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I. FEJEZET – BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az MVK Miskolc Városi 
Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban, mint: MVK Zrt., vagy Részvénytársaság, vagy 
Társaság) működési kereteit, irányításának rendjét, döntési hatásköröket, a munkaszervezet szervezeti felépítését 
és annak hierarchiáját, a feladatmegosztás rendjét, valamint az általános működési szabályokat. 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységére és munkavállalójára. 

 

Az MVK Zrt. Alapítója, egyszemélyes tulajdonosa a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (Holding). 

 

A Holding a Holdingból és az uralmi viszonyban álló egyszemélyes társaságokból (továbbiakban: tagvállalat) álló, 
uralmi szerződés alapján elismert vállalatcsoport uralkodó tagja, valamint a kizárólagos tulajdonában álló, uralmi 
viszonyban nem lévő egyszemélyes társaságok (továbbiakban: egyszemélyes társaságok) tulajdonosa, ezért a jelen 
SZMSZ a vállalatcsoport-szintű tevékenységek működési területeit is rögzíti. Az MVK Zrt. felé a Holding alapvetően 
stratégiai irányítást gyakorol. Ezen irányelvek, keretek, szabályok kötelező érvénnyel bírnak az MVK Zrt vezetőjére. 

 

Az MVK Zrt. a stratégiai irányítás keretei között szakmai munkáját önállóan irányítja. 

 

A Holding és tagvállalatai közötti egységes irányítási rendszer – ahol a tagvállalatokat együttműködési kötelezettség 
terheli – a következő szakterületekre terjed ki: 

- Összehangolt számviteli rendszer 

- Összehangolt likviditás menedzsment 

- Összehangolt kontrolling rendszer 

- Összehangolt VIR rendszer üzemeltetés 

- Összehangolt követeléskezelés 

- Összehangolt beszerzési rendszer 

- Összehangolt közbeszerzés 

- Összehangolt logisztikai tevékenység 

- Összehangolt jogi működés 

- Összehangolt informatikai rendszer 

- Összehangolt HR tevékenység 

- Vállalat fejlesztés és szakmai felügyelet szakterülethez kapcsolódó szolgáltatások 

- Összehangolt marketing tevékenység 

Összhangban az uralmi szerződés rendelkezéseivel, a Holding fent felsorolt szakterületeinek vezetői az MVK Zrt. 
szakterületeinek vezetői, illetve vezető tisztségviselői felé irányítási, utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási 
jogosítványokkal bírnak. 

Azon szakterületeken, ahol a Holding központosított szolgáltatást nyújt a tagvállalatok részére, az uralmi 
szerződésben meghatározott irányítást a Holding a szolgáltatás nyújtása során érvényesíti. 

 

A Ptk. 3:112. § (3) alapján a Holding, mint a tagvállalatok és az egyszemélyes társaságok egyedüli tagja, a 
tagvállalatok és az egyszemélyes társaságok ügyvezetésének utasítást adhat. 

A Holding a kizárólagos tulajdonában álló tagvállalatok és egyszemélyes társaságok tekintetében, legfőbb szerv 
jogkörében eljárva gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat. 
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II. FEJEZET – AZ MVK ZRT. IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE, DÖNTÉSI HATÁSKÖRÖK, CÉGJEGYZÉS ÉS 

KÉPVISELET 

 

1. Cím – Az MVK Zrt. egységes, integrált irányítási rendszere 

 

1.1. Az MVK Zrt. a nemzetközi szabványban megfogalmazott minőségirányítási követelményeknek való megfelelés, 
valamint a közlekedési és műszaki tevékenységeiből eredő környezeti hatások miatti felelősségétől indíttatva, a 
működésben érdekelt felek növekvő elvárásainak való megfelelés érdekében MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány 
szerinti minőségirányítási, és MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú szabványos 
irányítási rendszert vezetett be és működtet. Az MVK Zrt. a vasútbiztonság jogszabályi követelményeire 
tekintettel, illetve azon törekvésétől vezetve, hogy a városi közúti vasúti közforgalmú közlekedés minden 
résztvevő számára biztonságos legyen, bevezette és működteti vasúti biztonságirányítási rendszerét (VABIR). 
Az MVK Zrt. az Európai Unió irányelvében és a hazai jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek 
megfelelve, valamint szolgáltatása energiaigényességéből eredő energiafelhasználások mérséklését szem előtt 
tartva, MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány szerinti energiairányítási rendszert vezetett be és működtet. 

 

1.2. A minőségirányítási, a környezetirányítási, az energiairányítási és a vasúti biztonságirányítási rendszerek az 
MVK Zrt. egységes irányítási rendszerének részei, külön-külön nem értelmezhetők, a Társaság egységes és 
integrált irányítási rendszerének ismeretében vizsgálhatók. 

 

 

2. Cím – A tulajdonos, az alapító, az alapítói jogok gyakorlása 

 

2.1. Az MVK Zrt. Alapítója, egyszemélyes tulajdonosa, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, 3530 Miskolc, Petőfi út 1-3.sz. (a továbbiakban: Holding, vagy Alapító, vagy Legfőbb 
Szerv). 

Az MVK Zrt.-nél az Alapító a tulajdonosi jogosítványokat, a Legfőbb Szerv jogkörében eljáró Igazgatóság útján 
gyakorolja. A Legfőbb Szerv jogkörében eljáró Igazgatóság a döntéseit írásba foglalja és azokról a vezető 
tisztségviselőket írásban értesíti.  

 

2.2. Az Igazgatóság – Alapító - alapítói hatáskörébe tartozó döntései: 

- Döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról. 

- Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról. 

- A Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása. 

- A vezető tisztségviselőknek, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, 
visszahívása, díjazásának megállapítása. 

- A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása. 

- Döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről. 

- Döntés az alaptőke felemeléséről. 

- Döntés az alaptőke leszállításáról. 

- Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a létesítő okirat az Alapító  kizárólagos hatáskörébe utal. 

- Döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról. 

- Döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről. 

- Döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Társaság ügyvezetése, Felügyelőbizottsága, vagy a 
Könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt. 

- Üzleti terv elfogadása. 

- A vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és az Alapító által kijelölt egyéb vezető állású 
munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása. 

- Uralmi szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása. 

- A Társaság tulajdonában lévő részvényekkel való rendelkezés, továbbá gazdálkodó szervezet alapítása 
vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy részesedés megszerzése. 
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- A tagok, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgálók elleni követelések 
érvényesítése. 

- A Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának a könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése. 

- Döntés minden olyan ügylet, szerződéskötés vagy kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, amelynek ügyleti 
értéke (ugyanazon ügyfél esetében, tárgyéven belül összevontan is értve) a 150.000.000,- Ft-ot, azaz a 
százötvenmillió forintot meghaladja, azzal, hogy amennyiben az adott ügylet a közbeszerzési értékhatárt 
meghaladja, úgy a jóváhagyási folyamat a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzat alapján történik. 
150.000.000,- Ft, azaz százötvenmillió forint összeghatárig az alapítói hatáskört az Alapító 
munkaszervezetének vezetését ellátó cégvezető gyakorolja, azzal, hogy a hatáskört az általa kijelölt 
munkavállalókra átruházhatja, továbbá amennyiben az adott ügylet a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, 
úgy a jóváhagyási folyamat a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzat alapján történik. 

- A Társaság vezető tisztségviselői számára felmentvény megadása. 

- A Társaság szervezeti és működési rendjének a fő szervezeti ábrájához kapcsolódó döntések meghozatala, 
azzal, hogy a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója jogosult az MVK Zrt. szervezeti és működési rendjének 
fő ábra alatti szervezetét meghatározni. 

- Pótbefizetés elrendelése és visszatérítésének elrendelése. 

- Elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által. 

- Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése. 

- Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, vezérigazgatójával, vagy 
azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt. 

- Ügyleti értéktől függetlenül minden olyan jogügylet (szerződés, egyoldalú jognyilatkozat) megkötésének a 
jóváhagyása, amelyet a Társaság olyan harmadik személlyel köt, vagy olyan harmadik személyre 
vonatkozik: 

o amelyben a részvénytársaság vezérigazgatója, bármely felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető 
állású munkavállalója vagy ezek közvetlen hozzátartozója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, 
operatív irányító vagy ellenőrző keretében tisztséggel rendelkezik, illetve ha harmadik 
szerződéskötő fél maga a részvénytársaság vezérigazgatója, felügyelőbizottsági tagja, a Társaság 
bármely vezető állású munkavállalója, 

o továbbá minden olyan ügylet megkötésének jóváhagyása, amely a vezető tisztségviselők fokozott 
felelősségére tekintettel nyilvánvalóan indokolttá teszi a Legfőbb Szerv jóváhagyását, mivel a fenti 
bekezdésben említett személyek érdekeltsége a megkötendő ügylet tartalma vagy teljesítése 
vonatkozásban okszerűen felvethető, vizsgálandó. 

- Minden ingyenes szolgáltatásnyújtás, vagyonátadás, támogatás nyújtása. 

- Szavazat leadásának jóváhagyása a Társaság részvételével működő társaságok legfőbb szervének ülésén. 

- A Társaság részvételével működő társaság vagy társadalmi szervezet alapítása, vagy ilyen társaságba, 
társadalmi szervezetbe történő belépés, alapítvány létrehozása, vagy működő alapítványhoz való 
csatlakozás. 

- Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény 
nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról. 

- Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok 
átalakításáról. 

- Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról. 

- Döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvénykibocsátásáról.  

 

Az Alapító hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat az MVK Zrt. Alapszabálya tartalmazza. 

 

 

3. Cím – Vezérigazgató 

 

3.1. A Vezérigazgató az MVK Zrt. Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalója. A Vezérigazgatón kívül egyetlen 
munkavállaló sem minősül vezető állású munkavállalónak, sem az Mt. 208. § (1) bekezdése, sem az Mt. 208. § 
(2) bekezdése alapján. A Társaságnál a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató és az általa felhatalmazott 
személyek gyakorolják. Az SZB-50 szabályzat tartalmazza a munkáltatói jogok gyakorlásának részletes 
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szabályait. A Vezérigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat, a megválasztás és visszahívás kivételével az 
Alapító Igazgatóságának kijelölt tagja gyakorolja. 

 

3.2. A Vezérigazgató jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. 

 

3.3. A Vezérigazgató vezeti az MVK Zrt. munkaszervezetét a vonatkozó jogszabályok, az MVK Zrt. Alapszabálya, a 
jelen SZMSZ, az Alapító és az Igazgatóság határozatainak keretei között, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

3.4. A Vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések: 

- A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak 
az Alapító elé terjesztése. 

- az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer 
az Alapító, és negyedévente a Felügyelőbizottság elé terjesztése. 

- a Részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben az Alapszabály és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat rendelkezései szerint. 

- a Részvénytársaság Alapítója felé döntés kezdeményezése, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb 
személyek vagy szervezetek által kezdeményezett döntés esetét. 

- döntés a munkavállalók képviseleti joggal történő felhatalmazásáról. 

- az Alapító elé terjesztendő éves üzleti terv meghatározása. 

- az Alapító értesítése – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett –, ha tudomására jut, hogy a 
Részvénytársaság tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára vagy az alá csökken, vagy 
a saját tőke a jegyzett tőke alá csökken, illetőleg ha a Részvénytársaság a fizetéseit megszüntette, vagy 
felszámolás fenyegeti és vagyona a tartozásokat nem fedezi. 

- munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság munkavállalói felett. A vezérigazgató az Alapító által elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint egyéb, a Vezérigazgató által kiadott belső szabályozók, 
utasítások szerint egyes munkáltatói jogkör gyakorlását egy vagy több munkavállalóra delegálhatja. 

- a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezetőállású munkavállalói számára teljesítménykövetelmény 
és ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása. 

 

 

4. Cím – Az értekezletek rendje 

 

4.1. Az MVK Zrt. állandó értekezletei, tanácskozásai 

 

4.1.1. Felsővezetői értekezlet (vezetőségi átvizsgálás) 

A vezetőségi átvizsgálások célja, hogy a minőségirányítási, a környezetirányítási, az energiairányítási és a vasúti 
biztonságirányítási rendszer működéséhez szükséges feltételekről folyamatosan gondoskodjon, az integrált 
irányítási rendszert hatékonyan működtesse, eredményességüket fejlessze, és folyamatos felügyeletet gyakoroljon 
felette. 

Vezetője: Vezérigazgató 

Tagjai:  Operatív igazgató 

  Autóbuszközlekedési igazgató 

  Villamosközlekedési igazgató 

  Vezérigazgatói koordinációs irodavezető 

  Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztályvezető 

Jogtanácsos 

  Minőségirányítási vezető 

  Környezetvédelmi főmunkatárs 

  Vasútbiztonsági vezető 

  Megfelelési tanácsadó 

  Meghívottak (szükség szerint) 
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Összehívás: évente legalább egyszer kötelező, illetve szükség szerint a Vezérigazgató, valamint a Minőségirányítási 
vezető kezdeményezése alapján. 

 

Dokumentálás: jegyzőkönyv készítés (Minőségirányítási vezető készíti). 

 

A felsővezetői értekezletek megtartásának rendjét az IE 1-03 Vezetőségi átvizsgálások című irányítási eljárás 
határozza meg részletesen. 

 

4.1.1. Heti operatív értekezlet 

Feladata: 

A résztvevők beszámolnak az eltelt időszak elvégzett feladatairól és teljesült eredményeiről. Tájékoztatást adnak a 
soron következő időszak feladatairól. Döntést igénylő kérdésekben előterjesztik a döntés meghozatalához 
szükséges előterjesztéseket, információkat. Továbbá a résztvevők információt, véleményt cserélnek, koordinálnak 
az MVK Zrt. különböző szervezeti egységeit érintő szakmai kérdésekben és egyéb ügyekben. 

Vezetője: Vezérigazgató 

Tagjai: valamennyi szakigazgató 

  valamennyi osztályvezető 

  Vezérigazgatói koordinációs irodavezető 

  Vezérigazgatói asszisztens 

  meghívottak (szükség szerint) 

 

Összehívás: hetente 

Dokumentálás: emlékeztető készítés (Vezérigazgatói asszisztens készíti). 

 

 

5. Cím – Az irányítás normatív és egyéb eszközei 

 

5.1. Az Alapító a hatáskörébe tartozó kérdésekben alapítói határozatot hoz. 

 

5.2. Az MVK Zrt. Vezérigazgatója a teljes munkaszervezetet érintően szóbeli és írásbeli utasításokat, irányítási 
eljárásokat, kézikönyvet, szabályzatokat ad ki, vagy hagy jóvá. 

 

5.3. A szakigazgatók elsősorban a hozzájuk tartozó szakterületek munkaszervezetét érintően szóbeli és írásbeli 
utasításokat, az SZB-50 szabályzatban meghatározott esetekben a teljes munkaszervezetet érintő írásbeli 
utasításokat adnak ki. 

 

5.4. A Társaság általános munkafolyamatait érintő ügyviteli szabályokat, eljárásrendeket, a szabályozó 
dokumentumok kezelésével kapcsolatos részletes előírásokat, a munkakörökkel összefüggő rendelkezéseket, 
a cégbélyegzők használatával és az utalványozási jogok kezelésével összefüggő előírásokat, a döntési- és 
hatásköröket az SzB-50 szabályzat tartalmazza és mutatja be. 

 

 

6. Cím – Az MVK Zrt. képviselete és cégjegyzése 

 

6.1. Képviseletnek minősül a képviseletre feljogosított személyek szóban, írásban vagy ráutaló magatartással 
kifejezett, joghatással járó nyilatkozata, tevékenysége, amelyek a Társaságot illetően jogosultságot vagy 
kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak. 

 

6.2. A Társaság képviseletére és cégjegyzésére: 

- a Vezérigazgató, mint törvényes képviseletre feljogosított vezető tisztségviselő,  
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- az Alapszabály, valamint a Vezérigazgató által az ügyek meghatározott csoportjaira nézve származékos 
képviseleti joggal felruházott és a Részvénytársasággal főállású munkaviszonyban álló alkalmazottak 
jogosultak, a hatályos Igazgatói utasítás szerint. 

 

6.3. A Vezérigazgató együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkezik. A származékos képviseleti, illetve 
cégjegyzési joggal rendelkező alkalmazottak képviseleti, illetve cégjegyzési joga korlátozott a jelen SZMSZ és 
külön belső utasításban foglaltak szerint. 

 

6.4. A fenti képviseleti, illetve cégjegyzési jogra vonatkozó korlátozás harmadik személyekkel szemben hatálytalan. 

 

6.5. A képviseleti jogra feljogosított alkalmazottak képviseleti vagy cégjegyzési jogukat másra nem ruházhatják át. 

 

6.6. Cégjegyzésnek minősül a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. 

 

6.7. A Társaság cégjegyzése a Társaság ügyiratain akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az 
iratokat a Társaság előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak 
megfelelően (aláírásuk szerint) – együttesen, saját névaláírásukkal látják el. Cégszerű aláíráskor a cégjegyzékbe 
bejegyzett joggal rendelkezők sorszámozott cégbélyegzőt használnak. 

 

6.8. Az együttes cégjegyzés két aláírásra jogosult személyes együttes aláírását jelenti. 

 

6.9. A cégjegyzésre feljogosított vezető tisztségviselő, illetve a cégjegyzésre feljogosított alkalmazott a 
munkaviszonyának megszűnésétől, vagy ha a munkavégzés alóli felmentés miatt az utolsó munkában töltött nap 
korábbi napra esik, mint a munkaviszony megszűnésének a napja, akkor az utolsó munkában töltött napjától 
cégjegyzési jogosultságát nem gyakorolhatja. 

 

 

III. FEJEZET – AZ MVK ZRT. ELLENŐRZÉSE 
 

Az MVK Zrt. ellenőrzési rendszere négy pilléren nyugszik: az MVK Zrt. Felügyelőbizottsága, az Alapító Központosított 
Belső Ellenőrzése, a Könyvvizsgáló és a Megfelelési tanácsadó. 

 

1. Cím – Az MVK Zrt. Felügyelőbizottsága 

 

2.1. A Társaságnál Felügyelőbizottság működik, amely az Alapítóval való kapcsolattartás fóruma, és feladata az 
Alapító számára a Társaság ellenőrzése. Ellenőrzése kiterjedhet mind a Társaság üzleti tevékenységének 
technikai elemeire, mind pedig a gazdasági folyamatokra. 

 

2.2. A Felügyelőbizottság a jogait és kötelezettségeit - az Ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként 
gyakorolja. Ügyrendjét az alakuló ülésén fogadja el, és azt a Legfőbb Szerv hagyja jóvá.  

 

2.3. A Társaság működése, és vagyongazdálkodása ellenőrzése keretében a Felügyelőbizottság vagy annak tagja 
a Felügyelőbizottság elnöke útján – illetve a Felügyelőbizottság elnöke által kiállított Megbízólevél alapján – a 
Vezérigazgatótól, illetve a Társaság munkavállalójától felvilágosítást kérhet, amelynek a Felügyelőbizottság által 
meghatározott, de legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. A Felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait 
– szükség esetén szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.  

 

2.4. A Vezérigazgató az ügyvezetés körében meghozott alább nevesített döntései a Felügyelőbizottság előzetes 
véleményét igénylik: 

a) minősített többségi irányítás alá vont gazdasági társaságok egységes irányítást biztosító társasági 
szerződés (Alapszabály) mintájának, illetve a lényegi tartalmának az elfogadása; 
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b) a Társaság jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó mértékű és az elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő 
szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyásáról;  

c) a Társaság 1 MFt-ot meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyonátadásnak a 
jóváhagyása. 

 

2.5. A Felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 

 

2.6. A Felügyelőbizottság feladatai elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításáról a Társaság Vezérigazgatója 
gondoskodik. 

 

2.7. A Felügyelőbizottság a belső ellenőrzés MVK Zrt.-t érintő tevékenységére vonatkozóan: 

- elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint megtárgyalja az 
éves ellenőrzési beszámolóját, 

- legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által tájékoztatásul megküldött jelentéseket, és a belső 
ellenőrzés tárgybeli tájékoztatására alapozva ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, 

- szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját, 

- javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására a belső ellenőrzési 
kapacitás rendelkezésre állásának figyelembevétele mellett, 

- ajánlásokat és javaslatokat dolgozhat ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által 
végzett vizsgálatok megállapításai alapján, 

- jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet. 

A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói 
tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság - a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső 
ellenőrzési alapszabályában, illetve belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározott eljárásrend szerinti - 
előzetes egyetértésével adható. 

 

2. Cím – Belső Ellenőrzés 

 

1.1. Az MVK Zrt. belső ellenőrzését megbízási szerződés alapján a Miskolc Holding Zrt. Központosított Belső 
Ellenőrzése látja el. A Központosított Belső Ellenőrzés a tevékenységét – az MVK Zrt.-t érintő belső ellenőrzési 
feladatokkal kapcsolatban – az MVK Zrt. Vezérigazgatójának alárendelve végzi az MVK Zrt. Felügyelőbizottsága 
Ügyrendjében, illetve jelen SZMSZ III. fejezet 1. cím 2.7. pontjában foglalt – a belső ellenőrzéssel kapcsolatos 
feladatokra vonatkozó – kivételekkel. 

 

1.2. A Központosított Belső Ellenőrzés működésének részletes szabályait az MVK Zrt. Felügyelőbizottságának 
előzetes véleményezését követően az MVK Zrt. Vezérigazgatója által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv, 
és az MVK Zrt. Felügyelőbizottsága által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Alapszabály határozza meg. 

 

1.3. A Központosított Belső Ellenőrzés független, tárgyilagos szervezet, amelynek célja, hogy a Társaság működését 
fejlessze, és eredményességét növelje. 

 

1.4. A Központosított Belső Ellenőrzés a feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és 
értékel, ajánlásokat tesz és tanácsot ad az MVK Zrt. Vezérigazgatója és Felügyelőbizottsága számára a vizsgált 
folyamatokra vonatkozóan. 

 

1.5. A Központosított Belső Ellenőrzés vezetője és munkatársai ellenőrzési tevékenységük végzése során szakmai 
álláspontjuk tekintetében nem utasíthatók. 

 

3. Cím – Könyvvizsgáló 

 

Az MVK Zrt.-nél független könyvvizsgáló működik. A független könyvvizsgáló jogállására, működésére, jogaira és 
kötelezettségeire a Ptk., a Számvitelről szóló törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói 
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tevékenységről szóló törvény, valamint az MVK Zrt. és a könyvvizsgáló között kötött megbízási szerződésben 
foglaltak az irányadók. 

 

4. Cím – Megfelelési tanácsadó 

 

1.1. A Társaság első számú vezetője 1 fő megfelelési tanácsadót jelöl ki, aki közvetlenül a Társaság első számú 

vezetőjének alárendelve, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. 

(XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott módon végzi munkáját. 

 

1.2. A Társaság első számú vezetője biztosítja, hogy a Társaság mérete, tevékenységének jellege, nagyságrendje 

és összetettsége, valamint pénzügyi erőforrásai arányában -  

a) a Megfelelési tanácsadó a működtetéshez szükséges képzettségű és szakmailag alkalmas legyen, a 

szükséges anyagi erőforrással, és 

b) a működéshez és a feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel, szakmai függetlenséggel és információhoz 

való hozzáféréssel rendelkezzen. 

 

1.3. A Megfelelési tanácsadó felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű személy 

lehet, aki a társaság Felügyelőbizottságának egyetértésével jelölhető ki. A Megfelelési tanácsadónak legalább 

kétéves, a végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. 

 

1.4. A Megfelelési tanácsadó a szakmai álláspontját befolyástól mentesen alakítja ki, amely miatt hátrány nem érheti. 

 

1.5. Megfelelési tanácsadónak egy időben nem jelölhető ki a Társaság belső ellenőre. 

 

1.6. A Megfelelési tanácsadónak - beleértve a külső szolgáltató által kijelölt személyeket is - nem jelölhető ki 

a) a tulajdonos képviselőjének, a köztulajdonban álló gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlójának, első 

számú vezetőjének, az igazgatóság tagjának, valamint a felügyelőbizottság tagjának a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, 

b) a tulajdonosnál vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési vagy integritás tanácsadói tevékenységet 

végző személy és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, 

c) akitől az adott feladat tárgyilagos végrehajtása egyéb okból nem várható el. 

 

1.7. A Megfelelési tanácsadó feladata: 

- annak elősegítése, hogy a Társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel, 

- azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, 

amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása, 

- a Társaság által végzett tevékenység jogszabályoknak, a gazdasági társaság célkitűzéseinek, belső 

szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak 

való megfelelés nyomon követése, 

- a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése a 

Társaság első számú vezetője részére, valamint a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett 

intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, 

- a Társaság első számú vezetőjének és a munkavállalóknak a támogatása abban, hogy a Társaság teljesítse 

a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit, 

- a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának 

támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések szervezésével, 

- a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált 

kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint a Társaság első számú vezetője általi meghatalmazás alapján 

a Társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy 

kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

- a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában a Társaság 

első számú vezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás. 
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1.8. A Megfelelési tanácsadó az előző pontban felsorolt feladatai teljesítéséről évente legalább egyszer jelentést 

készít a Társaság első számú vezetője és Felügyelőbizottsága részére. A Társaság első számú vezetője a 

jelentést tájékoztatásul megküldi a Társaság legfőbb szerve részére. 

 

1.9. A Társaság első számú vezetője a Megfelelési tanácsadó által előkészített - nyilatkozatban értékeli a Társaság 

belső kontrollrendszerét, mely nyilatkozatot a Társaság első számú vezetője megküldi a Felügyelőbizottság 

részére. 

 

1.10. A Felügyelőbizottság a nyilatkozatra vonatkozó álláspontjáról határozatban dönt. Ha a felügyelőbizottság 

nem fogadja el a nyilatkozatot, az elutasítás indokát a határozatában szerepelteti. 

 

1.11. A Társaság első számú vezetője a nyilatkozatot - a felügyelőbizottság vonatkozó határozatával együtt - 

tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve részére. 

 

 

IV. FEJEZET – AZ MVK ZRT. MUNKASZERVEZETE 

 

1. Cím – Az MVK Zrt. szervezeti felépítése 

 

1.1. Az MVK Zrt. munkaszervezetét a Vezérigazgató vezeti. 

 

1.2. A Vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll: 

- Vezérigazgatói koordinációs iroda 

- Operatív igazgatóság 

- Autóbuszközlekedési igazgatóság 

- Villamosközlekedési igazgatóság 

- Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztály 

- Vezérigazgatói asszisztens 

- Vasútbiztonsági vezető 

- Megfelelési tanácsadó 

- Fogyasztóvédelmi referens 

- Adatvédelmi felelős 

 

1.3. Az egyes szakterületek vezetőinek közvetlen szakmai irányítása alatt állnak a szakterületükhöz tartozó 
szervezeti egységek, munkakörök. 

 

1.4. A szakterületek vezetőinek a feladatkörébe tartozik a Vezérigazgató által meghatározott feladatok végrehajtása, 
a beosztott munkavállalók irányítása, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése. 

 

1.5. A szakterületek vezetőinek a feladatköréhez javaslattételi, véleményezési, irányítási, korlátozott munkáltatói 
hatáskör társul. 

 

1.6. A szakterületek vezetőit a beosztottaikra nézve írásbeli és szóbeli utasítási jog illeti meg. Minden vezetőnek, 
illetve minden munkavállalónak csak a közvetlen felettese útján, a szolgálati út betartásával lehet utasítást adni, 
kivéve, ha ezt a jelen SZMSZ kifejezetten más módon rendeli el. 

 

A munkaszervezet szervezeti ábráit az 1-6. sz. mellékletek mutatják be. 
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V. FEJEZET – AZ MVK ZRT. MUNKASZERVEZETÉNEK IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 
 

1. Cím – A Vezérigazgatóra és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
vezetőire vonatkozó közös szabályok 

 

1.1. Általános feladatok 

- A rendelkezésükre álló döntés-előkészítő adatok és információk ismeretében döntenek mindazon 
kérdésekben, amelyeket jogszabályok, belső szabályzatok a hatáskörükbe utalnak, illetve amelyek az 
irányításuk alá tartozó szervezet hatékony működéséhez szükségesek. 

- Közreműködnek a Társaság éves üzleti tervének kidolgozásában. 

- Meghatározzák az általuk közvetlenül irányított szakterület feladatait. 

- Javaslatot tesznek a szervezeti egység létszámkeretének kialakítására. 

- Munkáltatói joggyakorlással kapcsolatos kérdésekben javaslatot tesznek a teljes körű munkáltatói jogkört 
gyakorló részére. 

- Biztosítják a Társaság tevékenységéhez és ellenőrzéséhez adatok és információk szolgáltatását. 

- Betartják és betartatják az adat- és titokvédelmi előírásokat. 

 

1.2. Irányítási, felügyeleti és ellenőrzési hatáskörük a hozzájuk tartozó szervezeti egységek, munkakörök 
vonatkozásában 

- Meghatározzák a szervezeti egységek által foglalkoztatott munkavállalók munkaköri feladatait. 

- Biztosítják a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztást. 

- Megfogalmazzák és rendszerezik a feladatokat, kijelölik a feladat végrehajtásáért felelős 
munkavállalókat. 

- Minősítik, értékelik a munkavállalók munkáját. 

- Folyamatosan vizsgálják és értékelik – részben a folyamatba épített ellenőrzések rendszerével, részben 
a rendszeres és eseti közvetlen ellenőrzésekkel – az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek 
tevékenységét és működését, szükség esetén intézkednek, vagy intézkedést kezdeményeznek. 

 

1.3. Felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek és munkakörök tevékenységének 
megszervezéséért, a munkafeltételek, a szükséges erőforrások és az eredményes munkavégzéshez 
szükséges tájékoztatás biztosításáért, a feladatok ellátásának jogszerűségéért, szakmai színvonaláért, az 
előírt határidők betartásáért, a rendeltetésszerű működésért, a megállapított feladatok teljesítéséért, illetve 
azok végrehajtásának ellenőrzéséért. 

 

1.4. Kötelező szabály a szolgálati út betartása és betartatása. Indokolt esetben közvetlen utasítás kiadásával is 
élhetnek a szervezeti egységükön belüli, nem közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók felé. A 
beosztott munkavállaló a kapott utasítás tartalmáról haladéktalanul, vagy akadályoztatás esetén az 
akadályoztatás elhárulását követően köteles a közvetlen vezetőjét tájékoztatni. 

 

 

2. Cím – A munkavállalókra vonatkozó közös szabályok 

 

2.1. Az MVK Zrt. munkavállalói mindazok, akik az MVK Zrt.-vel munkaviszonyban állnak. 

 

2.2. Az MVK Zrt. munkavállalói munkavégzésük során mindenkor az általában elvárható gondossággal és 
szakértelemmel, az MVK Zrt. érdekeinek figyelembevételével, a hatályos jogszabályok, a hatályos belső 
szabályzatokban foglaltak és vezetőjük utasítása szerint kötelesek eljárni. 

 

2.3. A munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett a Vezérigazgató, és korlátozottan a felhatalmazott 
munkahelyi vezetők gyakorolják, az SZB-50 szabályzat rendelkezései szerint. 
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2.4. Az MVK Zrt. munkavállalónak a jogállását a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyvének rendelkezései és a 
munkaszerződésükben foglaltak határozzák meg. 

 

2.5. A munkavállalók munkaszervezeten belüli elhelyezkedését, beosztását, függelmi rendjét az adott 
munkaszervezet szervezeti ábrája mutatja be (lásd 1-6. sz. mellékletek). 

 

2.6. Munkáltatói kérdésekben a munkaszervezetek vezetői javaslatot tesznek a Vezérigazgató részére, valamint 
előzetes véleményezési jogot gyakorolnak az irányításuk alatt álló szervezeti egységek munkavállalóival 
kapcsolatban. 

 

 

3. Cím – A Vezérigazgató 

 

3.1. A Vezérigazgató vezeti az MVK Zrt. munkaszervezetét a vonatkozó jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, 
a jelen SZMSZ és az Alapító határozatainak keretei között. 

 

3.2. A Vezérigazgató feladatai, hatásköre: 

- Végrehajtja az Alapító utasításait. 

- Javaslatot tesz az Alapító részére az MVK Zrt. munkaszervezetének kialakítására. 

- Rendelkezik az MVK Zrt. egyes működési folyamataira vonatkozó szabályozásokról, ennek keretében 
eljárásokat, utasításokat, szabályzatokat ad ki, amelyek a munkaszervezetre kötelezőek. 

- Irányítja a döntések előkészítésének munkafolyamatát, valamint a döntések végrehajtását. 

- Irányítja a közigazgatási, illetve a szakmai és érdekképviseleti szervekkel történő kapcsolattartást. 

- Biztosítja az ellenőrző szervezetek munkájának feltételeit és véleményezi az ellenőrző szervek által 
megküldött jelentéseket. 

- Biztosítja a munkavállalók érdekképviseletével összefüggő, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését. 

- A Legfőbb Szerv által jóváhagyott kereteken belül meghatározza az MVK Zrt. munkaszervezetének 
létszámát, javaslatot tesz az Alapító felé a javadalmazási és ösztönzési feltételrendszer elveire. 

 

3.3. A Vezérigazgatónak feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános döntési, utasítási, 
javaslattételi, véleményezési és intézkedési joga van. 

 

3.4. A Vezérigazgató jogosult a Társaságnál a munkáltatói jogok teljes körű gyakorlására. Az SZB-50 szabályzat 
tartalmazza a részleges munkáltatói jogkörök gyakorlásának részletes szabályait. 

 

 

4. Cím – A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetői munkakörök feladatai 

 

4.1. A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó vezetők a szakterületükön általános ellenőrzési feladatokat 
látnak el. 

 

4.2. Feladataik ellátása körében: 

 

- Közreműködnek a Társaság munkaszervezetének és a működésének fejlesztésében. 

- Gondoskodnak az irányításuk alatt álló szakterület feladatkörébe tartozó ügyek Alapszabályban, vagy külön 
szabályzatban, jelen SZMSZ-ben, utasításban előírt döntésre történő előkészítéséről. 

- Képviselik (nem cégjogi értelemben) a Társaságot az irányításuk alá tartozó tevékenységek körében. 

- Felelősek a rábízott vagyonnal történő gazdálkodásért, az ahhoz kapcsolódó szabályozási, szervezési és 
végrehajtási feladatok megszervezéséért. 

- Közreműködnek a vagyonnyilvántartás naprakészségének, megbízhatóságának megtartásában. 
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- Munkáltatói kérdésekben javaslatot tesznek a Vezérigazgató részére, valamint előzetes véleményezési jogot 
gyakorolnak az irányításuk alatt álló szervezeti egységek munkavállalóival kapcsolatban. 

- Gondoskodnak a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséről és végrehajtásáról. 

- Kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szakmai terület munkáját érintő külső szervekkel. 

 

 

5. Cím – A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök 

 

5.1. Vezérigazgatói asszisztens 

 

A Vezérigazgatói asszisztens feladatai: 

- A vezérigazgató közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok előállítása, levelek, egyéb belső 
szervezeti iratok előkészítése, megszerkesztése, ezekkel kapcsolatos iratkezelési feladatok ellátása. 

- Határidők ellenőrzése, nyilvántartása, megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése, a kapcsolatok 
koordinálása. 

- Ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése, levelezési fiókok figyelése, levelek 
továbbítása a megfelelő személyek számára. 

- A Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók, munkaidő és szabadság nyilvántartásának 
vezetése. 

- A reprezentációs készlet kezelése, költségek nyilvántartása. 

- A vezetői értekezletek megtartásához szükséges tárgyi eszközök biztosítása, a döntés-előkészítő anyagok 
összegyűjtése, emlékeztető készítése. 

 

A Vezérigazgatói asszisztens részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 

5.2. Vasútbiztonsági vezető 

 

A Vasútbiztonsági vezető fontosabb feladatai: 

- A külső (jogszabályi, tulajdonosi, vevői, hatósági stb.) vasútbiztonsági követelményrendszer figyelemmel 
kísérése és elemzése, az ezekből eredő, a Társaság tevékenységét érintő feladatok átvezetése az integrált 
irányítási rendszeren. 

- A vasútbiztonsági követelmények változása miatt módosuló belső szabályozó dokumentumok ellenőrzése 
és felügyelet gyakorlása az ilyen dokumentumok mindenkor érvényes állapota felett. 

- A vasútbiztonsági kockázatértékelés naprakészen tartása. 

- Az ellenőrzések során feltárt vasútbiztonsági hiányosságok megszüntetéséről történő intézkedés. 

- Az éves vasútbiztonsági jelentés összeállítása, a felügyeleti hatóság felé történő megküldése. 

 

A vasútbiztonsági vezető közvetlen utasítási jogkörrel rendelkezik a városi vasúti közlekedés biztonságával 
kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében. 

A Vasútbiztonsági vezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

A Vasútbiztonsági vezető feladatai kapcsolt munkakörben kerülnek ellátásra. 

 

5.3. Megfelelési tanácsadó 

 

A Megfelelési tanácsadó fontosabb feladatait a III. fejezet 4. Cím 1.7. pontja, valamint a munkaköri leírása 
tartalmazza. 

 

5.4. Fogyasztóvédelmi referens 

 

A Fogyasztóvédelmi referens fontosabb feladatai: 

- A társaság munkavállalói részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítésének elősegítése. 
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- A fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is 
ellátó állami szervekkel történő kapcsolattartás. 

- A Társaság személyes és írásbeli képviselete Békéltető Testület előtti eljárásokban. 

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak betartásának felügyelete, ellenőrzése. 

- Fogyasztóvédelmi jellegű megkeresések, levelek, állásfoglalások elkészítésében, szakmai 
véleményezésében való közreműködés. 

 

A Fogyasztóvédelmi referens részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

A Fogyasztóvédelmi referens feladatai kapcsolt munkakörben kerülnek ellátásra. 

 

5.5. Adatvédelmi felelős 

 

Az Adatvédelmi felelős fontosabb feladatai: 

- A belső adatvédelmi, adatkezelési és közzétételi szabályzatok naprakészen tartása, azok betartásának 
ellenőrzése. 

- Az adatközlések jogszabályoknak megfelelő módon és határidőben való megtörténtének, valamint a 
közérdekű adatok honlapon történő közzétételének és aktualitásának felügyelete. 

- Kapcsolattartás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, az adatfeldolgozókkal, az 
adatvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben teljes körű intézkedési jogosultsággal rendelkezik. 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a 
közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről általános adatvédelmi rendelet – GDPR) foglaltak végrehajtásának 
felügyelete. 

 

Az Adatvédelmi felelős részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

Az Adatvédelmi felelős feladatai kapcsolt munkakörben kerülnek ellátásra. 

 

 

6. Cím – A Vezérigazgató közvetlen irányítás alá tartozó szervezeti egységek 

 

A Vezérigazgatóság szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

6.1. Vezérigazgatói koordinációs iroda 

 

6.1.1. A Vezérigazgatói koordinációs iroda irányítása 

Közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten működő szervezet, amelynek élén a vezérigazgatói koordinációs 
irodavezető áll. 

 

6.1.2. Vezérigazgatói koordinációs irodavezető 

A Vezérigazgatói koordinációs irodavezető fontosabb feladatai: 

- Több szervezeti egységet érintő hatósági előírások, feladatok koordinálása, bonyolítása. 

- A társasági szintű feladatköröket ellátó munkavállalók irányítása, felügyelete, munkavégzésük 
összehangolása, ellenőrzése. 

- Szakterületeken átívelő cégszintű koordináció a jogi kontroll, a minőségirányítás, a projektkezelés, az 
oktatás, a munkavédelem, az energiagazdálkodás, a környezetvédelem és az iratkezelés területén. 

- A rábízott feladatok maradéktalan, minőségi és határidőre történő elvégzéséhez szükséges erőforrások 
biztosítása illetve kezelése. 
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6.1.3. A Vezérigazgatói koordinációs iroda szervezetéhez tarozó egyedi szakterülettel foglalkozó 
munkakörök 

 

6.1.3.1. Jogtanácsos 

A Jogtanácsos feladatai: 

- Peres és peren kívüli eljárások előkészítése, lefolytatása során a Társaság érdekeinek érvényesítése. 

- A Társasággal munkaviszonyban álló, valamint munkaviszonyt megszüntető munkavállalókkal szemben 
fennálló kártérítési igények érvényesítése. 

- Jogi támogatás nyújtása munkajogi, hatósági, engedélyezési és egyéb kérdések vonatkozásában. 

- Közreműködés a Társaság szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó 
igények érvényesítésében. A Társaság szerződéseinek nyilvántartása. 

- Okiratok belső szervezeti, nem közhiteles hitelesítése, cégkivonat biztosítása. 

- A Társaság tulajdonát képező, valamint használatában lévő ingatlanok földhivatali adatok szerinti 
nyilvántartása, az ingatlan-nyilvántartást érintő változások esetén a cég képviselete a Földhivatalnál. 

- A Társaságnál megbízás alapján tevékenykedő ügyvédekkel szabályozott munkakapcsolat és 
munkamegosztás kialakítása, konzultáció a folyamatban lévő ügyekről és azok előkészületeiről. 

 

6.1.3.2. Koordinációs főmunkatárs 

A Koordinációs főmunkatárs feladatai: 

- Szakmailag gondozza a megvalósított pályázatok, közbeszerzések fenntartási időszakban felmerülő 
feladatait, gondoskodik ezzel kapcsolatos adminisztrációs és dokumentum megőrzési kötelezettségek 
teljesítéséről. Elkészíti és benyújtja az előírt éves fenntartási jelentéseket. 

- Gondoskodik arról, hogy a közbeszerzésekre irányadó jogszabályokban, a támogatási szerződésekben írt 
feladatok határidőre, magas szakmai színvonalon elő legyenek készítve és benyújtásra kerüljenek az 
illetékes hatóság, szerv számára. 

- Új fejlesztési tervek kapcsán gondoskodik az MVK Zrt. által ellátandó közszolgáltatási, valamint műszaki-
fejlesztési, szakmai szakirányú megvalósítási feladatok ellátásának a megszervezéséről, elvégzésének 
feltételeiről és koordinálásáról, együttműködésben a pályázatok előkészítésével és koordinálásával 
foglalkozó Holding Projektirányítási igazgatóságával, és MMJVÖ-val. 

- Kiemelt beruházások előkészítése, tervezése (vagy terveztetése), egyeztetése, engedélyezés után teljes 
körű lebonyolítása. 

- Pályázatfigyelés, a Társaság számára elérhető pályázati lehetőségek és források felkutatása, előterjesztése 
a vezetőség számára. 

 

6.1.3.3. Oktatási vezető 

Az Oktatási vezető feladatai: 

- A társaság jelenlegi és leendő munkavállalóinak képzéseivel kapcsolatos ügyfélkezelés ellátása, társasági 
szintű koordinálása. A képzési és oktatói szerződések előkészítése, nyilvántartása. 

- A képzések technikai feltételeinek előkészítése, biztosítása. 

- Az éves képzési terv előkészítése, jóváhagyásra történő felterjesztése, folyamatos karbantartása. A 
megvalósult képzések dokumentálásának figyelemmel kísérése, az oktatási naplók folyamatos ellenőrzése. 

 

6.1.3.4. Minőségirányítási vezető 

A Minőségirányítási vezető feladatai: 

- Az irányítási rendszer, valamint a társasági szintű szabályozás dokumentumainak (szabályzatok, 
kézikönyvek, eljárások, utasítások) kiadása, nyilvántartása, tartalmi és formai megfelelőségének 
ellenőrzése, a hatályos dokumentumok jegyzékének vezetése. 

- Hatékony integrált irányítási rendszer működtetése, felügyelete, aktualizálása és fejlesztése az MSZ EN ISO 
9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványok, valamint a 
vasútbiztonságra vonatkozó jogszabályok követelményei szerint. 

- Irányítási rendszer oktatás, képzés, továbbképzés megszervezése és lebonyolítása, illetve koordinálása. 

- A vezetőségi felülvizsgálatok éves programjának és az éves auditterv meghatározása. 
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6.1.3.5. Környezetvédelmi főmunkatárs 

A Környezetvédelmi főmunkatárs feladatai: 

- A Társaság környezetvédelmi feladatainak koordinálása, végrehajtása, felügyelete, ellenőrzése. 

- Környezetvédelmi hatósági engedélyek felügyelete, az engedélyekben előírt kötelezettségek végrehajtása 
és végrehajttatása, az előírt adatszolgáltatások teljesítése. 

- Környezeti kockázatértékelés karbantartása, felülvizsgálata, aktualizálása. 

- A veszélyes hulladékok gyűjtésének és szállításának koordinálása és vezetése, a kapcsolódó 
nyilvántartások vezetése és a hatósági adatszolgáltatások összeállítása. 

 

6.1.3.6. Munkavédelmi főmunkatárs 

A Munkavédelmi főmunkatárs feladatai: 

- Munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartatása, biztonságos munkahely kialakítása, a munka- és 
tűzvédelmi jogszabályokból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása teljes körű felelősséggel. 
Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvek, hatósági bejelentések, adatszolgáltatások elkészítése. 

- Munka- és tűzvédelmi szemlék ütemezése, szervezése, jegyzőkönyvek alapján visszaellenőrzések 
elvégzése. Védőeszközök, védőruházat meghatározása, használatuk ellenőrzése. 

- Biztonságtechnikai oktatások rendszerének kialakítása, vizsgák szervezése, bonyolítása. Időszakos, 
ismétlődő oktatások szervezése, megtartása, dokumentálása. 

- Biztonságtechnikai vizsgálatra kötelezett gépek, berendezések gépek időszakos vizsgálatának TMK 
rendszerbe történő besorolása. 

- Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályzat összeállítása, karbantartása, jogszabályokból, belső utasításból 
eredő követelmények átvezetése. 

- Munkahelyi kockázatértékelés készítése a jogszabályok és a munkavédelmi felügyeletek útmutatása 
alapján. 

 

6.1.3.7. Iratkezelő 

Az iratkezelő feladatai 

- Az MVK Zrt. iratkezelési tevékenységének szervezése, a mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatban 
foglalt feladatok végrehajtása. 

- Beérkező és kimenő iratok kezelése, szervezeten belüli kézbesítési feladatok elvégzése. 

- Központi irattározási feladatok ellátása, iratselejtezéssel és irat megsemmisítéssel kapcsolatos feladatok 
elvégzése. 

 

6.1.3.8. A Vezérigazgatói koordinációs iroda szervezetébe tarozó további munkakörök: 

- Vezérigazgatói koordinációs irodavezetői asszisztens 

- Oktatási referens 

- Adatrögzítő 

- Polgárvédelmi megbízott (kapcsolt munkakörben) 

- Emelőgép szakértő (kapcsolt munkakörben) 

- Vasúti balesetvizsgáló (kapcsolt munkakörben) 

 

Az egyes beosztásokat betöltő munkavállalók részletes feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

A Vezérigazgatói koordinációs iroda szervezetét a 2. számú melléklet ábrázolja. 

 

 

6.2. Operatív igazgatóság 

 

6.2.1. Az Operatív igazgatóság irányítása 

Az Operatív igazgatóság vezetője az Operatív igazgató, aki közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt áll. 
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6.2.2. Az Operatív igazgató 

Az Operatív igazgató fontosabb feladatai: 

- A külső szolgáltató által végzett szolgáltatások kapcsolódó folyamatrészeinek szabályozása 
humánügyviteli, beszerzési, informatikai szolgáltatások tekintetében, ezen folyamatrészek társasági 
szintű meghatározása. 

- A Társaság gazdasági folyamatainak koordinálása, a vagyon-, a pénz-, hitel-, készlet-, 
költséggazdálkodási, kontrolling, valamint belső szolgáltatási rendszer működtetése. 

- Közreműködés a társasági célok, az üzletpolitikai koncepció meghatározásában, a stratégiai tervek 
kidolgozásában. 

- A Társaság tervezési folyamatának meghatározása, irányítása, a jóváhagyott üzletpolitika és stratégia 
alapján az éves komplex tervjavaslatok összeállítása a társasági célok és stratégiai tervek 
megvalósítása érdekében. 

- A vagyon-, készlet- és eszközgazdálkodás, pénz- és hitelgazdálkodás, a kalkulációs tevékenység, a 
könyvvitel, a gazdasági ügyvitel, a beszerzési folyamat belső szabályainak kialakítása, fejlesztése, 
valamint végrehajtásuk társasági szintű ellenőrzése. 

- Az MVK Zrt. kontrolling rendszerének kialakítása, működtetése és illesztése a Holding rendszeréhez. 
A külső (Holding) és belső kontrolling jelentések elkészítésének felügyelete. 

- A Társaság gazdasági helyzetének, teljesítményének folyamatos elemzése, valamint a Társaság 
kontrolling jelentéseinek, éves beszámolójának, az adó- és járulékbevallás készítésének koordinálása, 
ellenőrzése. 

- A Társaság bizonylati rendjének meghatározása, az SZB-02 Bizonylati szabályzatban meghatározott 
feladatok végrehajtásának ellenőrzése. 

- A Társaságnál a szakellenőrzési tevékenységek közvetett irányítása, felügyelete. 

- A társasági informatikai rendszer fejlesztési feladatainak meghatározása, az egységes színvonalú 
informatikai ellátottság biztosítása érdekében. Ennek keretében kapcsolattartás a Holding Informatikai 
szervezetével, az igénybe vett szolgáltatás követelményeinek meghatározása, a nyújtott szolgáltatás 
felügyelete. 

- Humánerőforrás gazdálkodási és foglalkoztatáspolitikai feladatok társasági szintű ellátása, a Holding 
Központi Humánerőforrás Szervezetével együttműködve. 

- Jegy- és bérletértékesítés, kereskedelmi tevékenység megszervezése, működtetése, fejlesztése. 

- Szolgáltatói nyilatkozat, az Utazási feltételek és az Üzletszabályzat karbantartása, aktualizálása. 

- Utas-tájékoztatási feladatok megszervezése, utas-panaszok, ügyfél észrevételek kezelésének 
koordinálása. 

- Ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése, működési feltételeinek biztosítása. 

- Jegyellenőrzési tevékenység teljes körű megszervezése, irányítása, ellátása, ellenőrzése, 
koordinálása. 

- A Társaság raktározási tevékenységének ellátása, raktárak üzemeltetése, személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása. 

- A Holding, illetve tagvállalatai járműflottájának kezelése, járműüzemeltetési, logisztikai feladatok 
ellátása. 

 

6.2.3. Az Operatív igazgatóság szervezete 

Az Operatív igazgató közvetlen irányításával működő szervezeti egységek, munkakörök: 

- Ellátási osztály 

- Gazdálkodási osztály 

- Értékesítési és társasági kapcsolatok iroda 

- Operatív igazgatói asszisztens 

 

Az Operatív igazgatóság szervezeti felépítésének ábrája a 3. számú mellékletben található. 

Az egyes beosztásokat betöltő munkavállalók részletes feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza. 
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6.2.3.1. Ellátási osztály 

 

6.2.3.1.1. Az Ellátási osztály irányítása 

Az Ellátási osztály közvetlenül az Operatív igazgatónak alárendelten működő szervezet, amelynek élén az 
Ellátási osztályvezető áll. 

 

6.2.3.1.2. Az Ellátási osztály fontosabb feladatai 

- A Társaság raktározási tevékenységének ellátása, raktárak üzemeltetése, személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása. 

- A raktári készletek figyelése, felelős készletgazdálkodás biztosítása. 

- Az MVK Zrt. anyag-, alkatrész beszerzéssel, valamint a külső szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos folyamatok működtetése a vonatkozó jogszabályok és az MH Beszerzési Szabályzat 
rendelkezéseinek megfelelően. 

- Logisztikai szolgáltatási és futárszolgálati feladatok ellátása, külső logisztika erőforrások szükség 
szerinti biztosítása. 

- A Társaság saját, illetve a Holding és tagvállalatai személy- és haszongépjármű állományának 
flottamenedzselési feladatainak hálózati szintű koordinációja, üzemeltetésére, igénybevételére, 
elszámolására vonatkozó szabályozási rendszerének kidolgozása, szabályok szerinti működés 
lebonyolítása. 

- A Társaság általános létesítmény karbantartási, üzemeltetési és gondnoksági feladatainak ellátása. 

- A K-telep központi épületgépészeti rendszereinek (fűtés, ivó-, ipari- és használati meleg vízellátás, 
léghálózat, víztisztító berendezés, csatornahálózat) üzemeltetése, mindezekkel a K-telep kiszolgálása, 
az üzemeltetés feltételeinek és a karbantartott állapot biztosítása. 

- A létesítmény és jármű takarítási ellátása. 

 

6.2.3.1.3. Az Ellátási osztály szervezete 

Az Ellátási osztályvezetőnek közvetlenül alárendelten végzi munkáját a Beszerzési és anyaggazdálkodási 
csoport, a Logisztikai csoport, a Létesítmény üzemeltetési csoport és az Ellátási osztály adminisztrátor. 

 

6.2.3.1.3.1. Beszerzési és anyaggazdálkodási csoport 

A Beszerzési és anyaggazdálkodási csoport fontosabb feladatai: 

- Raktárak üzemeltetése többműszakos munkarendben, beosztások készítése. 

- A raktározási feladatok elvégzése, a járműjavító üzemek folyamatos kiszolgálása járműalkatrészekkel 
és a javításhoz szükséges egyéb anyagokkal. 

- A raktárak raktárkészletének folyamatos figyelemmel kísérése (készletgazdálkodás), biztonsági 
szintek megtartása. 

- A szakterületek által indított járműalkatrész igénylések felülvizsgálata a felhasználások figyelembe 
vételével. 

- A járműalkatrész beszállítások koordinálása, konszignációs készletek figyelése, felhasználásának 
lejelentése. 

- Beszerzési és közbeszerzési terv készítése az MVK Zrt. tárgyévi tervezett beszerzéseiről és 
közbeszerzéseiről a szervezeti egységek igényeinek és javaslatainak figyelembevételével. 

- A közbeszerzési folyamatok MVK Zrt.-n belüli koordinációjának elvégzése és kapcsolat tartása a 
Holding közbeszerzési szervezetével. 

- A szervezeti egységek által igényelt, közbeszerzési értékhatár alatti értékű beszerzések MVK Zrt.-n 
belüli koordinációjának elvégzése és kapcsolat tartása a Holding beszerzési szervezetével. 

- Nyilvántartást vezetése a beszerzésekről, a tulajdonosi, vagy jogszabályi előírásoknak megfelelően a 
beszerzésekről és közbeszerzésekről adatok szolgáltatása, tájékoztatók közzététele.  

- Szakmai kapcsolattartás az igénylő szakterületekkel, a gazdálkodási szakterülettel, a jogtanácsossal, 
a Holding beszerzési szervezetével, továbbá a versenyeztetési eljárásban résztvevő partnerekkel. 

 

6.2.3.1.3.2. Logisztikai csoport 
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A Logisztikai csoport fontosabb feladatai: 

- A Társaság saját, illetve a Holding és tagvállalatai, valamint szerződéses partnerek áruszállítási, 
futárszolgálati és egyéb logisztikai feladatainak végzése, szervezése. 

- A szükséges külső logisztikai (eszköz és szolgáltatási) erőforrások biztosításának ellátása, erre 
vonatkozó szerződések kötése. 

- A járműállomány üzemeltetésével összefüggő feladatok (biztosítások kezelése, értékesítés) ellátása. 

- A Társaság saját, illetve a Holding és tagvállalatai gépjárműinek flottakezelése. 

 

6.2.3.1.3.3. Létesítmény üzemeltetési csoport 

A Létesítmény üzemeltetési csoport fontosabb feladatai: 

- Társasági szintű energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, különös tekintettel a dízel- és 
CNG üzemanyag és vontatási energia beszerzés, kiszolgálás, elszámolás optimalizálására. 

- Vagyontárgyak üzembe helyezésének előkészítése, ügyintézése, hatósági és egyéb engedélyek 
előzetes beszerzése, üzembe helyezési folyamat bonyolítása. 

- A Társaság tulajdonvédelmi feladatainak és követelményeinek meghatározása, vagyonvédelmi 
szolgáltatás igénybevételének koordinálása, ellenőrzése. 

- Telekommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, ilyen szolgáltatások rendelése, 
nyilvántartása, teljesítések igazolása. 

- Vagyonvédelmi megfigyelő- és riasztó rendszerek üzemeltetése, kapcsolattartás szolgáltatókkal, 
mindezek adminisztrációs feladatainak ellátása. 

- Épületeken, építményeken, létesítményeken, gépeken, berendezéseken javítási, fenntartási feladatok 
elvégzése. 

- Az MVK Zrt. üzemi szolgáltató egységeinek működtetése, irányítása, épületgépészeti technológiák, 
elektromos energiaellátás, hőenergia termelés elosztás, sűrített levegőellátás, ivóvíz- és ipari 
vízellátás, ipari víztisztítás, hulladékgyűjtés és kezelés, csapadékvíz csatorna- és kommunális 
szennyvízcsatorna-hálózat működtetése, karbantartása. 

- Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és a mérésügyről szóló törvény követelményeinek megfelelően 
társasági szinten a mérőeszközök metrológiai feladatainak ellátása, az előírt nyilvántartások vezetése, 
gondoskodni a hitelesítést, kalibrálást, vagy egyéb felülvizsgálatot igénylő mérőberendezések és 
egyéb ellenőrző eszközök megfelelő állapotáról, fenntartásáról. 

- Kijelölt telephelyi és végállomási épületek, létesítmények, építmények helyiségeinek száraz és vizes 
takarítása. 

- A telephely és végállomások kijelölt tároló területeinek és külső munkavégzési helyszínek zöld 
felületeinek takarítása, síktalanítása, karbantartása, kertészeti munkák elvégzése. 

- Mosdók, vizesblokkok üzemkészségének ellenőrzése, illetve feltöltésük üzemeltetési 
segédanyagokkal. 

- Villamos és autóbusz járművek száraz és vizes belső takarítása. 

 

 

6.2.3.2. Gazdálkodási osztály 

 

6.2.3.2.1. A Gazdálkodási osztály irányítása 

A Gazdálkodási osztály közvetlenül az Operatív igazgatónak alárendelten működő szervezet, amelynek élén 
a Gazdálkodási osztályvezető áll. 

 

6.2.3.2.2. A Gazdálkodási osztály fontosabb feladatai 

- Az MVK Zrt. gazdálkodásában a számviteli törvény, az adótörvények és egyéb idevonatkozó 
jogszabályok következetes alkalmazása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése. 

- Az MVK Zrt. célkitűzései alapján az SZB-07 Számviteli politika, az üzleti terv és a gazdálkodási 
irányelvek meghatározása, kidolgozása. 

- A Társaság üzleti tervezési folyamatának meghatározása és működtetése, az IE 1-01 Társasági 
tervezés folyamata c. irányítási eljárásban foglaltak szerint. 
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- Az MVK Zrt. stratégiai tervezésének, a rövid és hosszú távú üzleti tervkészítésének összehangolása, 
ellátása, a tervezés a beszámoltatás és a döntés-előkészítő anyagok elkészítésének koordinálása a 
Társaság vezetőségének irányítási, döntéshozói munkájának támogatása érdekében. 

- A számviteli, pénzügyi feladatokkal összefüggő belső szabályzatok, utasítások elkészítése, 
naprakészen tartása, szükség szerinti módosítása. 

- A számviteli és pénzügyi folyamatok bizonylatainak szakmai felügyelete, gondoskodás azok 
rendszeres felülvizsgálatáról, bizonylati albumba helyezéséről. 

- Bankszámla szerződések előkészítése, pénzintézeti kapcsolatok bonyolítása. 

- A Társaság működéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása, hitel igénybevételének lebonyolítása. 
az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése, kamatoztatása. 

- Évente a Társaság gazdálkodásáról Éves beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő 
melléklet) és Üzleti jelentés összeállítása. 

- A Társaság gazdasági folyamatainak koordinálása, a vagyon-, a pénz-, hitel-, költséggazdálkodási, 
kontrolling, valamint belső szolgáltatási rendszer működtetése. 

- Az MVK Zrt. kontrolling rendszerének kialakítása, működtetése és illesztése a Holding rendszeréhez. 
A külső (Holding) és belső kontrolling jelentések elkészítése. 

- A Társaság gazdasági helyzetének, teljesítményének folyamatos elemzése, valamint a Társaság 
kontrolling jelentéseinek, éves beszámolójának, az adó- és járulékbevallás készítésének koordinálása, 
ellenőrzése. 

 

6.2.3.2.3. A Gazdálkodási osztály szervezete 

A Gazdálkodási osztályvezetőnek közvetlenül alárendelten végzi munkáját a Pénzügyi csoport, a Számviteli 
csoport és Kontrolling csoport. 

 

6.2.3.2.3.1. Pénzügyi csoport 

A Pénzügyi csoport fontosabb feladatai: 

- Az integrált ügyviteli rendszerben használatos főkönyvi, vevő, szállító, termék és szolgáltatás 
törzsadatok nyilvántartása, rendszeres aktualizálása, karbantartása. 

- Az MVK Zrt. gazdálkodásával kapcsolatos pénz- és hitelforgalom lebonyolítása, fennálló hitelek 
nyilvántartása, fizetési kötelezettségek pontos, határidőben történő teljesítése, a pénzügyi egyensúly 
biztosítása. 

- Likviditási tervek, pénzforgalmi kimutatások készítése. 

- A központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok és az Önkormányzat felé az adóbevallások 
elkészítése, a pénzügyi kötelezettségek határidőben történő teljesítése, a bevallásokhoz – főkönyvi 
könyvelésen túlmenően – szükséges, jogszabályoknak megfelelő nyilvántartások vezetése 
(adónemek: fogyasztói árkiegészítés, idegenforgalmi adó). 

- A bevételek könyvelésének és az ellenérték befolyásának nyomon követése, ellenőrzése 

- A folyószámla vezető bankok számlakivonatainak, forintpénztár, valutapénztár, könyvelési 
bizonylatainak kontírozása, könyvelése, számítógépes feldolgozása. 

- Kintlévőségek figyelemmel kisérése, követelések behajtására a szükséges intézkedések megtétele, 
szükség esetén jogi lépések kezdeményezése a Jogtanácsos felé. 

- Vevői számlák elkészítése. Vevő és szállító folyószámlák folyamatos vezetése, ellenőrzése, 
egyeztetése. Havi pénzügyi zárlati munkák elvégzése 

- Házipénztár működtetése, készpénzforgalmának bonyolítása, a forint és valuta készlet igény szerinti 
biztosítása. 

- Bankszámlák kezelése, a számlaforgalom rögzítése, a szükséges banki ügyintézések bonyolítása. 

- Szállítói számlák és egyéb kötelezettségek kiegyenlítése. 

- A dolgozói bérek és egyéb juttatások átutalása az Alapító HR szervezet feladása alapján. 

 

6.2.3.2.3.2. Számviteli csoport 

A Számviteli csoport fontosabb feladatai: 
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- A Társaság eszközeiben, forrásaiban, vagyoni helyzetében történt változások könyvelésben történő 
rögzítése, a számviteli törvény, adótörvények, egyéb jogszabályok, az MVK Zrt. számviteli politikája, 
számlarendje, az eszközök és források értékelési szabályzatának előírásai alapján. 

- Havonta főkönyvi zárás, eredmény kimutatás készítés és konszolidációs adatszolgáltatás, 
negyedévente mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow készítése, mérleg és eredmény konszolidációs 
adatszolgáltatás. 

- Beérkezett szállítói számlák alaki, tartalmi, számszaki megfelelőségének ellenőrzése, a számlák 
igazoltatása, mellékletekkel való felszerelése, a szállítói számlák vonatkozó szerződésben foglaltakkal 
való összhangjának ellenőrzése. 

- Főkönyvi számlák és analitikus nyilvántartások vezetése, annak havi rendszerességű egyeztetése, 
külső feladások ellenőrzése. 

- A tárgyi eszköz, készlet, egyéb adó jellegű követelés valamint egyéb adó jellegű kötelezettségek 
analitikus nyilvántartásainak egyeztetése a főkönyvi számlákkal. 

- Könyvelési bizonylatok kontírozása, könyvelése, (ennek részeként szállítói számlák, vegyes 
bizonylatok, időbeli elhatárolások, feladások kontírozása, számítógépes feldolgozása). 

- Adóbevallások készítése, a bevallásokhoz – főkönyvi könyvelésen túlmenően – szükséges, 
jogszabályoknak megfelelő adónyilvántartások kezelése. 

- A Társasági eszközállomány (forgóeszközök és befektetett eszközök) gazdálkodási kereteinek 
meghatározása, az eszközgazdálkodás felügyelete, az eszköznyilvántartás feladatainak 
meghatározása, irányítása. 

- Havi rendszerességgel az értékcsökkenési leírás elszámolása, selejtezési, értékesítési jegyzőkönyvek 
alapján az eszközök nyilvántartásból történő kivezetése, beruházási jelentések készítése. 

- Az anyagrendszer havi zárásának elvégzése, az analitikus és a főkönyvi készletnyilvántartás adatainak 
ellenőrzése. 

- Leltározás előkészítése, leltárívek feldolgozása, leltár kiértékelése. 

 

6.2.3.2.3.3. Kontrolling csoport 

A Kontrolling csoport fontosabb feladatai: 

- A társasági célok, üzletpolitikai koncepció, stratégiai és éves tervek elkészítésében való részvétel. 

- Olyan tervezési, kalkulációs és elemzési eljárások kidolgozása, bevezetése, alkalmazása melyek a 
jelentési és beszámoló rendszer működtetése révén a társasági célkitűzések eredményes 
végrehajtását, folyamatos felügyelet alatt tartását szolgálják. 

- A Közszolgáltatási Szerződés szerinti, a különcélú és különjárati szállítási teljesítmény tervezésének 
összehangolása és ellenőrzése. 

- A menetdíjbevétel tervezéseként és tarifajavaslat előterjesztéséhez – a tarifarendszer keretein belül – 
értékesítési mennyiség és tarifaterv változatok készítése. 

- A szakterületek központi tervezési és beszámolási tevékenységének támogatása és ellenőrzése a 
létszám és a személyi jellegű ráfordítások és a beruházások témakörében. 

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi közösségi közlekedés támogatása igényléséhez 
szükséges kimutatások elkészítése. 

- A kontrolling jelentések és beszámolók, valamint a statisztika készítés információs folyamatának 
koordinálása, Holding, hatóságok, szakmai szervezetek részére történő adatszolgáltatások ellátása. 

- A Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottak szerint a havi rendszerességű Közszolgáltatói 
jelentés és az Éves elszámolás elkészítése és megküldése, valamint a tervekhez, változtatási 
kérelmekhez kapcsolódó kalkulációk kidolgozása. 

- A rendszeres kalkulációs feladatok szabályrendszerének kialakítása és folyamatos ellenőrzése, 
ezeknek az irányítási rendszer elemeként szabályzatokban és a vállalati irányítási rendszer 
beállításaiban a karbantartása (kalkulációs feladatok: beruházási megtérülési számítások, saját 
gyártás kalkulációi, eszközök üzemeltetési, karbantartási típuskalkulációi). 

 

 

6.2.3.3. Értékesítési és társasági kapcsolatok iroda 

 

6.2.3.3.1. Az Értékesítési és társasági kapcsolatok iroda irányítása 
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Az Értékesítési és társasági kapcsolatok iroda közvetlenül az Operatív igazgatónak alárendelten működő 
szervezet, amelynek élén az Értékesítési és társasági kapcsolatok irodavezető áll. 

 

6.2.3.3.2. Az Értékesítési és társasági kapcsolatok iroda fontosabb feladatai 

- Ügyfélszolgálati Iroda működtetése, az ügyfélszolgálati tevékenység felügyelete, ellenőrzése. 

- Az utas kapcsolatok fenntartása, működtetése, valamint az utas kapcsolatokból adódó hatósági 
ügyintézések lebonyolítása. 

- A Társaságról a médiában megjelentek összegyűjtése, megismerése, rendszerezése. 

- A Társaság weboldalának, facebook oldalának, instagram oldalának és az intranetnek a karbantartása, 
szerkesztése. 

- Bérletszelvények, menetjegyek, bérletigazolványok tervezése, menetrendkönyv, utastájékoztató 
feliratok, kiadványok, járműmatricák, hirdetések, plakátok, oklevelek tördelése-szerkesztése, nyomdai 
előkészítése. 

- Sajtóesemények és egyéb társasági rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való 
részvétel, ezek fényképes dokumentálása. 

- A tagvállalati eseménysorozatokat megörökítő PR kiadványok előkészítő munkáinak készítése, 
fényképek és eseménynaptár szerinti összerendezése, karbantartása. 

- Az Üzletszabályzat, az Utazási feltételek és a Szolgáltatói nyilatkozat készítése, aktualizálása, 
karbantartása. 

- A közforgalmú személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan az utazási feltételek betartásának és 
a menetdíj megfizetésének ellenőrzése. E tevékenység teljes körű megszervezése, ellátása, 
bizonylatolása, eljárás a feltételeket megsértő ügyfelekkel. 

- A Társaság alaptevékenységéhez kapcsolódó menetjegy és bérletjegy értékesítésének, a bevételek 
beszedésének, elszámoltatásának irányítása, felügyelete, a menetjegyellátás színvonalának 
fejlesztése. 

- Az értékesítés nyilvántartási és elszámoltatási rendszerének működtetése, a bérletpénztárosok, 
járművezetők, illetve más munkakörökben foglalkoztatott, jegyértékesítéssel megbízott munkavállalók 
elszámoltatásával kapcsolatos nyilvántartás, valamint az ezzel összefüggő adminisztratív feladatok 
ellátása. 

- Árpolitika és az értékesítés irányelveinek meghatározása, piaci előrejelzés, prognózisok szolgáltatása 
tervezési irányelvek kialakításához. 

- Az alaptevékenység bevételi tervének kidolgozása, jegy- és bérleteladás ösztönzése, értékesítési 
módszerek kialakítása, fejlesztése, az értékesítés mennyiségi és értéknövelése. 

- Vonaljegyek, bérletek, kereskedelmi áruk értékesítésének megszervezése, végrehajtása, a város 
területén található jegy- és bérletpénztárak működtetése, folyamatos jegyellátásuk, bevétel 
elszámolásuk megszervezése, lebonyolítása. 

- Jegy-és bérlet nyomdai megrendelésének előkészítése, készletezés, kiadás elszámolás folyamatának 
felügyelete. Mindezt a tarifajavaslat alapján az értékesítés statisztikák figyelembevételével jegy-és 
bérlet típusonkénti megrendelések összeállítása. 

- Pénz és értékcikk kezeléssel kapcsolatos feladatok meghatározása, a bérletpénztárak folyamatos 
ellenőrzése, a rovancsolás megszervezése, lebonyolítása. 

- A napi bevételek elszámoltatása, összesítése, a befizetések előkészítése. 

- A magánárusítók, közületek értékesítési szerződéskötésének előkészítése, bizományi jegyárusítók, 
közületek folyamatos jegyellátása, elszámoltatása, jutalék elszámolásának bonyolítása. 

 

6.2.3.3.3. Az Értékesítési és társasági kapcsolatok iroda szervezete 

Az Értékesítési és társasági kapcsolatok irodavezetőnek közvetlenül alárendelten végzi munkáját a 
Lakossági és üzleti értékesítési csoport, a Jegy- és bérletellenőrzési csoport és az Ügyfélszolgálati vezető. 

 

6.2.3.3.3.1. Lakossági és üzleti értékesítési csoport 

A Lakossági és üzleti értékesítési csoport fontosabb feladatai: 

- Pénz és értékcikk kezeléssel kapcsolatos feladatok meghatározása. Szolgálati utasítások 
előkészítése, kidolgozása. A megbízói jegyértékesítés szervezése, az értékesítési csatornák bővítése 
érdekében. 
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- A jegyárusítási szerződéssel rendelkező partnerek jutalék számláinak ellenőrzése a megfelelő jutalék 
összeg kiegyenlítése érdekében, ennek továbbítása a pénzügyi terület felé. 

- Megbízási szerződéses vevők jegykészlet megrendelésének, szállításának koordinálása. 

- Jutalékos jegykészlettel rendelkező munkavállalók elszámoltatása, jutaléklista bérszámfejtésre történő 
feladása. 

- A pénztárak üzemeltetése, pénztárosok elszámoltatása, rendszeres ellenőrzése. 

- A jegy- és bérletpénztárakban dolgozó pénztárosok készletének folyamatos, egyenletes feltöltése, 
valamint a központi jegyraktári készlet kezelése. 

- A MiskolcPass kedvezmény rendszerrel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, feldolgozott 
adatok továbbítása. Teljes körű ügyintézés, kapcsolattartás. 

- Dolgozói munkába járáshoz szükséges bérletek társasági szintű kezelése, megrendelése, 
nyilvántartása, elosztása. 

 

6.2.3.3.3.2. Jegy- és bérlet ellenőrzési csoport 

A Jegy- és bérlet ellenőrzési csoport fontosabb feladatai: 

- A jegyellenőrzés és a közlekedési pótdíjfizetés technológiájának kialakítása, irányítása, ellátása, a 
feltárt szabálytalan utazások elkövetőinek pótdíjazása, a hatályos jogszabályok és az MVK Zrt. 
Üzletszabályzatának figyelembevételével. 

- A jegyellenőrök napi jelentéseinek feldolgozása, adatszolgáltatás ügyfélnyilvántartáshoz, a pótdíjazási 
folyamat végrehajtásához. 

- A törvényes határidőn túli fizetési késedelmek figyelése, kezelése, ügyintézése. 

- A meg nem fizetett pótdíjak behajtási folyamatának elindítása, közreműködés, kapcsolattartás a 
behajtással szerződésben megbízott szervezettel. 

- A szervezethez tartozók vezénylési rendjének kialakítása, havi vezénylések, napi beosztások 
elkészítése, teljesítmények elszámolása, feldolgozása. 

- Jegyellenőrzés elvégzése a vonatkozó IE 3-04 A jegyellenőrzés folyamatának szabályozása c. eljárás 
szerint, szükség szerint pótdíjazás kezdeményezése és lefolytatása. 

- Az alapszolgáltatás infrastruktúrájának, szolgáltatási körülményeinek figyelemmel kísérése, 
hiányosság, eltérés észlelése esetén jelentés megtétele. 

 

6.2.3.3.3.3. Az ügyfélszolgálati vezető fontosabb feladatai 

- Az Ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése, az utasoktól érkezett észrevételek fogadása, kezelése, 
szükség szerint korrekciós intézkedések kezdeményezése. 

- Pótdíj és panaszügyek koordinálása, elbírálása, megválaszolása. 

- Ügyfél észrevételekkel kapcsolatos beszámolók, jelentések készítése, kimutatás az Ügyfélszolgálati 
Iroda befizetéseiről, reklamációk számáról és az elintézési módokról („Ügyfél észrevételek” program 
alapján). 

- Bérletszelvény és menetjegy értékesítés magánszemélyek és közületek részére, az értékesítés 
folyamatának felügyelete. 

- Talált tárgyak kezelési folyamatának teljes körű intézése, felügyelete, kimutatások készítése. 

- Információadás az utasok, érdeklődők részére telefonon, e-mailben, levélben. 

 

 

6.3. Autóbusz közlekedési igazgatóság 

 

6.3.1. Az Autóbusz közlekedési igazgatóság irányítása 

Az Autóbusz közlekedési igazgatóság vezetője az Autóbusz közlekedési igazgató, aki közvetlenül a 
Vezérigazgató irányítása alatt áll. 

 

6.3.2. Autóbusz közlekedési igazgató 

Az Autóbusz közlekedési igazgató fontosabb feladatai: 
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- A hatályos közszolgáltatási szerződésnek megfelelően menetrend szerinti, autóbusszal végzett 
személyszállítási szolgáltatás nyújtásának szervezése, irányítása, teljesítése, ellenőrzése. 

- Gondoskodás az autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeinek 
rendelkezésre állásáról. 

- Az igazgatóság szervezeti keretei között a saját hatáskörben eldönthető munkafolyamatok 
korszerűsítése, aktualizálása, módosítása. 

- Az igazgatóság működési költségeinek megtervezése, gazdálkodási keretek meghatározása, 
felügyelete, üzemszintű lebontása, a felhasználás koordinálása. 

- Az igazgatóság szervezetei közötti adatszolgáltatás meghatározása, elemzések, jelentések elvégzése, 
adatszolgáltatás a Kontrollerek részére. 

- Belső érdekeltségi és ösztönzési, valamint az egyéni teljesítmény értékelési rendszer működtetése, 
forgalmi teljesítmények, üzemanyag felhasználások elszámolása, valamint egyéb mutatók feldolgozása. 

- A karbantartási folyamat stratégiai elveinek, a karbantartás műszaki tartalmának, költségeinek és időbeli 
lefolyásának megtervezése, irányítása az üzleti terv teljesülése céljából. 

- Műszaki vizsgahely üzemeltetéséhez és a vizsgáztatás végzéséhez a tárgyi, infrastrukturális és személyi 
feltételek biztosítása, a hatósági előírások és a jogszabályi követelmények figyelembe vételével. 

 

6.3.3. Az Autóbusz közlekedési igazgatóság szervezete 

Az Autóbusz közlekedési igazgató közvetlen irányításával működő szervezeti egységek, munkakörök: 

- Autóbusz forgalmi üzem 

- Gépjárműjavító üzem 

- Autóbusz közlekedési igazgatói asszisztens 

 

Az Autóbusz közlekedési igazgatóság szervezetét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

Az egyes beosztásokat betöltő munkavállalók részletes feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

6.3.3.1. Autóbusz forgalmi üzem 

 

6.3.3.1.1. Az Autóbusz forgalmi üzem irányítása 

Az Autóbusz forgalmi üzem közvetlenül az Autóbusz közlekedési igazgatónak alárendelten működő 
szervezet, amelynek élén az Autóbusz forgalmi üzemvezető áll. 

 

6.3.3.1.2. Az Autóbusz forgalmi üzem fontosabb feladatai 

- Miskolc város menetrend szerinti autóbusz közösségi közlekedési feladatok folyamatos, hatékony, 
költségoptimalizált ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása a Közszolgáltatási 
Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében. 

- A menetrendben előírt, valamint a megrendelt különcélú szerződéses járatok és különjárati 
megrendelések teljesítése. 

- Folyamatos napi szintű kapcsolattartás a Gépjárműjavító üzemmel, a forgalmi igényeknek megfelelő 
darabszámú jármű rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A gépjárművek 
forgalomképességének vizsgálata, a járművek műszaki, karbantartási, üzemeltetési valamint forgalmi 
teljesítmény adatainak nyilvántartása. 

- A járművek ütemezett TMK, valamint futó javítási feladatainak megrendelése, elvégeztetése, 
ellenőrzése. Autóbusz mentési és egyéb megrendelt zavar-elhárítási feladatok ellátása. 

 

6.3.3.1.3. Az Autóbusz forgalmi üzem szervezete 

Az Autóbusz forgalmi üzemvezetőnek közvetlenül alárendelten végzi munkáját az Autóbusz 
járműgazdálkodási csoport és az Autóbusz vezénylési csoport, továbbá az Autóbusz forgalmi üzem 
adminisztrátor. 

 

6.3.3.1.3.1. Autóbusz járműgazdálkodási csoport 

Az Autóbusz járműgazdálkodási csoport fontosabb feladatai: 
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- Járművek különjáratba és egyéb nem forgalmi járatokba történő beosztásának egyeztetése és 
ellenőrzése. 

- Az autóbuszok külső-belső takarítás elvégzésének felügyelete. 

- Az autóbuszok székhelyen lévő tárolási helyének és a mozgatási útvonalak tisztántartásának, síkosság 
mentesítésének megszervezése. 

- Az autóbuszok forgalomba adásához és forgalomban tartásához szükséges dokumentumok kezelése. 

- A CNG üzemanyagtöltő kút teljes körű üzemeltetése és felügyelete. 

- Autóbuszok forgalomból történő átvétele és forgalomba adásának teljes körű elvégzése és 
adminisztrációja. 

 

6.3.3.1.3.2. Autóbusz vezénylési csoport 

Az Autóbusz vezénylési csoport fontosabb feladatai: 

- Az autóbuszvezetők havi vezénylésének, napi beosztásának elkészítése, teljesítményük elszámolása, 
feldolgozása. 

- Az autóbuszvezetők napi munkaügyi adminisztrációjának intézése, végzése. 

- Az autóbuszvezetők munkaviszonyára vonatkozó szabályok, előírások maradéktalan betartása, 
betartatása. 

- A meghirdetett menetrend és utazási feltételek betartása és betartatása, a személy és vagyonbiztonság 
mindenkori szem előtt tartása mellett. 

- Az adott utasforgalom melletti szabályszerű jegyellenőrzés, jegyértékesítés, utas tájékoztatás teljes körű 
felügyelete és annak lebonyolítása, ellenőrzése. 

 

 

6.3.3.2. Gépjárműjavító üzem 

 

6.3.3.2.1. A Gépjárműjavító üzem irányítása 

A Gépjárműjavító üzem közvetlenül az Autóbusz közlekedési igazgatónak alárendelten működő szervezet, 
amelynek élén a Gépjárműjavító üzemvezető áll. 

 

6.3.3.2.2. A Gépjárműjavító üzem fontosabb feladatai 

- A forgalmi teljesítménnyel összefüggő autóbusz karbantartási igények meghatározása, éves jármű 
karbantartási terv készítése. 

- Járműjavítások folyamatának felügyelete, a javítás során felhasznált, elszámolt (átterhelt) munkaidő, 
anyagfelhasználás folyamatos ellenőrzése, ésszerű gazdálkodás a javításra, karbantartásra tervezett 
összeggel. 

- Az autóbuszok karbantartási technológiáiban rögzített műveletek teljes körű elvégzése, a 
járműállomány műszaki állapotának megőrzése érdekében a technológiai folyamatok korszerűsítése. 

- Az üzemhez tartozó szakműhelyekben fődarabok, cseredarabok, alkatrészek javítása, felújítása. 

- Új autóbuszok beszerzése esetén a szerződési feltételeknek megfelelően garanciális ügyintézés, 
javítás elvégzése. 

- Igény szerint szakmai javaslatok kidolgozása az autóbusz állomány fejlesztési- és selejtezési terveinek 
összeállításához. 

- A Műszaki pénztár, mint pénzkezelő hely, működtetése, a pénzkezelési feladatok szabályszerű ellátása. 

 

6.3.3.2.3. A Gépjárműjavító üzem szervezete 

A Gépjárműjavító üzemvezetőnek közvetlenül alárendelten végzi munkáját a Gépjárműjavító műhelyvezető, 
az Autóbusz futójavítási csoport, az Autóbusz járműjavítási csoport, a Gépjármű szerviz csoport és a 
Gépjárműjavító üzem adminisztrátor. 

 

6.3.3.2.3.1. Autóbusz futójavítási csoport 

Az Autóbusz futójavítási csoport fontosabb feladatai: 
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- Szervezi, irányítja, időben ütemezi a járművek karbantartási, javítási munkáit, biztosítja a szükséges 
dolgozói létszámot a járművek üzemképességének helyreállítása érdekében. 

- Integrált számítógépes rendszerben megrendeli a javításokhoz szükséges anyagokat, alkatrészeket. 

- Az okozati tényezők kivizsgálása után végrehajtatja a keletkezett hibák kijavítását, és ellenőrzi a 
tevékenységek szakszerűségét, minőségi követelményeit a gyors és hatékony munkavégzés céljából. 

- Az üzemképes járművek szükséges darabszámának biztosítása, az üzem rendezettségének, 
tisztaságának fenntartása. 

- Autóbuszok szemléinek elvégzése, műszaki vizsgára történő felkészítése. 

- Autóbuszok futó jellegű meghibásodásainak javítása 

- Autóbuszok karosszéria javítása 

 

6.3.3.2.3.2. Autóbusz járműjavítási csoport 

Az Autóbusz járműjavítási csoport fontosabb feladatai: 

- Autóbuszok motor nagyjavítási munkái – motor felújítás 

- Szerviz munkák (olajcsere) elvégzése, műszaki vizsgára történő felkészítés. 

- 3,5 t feletti járművek, autóbuszok gumiabroncs javítási, szerelési munkái 

- Kisműhelyi tevékenységek: gépjárművek hűtőinek javítása; kárpitos munkák; légfék szerelvények 
javítása, felújítása; autóbusz befúvó motorok, keringető szivattyúk javítása; esztergályos munkák, 
fékdob, fékpofa szabályzás, javítás. 

- Műszeres mérések és számítógépes diagnosztizálás végzése a hiba okok pontos feltárása érdekében. 

- Futóművek javítása, felújítása 

- Az MVK Zrt. járműveinek, közúti forgalomban történő vonali javítása. 

 

6.3.3.2.3.3. Gépjármű szerviz csoport 

A Gépjármű szerviz csoport fontosabb feladatai: 

- A szolgáltatási szerződésekben meghatározott tagvállalati és egyéb partnerek és ügyfelek által 
kezdeményezett járműjavítások igény szerinti ütemezése és azok végrehajtása.  

- A szervizbázis és vizsgabázis ügyfeleinek tájékoztatása, kérésükre ajánlat adása a szolgáltatásról, 
kapcsolattartás az ügyfelekkel és az illetékes hatóság kijelölt személyeivel. 

- A menetíró készülék hitelesítéssel és a műszer kalibrálásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése a 
jogszabályi előírásoknak megfelelőn, az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás külső szolgáltatókkal. 

- A külső szolgáltatással, gépjármű javításokkal, valamint műszaki vizsgákkal kapcsolatos megrendelések 
és azok munkalapjainak, dokumentumainak, bizonylatainak és okmányainak létrehozása, kezelése. 

- A műszaki pénztár kezelése, járműjavítás számláinak kiállítása, időszakos elszámolás a bevétellel. 

- A gépjárművek műszaki állapota tanúsításának, környezetvédelmi felülvizsgálatának végzése a 
vonatkozó jogszabályi szabályozás szerint. 

- Diagnosztikai mérések végzése a járműveken. 

- Az elvégzett tevékenység alapján időszakonként szükséges adatszolgáltatások készítése az illetékes 
hatóságok számára. 

- Tanulókkal kapcsolatos szakképzési oktatási tevékenység, illetve adminisztratív feladatok elvégzése. 

 

 

 

 

6.4. Villamosközlekedési igazgatóság 

 

6.4.1. A Villamosközlekedési igazgatóság irányítása 

A Villamosközlekedési igazgatóság vezetője a Villamosközlekedési igazgató, aki közvetlenül a 
Vezérigazgató irányítása alatt áll. 

 



 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Kiadás: 9 Változat száma: 3 Old./össz. old. 27/41 

SZB-01 

Hatálybalépés: 

2022. 05. 01. 
 

6.4.2. A Villamosközlekedési igazgató 

A Villamosközlekedési igazgató fontosabb feladatai: 

- A vasúti biztonságirányítási rendszer követelményeiből a városi közúti vasúti közlekedésre vonatkozó 
üzemeltetési feladatok ellátása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. 

- A Társaság villamosforgalmi tevékenységének ellátásához szükséges műszaki környezet, pályavasút 
infrastruktúra és a kapcsolódó javítási, karbantartási, szolgáltatási feladatok folyamatos és zavartalan 
biztosítása. 

- Folyamatos gondoskodás a járművek, pályavasúti berendezések javítására, fenntartására vonatkozó 
megrendelések teljesítéséről, a meglévő erőforrások hatékony és optimális működtetéséről, az 
üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátásáról. 

- A vasúti biztonságirányítási rendszer követelményeiből a városi közúti vasúti pálya- és nyomvonalas 
létesítményeinek, városi közúti vasút járműveinek és a kapcsolódó berendezéseknek üzemeltetésére és 
karbantartására vonatkozó feladatok ellátása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. 

- Éves vasútbiztonsági ellenőrzési program elkészítése, kiadása, végrehajtása, kiértékelése, az értékelés 
eredményéből következő intézkedések meghozatala és végrehajtása. 

- Váratlan vasúti események üzembentartói vizsgálatának megszervezése, végzése, az előírt jelentések 
elkészítése és megküldése, az események okainak feltárása és helyesbítő intézkedés kezdeményezése. 
Mindezekhez kapcsolódóan az illetékes hatóságokkal kapcsolattartás. 

- Az igazgatóság szervezeti keretei között a saját hatáskörben eldönthető munkafolyamatok 
korszerűsítése, aktualizálása, módosítása. 

- Az igazgatóság működési költségeinek megtervezése, gazdálkodási keretek meghatározása, 
felügyelete, osztály- és részlegszintű lebontása, a felhasználás koordinálása. 

- Belső érdekeltségi és ösztönzési, valamint az egyéni teljesítmény értékelési rendszer működtetése, 
forgalmi teljesítmények, vontatási energia felhasználások elszámolása, valamint egyéb mutatók 
feldolgozása. 

- Az irányítása alá tartozó területen az utas-tájékoztatási feladatok megszervezése, utas-panaszok, ügyfél 
észrevételek ügyintézéséhez információ és adatszolgáltatás. 

 

6.4.3. A Villamosközlekedési igazgatóság szervezete 

A Villamosközlekedési igazgató közvetlen irányításával működő szervezeti egységek, munkakörök: 

- Villamosforgalmi és fenntartási üzem 

- Pályavasút üzem 

- Villamosközlekedési igazgatói asszisztens 

 

A Villamosközlekedési igazgatóság szervezeti felépítésének ábrája az 5. számú mellékletben található. 

Az egyes beosztásokat betöltő munkavállalók részletes feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

 

6.4.3.1. Villamosforgalmi és fenntartási üzem 

 

6.4.3.1.1. A Villamosforgalmi és fenntartási üzem irányítása 

A Villamosforgalmi és fenntartási üzem közvetlenül az Villamosközlekedési és közszolgáltatási igazgatónak 
alárendelten működő szervezet, amelynek élén a Villamosforgalmi és fenntartási üzemvezető áll. 

 

6.4.3.1.2. A Villamosforgalmi és fenntartási üzem fontosabb feladatai 

- Az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a 
szolgáltatáshoz szükséges villamos járművek működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 
meghatározása, biztosítása. 

- A szolgáltatás ellátásához szükséges közúti vasúti járművek üzemeltetése, karbantartása, fenntartása, 
saját erőforrással, valamint külső szolgáltató igénybevételével és tevékenységének felügyeletével. 

- A karbantartási folyamat stratégiai elveinek, a karbantartás műszaki tartalmának, költségeinek és 
időbeli lefolyásának megtervezése, irányítása az üzleti terv teljesülése céljából. 
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- A Skoda 26THU3 járművek karbantartási, javítási folyamatait végző Ganz-Skoda tevékenységének 
teljes körű felügyelete, a feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedés megtétele, vagy intézkedés 
kezdeményezése. 

- Az MVK Zrt. képviselete a közúti vasúti járművek karbantartásával, javításával, időszakos 
vizsgálatával, a járműjavító üzemmel és a villamosvezetőkkel kapcsolatos hatósági eljárásokban. Ilyen 
ügyekben kapcsolattartás a hatóságokkal. 

- Vasúti hatósági eljárásokhoz, hatósági vizsgálatokhoz a járművek, berendezések, létesítmények, 
dokumentumok és iratok teljes körű előkészítése, illetve gondoskodás ezek megfelelő állapotáról. 

- A városi vasutakra vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban a hatóság által előírt feladatok 
elvégzése az összes vasúti közlekedéssel összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóval 
kapcsolatban. 

- Közreműködés az éves vasútbiztonsági ellenőrzési program elkészítésében, ellenőrzések 
végrehajtása, az összesítő kiértékelés elkészítése, az értékelés eredményéből következő 
intézkedések végrehajtása. 

- A meghatározott normaidők és költségkeretek betartásával a villamos járműjavítási megrendelések 
teljesítése, a vállalt javítási, karbantartási, szemle feladatok szakszerű, gazdaságos, határidőre történő 
ellátása. 

- A villamos járművek karbantartási technológiáiban rögzített műveletek teljes körű elvégzése, a 
járműállomány műszaki állapotának megőrzése érdekében a technológiai folyamatok korszerűsítése. 

- A vasúti biztonságirányítási rendszer követelményeiből, a helyi közúti villamosvasúti közlekedésre 
vonatkozó, villamosjármű fenntartási és karbantartási feladatok ellátása, az ehhez szükséges feltételek 
biztosítása. 

 

6.4.3.1.3. A Villamosforgalmi és fenntartási üzem szervezete 

A Villamosforgalmi és fenntartási üzemvezetőnek közvetlenül alárendelten végzi munkáját a Villamos 
járműgazdálkodási csoport, a Villamos vezénylési csoport, a Villamos üzemeltetési csoport, a Karosszéria 
és járműfényezési csoport, a Vasúthatósági referens és a Villamosforgalmi és fenntartási üzemi 
adminisztrátor. 

 

6.4.3.1.3.1. Villamos járműgazdálkodási csoport 

A Villamos járműgazdálkodási csoport fontosabb feladatai: 

- A forgalmi teljesítménnyel összefüggő villamos jármű karbantartási igények meghatározása, éves 
járműkarbantartási terv készítése, forgalomképességük vizsgálata, a járművek műszaki, karbantartási, 
üzemeltetési valamint forgalmi teljesítmény adatainak nyilvántartása. 

- A villamos járművek ütemezett TMK, valamint futó javítási feladatainak megrendelése, elvégeztetése, 
ellenőrzése. 

- Villamos járműjavítások folyamatának felügyelete, a javítás során felhasznált, elszámolt (átterhelt), 
munkaidő, anyagfelhasználás ellenőrzése a járműjavító üzemmel szorosan együttműködve, az ésszerű 
gazdálkodás követelményeire és a karbantartásért felelős szervezet számára előírt kötelmek 
teljesítésére figyelemmel. 

 

6.4.3.1.3.2. Villamos vezénylési csoport 

A Villamos vezénylési csoport fontosabb feladatai: 

- A menetrendi járműszükséglet adatait alapul véve a villamos járművek darabszámának biztosítása. 

- Villamos járművek átadás- átvételi, telephely rendezési feladatainak ellátása, forgalomképesség 
ellenőrzése, villamosok technológia szerinti mosása. 

- A vontatási energia normarendszerének a jogszabályban és a vonatkozó utasításban meghatározottak 
szerinti karbantartása. 

- A járművek menetrendi üzemeltetéséhez szükséges audio és vizuális utastájékoztató berendezések 
működésének, az előírt utastájékoztató matricák meglétének napi ellenőrzése. 

- A menetrendben előírt, valamint a különjárati szerződésekben vállalt villamos járatok teljesítése. 

- A meghirdetett menetrend és utazási feltételek betartása és betartatása, a személy és vagyonbiztonság 
mindenkori szem előtt tartása mellett. 
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- A villamosvezetők vezénylési rendjének kialakítása, kiadott menetrendhez igazodóan a járművezetők 
havi vezénylésének, napi beosztásának elkészítése, teljesítményük elszámolása, feldolgozása. 

 

 

6.4.3.1.3.3. Villamosjármű üzemeltetési csoport 

A Villamosjármű üzemeltetési csoport fontosabb feladatai: 

- A villamosjármű javításokkal kapcsolatos megrendelések teljesítése, az adott javítási, karbantartási 
tevékenységek koordinálása, folyamatos szervezése a megfelelő színvonalú járműjavítás, 
zökkenőmentes és határidőre való teljesítése érdekében. 

- Közúti vasútijármű vezetése: Az alapvizsgának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), 
önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép) járművek vezetése. A közúti vasúti jármű karbantartási 
tevékenysége során – szükség esetén – üzembe, illetve üzemen kívül helyezése. 

- A vasúti járművek időszakos megvizsgálásainak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő technológia 
szerinti végzése. 

- A javításokhoz szükséges anyagok, alkatrészek megrendelése. 

- A javításokkal kapcsolatos megrendelések teljesítése, az adott javítási, karbantartási tevékenységek 
koordinálása, folyamatos szervezése a megfelelő színvonalú járműjavítás, zökkenőmentes és határidőre 
való teljesítése érdekében. 

- Az elvárt üzemképes jármű darabszám biztosítása. 

 

6.4.3.1.3.4. Karosszéria és járműfényezési csoport 

A Karosszéria és járműfényezési csoport fontosabb feladatai: 

- A csoporthoz érkező javításokkal kapcsolatos megrendelések teljesítése, az adott javítási, karbantartási 
tevékenységek koordinálása, folyamatos szervezése a megfelelő színvonalú járműjavítás, 
zökkenőmentes és határidőre való teljesítése érdekében. 

- A járművek karbantartási, javítási és fényezési munkáinak szervezése, ütemezése, elvégzése, ehhez a 
szükséges személyi feltételek biztosítása. 

- A javításokhoz szükséges anyagok, alkatrészek megrendelése. 

- Az elvárt üzemképes jármű darabszám biztosítása. 

 

6.4.3.1.3.5. A Vasúthatósági referens fontosabb feladatai 

- A Skoda 26THU3 típusú közúti vasúti motorkocsik karbantartásával, nyilvántartásával, rendelkezésre 
állásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 

- A vasúti járműnyilvántartással kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatások elvégzése a Hatóság felé. 

- A VABIR jogszabályban előírt dokumentációjának naprakész vezetése, a jogszabályban előírt 
beszámolók, adatszolgáltatások elvégzése, hatósággal történő kapcsolattartás. 

- Naprakész, pontos információ a villamosközlekedés hatékonyságáról, a vállalt javítási és karbantartási 
határidők teljesítéséről, az elvégzett munkák minőségéről.  

 

 

6.4.3.2. Pályavasút üzem 

 

6.4.3.2.1. A Pályavasút üzem irányítása 

A Pályavasút üzem közvetlenül az Villamosközlekedési és közszolgáltatási igazgatónak alárendelten 
működő szervezet, amelynek élén a Pályavasút üzemvezető áll. 

 

6.4.3.2.2. A Pályavasút üzem fontosabb feladatai 

- A városi közúti vasúti pálya, és megállóhelyek állapotának folyamatos felügyelete, karbantartásának 
tervezése és megrendelése, folyamatos költséggazdálkodás és kontroll. 

- A városi közúti vasúti pálya és tartozékainak teljes körű üzemeltetése, fenntartása, állagmegóvása, 
mindezekhez szükséges intézkedések kezdeményezése illetve megtétele. 
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- Villamos jármű műszaki mentési és egyéb megrendelt zavar-elhárítási feladatok ellátása, ide nem értve 
a váratlan vasúti események (balesetek) miatt szükségessé váló emelési-mentési feladatok ellátását. 

- A folyamatos pályavasút ellenőrzés kiértékelése alapján, fenntartási terv, karbantartási terv, kapacitás 
lekötési terv illetve eseti igény szerint, kizárólag megrendelés alapján, pályavasút tevékenységgel 
összefüggő építmény, nyomvonalas és nem nyomvonalas létesítmények, gépek, berendezések 
karbantartási, javítási munkáinak elvégzése. 

- Műszaki okból, illetve egyéb hibából keletkezett, közúti villamosvasúti üzemzavarok gyors, szakszerű 
elhárítása. 

- A vasúti biztonságirányítási rendszer követelményeiből, a városi közúti vasúti közlekedésre vonatkozó 
pályafenntartási és áramellátási feladatok ellátása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. 

- A hatósági előírásokban rögzített pályavizsgálatok megrendelés szerinti elvégzése, a tevékenység 
tételes dokumentálása. 

- Az áramellátási hálózat és tartozékainak teljes körű üzemeltetése, fenntartása, állagmegóvása, 
mindezekhez szükséges intézkedések kezdeményezése illetve megtétele. 

- Villamosvasúti jelző- és biztosító berendezések karbantartása és javítása, az ezzel összefüggő 
tevékenységek teljes körű ellátása. 

- A villamosforgalom üzemszerű működéséhez a vontatási áramellátás biztosítása, áramátalakító 
állomások biztonságos működtetése, karbantartása. 

- Pályavasúti diszpécseri szolgálat fenntartása és működtetése, az áramátalakító állomások és a 
vontatási energiaellátó rendszer megbízható, biztonságos és az energia megtakarítását célzó 
üzemeltetése a távfelügyeleti rendszer alkalmazásával. 

- Forgalmi berendezések (URH adó-vevő készülékek, GPS stb.) karbantartásával, frekvencia 
nyilvántartásával, üzemeltetésével, hatósági engedélyeztetéssel, karbantartásával összefüggő 
feladatok ellátása, koordinálása. 

 

6.4.3.2.3. A Pályavasút üzem szervezete 

A Pályavasút üzemvezetőnek közvetlenül alárendelten végzi munkáját a Pályavasút karbantartási csoport, 
az Áramellátási csoport és a Pályavasút üzemi adminisztrátor. 

 

6.4.3.2.3.1. Pályavasút karbantartási csoport 

A Pályavasút karbantartási csoport fontosabb feladatai: 

- A városi közúti vasúti pálya és tartozékainak teljes körű üzemeltetése, fenntartása, állagmegóvása. 
- Megrendelés alapján, pályavasút tevékenységgel összefüggő építmény, nyomvonalas és nem 

nyomvonalas létesítmények, berendezések karbantartási, javítási munkáinak elvégzése. 
- A vasúti biztonságirányítási rendszer követelményeiből, a városi közúti vasúti közlekedésre vonatkozó 

pályafenntartási feladatok ellátása. 
- A megrendelt pályavizsgálatok elvégzése, a tevékenység tételes dokumentálása. 

Műszaki okból, illetve egyéb hibából keletkezett, közúti villamosvasúti üzemzavarok gyors, szakszerű 
elhárítása. 

 

6.4.3.2.3.2. Áramellátási csoport 

Az Áramellátási csoport fontosabb feladatai: 

- Vontatási villamos energia ellátás biztosítása. 

- Felsővezeték hálózat és szerelvényeinek, a közúti vasúti jelzőberendezések és előnyben részesítő 
jelzők ellenőrzése, tervezett karbantartások és szükséges javítások elvégzése. 

- A villamos vontatási feszültséget biztosító áramátalakítók üzemeltetése, felügyelete, karbantartása, 
javítása. 

- Komplex-telep transzformátor állomás üzemeltetése, felügyelete, karbantartása, javítása. 

- Rádióhálózat átjátszó állomás üzemeltetése, felügyelete, a telepített és mobil adó-vevő készülékek és a 
rádióhálózat elemeinek nyilvántartása, karbantartása, javítása. 

- A hírközlési hatóság felé történő adatszolgáltatás, hírközlési engedélyek adminisztratív ügyintézése 

- Villamos energiaellátás zavarainak elhárítása, folyamatos készenléti szolgálat biztosítása. 
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6.5. Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztály 

 

6.5.1. A Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztály irányítása 

A Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztály vezetője a Közszolgáltatási és forgalomirányítási 
osztályvezető, aki közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt áll. 

 

6.5.2. A Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztályvezető 

A Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztályvezető fontosabb feladatai: 

- Közszolgáltatási Szerződés előkészítése, paramétereinek meghatározása, előterjesztése, 
felülvizsgálata, teljesítésének koordinálása. 

- Közszolgáltatási Szerződéssel összefüggésben adatszolgáltatási, előterjesztési valamint változtatási 
kérelmek nyilvántartási feladatainak ellátása, kapcsolattartás a Holdinggal, az Önkormányzattal. 

- Az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a 
szolgáltatáshoz szükséges autóbusz és villamos járművek működtetéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek meghatározása. 

- A közlekedésfejlesztési feladatok meghatározása, végrehajtása, ezek teljesítéséhez szükséges 
feltételek biztosítása. 

- Javaslatok kidolgozása az autóbusz és villamos vonalhálózat optimális kialakításához, a közlekedési 
kapacitások megfelelő méretezésének előkészítése. 

- Menetrend szerinti forgalom összehangolása, forgalmi zavarok elhárítása, dokumentációk kezelése. 

- A személyszállítási szolgáltatás zavartalan és magas színvonalú lebonyolításához a forgalomirányítási 
funkciók megszervezése, ellátása, ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges erőforrásokról 
gondoskodás. 

- A közforgalmú személyszállítás napi lebonyolításának teljes körű irányítása. 

- Végállomások üzemeltetése, végállomási menetirányítás biztosítása a napi közlekedés végzéséhez. 

- Forgalmi zavarok kezelése, a menetrend szerinti közlekedés helyreállítása, események, balesetek 
helyszínének biztosítása. 

 

6.5.3. A Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztály szervezete 

A Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztályvezető közvetlen irányításával működő szervezeti egységek, 
munkakörök: 

- Közszolgáltatási csoport 

- Forgalomirányítási csoport 

 

A Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztály szervezeti felépítésének ábrája a 6. számú mellékletben 
található. 

Az egyes beosztásokat betöltő munkavállalók részletes feladatait a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

 

6.5.3.1. Közszolgáltatási csoport 

A Közszolgáltatási csoport fontosabb feladatai: 

- Az alaptevékenység tervezési, fejlesztési, szervezési feladatainak irányítása és végzése, a Tulajdonosi 
egyeztetések előkészítése. 

- A közlekedésfejlesztési feladatok tervezése, végrehajtása, ezek teljesítéséhez szükséges feltételek 
biztosítása. 

- Javaslatok kidolgozása az autóbusz és villamos vonalhálózat optimális kialakításához, a közlekedési 
kapacitások megfelelő méretezésének előkészítése. 

- Az Operatív igazgatósággal együttműködve elkészíti a teljesítmény terveket. 

- A Közszolgáltatási Szerződést érintő törvényi változások figyelemmel kísérése, szükség esetén 
változtatások kezdeményezése és előkészítése. 
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- Menetrend és Paraméterkönyv előkészítés, valamint az utasoktól és szakterületektől beérkező 
észrevételek, a menetrendtől eltérő igények, valamint a különcélú megrendelések alapján rendelések 
vizsgálata, változtatási igények, bejárások kezdeményezése, bonyolítása, forgalomszervezési 
utasítások készítése és kiadása. 

- Szerkesztés folyamatára vonatkozó eljárások alapján autóbusz és villamos viszonylatok menetrend 
változtatásainak előkészítése, előterjesztése jóváhagyásra. 

- Elfogadott változtatási javaslat alapján szolgálati- és különcélú menetrendek készítése. 

- Az elkészített menetrendekből az utazóközönség számára használható utas menetrend könyvhöz való 
adatszolgáltatás, továbbá megállóhelyi és a különböző médiumoknak szóló információs menetrendek 
készítése. 

- Menetrendek elemzése, jelentések összeállítása adatszolgáltatás az érintett szakterületek felé. 

- Menetrendek változásakor a honlap információs funkcióihoz szükséges forgalomszervezési alapadatok 
feladása. 

- A Közszolgáltatási Szerződés módosítását nem igénylő menetrendi változások esetében a kisebb 
volumenű teljesítményváltoztatások kezdeményezése a tulajdonosnál, illetve a megrendelőnél. 

 

6.5.3.2. Forgalomirányítási csoport 

A Forgalomirányítási csoport fontosabb feladatai: 

- A diszpécseri és a gyorsbeavatkozói szolgálat teljesítéséhez szükséges szabályzatok, utasítások, 
technológiák kialakítása, elfogadtatása, oktatása és naprakészen tartása. 

- Előírt napi menetrend teljesítésének biztosítása, járművezetői létszám, jármű összerendelése, 
változásokkal a napi menetlevél aktualizálása, a meghatározott állomány szolgálatba jelentkeztetése, 
végzések bonyolítása. 

- Végállomások üzemeltetése, az infrastruktúra állagának megóvása, felügyelete. Személyzet nélküli 
végállomások felügyelete. 

- Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási idején kívül az utas észrevételek fogadása, menetrenddel 
kapcsolatos tájékoztatás. 

- A megállóhelyi menetrendek meghatározott időben történő kihelyezése, folyamatos meglétének 
biztosítása, a többi utastájékoztató berendezéssel együtt, az előírt megállóhelyi arculat sztenderdek 
alapján. 

- Üzemzavar esetén a forgalmi diszpécser döntése szerint, a lehető legrövidebb idő alatt, a minimálisan 
szükséges pénzügyi és emberi erőforrás felhasználásával, a későbbi eljárás lefolytatásához szükséges 
pontos adminisztrációval forgalomterelések lebonyolítása valamint balesetek következményeinek és 
forgalmi zavaroknak az elhárítása. 

- Közlekedési balesetek helyszínelése teljes körű dokumentálással, váratlan vasúti események, vasúti 
balesetek bekövetkezésekor a helyszín biztosítása.  

- Biztosító társaságokkal való folyamatos kapcsolattartás a karambolos javítás, idegen hibás események, 
utas-balesetek rendezésének gyors, hatékony bonyolítása, elhárítása. 

- Közösségi közlekedésben résztvevő és belszolgálatos járművek okmányainak ügyintézése, 
törzskönyvek kezelése. 

- A Társaság biztosítási szerződéseinek és kötvényeinek kezelése, felügyelete. Kapcsolattartás a 
biztosító társaságokkal, biztosítási események teljes körű ügyintézése. 

- A rendelkezésre álló forgalombiztonsági adatok rendszerezése, a szükséges adminisztrációs korrekciók 
elvégzése, havi és negyedéves elemzés készítése. Az elemzések kiértékelése után, fejlesztési 
javaslatok megtétele a forgalom biztonsági helyzet javítása érdekében az illetékes szakszolgálatok 
bevonásával. 

- A forgalmi folyamatok, az autóbusz és villamos jármű forgalommal kapcsolatos szabályozások elő- és 
elkészítése, azok karbantartása. Jogszabályok változásának figyelése. Változások esetén a 
szakigazgatóságok vezetőinek tájékoztatása, a változások lényeges tartalmi elemeiről, a forgalmi 
szabályozások szükséges módosításának kezdeményezése. 
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VI. FEJEZET – AZ MVK ZRT. MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 

1. Cím – A helyettesítés rendje 

 

1.1. A Vezérigazgató távolléte, illetve akadályoztatása esetén köteles írásban intézkedni a helyettesítéséről. A 
szakigazgatók, osztályvezetők akadályoztatásuk esetén kötelesek helyettesítésükről írásban intézkedni a 
vezérigazgató jóváhagyásával. Az egyéb szervezetileg vezető beosztású munkavállalók a közvetlen felettesük 
jóváhagyásával kötelesek a helyettesítésükről gondoskodni. Más munkavállalók helyettesítéséről a munkaköri 
leírásuk rendelkezik, vagy ha a munkaköri leírás ezt nem tartalmazza a közvetlen felettes vezető rendelkezik 
róla. 

 

1.2. A helyettesítésre történő megbízást minden esetben írásba kell foglalni. 

 

1.3. A helyettesítési megbízást, vagy átruházott jogkörgyakorlást nem lehet harmadik személynek továbbadni. 

 

1.4. A helyettesítéssel megbízott személy akadályoztatása esetén új helyettes megbízásáról kell gondoskodni. Amíg 
ez meg nem történik a kötelességeket és jogokat a helyettesített személy közvetlen felettes vezetője gyakorolja. 

 

1.5. A helyettesítés rendjében a szervezetileg alsóbb szintű vezetőt a munkaköréhez tartozó szakmai terület kapcsán 
úgy kell tekintetni, mint közvetlen felettese helyettesítőjét, ezért a helyettesítésre történő megbízás kizárólag 
akkor utasítható vissza, ha a helyettesítéssel ellátandó feladatok a helyettesítéssel megbízott személy 
munkaköréhez tartozó szakmai területen kívül esnek. 

 

1.6. Amennyiben a vezető bármilyen okból kifolyólag nem gondoskodott helyettesítéséről: 

- A Vezérigazgató akadályoztatása esetén a helyettesítésére az autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatás és szolgáltatás lebonyolítása vonatkozásában az autóbusz közlekedési igazgató, a 
villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatás lebonyolítása vonatkozásában a villamosközlekedési 
igazgató, minden egyéb ügyben az Operatív igazgató jogosult, azzal, hogy önálló gazdasági döntés 
meghozatalára egyikük sem jogosult, kivéve a vezérigazgató akadályoztatásának azon rendkívüli eseteiben, 
amikor a vezérigazgató munkaköre nincs betöltve, vagy a vezérigazgatói munkakört betöltő személy 
egészségi állapotára tekintettel nincs döntésképes állapotban (kényszerű helyettesítés). 

- Szervezetileg vezető beosztású személy helyettesítésére akadályoztatással nem érintett közvetlen felettese 
jogosult, mindaddig, amíg a közvetlen felettes a helyettesítésről írásban nem rendelkezik. 

 

1.7. Jelen VI. Fejezet 1. címének alkalmazásában: 

Helyettesítés: magában foglalja a helyettesített vezető által gyakorolt szakmai irányítási és döntési jogköröket is, 
tekintettel ugyanakkor az 1.6. pont első franciabekezdésében is írtakra. 

Akadályoztatás: 24 órát meghaladó időtartamú szabadság, keresőképtelenség, munkaszerződéstől eltérő 
foglalkoztatás miatti távollét. Ide tartozik az az eset is, amikor a munkakör nincs betöltve. 

 

 

 

2. Cím – Koordinációs alapelv alkalmazása 

 

2.1 A Társaság szervezeti egységeinek vezetői és beosztott munkavállalóik a feladatkörüket kölcsönösen érintő 
ügyeket együttműködve kötelesek ellátni. 

 

2.2 A jelen SZMSZ-ben fel nem sorolt, de hasonló jellegű, illetve kapcsolódó feladatok szervezeti egységek közötti 
megosztásáról és szükség szerinti szabályozásáról – vita esetén – az érintett szervezeti egységek felettes 
vezetői döntenek. 
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3. Cím – Titoktartási kötelezettség 

 

A Társaság munkavállalói a munkakörükben, illetve feladat ellátásuk során, vagy annak révén birtokukba jutott – a 
Társaság működésével kapcsolatos - információkat rendeltetésszerűen használhatják fel, és nem adhatják át, vagy 
tehetik hozzáférhetővé illetéktelen személy számára. A Társaság kötelezettsége, hogy a harmadik személyekkel 
kötendő szerződéses viszonyaiban titoktartási szabályait, illetve titoktartási elveit érvényre juttassa. 

 

 

4. Cím – Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

 

4.1. A jelen SZMSZ és a jogszabályi rendelkezések szerint az erre köteles munkavállaló nyilatkozatot tesz a saját, 
és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. 

 

4.2. Vagyonnyilatkozat tételére köteles a Társaság részéről eljáró mindazon személy, aki – önállóan vagy testület 
tagjaként – javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult: 

- a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárásban, értve ez alatt a Társaság vezető állású munkavállalóit 
is, akik vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdése e) pontjának eb) alpontjai alapján 

- feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű 
előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében. 

 

4.3. A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkavállalókat az ok felmerülésekor a Vezérigazgató hívja fel a 
nyilatkozat megtételére. A vagyonnyilatkozatok őrzéséért a Vezérigazgató felelős. 

 

 

5. Cím – Külső információszolgáltatás szabályai 

 

5.1. A közérdekű adatok közzétételének szabályait az SZB-51 Közérdekű adatok közzétételi szabályzata 
tartalmazza. 

 

5.2. A sajtó és a nyilvánosság egyéb fórumainak a tájékoztatása az MVK Zrt. működési körében felmerült esetekről 
az IE 3-03 Kommunikációs folyamatok c. irányítási eljárás és az SZB-19 Etikai és összeférhetetlenségi 
szabályzat előírásai szerint történik. 
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6. Cím – Az MVK Zrt. működésére vonatkozó szabályzatok 

 

6.1. Az MVK Zrt. szervezeti működését a jelen SZMSZ, az Irányítási Kézikönyv és az ezek rendelkezésein alapuló 
szabályzatok, irányítási eljárások, utasítások határozzák meg. A Társaság hatályos szabályozó 
dokumentumainak listáját az SzB-50 szabályzatban részletezettek szerint a Hatályos dokumentumok jegyzéke 
tartalmazza. 

 

6.2. Az MVK Zrt. tevékenységét szabályozó dokumentumokat, a Legfőbb Szerv szabályzatainak és rendelkezéseinek 
figyelembe vételével és azok betartásával, a Vezérigazgató szabályzatok, irányítási eljárások és utasítások 
formájában állapítja meg. 

 

6.3. Az MVK Zrt. szervezeti és működési rendjének a fő szervezeti ábrájához kapcsolódó döntések meghozatalára 
a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóság, mint az MVK Zrt. Legfőbb Szerve jogosult. Az MVK Zrt. fő ábra alatti 
szervezeti felépítéséről a Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója jogosult dönteni. Az MVK Zrt. fő szervezeti ábráját 
az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

VII. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen egységes szerkezetű SZMSZ szövegezése a Miskolc Holding Zrt. jóváhagyását követően 2022. május 1. 
napján lép hatályba és a hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ 9. kiadásának 2. változata. 
Amennyiben jelen SZMSZ-ben foglalt bármelyik rendelkezés jogszabállyal, az MVK Zrt. Alapszabályával, vagy a 
Miskolc Holding Zrt. igazgatóságának, vagy vezérigazgatójának a határozatával ellentétes lenne, vagy utólag azzá 
válna, abban az esetben az SZMSZ érintett rendelkezése helyett bármiféle jogcselekmény nélkül a jogszabályban, 
az MVK Zrt. Alapszabályában, vagy a Miskolc Holding Zrt. igazgatósága, vagy vezérigazgatója határozatában 
foglaltakat kell alkalmazni. 

  



 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Kiadás: 9 Változat száma: 3 Old./össz. old. 36/41 

SZB-01 

Hatálybalépés: 

2022. 05. 01. 
 

MELLÉKLETEK – AZ MVK ZRT. SZERVEZETI ÁBRÁI 
 

 

1. számú melléklet: a Vezérigazgatóság szervezete 
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2. számú melléklet: a Vezérigazgatói koordinációs iroda szervezete 
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3. számú melléklet: az Operatív igazgatóság szervezete 
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4. számú melléklet: az Autóbusz közlekedési igazgatóság szervezete 
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5. számú melléklet: a Villamosközlekedési igazgatóság szervezete 
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6. számú melléklet: a Közszolgáltatási és forgalomirányítási osztály szervezete 

 

 

 

 


