és szokásainak felmérése, melyek alapján javaslat 
készítése a tarifapolitika kialakítására és a szolgáltatás minőségének 
javítására,  

 A társaság bevételének fokozása érdekében kapcsolat kialakítása 
intézményekkel, utazás- és programszervező irodákkal és egyéb 
szervezetekkel, 

 Szakterületéhez kapcsolódóan a társasági igényeknek megfelelő képzési, 
továbbképzési feladatok koordinálása, 

 Hatékony költséggazdálkodás végrehajtása, 

 Részt vesz a társaság stratégiai és a gazdasági tervek előkészítésében, 

 Részt vesz az ösztönzési és érdekeltségi rendszernek a Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság szintű kialakításában, 

 Anyagutalványozási jogosultságokra javaslattétel, 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselete és a vezérigazgató 
helyettesítése a vezérigazgató távolléte esetén a saját szakterületét érintő 
kérdésekben, 

 Irányítási területén a szakellenőrzési tevékenység irányítása, végzése, 

 Szakterületén az integrált irányítási feladatok koordinálása, ellenőrzése, 

 Szakterületéhez kapcsolódó humánerőforrás gazdálkodás irányítása, 

 A társasági szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában való részvétel. 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok irányítása és ellenőrzése. 

 Iktatással kapcsolatos feladatok irányítása. 
 

5.8.2 Értékesítési igazgató irányítási területe 
 

5.8.2.1 Értékesítési és elszámoltatási osztályvezető 
 

 Az értékesítési és elszámoltatási feladatok irányítása, szervezése a 
társasági stratégiának megfelelően, 
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 Belső- és külső értékesítési pontokon történő értékszelvény-forgalmazás 
szakmai felügyelete, 

 Az értékcikk terítők munkájának koordinálása, 

 Központi pénztár működtetése, 

 Pénzszállítási feladatok ellenőrzése, 

 A bevétel-elszámolási tevékenység és az értékcikk készletgazdálkodás 
szervezése és irányítása, 

 A belső és külső értékesítési pontokon forgalmazott értékszelvények 
beszerzésének irányítása, 

 Az értékszelvény forgalmazásával kapcsolatos szerződéskötések 
előkészítése,  

 A személyszállítási tevékenységhez tartozó értékcikkek beszerzésének 
irányítása, 

 Bevétel-elszámoltatási, adatszolgáltatási folyamatok összehangolása, 

 A vonatkozó jogszabályok, szabályzatok alapján éves oktatási, illetve 
képzési terv készítése, az oktatás színvonalának folyamatos emelése, 

 Az irányítása alá tartozó munkavállalók rendszeres munka-, tűz- és 
balesetvédelmi, valamint szakmai és ismeretfelújító oktatásainak, 
továbbképzéseinek biztosítása, végrehajtása, nyilvántartása, 

 Az integrált irányítási rendszerhez kapcsolódó feladatok végrehajtása, 
koordinálása, ellenőrzése,  

 A szakterületét érintő beszállítók minősítése,  

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok végrehajtása. 

 Készpénzszállítás, -őrzés, -kezelés, és nyilvántartás szabályszerű 
végrehajtásának irányítása, ellenőrzése 

 Pénzügyi fegyelem betartása és betartatása, 

 A szakmai területek adatszolgáltatási folyamatainak összehangolása, 
szabályozás előkészítése. 

 A területtel kapcsolatos belső- és külső panaszok, észrevételek 
kivizsgálása. Válaszadás a jegyellenőrzési terület részére, valamint a 
szükséges intézkedések megtétele. 
 

5.8.2.2 Jegyellenőrzési vezető 
 

  Jegyellenőrzési feladatok irányítása, szervezése a társasági stratégiának 
megfelelően; 

 Pótdíjak ügyintézése, a pótdíjazással, pótdíjbehajtással és reklamációval 
kapcsolatos feladatok ellátása; 

 Forgalmi tevékenységgel összefüggő panaszok, közérdekű bejelentések 
kivizsgálása, rendezése, szükség esetén döntés előkészítéshez 
javaslattétel a szakterületekkel együttműködve; 

 Külső ügyfélszolgálattal való kapcsolattartás, ellenőrzés 

 A pótdíjazás során keletkező személyes adatok adatvédelmi szabályoknak 
megfelelő kezelése; 

 Talált tárgyak kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
ellenőrzése 

 A vonatkozó jogszabályok, szabályzatok alapján éves oktatási, illetve 
képzési terv készítése, az oktatás színvonalának folyamatos emelése; 
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 Az irányítása alá tartozó munkavállalók rendszeres munka-, tűz- és 
balesetvédelmi, valamint szakmai és ismeretfelújító oktatásainak, 
továbbképzéseinek biztosítása, végrehajtása, nyilvántartása; 

 Irányítási területén a szakellenőrzési tevékenység irányítása, végzése; 

 Szakterületéhez kapcsolódó humánerőforrás gazdálkodás irányítása; 

 A társasági szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában való részvétel; 

 Az integrált irányítási rendszerhez kapcsolódó feladatok végrehajtása, 
koordinálása, ellenőrzése; 

 Javaslat a szakterületét érintő számítástechnikai eszközök és szoftverek 
kiválasztására, rendszerbe való illesztésére; 

 A szakterületét érintő egészség-, tűz-, környezetvédelmi, munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok végrehajtása. 

 A személyszállítás ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok irányítása, a 
végrehajtás ellenőrzése, 

 A személyszállítás ellenőrzéssel kapcsolatos belső- és külső levelezések, 
panaszok, észrevételek kivizsgálása, észrevételekre válaszadás a bejelentő 
részére a külső ügyfélszolgálat tájékoztatása mellett, a szükséges 
intézkedések megtétele, 

 Az irányítása alá tartozó fizikai állományú munkavállalók vezénylése, 

 A területtel kapcsolatos belső- és külső levelezések, panaszok, 
észrevételek kivizsgálása, észrevételekre válaszadás a bejelentő részére a 
külső ügyfélszolgálat tájékoztatása mellett, 

 A társaság munkavállalóinál lévő értékcikkek ellenőrzése 

 
5.9 FORGALMI TERÜLET 

 

5.9.1 A forgalmi igazgató feladata és jogköre 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság forgalmi szervezetének közvetlen 
irányítása, koordinálása, 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkaszervezetében a forgalmi 
és az ezzel összefüggő gazdálkodási tevékenységek összehangolása, 
utasításokkal történő szabályozása, 

 A közösségi (villamos, trolibusz, autóbusz) közlekedés gazdaságos és 
kulturált működésének szervezése, irányítása, ellenőrzése, a szolgáltatás 
folyamatos javítása 

 A menetrendek szerkesztésével, bevezetésével összefüggő feladatok 
koordinálása 

 A társaság rövid-, és középtávú üzleti tervének elkészítésében részt vesz, 
ahhoz adatokat biztosít,  

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezetésének részeseként 
közreműködik a társasági célok kialakításában, 

 Javaslat a szakterületét érintő számítástechnikai eszközök és szoftverek 
kiválasztására, rendszerbe való illesztésére, 

 Az utasok utazási igényeinek és szokásainak felmérésében való részvétel, 
javaslat készítése a menetrendi politika kialakításához,  

 A megfelelő színvonalú forgalmi szolgáltatás biztosítása, a szolgáltatási 
minőség folyamatos fejlesztése, a gazdaságtalan közlekedés 
megszüntetésére javaslattétel,  
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 Utas- és forgalomfelmérések adatai alapján gazdaságos üzemeltetési 
alternatívák kidolgozása, 

 A forgalmi terület menetrendi feladataiból adódóan kapcsolat kialakítása 
intézményekkel, és egyéb szervezetekkel, 

 A közösségi közlekedés utazási feltételeinek hatékony ellenőrzésének 
irányítása, koordinálása, 

 Szakterületéhez kapcsolódó megfelelő képzési, továbbképzési, oktatási 
feladatok szakmai véleményezése, oktatással kapcsolatos fejlesztési 
koncepciók, elképzelések kialakítása, 

 Éves marketing terv előkészítésében való részvétel, 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkaszervezetében a forgalmi 
és az ezzel összefüggő gazdálkodási tevékenységek összehangolása, 
szabályozása, 

 Hatékony költséggazdálkodás végrehajtása, 

 Részt vesz a társaság stratégiai és a gazdasági tervek elkészítésében, 

 Részt vesz az ösztönzési és érdekeltségi rendszernek a Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság szintű kialakításában, 

 Anyagutalványozási jogosultságokra javaslattétel, 

 A Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselete és a vezérigazgató 
helyettesítése a vezérigazgató távolléte esetén a saját szakterületét érintő 
kérdésekben, 

 Jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek teljesítése, 

 Irányítási területén a szakellenőrzési tevékenység irányítása, végzése, 

 Szakterületén az integrált irányítási feladatok koordinálása, ellenőrzése, 

 Szakterületéhez kapcsolódó humánerőforrás gazdálkodás irányítása, 

 A társasági szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában való részvétel, 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv vonatkozó 
fejezetei szerinti) feladatok irányítása és ellenőrzése, 

 A városi közösségi közlekedés bonyolításában a hazai és külföldi 
tapasztalatok megismerése és hasznosítása a társaság szolgáltatási 
színvonalának növelésére, 

 Korszerű utastájékoztató rendszerek és módszerek kidolgozása,  

 A közlekedés fejlesztésére vonatkozó javaslatokhoz, a kapcsolódó szakmai 
véleményezés, vonalhálózat fejlesztési koncepciók, elképzelések 
kialakítása, 

 A társasági image kialakítása érdekében szükséges végrehajtási utasítások 
kiadása, 

 Éves tervekhez szempontok kialakítása (km-kibocsátási terv), azok 
teljesülésének figyelése, 

 Kapcsolattartás a közlekedési hatóságokkal, a közösségi közlekedésben 
érintett önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, gazdálkodó 
szervezetekkel,  

 A társaság bevételének fokozása érdekében kapcsolat kialakítása 
intézményekkel, utazás- és programszervező irodákkal és egyéb 
szervezetekkel, 

 Balesetek, rongálások és egyéb események dokumentálása, statisztikák 
készítése, készíttetése. 

 Közvetlen kapcsolattartás az autóbusz közlekedés terén a Cívisbusz Kft-vel 
valamint a konzorciumi partnerrel. 
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5.9.2 A forgalmi igazgató irányítási területe 
 

5.9.2.1 Forgalomszervezési vezető 
 

 Gondoskodik az autóbuszok, a trolibuszok és a villamosok menetrendnek 
és a rendkívüli forgalomnak megfelelő járműigényléseiről, 

 Engedélyezi a rendkívüli járatok közlekedését és biztosítja a különjáratok 
teljesítését, 

 A megfelelő minőségi színvonalú forgalmi szolgáltatás adása, javaslattétel 
a zsúfoltság, illetve a gazdaságtalan közlekedés megszüntetésére, a 
szolgáltatási minőség folyamatos fejlesztésére, 

 A naponta szükséges járműigénylés, valamint a munkavállalók 
rendeleteknek megfelelő szolgálati beosztás és vezénylés készítés 
felügyelete, 

 A forgalommal kapcsolatos jogszabály változások figyelése és betartatása, 
a balesetek megelőzésére vonatkozó utasítások, rendelkezések kiadása és 
a végrehajtásának ellenőrzése, 

 Az utasok utazási igényeinek és szokásainak felmérése, melyek alapján 
javaslat készítése a tarifa- és menetrendi politika kialakításához, 

 A városi közösségi közlekedés lebonyolításában a hazai és külföldi 
tapasztalatok megismerése és hasznosítása a társaság szolgáltatási 
színvonalának növelésére, 

 Utas- és forgalomfelmérések szervezése és végrehajtása, adatok 
feldolgozása, gazdaságos üzemeltetési alternatívák kidolgozása, 

 Utazóközönség tájékoztatása, korszerű utastájékoztató rendszerek és 
módszerek kidolgozása, 

 A közlekedés fejlesztésére vonatkozó javaslatokhoz, a kapcsolódó szakmai 
véleményezés, vonalhálózat fejlesztési koncepciók, elképzelések 
kialakítása, 

 Gondoskodik az előírt nyilvántartások vezetéséről különös figyelemmel a 
munkaerőgazdák és a külső, valamint belső adatszolgáltatási 
kötelezettségek és egyéb információk megfelelő időben és tartalommal 
történő kezeléséről és az iratkezelési és bizonylati fegyelem betartásáról. 
Adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatban az adatok kinyerése 
céljából használja a Forrás SQL Komplex Ügyviteli Programcsomagot. 

 A társasági image kialakítása érdekében szükséges rendelkezések 
kiadása, 

 A városi közlekedésszabályozás változásainak figyelemmel kisérése és 
javaslat ésszerű módosításokra, 

 A megfelelő minőségi színvonalú forgalmi szolgáltatás adása, a zsúfoltság, 
illetve a gazdaságtalan közlekedés megszüntetése, a szolgáltatási minőség 
folyamatos fejlesztése, 

 Figyelemmel kíséri az utazási igényeket, felméri azok változásait és részt 
vesz az utasszámlálások lebonyolításának szervezésében 

 A járművek km futásának, energia felhasználásának, minőségi mutatóinak 
folyamatos nyilvántartása, 

 Biztosítja a szervezeti egység dolgozói részére a feladat elvégzéséhez 
szükséges feltételeket, eszközöket és folyamatos munkával való ellátást. 
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 Kivizsgálja a közlekedéssel kapcsolatos forgalmi eseményeket, 
együttműködve a szükséges mértékig más szervezeti egységekkel, illetve 
külső szervekkel, társaságokkal 

 A forgalmi területhez kapcsolódó megfelelő képzési, továbbképzési, 
oktatási feladatok szakmai véleményezése, oktatással kapcsolatos 
fejlesztési koncepciók, elképzelések kialakítása, 

 Az integrált irányítási rendszerhez kapcsolódó feladatok végrehajtása, 
koordinálása, ellenőrzése. 

 Utazási igények felmérése, a forgalom alakulásának rendszeres 
figyelemmel kisérése, szükséges intézkedések megtétele, forgalmi 
statisztikák készítése, 

 A menetrendi igények értékelése, valamint a menetrend szerinti közlekedés 
kihasználtságának, gazdaságosságának értékelése, a menetrendet érintő 
javaslatok értékelése,  

 A forgalmi adatok ismeretében javaslattétel a zsúfoltság, illetve a 
gazdaságtalan közlekedés megszüntetésére, a szolgáltatási minőség 
folyamatos fejlesztésére, 

 Javaslattétel az indokolt menetrendi módosításokra, menetrendek, forgalmi 
technológiák készítése, azok eljuttatása az érintettek részére, 

 A DKV Zrt. képviselete viszonylatok kijelölésénél, módosításánál, 
megállóhelyek létesítésénél, áthelyezésénél, megszüntetésénél; 

 A területtel kapcsolatos belső- és külső levelezések, panaszok, 
észrevételek kivizsgálása, észrevételekre válaszadás a  jegyellenőrzési 
terület részére, 

 Fordakészítési feladatok elvégzése, adatszolgáltatás az 
utastájékoztatáshoz és a forgalomirányításhoz, 

 A GPS alapú forgalomirányító és utastájékoztató rendszer működéséhez 
forgalmi alapadatok, hanganyagok biztosítása, 

 A forgalomszervezéssel kapcsolatos jogszabály változások figyelése, 

 A közlekedés fejlesztésére vonatkozó javaslatokhoz, a kapcsolódó szakmai 
véleményezés, vonalhálózat fejlesztési koncepciók, elképzelések 
kialakítása, 

 Szakterületet érintő belső szabályozások, végrehajtási utasítások 
előkészítése, kiadása és végrehajtásának ellenőrzése, 

 A város közlekedésszabályozás változásainak figyelemmel kisérése és 
javaslat ésszerű módosításokra, 

 Üzemanyagnormák meghatározása, nyomon követése, felülvizsgálata, 

 A digitális tachográfok adatainak rendszerezése, elemzése, archiválása,   

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézkönyv vonatkozó 
fejezetei szerint) feladatok végrehajtása, 

 Rendszeresen tájékoztatja a forgalmi igazgatót az irányítása alá tartozó 
terület tevékenységéről. 

 
5.9.2.2 Forgalmi üzemszervező (k) 

 A termelési tényezők (munkaerő, eszköz, egyéb segédeszközök) 
biztosítása a napi feladatok ellátásához. A jelentkező igények továbbítása a 
munkahelyi vezetője felé. 
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 A rendelkezésre álló tervek, a jelentkező igények alapján a munka havi, 
napi elosztása, ütemezése, szervezése, az ember-, eszköz-, feladat 
egymáshoz rendelése, figyelemmel a gazdaságosságra. 

 A vállalati termelés eredményes működtetése érdekében az üzleti terv 
részeként működő igazgatósági szintű terv, a költségtervek betartása (a 
belső érdekeltség szabályai szerint) végrehajtása, az előírt feladatok 
megvalósítása az irányítása alá tartozó részterület vonatkozásában. 

 Alapvető információszolgáltatás a közvetlen irányítást ellátó termelési és 
forgalmi szakterület, és egyéb vállalat irányítási szakirányítást végző 
szervezet felé a munkahelyi vezetőjének tudomásával 

 A környezetvédelmi, munkavédelmi és vagyonvédelmi szabályok betartása 
és betartatásának ellenőrzése, 

 A társasági ellenőrzési tevékenység komplex rendszeréhez illeszkedően az 
irányítása alá tartozó részterület vonatkozásában a folyamatba épített 
ellenőrzés működtetése, külső- és belső ellenőrzések dokumentációjának 
végzése, a feltárt hiányosságok hatáskörébe tartozó megszűntetése 

 A vezénylési formákat gazdaságossági szempontok figyelembe vételével 
köteles folyamatosan felülvizsgálni és a lehetőség szerinti módosításokra 
javaslatot tenni. 

 Irányítási területéhez tartózó végállomásokon az infrastrukturális feltételek 
közvetett módon történő biztosítása és a munkahelyi fegyelem és rend 
érvényesítése.   

 Kialakítja a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának munkamódszerét és 
ellenőrzési rendszerét a vonatkozó előírások, valamint szabályok keretén 
belül. 

 Gondoskodik az előírt nyilvántartások vezetéséről különös figyelemmel a 
munkaerőgazdák és a külső, valamint belső adatszolgáltatási 
kötelezettségek és egyéb információk megfelelő időben és tartalommal 
történő kezeléséről és az iratkezelési és bizonylati fegyelem betartásáról. 
Adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatban az adatok kinyerése 
céljából használja a Forrás SQL Komplex Ügyviteli Programcsomagot. 

 Segíti a megfelelő munkakörülményt, a munkarend és munkafegyelem 
betartását, valamint a jó munkahelyi légkört. A dolgozóknak a munkahelyi 
problémáinak megoldásában segítséget nyújt. 

 Az irányítási területén a járművezetőkhöz kapcsolódó belső- és külső 
levelezések, panaszok, észrevételek kivizsgálása, észrevételekre 
válaszadás a jegyellenőrzési terület részére, a szükséges intézkedések 
megtétele, 

 Felelősséggel tartozik a teljes járművezetői állományának vezényléséért, 
éves szabadság tárgy éven belüli kiadásáért attól függetlenül, hogy mely 
járművezetői csoport vezénylését készíti el.  

 Gondoskodik a munkavédelmi, forgalombiztonsági és egészségügyi 
rendelkezések betartásáról. 

 A forgalmi területhez kapcsolódó megfelelő képzési, továbbképzési, 
oktatási feladatok szakmai véleményezése, oktatással kapcsolatos 
fejlesztési koncepciók, elképzelések kialakítása, 

 Figyelemmel kíséri a vezénylés alá tartozó munkavállalók esetében a 
betegnapok alakulását, a dolgozók egészségi állapotát, szükség esetén 
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatot kezdeményez. 

 Gondoskodik a munkavédelem területén megállapított hiányosságok 
megszüntetéséről és biztosítja a tűzvédelmi előírások betartását. 
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5.9.2.3 Forgalomirányítási – és ellenőrzési vezető 

 Az autóbusz, a villamos, trolibusz eszközök forgalmában a 
menetrendszerinti közlekedés biztosítása,  

 Az autóbusz, a villamos és trolibusz forgalom alakulásának rendszeres 
figyelemmel kisérése, forgalmi statisztikák készítése, 

 Forgalomban résztvevő autóbuszok, villamosok, trolibuszok üzembiztos 
állapotának folyamatos figyelemmel kisérése és jelentése, a munkavállalók 
ellenőrzése,  

 Munkaköri tevékenységéhez kapcsolódó hatályos jogszabályok társasági 
belső utasítások naprakész ismerete, megfelelő alkalmazása, 
végzettségének a gyakorlatban történő hasznosítása, valamint a hatályos 
jogszabályokban, állami rendelkezésekben, társasági utasításokban, 
szabályzatokban előírtak maradéktalan betartása, a társasági tulajdon 
védelme és a DKV Zrt. állagmegóvásának biztosítása és fokozott figyelmet 
fordít a társadalmi tulajdon védelmére. 

 A közösségi közlekedési eszközök forgalmában a menetrend szerinti 
közlekedés biztosítása, az operatív forgalomirányítás, zavarelhárítás 
legmagasabb szintű végrehajtása, a forgalomba részvevő közlekedési 
eszközök üzembiztos állapotának folyamatos figyelemmel kísérése és 
jelentése, a munkavállalók ellenőrzése, 

 A területtel kapcsolatos belső- és külső levelezések, panaszok, 
észrevételek kivizsgálása, észrevételekre válaszadás a jegyellenőrzési 
terület részére,  

 Utazási igények felmérése, a forgalom alakulásának rendszeres 
figyelemmel kisérése, szükséges intézkedések megtétele, 

 A DKV Zrt. képviselete viszonylatok kijelölésénél, módosításánál, 
megállóhelyek létesítésénél, áthelyezésénél, megszüntetésénél, a forgalmi 
tevékenységet érintő javaslatok értékelése, észrevételekre válaszadás a  
jegyellenőrzési terület részére, 

 A GPS alapú forgalomirányító és utastájékoztató rendszer működtetése és 
a rendszer által gyűjtött adatok figyelemmel kisérése, azok kiértékelése, 

 A rendkívüli utasforgalom, az esetleges forgalomkorlátozások színvonalas 
megszervezése, lebonyolítása, valamint a munkavállalók rendeleteknek 
megfelelő szolgálati beosztásának és vezénylésének elkészítése, 

 Szakterületet érintő belső szabályozások, végrehajtási utasítások 
előkészítése, kiadása és végrehajtásának ellenőrzése,  

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézkönyv vonatkozó 
fejezetei szerint) feladatok végrehajtása, 

 A forgalmi területhez kapcsolódó megfelelő képzési, továbbképzési, 
oktatási feladatok szakmai véleményezése, oktatással kapcsolatos 
fejlesztési koncepciók, elképzelések kialakítása, 

 A központi forgalomirányítók, forgalomirányítók, forgalmi indító - naplózók 
operatív helyszínelő-revizorok, belszolgálatos járművezető, forgalmi indító – 
tartalék járművezetők tevékenységének irányítása, 

 A biztonságos közlekedést veszélyeztető járművek forgalomból való 
kivonása, pótlása, átvizsgálásra a műszaki szakszolgálatnak való átadása, 

 Az irányítása alá tartozó munkavállalók rendszeres munka- tűz-, és 
balesetvédelmi, valamint szakmai és ismeretfelújító oktatásainak, 
továbbképzéseinek biztosítása, végrehajtása, nyilvántartása, 
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 A forgalommal kapcsolatos jogszabály változások figyelése és betartatása, 
a baleseteik megelőzésére vonatkozó utasítások kiadása és a végrehajtás 
ellenőrzése, 

 Az integrált irányítási rendszerhez kapcsolódó feladatok végrehajtása, 
koordinálása, ellenőrzése, 

 A szakterületét érintő az egészség-, tűz-, környezetvédelmi, a munka- és 
vasútbiztonsági (az Integrált Irányítási Rendszer Kézkönyv vonatkozó 
fejezetei szerint) feladatok végrehajtása, 

 Rendszeresen tájékoztatja a forgalmi igazgatót az irányítása alá tartozó 
terület tevékenységéről. 

 
 

6. MELLÉKLETEK 
 

1. sz. Munkáltatói jogkörök delegálása 

2. sz. Szervezeti felépítés 

3. sz. Erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörök 

4. sz. Vezetői helyettesítések rendje 

5. sz.  Hatásköri táblázat 

6. sz. Szakmai alkalmasság 
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1. sz. melléklet 1/2 
 

MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK DELEGÁLÁSA  

Munkakörök 
Vezérigazgató irányítása 

alá tartozó közvetlen 
vezetők 

Igazgatók irányítási területének 
munkavállalói felett 

Igazgatók 
irányítása alá 

tartozó vezetők* 

Forgalmi Igazgató 
irányítása alá 

tartozó vezetők 

Munkáltatói jogok szellemi fizikai 
Szervezeti 
egységek  

vezetői 
szellemi fizikai szellemi fizikai szellemi fizikai 

Munkaszerződés megkötése X X X X X  X X X 

Munkaviszony megszüntetése 

- felmondással 
X X X X X  X X X 

- azonnali hatályú felmondással  X X X X    X 

- közös megegyezéssel X X X X X  X X X 

- csoportos létszámcsökkentés          

Munkaszerződés módosítás X X X X X  X X X 

Alapbér megállapítás X X X X X  X X X 

Munkaszerződéstől eltérő 
foglalkoztatás 

X X X X X X X X X 

Kirendelés X X X X X  X X X 

További munkaviszony létesítése X X X X X   X X 

Helyettesítési megbízás, díjazás  X X X X  X  X 

Tanulmányi szerződés kötése          

Készenlét elrendelés  X X X X X X  X 

Túlmunka elrendelés X X X X X X X X X 

Szabadság engedélyezés X X X X X X X X X 
 
 

 

 

* Igazgatók irányítása alá tartozó vezetők: üzemvezetők, osztályvezetők, jegyellenőrzési vezető, kontrolling vezető. 
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1. sz. melléklet 2/2 
 

MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK DELEGÁLÁSA 

Munkakörök 

Vezérigazgató irányítása 
alá tartozó közvetlen 

vezetők 

Igazgatók irányítási területének 
munkavállalói felett 

Igazgatók 
irányítása alá 

tartozó vezetők* 

Forgalmi Igazgató 
irányítása alá 

tartozó vezetők 

Munkáltatói jogok 
szellemi fizikai Szervezeti 

egységek  
vezetői 

szellemi fizikai szellemi fizikai szellemi fizikai 

Rendkívüli fiz. távollét engedély X X X X X  X X X 

Fizetés nélküli szabadság:          

 - 30 napig X X X X X  X X X 

- 30 napon túl          

Tanulmányi szabadság engedély X X X X X   X X X 

Képzés, továbbképzés X X X X X   X X 

Kiküldetés belföldi X X X X X  X X X 

Kiküldetés külföldi          

Eseti saját gépkocsi használati 
engedélyezése  

X X X X X  X X X 

Célprémium, jutalom (központi)          

Jutalom (bérgazdálkodói) X X X X X  X X X 

Lakáscélú hitel          

Hátrányos jogkövetkezmény 
alkalmazás, kártérítési hat. 

X X X X X  X X X 

Munkaidő alatti táv. engedély X X X X X X X X X 
 

* Igazgatók irányítása alá tartozó vezetők: : üzemvezetők, osztályvezetők, jegyellenőrzési vezető, kontrolling vezető. 
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2. sz. melléklet 1/2 
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2. sz. melléklet 2/2 

Forgalomi indító -

naplózó(k)

Forgalomirányítók

Központi forgalomirányítók

Iskolavezető
Forgalmi előadó

Műszaki előadó

Autóbusz ágazati mérnök

Informatikusok

Technológus -

informatikai csv.

Raktárosok

Anyaggazdálkodók

Anyaggazdálkodási

osztályvezető

Járműfenntartási

műszaki előkészítő

Járműszerelők

Művezetők

Járműfenntartási

üzemvezető

Karbantartási előadó

Pályamunkások

Pályamester

Villamos berendezés

szerelők

Hálózat üzemeltetési

művezető

Infrstruktúra-fenntartási

üzemvezető

Belszolgálatos

járművezetők

Operatív helyszínelő - 

revizorok

Forgalmi indító -

tartalék járművezető(k)

Forgalomirányítási- és

ellenőrzési vezető

Járművezetők

Forgalmi Üzemszervező 5

Járművezetők

Forgalmi Üzemszervező 4

Járművezetők

Forgalmi Üzemszervező 3

Járművezetők

Forgalmi Üzemszervező 2

Járművezetők

Forgalmi Üzemszervező 1

Teljesítmény ellenőrők

Forgalmi előadók

Forgalomszervezési

vezető

Jegyellenőrzési előadó(k)

Jegyellenőrzési vezető

Értékcikk terítők

Állandó pénztárosok

Pénztáros csoportvezető

Elszámoltatási előadók

Központi pénztáros

(Értéktár)

Reklám és értékesítési

munkatársak

Értékesítési és elszámoltatási

osztályvezető

Számviteli és pénzügyi 

csoport

Számviteli, pénzügyi

osztályvezető

Munkaügyi előadók

Belső ellenőr

Kintlévőség kezelés

Kontrolling csoport

Kontrolling vezető

Személyzetfejlesztési előadó

Beruházási előadók
Minőségügyi csoport

Értékesítési igazgató

Beruházási vezető

HR vezetőMűszaki igazgatóForgalmi igazgatóGazdasági igazgató

Minőségügyi vezető

Vezérigazgató

Humánpolitikai

csoportvezető

Bérgazdálkodási előadók

Kommunikációs és

marketing vezető

Kommunikációs és

marketing előadók

Jegyellenőrök

Távvezérlő központ

diszpécserek

Alállomás üzemeltetési

művezető

Ellenőrzési előadók
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3. sz. melléklet 1/1 
 
Erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörök: 
 

 vezérigazgató, 

 műszaki igazgató 

 gazdasági igazgató 

 értékesítési igazgató 

 forgalmi igazgató 

 beruházási vezető 

 minőségügyi vezető 

 belső ellenőr 

 vezérigazgatói menedzser 
asszisztens  

 eljáró 

 HR vezető 

 humánpolitikai csoportvezető 

 munkaügyi előadó, 

 bérgazdálkodási előadó 

 személyzetfejlesztési előadó 

 iskolavezető 

 szakoktató 

 infrastruktúra fenntartási 
üzemvezető 

 járműfenntartási üzemvezető 

 művezetők, 

 pályamester 

 technológus – informatikai 
csoportvezető 

 informatikus 

 anyaggazdálkodási 
osztályvezető 

 anyagbeszerző 

 raktárkezelő 

 jegyellenőrzési  vezető 

 jegyellenőrzési  előadó 

 ellenőrzési előadó 

 jegyellenőr 

 reklám és értékesítési munkatárs 

 értékesítési és elszámoltatási 
osztályvezető 

 központi pénztáros 

 elszámoltatási előadó 

 értékcikk terítő 

 pénztáros csoportvezető 

 bérletpénztáros 

 forgalomszervezési vezető 

 teljesítmény ellenőrök, 

 forgalmi előadók 

 forgalomirányítási – és 
ellenőrzési vezető 

 operatív helyszínelő – revizor, 

 központi forgalomirányító 

 forgalomirányító, 

 forgalmi indító – naplózó, 

 forgalmi indító – tartalék 
járművezető 

 forgalmi üzemszervező 

 kontrolling vezető 

 kontrolling előadó 

 kintlévőség kezelési munkatárs 

 számviteli és pénzügyi 
osztályvezető 

 számviteli és pénzügyi 
csoportvezető 

 pénzügyi előadó 

 számviteli előadó 

 kommunikációs és marketing 
vezető 

 kommunikációs és marketing 
előadó 
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4. sz. melléklet 1/1 
 

VEZETŐI HELYETTESÍTÉSEK RENDJE 
 
 

Helyettesített Helyettesítő 

Vezérigazgató Gazdasági igazgató 

Műszaki igazgató Járműfenntartási üzemvezető 

Gazdasági igazgató Számviteli és pénzügyi osztályvezető 

Értékesítési igazgató Értékesítési és elszámoltatási 

osztályvezető 

Forgalmi igazgató Forgalomszervezési vezető 

Beruházási vezető Kijelölt beruházási előadó 

Minőségügyi vezető Minőségügyi csoportvezető 

HR vezető Humánpolitikai csoportvezető 

Kommunikációs és marketing vezető Kijelölt kommunikációs és marketing 

előadó 

Járműfenntartási üzemvezető Kijelölt művezető 

Infrastruktúra fenntartási üzemvezető Kijelölt művezető 

Anyaggazdálkodási osztályvezető Kijelölt anyaggazdálkodó 

Kontrolling vezető Számviteli és pénzügyi osztályvezető 

Számviteli és pénzügyi osztályvezető Kijelölt számviteli előadó 

Értékesítési és elszámoltatási 

osztályvezető 
Pénztáros csoportvezető 

Jegyellenőrzési  vezető Kijelölt jegyellenőrzési előadó 

Forgalomszervezési vezető Forgalomirányítási – és ellenőrzési 

vezető 

Forgalmi üzemszervező Kijelölt forgalmi előadó 

Forgalomirányítási – és ellenőrzési 

vezető 
Forgalomszervezési vezető 
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H A T Á S K Ö R I  T Á B L Á Z A T 
 

Sor- 
szám 

Tárgy 
D ö n t é s 

Előkészítő Hozó 
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1. Szervezeti és működési rend Vezérigazgató 
Igazgatók, HR vezető 

Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

2. Tarifa rendelet, 
új értékcikkek  

Vezérigazgató, 
Gazdasági igazgató, 
Értékesítési igazgató,  

Önkorm. közgyűlés 

3. Stratégiai terv Vezérigazgató 
Igazgatók,HR vezető 
Beruházási vezető 

Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

4. Hitelfelvétel 20 MFt alatt Vezérigazgató 
Gazdasági igazgató 

Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatóság Elnöke 

5. Hitelfelvétel 20 MFt felett Vezérigazgató 
Gazdasági igazgató 

Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

6. Üzleti terv Vezérigazgató 
Igazgatók, HR vezető 

Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

7. Menetrend Vezérigazgató 
Forgalmi igazgató 
Forgalomszervezési 
vezető. 

DMJV Polgármesteri 
Hivatal Jegyzője 

8. Utalványozási jog Igazgatók 
 

Vezérigazgató 
 

9. Képviseleti megbízás Igazgatók 
 

Vezérigazgató 

10. Ügyviteli folyamatok, 
belső szabályozás 

Igazgatók, HR vezető 
 

Vezérigazgató 

11. Kollektív Szerződés Vezérigazgató, Igazgatók, 
HR vezető, 
Érdekképv. szerv 

Vezérigazgató, 
Repr. szakszerv. 

12. Munkaköri leírások Osztályvezetők,  
HR vezető 
Üzemvezetők, 
Forgalomszervezési 
vezető, 
Forgalomirányítási – és 
ellenőrzési vezető, 
Forgalmi üzemszervezők, 
Beruházási vezető, 
Minőségügyi vezető, 

Jegyellenőrzési vezető, 

Kontrolling vezető, 
Kommunikációs és 
marketing vezető 

Munkáltatói jog 
gyakorlója 
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H A T Á S K Ö R I  T Á B L Á Z A T 
 

Sor- 
szám 

Tárgy 
D ö n t é s 

Előkészítő Hozó 
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13. Az Zrt. jövedelmi 
rendszerének meghatározása 

HR vezető, 
Igazgatók 

Vezérigazgató 
 

14. Üzemi szintű tervek Igazgatók 
 

Vezérigazgató 
 

15. Beruházási és fejlesztési 
feladatok 
 

Igazgatók, Beruházási 
vezető 

Vezérigazgató 
 

16. Környezetvédelmi feladatok Műszaki igazgató, 
Környezetvédelmi megb. 

Vezérigazgató 
 

17. Technológiák, javítási 
folyamatok 

Üzemvezetők, 
Technológus, 
Minőségügyi vezető 

Műszaki igazgató 

18. Járművezetők szolgálati 
beosztása, 
vezénylés 

Forgalmi üzemszervezők Forgalmi igazgató 

19. Értékcikkek megrendelése Értékesítési és 
elszámoltatási 
osztályvezető 

Gazdasági igazgató 
Értékesítési igazgató,  
 

20. Forgalomban lévő járművek 
és járművezetők ellenőrzése 

Forgalomszervezési 
vezető, 
Forgalmi üzemszervezők,  
Forgalomirányítási – és 
ellenőrzési vezető, 
Forgalmi előadók, 

Forgalmi igazgató 

21. Személyszállítási pótdíjak 
mérséklése, elengedése 

- társasági szakaszban 

Szakterületi vezetők, 
Jegyellenőrzési előadó 

Jegyellenőrzési 
vezető 
Értékesítési igazgató 

- bírósági szakaszban Ügyvéd Vezérigazgató 

22. Járművek javítás utáni 
minősítése 

Járműfenntartási 
üzemvezető, műszaki 
előadó   

Minőségügyi vezető, 
Autóbusz ágazati 
mérnök  

23. Szolgáltatás minőség-
ellenőrzés, javaslattétel az 
intézkedésre 

Minőségügyi vezető Érintett szakterület 
vezetője 

24. Katasztrófavédelmi tervek, 
gyakorlatok 

Biztonságtechnikai 
megbízott 

Vezérigazgató 
 

25. Szakkönyvek, szakfolyóiratok 
és hivatalos lapok beszerzése 

Igazgatók,  
HR vezető 
Beruházási vezető, 
Minőségügyi vezető, 

Gazdasági igazgató 
 

26. Jóléti célú kiadások Üzemi Tanács, Gazdasági 
igazgató, HR vezető 

Vezérigazgató 
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Sor- 
szám 

Munkakör megnevezése 
Iskolai 

végzettség 
Szakmai képesítés, szakvizsga 

1.  Adminisztrátor Középfokú középfokú ügyintézői 

2.  
Alállomás üzemeltetési 
művezető 

Felsőfokú 
Villamosipari középfokú szakirányú 
végzettség 

3.  
Anyaggazdálkodási 
osztályvezető 

Felsőfokú Közgazda / közgazdász 

4.  Anyaggazdálkodó-kooperátor Középfokú Vas-műszaki szakképzettség 

5.  Anyaggazdálkodó-szállítási ea. Középfokú Technikus/gépjármű ügyintéző 

6.  Autóbusz ágazati mérnök Felsőfokú Gépészmérnök vagy közlekedés mérnök 

7.  Belső ellenőr Felsőfokú Felsőfokú szakirányú végzettség 

8.  Bérgazdálkodási előadó Középfokú Középfokú szakirányú végzettség 

9.  Beruházási előadó 
Felső-
/Középfokú 

Építész-/építő-/ közlekedési mérnök, vagy 
szakirányú technikus  

10.  Beruházási vezető Felsőfokú Felsőfokú műszaki végzettség 

11.  Ellenőrzési előadó Középfokú Közgazdasági szakirányú végzettség 

12.  Elszámoltatási előadó Középfokú Érettségi 

13.  Értékesítési és elsz. ov. Felsőfokú Szakirányú végzettség 

14.  Értékesítési és marketing ea. Középfokú Szakirányú végzettség 

15.  Értékesítési igazgató Felsőfokú Közgazdasági szakirányú végzettség, 

16.  Forgalmi előadó Középfokú Forgalmi tiszti tanfolyam,  

17.  Forgalmi igazgató Felsőfokú Közlekedésmérnök, 

18.  Forgalmi üzemszervező Felsőfokú 

Forgalmi tiszti tanfolyam és felsőfokú 
(egyetemi, főiskolai) végzettség, vagy 
felsőfokú szakirányú (közlekedésmérnök) 
végzettség 

19.  
Forgalomirányítási – és 
ellenőrzési vezető 

Felsőfokú 

Forgalmi tiszti tanfolyam és felsőfokú 
(egyetemi, főiskolai) végzettség, vagy 
felsőfokú szakirányú (közlekedésmérnök) 
végzettség 

20.  Forgalomszervezési vezető Felsőfokú 

Forgalmi tiszti tanfolyam és felsőfokú 
(egyetemi, főiskolai) végzettség, vagy 
felsőfokú szakirányú (közlekedésmérnök) 
végzettség 
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Sor- 
szám 

Munkakör megnevezése 
Iskolai 

végzettség 
Szakmai képesítés, szakvizsga 

21.  Gazdasági igazgató Felsőfokú Felsőfokú szakirányú végzettség 

22.  
Hálózat üzemeltetési 
művezető 

Felsőfokú 
Villamosipari középfokú szakirányú 
végzettség 

23.  HR vezető Felsőfokú Felsőfokú szakirányú végzettség 

24.  Humánpolitikai csoportvezető Középfokú Felsőfokú szakmai végzettség 

25.  Informatikus Felsőfokú Informatikus 

26.  
Infrastruktúra- fenntartási 
üz. vez. 

Felsőfokú Villamosmérnök, energetikai szakmérnök 

27.  Iskolavezető Középfokú Közlekedési szakoktató, iskolavezető 

28.  
Járműfenntartási műszaki 
előkészítő 

Középfokú Középfokú szakirányú végzettség 

29.  Járműfenntartási üz. vez. Felsőfokú Gépészmérnök 

30.  Jegyellenőrzési előadó Középfokú Érettségi 

31.  Jegyellenőrzési vezető Középfokú 
Közgazdasági vagy humánpolitikai 
szakirányú végzettség 

32.  Karbantartási előadó Középfokú Gépésztechnikus 

33.  
Kintlévőség kezelési 
munkatárs 

Középfokú Érettségi 

34.  
Kommunikációs és marketing 
asszisztens 

Középfokú Érettségi 

35.  
Kommunikációs és marketing 
előadó  

Felsőfokú Felsőfokú szakirányú végzettség 

36.  
Kommunikációs és marketing 
vezető 

Felsőfokú Felsőfokú szakirányú végzettség 

37.  Kontírozó könyvelő Középfokú Közgazdasági szakirányú végzettség 

38.  Kontrolling csop. vez. Felsőfokú Felsőfokú szakirányú végzettség 

39.  Kontrolling előadó Középfokú Közgazdasági szakirányú végzettség 

40.  Központi pénztáros Középfokú Szakirányú végzettség 

41.  
Manager asszisztens-vezető 
titkárnő 

Felsőfokú 
Felsőfokú szakirányú végzettség és 
középfokú társalgási szintű angol 
nyelvtudás 

42.  Minőségellenőr 
Felső-/ 
középfokú 

Műszaki felsőfokú vagy műszaki 
középfokú végzettség és minőségellenőri 
tanfolyam 
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Sor- 
szám 

Munkakör megnevezése 
Iskolai 

végzettség 
Szakmai képesítés, szakvizsga 

43.  Minőségügyi csoportvezető 
Felső-/ 
középfokú 

Minőségügyi szakmérnök, vagy 
gépésztechnikus és szakirányú tanfolyam 

44.  Minőségügyi előadó Középfokú Érettségi 

45.  Minőségügyi vezető Felsőfokú 
Minőségügyi mérnök vagy gépészmérnök 
és minőségirányítási szaktanfolyam 

46.  Munkaügyi előadó Középfokú Középfokú szakirányú végzettség 

47.  Műszaki előadó Középfokú Középfokú szakirányú végzettség 

48.  Műszaki igazgató Felsőfokú Gépészmérnök 

49.  Művezető Középfokú Szakirányú technikus 

50.  Pályamester Középfokú 
Vasútépítő technikus, építési műszaki 
ellenőr 

51.  Pénztáros csoportvezető Középfokú Szakirányú végzettség 

52.  Pénzügyi előadó Középfokú Közgazdasági szakirányú végzettség 

53.  Szakoktató Középfokú Közlekedési szakoktató 

54.  Számviteli előadó Középfokú Közgazdasági szakirányú végzettség 

55.  
Számviteli és pénzügyi 
osztályvezető 

Felsőfokú Felsőfokú szakirányú végzettség 

56.  Számviteli és pü. csop. vez. 
Felső- 
/középfokú 

Közgazdász / mérlegképes könyvelő 

57.  Személyzetfejlesztési előadó Felsőfokú Szakirányú végzettség 

58.  
Technológus - informatikai 
csop. vez. 

Felsőfokú 
Villamosmérnök, gépészmérnök, 
informatikus 

59.  Teljesítmény ellenőr Középfokú Érettségi 
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Sor- 
szám 

Munkakör megnevezése 
Iskolai 

végzettség 
Szakképzettség Tanfolyami végzettség 

1.  Anyagbeszerző 8 általános Fémipari szakképzettség B. kategóriás gkv. jogosítvány 

2.  Autóbuszvezető 8 általános   
D. kategóriás gkv. jogosítvány, 
Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány 

3.  Operatív helyszínelő - revizor Középfokú   
forgalmi tiszti tanfolyam, vagy D. 
kategóriás gépkocsi vezetői engedély 

4.  Belszolgálatos járművezető  8 általános - B. kategóriás gépkocsi vezetői engedély 

5.  Bérletpénztáros 8 általános - - 

6.  Eljáró 8 általános - - 

7.  Értékcikk terítő 8 általános - B. kategóriás gkv. jogosítvány 

8.  
Forgalomirányító, központi 
forgalomirányító, forgalmi indító-naplózó, 
forgalmi indító – tartalék járművezető 

Középfokú - forgalmi tiszti tanfolyam  

9.  Menetjegyellenőr 8 általános - - 

10.  Közös-ügyes járművezető 8 általános   
Villamos és trolibusz járművezetői, D 
kategóriás gkv. jogosítvány 

11.  Mechanikai műszerész  Középfokú 
irányítástechnikai műszerész, 
technikus 

- 

12.  Pályafelügyeleti csop.vez. 
Középfokú/8 
általános 

Hegesztő, vagy lakatos   

13.  Pályamunkás 8 általános     
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Sor- 
szám 

Munkakör megnevezése 
Iskolai 

végzettség 
Szakképzettség Tanfolyami végzettség 

14.  Raktárkezelő 
Középfokú/8 
általános 

- 
Középfokú raktárgazdálkodói 
(villástargonca vez. engedély) 

15.  Recepciós 8 általános - - 

16.  Szolgáltatás minőségellenőr 8 általános - - 

17.  Troli elektromos járműszerelő Középfokú 
elektro-mechanikai műszerész, 
autószerelő, villamosjármű szerelő 

  

18.  Trolibusz járműszerelő Középfokú 
elektro-mechanikai műszerész, 
autószerelő, villamosjármű szerelő 

  

19.  Trolibusz-vezető 8 általános   Trolibusz járművezetői engedély 

20.  Villamos és trolibusz járműszerelő Középfokú 
elektro-mechanikai műszerész, 
autószerelő, villamosjármű szerelő 

  

21.  Villamos berendezés szerelő Középfokú 
Minimumkövetelmény az MSZ 
1585:2009 4.2.101. pontjának III. 
csoportjába sorolható személyek 

  

22.  Villamos elektromos járműszerelő Középfokú 
elektro-mechanikai műszerész, 
autószerelő, villamosjármű szerelő 

  

23.  Villamos és troli elektromos j. szerelő Középfokú 
elektro-mechanikai műszerész, 
autószerelő, villamosjármű szerelő 

  

24.  Villamosjármű szerelő Középfokú 
elektro-mechanikai műszerész, 
autószerelő, villamosjármű szerelő 

esztergályos 

25.  Villamosjármű szerelő csop. vez. Középfokú 
elektro-mechanikai műszerész, 
autószerelő, villamosjármű szerelő 

  

26.  Villamosvezető 8 általános - Villamos járművezetői engedély 

 




