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Ezen Szervezeti ds Miikttddsi Szabdlyzat - a tov6bbiakban SZMSZ - a PETAV P6csi Trirfiit6
Korletolt Felel6ss6gt T6rsas6g (a tov6bbiakban: PETAV Kft., illetve T6rsas6g) szervezetdnek
6s mtikdd6sdnek alapvetd kereteit hatrlrozza meg.

Bevezet6s

Az SZMSZ alkalmaz6sara vonatkoz6 6ltaliinos szabiilvok:

A Tarsasiigon beltili eljrir6si utasitasok, munkautasilisok (szab6lyzatok, igazgal6i utasit6sok,
egydb munkautasitasok) nem tartalmazhatnak az SZMSZ-ben foglalt rendelkez6sekkel
ellentdtes el6iriisokat.

Az SZMSZ el6inisai nem lehetnek ellent6tesek a hatdlyos jogszabtilyok rendelkez6seivel.

Ha a vonatkoz6 jogszab6lyok vagy a Trirsasdg alapdokumentumai megvrlLltoznak, illetve az

SZMSZ el6ir6sai ellentdtben rillnak azokkal, az SZMSZ 6tdolgozisrilg a jogszabrilyok, illetve
a Tarsas6g alapdokumentumaiban foglaltak az irinyad6ak.

Vida J6nos
iigyvezet6 igazgat6



I. Altalinos r6sz

1. A Tirsas6g fontosabb adatai

I .1. A Tdrsasdg megnevez6se:

A Tdrsasrig cdgneve: PETAV P6csi T6vfiit6 Korlitolt Felel6ss6gti Tdrsasdg

A Tarsas6g rdviditett elnevezdse: PETAV Kft.

A Tarsas6g idegen nyelvri elnevezesel:

angolul:
ndmetiil:
franciriul:

1.2. A Tirsasrig c6gbejeryz6s6nek id6pontja: 1996. febru6r 13

1.3. A T{rsasdg sz6khelye, jelz6szdmai, telephelyei:

A t6rsas6g sz6khelye: 7 623 PEcs, Ttzdr u. l8-20.
cdgjegyz6kszima: Cg. 02-09-06356 1

ad6szima: I 13 620 I 8 -2-02
statisaikai sz6mjele: 1 1 36201 8-3530-1 1 3-02
telephelye:7632 Pdcs, Kesziii lit 43l1.
kamarai nyilvrintartrisi szirna: 1 136201 8202

1.4. A T:irsasrig f6tev6kenys6ge (a TEAOR szerint 6s a Ptk. 3:5 $ c) pontja alapjr[n):

1. 5. A Tirsasdg tagjainak neve, sz6khelye, c6gjeryz6kszima:

1. P6cs Megyei Jog[ Viiros Onkormdnyzata
7621 Pdcs, Sz6chenyi t6r l.
K6pviseli: P6cs Megyei Jogri V6ros Polgrirmestere
Pdterft Attila polgri.rmester

2. Pannon H<ier6mri Energiatermel6, Kereskedelmi 6s Szolgriltat6 Zirtklruen
Miikdd6 R6szv6n1t6rsas6g
CdgSegyz6k sz6ma: Cg. :02- I 0-060024
Sz6khelye: 7630 P6cs, Edisonu. 1.

KSH jele: 107 40013 -401 1 -1 1 4-02
Ad6szlrna: 1 07 4001 3 -2-44
Kdpviseli: Rudolf P6ter igazgatositgi tag, vezligazgat6 egyiittesen egy m6sik
igazgat6sitgi taggal, vagy az igazgalisirg riltal erre felhatalmazott munkavriLllal6val

3. P6csi Vagyonhasznosit6 Z6rtkdriien Mfkdd6 Rdszv6nytiirsasrig
C6gjegyz6k szdma: Cg. 02-10-060289

P6cs District Heating Company, Ltd.
Pdcs Femwarmeversurgung GmbH.
Pdcs Societ6 de Chauffage Urbain S.L.

G6zellatAs, ldgkondicionrilis



Sz6khelye: 7 626 Pdcs, Bina t& 8.b. dptilet
KSH jele: 1256801 I -6820-1 1 4-02
Ad6szama: 1256801 1 -2-44
K6pviseli: Szab6 Szil6rd vezeigazgat6.

II. Miikiid6si szabilyok

I. K6pviseleti, al{irdsi jogktir

1.1. Minden olyan ir6sbeli, szem6lyes vagy testtileti nyilatkozat - igy kiildndsen
hat6s6gokkal, bir6s6gokkal, uirsadalmi szervezetekkel, m6s jogi 6s term6szetes
szem6lyekkel kapcsolatban - amelynek eredm6nyek6nt a Trlrsas6g jogokat szerez,
kdtelezeus6geket v6llal vagy jognyilatkozatokat tesz, a trirsas6gi k6pviselet kdr6be
tartozik.

t.f.l. A Tarsasiig vezet6 tisztsdgvisel6je az tigyvezet6 igazgat6. Az igyvezelo igazgat6
k6pviseli a Trirsasrigot harmadik szem6lyekkel szemben, bir6srigok, hat6segok el6t1. A
taggytilds kizar6lagos hatriskdr6be tartoz6 flgyekben az igyvezeto igazgat6 k6pviseleti
jog6t csak rigy gyakorolhatja, hogy a sztiksdges jognyilatkozat megt6teldhez kdteles a
taggyril6s dttntdsdt kikdmi.

1.1.2.C 6g1eg z6sre j ogosultak:

A Tdrsasrig c6glegyz6s6re az igyvezetd igazgato 6nrill6an, vagy k6t kdpviseleti joggal
felhatalmazott szem6ly egytittesen jogosult a C6gbir6s6ghoz benyrijtott aliiirils minta
szerint.

1.1.3. Az igazgat6helyettesek ds a szervezeti egys6gek vezet6i, tovribbd a kdpviselettel
ktildn megbizott szemdlyek targyal6si joggal rendelkeznek az 6ltaluk iriinyitott szeryezet
szakmai munk6ja, illetve a hatdskdri.ikbe utalt kiilsd 6s bels<i munkakapcsolatok tertlet6n.
A Trirsas6gra kdtelez6 jognyilatkozat t6tel6re azonban csak a k6pviseleti joggal
felruhrizott szem6lyek jogosultak.

2. Al{irrisi jog, a}{irrisi (kiadmrinyozdsi) rend

A Tiirsasiig nevdben aliinisra az tgyvezeto igazgat6 6ndll6an jogosult. Az igyvezetl
igazgal6 akad6lyoztatasa eseten az iigyvezetd igazgatd iigyiraton kiirt neve mell6 irott ,h,

(helyett) jelz6ssel az aliirdsi joggal felruh6zott igazgat6helyettesek k6ziil kett6 egyiittesen
ir al6. Az al6irrisi jog megsziinik, ha
- az al{irdsi joggal felruhrizou munkavrillal6 (vezet6) munkaviszonya megsztnik,
- az iigyyezeto igazgat6 azt ir6sban visszavonja.

Jelen Szab6lyzat, illetve az igyvezet1 igazgat6 az iigyek megha&irozott k6r6re vagy
meghatiirozott id6tartamra, vagy b6rmilyen miis korldtoziissal aliir6si jogot adhat a
Tarsasrig brirmely dolgoz6jrlnak.
Az aldirdsi jog gyakorl6siira val6 felhatalmazast ir6sban kell megadni.
A Trirsas6g akiinisi rendj dt a kiadmrinyozis rendj6r6l sz6l6 IU 33 azonosit6 jehi lgazgatli
UtasitAs tafialmazza.



3. Utalvdnyozdsijog(Kiitelezetts6gv6llal6s rendje)

3.1. Az utalviinyozlsi jog azl a jogosultsiigot jelenti, amivel az ezzel felruh6zott szemdly
igazolja aPduigyi 6s Szimviteli Oszt6ly fel6 a kifizetds jogosstiLgilt.

Az igyvezetb igazgat6 6n6ll6an j ogosult utalvilnyozisra.
A T6rsas6g m6s vezet6it, illetve munkavdllaloif az iigyvezet6 igazgat6 hatalmazza fel
utalviinyoz6si joggal.
Az utalvinyoziLsi jog tartalm5t, esetleges korl6tait (nisban kell kbzdlni az ezen
jogosults6ggal felruhiiaott dolgoz6val.
Az utalvdnyozasi joggal rendelkezri munkavrillal6kr6l naprakdsz nyilvrintartast kell
vezetni, amely lartalmazza az utalvrinyozasi jogosultak nev6t, beoszt6sit, utalviinyozisi
jog6nak ta(alm6t, esetleges korl6tait, a jog megadiisrinak, illetve megvoniis6nak
id6pontjdt, sajrit kezti al6ir6s6t.

3.2. Az utalvii.nyozis, kdtelezettsdgvdllalis rendjdt 6s r6szletes szab6lyait azlU 45 azonosit6
jehi lgazgat6i Utasitas tartalmazza.

J.J. A Trirsasdg p€nzeszkdzei ftildtt val6 rendelkez6sek el6k6szit6se sor6n az illet6kes
ijgyint{z6 a rendelkez6sre jogosultnak t6rtdn6 el6terjesa6s ekitt tartozik az
utalvdnyozis, illetve a kdtelezettsdgvrlllaLis jogcimdt, megalapozotts6giit ds
jogszenisdgdt tanrisit6 adatokat feltiimi.

A rendelkez6si jogot gyakorl6 vezet6 felel6s a p6nzeszkdzdkkel val6 rendeltetdsszeni,
takar6kos 6s a rendelkezdsi jogkdr6be utalt kereten beliil t6rtdn6 gondos gazdSlkod6sdrt.

A P6nzrigyi ds Szamviteli Osa6ly csak az illet6kes rendelkezdsre jogosult vezet6nek a
p6nziigyi kereten beliili dsszegre vonatkoz6 6s a szimviteli jogszab6lyok el6iriisainak
megfelel6 kdtelezetts6gvdllakis6t jegyezheti el<i, ds csak ilyen termdszetri utalvrinyozist
teljesfthet.

4. Munk6ltat6i jogok gyakorl{sa

4.1. A munkrlltat6i jogok gyakorl6sa a dolgoz6k munkaviszonydval kapcsolatos valamennyi
k6rd6sben val6 d6nt6s jog6t jelenti. Ide tartozik a munkaviszony l6tesit6se,
megsziintet6se, a munkaszerz6d6s m6dositrisa, b6r, illetve egy6b juttatris megdllapitrisa,
felel6ssdgre voniis 6s anyagi felel6ss6g meg6llapitrisa.
A munkriltat6i jogokat az tigyvezet6 igazgat6 felett a taggyiil6s gyakorolja. A Trirsas6g
munkavrillal6i felett a munk6ltat6i jogok gyakorkisara az tgyvezer(i igazgat6 jogosult
azzvl, \6gt ezen jogkcir6t - rdszben vagy egdszben - mas vezet6 dolgoz6ra
iirthivha{1a.

4.2. Az igytezet| igazgat6 gyakorolja a munkriltat6i jogot
- az iga?gat6helyettesek,
- ajogi 6s igazgat6si osztilyvezetl,
- a minSs6gtigyi vezetS,
- v6llalat- 6s iigyfelkapcsolati menedzser,
- a mffszaki tanricsad6,
- bels6 ellen6r
- az igyvezelo igazgato 6s az igezgat6helyettesek titkrlrsrigi feladatait ell{it6
titkirn6k tekintet6ben.



Az tgyvezeliS igazgati valamennyi munkavii{lal6val kapcsolatos munkriltat6i jogot
mag6hoz vonhatja.

4.3. Az igazgat6helyettesek - dtruhriaott hatriskdrben - gyakoroljrik a munkriltat6i jogot
az alrl'rendelt egysdgvezet6kkel (oszl6lyvezet<ik) szemben az ii..gyvezelo igazgal6val
tdrtdn6 el6zetes egyeaetds mellett.

4.4. Az egysdgvezetdk (osariiyvezet6k) - 6truh6zou jogkdrben - gyakorolj6k a munkAltat6i
jogot egys6geik dolgoz6ival szemben, ^?,a1, hogl a munkaviszony ldtesitdse 6s

megsztirntetdse vonatkozas6ban az illetdkes igazgat6helyettessel tdrtdn6 egyeztetds
mellett.

5. Adat- 6s titokv6delem

5.1. Uzleti titoknak kell tekinteni minden olyan ismeretet, 6rtesiildst, adatot, tdnyt, amely a
Tiirsas6g rendeltetdsszerii miikdd6sdhez sziiksdges 6s ugyanakkor ktils6, illetdktelen
szem6lyek biftokeba jut6sa a rendeltet6sszerii miikdddst vesz6lyezteti. A Tarsasiigniil
tizleti titoknak min6siil az ijgyvezetb igazgat6, illetve az igazgat6helyettesek riltal
titkosnak, bizalmasnak min6sitetl irat, inform6,ci6, igy kiildndsen:

a/ Tervek, gazAasiryi c6lkitfizesek, kiv6ve: partnerek r6szere biaositand6 informici6k.
b/ Mtszaki megoldrisok, mffszaki tervek, know-how-ok.
c/ Munkaszervezesi,logisaikaim6dszerek.
d/ A felhaszn6l6k*aVddfrzet6klcel kapcsolatos minden olyan t6ny, adat, inform6ci6,

amelynek nyilvrinossd titele szemdlyisdgi jogot s6rt.
e/ Human-politika

- munkaszerz6d6sek (m6dositrisok), nyilatkozatok,
- szemilyi adathordoz6k,
- piiydzarok,
- 6n6letraj zok,
- orvosi alkalmassdgi- 6s egy6b adatok, diagn6zis, zir6jelentds stb.,
- tanulmd.nyi szerz6d6sek,
- felv6teli-, kildp6 lapok,
- berlap,
- ad6igazolis,
- jtivedelemigazolis,
- bdradatok.

fl Ad6-, Tb. tigyek
- tb. nyilvri.ntartrisok,
- tb. adatok.

gl Polgriri Cs munkatigyi peres eljanlsok anyag4 peren kiviili eljrinisok anyaga,
k6.rtiritdsi tigyek

h/ Egyes polgriri jogi szerzid6sek.
i/ Tudomrinyos cihi anyagok a publik6ci6ig, stb.

5.2. Nem min6siil iizleti titoknak az az adat, amelynek nyilvrinossiigra hozatallt kul6n tirrv6ny
elrendeli.

5.3. A trirsas6g adatv6delemre vonatkoz6 bels6 szabAlyait az sz 24 jelii Adatvddelmi
Szab ly zata hatir ozza me g.



5.4. A kdz6rdekri adatok megismer6s6re ir6nyul6 igdnyek teljesit6s6nek rendj6t az SZ26 jeft
Szabiiyzat rbgziti.

A Tdrsasdg tev6kenysdgdhez kapcsol6d6 nyilatkozatok megt6tel6re az tgyvezet1
igazgatl, illetve a t6mriban illet6kes vezet6k jogosultak. A sajt6 k6pvisel6inek adott
mindennemri t6j6koztatds nyilatkozatnak mintisiil. A kdz<tlt adatok, tdnyek
szakszenis6g66rt, pontossrig66rt a nyilatkozattev6 felel.

A Tarsas6gon kiviili adar, illewe informrici6 szolgiiltatas sor6n figyelemmel kell lenni a

cdg j6 himev6re, tdrv6nyes drdekeire. Nem adhat6 nyilatkozat az itzleti titok k6r6be
tartoz6 adatokr6l, tdnyekr<il.

7. A T:irsas6gnnl miiktid6 testiiletek (bizottsdgok), az 6rv6nyben l6v6 bels6
szabilyozrlsok

7.1. A T6rsas6g tan:icskoz6 testiiletei (6rtekezletei)

a/ fels<ivezet6i6rtekezlet
bl igazgat6i6rtekezlet
c/ miiszaki drtekezlet
dl gazdas gi drtekezlet
el egysdgvezel6i d(ekezlet

Az 6rtekezletek hely6t, r6sztvev6it, id<ipontj6t a vezetbi drtekezletek rendj6r6l sz6l6 IU
6 azonosit6 j elii lgazgat6i Utasitas tartalmazza.

A tan6cskoz6 testiiletek az ijgy.vezetl igazgato ds az illet6kes vezet6 munkej 6t segitik

7.2. Jogszabfllyi rendelkez6s, kollektiv szerz6d6s 6s bels6 szabilyzat, munkautasitds
alapjin l6trehozott testiiletek (bizottsdgok)

al Lakdsc6hiTrimogauisokBizottsdga
b/ Rehabilitrici6s Bizotts6g
cl Selejtez6siBizotts6g
d/ Uzemi Tan6cs
el Munkav6delmi Bizottsiig
fl Kozbeszerz6si Biril6 Bizotts6g
g/ Egy6b, eseti c6lra szervezett bizottsdgok

7.3. Bels6szabilyozdsok

A Trirsas6g hatAlyos 6s alkalmazand6 bels6 szab6lyzatait 6s eljrir6si 6s munkautasitiisait
az 6rv6nyes dokumentumok j egyzdke (F 4- 1 09) tartalmazza.

6. Inform{cit6nyfjtris Trirsasdgon kfviilre

A bizotts6gok tev6kenys6g6t, miikdd6si rendjdt a hatiilyos jogszabrilyok, elj6rrisi 6s
munkautasit6sok, valamint a nijuk vonatkoz6 iigyrend hat6rozziik meg.



III. A tfrsas:ig szervezete 6s irrinyitisi rendszere

2. Tagryiil6s

A taggyrilds a szab6lyszeriien Ssszehivott 6s hatarozatk6pes szS,rnban megielent tagok
testtilete.
A T6rsas6g taggyiildse a Tiirsas6g legf6bb ddnt6st hoz6 szerve. A Trirsas6g tagiai a
taggyiilds keretdben gyakorolj6k tulajdonosi jogaikat.

2.1. A taggyfil6s hat:iskdre

A taggyril6s kizir6lagos hat6skcir6be tartoznak a T6rsasrig Trirsasrigi Szerz6ddse
alapjrin a kcivetkez6 iigyek:

1./ A szamviteli tdrv6ny szerinti beszirnol6 (a tovAbbiakban: beszamol6) j6vrihagyrisa
ds a nyeresdg feloszLis6r6l va16 d6nt6s;
2./ Osaaldkel6leg fizet6s6nek elhatarozdsa;
3./ P6tbefizet6s elrendel6se 6s visszat6rit6se;
4./ El<iv6sarl6si jog gyakorl6,sa a T6rsasrig riltal;
5./ Az ellvdsirlAsra j ogosult szemdly kijel6l6se;
6.1 Az flzletrdsz kiviiLiLll6 szem6lyre t6rten6 atrvh zisiu:rit a beleegyezds megadasa;
7./ Eredm6nytelen 6rver6s eset6n d6nt6s az iidetrdszrll;
8.1 lJzletrdsz felosztiis6hoz val6 hozz6jrirul6s 6s az iizletr6sz bevon6sdnak elrendeldse;
9 .l A tag k;tzlnAsiinak kezdem6ny ezdslrol val6 hatirozat;
10./ Az igyvezet6 megvrilasztisa, visszahiviisa 6s dijazlsanak meg6llapitrisa;
11./ A feliigyel6 bizotts6g tagiainak megvrilasztrisa, visszahiv6sa, dijazdsrinak
megrillapitasa;
12./ A k6nyrwizsgiiLl6 megv6lasztrisa, visszahiv6sa 6s dijazris6nak meg6llapitrisa;
13./ Olyan szerz6d6s megkdt6s6nek a j6vahagy6sa, amelyet a Trirsasiig sajrit tagiaival,
iigyvezet6j6vel, feltigyel6bizottsagi tagi6val, v6lasztott tarsas6gi kdnywizsgiil6j6val
vagy azok kdzel i hozzitartoz6jAval k6I;
14.1 A tagok, az igyvezetfik 6s a feliigyel6 bizofts6gi tagok, illetve a kdnywizsg6l6
elleni kdvetel6sek 6rv6nyesitdse;
15./ A Tdrsas6g beszlmol6jrinak, iigyvezet6sdnek, gazdtllkodris6nak, kdnywizsg6l6
eltal tdrt6n6 megvizsgiiliisrinak elrendeldse;
16./ Az elismert vrillalat csoport l6trehozlsrinak el6k6szitdsdr6l 6s az uralmi szerz6d6s
tervezet6nek tartalm6r6l val6 d6ntds, az uralmi szerz6dds tervezet6nek j6v6hagyiisa;
17./ A Tdrsasdg jogut6d n6lkrili megsziinds6nek, Atalakul6sAnak elhatdrozisa;
18./ A tersas6gi szerz6d6s m6dositasa;
19./ A tdrzst6ke felemel6s6nek 6s lesz6llit6s6nak elhataroziisa;
20./ Ttirzsti5ke emel6s eset6n a tagok els6bbsdgi jogrinak kizar6sa;
21.1 Tdrzst6ke emelds soriin az els6bbs6gi jog gyakorlisara jogosultak kijel6l6se;
22./ Ttjnst ke felemel6sekor, illetve az els6bbs6gi jog gyakorl6sa esetdn a
tdrzsbet6tek ar6ny6t6l val6 elt6r6s meg6llapiuisa;

1, A Trirsasdg 6ltalanos itiLnyitrisrlt a Trlrsasdg taggyril6se, operativ irinyitisdt az
iigyvezet6 igazgatS li*ja el.



23./ Tdrzst<ike leszallitiisakor a t6rzsbetdtek arri.nyrit6l val6 eltdrds meg6llapitrisa;
24. / T ozsdei tigyletek;
25./ A Trirsasrig 6ltal az iizlelllszek a tdrzst6kdn feliili vagyonib6l val6 megszerezdse;

26./ Gazd6lkod6 szervezel alapitiisa vagy megsztintetdse, gazd6lkod6 szervezetben

r6szesedds megszerulse vagy ifinth{zdsq'
27.1 A fejleszt€,spolitika meghatarozis4 a kdz6pt6vt 6s tSvlati fejleszt6si programok
j6vrihagyasa;
28. I Az itrp olitika meghatiiroz6sa;
29 . / Az o szlal{kpolitika me ghatarozasa;
30./ Az iizletpolitikai c6lkitiiz6sek meghatrlrozisa;
31.1 Az €vi 100 M Ft drtdkhat6r feletti hitel (kdlcsdn) nyrijt6sa, kezessdgvtillal6s,
tartozisriLtv6llakis ;

32.1 Az olyan szerz6d€sek megktit6s6nek a jlvithagydsa, amelyek ingatlan tulajdon-
joganak megszerz6sdre vagy elidegenit6sdre, illetve a Tiirsas6g iizemdnek, vagy
rdsztizem6nek eladasiira, toviibb6 nett6 150 MFt forgalmi 6rtdket meghalad6 ing6
vagyon elidegenitds6re vonatkoznak;
33./ 100 M Fr feletri hitel felvdtele;
34./ V6lt6iigyek;
35./ Mindazon iigyek, amelyeket tdrvdny vagy a tiirsasiigi szerz6dds a taggyiilds
kiz6r6lagos hatiiskdr6be utal;
36.1 A Tinsasiry alaptev6kenys6g6n kivtili azon szerzodlsek megkdt6se, melyek
id6tartama meghaladja az egy 6vet, vagy felmondrisi ideje a hat h6napot.
37./ A Trirsas6g (akrir r6szleges) tulajdonriban rill6 lerinyvrillalata l6tesit6 okiratrinak
m6dositasa, vagy ilyen m6dositris n6lkiil brirmilyen vagyoni hozzajaruld,sr6l (pl.
p6tbefizet6s), illetve kdlcsdn nyfjt6sar6l val6 ddnt6s;
38./ A t6vh6vezetdk rendszer, vagy annak egyes elemei elidegenitdse, aruhi,zAsa,
6tenged6se, megterhelise, vagy m6s m6don ttirtdn6 biztosit€kul adrisa.

2.2. A taggyril6s 6sszehiv6sa

2.2.1. A taggyrilds risszehivrisar6l a PETAV Kft. Trirsas6gi Szerz6d6se rendelkezik.
A tagg;nildst a Trirsasrig szekhelydre vagy telephelydre kell dsszehivni, ett6l eltdmi
csak a tagok egyhangrian hozott elozeteshozzbjinirls6val lehet.

A taggyril6s hatarozatk6pes, ha azor, a tdrzst6ke vagy a leadhat6 szayazatok legakibb
75 szinallka kdpviselve van.

A tagoknak aj6nlott levdlben ktilddtt ir6sbeli meghiv6val - a napirend k6zlds6vel - az
tigyvezet6 hivja dssze tgy, hogy a meghiv6k elkiild6se 6s a taggytl6s napja kciz6tt
legaldbb 15 nap legyen, azzal, hogy a szrirnviteli tdrvdny szerinti 6ves beszimol6t
titgyal,6 taggytil6s dsszehiviisa eset6ben a meghiv6k elkiild6se 6s a taggyiil6s napja
kcizdtt legakibb 30 nap legyen.

2.2.2.A Titrsasitgi Szerz6ddsben meghatiirozoft eseteken kivtil a taggyiil6st akkor is
6ssze kell hivni, ha ad aTfusasflg 6rdeke sziiks6gessd teszi.

Az igyvezetb igazgati k6sedelem n6lkiil kdteles 6sszehivni a taggyrildst vagy annak
iil6s tartasa n6lkiili ddnt6shozztal t kezdem6nyezti a sziiksdges int6zked6sek
megt6tele c6ljdb6l, ha tudomrisrira jut, hogy a tirsasrig sajrit t6k6je vesaes6g folytrin a
t6rzst6ke feldre cs6,kkent, vagy a tarsasrig sajdt t6k6je a t6rzst6ke t6rv6nyben



meghatiirozott minimiilis dsszege al6 cs6kkent, vagy a tarsas6got fizet6sk6ptelensdg
fenyegeti vagy fizet6seit megsztintette, vagy ha vagyona tartozisait nem fedezi.

2.2.3. Ha a tag a napirend kieg6szit6sdre a napirend rdszletezetts6g6re vonatkoz6
szabdlyoknak megfelel6 javaslatot tesz, az 6ltala megjeldlt k6rd6st napirendre
n26ttnek kell tekinteni, ha javaslatrit a taggyril6s elStt legalibb hiirom nappal ktizli a

tagokkal 6s az iigyvezetf igazgatbval.

2.2.4 Ha a taggytil6st nem szab6lyosan hirt6k tissze, az iildst akkor lehet megtartani,
ha az iil6sen valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van, 6s egyhangtlag hozzi$fird az
iil6s megtartiisrlhoz.

2.2.5. Hatinozathozatal til6s taruisa ndtkiil is lehets6ges, az ilyen halitrozalhozatalt az
iigyvezet6s a hatitrozat tervezetenek a tagok rdsz6re tdrt6n6 megkiild6s6vel
kezdem6nyezi. A tagok szttnara a tervezet k€zhezv6telitol szamitott 30 napos
hatriLridrit kell biaositani arra, hogy szavazat\kat megkiildjdk az iigyvezet6s r6sz6re.

Az titds tartasa n6lkiili d6nt6shozatal sor6n a Ptk. 6s a Tarsasrlgi Szerz6d6s
hatrirozatkepess6 gre es szavazAsra vonatkoz6 rendelkez6seit azzal az elt6r6ssel kell
alkalmazni, hogy a hatarozathozatali eljitris akkor eredm6nyes, ha legaLlbb annyi
szavazatot megkiildenek az igyvezetes rdszdre, amermyi szavazali jogot k6pvisel6 tag
jelenl6te a hatri,rozatk6pessdghez sziiksdges lenne til6s tart6sa eset6n.

Ha brirmely tag az iil6s megtartas6t kivd.nja, a legf6bb szerv tildsdt az ilgyvezet6snek
6ssze kell hivnia.

Az utols6 szavazat bedrkezdsdnek napj6t6l szlmitott h6rom napon beliil az igyvezetes
megrillapitja a szavazis eredm6ny6t, 6s azt tov6bbi hiirom napon beltil kdzli a
tagokkal. A hatirozathozatal napja az utols6 szavazat bedtkez6s6nek napja.

2.2.6. Az iigyvezet6 kdteles a tagok 6ltal hozott hatarozatokat a hatrirozatok
kdnyv€ben nyilvtlntartani. A tagok 6ltal meghozott hatarozatokat meghozataluk utiin
k6sedelem ndlkiil be kell vezetni a hat6rozatok kdnyv6be.

2.3. Feliigyel6bizotts6g

A tagok 4 (ndgy) tagb6l rill6 feliigyel6bizousrig ldtrehozisrit rendelik el azzal a
feladattal, hogy az tigyvezetdst a t6rsas6g 6rdekeinek meg6vrisa c6ljrib6l ellen6izze.
A feltigyel6bizottsdg kdteles megvizsgdlni a Tarsasrig legfobb szerve iil6sdnek
valamennyi ldnyeges iizletpolitikai jelent6st (iizleti tervet), valamint minden olyan
k6rddst ds t6m6t, amelynek elddnt6se kizar6lagos taggyril6si kompetencia.
Szimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tv. szerinti beszdmol6t kdteles feliilvizsgiilni, az
ad6zis ut6ni eredm6ny felhasmrllisar6l pedig a Trirsas6g taggyrildse csak a feliigyel<i
bizotts6g irrisbeli jelentds6nek birtok6ban ddnthet.
A feltgyel6bizotts6g tagiai a Tiirsasilg taggyrildsdn tan6cskozisi joggal vesznek rdsZ.
A feliigyel6bizottsrig tagjai a feliigyel6bizotts6g munk6jriban szem6lyesen kdtelesek
rdsZ venni.
A feliigyel6bizottsag kidolgozza sajrlt tigyrendj6t, annak megfelel6en jar el.
A feliigyelSbizotts6gi tag megbizatiisa hiirom 6vre sz6l.



2.4. K6nywizsg6l6

A taggyiilds 6ltal vrilasztott 6lland6 kdnywizsg6l6 feladata, hogy a kdnywizsgelatot
szab6lyszenien elvdgezze,6s ennek alapjrin fiiggetlen kdnywizsg6l6i jelentdsben

foglaljon 6llAst an6l, hogy a Tiirsas6g beszdmol6ja megfelel-e a jogszab6lyoknak 6s

megbizhat6, val6s k6pet ad-e a triLrsasdg vagyoni, p6nziigyi 6s jdvedelmi helyzet6r6l,
miikdd6sdnek gazdasigi eredmdnyeirdl.
Az 6lland6 kdnywizsgril6 feladatai etkitasa drdekdben betekinthet a Trirsasdg irataiba.

sz.imviteli nyilviintartdsaiba, kdnyveibe, a vezeto tisztsdgvisel6kt6l, a

feliigyel6bizottsrig tagjait6l 6s a Tarsasdg munkav6llai6it6l felviligosit6st k6rhet, a
Tarsasrlg fizet6si szimLij itl, p€r:zl6r6t, 6rtdkpapir-ds rirurillomriny6t, valamint
szerzrid6seit megvizsg6lhatj a.

A kdnywizsgrll6val kapcsolatban, egyebekben a Ptk. 3:129 $-3:131. $-aiban foglaltak
az irinyad6ak.

3.1. Ugyvezet<i igazgat6

A Trirsas6g vezet6 tiszts6gvisel6je az tigyvezet6 igazgato, aki a jogszab6lyok keretei
kdz6tt 6n6ll6an 6s egy6ni felel6sdggel iranyida a szervezet tev6kenys6gdt a T6rsas6gi

Szerz6d6s XI. fejezetdben foglaltak szerint.

3.2. A Trirrsasrig igazgat6helyetesei, egys6gvezetfi (osztiiyvezet6k, min6sdgiigyi vezelo)
etruh6zott jogkdrben gyakoroijak, illetve vdgzik a hatriskdriikbe trtozb
tevdkenys6geket.

4. A T6rsasrig szervezeti feldpitdse

A Tarsas6g szervezoli fel6pitds6t az I . sziant mell6kletkdnt csatolt szervezeti fel6pitds
til}la tartalmazza.

5. A Tdrsas6g szervezeti egysegei, feladat- 6s hatriskSriik

5.1. Az iigyvezeto igazgad kdzvetlen irrinyitrisa mellett v6gzi tevdkenys6gdt:
- Jogi ds Igazgatiisi Osaiily
- Mincisdgiigyi vezet6
- Vdllalat- ds iigyf6lkapcsolati menedzser
- Adatv6delmi felel6s
- Be1s6 ellen6r
- Mriszaki tan6csad6
- Megfelel6s6gi tan6csad6
- Eselyegyenl6s6gi munkat6rs

Az igyvezet6 igazgat6 titkarsrigi, adminisztrativ feladatait az iigyvezetb igazgat6hoz
tartoz6 titkriLrn6, valamint a helyettesit6s6t ell6t6 titkarn6 (adminisztrritor) Titkarsrig
n6ven l6tja el.

5. i.1. Jogi 6s Igazgatrisi Osarily

3. A Tarsas6g operativ iriinyitrisa



Feladata a Tarsasrig teriilet6re kiterjed6 illtal6nos igazgatdsi-, jogi- ds jogi k6pviseleti
tev6kenys6g ellitls4 a T6rsasrlg rend6szeti feladatainak koordin6l6sa, szervezdse, a

Tarsasrig kdzpontj6hoz ta(oz6 letesitm6nyek iizemeltet6se 6s karbantart6sa'

5.1.1.1. Az osztrily 6ltal ellitandri jogi feladatok:

Altatr[nos feladatok

al Ellilrja a Tiirsas6g szervezeli rendjdnek kialakitrisrival kapcsolatos iigyviteli
feladatokat. Elkdsziti a szervez6si trirgyi igazgat6i utasitasok tervezet6t az 6rintett
szewezeli egys6g vezet6inek bevon6s6val.

b/ A Trirsas6g Szervezeti 6s Miik6ddsi Szzbtiyzatinal kapcsolatos iigyint6z6si
szab6lyok kidolgozisriban ir6nyit6an kdzremrikddik.

d/ Kezdem6nyez<ien kdzemrikddik az iratkezelds, az iallirozits 6s a selejtez6s

rendj6nek kialakitris6ban, a hatrilyos szabilyzat szeint.

e/ Kdzremrikddik a t6rsas6gi tulajdon v6delm6vel kapcsolatos szervezo 6s preventiv
tev6kenys6gben, elltitja a uirsas6gi tulajdon v6delmdnek jogi feladatait.

fl Az $ jogszabrilyokr6l 6s a jogszab6ly m6dosit6sok6l, tovdbbri a tarsas6g szakmai
munk6j6t segit6 bir6s6gi hatiirozatok6l t6j6koztatrist ad.

g/ Kdzremiikddik a
elkdszit6sdben.

Kollektiv Szerzridds tervezet6nek, illet6leg fiiggeldkeinek

hl Ellfitja a Tiirsas6g jogi k6pviselet6t bir6s6g, kbzig,gatAsi szerv 6s hat6srlg el6u.
Ydgn atirgyal{sra keriil6 iigyek el6k6szitds6t 6s lebonyolitasAt.

Jogi 6s igazgatrisi feladatok

a/ K6zremrikddrk az igazgatii utasit6sok tervezet6nek elkdszit6sdben

b/ Kdzremtikddik a Trirsas6g 6ltal kdt6tt szerz6ddsek el6kdszitdsdben, ellitja az ezzel
kapcsolatos jogi feladatokat.

d/ Sztiksdg szerint rdsz vesz a szerzdd6sk6t6st megel6z6 egyeztetdsi trirgyal6sokon.

e/ R6szt vesz a szerzod€sek kapcsiin kialakult vitrik rendez6s6ben, sziiksdg esetdn a
Tdrsasig ig6nyeit per ritjrin drvdnyesiti.

fl Ugyel a szerz6d6sekben r6gzitett jogok 6s kdtelezetts6gek helyes gyakorl6srira,
illetve teljesit6s6re.

c/ R6szt vesz a szerzodesekkel kapcsolatos jogi munk6t ig6nyl<i teend6k ell6tris6ban,
kiil6n6sen a Tiirsasdg jogaira ds kdtelezettsdgeire kihatassal ldv6 tiirgyaliisokon.



g/ A Ptk. szerint a Tarsas6got megillet<i szavatossAgi ig6nyek jogi titon tdrtdn6
6rvdnyesit6s6t kezdemenyezi szerz6d6ses tigyekben, illetve sztiks6g szerint peres

eljir:ist tesz folyamatba.

h/ V6lem6nyt nyilvrinit a Tarsas6g tiLltal vagy a Trirsasrig ellen 6rv€nyesitett ig6nyek
tekintetdben.

i/ R6szt vesz a

kidolgozis6ban
Tarsasig dltal el<ikdszitett jogi tartalmfi bels6 szabiilyzatok

j/ Felkdrdsre - megfelel6 t6ny6lldsbeli t6jdkoaat6s utan -jogi v6lem6ny 6s jogszabaly
magyarizatokat ad. Bir6srigok joggyakorlatrit figyelemmel kisdri 6s ezekr6l sztiksdg
szerint trlj dkoztatrist ad.

V A helyes joggyakorlat kialakit6srira megfelel6 intdzkeddseket javasol.

V Kdzremrikddik az iizemi balesetek kivizsgriLisdban, ktildnds gondot fordiwa az
iigy l6nyegdvel kapcsolatos kdriilm6nyek alapos feltar6s6ra.

5.1.1.2. Rend6szeti 6s polgrirv6delmi referens

A rend6szeti- 6s polgrfu'vddelmi referens a tev6kenysdgdt az iiryvezoto igazgatb
ktizvetlen irrinyitrisa mellett litja el. Esetdben a munk6ltat6i jogokat a jogi 6s
igazgatrisi osztalyvezet6 gyakorolj4 az iigyvezetb igazgat6 egyet6rtdsdvel.

Rend6szeti 6s polgrirv6delmi feladatok

a/ A T6rsasign6l ell6tja a vagyonv6delemmel kapcsolatos operativ rend6szeti
feladatokat, ezzel dsszeftiggdsben rendszeres ellen6rzdst folytat es intdzked6seket
tesz, illewe kezdemdnyez.

b/ ElHtja a polgari vddelemmel, katasztr6fa elhriritrlssal kapcsolatban a Tiirsas6gra
hiirul6 szervezesi, kapcsolattartiisi 6s adminisztrici6s feladatokat.

c/ A Trirsasrigndl ellitja a vagyonvddelemmel kapcsolatos operativ renddszeti
feladatokat, ezzel dsszeftggdsben rendszeres ellen6rz6st folytat 6s intdzkeddseket
tesz, illetve kezdemenyez.

d/ Elldtja az egysdgek vagyonvddelmi tevdkenys6gdnek m6dszeres ellenrirz6sdt 6s
ezzel kapcsolatban, sziiks6g szerint intdzkeddseket kezdemdnyez.

5.1.1,3.Gondnoks6g

A gondnoks6g tev6kenysdg6t a jogi 6s igazgatisi osztAlyvezet6 kdzvetlen feliigyelete
mellett, bels6 tagoz6d6s ndlktil kitja el. A munk6ltat6i jogokat a gondnokseg vezetrije
(gondnok) 6s dolgoz6i tekintet6ben a Jogi 6s Igazgat6si Osaiily vezet6je gyakorolja.



A gondnoks:ig alapvet6 feladatai:

a/ A Tarsas6g kdzponti telephelydnek tizemeltetds6b6l rd harul6 feladatok gondos ds

maraddktalan vdgrehaj trisa.
Gondoskodik az rillagmeg6vrissal jar6 teend6k pontos ell6tasar6l, a karbantartrisi
feladatok folyamatos elvdgz6s6r6l.

b/ Biaositja a l6tesitm6ny szolgriltauisi igdny6vel kapcsolatos feladatok elleuis6t a
szolgiiltat6 v6llalatokn6l. Ennek keret6ben megszervezi a fiitdssel-, a villamos
energiaelliit6ssal, a melegvizell6t{issal-, a szemdtszillitiissal- 6s a takaritrissal
kapcsolatos szolgiiltat6sokat, gondoskodik a szolgiiltatiisok trirgyi 6s szem6lyi
felt6teleinek biaositrisri.,r6l.

c/ Sztiksdg esetdn kdzremtikddik az dpiiletben dolgoz6k rdsz6re a melegdtkeaet6s
biaosit6srir6l, tizemelteti az dttermet, bizositja ennek szem6lyi 6s tdrgyi felt6teleit.

d/ Gondoskodik a k6zponti iroda6piilet berendezdseinek, felszerel6si trirgyainak
karbantart6srir6l 6s sztiksdg szerinti p6tl6s6r6l.

e/ Anyagi felel6ss6ggel kezeli a gondnoks6g kdziraktadt.

f/ Rendszeresen ellen<irzi az iroda€piiletben l6vri helyisegek rillapotrit,
rendellenessdg, vagy rendeltetes ellenes haszndlat eseten int6zkedik.

g/ Kdzremiikcidik a gondnoksrigot 6rint6 iizleti tervek dsszedllitdsdban.

h/ Javaslatot tesz fehijiuisi munkdk tervbe v6tel6re, elvdgeZetds6re, britorzat cserej6re.

i/ Kdzremtikddik a gondnoksrlgn6l vdgzett lelt irozis megszervezdsdben 6s
lebonyolites6ban.

j/ Ugyel az udvar, parkol6, valamint a kerit6s kiirtili zdldsdv 6s jrirda rendj6re, 6s
gondoskodik karbantartrlsukr6l.

V Gondoskodik a kdzponti dpiilethez tartoz6 venddgszobdk el6iriisszeni hasznrilatrir6l
6s a haszndlati dij beszed6s6r6l.

l/ Gondoskodik a k6zponti dpiilet ds a P6cs, Magyar L. u.4. sz. Trirsashriz
tisaantart6sar6t, a felszereldsi t6rgyak 6s eszkdz6k meg6vrisrir6l, javittatrisar6l,
illetve p6tlisrir6l. Elldtja a Trirsashriz tizemeltet6si 6s fenntartrisi feladatait.

m/Gondoskodik a nagyterem el<iirdsszeni haszn6latar6l, valamint a hasznilat dijainak
beszed6sdr6l. Gondoskodik a kdzponti telephelyen szervezett esemdny, rendezv6ny
lebonyolitrisir6l.

n/ Gondoskodik a sokszorosit6 helyisdg 6s berendez6seinek szabiilyszeni
hasznrilatar6l, elkitja a tevekenysdg feltigyeletdt.

o/ A Gondnoks6g alapvet6 feladatai k6z6 tartozik a trirsasrigi vagyon v6delm6ben val6
aktiv kdzremiikod6s.



5.1.2. Min6s6giigvi vezet6

A min6s6gtigyi vezeto az iJ,gyvezeto igazgato kdzvetlen ir6nyit6sa mellett vegzi
tev6kenys6g6t. feladat6t kepezi :

- az integrdlt kdmyezet- 6s min6sdgkdzpontt (MSZ EN ISO 14001:2015 6s MSZ EN
ISO 9001:2015 szabviinyok szerinti) irinyitrisi rendszer miik6dtetdsenek biaositasa,

- a dokumentumkezel€ssel kapcsolatos feladatok elkitrisa,
- ellen<irz<i - auditril6si feladatok v6grehajt6sdnak biaositrisa,
- ddnt6st elok6szit<i feladatok ell6t6sa.

Ezen beltil feladatai 6s hatriskdre

a/ Az MSZ EN ISO 9001:2015 6s az MSZ EN ISO 14001:2015 szabviinyok
el6irasainak megfelel6 integrrllt ir:iLnyitdsi rendszer folyamatos karbantartris4
ellen<irzdse, sziiksdg szerinti aktualiziLisa, fejlesadse.

bi A min6s6g- ds k6myezetir6nyitrisi cdtok, programok el6k6szitdse,
megval6sulasiinak figyelemmel kis6rdse, ellenrirzdse.

c/ Vezet6sdgi 6wizsgriklsokon val6 r6szvdtel ds azokon a bels6 auditok6l val6
beszirnokis.

d/ Gondoskodik az integrdlt iniu:ryitrissal kapcsolatos szabv6.nyok, rendeletek,
t6rv6nyek figyetdsd16l.

el Az integrilt ilinyitrisi rendszer fejlesadse, racionalizllis4 tovdbb6 javit6
intdzked6sek megt6tel6nek kezdem6nyez6se 6s megval6sullsrinak segit6se, nyomon
kiivet6se.

f/ Megviiaszolja az integr6lt ir6nyit6si rendszerrel kapcsolatos k6rd6seket,
k6rd6iveket, sztiksdg szerint igazolja az integrdlt irinyitdsi rendszer megl6tdt,
6rvdnyessdg6t.

g/ Kdzremiikddik az integr6lt irri,nyitrisi rendszerrel kapcsolatos k6pzesek
megszervez6s6ben.

h/ A besz6tlit6k 6rt6kel6s6ben kdzremiik6dik

i/ Felel6s 6s r6szt vesz a vevSi 6s beszillit6i reklam6ci6k iigyint6zes66rt 6s az ehhez
kapcsol6d6 nyilvrintartis aktualizil6s66rt.

j/ Felekis az iratkezeldsi szabrilyok betartiisiidrt 6s betartat6sedrt.

k/ Felel<is az Integrelt Ir6nyitrisi K6zik0nyv 6s az Eljri(isi Utasitasok elk6szit6s66rt, ds
a hozzAjtk kapcsol6d6 dokument6ci6 karbantarLis6drt 6s m6dositris66rt,
aktualizil6s66rt, archiviil6sri6rt.



Ii Feltigyeli ds ellen6rzi az azonosit6s ds nyomon kdvet6s megl6tdt a tarsasdg
teriileten.

m/A megfelel6 munkak6myezet kialakitAs6t (5S) rendszeresen ellen6rzi, es az ehhez
kapcsol6d6 bizonylatokat vezeti.

n/ Ellen6rzi a m6r6eszkciz nyilvrintartast, 6s feliigyeli a m6rSeszkdzdkhdz kapcsol6d6
folyamatok helyess6gdt.

o/ Ellen<irzi a helyesbitd 6s megel6z6 tev6kenysdgeket 6s javaslatokat tesz a

folyamatok optimaliz616sara.

p/ Ellen<irz6si ds intdzked6si jogosultsiiga van a min6s6g- 6s kdmyezetiranyitasi
folyamatokat befolyrlsol6 tev€kenys6gekkel 6sszeftigg6sben.

q/ Feladatok meghatrirozrisa a min6s6g- 6s kdmyezetirdnyitdsi szabdlyozisok soriin.

r/ A vezetds d'ltal kidolgozott int6zked6si tervek szerint a min6s6g- 6s

kdmyezetirrinyitlsi feladatok hatarid6re tdrt6n6 vdgrehajtrisrinak szrimonk6r6se.

s/ Az anyag- 6s eszkdzraktriroziis folyamat6t min6s6g- 6s kdmyezetir6nyitrisi
szempontb6l feliigyeli.

t/ Osszerillitja a t6rsas6g 6ves audit tervdt. Kezdem €nyezi az auditori feladatok
elkitas6ra alkalmas szem6lyek kinevez6sdt. Ellen6rzi a rendszerauditokat,
lefolytatott rendszerauditok tapasztalatair6l 6s az audit jelentdsekb6l sziiks6g eset6n
helyesbit6, megel6z6 tev6kenys6gek bevezet6s6re tesz javaslatot.

u./ A ktildnbdzS teriiletek tev6kenysdgdre vonatkoz6 dokumentiici6kban rdgzitettektol
val6 eltdr6 gyakorlat 6szlel6se eset6n, aa jelzi az illetdkes vezet<inek.

vl Az inlegriit irdnyitrissal kapcsolatos instruktori (koordinril6, szakdrt6, tan6csad6
tev6kenys6g) ell6trisa a kijeldlt teriileteken, egyiittmrikddve az drintett teriiletek
vezet6jdvel.

Ellen6rzdsi jogkdre kiterjed a trirsasSg eg6sz terillet6n vdgzett min6sdg- ds
kdmyezetiriinyitasi tev6kenys6gre.

x/ M6dositrisokat kezdem6nyezhet a minos6g- 6s kdrnyezetirrinyitrisi rendszer
g.vakorlatiiban 6.s a hozzit kapcsol6d6 dokumentrici6kban, valamint a munkakdri
leir6sok tartalmdban.

y/ V6lemdnyez6si jogkdre van
rdszv6telre.

a kiil6nb6z6 szakiriinyri rendezv6nyeken val6



5,1.3. Vrillalat- 6s iiryf6lkapcsolati menedzser

A viillalat- ds iigyfdlkapcsolati menedzser az tgyvezelo igazgat6 kdzvetlen irrinyitasa
mellett v€gzi tev6kenys6g6t. A v6llalar 6s tigyfelkapcsolati menedzser tekintetdben a
munkriltat6i jogokat az iigyvezet6 igazgat6 gyakorolja.

A v6llalat- 6s tigyfdlkapcsolati menedzser feladatai:

a,/ a tarsas6g bels6 6s kiils6 kommunikrici6s koncepci6jrinak kialakitrisa 6s

megval6sitisriLnak koordin6lisa,

b/ a munkat irsak 6s a k6zv6lemeny lil€kozraffsa a Tdrsas6g cdljair6l, eredm6nyeir6l
6s probl6mriir6l, ennek sor6n nyilt inform6ci6s magatart6s tanrisitisa,

c/ a Trirsasdg tev6kenys6g6nek minden teriiletdn a PR kapcsolatok koordin6l6sa,

d/ segiti 6s szervezi a Trirsasrig vezet6inek az alkalmazotlakkal 6s azok
munkacsoportjaival, valamint a tulajdonosokkal fenntartott kommunik6ci6j6t 6s

kapcsolatait; segiti, 6s hat6konyabb6 teszi a cdg munkatarsai kdzdtt kialakitott
kommunikdci6t 6s kapcsolatokat (bels<i PR),

e/ a tarsasrig 6s kdmyezet kozdtti kommunikiici6s kapcsolatok elemz6se, 6s a PR
programok, akci6k tervez6se, szervez6se, kivitelez6se,

f/ Javaslatok kidolgoz6sa a Trirsas6g fels<i vezetdse szdmAra a stratdgiai, taktikai
d6nt6sek meghozatalithoz, javaslatt6tel a problemiik kommunikici6s kezeldsdre,

g/ kdrnyezeti visszacsatoliis megval6sit6sa, ennek eredm6nyekdnt sztiks6gess6 v616, a
Trirsasrig kommunikilci6s strat6gi6j6nak m6dosit6s6val dsszeftigg<i drt6keldsek
elk6szit6se,

h,/ a tarsas6g munkatiirsaival kommunik6ci6s frlozofia, a PR strat6gia 6s stilus
megismertetdse, meg6rtet6se 6s tdmogat6suk megszerz6se,

i/ folyamatosan munkdlkodik a tarsasilg c6ljai irdnt megnyilvrinul6 tiirsadalmi
konszenzus 6s bizalmi l6gkdr kialakit6sdn,

j/ a humrin er6forrris szervezettel egyiittmrikddve a szeryezeti kultua megtjit{isa,
annak a kiils6 6s bels6 kdmyezettel val6 elfogadtatrisa,

W gondozza 6s fejlesai a trirsas6g formavil6g6t, a vizudlis arculati elemek cisszess6g6t,
felel a vizurilis arculati elemek egys6ges alkalmazasri6rt, azok magas min6s6gri
megjeientet6s66rt,

l/ kommunik6ci6s 6s
v6grehajt6sa.

prom6ci6s mlx tervezdse, rekliimprogramok tervez6se,



5.1.4 Belsd ellen6r

A bels6 ellen<ir az igyvezetii igazgat6 kd,zvetlen irrinyitrisa mellett v6gzi feladatait. A
bels6 ellenrir esetdben a munk6ltat6i jogokat az iigyvezet6 igazgat6 gyakorolja a

feltgyel6bizotts69 egyet6rtesdvel.

A bels6 ellen6r ell6tja ajogszabrilyban meghatrlrozott bels6 ellen6rzdsi feladatokat.

Bels6 ellen6rzdsi feladatok:

a/ Elltttja a Trirsas6g gazd6lkod6s6val 6s miikdddsdvel kapcsolatos ellen<irzdst,
tov6bbd elemz6sre alkalmas feltrir6sokat vegez az i.igyint6zds, az iigyvitel- 6s a
munkarend helyzet6r6l, az iigyvezeti,s t6,sz€re.

b/ Folyamatosan vizsgdlja a gazdelkodds folyamatrlba 6pitett ellentirz6s miikdd6sdt,
ennek hatisait ds eredm6nyeit.

c/ Segiti az igyvezetest intdzkeddseinek, ddntdseinek megfelel6 el6k6szit6s6ben,
vdgrehajtis6ban, a t6rsasrlgi tevdkenys6g gazdasegoss6g6.nak ndvel6s6ben, a be1s6

tartal6kok feltinis6ban, a p6nz- 6s egy6b eszktiztik helyes felhasmrfl6s6ban.

d./ A vizsgalatok soriin gondoskodik az dsszehasonlithat6s6g kdvetelm6nyeinek
biaositrisar6l, a megdllapitdsok korrekts6g6r6l, 6s tart6zkodik a felel6ss6ggel
kapcsolatos min6sit6st6l.

e/ Segiti az intdzked€sek maraddktalan vdgrehajtiis6t, a jogszabrilyok, bels6
szabiiyzalok, utasitrisok, valamint a Kollektiv Szerz6d6s el6irisainak teljesitdsdt.

f/ A munkafolyamatba
folyamatos feltrir6sa.

dpitett ellen6rzesi tev6kenysdg konkr6t lehet6s6geinek

gl Az ellenfuzdsi tapasztalatok alapjrin javaslat k6szit6s a bels6 munkautasitrisok
folyamatos karbantartr{srira, a munkav6llal6i k6pz6s folyamatrira.

h/ A T6rsas6g egys6geinek ellen6rzdse soriin vizsgalja a feliigyel6bizottsdg aital
j 6vrihagyott 6ves munkatervben el6frtak
teljesitdsdt, a l6tsziim- 6s bdrgazd6lkodrlst, a kdlts6ggazdrilkod6st, az
anyag- 6s k6szletgazd6lkodrist, a beruh6z6si 6s fejlesa6si tev6kenys6get, a munka
6s [izemszervez€st, a p5nzkezel6st, a p6nziigyi 6s bizonylati fegyelmet, a
vezet6i 6s a munkafolyamatokba 6pitett ellen6rz6st, valamint a bejelent6sekre ds a
panaszokra tett int6zked6seket.

i/ Egyrittmr.ikiidik a Tarsas6g Feliigyel6bizottsrigrival
Kdnyrwizsgrll6jdval. Rdszt vesz a Feltigyel6bizotts6g iil6sein.

ES



5.1.5 Miiszaki tanrlcsad6

Feladatai kiildndsen:
a./ Rdszt vesz a Tiirsasdg k6pviselet6ben a MaTiSzSz Mriszaki Bizottsdg munk6j6ban.

b/ R6sa vesz a Tiirsasiig k6pviselet6ben az Energiagazdrilkodrisi Tudom6nyos Egyesiilet
H6szolgaltatrisi Szakoszt6ly munk6j6ban.

c/ Eseti felkdrdsre, megbizdsra
- elvdgzi az rij miiszaki megoldrisok v6lem6nyezes6t,
- r6szt vesz a szolg6ltat6sban felmertil6 mr.iszaki probl6m6k vizsg6lat6ban, javaslatok

kidolgozrisriLban
- r6szt vesz a miiszaki tervez6shez, mriszaki fejleszt6shez, beruhdzlsokhoz 6s iizemviteli

mrikddtetdshez kapcsol6d6 tev6kenys6gekben,
- rdszt vesz a tiirsasrig jogi feladatainak mriszaki t6mogatiis6ban,
- reszl vesz aT rsasrig KEHOP tev6kenysdg6ben,
- fej leszt6si k6rd6sekben kapcsolatot tart miis h6szolgailtat6 trirsasiigokkal.

5.1.6. Megfelel6si tanf csad6

A megfelel6si tan6csad6 az igyvezeto igazgat6 kdzvetlen irrinyitisa mellett v6gzi feladatait.
A megfeleldsi tan6csad6 feladatait vagy munkaviszony, vagy kiils6 megbizisi jogviszony
keret6ben l6tja el, a jogviszony l6tesit6s6hez a feltigyel<ibizottsAg egyet6rtdse sziiksdges.

Megfelelesi tanicsad6nak t 339 /2079. (XII. 23) Korm. tendelet szabilyiv 6sszhangban

fels6fohi iogi vag5r gazd*sirgp vigzetts6ggel tendelkez5, biinteden el66letfi szem6ly jekilhet6 ki.

Feladatai:
a) annak el6segitdse, hogy a trirsa*lg megfeleljen a tev6kenys6g6re 6s mrikiidds6re

vonatkoz6 jogszabrilyokban foglaltaknak 6s a szabilyzalat dsszhangban legyenek a
j ogszab6lyi rendelkez6sekkel,

b) azon int6zked6sek 6s eljar:isok 6rv6nyesiil6s6nek folyamatos nyomon kdvet6se 6s

rendszeres ellen6rz6se, amelyek cdlja az irrinyad6 jogszab6lyokt6l val6 elt6r6sek
feltrinisa,

c) a tarsasrig irltal v€gzett tevdkenys6g jogszabalyoknak, a ga:,dasdgi tarsasdg
cdlkitriz6seinek, bels6 szab6lyzatainak, 6rt6keinek ds elveinek, tovribb6 a tev6kenys6gi
kd,r6re vonatkoz6 szakmai standardoknak val6 megfelel6s nyomon kdvetdse,

d) a feltdrt hirinyoss6gok megsztintet6se 6s a kock6zatok csdkkent6se 6rdek6ben
javaslatok k6szit6se a t6rsas6g iigyvezet6 igazgatija r6sz6re, valamint a megfeleldssel
kapcsolatos hirinyossrlgok felt6r6sa 6rdek6ben tett int6zkeddsek nyilvrintartrisa,
folyamatos nyomon kdvet6se 6s rendszeres ellen6rz6se,

e) a uirsasilg Ugyvezetd igazgat6janak, vezet<ii testiiletdnek 6s munkav6llal6inak
trimogat6sa abban, hogy a tarsaseg teljesitse a tev6kenysdg6re 6s miikddds6re
vonatkoz6 jogszabrilyokban foglalt kdtelezettsdgeit,

f) a jogszabdiyoknak tdrtdn6 megfelelds, mint cel 6rvdnyestil6s6t el6segit6 szervezeti
szeml6let kialakit6srinak t6mogat6sa szervezetfej leszt6si eszkdzdkkel 6s k6pz6sek
szervezds6vel,

A miiszaki tan6csad6 az igyyezeto igazgatb koz-tetlen iranyitasa mellettvdgzi feladatait. A
miiszaki tan6csad6 esetdben a munkriltat6i jogokat az iigyvezet6 igazgati gyakorolja.



g) a bels6 kontrollrendszer vonatkoz6sdban a kontrollkdmyezet kialakit6s6nak 6s az

integr6lt kock6zatkezeldsnek a koordinrici6ja, valamint az rJlgytezetl igazgato altali
meghatalmazrls alapjrin a trirsas6g miikod6s6vel dsszefiiggS integrit-ast sdrt6,

komrpci6s 6s vissza6l6sgyanris esem6nyeke vagy kockiiz-atokra vonatkoz6

bejelent6sek fogad6s6val 6s kivizsg6lis6val kapcsolatos feladatok ell6tasa, 6s

h) a jogszabrilyoknak tdrt6n6 szervezeti megfeleldssel kapcsolatos int6zked6sek
vonatkozis6ban az . tgyvezell igazgat6 folyamatos tdmogatasa tan6csadris keretdben'

Amennyiben a feladat nem megbizis keret6ben keriil ellitrisra, rigy eset6ben a munkAltat6i
jogokat az tigyv ezet6 igazgati gyakorolja.

A megfelei6si tan6csad5 a feladatai tetjesit6s6r6l 6vente legalibb egyszer jelent6st k€szit az

iigyvezet6 tgzzgat6 6s a feliigyel6bizottsig t6sz6te. Az igyvezet6 igazgat6 a ielent6st
t6j6koztatisul megkiildi a tirsas6g taggldl6se r6sz6re.

5.2. A mtszaki igazgat6helyettes ktizvetlen irrinyitdsa mellett v6gzik tev6kenys6giiket a

kiivetkez6 erys6gek:
- Mriszaki Osztdy
- Uzemviteli Osztlly
- Szolg6ltaxisi Osztdly
- Uzletfej leszt€si Osztrily
- M6r6stechnikai Osztaly.

5.2.1. MiiszakiOsztily

5.2.1.1. A Mr.iszaki Osztrily a mr.iszaki igazgat6helyettes feliigyelete mellett Litja el feladatdt a

k<ivetkez6 csoporttagoz6diis szerint:

- Mriszaki Koordiniici6s Csoport
- Beruhiiz6si csoport

5.2.1.2. Az Osztdly alapvet6 feladatai:

a/ A Tarsasrig mriszaki fejleszt6si tev6kenysdg6nek iriinyitiisa, szervezdse, ezen beliil
az fj miiszaki megoldrisok figyelemmeI kis6rdse, alkalmaz6si koordin6l6sa,
lehet6sdgek vizsg6lata.

b/ K6zmrinyilv6ntaftessal ds a t6vh6csatlakozrissal kapcsolatos feladatok elvdgz6se

c/ A Tarsas6g beruhriz6si tev6kenysdg6nek v6gzdse

d/ A Tarsasrig fSvrillalkozisi tevdkenys6gdnek lebonyolit6sa.

e/ A Tarsasrig v6llalkozlsi tevdkenys6gdhez kapcsol6d6 miiszaki el6k6szit6,
gazdasdgi, feladatok ell6t6sa, koordiniillsa, mtiszaki szdml6z"isok.

f/ A Trirsas6g 6ves gazdrilkod6si tervdnek elk6szit6s6hez alapadatok megadiisa a
Mriszaki Oszt6ly 6s a Szolgriltat6si OsZrlly tev6kenys6g6re vona&oz6an.



g/ A kdltsigek alakulds6nak figyelemmel kis6r6se, elemz6se, a sziiksdges
int6zked6sek kezdemdnyez6se.

h/ Az Miiszaki Osztrily 6s a Szolgriltat6si Oszt6ly szi,rnlaforgalmrinak tartalmi 6s

szirnszaki ellen6rz6se.

i/ H6kdzpont, h6fogad6 helyisdgek hasznrilati megrillapodiisaihoz kapcsol6d6 iigyek
intdzdse.

j/ NyomtatvrlLny, irodaszer ell6Lls.

k/ Munkavddelmi-, 6s tiizvddelmi tev6kenys6ggel kapcsolatos feladatok ell6t6sa

5.2.1.3. Miiszaki Koordinici6s Csoport

Feladatai:

a./A tarsasAg egyes egys6geit6l befut6 informici6k feldolgozisa, nyilv6ntart6sa,
rendszerez6se, az egys6gek informrici6kkal val6 elkitrisa.

b/Karbantartrisi-, fennta(iisi- 6s feltjiuisi tervjavaslatok, tervel6ininyzatok elk6szit6se

c/Az osztAly hat6skdr6be tartoz6 szerz6d6sek el6k6szitdse 6s ezek nyilv6ntartrisa.

d/A cdlanyag rendeldsek dssze6llit6sa, feladrisa, bedrkezdsek figyeldse, informdci6adis
a felhasznril6nak. Az osztiiy anyagfelhaszniiliisiinak ellen6rzdse.

e/A sajrit rezsis beruhiz6sok ekikdszit6se 6s a megval6sit6s koordiniliisa.

flA vdllalkozisok lebonyolitiisa (mtiszaki felmdrds, terveztetds, fuajinlat, kdltsdgvetds
k6szit6s, szerz6d6skdtds, szimla melldklet kdszitdse).

glAz i)zemzavar elhriritrisi-, fenntart6si-, karbantartasi munkrikhoz sziiksdges hat6srigi
egyeztetdsek, bejelent6sek, engeddlyeztet6sek elv6gz6se.

h/ Kdmii alagrit folyos6 (a tovibbiakban: KAF) iizemeltet6si feladatok elllt6sa a
KAF - szabiiy zat alaplin, szerzii ddsnek megfelel<ien.

i/ I(AF-ban tervezett kivitelezdseket megel6z6 felmdro tevdkenysdg.

j/ I(AF-ot 6rint6 megrendel6ses munk6k sor6n kapcsolattartiis a Szolg6ltatilsi
Oszt6llyal 6s a kivitelez<ikkel, tertilet6tadas-6tv6tel, munkafolyamatok
v6 gre haj trisrinak e I I en6rz6se.

k/Rdszvdtel a t i.rsas6gi szintii k6zgazdasigi elemz6sben, tervk6szitdsben 6s az
drtdkesit6si folyamatokban.

l/ T6vfiitdsre csatlakoz6 [j tdtesitrn6nyek,
dtalakitasa esetdn:

illetve megl6v6k rekonstrukci6ja 6s



javaslatt6tel a csatlakozasi hozziLj rulis kiszabiis6ra,

- a tevfritdshez csatlakoz6 felhasmril6i- 6s szolg6ltat6i berendez6sek mriszaki
terveinek szakszertisdgi feliilvizsgiilata,

m/ A saj6t 6s a b6relt t6vfiitd l6tesitmenyek nyilvrfurtartasa 6s a nyilvdntart6si m6dszer
folyamatos korszeriisit6se.

nl A geoddziai felmdr6sek folyamatos vdgeztet6se.

ny/ A nyilvantarLisi tervek karbantartrisa.

o/ Hat6s6gi- 6s a kdzmiiegyeztetdsek v6grehajtiisa, a szabv6ny el6ir6sok betarrisinak
ellen5rz6se.

d/A fon6viz- 6s a paramdterek ri.{tal megkivrint biaonsrigi el6iriisok betartat6sa.

plEgydb, a szolg6ltatasban felmertil6 mtiszaki probl6m6k vizsgil{ata, javaslat
kidolgozisa a helyes miiszaki megoldiisra.

q/Javaslat kidolgozdsa tj miiszaki megoldrisok alkalmazisiLra, szolg6ltat6i
berendezdsek korszeriisit6s6re ds a hat6konysrig ndve16s6re.

rl Az efimiil PETAV Kft+ drint6 m6rdk6rdk fejleszt6sdben ds ellen6rz6s6ben va16

kdzremiikdd6s.

s/ Sziiks6g eset6n r6szv6tel a mriszaki tervez6sben

szl A tavfiit6 rendszer extenziv 6s intenziv fejlesztds6t c6lz6 miiszaki megoldrlsok
alkalmaz6siira j avaslatok kidolgozisa.

t/ A t6vfiit6 rendszer iizemir6nyitrlsrira 6s a rendszer veszesdgeinek csdkkentdsdre
irrinyul6 uj mriszaki megold6sok alkalmaziisara javaslatok kidolgozisa.
Vesaes6gcsdkkent6 elj6rriLsok kidolgozasa.

u/A t6vfrit6 rendszer 6llapot6nak igdny szerinti ellen6rz6se 6s a hiAnyoss6gok
megsziintet6sdre javaslatok kidolgozrisa.

v/A tAvh6ell6t6 rendszerben l6v6 m6r6- 6s szabirlyozl k6sztil6kek alkalmazisanak
fejlesz6se.

w/ Kapcsolattart6s mas tiivliltdsi tlfusasagokkal, els6sorban fejlesa6si k6rd6sekben

z/K6zremrikddik m6s egys6gek altal k6szitett vizsg6latok 6s ajrinlatok kidolgozisriban.

zsl Egydb feladatok ell6t:is4 felettesi megbizis alapjdn

- a t6vliit6sre csatlakozls miiszaki felt6teleinek meghatrlrozlsa a megl6v6
tAvfiit6si kapacit is 6s a rendszerfejlesztdsek figyelembev6teldvel,



5.2.1.4. A Beruhriz:isi Csoport:

a/ A sajet kivitelez6sii beruhriarisokat lebonyolitja a tervez6st6l az elszimoltatiisig.

b/ Lebonyolitja a fej lesadsi cdlra 6tvett pdnzeszkdz6kbol tdrtdn6 beruhrizisokat.

c/ Sziiksdg szerint r6szt vesz a kdzponti telephelyhez lartoz6, iizemi kdr<in kivtili
fenntartrisi munkrikban.

d/ Rdsa vesz az elszimoklsok sziiks6g szerinti kivizsg6lisdban, javaslatot tesz a
mriszaki ellen6rdk kinevezes6re, felment6sdre, 6s gondoskodik az ellenrirz6siikr6l.

e/ Adatokat, inform6ci6kat gyiijt 6s megszervezi a ber'rthiuAsi tervek vonatkozasriban
a tervkonzultaci6kat. tervegyeztet6seket. Sziiks6g esetdn r6szt vesz a mtiszaki
tervezdsben.

f/ Gondoskodik a beruhr26si tervek folyamatos karbantartris6t6l.

g/ Ell6tja a T6rsas6g f6vdllalkozisi tev6kenys6gdnek lebonyolit6sdt.

h/ A Trirsasrig kezel6s6be keri.il6, vagy mris kiils6 megrendel6s alapj6n megval6sul6
ldtesitmdnyek szakiranyu g6pdsz ds villamos terveinek a vonatkoz6 miiszaki ds
hat6srigi el6ir6sok alapjrin t6rtdn6 elk6szittet6se.

i/ Beruhriadsokr6l adatokat szolgiiltat, statisztikriLkat k6szit.

j/ Rdsa vesz az Uzletfejlesadsi Osztdly aiLltal k6szitett vizsgrilatok 6s aj6nlatok
kidolgozds6ban.

A tiizvedelmi- 6s munkav6delmi ekiad6 a tevdkenys6g€t az tgyvezeto igazgat6
kdzvetlen irAnyit"isa mellett l6tja el. A feladat munkaviszony vagr megbizasi
jogviszony keret6ben l6that6 el. Amennyiben munkaviszony keret6ben tttrt6nik a
tevdkenyseg vegzese, rigy esetdben a munk6ltat6i jogokat a mriszaki osztrilyvezet6
gyakorolj a, az i:gw ezetd igazgat' e gyet6rtesdvel.

Feladatai:

a./ Koordindlja ds szervezi a Trirsasdg nizv6delmi tev6kenys6gdt.

b/ Ir6nyitja 6s ellen6rzi a Trirsasiig egys6geinek tiizvddelmi tev6kenys6g6t.

c/ Rendszeres kapcsolatot tart az illet6kes tiizv6delmi hat6s6gokkal.

d/ Ell6da mindazokat a feladatokat, amiket a Ttizv6delmi szabirlyzat a tiizv6delmi
el<iad6 hatrisktir6be utal-

5.2.1.5. Munkavddelmi-, 6s tiizvddelmi felel6s



e/ A tiizv6delmi feladatokat a Trizv6delmi Szabiiyzaltal ds a vonatkoz6 egy6b
j ogszabrilyokkal dsszhangban l6tja el.

f/ K6zremtikddik a tervfeltlvizsgrflatokban, kivitelezdsi munkri.kban

Munkavddelmi tevdkenysdg

a/ Rdsa vesz a munkav6delmi
ellen6rz6s6ben.

tevdkenys6g szervezdsdben, irrinyit6sriban 6s

b/ Ininyitja ds ellen6rzi a T6rsasrig kiils<i egysdgeinek munkavddelmi tev6kenys6g6t.

c/ Rendszeres kapcsolatot tart az illet6kes munkav6delmi hat6stigokkal.

d/ A munkav6delmi feladatokat a Munkav6delmi Szab{lyzattal 6s a vonatkoz6
jogszabrilyokkal tissztrangban l6tja el.

A munkavddelmi-, trizvddelmi tev6kenysdg kdzvetlen szakmai ir6nyitas6t a mr.iszaki
igazgat6helyettes Litj a el.

5.2.2, izemviteli Osztdty

5.2.2.1.A2 Uzemviteli OsnAly a mriszaki igazgat6helyettes feltigyelete mellett l6tja el
feladatdt a kdvetkez6 csoporttagoz6deis szerint:

- Uzemviteli 6s Energetikai Csoport
- IJgyeletes Mdmdki Szolgrllat

5.2.2.2. Az Osztrily alapvet6 feladatai:

a/ A T6rsas6g kezelesdben l6v6 trivh6szolg6ltat6 rendszerek (hStermel6 ldtesitmdnyek,
vezetdkek, hrikdzpontok stb.) gazdas6gos iizemeltet6s6hez sztiks6ges
miiszaki paramdterek meghatriroziisa ds ezek betartdsrinak ellen6rz6se.

b/ A tevh6szolgiiltat6 rendszer gazdasigos ds szakszeni iizemeltetds6nek szakmai
ininyitasa.

c/ Ugyeletes M6mdki Szolgrilat ell6tris4 szervez6se 6s miikddtetdse.

d/ Energetikusi feladatok ell6Ltrlsa.

e/ Kdmyezetv6delmi feladatok koordindl6sa, illewe ell6trisa.

fl A t6vh6szolgaltat6s dijkalkulici6inak elk6szit6s6hez mriszaki adatszolgiiltatas.

g/ A h6kiizponti 6s a h<ifogad6i h6mennyisdgmdr6k adatainak figyelemmel kis6r6se.

h/ A trivfrit6 rendszer rillapot6nak m6dszeres ellen6rz6se, 6s a hiifuryosstlgok
megsziintetdsdre javaslatok kidolgozasa.



i/ A LIBRA iigyviteli rendszer Miiszaki Eszkdz T6rzs elem6nek karbantart6sa'

koordinril6sa.

j/ A miiszaki kdnyrtrir 6s tervtrir miikddtet6se

5.2.23. Uzemviteli 6s Energetikai Csoport

a/ A tiryh6szolgriltat6 rendszer, valamint a

iizemeltet6si m6dszerdnek kidolgozisa, a

ellen6rz6se.

e/ A Pannon Hoer6mti Zrt.
szamLik kollaudril6sa.

szolg6ltatrisi eszkdz<ik gazdas6gos

v6grehajtris szakmai iriinyitrisa 6s

mriszaki
eseten

b/ Az Ugyeletes M6mttki Szolgrilat rfltal nyilvdntartott er6miivi-, gerincvezet6ki- 6s

h6k6zponti
adalok folyamatos feldolgozisa, 6rt6kel6se, javaslatt6tel gazdas6gosabb

iizemvitelre.

c/ A szolgdltat6i h6kcizpontok 6s a saj6t h6termel6 ldtesitm6nyek
param6tereinek rendszeres (id6szakonk6nti) ki6rt6kel6se, sziiks6g
j avaslatt6tel az iizemm6d me gvaltoz.alasira.

d/ Uzemviteli utasirisok kidolgozisa.

energiaszolg6ltatasi elszamol6sainak ellen6rzdse, a

f/ Uzemeltet6si menetrendek kidolgozasa a Mriszaki Osztiily bevon6srival.

g/ A trivh6rendszerekkel kapcsolatos beruhrizisi programok, tanulmanyok, kiviteli
tervek v6lem6nyez6se.

h/ Kikapcsolasi kdrelmekkel 6s sziineteltetdsi igdnyekkel kapcsolatos eljrir6sok
lefolytat6siiban ig6ny szerinti r6szv6tel.

i/ Kdzremiikdd6s a bedpitett m6r5k korrekt m[ikddds6vel kapcsolatos miiszaki
feladatok v6grehajtasaban ds szisztematikus elien6rz6se.

j/ A szolgriltat6s szinvonal6nak m6dszeres ellen6rz6se (ellen6riaetdse) ds ennek
alapjrin a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele.

k/ A hasznriLlati melegviz m6dszeres, valamint a primer 6s a szekunder h6hordoz6
min6s6g6nek eseti el1en6rz6se.

l/ A Uzletfejleszt6si Osztrily, illetve a Szolg6ltaulsi Osztrily kezdem6nyez6s6re
r6szv6tel a szakszenisdgi feliilvizsg6latokban. Sziiks6g esetdn r6szvdtel a mriszaki
tervez6sben.

m/A Tarsasrig kdmyezetv6delmi feladatainak koordinrikis4 illetve elletdsa.

nl Az Osztily hatask6rebe tartoz6 szerz6d6sek nyilv6.ntartdsa.



o/ Kapcsolattartas a Pannon H6er6mii Zrt-vel, valamint a tdbbi szolg6ltat6
tirsasilggal.
Elszimolasi vitrik rendez6s6ben kdzremrikddds a gazdasigi igazgat6helyetteshez
tarto26 egysegekkel.

p/ Az energiav6s6rLis, az energiatermel6s 6s -felhaszniiliis gazdas6goss6grinak

elem26se.

q/ A Trirsasrig saj6t energiafelhaszn6l6sanak ellen6rz6se, 6rtdkeldse, javaslattdtel a
hatdkonyabb energiafelhaszn6lasra.

r/ Felhaszn6l6i hoig6nyek 6s htifelhaszniiliisok gyiijtdse 6s elemz6se.

s/ A felhasznril6 6ltal lekdtdtt csricsok sziiks6g szerinti ellen<irzdse

t/ A beszlllit6i- 6s a felhasznril6i elszlunol6si vesztes6gek folyamatos vizsgdlata ds

ezek cs6kkentdsdre hat6kony intdzkeddsek megtdtele.

u/ Az energetikusi feladatok ellltrisa, a sztiksdges jelent6sek, adatszolgiiltatilsok
teljesit6se.

v/ A vrisrirolt- 6s az drt6kesitett energiaforgalom ellen6rzdse, 6rt6keldse, a sziiks6ges
bels6 adatszolg6ltatrisok elk6szit6se.

w/ A Tri.rsasrig rfuk6pz6shez sziiks6ges miiszaki alapadatok nyilv6ntartiisa ds
folyamatos karbantartiisa.

x/ Rdszv6tel a 6rsas6gi szintri kdzgazdas:igi elemz6sben, tervk6szitdsben 6s az
6rtdkesit6si folyamatokban.

yl Fogyasa6i adatok naprak6sz nyilv6ntart6sa (cstcsh6ig6nyek, flit6tt volumenr6l
stb.) szolgriltatasi egysdgenk6nt.

zl Egydb feladatok ellatasa felettesi megbizas alapjdn.

5.2.2.4. tgreletes M6rntiki Szolg6lat

a./ A folyamatos Ugyeletes Mdm6ki Szolgrllat elkit6sa.

b/ Meteorol6giai el6rejelzdsek, a tdnyleges kiils6 h6m6rsdkletek ds a kidolgozott
menetrend alapjiin iizemeltet6si program adas a Pannon H6er6mri Zrt. rdsz6re.

c/ A megadott menetrend betartiis6nak ellen6rzdse, sztiks6g szerinti m6dositisa.

d./ Folyamatos kapcsolattartiis, egyiittmiikdd6s a Parmon H6er6mti Zrt.-vel, a
h6szolgaltatas iizemviteldt 6s az iizemi paramdtereit iltet6en.

e/ Egytittmiikdd6s 6s kapcsolattart is a Miiszaki Osztrillyal 6s a Szolgriltatrisi
Oszrillyal.



fl A rendszer egy r6sz6t vagy nagyobb kdrzetet drint6 iizemzavar eseten azonnali
riasa6s a hat6lyos bels6 szabilyzatok, eljrir6si- ds munkautasittisok szerint.

g/ Uzemviteli napl6 vezet6se az iizemviteli tev6kenys6gr6l, az iizemvitelben
bek6vetkezett valtozasokr6l, intdzkeddsekr6l.

h/ A Pannon H<ier6mri Zrt.-vel kdtdtt h6szolgiiLltatasra vonatkoz6 szerz6d6s szerinti
napl6zis 6s adatriiglt6s.

i/ A jellemz<i tizemi paramdterek bek6r6se, azok ellen6rzdse, figyelemmel kisdrdse, az
adatok r6gzitdse.

j/ A regisarilt adatok folyamatos feldolgozisa 6s ki6rt6kel6se.

k/ A Trlrsas6got 6rint6 miisorok kiil6n k6r6sre t6rt6n6 rdgzit6se riidi6b6l, TV-b61.

V A PolgrlLri V6delmi Szervezet, katasztr6fav6delem riasztrisi tev6kenysdgdnek
elindit6aa, az erre vonatkoz6 utasitris alapjrin.

m/ Sztiks6g eset6n r6szv6tel a mfiszaki tervezdsben.

n/ Korliitozdssal kapcsolatos iigyek kezeldse.

5.2.2.5. Miiszaki ktinyvtir, tervtir 6s szabv6nyt{r

a/ A kdnyvek, a foly6iratok, a szabvdnyok ds a kdzldny6k folyamatos rendeldse.

b/ A kdnywiri hasznrllat felt6teleinek bizositrlsa.

c/ A kdnywiri, a tervteri ds a szabvrinytriri nyilvdntartrisok elk6szit6se 6s

karbantartiisa.

e/ A kdnyvtrirral (terl{Arral, szabvrlnyt6rral) kapcsolalos triroldsi- 6s adminisztrativ
tevdkenys6g v6gz6se.

5.2.3. Szolgiltatrisi Osztrily

5.23.f .A Szolgriltauisi Osa6ly a mriszaki igazgat6helyettes kdzvetlen feltigyelete mellett l6tja
el feladat6t a kdvetkez6 csoporftagoz6dris szerint:
- Belvarosi Teriilet
- Kertvirosi Tertilet
- Villamos - Szakipari Teriilet

5.2.3.2. A Szolgiltatisi Oszt:lly alapvet6 feladatai:

aJ A Tarsasrig kezel6s6ben l6v6 trivhSszolgriltatasi rendszerek (h6termel6
l6tesitm6nyek, vezet6kek, h6k6zpontok, hSfogad6 6llomrisok) iizemeltetdse, dlland6
iizemkdpes rillapotban tartiisa, tervszerii karbantartiisa 6s fehijitrisa. A felhaszn6l6i
h6igdnyek 6s melegviz h6mdrs6kletek szerz6ddsben vrillalt, illetve rendeletben el6irt
mennyis6gi 6s min<is6gi kiel6gitdse.



b/ A tivh6szolg6ltatris folyamatos 6s az el<iirt param6terek szerinti biztositasa, a

gazdasdgoss69 messzemen6 fi gyelembevdte16vel.

c/A szerz6d6sekben vrlllalt tizemeltetdsi feladatok marad6ktalan ell6trisa.

d/A szolg6ltatris min<is6gdnek rendszeres ellen6rz6se, az
drtdkeldse a hatdkony beavatkozis drdek6ben.

eredmdnyek gondos

e/Az iizemeltet6ssel kapcsolatban felmeriit6 villamos 6s automatika munkiik elvegz6se
a magas szinvonahl 6s biaonsrigos szolgriltatiis drdekdben.

f/A Trirsasrig szolgriltatasi teriiletdn jelentkez6 szak- 6s szerel6ipari jellegti
(ftildmunka, k6m[ives, fest6-szigetel6. fiit6sszereki, 6s lakatosmunkdk)
munkaigenyek felmdrdse, kivitelezdse belso, illetve kiils<i kapacitris
ig6nybev6tel6vel, tdrekedve a megl6v6 kapacitdsok optimilis kihasznitrisara.

g/ Felhaszn6l6i berendezdsek javitasi 6s karbantartasi munk6inak vdgzdse a
felhaszn6l6k megrendel6sdre.

h/A Tarsasdg profiljriba tartoz6 vrillalkozisi tevekenysdg follrat6sa, ilyen munkrik
kivitelez6se.

i/ K6szenl6ti tigyeleti szolg6latok szervezdse 6s miikddtet6se.

j/Adatszolg6ltatris a Tiirsas6g gazdalkoddsi terveinek elkdszitds6hez, r6szvdtel a
terv k6szit6s6ben.

k/ Karbantart6si-, fenntartrisi- 6s fehijitrisi tervjavaslatok, tervel6irifuryzatok elk6szit6se.

V A telephelyek tertilet6n a gondnoki feladatok ell6tasa.

m/Az integnilt min6sdg- 6s kdmyezetirdnyitrisi rendszer ferurtartiisa, folyamatos
fejlesadse, ezen keresaiil a Tiirsasrig tev6kenys6g6nek folyamatos javitiisa.

n/A TriLrsasrig kezel6s6ben l6v6 trivh6szolg6ltatrisi rendszerek, vezetdkek, iizemeltetdse,
riltand6 iizemk6pes rillapotban taftesa, tervszerii karbantartrisa 6s feltjitrisa. A
felhaszn6l6i h6igdnyek 6s melegviz h6m6rs6kletek szerz6d6sben vdllalt, illewe
rendeletben el6irt mennyisdgi 6s minris6gi kieldgitdse.

5.2.3.4. Belvrirosi 6s Kertvdrosi Teriilet

A Belvarosi 6s a Kertvrirosi teriileten a feladatok elkitrisa - a szolgiiltatrisi
osztAlyvezet6 kdzvetlen iranyitrisrival - teriileti elhatiiroliis szerint mrik6dik:
- Belviirosi Tertilet
- Kertviirosi Ter[ilet

Feladatai:



al Az ell tasi teriileteken a k0zszolg6ltat6si szerz6ddsekben el6irt h<imennyis€gek
biaosit6sa, a lakossilgi ds a nem lakossrigi c6hi h6mennyis6g gazdas6gos sz6tosztdsa
az tizemeltetett berendez6seken kereszttil az Uzemviteli Osa6ly 6ltal adott
iizemeltet6si el6irAsok alapjri.n, a szerz6d6sekben rtigzitett paramdterekre
(h6mennyisdg, hmv. h6m6rs6klet), a gazdasiigossiig figyelembev6teldvel.

b/ A mii&ddisi teriileten l6v6 trivh6szolgii,ltat6si rendszerek rilland6 tizemkdpes
rillapotban tartilsa.

c/ A karbantartiisi tervben meghatd.rozott munkri{< maraddktalan elvdgz6se

d/ A vdllalkozisi szerz6ddsekben v6llalt kdtelezettsdgek maraddktalan teljesit6se.

e/ A szolg6ltat6i ds a felhasmril6i berendezdsek miiszaki 6llapotinak folyamatos
ellen6rzdse, javaslattdtel a Mriszaki Osztily fel6 a sziiksdges fel0j itrisokra,
fejlesadsekre.

f/ A szolg6ltat6i berendezdsek rillagmeg6v6si, javitrisi munkriinak v6grehajtasa, a
vezet6kek. miitargyak, helyis6gek rendj6nek, tisztasiig6nak biaositasa.

g/ A szolg6ltat6i berendezdsek beszabii{yozott allapotban tartiisa.

h/ Uj fogyasa6i berendez6s l6tesit6se soriin a tervdokumenteci6 v6lem6nyez6sdben
val6 ktizremiikddds.

i/ A miik6ddsi tertileten az tigyeleti ds kdszenl6ti szolgrilat szemdlyi 6llomrinydnak
biaositrisa, a kiadott mtikdd6si utasitris szerint.

j/ A saj6t rezsis 6s a ktils6 megrendeldses munkilk elvdgzese, az riltaldnos- 6s a bels6
utasitiLsok el6itisainak betart6srival.

k/ Javaslattdtel a szolgiiltatris kies6sek miau sziiks6gess6 viilhat6 fogyasa6i
dijmdrsdkldsekre a SzimLizrisi es Behajtrisi Oszrily fel6.

V A mukdddsi teriileten foly6 6s a tiivh6szolgriLltauist 6rint6 tev6kenysdgek m6dszeres
figyeldse a sztiksdges int6zkeddsek megt6tele cdljrib6l.

m/ A trivh6szolgaltatiis nem el6iriisszeni ig6nybev6tel6nek m6dszeres felderitdse 6s a
sziiksiges intdzked6sek kezdemenyez6se.

r/ A tart6san fizetdsi h6traldkban ldv6, vagy nem fizet6 fogyaszt6k fiit6s szolgelads
felftiggesadsdnek (kiziras6nak) korl6tozisanak v6grehajtrisa az ugyf6lszolgriLlati
Osnily, illetve a Szimlizici 6s Behajtrisi Osztrily inisos megkeresdse alapjrin.

o/ Az Ugyfdlszolg6lati Osztrlly 6ltal felvett hibrik elh6ririsa" a v6gzett munka
igazoltat6sa.

p/ A Mriszaki Oszt illyal val6 egyiittmrikdd6s.

q/ kdlts6gtervek alakuklsriLnak figyeldse, az anyag 6s a munkaid6 vonatkoz6sdban az
el6irrisok szigoru betartiisa.



r/ Az dves tizleti terv elkdszitdsdhez adatszolgriLltatiis.

s/ A szolgriltatrlsi teriiletr6l drkez6 panaszok, dszrevdtelek kivizsgtilisa, panasztigyek
elint6z6se, vrllaszadris.

t/ A munkav6delmi 6s trizvddelmi rendszerek miikddtetdse.

u/ Fenntartdsi munk6kkal kapcsolatos lakoss6gi t6j6koztat6k kdszitdse.

v/ A Tarsasiig kezel6s6ben ltv6 kazAnhhzak gazdas6gos 6s biztonsrigos miikddtet6se az
6rv6nyben l6v6 elciinisok, szabv6nyok figyelembevdteldvel.

wl A kazitnh zakhoz kapcsol6d6 szolg6ltat6si kdtelezetts6g ell6t6sahoz sztiksdges
iigyeleti rendszer mtikddtetdse a kdzponti tigyeleti- es diszpdcser rendszerhez
kapcsolva.

x/ Uzemeltetrii k<izremrikdd6s biaositiisa a kazitthiua!,hoz kapcsol6d6 beruhrlzrisok
el6kdszit6sdben 6s mtiszaki ellen6rz6s6ben.

yl Egy€b feladatok ell6tdsa, felettesi megbizds alapjrin.

5.2.3.4. Villamos - Szakipari Teriilet

5.2.3.5. A Villamos - Szakipari Tertileten a feladatok elkitrisa - az osztilyvezeto kdzvetlen
irrinyitris6val - a teljes szolgdltat6si teriileten, az al6bbi tagoz6diis szerint miikddik:

- Villamos mrivezet6sdg

- Szakipari Miivezet6s6g

5,2.3.6. Villamos Miivezetds6g

A Villamos Miivezet6sdg alapvet6 feladata a T6rsas6g teriiletdn l6v6 villamos, automatika 6s
givkazin berendezdsek, ldtesitmdnyek iizemeltetdse.

Feladatai:

a./ A mr.ivezet<is6g alapvet6 feladata a Trirsas6g teriilet6n ldv6 villamos berendezdsek 6s
ldtesitmdnyek (t6vh6szolgriltat6 ds egy6b) ilzemeltet6se a vonatkoz6 szabvrinyok ds
miiszaki el6ir6sok szakszerii betartrlsdval.

b/ A szolg6ltatrisi teriileten ldv6 6s a szolgriltat6si tevdkenys6ghez sziiks6ges villamos
energia felhaszn6l6 berendezdsek tizemeltetdse, karbantartrisa, javit6sa, csereje.

c/ A Trirsasdg miis egysdgei r6szdr6l felmer0l6 villamos munkilk elv6gz6se megrendel6s
alapj riLn.

d/ R6szvdtel a hibaelhrir"it6 tev6kenys6gben.

e/ Szolg6ltatiisi kotelezetts6g elliitiisrltroz sztiksdges tigyeleti rendszer mrik6dtetese.



fl A mtk6d6si teriileten takllhat6 elektromos vdtelezesi helyek nyilviintartiisa,
szabvrlnyban meghatrirozott id6szakos ellen6rz6sek elvdgeztet6se 6s dokumentiiliisa.

g/ A szalgiltat6i berendezdsek feltjit666n6l, karbantartrisrlnril, ritdpit6s6ndl jelentkez<i

villamos munkrik elvdgz6se, illetve elv6geztetdse.

h./ A t6rsas6g haszn6lataban l6v6 elektromos kisg6pek kdtelez6en el6irt id6szakos
vizsgri'latrinak elv6gz6se 6s dokumentrflasa.

i/ A karbantartrisi tervhez adatszolg6ltat6s, a villamos anyagok
vonatkozis6ban.

CS kriltsdgek

j/ A miivezet6s6g kiiltsdgalakulisrinak figyeldse, a takar6kos ktilts6ggazd6lkod6s
megval6sitrisa ds elsz6moldsa.

k /A munkav6delmi 6s tiizvddelmi rendszerek miikddtet6se.

m/ Egy€b feladatok ell6tris4 felettesi megbizis alapjrin.

5.2.3.7. Szakipari Miivezet6s6g

Feladatai:

a/ Az 6pit6si jellegii szakipari feladatok elftitrisa.

b/H6kdzpontok, h6fogad6k, iizemi 6piiletek, 6pitm6nyek szakipari fenntartiisi
munkriLinak elv6gz6se.

c/ A mrivezet6sdg profilj6ba tartoz6 ktils6 6s a bels6 megrendel6sek teljesitdse.

d/ A tlvh6ell6tisi vezetekek mritrirgyainak dpit6se, karbantarrisa, javitt{s4 6talakitrisa.

e/ A t6vh6ellatasi vezet6kek m6ly6pit6si 6s szakipari munkiiLinak kivitelez6se.

fl Az iizemzavar elhiritdsakor sziiksdges fttld- ds szakipari munkrik elv6gzdse, a
sziiksdges g6pek (ftildmarkol6g6p, kompresszor stb.) biztositrisa, szem6lyzettel
egyiitt.

gl Az izemzavar elh6rit6si-, fenntartrisi-, karbantartrisi munkrikhoz sziiks6ges hat6s6gi
egyeztetdsek, bejelent6sek, enged6lyeztetdsek elv6gz6se.

1't/ Az iizemzzvart kdvet6 helyre6llitrisi munkriftnril az aszfaltozirsi- 6s az egydb
helyre6llit6 fiild- 6s kertdszeti munka elvdgzdse, vagy elvdgeztet6se.

i/ Kdzremiikdd6s a saj6t beruh;zdsban vdgzett tev6kenys6g szakipari r6szeben.

j/ A mtivezet6sdg kdltsdgalakukisrlnak fi gyel6se.

k/ Az 6ves gazd6lkodrisi terv kialakitrisdhoz sziiksdges adatszolgriltatris biaositrisa.

l/ A munkav6delmi 6s trizvddelmi rendszerek miik6dtet6se.



rnl Az iizemzavar elhdritrisi- fenntartas!, karbantartasi munk6khoz sziiks6ges hat6s6gi

egyeztet6sek, bejelent6sek, enged6lyeztetesek elv6gz6se.

n/ Egy6b feladatok elldtiisa, felettesi megbizds alapjrtr.

5.2.4. tizbtfejteszt6si Osztdly

5.2.4.1.A2 Uzletfejlesadsi Oszt ly az iizletfejlesz6si oszt lyvezeti) kdzvetlen irrinyftrisa

mellett l6tja el feladalit.
Az osztrilyon beliii kdt csoport miikddik
- Uzletfejleszt6siCsoport
- Szamitristechnikai Csopo(

5.2.4.2. Az Oszt6ly alapvet6 feladatai:

a/ Sz6mit6g6pes programok kidolgoz6sa, megldvS programrendszerek es htil6zatok
iizemeltet6se.

b/Gondoskodik az energiahordoz6k 6s a

szerz6d6skdtdsr6l, kapcsolattartrisr6l.
hidegviz vrisrirlis6val kapcsolatos

cl P.l6sd. vesz az iizletfejlesztdshez kapcsol6d6 vizsgrilatok 6s aj6nlatok
kidolgozas6ban.

d./ A trirsasdg kdzbeszerz6si eljarrisainak feladatainak koordinrikls4 adminisztrfldsa,
ell6t6sa.

e/ A Tarsas6g ingatlanhasmositasi tevdkenysdg6nek ell6t6sa.

f/ Vezet6kes 6s vezet6k n6lktili inform6ci6 tovribbit6s iranyitdsa.

g/ A HTM szerinti h6vrisiirlAs teljesitdse 6rdek6ben tj felhasm6l6k tdvh6-rendszerre
kapcsoliisa.

h/ Ellitja a t6rsas6g tizletfejleszt6si feladatait.

i/ A tarsasrig stratdgiai c6lkitr26s6hez illeszked6 tizletfejlesztdsi stratdgia kialakitiisa.

j/ A tarsas{igon beliili tizletfejleszt6si folyamatok szervez6se 6s ininyit6sa.

k/ A piacmegtartasi 6s piacb6vit6si feladatok e1lat6sa.

l/ Versenyhelyzet elemzds a piaci szerepl5k vizsgiiataval.

5.2.4.3. iizletfejleszt6si csoport

Feladata:



a./ Gondoskodik az energiahordoz6k 6s a hidegviz vasrirlis6val kapcsolatos

szerz6d6skdt6s16l, kapcsoiattartasr6l.

cl R€s7- vesz az iizletfejleszt6shez kapcsol6d6 vizsg6latok 6s ajanlatok
kidolgozls6ban.

d/ A trirsas6g kd zbeszerz6si eljrir6sainak feladatainak koordin:ildsa, adminisztr6kisa,
ell6t6sa

e/A tarsas6gi i.iztetfejlesztdsi stratdgia kialakitrisa, gondozisa 6s illeszt6se a tarsasrlg

c6lkitrizdseihez 6s piaci kdmyezet vdltozisaihoz.

fl A piaci lehet6sdgek felmdr6se, elemz6se makro- 6s mikro kdmyezeti szinten.

i/ A meg16v6 fogyaszt6i kdr megtartr4sdnak menedzsel6se.

jl Uj itzlet gak 6s szolgriltatdsok felkutatdsa, elemz6se 6s javaslatok dssze6lliuisa a

dd,ntdshoz6k 16szdre.

k/ A"r es 6rt6kesitdsi stratdgia elemz6se, ezeken alapul6 javaslatok kidolgo,6sa.

5.2.4.4. Szimitirstechnikai csoport

Feladatai:

a./ Megl6v6 sz6mit6g6pes programrendszerek 6s h6l6zatok tizemeltetdse, m6dositasa
rij programrendszerek szervezdse, sajrit fejleszt6sii programok k6szit6se 6s

dokumentiiliisa.

b/ A hardver vrisrirkisok szakmai el6k6szitdse 6s a megval6sitiis ilinyit6sa.

cl A szimitristechnikai berendezdsek tizemk6pes 6llapotrinak biaositasa. A
karbantartrisi szerzbddsek megkdtdsdnek el6k6szit6se, a karbantartdsi 6s javitasi
munk6k elv6geztet6se.

d./ A sz.imitiistechnikai tigyvitelhez sztiksdges programok futtat6siihoz sziiksdges
kezel6si ismeretek 6taddsa, betanitrisa. Az irj munkav5llal6k taj6koztat6sa a
Tdrsas6g szirnitristechnikrival kapcsolatos elvrirrisair6l.

b/ A Tarsasrig ingatlanhasznositrisi tev6kenys6gdnek ell6trisa.

g/ Uj cetpiacok kijeltil6se, a sziiks6ges mriszaki - gazdas6gossdgi vizsgalatok
elv6gz6se tarsosztiilyi egyiittmiikdd6ssel, javaslattdtel kidolgozasa a ddnt6shoz6k
r6szdre, majd a marketing folyamat menedzsel6se az aj6nlattdtelt6l az ti fogyaszt6
bekapcsokisriig.

h/ A marketing programok keretdben bekapcsolt rij fogyaszt6i kdr ut6gondozasa 6s

ut6elemz6se.



e/ A fethasznril6k szim6ra sztiksdges oper6ci6s rendszerbeli szamit6g6p ds perifdria
kezel6si ismeretek 6taddsa. betanitrisa. A felhaszn6l6k 6ltal ig6nyelt tov6bbkdpz6s
megszervezdse, taniicsadris.

fl Alap- is seg6dprogramok beszerzdsdnek szakmai el6k6szitdse. A megv6sri.rolt
programok alkalmazlsi feltdteleinek biaosit6sa.

g/ A felhasznril6i programok hasznAlatba v6tel el6tti teszteldsben val6 r6szv6tel, az
6szrev6telek 6s az adapt6l6si igdnyek tisszegyiijtdse, szakszerii megfogalmazisa a
kiils6 szervez6 (programozo) fel6.

h/ A programok, programrendszerek nyilv6ntartasa, dokumentalasa, eredeti, vagy
mrlsolati pdldanyok archiv6.'kisa.

i/ A felhaszn6lt pro$amok iizemkdpes 6llapot6nak biaositasa, gondoz4sa.
Kapcsolattartris a felhasznAl6i programok kdszit6ivel.

j/ A szimitistechnik6val kapcsolatos statisztikai jelentdsek elk6szit6se.

k/ A szimitistechnikai eszkdzdk selejtez6s6nek elSkdszitdse.

V Megfelel6 int6zkeddsek kidolgozisa ds miikddtetdse az adauillom6nyok
v6delmdnek biaositris6ra.

m/ A felhaszn6l6k tevdkenys6gdnek rendszeres szakmai ellen6rz6se.

n/ A szoftver legalizici6val kapcsolatos feladatok elkitdsa 6s a felhasznfl6k
folyamatos ellen6rz6se.

o/ A hirk6zlti berendezdsek gazdasrigos mtkddtet6sdnek szewezlse, feliigyelet 6s az
elszirnoldsok ellen6rzdse.

p/ Szakmai kiizremiikdd6s a telefonkdzpont is k6sziil6kei tizemeltetdsdben,
telefonkdltsdgek kdlts6ghelyenkdnt t6rtdn6 havi felosztiisa.

r/ Vezet6kes 6s vezetdk ndlkiili informdci6 tov6bbit6s ir6nyit6sa.

5,2.4.5. Bels6 adatv6delmi felel6s

A bels6 adatv6delmi felel6s a feladatait az igyvezetb igazgat6 kdzvetlen iranyitrisa
alapjrin v6gzi. A bels6 adatvddelmi felel6s esetdben a munk6itat6i jogokat az
tizletfejlesadsi osa6lyvezet6 gyakorolja az tigy vezetb igazgat6 egyetdrtdsdvel.

Feladatai:

a/ Kdzremiikddik, illet6leg segfts6get nyrijt az adatkezeldssel dsszeffiggd ddnt6sek
meghozataltiban, valamint az drintettek jogainak biaosit6s6ban.



b/ Ellen6rzi az adawddelemr6l szil6 1992. dvi L)OII. tv., illetve Az inform6ci6s
Omendelkezesi jogr6l 6s az inform6ci6 szabads6gr6l sz6l6 2011. 6vi CXIL tv.,
tov6bbi az adatkezel6sre vonatkoz6 mris jogszabrilyolq valamint a bels6
adawCdelmi 6s adatbiaonMgi szabilyzztok rendelkezdseinek 6s az adatbiaonsigi
kdvetelmCnyeknek a megtartiisilt.

d/ Elkdsziti a bels6 adatvddelmi 6s adatbiaonstryi szabilyzztot.

e/ Yezeti a bels6 adatvddelmi nyilvantarkist.

f/ Gondoskodik az adaw€delmi ismeretek oktatas6r6l.

g/ Azonnali int6zkeddst ig6nyl6 6szrev6teleir6l az illet6kes vezetdt soron kivtil drtesiti.

5.2.5, M6r6stechnikai Osztdly

5.2.5.f . A Mir6stechnikai Osztrlly a miiszaki igazgat6helyettes kdzvetlen feliigyelete mellett
l6tja el feladatrit az alibbi tagoz6dris szerint:

M6r6eszk6z Uzemeltet€si Csoport
M6r<i Adatgyiij t6si Csopo(

5.2.5.2. Az osztily alapvet6 feladatai:

a/ A m6r6s szerinti elszimolls alapj6t kdpez6 hasznri.Llati melegviz-m6r6k, valamint
h6fogyasa6s-m6rdk iizemeltet6se, javitis4 karbantart6sa 6s a vonatkoz6 jogi
ktivetelm6nyeknek megfelel6 hitelesitett miiszaki ri.'llapot biaositisa.

b/ Az iizemviteli h<ifogyasaris-m6r6k iizemeltetdse, javitdsa, karbantartiisa .v egyes
technol6giai berendez6sek6l ell6tott fogyasa6i k6r h6-felhaszn6kisrinak mdr6se 6s
ellen5rz6se 6rdek6ben.

d/ A trfusas6g behajtasi tevdkenysdgdnek tamogatdsa a h6tral6kkal rendelkezo tigyfelek
hasznrilati melegviz-elldt6s6nak felfiiggesa6sdvel.

e/ A melegviz-szolgriltatlsb6l kizirt fogyasztrisi helyek ellen6rz6se, sziiks6g eset6n
j ogi elj 6rdsok kezdemdnyez6se.

f/ Utemtervben meghatrirozott rendszeress6ggel vdgzett ellen6rz6s 6s adatgyiijt6s a h6-
6s meleg viz felhaszn6kisok elsz6mol6s6hoz.

g/ Hibas h<i-felhasznrilis m6rds esetdn korrekci6 szirnitasa az lJzletszabilyzatban,
illewe a szolgriltat6si szerz<iddsben meghat6rozottak szerint, ennek ataddsa az 6rintett
t6rsegysdg rdszdre.

c/ Kivizsgrilja a hozzi drkezett bejelentdseket, is jogosulatlan adatkezelds 6sdel6se
eset6n annak megsztintet6sdre hivja fel az adatkezelot vagy az adatfeldolgoz6t.

c/ Els6sorban a lak6s haszn6lati melegviz-mdr6helyekhez kapcsol6d6, felhaszn6l6i
igdnyeket kiel6git6 megrendel6ses munkdk kivitelezese.



h/ A tarsas6g technol6giai berendezdseibe iizemviteli ellen<irzds c61j6b6l dpitett

m6r6eszkdz6k ellen6rz6se, az 6ltaluk m6rt adatok rdgzitdse.

i/ Utemtervben meghatarozott rendszeress6ggel a hidegviz 6s villamos energia

vasarl6s alapjit kdpez6 f6mer6k adatainak rdgzit6se, valamint tovibbitasa a
beszallit6 fel6.

jl A hidegviz 6s villamos energia besz6llit6k sz6mLiinak ellen6rz6se a mennyis6gi
6rt6kekre vonatkoz6an.

k/Trirsas6gunk lakossrigi felhaszniil6inak a havi flit6s 6s melegviz-felhasm6Lisr6l
kibocs6tott szamk& kdzbesit6se.

l/ A tarsas6g tizleti terv6nek elkdszitdsdhez sziiks6ges adatok biztosit6sa.

5.2.5.3. M6r6eszktiz Uzemeltet6si Csoport

Feladatai:

a/ Eves hitelesit6si csere titemtervek kdszitdse a h6fogyasZas-m6r6kre ds haszn6lati
melegviz-mdrSkre vonatkoz6an.

b/ A hitelesitdsi cser6ket megel6z6en az lrintelt felhasznril6i kdr kidrtesit6se a

tervezett munkar6l.

c/ A csere iitemtervekben meghatiirozott feladatok vdgrehajtisa, a jegyz6kdnyvekben
rdgzitett adatok ellen6rz6st kdvet6 tovdbbitrisa az 6rintett szervezeti egysdgek fel6.

d/ A hitelesit6si cser6khez kapcsol6d6 jegyz6k6nyvek, anyagok birositasa, a

sziiks6ges levelez6sek lebonyolitasa.

e/ Kiilsri vagy bels6 hibajelzdst kcivet6en az iizemeltetdsi kdrbe tartoz6 m6r6eszkdzdk
ellen6rzdse, sziiks6g eset6n javitiisa vagy cse:6je.

fl Uj fogyasztdsi helyekhez kapcsol6d6 m6r5heiyek ki6pit6se vagy azok szakszeriisdgi
feliilvizsgrilat6t k6vet6 mriszaki 6tvdtele.

g/ Kiils6 ig6nyeket kiel6git6 megrendel6ses munk6khoz rirajrinlatok dsszeillit6sa,
megrendelds eset6n a munka kivitelezdse.

h,/ Folyamatos kapcsolattartiis a behajtasi tevdkenys6get v6gz<i egys6ggel annak
6rdek6ben, hogy a h6tral6kkal rendelkez<i iigyfelek melegviz-szolg6ltatrisrinak
felffiggesztdse hat6konyan miikddjdn.

i/ A hasznrllati melegviz-szolgiiltakis felff.iggeszt6sdvel vagy a mfu kizitrt fogyasztrisi
helyek ellen6rzds6vel kapcsolatos, 6s a sziiksdgessd vri,l6 jogi elj6risok
meginditris6hoz ndlkilldzheteflen jegyz6k<inyvek, levelezesek, valamint postai
igazoliisok biaositrisq az ehhez kapcsol6d6 nyilvdntartiis egysdget 6rint6 vezet6se.

j/ Tev6kenysdge sonin fokozottan figyel az illeg6lis vdtelez6sek feltriris6ra.



k/ Az egysdget 6rint6 ktils6 6s bels<i kommunik6ci6 az ettku k6dexben rdgzitettek
szerint.

V Egy6b rendszeres, vagy eseti feladatok ell6tdsa felettesi megbizis alapjin

5.2.5.4. M6r6 Adatgffjt6si Csoport

Feladatai:

a,/ Eves mdr<ihely ellen6rz6si 6s adatgyiijtdsi iitemtervek kdszit6se a lak6s haszniilati
melegviz-mdr6kre, valamint a szolgaltatrisi 6s fogyasa6i elsz6mol6sokhoz kapcsol6d6
tevdkenysdgekre vonatkoz6an, figyelembe v6ve a szolgiiltat6si szerz6ddsekben

r6gzilett kdvetekndnyeket.

b/ Az ritemtervekben meghat6rozott ellen6rz6si ds adatgytijt6si feladatokat
megel6z6en az 6rintett felhasznai6i kdr sziiks6g szerinti kidrtesitese.

c/ Az iitemtervekben meghatrirozott ellen6rz6si 6s adatgyiijt6si feladatok v6grehajtas4
el6irt m6don t6rtdn6 dokument6lls4 a rdgzitett adatok ellendrz6st kdvet6 tov6bbitrisa
az drintett szervezeti egysdgek fel6.

d/ Tev6kenys6ge soriin fokozottan figyel az illeg6lis v6telezdsek feltirisira.

e/ Hibrik esetdn jelzes, illetve intdzkedds kezdemdnyezese az drintett szakteriilet fel6 a
tapasztalt probl6mrik megsziintet6se 6rdek6ben.

f/ Az ellen6rz6si 6s adatgyiijt6si tev6kenys6ghez kapcsol6d6 levelez6sek
lebonyolit6sa.

g/ Kdzbesit6si iitemterv alapjrin gondoskodik a szimldk k6zbesit6s6rdl, a
szimlanyomtatris 6s csomagolds sor6n la.pasz/.alt hib6k feltardsfu6l, valamint
kezdem6nyezi ezek kij avitris6t.

h/ Kdzremtik6d6s a l6tesitmdnyeink kdzeg6szsdgiigyi kezelds6ben.

i/ Az egys6get 6rint6 kiils6 6s bels6 kommunik6ci6 az etikai k6dexben rdgzitettek
szerint.

- Kdzgazdas6gi Osa6ly
- Pdnziigyi 6s Szimviteli Osztely
- SzArnl{zlsi 6s Behajtasi Osztaly
- Ugyfdlszolgrilati Oszt6ly.

5.3.1. Ktizgazdasigi Osztily

5.3.1.1.A K<izgazdas6gi Osztrily k6zvetleniil a gazdas 6gi igazgatbhelvettes feliigyelete
mellett Litja el feladat5t, a kdvetkez6 csoporttagoz6drisban:

jl Egyeb rendszeres, vagy eseti feladatok elldtrisa felettesi megbizis alapj6n.

5.3. A gazdasigi igazgat6helyettes kiizvetlen ir6nyit6sa mellett v6gik tev6kenys6giiket a
ktivetkezd erys6gek:



- Kdzgazdasiigi csoport,
- Munkaiigyi es b6rcsoport,
- Anyaggazd6lkoddsi 6s Szlllit6si Csoport

Az oszlirly alapvet<i feladata a trirsasrigi tevdkenys6gek tervezdse, elemz6se,
ellen6rz6se 6s a tervezds koordinrilisa, tovribb6 a T6rsas6g hatriskdrdbe tartoz6
munkaiigyi, bdrelszirnol6si, trirsadalombiaosit6si, SZJA, szemdlyzeti feladatok
v6gz6se 6s koordiniliisa, valamint statisztikai adatszolg6ltatasi feladatok elletasa.

5.3.l.2.Kdzgazdasdgi csoport

Feladat6t az 6ves- ds kdzdpt6vri tervez6ssel, a tervc6lkittizdsek egyeaet6s6vel, a

v6grehajtas kdzvetlen 6s kdzvetett ellen6rz6s6vel, a feladatok 6rt6kelesdvel,
informrici6k adiis6val, illetve egyes gazdasdgi, gazd6lkodtisi folyamatok
k6nyszerprllyan val6 tart6sdval Litja el.

a,/ Adatokat, informdci6kat gy0jt 6s megszervezi a tervkonzultiLci6kat,
tervegyeztetdseket.

c/ Mris egys6gek bevoniisival folyamatosan gondoskodik a tervezdsi folyamat
szakmai szinvonalti.nak eme[6s6rol.

d/ Havonkdnt drt6keli a Trirsasrig gazd6lkodrisi tevdkenysdgdt, informrici6t ad az
eredm6nyek szimszerfi alakuLisrir6l, az eredmdnyek alakulas6t szirnottev<ien
befolyrisol6 t6nyez6k alapjan javaslatokat tesz a korrekci6s ddnt6sekre
vonatkoz6an.

e/ Evenk6nt 6tfog6 6rtdkeldst ad a uirsasdgi tervben rdgzitett cdlok 6s cdlkittiz6sek
megval6siulsrir6l, a Trirsasrig gazdrilkod6srfu6l.

fl A t6vh6szolgaltatris dijkalkulici6inak elk6szit6se. A dijak karbantartasa drdekdben
rendszeres adatgyiijt6s 6s elemz6s vdgzdse.

g/ Ellen6rz6sei, 6rtdkel6sei ds elemz6sei sorrin, illetve azok eredmdnyekdnt
javaslatokat kdszit, koncepci6kat dolgoz ki a Tiirsas6g miikdddsdvel kapcsolatban, a
hibAk 6s a hirtryossiigok felttinisrival el6segiti a tdrvdnyes mrikdd6s
felt6telrendszerdnek kialakirisrit.

h/ Adatszolgriltat6si kotelezettsdge kdrdben a KSH riltal el6irt statisaikai
adatszolgiiltat{ishoz sziiks6ges adatokat, inform6ci6kat begyiijti, feldolgozza 6s
tovdbbitja.

i/ Egy€b rendszeres, vagy eseti feladatok elLitrisa felettesi megbiziLs alapjan.

5.3.1.4. A Munkaiigri 6s b6rcsoport feladatai

Feladatai:

b/ Gondoskodik a tervek folyamatos karbantart6siir6l.



b/ Megszervezi ds vdgrehajtja a Kollektiv Szerz6dds elkdszitdsdt 6s sziiks6g szerinti
m6dositas6t.

cl Elv6gz, illetve koordinrlLlja a Tiirsasrlg munkaviillal6ival kapcsolatos szemdlyzeti 6s

munkaiigyi teend6ket.

d/Ellen6rzi az egysdgek munkaer6-gazdrilkod6sdt,
int6zked6seket kezdemdny ez.

a tapasztalatok alapjin

el Szewezi ds lebonyolitja a munkav6llal6k k6pzdsdt, illetve tovdbbk6pz6s6t.

f/ Gondoskodik a munkaviiLllal6k keresetdnek szimfejtds6r6l, valamint az ezz.el

kapcsolatos feladrisok 6s kimutatdsok, analitikrik elk6szitds6r6l.

g/ Figyelemmel kis6ri az egys6gek b6rgazd6lkodas6t, 6s a tapasztalatok alapjan
int6zked6seket k ezdemdny ez.

h/ Elkdsziti a szemdlyi jdvedelemad6val kapcsolatos igazol6sokat, analitikakat,
kimutatiisokat 6s egydni bevallasokat, 6s vdgrehajtja az adatszolgeltatiist.

i/ Gondoskodik a Tri.rsas6g hat6skdr6be tartoz6 tarsadalombiaositrisi feladatok
elvdgz6sdr<il, a kifizetdi feladatok ell6tasd.(61, az ezzel kapcsolatos bevalftisok,
adatszolgilltauisok etk6szit6sdr6l.

j/ Egyeb rendszeres, vagy eseti feladatok ell6t6sa felettesi megbizis alapjrin.

5.3.1.5. Anyaggazddlkodrisi 6s Sz6llitr[si Csoport

Feladatai:

a./ Gondoskodik a Tiirsasrig tev6kenys6gdhez sziiks6ges anyagok 6s targyi eszk6z6k
beszerzds6r<i[, k6szletezds616l.

b/ Folyamatosan figyelemmel kis6ri a bels<i megrendeldseket, biaonsdgi k6szleteket

cl Elv€gzi az anyagok, eszk6z6k kiils<i besz6llit6kt6l val6 megrendeldsdt, beszerz6s6t.

d/ Gondoskodik a raktari forgalomban szerepl6 anyagok eszk6z6k mennyisegi ds
min6s6gi etv6tel6r6l, dokument6ci6s anyagainak ellen6rzds6r6l, biztons6gos,
eloirAsszerii tarolasAr6l.

e/ Kezeli a szillitasi szerz6d6seket, megrendeldseket, visszaigazoliisokat. Kapcsolatot
tart a besz6llit6kkal.

f/ Gondoskodik a visszav6telezett-, elfekv6 anyagok tov6bbi hasznositiisar6l

a/ A csoport alapvet6 feladata a T6rsas6g hatriskdr6be lartozl szem€lyzeti,
munkaiigyi, b6rszamfejtdsi 6s trirsadalombiaositasi munkiik elvdgz6se, szervez6se
6s koordinrilisa.



g/ Bonyolitja a garanciriLlis javitrisokat.

t/ Miikitdteti a trirsas6gi- 6s konszign6ci6s rakt6rakat.

i/ A Tdrsasig g6pj6rmtvei, munkagdpei szakmai feliigyeletdnek ell6trisa, a g6pjrirmti
park megfelel6 mriszaki 6llapotri.nak biaositdsa.

j/ Elatja a g6pjermri parkkal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatokat.

k/ A menetlevdl vezetes 6s jrirmii haszn6lat szabrilyszeriisdgdnek ellen6rz6se,
szab6lytalansrlg eseten intdzkedds kezdem6nyez6se.

y A ttirsasrigi g6pj6Lrmrivek futott kilom6ter6nek (iizemidejdnek) figyelembev6tel6vel a
szervizmunkriLk elvdgeztetdse, az egyib sztiks6ges javiLisok megrendeldse.

n/ A javitott gepjrirmiivek mtiszaki dtvdtele, illefte ahdAsa.

r/ A gdpj6rmrivezet6k szakmai tovribbkdpz6sdnek megszervez6se, lebonyolitisa.

ol A beszerzelt g6pj6rmiivek miiszaki etvetele, az 6rt6kesitett gdpjri.rmrivek etad6s6nak
intdzdse.

5.3.2. P6nziiryi 6s Sz6mviteli Osztrily

A Pdnztigyi 6s Szimviteli Osztily a gaznzsitgi iga-gat6helyenes kdzvetlen feltigyelete
mellett l6tja el feladatrit a kdvetkez6 csopomagoz6&isban:

- Pdnziigyi Csoport,
- Szimviteli Csoport.

al Ell t:a a p6nziigyi tervezdsi, p6nzgazdrilkoddsi, p6nzkezel6si, sz6mviteli,
nyilvrintartrisi 6s beszdmoLisi feladatokat.

b/ Irdnyitja 6s ellen6rzi a Trirsasig szervezeti egys6geindl a p6nzUgyi 6s szi.rnviteli
el6irasok betaftAset, intdzked6seket kezdemdnyez a hirinyoss6gok megel<iz6s6re,
illetve felszlmoLisrira.

cl Megszewezi €s szabdlyo""a az dvenkdnti leluirozist, felel a ki6rt6kelds
szabrilyszeriisdgd6rt.

dl Szabilyozza ds ell6tja az 6rvdnyes el6irrisok alapjrin a p6nzkezeldssel 6s a
pdnztin al kapcsolatos fel adatokat.

e/ Kiad.isra el6kdsziti, 6s sz0ks6g szerint karbantartja az tink6lts6g szimit6si 6s
szirnviteli szabiiy zatokat.

5.3.2.2 Az oszt{ly alapvet6 feladata a Tdrsasrig miiktid6s6vel kapcsolatos
p6nzgazdrilkoddsi 6s szrimviteli feladatok ell6t6sa.



a./ Gondoskodik a

lebonyolitiis6r6l.
Trirsas6g pdnzgazddlkod6sdnak folyamatos 6s zavarmentes

b/ Nyilvrintartja 6s kdnyveli a Trirsasdg banki forgalm6t.

c/ Ellittja az adozdssal kapcsolatos feladatokat, az ad6k (uttat6sok) megrlllapit6s6t,
bevallis6t, megfizetdsdt, illewe igdnyl6sdt, nyilvrintartrisrlt 6s az 6nellen6rz6st.

d/ El6kdsziti a hitelszerz6d6seket, megk6ti - a trirsasrigi szabrilyok szerint - a fizet6si
megrillapodrisokat.

e/ Gondoskodik az 6tmenetileg szabad pdnzeszkdzdk optimrllis hasznositasrir6l, a
Tarsas6g p6nztigyi kdvetel6seinek 6rv6nyesites6r6l, kintldv6sdgek teljeskdril
nyilviintartasair6l 6s a k6sedelmi kamatok 6rvdnyesit6s6r6l.

f/ Gondoskodik a Tiirsas6ghoz be6rkezett szamlik ellen6rz6s6r6l. Felel azok alaki,
tartalmi 6s sz6mszaki helyessdg6drt.

g/ Feladata az egyeb tevdkenysdg szaml6inak kibocsiitiisa, ezek nyilvilntartiisa, a
k6vetel6sek behajttisa.

lr,/ Gondoskodik az egyenlegkdzl6 levelek kikiildds6r6l, a kapott egyenlegkd,zldseket
feldolgozza.

i/ Gondoskodik a ftzetl,si felsz6litrisok kibocs6trisair6l, szerz6d6sek 6s a
megrillapodrisok pdnziigyi feliilvizsgrilatair6l, a fizetdsi m6d 6s a fizetdsi hat6rid6
helyes meghatrir ozAsaril.

j/ A fogyasa6i tartoz6sok behajtis6ra ktil6nbdz6 intdzked6seket kezdemdnyez.

k/ Elldtja a PETAV Kft. kdz6s kdpvisel6i megbizat6s6nak id6tartama alatt a pdcs,

Magyar L. u. 4. sz. T6rsashrL kdnyvel6si 6s ad6zasi feladatait.

U Egydb felhaszn6l6k (nem lakossrigi) eset6ben a kintldv6sdgekd nyilvdntartiisa, a
szAmviteli tdrv6ny el6itisainak megfelel6 6sszegz6se, fogyaszt6nk6nti 6s
id6szakonk6nti kimutatisa.

m/ Hatririd6n trili tartozisok kimutatrisa, felsz6litds kikiilddse, eredmdnytelensdg esetdn
fizetdsi meghagy6s el6k6szitdse ds a sztksdges dokumentumok iitadiisa a megbizott
iigyv6deknek.

n/ Fizet6si meghagydssal, peres eljar6ssal, v6grehajtas al:i vont tartozissal kapcsolatos
- a Tarsasrig jogi kdpvisel6j6vel t6rten6 egyeztetdst k6vet5en - teljes k6ni
iigyint6z6s. A jogi k6pvisel6vel (megbizott iigyvdddel) lrjrteno egyedetds mellett a
folyamatban l6v6 peres 6s peren kiviili tigyiratok, fizetdsi meg6llapodiisok, a

5.3.2.3. P6nziiryi Csoport

Feladata:



tartoz6ssal 6sszefiigg6 egy6b ilgyiratok kezeldse, a hatrlrid6k frgyelemmel kis6r6se,

kapcsolattartris a bir6s6ggal 6s a v6grehajt6kkal.

5.3.2.4. A Szrlmviteli Csoport

Feladata:

a./ Gondoskodik a Szimviteli tdrv6ny 6s a T6rsasiig saj6toss6gai szerint kialakitott
sz6mlarend ds szimviteli politika kialakitris6r6l. F6kdnyvi sziirnl6kra k6nyvel ds

havonta elk6sziti a f6k6nyvi kivonatot, dvente a m6rlegbeszimol6t 6s azok
mell6kleteit.

b/ Folyamatosan vdgzi a titrgyi eszkdzdk vdltozisainak nyilvrintartasiit, k6nyvel6sdt.

cl Ell tja aberfuiu sokkal kapcsolatos k6nyvel6si 6s nyilvrfurtartrisi teend6ket.

d/ Havi feladrisok alapjrin kontirozza 6s kdnyveli a munkab6rt 6s j6rul6kait, valamint
az ar,y agol, iizemanyagot, drt6kcsdkkendst.

e/ Elk6sziti a havi ut6kalkuleci6t, kdnyveli a kdltsdgek feloszuisdt.

fl Elvlgzi a szAllitf 6s vev6 szlmlik, valamint a pdnztriLr bizonylatok kontirozisrit.

gl Betarlja ds betartatja a bizonylati fegyelmet 6s a szlmvitelre vonatkoz6
jogszab6lyokat.

h/ Kdszletnyilvdntaftes, a mozgasok k<inyvel6se 6s feladrisa.

5.3.3. Szrim}lzrisi 6s Behajtisi Osztily

5.3.3.1.,{ Szirnl6zasi 6s Behajtisi Osztiiy a gazdasiryi igazgat6helyettes k6zvetlen feltigyelete
mellett l6tja el feladat6t, a kdvetkez<i csoporttagoz6drlsban:

- SzirnliyAsi, Csoport,
- Behajtrisi Csoport.

5.3.3.2.A Sziml{zitsi 6s Behajt6si Osztdly alapvet6 feladata a t6vh<iszolg6ltatiist ig6nybe vev6
felhaszn6l6k/dijfizet6k szAml|zbsi-, elsz6mol6si-, dijktizl6si-, h6tral6k-nyilvrintartdsi-,
hiiLtraldk beszeddsi 6s t6jdkoztatrisi tev6kenys6gdnek v6gz6se.

5.3.3.3. 5z6ml:iarisi Csoport

Alapvet6 feladata a tiivhciszolgdltatiist ig6nybe vev<i lakossrigi 6s egy6b
felhaszn6l6k/dijfizet6k fel6 a szitrnl|zAsi-, elsz6mol6si- tevdkenys6g ell6trisa. Ezen
beliil:

al A lakossdgi 6s egy6b felhaszn6l6k/dijfizetbi szolg ltat6si szerz6d6sek,
elszrirnoliishoz sztiks6ges alapbizonylatok feldolgozisa, meg6rz6se.

b/A lakossrigi 6s egy6b felhasmdl6k/dijfizet6k bekapcsol6si- 6s szirnliaishoz
sziiks€ges adtainak nyilv6ntartiisa, vriltozis eset6n frissit6se.



cl A lakoss6gi dijak sz6ml6z6sa 6s a szirnlti'k elektronikus formiiban t6rtdn6

tov6bbitAsa a nyomda fel6, kapcsolattartris a nyomddval.

dl Az egydb felhaszn6l6ildijfizet6i dijak sz{mlizisa,6s postiiz6sra val6 tovribbitasa.

el A sztlo:Jir;;issal kapcsolatos felhaszn6l6i/dijfi zetoi t6i6koztat6s.

fl Szimi6k f6kdnyvi t6teleinek el5rillitrlsa.

g/ E-szamla regisar6ci6k kezeldse, e-szamkik kikiild6se.

h/ Sziml6zassal kapcsolatos felhaszn6l6i/dijfizet6i panaszok, 6szrev6telek
feliilvizsg6lata.

i/ Egyiittmiikdd6s a M6rdstechnikai Osa6llyal ds az Ugyfdlszolgirlati Osztitllyal az

elszrimol6 m6r6k leolvasiis6val, cser6j6vel kapcsolatos iigyekben.

.j/ A Mdrestechnikai Oszljly 6ltal elektronikusan 6s telefonon kiolvasott, valamint
papiralapon tov6bbitott adatok rdgzitdse, javitrlsa 6s elien6rzdse.

k/ Hib6s h6felhasmril6si 6s haszn6lati melegviz mdr6s esetdn konekci6 szixniltsa az
IJzlelszabitlyzalban, illetve a szolg6ltatrisi szerz6ddsben meghatarozottak szerint,
err<il a felhasznril6k/dij fi zet6k ti\ 6ko zlatisa.

l/ Rdszv6tel a szolgriltatasi- 6s fogyasa6i elsziimoliisokho z, szitrnl{z{shoz kapcsol6d6
tev6kenysdgek Utemterv6nek el<ik6szit6s6ben a Mdrestechnikai Osztallyal, 6s a
P6nziigyi 6s Szamviteli Oszt6llyal egytittmriktidve.

m/A szolgriltatat6sb6l kiz6rt felhaszn6lisi helyek nyilvrintartasa, karbantartiisa a
M6r6stechnikai OszlSllyal 6s a Behajtrisi Csoporttal egytittmiikddve.

n/ A sztiks6ges nyomtatviinyok (sz5mla, drtesit6s, tej6koaat6k stb.) megrendel6se

o/ Egydb rendszeres vagy eseti feladatok elvdgzdse a felettes utasifisok alapjiin.

5.3.3.4. Behajtisi Csoport

Alapvet6 feladata a t6vh6szolgriltatasi ig6nybevevd lakossrigi felhaszn6l6k/dijfrzet6k
eset6ben a hetraldk nyilv6ntart6si, t6jdkoztat6si 6s behajtrisi tev6kenys6g ell6tasa. Ezen
beltil:

a./ Lakoss6gi kintldv6s6gek fogyaszt6nkkdnti 6s id6szakonkdnti kimutatiisa.

b/ A lej6,rt fizet6si hattuidejii tartoziisok behajtAsAval kapcsolatosa felmeriil6 kdlts6gek
- (felsz6litas, fizet6si meghagyiis, peres eljrir6s, vdgrehajtasi eljriras) - foly6sz.imldn
tdrt6n6 terhel6se, m6dosit6sa, nyilvrintartrisa 6s kimutatiisa.



c/ Hatririd6n tuli tartozasok kimutatiisa, felsz6litas kikiild6se, eredm6nltelensdg esetdn

fizet6si meghagyas el6k6szit6se 6s a sziiksdges dokumentumok tadisa a megbizott
iigyvddeknek.

d/ JogerSs fizetdsi meghagyrisok 6s it6letek alapjrin v6grehajtrisi lapok el6k6szit6se ds

a sziiks6ges dokumentumok 6tadasa a megbizott iigyvddeknek.

e/ Fizet6si meghagyrissal, peres eljar6ssal, v6grehajtiis al6 vont tartoz6ssal kapcsolatos

- a Tarsas6g jogi kdpvisel6j6vel tdrten6 egyeaet6st k6vet6en - teljes k6ni
iigyint6z6s. A jogi k6pvisel6vel (megbizott iigyvdddel) tdrt6n6 egyeztetds mellett a

folyamatban l6v6 peres ds peren kiviili iigyiratok, ftzetdsi megillapod6sok a

tartozissal 6sszeftigg6 egy6b iigyiratok kezel6se, a hatarid6k figyelemmel kisdr6se,

kapcsolattartiis a bir6sdggal 6s a vdgrehajt6kkal.

fl A behajtasi eljrlrrlssal kapcsolatos kimutatrisok nyilvrintartris4 igazollsok kiadasa.

g/ A tartozasokkal kapcsolatos panaszok, dszrevdtelek feliilvizsgiilata, egyeaet6s a

fogyasa6kkal .

h/ Fizet6si megiiLllapoddsok megkdt6se 6s megkdtesdben val6 kdzremiikdd6s.
A ldtrejott fizet6si megallapod6sok nyilv6ntartrisa 6s teljesit6sdnek figyel6se.

i/ Kapcsolattart6s a PKKE P6csi Kiivetel6skezel<i Kft. k6pvisel6j6vel.

j/ Egytittmriktid6s a Mdrdstechnikai Oszt6llyal ds az Ugyfdlszolgdlati Osariilyal
dijhatral6kkal kapcsolatos tigyekben.

k/ Sziiksdges nyomtatviiny ok megrendel6se.

ll A szolgriltauis felftiggesztds6nek kezdem6nyezese dijhetraldk eset6n
M6rdstechnikai Osa6ly fel6.

m/ Egy6b rendszeres vagy eseti feladatok ell6t6sa felettesi megbizas alapjrin.

5.3.4. Es6lyegyenl6s6gi munkat6rs

Az es6lyegyenl6s6gi munkatars a tev6kenys6g 6t az tgyvezeto igazgato kdzvetlen
inlnyitrisa mellett l6tja el. Eset6ben a munk6ltat6i jogokat a gazdas{gi
igazgat6helyettes gyakorolja, az ijLgyv ezeli5 igazgati egyetertesdvel.

Feladata: ell6tja a PETAV Kft. Es6lyegyenkis6gi tervdben szirnira meghatarozott
feladatokat.

5.3.5. tgyf6lszolgilati osztity

Az Ugyf6lszolg6lati Osztdly a gazdasrigi igazgat6helyettes kdzvetlen felUgyelete ala
tartoz6 szerv ezeti egysdgkent v6gzi tevdkenys6g6t.
Az iigyfllszolgitlati tevdkenys6g mag6ban foglalja mindazon iigyek int6z6s6t, amelyek
a felhasznril6i/dijfizet5i - szolgriltat6i jogviszony keletkez6s6t, hatrilyrit 6s
megsziin6s6t drintik.



F,zen beliil:

a/ A felhaszn6l6k/dij fizet6k trljdkoztatrisa a csatlakozis, b6vft6s, megsztintetds

felt6teleir6l, a tavh6ell6t6s dijt6teleirdl, az elszamolesi m6dokr6l, a szfunl{zds

rendj616l

b/ A felhasm itl6ildilfizetoi adatok 6s azok vitltozisainak nyilv6ntart6sa, a
fogyaszt6viiltoziis bejelentds6vel kapcsolatos feladatok ell6trlsa' Kdztis k6pvisel6,

illetve egy6b felhasznri'16/d( fi zetb vitllr.zls eset6n a Szinnlir;itsi ds Behajtrlsi

Osztiiy , a Pdnztgyi Osztaly, Mdr6stechnikai Osztdly, valamint a Szolg6ltatdsi

Oszt6ly 6rtesitdse.

c/ A felhasznal6k/dijfizet6k t6jdkoztat{isa a mdres szerinti elsziimolAs felt6teleir6l.
K<izszolg6ltatasi szerz6d6sek megkdt6se, m6dositiisa. A kdzszolgriltatasi

szerz6d6sek felmondiis6nak int6zdse.

d/ R6szletfizet6si megdllapodasok megk6tdse. Felhaszn5l6k/dij frzel6k t6i6koztal6sa a

foly6szimla adatair6l, egyenlegdr6i a vdrhat6 vagy a folyamatban 16v6 behajt6si
esemdnyekr6l. Ha a felhaszn6loldijfizeti5 lertozi$a a behajtisi eljat4s al6 vont
kdvetel6s, akkor a h6tral6kkal vagy annak a rendez6s6vel kapcsolatos
tajdkoztatasra a Tarsasrig jogi k€pvisel6j6vel (megbizott iigyv6d) tdrt6nt
egyeztet6st k6vet6en kertilhet sor.

e/ Bejhajt6si eljar6s (fizet6si meghagyas, peres eljiir6s, v6grehajtds) al6 vont
kdvetel6s eset6n egytittmiikddds a Behajtasi Csoporttal.

fl Kdzds kdpvisel6k trij6koztatrlsa az 6piilet egdszdt drint6 k6rd6sekben

gl Panaszok, dszrev6telek intdz6se, elszamol6sokkal kapcsolatos iigyint6zes, egyedi
ds korrekci6s szdmltk k6szit6se.

hl Az ;jgyintlznshez sztiks6ges nyomtatvrinyok (v6ltozas bejelent6 stb.) elkdszitdse,
karbantartrlsa, megrendel6se.

i./ A Mdrdstechnikai Osztily 6ltal felt6rt 6s Stadott illeg6lis v6telezdsi helyekkel
kapcsolatos iigyint6z6sek (ir6sos t6j6koztatris, p6tdij megrillapit6s, az 6rintett
nyilatkozata alapj6n int6zkedds a M6rdstechnikai Osz6ly fel6 a megsziintetdsre
vagy az elszimol6si m6r6hely kialakitrisra) lebonyolit6sa.

j/ Kdzremiikdd6s (felhaszn6l6i/dijfizet6i adat 6s egyenlegkdzlds, folyamatos
egyezetds a Jogi ds lgazgatisi Osztillyal, valamint a M6r6stechnikai Osztillyal) a
szolg6ltates felffiggeszt6s6nek, illetve felffiggesztett szolg6ltat6s ellen6rz6s6nek
megakadrilyozisa miau meginditott jogi eljrinisi folyamatban.

k/ Nagyfogyaszt6i (KAM) kapcsolatrendszer miikddtetdse. Nagyfogyasa6i
talilkoz6k szervez6se, lebonyolitisa.



ll Az rJzemviteli Osztrily 6ltal elv6gzett 6s rltadott teljesitm6ny feltilvizsgiilatok
alapjin szerzod€ses javaslatok 6sszedllit6sa, az drvdnyesiilt teljesitmdnyvriltozrisok
folyamatos nyilv6ntartasa.

m/ Hibafelv6tel, mdr6csere egyeztetds, tipizilt megrendel6ses munkik felv6tele.

n/ Ugyfelszolg6lati p6nztrir miikddtet6se.

o/ Egytittmrik6d6s a felhasznril6kat/dijfizet6ket 6rint6 iigyekben a T6rsas6g tdbbi
szerv e zeli egys6g6vel.

p/ Egydb eseti, vagy rendszeres feladatok ell6trisa felettesei megbiz6sa alapj6n.

q/ A felhasznril6k/dijfizet6k 6rdekeinek kiemelt vddelme kapcsiin a jogszabrllyok,
bels6 szab6lyzatok, utasitrisok betartasrinak folyamatos ellen6rz6se (kapcsol6dva a

belsS ellen6rz6si tervhez).

r/ A felhaszn6l6kt6l/d(ifizet6kt6l
valamint az 6rdekk6pviseleti
kivizsg6l6sa.

be6rkezett panasz feliilvizsg6lati
szewezetekt6l bedrkezett konkr6t

k6relmek,
panaszok

s/ Egyedi iigyintdz6st ig6nyl6 panaszok, 6szrevdtelek (pl. egy6b hivatalos szent6l
6rkez6 megkeresdsek) kivizsg6l6sa.

t/ Sorozatosan felmeriil6, tdbb felhasznriLl6/dijfizet6 iiltal dszevdtelezett, ugyanabban
a t6m6ban visszatdr6 probl6mrik okainak felt6nisa, javaslatt6tel a hibrik
kiktiszdb6l6s6re, a panaszok szim6nak cs6kkent6s6nek 6rdek6ben. (Ha sziiksdges,
vizsgrilat kezdem6nyez6se - bels6 ellen<irz6s.)

u/ A panaszok elemzdse, 6rt6kel6se. Ssszesit6se. Az iigyvezet6s rendszeres
tAydko^ilnsa, negyed6ves 6s 6ves jelent6sek, beszimol6k elk6szitdse.

v/ R6szv6tel az itzletszabilyzal folyamatos karbantartris6ban.

w/ Egyiittmiikddds a fogyaszt6i drdekv6delmi 6s 6rdekk6pviseleti szervezetekkel.

6. A Tirsasig vezet6inek riltalfnos jog{ll6sa, feladatktire, hatSskiire, felel6ss6ge

6.I. Ug,wezet6 igazgrt6

6.1.1. Az iiryvezet6 jogai 6s ktitelezetts6gei a T6rsasdgi Szen6d6s szerint

A T6rsas6g iigyeinek int6z6s6t 6s a T6rsas6g kdpviselet6t a Taggyril6s altal v6lasaott
iigyvezet6 litja el. Az tigyvezet6 igazgati feladatiit munkaviszony keret6ben Litja el, a
munk6ltat6i jogokat eseteben a Taggy0l6s gyakorolja.

Az iigyv ezeti: ktitelezetts6gei:



a/ Ell6tja a Tarsasrig Ogyeinek intdzds€t, iriinyitja a Trirsasrig munkrij6t, a jogszabrilyok

ds a Taggyiil6s halirozata riltal meghatrirozott keretek kijzdtt.

b/ K6pviseli a Trirsasrigot bir6s6gok 6s m6s hat6srigok el5tt, tovribb6 harmadik
szem6lyekkel szemben.

c/ Gondoskodik a Tri.rsasilg iizleti k6nyveinek szabiilyszeni vezet6s6r6l.

d/ Gondoskodik a T6rsas6g m6rtegbesz6mol6janak, vagyonkimutat6s:inak
elkdszites6r6l ds a Taggyiil6s eld terjeszt6sdrol.

fl EIAtia mindazokat a feladatokat, amelyet a Tarsas6g bels6 szabAlyzata az

tigyvezet6re el6imak.

g/ Gyakorolja a munk6ltat6i jogokat.

h/ A Ptk. az egydb vonatkoz6 jogszabrllyok, a Tarsasiigi Szerz<id6s 6s a Taggyiilds
hatriLrozatainak keretei kdzdtt j ogosult elj rimi .

Az ljgyvezel6 kdtelezettsdgei megszeg6s6vel a Tiirsas6gnak okozott krir6rt a polgriri jog
riLltalri'nos szabirly ai szerint felel<is.

Az igyvezetli megbizat6s megsziinik /Ptk. 3:25 $ (1) bekezd6s/:

- hatdrozott idejr.i megbizatils eset6n a megbizis id6tartamAnak lejrirtrival;
- megsziintet6 feltdtelhez kdtdtt megbizat6s esetdn a felt6tel bekdvetkez6sdvel;
- visszahiviissal;
- lemondrissal;
- az igyvezelo hal6kival vagy jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel;
- az iigyvezetb cselekv6k€pessdgdnek a tev6kenys6ge ell6trisrihoz sziiksdges kdrben t6rt6n6
korlatozisAval ;

- az igyvezet6 szembeni ktzir6 vagy dsszef6rhetetlensdgi ok bekdvetkezt6vel.

Az tgyvezet6 megbizatrisrir6l a T6rsas6ghoz cimzett, a Tiirsasiig mrisik vezet6
tisas6gvisel6jdhez vagy ddnt6shoz6 szervdhez intdzett nyilatkozattal brirmikor lemondhat.

Ha a Tdrsas6g mrikdd6kdpess6ge ezt megkivii.nja. a lemondris az i4 vezsll tisztsdgvisel6
kijetdlds6vel vagy megvrllasaris6val, ennek hirinyriban legk6sribb a bejelentdst6l szirnitott
hatvanadik napon v6lik hatdlyossri.

Az iigyvezet6 szemdlydben vagy k6pviseleti jogosultsdgdban be6llott viiltozrist a
C6gbir6srignak be kell jelenteni a vonatkoz6 jogszab6lyban meghatarozott idStartamon
beliil.

A Tarsas6g iigyvezet6je hatiirozatlan idSre: Vida Jrinos

el Y ezeli a Hatarozatok Kdnyv6t.

i/ Kdteles egytittmrikddni a Feliigyel6 Bizotts6ggal 6s a kdnywizsgiil6val.



Az ngy,tezeto jogosult az tigyvezet6 igazgat6i cim visel6sdre.

Nem lehet iigyvezet6:

akit biincselekm6ny elk<ivetdse miatt joger6sen v6grehajtand6 szabadsilgvesztdsre

it6ltek, mig nem mentesiil a biintetett el66lethez f,iz6d6 jogk6vetkezm6nyek al6l,

akit foglalkozasrit6l eltiltottak 6s a foglalkozisa, melytdl eltiltottak, dsszeffigg a

Tri.rsas6g tev6kenys6g6vel,

aPtk. 3:22 $-ban rdgzitett esetekben.

Az igyvezetl a Trirsas6g iigyeiben a polgriri jog 6ltal megkivrint, rlltal6ban elv6rhat6
gondossiiggal kdteles elj rirni.

A vezet6 tiszts6gvisel6 az iigyvezet6si tevdkenys6ge sorrin a Tarsas6gnak okozott krirok6rt a
szerzrid6sszeg6ssel okozott kardrt val6 felel6ss6g szabdlyai szerint felel a Trirsas6ggal
szemben.

Ha a taggyril6s az igyvezntb kdrdsdre a beszamol6 eifogad6s6val egyidejtileg az el6z6 iizleti
6vben kifejtett iigyvezet6si tevdkenysdg megfelel6s6g6t meg6llapit6 felmentvdnyt ad, a

Trlrsasdg az igyvezel1 ellen akkor ldphet fel az igyvezelflsi kdtelezetts6gek megsdrt6sdre
alapozott k6rt6rit6si igdnnyel, ha a felmentvdny megadasrinak alapjriul szolg6l6 tdnyek vagy
adatok val6tlanok, vagy hidnyosak voltak.

Ha az iigyvezet6i jogviszony k6t egymast k6vet6, beszimol6val foglalkoz6 iil6s k6z6tt
megsz[inik, az tgyvezet6 kdrheti, hogy a taggyrilds kdvetkez6 ill6s6n d6ntsdn a felmentv6ny
kiadrisrlLrtil -

A Tarsasiig jogut6d n6lkiili megsziin6se uten a Tiirsas6g iigyvezet6vel szembeni
kdrt6rit6siigdnyt - a Trirsas6g nyilv6,ntartasb6l val6 tdrl6s6t6l szamitott egy6ves jogvesztS
hatri,rid6n beliil - a t<irl6s id<ipontjdban tags6gi jogviszonyban 6ll6k 6rv6nyesithetik. A tag a
k6Lrt6rit€si ig6nyt a T6rsas6g megszfindsekor felosztott vagyonb6l 6t megillet6 r6sz
arrinyiiban 6rv6nyesitheti.

Ha a T6rsasiig jogut6d ndlkiil megsziinik, a hitelez6k kieldgitetlen kcivetel6siik erejdig
krirt6rit6si ig6nyt drvdnyesithetnek a Tilrsas6g tigyvezet6ivel szemben a szerzriddsen kivtil
okozott kiirokdrt val6 felel6ss6g szabrilyai szerint, ha az igyvezeto a Trirsas6g
fizet6sk6ptelensdgdvel fenyegetri helyzet berillta utfur a hitelez6i drdekeket nem vette
figyelembe. Ez a rendelkezds vdgelszimoliissal tdrt6n6 megsziinds esetdn nem alkalmazhat6

Ha a Tarsasrig iigyvezet6je e jogviszony6val dsszeftigg6sben harmadik szem6lynek kiirt
okoz, a kriLrosulftal szemben az iigyvezet6 a Tiirsasriggal egyetemlegesen felel.

Az igyvezeto a nyilviinosan mrikdd6 rdszv6nytrtsas6g r6szv6nye kivdtel6vel - nem szerezhet
tarsas6gi r6szesed6st, 6s nem lehet vezet6 tisZs6gvisel6 olyan gazdasagi t6rsas6gban, amely
f6tev6kenys6gk6nt ugyanolyan gazdasigi tevdkenysdget folytat, mint az a tArsxitg, amelyben
vezet6 tisas6gvisel6.



Ha az ilgyvezet6 rij vezet6 tisztsdgvisel6i megbizist fogad el, a tiszts6g elfogadris6t6l

sz6mitott tizendt napon beltil kdteles e t6nyr<il 6rtesiteni azokat a Lirsas6gokat, ahol mar

vezet6 tiszs6gvisel6 vagy feliigyel6bizottsagi tag. (Ptk. 3:115. $ (1) bekezd6s)

Abban az esetben, ha az igyvezet6 az el6bbi bekezddsben meghatS.tozott versenytilalmat

megszegi, felel a Tiirsas6ggal szemben. Ilyen esetekben a Trirsas6g krirt6rit6st kdvetelhet,

kdvetelheti tovribbri, hogy az tigyvezet6 a saj iit r6sz6re kdtdtt iigyletet a T6rsas6gnak

atengedje, valamint a mas szimkijara kdtdtt tigyletb6l ered6 haszn6t a Trirsasrlgnak

engedm6nyezze.

Az igyvezetd es bozziiartozlja - a mindennapi 6let szok6sos iigyletei kiv6tel6vel - nem

kdthet sajat nev6ben vagy sajitt javlra a gazdas6gi tarsas6g f6tev6kenys6ge k6r6be tartoz6

szerz6d6seket. (Ptk. 3:1 15. $ (2) bekezd6s)

6.1.2. Az iiryvezet6 iga;zgrti feladatkiir6nek r6szletez6se

a/ A T6rsas6g felel6s vezet6je, aki a Tarsas6g iigyeiben a jogszab6lyok keretei kdzdtt
6n6ll6an 6s felel6ssdggel ddnt. A vezet6k 6s az intdzkedo dolgoz6k irirruhi.z,otl

hatriskdrben, illetSleg iigykdrben j6rnak el az igyvezntb igazgat6 nevdben.

b/ Az rigyvezetiS igazgat6 jog4 hogy - a taggyiil6s rendelkez6seire is tekintettel - a
Trlrsas6g feladatainak ell6tasara legink6bb alkalmas szervezetet maga alakitsa ki,
[gy, hogy az feleljen meg a normativ el<iir6soknak 6s tev6kenysdge r6v6n a

szolgriltat6st ig6nybe vev6k jogszeni elvrir6sainak.

cl Az tgyvezeto igazgati ininyitja koordinrilja 6s ellen5rzi az igazgat6helyettesek 6s

a kdzvetlen feliigyelete aliL t^rtoz6 egys6gek munkrijrit, beszamoltatja helyetteseit,
az osztilyvezetoket, az irrinyitrisukra bizott egysdg munk6jar6l 6s a min6s6giigyi
vezet6t a hatiskdrdbe tartoz6 munkar6l.

dl Az igyvezet6 igazgat6t illeti meg az int6zked6s 6s a ddnt6s joga mindazokban az

iigyekben, amelyeket jogszab6ly, illetve a Trirsasrigi Szerz6d6s az tgyvezeto
i gazgat6i hataskdrbe utal.

el Az igyvezeto igazgat6 brirmely iigyet, annak briLrmely szakriban, intdz6sre, dcint6sre

saj6t hatriskdrdbe vonhat, illet6leg meghat6rozoft [gyintdzdsre b6rmely szervezeti
egysdget kijeldlhet, 6s btlrmely egysdgnek vagy tigyintdz<inek kdzvetlen utasitast is
adhat.

fl l(xihagyja 6s taggyiil6si elfogadasra el6terjeszti a TriLrsasrlg Szervezeti 6s

Miikdd6si SzabilyzatAt. A hatdlyos jogszabrilyok kdtelez6 el6ir6sa vagy
felhatalmaziisa alapjrin elj6rrlsi utasitrisokkal, szabitlyzatokkal, igazgat6i utasilissal
ds egy6b munkautasitrisokkal szabAlyozza mindazokat a tev6kenysdgeket, amelyek
speciril is szabily o zirst i gdnyelnek.

g/ K6pviseli a Trirsas6got harmadik szem6lyek, hat6s6gok 6s bir6srigok el6tt.
K6pviseleti jogdt a Trirsas6gi Szerz6d6s, a Ptk. el6ir6sai szerint jogosult, illetve
ktiteles gyakorolni. Ezt a kdpviseteti jog6t esetenk6nt, vagy az igyek meghatiirozott
csoportj6ra vonatkoz6an ritruhrlzhatja a Trirsasrig egyes dolgoz6ira.



K6pviseleti jog6t az ljgyvezat6 igazgat6 szem6lyesen gyakorolja:

- Pdcs Megyei Jogri V6ros polg6rmestere, alpolgiirmesterei 6s jegyz6je fel6.

- Pannon H6er6mii Zrt. es a PANNoN-csoporthoz tarloz' tarsas6gok torvdnyes

k6pvisekii feld

- Pecsi Varyonhasaosit6 Zrt. tdr€nyes kepvisel6i fel€

- Kormiinyhivatal vezstoje 6s helyettesei fel6.

- Miniszt6riumok €s orszigos hafliskdrii szervek vezet6i fel6.

- Tiirsszervezetek igazgat6i fel6.

- Hat6s6gok vezetoi fel6.

- Ugydszs6gektekintet6ben.

- A sajt6, a ridi6 6s a televizi6 kdpvisel6i feld, ezen Szab6lyzatban foglalt
elt616sekkel.

- Pdnzint6zetek vezet6i feld.

- Kiilfttldiekkel szemben (term€szetes 6s jogi szem6lyekkel).

- Tov6bbri mindazokkal, akikkel szemben e jogot fenntartja magrinak.

h/ Gyakorolja a munkaltat6i jogkttrt

i/ Jogosult ds koteles a Tarsas6gruil a szemdlyi 6s tirgyi feltetelek biaositasiival, a

dolgoz6k anyagi 6s erkdlcsi 6szt6nzds6vel, valamint sztiks6g eset6n a felel6ss6g
drvdnyesit6sdvel megszerveani, illetve megszerveaetni a fegyelmezelt munket.

jl A baleset megelSzes 6s munkaegdszsdgiigy korszert eredm6nyeinek
felhasmdlis6val kdteles folyamatosan fejlesaeni a munka biaonsrigrit, valamint a
dolgoz6k eg6szsdg6nek vddelm6t. Megszervezi a Tdrsasdg munkav6delmi
tevdkenysdgdt.

W Meghatfuozza a sajiit eszkdzb<il tdrtdn6 fejlesztds cdljat 6s iitemdt

l/ D6nt a Trirsasrlg kittelezettsdgvallalilsai, szerz6ddskdtdsei targyriban, figyelemmel a
Tirsas6gi Szerz<idds rendelkez6seire. E jogktir6t esetenk6nt 6truhrizhatja.

m/Gondoskodik a Tarsas6g tdrv6nyes kdtelezettsdgeinek teljesitdsdr6l 6s a Trirsas6g
eltal k6t6tt, szerz6d6sben foglalt jogok 6rv6nyesit6s6r6l, illetve a kdtelezettsdgek
teljesitdsd16l.



n/ Biztositia a Tarsas6g szervezqli egysdgeinek munt6j6ban a tdrvdnyess6g 6rv6nyre
juttat6s6t, a jogszabdlyok rendelkez6seinek 6s a taggyiilds hatrirozatainak
v6grehajt6siit, a tarsas6gi tulajdon vddelmdt.

o/ A Feliigyel6 Bizotts6g jogkdrdt nem s6rtve gyakorolja a Tarsas6g szervezete feletti
ellen<irzdsi iogot, amelynek soriin ellenorimi jogosult 6s kdteles a tervszeriis6get 6s

a gazdas6goss6got a vonatkoz6 mtiszaki el6irrisok 6s szabvrinyok betart6sAt,

valamint a mrikdd6s t6rv6nyessdg6t.

p/ Gyakorolja a titkos iigykezeldssel kezelt iigyekben a min6sit6 jogait

ql lranyitja a T Arsasrig szem6lyzeti munkdjdt ds munkaer6-gazd6lkod6srit.

r/ A hirkdzl6 szervek bevoniisiival gondoskodik a felhasznril6k/dijfizet6k folyamatos
tajdkoztatasAr6l a szolg6ltat6ssal kapcsolatos iigyekben.

s/ El6terjesa6s alapj6n adom6ny ozza a lirsasdgi kitiilntetdseket.

t/ A Taggyrilds jogkdr6t nem sdrtve ddnt a Tarsas6g gazddlkodas6nak, ldtsziLrn- 6s

bdrpolitikrijanak alapvet6 k6rd6seiben.

tylDdnt azokban a vitis iigyekben 6s vit6s k6rd6sekben, amelyek
igazgat6helyettesek irii.nyit6sa al A 1,arloz6 egysdgeket 6rintik.

az

r:/ Kiadja a bels6 munkautasitrlsokat (szabrllyzatok, igazgat6i utasitrisok stb.).

v/ A Trirsasdg polgriri vddelmi szervezetenek parancsnoka.

wlMegszewezi 6s ininyitja a Trirsas6g trizrend6szeti 6s tiizv6delmi tev6kenysdg6t.

x/ Felekis a Trirsas6g kdmyezeW6delmi tev6kenys6g6nek jogszenisdgddrt.

yl Megszerved 6s irdnyitja a Trirsas6g PR 6s taj6koztauis tev6kenys6g vdgz6s6t.

z/ K6teles minden olyan int6zked6st megtenni, illetve kezdem6nyezni, amelyek a
trirsasrig jogszabiiyszert 6s eredm6nyes mtikdddsdhez sztiks6gesek.

zsi Miikddteti is idnyitja a bels6 kontroll rendszert

6.1.3. Az iigrvezet6 igazgat6 felel6ss6ge

a/ A Ptk. szerint felel a T6rsasrig egdsz tev6kenysdg66rt, annak vagyon6drt, tervszeni
6s gazdas6gos miik<id6s66rt fegyelmileg, anyagilag 6s a vonatkoz6 jogszab6lyok
szerint btintet6j ogilag.

b/ Felel6ssdgre von6sar6l a Taggyril6s dtint.

sz/Litrehoz"a aTrirsas6g tan6csad6 szerveit, megrillapida azok mrikdd6s6nek 6ltalinos
szabrilyait.



c/ Felel6s toviibbri az integrdlt min6s6g- 6s kdmyezetiranyit6si rendszer fenntartris66rt,

folyamatos fejlesztds66rt, s ezen kereszttil a T6rsasiig tev6kenys6g6nek folyamatos
j avit6s66rt.

6.2. Mfiszakiigazgat6helyettes

6.2.1. A miiszaki igazgatt6helyettes hatSsktire, feladatkiire

a/ A mtiszaki igazgat6helyettes az Mt. 208. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben vezet6 all6sri

munkavrillal6nak min6siil.

bl Az tgyvezel6 igazgatb trivolldte, vagy akadiiyoztatbsa eset6n helyettesiti az

idryYezgtb igazgatot.

c/ Eljrir mindazokban az tigyekben, amelyek elliitls6val a jelen szabiiyzat, vagy az

ii gyvezet6 igazgato me gb izza.

d./ Alapvet6 feladata, hogy iriinyitsa, koordin6lja 6s ellen6rizze a kdzvetlen feliigyelete
al6 tartoz6 egys6gek munk6jrit, besziimoltassa azok vezet6it.

e/ Iranyitrisi terilletdn megilleti az intdzked6si jog mindazokban az flgyekben,
amelyeket a t6rsas6gi szab6lyzatok, az igazgat6i utasitasok, eljarisi utasitasok,
egy6b munkautasitdLsok, illetve az igyttezstl igazgal6 a hatiiskdr6be utal.

f/ A miiszaki igazgat6helyettes az int6zked6st (dtintdst) az iriinyit6sa al6 tartoz6
bdrmely iigyben magiihoz vonhatja, illet6leg meghatarozott tigyint6zdsre brirmelyik
feltigyelete alatt rill6 sz.ewezeti egys6get - a jelen szabilyzztban meghatiirozott
feladatkdri meghatiirozasokt6l elt6r6en is - kijeltllheti 6s a jogszab6lyok keretei
kdzdtt. az iigy int6z6s6nek m6djrira brirmely feliigyelete alau 6116 szervezeti
egys6gnek, vagy dolgoz6nak kdzvetlen utasitiist adhat.

gl A gazdasiryi igazgat6helyettes hat6skdr6t 6rint6 k6rddsekben veliik egyetdrtdsben
adhat ki int6zked6st. A v6lem6nyelt6r6st - megfelel6 indokol6ssal - az igyvezeto
igazgat6 el6 kell terjesaeni.

h/ A polgdri vddelmi szervezet t6rzsparancsnoka.

11 Szervezi a feltgyelete alatt 6116 egysdgek 6ves terv6ben szerepl6 feladatok
vdgrehajtris6t.

j/ Egyetdrt6si joga van a feliigyelete ala lulozo egysdgek egysdgvezet6
helyetteseinek, szellemi csoportvezetSinek eset6ben a munkaviszony l6tesitdse,
megsziintet6se, j utalmazdsa vonatkoziisilban.

k/ Gondoskodik a tarsasdgi feladatok marad6ktalan megval6sitrisrlhoz
legalkalmasabbnak itdlt mtiszaki eljarisok 6s munkam6dszerek bevezet6s6r6l.

l/ Ell6tja a beruhdzisi tevdkenys6g mriszaki inhyitas6t ds feliigyeletdt



m/ Javaslatot tesz szabilyzztok, igazgal6i utasitasok, eljrirasi utasit6sok, egy6b
munkautasitasok kiad6s6ra.

n/ Szem6lyes felel6ssdggel irrinyitja a baleset- 6s eg6szsdgv6delemmel dsszefiiggo
biaonsrigtechnikai tevdkenys6get, valamint az erre vonatkoz6 tervek elk6szit6sdt,
6s ellen6rzi ezek v6grehajtrlsrit.

ol Megszerrezi 6s lebonyolitja az iizemi szeml6ket, amelyek egyben
biztonsilgtechnikai, trizv6delmi 6s kdmyezetv6delmi ellen6rz6sek is.

pl lrinyitja a Pdcsi Vagyonhasmosit6 Zrt.-vel val6 kapcsoiatta(Asl gondoskodik a

sziiksdges egyeztet6sek 6s koordin6ci6k 6sszehiv6s5.r6l 6s lebonyolitasrir6l.



6.2.2. A miiszaki igazgat6helyettes felel6ss6ge

a/ Anyagi-, fegyelmi 6s a vonatkoz6 jogszab6lyok alapjrin btintet6jogi htiudr

felel6ssdggel tartozik a k6zvetlen feliigyelete al6 tartozl egys6gek feladatai

v6gehajtris6.nak ellen5rz6s66rt, a jogszab6lyok, a trirsas6gi el6ir6sok 6s az igazgatoi

rendelkez6sek betartasanak ellen6rz6s66rt.

b/ Jelent6sebb d6nt6seir6l, intdzked6seir6l - mivel 6truhrlzott hatriskdrben jir el' az

iigyvezet6 igazgat6nak rendszeresen k6teles beszimolni. E jogkdrtik ritruhriz;isa

nem 6rinti az igyvezeto igazgat6nak a4 a ioge\ hogy helyettes6nek int6zkedds6t

feliitbirriLlhatj a.

c/ Felel6ssdge az :Jlryyezetl igazgatlval szemben 6ll fenn az Mt-ben 6s a jelen

szabily zztban rii gziteu j o 96ll6srinak me gfelel<ien.

d/ Felel6s tov6bbil az integr:ilt min6s6g- 6s kdmyezetirii.nyitiisi rendszer fenntart6566rt,

folyamatos fejleszt6s66rt, s ezen keresztiil a Trirsas6g tev6kenys6g6nek folyamatos
j avitris66rt.

6.2.3. A mtiszaki igazgat6helyettes - 6truhrizott hatriskdrben - gyakorolja a munkriltat6i
jogot ahozzd rendelt egys6gvezet6kket 6s a titkrim6vel (adminisztritorral) szemben.

6.3. Gazdasdgiigazgat6helyettes

6.3.1. A gazdasdgi igazgattihelyettes hatdsktire, feladatktire

al A gazdasAgi igazgat6helyettes az Mt. 208. $ ( I ) bekezd6se 6rtelm6ben vezet6 6ll6st
munkav6llal6nak min<isiil.

bl Az igyvezeti igazgal6 6s a mtiszaki igazgat6helyettes egytittes t6voll6te, vagy
akad6lyoztatasa eset6n - figyelemmel e szabiiyzat rendelkezdseire is - helyettesiti
az ugy v ezelo igazgal6t.

c/ Eljrir mindazokban az iigyekben, melyek ell6uisdval jogszab6ly, a jelen szabilyzat,
igazgat6i utasitiis, vagy az iigyyezetiS lgazgali megbizza.

d/ Irrfuryitja, koordin6lja 6s ellen6rzi a k6zvetlen feliigyelete alir tartoz6 egys6gek
munk6jdt, rendszeresen beszimoltatja ezek vezet6it.

el Az intizkeddst (ddnt6st) a kd,zvetlen feliigyelete ala tartoz6 brlrmely iigyben
magilJlloz vonhatja, illet6leg meghatrirozott flgy intdz6s6re brirmelyik feliigyelete
alatt 6116 szervezeti egys6get - az Ugyrendben meghatiirozott feladatokt6l eltdr6en
is - kijeldlheti, s ajogszab6lyok keretei kdz6tt az tigy intdz6s6nek m6djrira brlrmely
feliigyelete alatt rill6 szervezeti egys6gnek vagy dolgoz6nak kdzvetlen utasitast
adhat.

f/ A miiszaki igazgat6helyettes hatask6r6t 6rint5 kdrd6sekben veliik egyet6rt6sben
adhat ki intdzked6st. A vdlem6nyelt6r6st - megfelel<i indokoliissal - az tgyvezeto
igazgato el6 kell terjesaeni.



g/ Alapvet6 feladata a Tfusas6g gazdas6gos mrikddds6t szolg5l6 gazd6lkod5si,

p6nziigyi, szimviteli 6s kdzgazdasdgi feladatok ell6tasanak megszervez6se ds

koordin6lt v6grehajtasanak biztositiisa, illetve ellen6rz6se.

h/ A Trirsas6g eg6sz teriilet6n szervezi, iranyitja 6s ellen6rzi a pdnz' €s

hitelgazdrilkodrist, gondoskodik a tiirsasdgi terv, a m6rlegbesziirnol6 6s m6s

p6nziigyi-, illetve szfunviteli dokumentumok elk6szit6sdr6l.

i/ Gondoskodik a kiegyensrilyozott p6nziigyi gazd6lkodas felt6teleinek
megteremtds6rSl, valamint a szamviteli el6irasok betartrisrir6l, idedrtve a szamviteli
adatokon nyugv6 statisaikai adatszolgtiltat6st is. Szervezi a pdnziigyi 6s a

gazdas gi iigyvitelt, ennek keretdben. gondoskodik a helyes bizonylati rend

kialakitasri,r6l 6s annak alkalm azisfu6l. Ugyel a pdnziigyi fegyelem megt artisfua.

j/ Gondoskodik a Trirsasrig gazd6lkod6s6t 6s szfunviteldt 6rint<i beszimol6si
kdtelezetts6gek teljesitdsdr6l, valamint a Tarsas6g gazd6lkodrisi tevdkenysdgdnek
folyamatos ellen6rzds6r<il.

k/ Iranyit6 hatisk6rrel vesz r6szt a Tarsas6g rlvlati €s 6ves terveinek dssze6llitiisdban,
a r6szlettervek dsszehangoLis6ban, valamint az 6nkdlts6gi- 6s az eredm6nytervek
kidolgozis6ban.

ll lrinyitja a gazdas gi tev6kenys6ggel kapcsolatos iigyvitelszervez6st, kidolgoztatja
az ezekre vonatkoz6 utasilisokat.

m/Gondoskodik a Tarsas6g pdnziigyi kdtelezettsdgeinek teljesitds6r6l 6s a

kdvetel6seknek a Jogi 6s lgazgatisi Osztrlly sziiks6g szerinti bevonas6val t6fi6n6
behajtasrir6l.

n/ Irdnyitja a beruhtiziisi ds a

feladatok v6grehaj t6srit.
fenntart6si tev6kenys6ggel kapcsolatos pfnzngyi

o/ Gondoskodik az eg€sz TilLrsas6gra kiterj ed6 leltirozis 6s selejtezds
megszervezdsdr6l, a lelt6ri utasitiisok 6s iitemtervek kiad6sdr6l. Feltgyeletet
gyakorol a leltilroz6 szemelyzet felett. Gondoskodik a lelt6ri hi6nyok €s t6bbletek
meg6llapit6sar6l. A leltarfelel6ssdg meg6llapitrisa t6rgyriban int6zkedik.

p/ Javaslatot tesz 6ltaldnos iigyrendi szabdlyok kidolgozls6ra 6s igazgat6i utasitiisok
kiadisdra.

r/ Ellen6rizni jogosult 6s kdteles a gazd6lkodris szab6lyainak betart6s6t a Trirsas6g
e96sz tertilet6n.

s/ Felel a mdrleg val6disiigridrt, valamint a statisztikai beszirnol6k adatainak a
k6nyrwiteli adatokkal val6 egyez6s6g66rt. Mindezek vonatkoz6seban ellen<irz6si ds
utasit6si joga van.

q/ F6kdnyvekii jogA asanal fogva a kcinyrwitellel, a statiszikdval, a p6nz- 6s

hitelgazd6lkoddssal, valarnint a bizonylati rend kialakitasaval kapcsoiatos
int6zkeddsi joga kiildnleges 6s a T6rsas6g minden egys6gdre kiterjed6.



U Gondoskodik a kdnywiteli 6s statiszikai hatirid6k betartris6r6l. Az ezzel

kapcsolatos szervez6si tigyekben ellen6rz6si 6s utasitilsi joga van.

r:/ Egyet€rt6si joga van a feliigyelete al6 tartozb egys6gek egysdgvezet6
helyetteseinek, szellemi csoportvezet6inek eset6ben a munkaviszony l6tesit6se,
megsziintetdse, jutalmazlsa vonatkozasiban.

6,3.2. A gazdasitgi igazgatrihelyettes felel6ss6ge

a/ Anyagi-, fegyelmi- 6s a vonatkoz6 jogszabrllyok alapjdn biintet6jogi kdzvetlen,
illetve hiLtter felel6ss6ggel tartozik a hatriskdr6be utalt tev6kenys6gek
megszervez6sd6rt, a jogszabeilyok, az igazgat6i rendelkez6sek betartasAdrt, valamint
a vdgrehaj uis ellen6rzds6drt.

b/ Jelenttisebb d6ntdseir6l 6s mds szervekkel folytatott tiirgyal6sair6l - mivel
6truhrizott hatdskdrben j6Lr el - az iigyvezeti igazgat6nak rendszeresen k<iteles
beszamolni. E jogkdr6k i./rr:uhiiz:i,sa nem 6rinti az igazgatonak azt a jogirt, hogy a
gazdasigi igazgat6helyettes int6zked6s6t feliilbir6lhatja.

c/ Felel6ssdge az igyvezet6 igazgat6val szemben rill fenn az Mt-ben 6s a jelen
szabiilyzatban rdgzitett jogr{ll6srinak megfelel6en.

d/ Felel<is tovdbbi az integr6lt min6s6g- 6s kdmyezetirinyitasi rendszer fenntart666drt,
folyamatos fejlesads6drt, s ezen keresztiil a Tiirsasiig tevdkenys6gdnek folyamatos
j avitrlsrl6rt.

6.3.3. A gazdasdgi igazgat6helyettes - 6truhiizott hatask6rben - gyakorolja a munkriltat6i
jogot ahozzA rcndelt egys6gvezet6kkel 6s a titkrim6vel (adminisztrdtonal) szemben.

6.5. Erys6gvezetdk (oszt6lyvezet6k, min6s6giiryi vezet6)

6.5.1. Az egrs6gvezet6k hatdsktire 6s feladatkiire

al Az egys6,gvezet6 a bels6 munkautasitiisok, valamint az ;j;ryyezato igazgat6t6l, vagy
az illet€kes igazgat6helyettest6l kapott irrinymutatiis 6s utasitasok alapjin szervezi
6s irinyitja a vezet6se alatt 6116 egysdg munkrijrit.
Szem6lydben felel6s az 6ltala iranyitott egys6g feladatainak a szakmai
kdvetelm6nyekhez igazod6 kell6 szinvonahi, hatirid6re t6rt6n6 v6grehajtris66rt.

b/ Megteszi a sztiks6ges int6zked6seket az egys6,g iigykdrdbe tartoz6 feladatok
folyamatos v6grehajt6sa 6rdek6ben 6s int6zkedik az tgyvezeto igazgato, yagy az
igazgat6helyettesek riltal szemdlyes hatiiskdrdbe utalt tigyekben.

c/ Munkakapcsolatot tart - az egys6g iigykdrdt 6rint6en - az illetdkes trirsegys6gekkel.

d/ Az egysegvezet6t illeti meg a ddntds joga az egysdg iigykdrdbe tartoz6 mindazon
iigyekben. amelyekben a d6nt6s jogii az iigyvezet6 igazgato, illetve az
igazgat6helyettesek esetenk6nt vagy 6ltal6ban r6s z6re A,m)h|&tk.



e/ Az egysdgvezeto az tigyeket int6z6sre 6ltal6ban az egysdg alegys6geire (csoport,

miivezet6s6g, teriiLlet), illet6leg dolgoz6ira a munkak6ri leirasnak megfelel6en adja

ki (szign6lja), de a munkakdri leinis szerint illetdkes alegys6g vagy el6ad6 helyett

az tigy intdzdsdre az egysdgen beliil mrist is kijeldlhet, 6s a jogszab6lyok keretei
kbzdtt az flgy elintdz6s6nek a m6dj6ra az egyseg b6rmely kisebb egysdgdnek, vagy

dolgoz6janak ktizvetlen utasitast adhat.

fl Az egysdgvezet6k szakmai iranyitas szempontj6b6l az igazgatbhelyetteseknek, a

k6zvetlen f;gyvezetl igazgat6hoz tartoz6 egys6gek pedig az iigyvezet6 igazgat6nak
varmak alii rendelve.

g/ Az egys|gvezetl az irlnyilSsa alatt 6116 szakteriileten:

Szervezi 6s irrinyitja, valamint folyamatosan ellen6rzi a szakmai munkrit.
Figyelemmel kisdri a Tifusasiig m5s egys6geivel val6 egytiumrikdd6st.

Gondoskodik az flltala kdzvetleniil inlnyitott egys6g iigykdr6t 6rint6
jogszab6lyok, valamint szabiiyzatok, igazgal6i utasitasok ds mds
munkautasitrisok v6grehajtiis6nak megszervez6s6r6l 6s folyamatos
v6grehajtrisar6l.

Javaslatokat, tervezeteket kiszil az riltala irrinyitou tev6kenys6g mrik6dds6vel,
ellen6rz6s6vel, valamint szabiiyzatok, fejleszt6s6vel kapcsolatosan, 6s azokat az
illetekes felettes6nek toviibbi intdzkeddsre el6terjesai.

Kialakitja ds hatriskdr6ben kdpviseli az iitala irrinyitott szaktertilethez tartoz6
k6rd6sekben a m6rt6kad6 szakmai 6lftlsfoglalist.

Velemdnyezi - megfelel6en el<ikdszitett anyaggal - az Altala iriinyitott
tevdkenys6get drinl6 szabilyzatok, igazgatii utasitrisok kiadris6t, 6s az ilyen
szabrilyok vdgrehajtasrinak megszervezdser<il gondoskodik.

Eszrev6teleivel 6s javaslataival uimogatja az iiryvezetb igazgat6, illetve az
igazgat6helyettesek munkdj6t.

Az iltala iranyitott egys6g munkrijdnak megszervez6se 6s irdnyitiisa keretdben -
jelen Szab6lyzatban foglaltaknak megfelel6en - megrillapitja a r6szletes bels6
iigyrendet (munkakdri leirisok), lltrehozza 6s folyamatosan biaositja a
szervezeti egysdgek tev6kenys6g6nek dsszhangjdt, megszervezi
egytittmiikod6stiker m6s szervezeti egys6gekkel.

A vonatkoz6 szzbAlyzatok, igy kiildndsen az Iratkezeldsi Szabiiyzat, illetve a
kiadmanyoz.is rendjdr6l sz6l6 lgazgat6i Utasites alapjrin int6zkedik (d6nt) az
6ltala ir6nyitott egys6g iigykdrdbe tartozo minden tigyben (kiadmrinyozris). A

- Figyelemmel kis6ri szakteriilet6nek szakember-ellatottsagit, kezdem6nyezi 6s
segiti a szakemberk6pzdst, a tovribbk6pz6st, valamint a min6s6gi cser6t.
El6mozdida az iitala ininyitott egysdg dolgoz6i szakmai tudrisrinak 6s
ismereteinek fejleszt6s6t, gondoskodik az ehhez sztiks6ges felt6telek
biaosit6sri.r6l.



hatriskdr6t meghalad6 tigyekben int6zkedds vdgett javaslatot teiesd az

iigyvezet6 igazgat6 vagy az illet6kes igazgat6helyettes el6.

Gondoskodik az iitala irrinyitott egysdg tigykdr6be tartoz6 iigyiratok hatririd6re
tdrtdn6 elintdz6s6r6l 6s tovdbbit6srir6l, vaiamint a megfelel6 egyezetds
lefolytatdsdr6l.

Egysdgdnek munkaviillal6it rendszeresen beszimoltatja feladataik
v6grehajtrisar6l €s az iriinyitiisa al atl lev6 sz.ewezeti egysdgek munkdj6r6l.

Rendszeresen r|jekodarja a feliigyeletet ell6t6 igazgat6helyettest, illet6leg
iigyvezetS igazgat6l az Altala irinyitott egys6g tev6kenys6g6r6l, a fontosabb
iigyek 6llds6r6l, 6s az elvi jelent<isdgti, fontosabb k6rddsekr6l.

Rendszeresen tij6koztatja a vezetdse alatt 6116 szervezet dolgozlit - az
iigykdriiket 6rint6 iigyekben - a vezetli d6ntdsek6l, utasitrisok6l, tov6bb6 a
jogszab6lyok rendelkezdseir6l ds az azokb6l az egys6gre hdLrul6 feladatok6l.

Korszeni szakmai, vezet6si 6s szem6lyzeti m6dszerek alkalmaz6s6val vezeti M
irilnyilisa al6 tafioz6 egys6get, rendszeresen foglalkozik a beosztott vezet6kkel
6s tigyint6z<ikkel. A beosaott vezet6ket t6mogada munk6jukban, megadja
rdsziikre a munkljuk elldtasd.hoz sziiks6ges t6jdkoztat6st, figyelemmel kis6ri
tevdkenys6giiket, munkdiukat rendszeresen 6rtdkeli.

Az iiltala iranyitott egys6g dolgoz6ival kapcsolatban gyakorolja a
munkaviszonnyal 6sszeftigg6, vagy egydb jogszabdllyal, belsri munkautasit6ssal
(igazgat6i utasitrissal, szabiiy zarlal) hat6sk6rdbe utalt j ogokat.

Ellen<irzi az iitala ir6nyitott egys6g munkafegyelmdt ds biaositja annak
megtartas6t. Gondoskodik az eredm6nyes munka feltdteleinek biztositdsrir6l.
Rangsorolja az egysdg el6tt rlll6 fontosabb munkafeladatokat ds azok
v6grehajt6s6t.

A mindenkor hatiilyos szerz<iddskdt6sekr6l sz6l6 lgazgat6i Utasitiis szerint r6szt
vesz a T6rsasiig szerz6d6seinek el6kdszit6sdben.

h/ Feladatkdrdvel drintett k6rd6sekben kapcsolatot tart az dnkormiinyzatok 6s
triLrscdgek szakiriinyt egys6geivel, egys6gvezet6ivel.

i/ Ktil6nds gonddal szervezi meg azoknak a munk6knak a vdgrehajtdsrit, amelyek
sorin rij g6pek, rij technol6gidk vagy tjitdsok bevezet6s6nek sorsa d6lhet el, vagy
ahol valamely kisdrleti munka pozitiv eredmdnyt mutat.

j/ Az igyvezet6 igazgat6, illet6leg a gazdastryi igazgat6helyettes utasitiisai szerint
szervezi, v6gzi, illewe ellen6rzi a lelt6rozisr.

- A Tdrsasig mris egys6geinek iigykdr6t drint6 k6rd6sekben gondoskodik az

egyiittmiikddds szabillyainak megtart6sar6l.



k/ Megszervezi - a munkavddelmi- 6s tfizr,6delmi el6ad6 szakmai feliigyelete mellett -

a baleseti-, munkav6delmi- 6s a tiizv6delmi szabiilyok szigoru betartris6t.

li Az egysdgvezet6 int6zkeddseinek megt6teldn6l, ddnt6seinek meghozatalin6l, m6s

egysdgekkel val6 egyiittmrik<id6s6n6l, kiadm6nyozrisi 6s utalvrl'nyoz6si jog6nak

gyakorl6sakor jelen szabiilyzat rendelkez6sei szerint jrir el.

m/Az egysdgvezelol akad lyoztalisa esetdn kinevezett helyettese vagy az iigykdr
szerint illetdkes csoportvezet6 vagy az "zzal megbizott szem6ly helyettesiti.

n/ Gondoskodik arr6l, hogy az iltala irtnyitott egys6g valamennyi dolgoz6ja ismerje a

munkakdr6re vonatkoz6 jogszab6lyokat €s bels6 utasitasokat.

6.5.2. Az erys6gvezet6 felel6ss6ge

a/ Felel6ss6ge az igyvezeto igazgat6val. illet6leg az illetekes igazgat6helyettessel
szemben 611 fenn.

b/ A kcizvetleniil iigyvezet6 igazgal6hoz tartoz6 egysdgek eset6ben az igyvezeto
igazgat6, az itruhiaott hatriskdrben munk6ltat6i jogot gyakorl6 egys6gvezet6kkel
kapcsolatos munkaltat6i jogot gyakorl6 igazgat6helyettes gyakorolja
(munkaszerz6d6s megkdt6se, m6dositiisa, megsztintet6se, fegyelmi eljar6s,
krirtdritds stb.) az Mt. 6s a KSZ rendelkez6seinek megfelel6en gyakorolja.

d/ Felel6s a tarsegys6gekkel t6rtdn6 megfelel<i egyiittmrikdd6s kialakitdsadrt 6s

biaosit6s66rt.

e/ Felel6s tovribb6 az integriilt min6s6g- 6s kdmyezetirdnyitrisi rendszer fenntart6sri6rt,
folyamatos fejiesztds6drt, s ezen keresztiil a Tarsasiig tev6kenysdgdnek folyamatos
j avitrisridrt.

6.6. Az erys6gvezet6-helyettesek

6.6.1. Az erys6gvezet6-helyettesek feladat- 6s hatrisktire

al AkadilyoztalLis vagy trivolldt esetdn - teljes jogkdrben - helyettesiti az egysdg
vezet6j6t.

b/ Kiilon meghauirozott iigyekben vagy tigykdrdkben eljiir az
jogkdr6ben, illet6leg k6pviselet6ben, annak illet6kess6g6nek
felel<issdgdnek fenntartiisAval.

egys69vezet6
6s rlltaLiLnos

c/ Felel6s mindaz6rt, ami az egys6g feladatkdr6be tartozik, tovribb6 a hatriskdrdbe
utalt mtikdddsi folyamatok tartalmi helyess €g€€n, a vonatkoz6 jogszabrilyok,
el6irrisok 6s igazgat6i utasitrisok betartrisri6rt 6s betaftatasaert.



cl Az al 6s b/ pontokban meghat6rozott feladatainak ell6tasa mellett egyben ellitja a

rirbizotl szewezeti egys6g ininyitrlsrit 6s a munkakdri leir6ssal munkakdr6be utalt
iigyekben az iigyint6z6i feladatokat.
Az egys5gvezetl-helyettes az egys€gvezetlnek van kdzvetleniil aLirendelve.

6.6.2. Az erys6gvezet6-helyettesek felel6ss6ge

a/ Felel<iss6ge kdzvetleniil az egysegvezetlvel szemben 6ll fenn

b/ Az egys6gvezet6 helyettesekkel kapcsolatos munkiiltat6i jogokat az egysdg

vezetiije gyakorolja az Mt.-ben 6s a KSZ-ben foglaltaknak megfelel6en az illet6kes
i gazgat6helyettessel egyetdrt6sben.

6.7. Szellemi csoportvezet6k, miivezet6k, teriiletvezet6k

6.7.1. A szellemi csoportvezet6k, miivezet6k, teriiletvezet6k hat6skiire 6s feladatktire

a/ A szellemi csoportvezet6, miivezell, teriiletvezeto (a tov6bbiakban: csoportvezetti)
az egys€g,tezetft6l kapott ir6nymutatasok ds utasitdsok alapji4n szervezi 6s irrinyitja
a vezet6se alatt 6116 szervezeti egysdg (csoport) munk6jdt. Szem6ly6ben felel6s a
csoport feladatainak a szakmai kdvetelmdnyekhez igazod6, kell6 szinvonalf 6s

hatarid6re tdrt6no elLitAs66rt.

b/ Megteszi a szti'l<sdges intdzked6seket a csoport iigykdr6be tartoz6 feladatok
vdgrehajtrlsa 6rdek6ben,6s intdzkedik (ddnt) az egysdgvezet6 vagy m6s felettes
vezeto iltal szem6lyes hat6sk6r6be utalt iigyekben.

c/ Munkakapcsolatot tart a csoport iigykdr6vel kapcsolatos feladatokat v6gz6
szerv ezeti e gys6 gekkel.

d/ A csoportvezet6t illeti meg az int6zked6s joga mindazokban az tigyekben,
amelyekben rdsz6re ezt ajogot az egys|gtezeto esetileg vagy altaleban atruh6zta.

e/ A csoportve zet6 az tigyeket intdzkeddsre rlltaLiban a csoport dolgoz6ira
meg6llapitott munkakdri leir6snak megfelel<ien adja ki, de a munkakdri leiris
szerint illet6kes el6ad6 helyett az tgy intdzdsdre mast is kijeldlhet.

f/ A csoporrvezet6 az egys6gvezetonek van k<izvetleniil alarendelve.

c/ Felel6s mindazdrt, ami az egysdgvezet6-helyettes feladatktir6be tartozik, tovribbrl a

hatrisk<ir6be utalt miikdddsi folyamatok tartalmi helyess6g66rt a vonatkoz6
jogszabdlyok, ekiirasok 6s igazgat6i utasitdsok betartrisri66rt 6s betartatasd6rt.

d/ Felel6s tovitbb| az integriilt min6s6g- 6s kdmyezetirrinyitasi rendszer fenntartiisiidrt,
folyamatos fejleszt6sddrt, s ezen keresztiil a Trirsasiig tevdkenys6g6nek folyamatos
j avitrisri€rt.



g/ Y ezeti 6s irinyitja, valamint folyamatosan ellen6rzi a vezet6se alatt rill6 csoport

szakmai munk6jat, koordin6lja beoszottjai tevdkenys6g6t, figyelemmel kisdri a
mas
szrrvezr:ti egys6gekkel val6 egyiittmiikdd6st a kiild,nbitzS szaktertiLleteken foly6
tevdkenysdgek dsszehangolisa 6rdekdben.

h/ Gondoskodik a csoport Ogykdr6t 6rint6 jogszabrilyok, eljrir6si utasitrlsok,

szabilyzalok, igazgat6i utasitiisok, egy6b munkautasitilsok, valamint az

egys6gvezet6 ir6nymutat6sa, illetve utasit6sa vdgrehajtas{inak megszervezds6r6l.

il Csoportja munk6j6val 6s saj6t 6szrev6teleivel, javaslataival tixnogatja az

egys6gvezet6 munkdj nt.

.f/ Javaslatokat, tervezeteket k€szit a csoport tigykdr6vel Osszeftigg<i szakteriiletek
inlnyitrisrival, ellen6rz6s6vel 6s fejlesztds6vel kapcsolatosan, 6s azokat toviibbi
int6zked6sre az egysegvezet6knek el6terjesai.

k/ Szakmai irdnyelvek 6s elvi rill6sfoglal6sok kialakitis6hoz el6k6sziti a csoport
iigykdrdbe tartoz6 j avaslatokat.

l/ Vdlem6nyez6st illet6leg 6szrev6telezdst kdszit kiils6 szervezetekt6l vagy m6s

egys6gekt6l 6rkezett el6terjesztdselce, ezekkel kapcsolatban kidolgozza a csoport
szakmai rillrisfoglakis6t, 6s azt el6terjeszti az egysdgvezet6nek tovribbi int6zked6s

c6lj6b6l.

m/A csoport tigyk<ir6ben - vagy az egys6g iigykdrdvel 6sszefiigg6 k6rd6sekben az

egys6gvezet<i ktildn megbizSsa alapjrin - k6pviseli a csoportot, illetve az egys6get

targyaldsokon 6s megbeszdl6seken.

nl Szervezi 6s iriLnyitja a csoport tigyrendi feladatainak folyamatos ell6Lis6t,
gondoskodik a munkakciri jegyzdk szerinti feladatoknak a dolgoz6k kdzdtti arrinyos
elosztasar6l, lltrehozza 6s folyamatosan biaositja a dolgoz6k tev6kenysdg6nek
6sszhangj6t.

nylGondoskodik az egysdg mris csoportjai vagy mas egys6gek csoportjainak iigyk6r6t
6rint6 tigyekben az egysdges szakmai dll6sfoglal6s szab6lyainak megtartdsiir6l.

o/ Gondoskodik a csoport iigykdrdbe tartoz6 iigyiratok kell6 szinvonahi 6s

hatarid6ben tdrtdn6 elint6z6s6r<il, az elint6z6st megel<iz6 egyeztet6sek
lefolytat6sar6l 6s j avaslatainak az egysdgvezelo r6sz6re tdrt6n6 6tadrisar6l.

p/ Figyelemmel kis6ri a csoport tigyint6zdssel megbizott 6s iigykezel6st ell6t6
dolgoz6inak a tev6kenysdg6t, rendszeresen beszrimoltatja 6ket feladataik
v6grehajt6s6r6l, figyelemmel kis6ri 6s 6rt6keli a csoport tagjainak fejl6d6s6t ds

munk6jrit.

q/ Rendszeresen ril€kozlatja az egysdgvezetot, (rajta keresztiil a magasabb vezetriket)
a csoport tev6kenys6g6r6l, a fontosabb tigyek 6ll6s6r6l 6s a fontosabb elvi
j elent6s6gii k6rd6sekr<il.



r/ Folyamatosan tAjdkozlatja a csoport dolgoz6it az iigykdrtiket 6rint6 6s a csoport

6ltal6nos tevdkenysdgdre vonatkoz6 iigyekr6l, a felettes vezet6k dltal
elrendelt intdzkeddsekr6l, feladatokr6l. Folyamatosan irrinymutatiist ad a csoportra
harul6 feladatok megold6sdhoz az el6ad6k sz6rniira.

s/ Elten6rzi a csoport munkafegyelm6t 6s biztositja annak megtart6s6t, javaslatot tesz

az eredm6nyes munka el6feltdteleinek biztosit6srira.

s/T6mogatja a csoport dolgoz6it szakmai tud6suk 6s ismereteik fejlesads6ben, 6s

javaslatot tesz az ehhez sztiksdges felt6telek biztosittlsA.ra.

t/ Javaslatot tesz, illet6leg elgondolisokat 6s k6relmeket vdlemdnyez a csoport
dolgoz6inak munkaiigyi vonatkoz6si iigyeivel kapcsolatban.

tyl Rangsorolja a csoport el6tt 6116 fontosabb munkafeladatokat, 6s azok v6grehajtisdra
sztiks6g szerint tervet kdszit.

r:/ Sziiksdg szerint munkaertekezletet tart a csoport dolgoz6inak.

iV Javaslatot tesz az egys6gvezetSnek a csoporton beltili rij rill6shely ldtesitdsdre 6s

betdltds6re, az alkalmas szemdlyek kivrllasaiisa tigy6ben folytatand6 tiirgyaliisra, a

csoport dolgoz6jiinak felment6sdre (munkaviszonyd.nak megsziintet6s6re), tov6bb6
vdlem6ny.t nyilvrlnit a csoport dolgoz6janak 6thelyez6sdre irinyul6
kezdem6nyezdsek iigydben.

v/ A csoport feladatkdr6t 6rint6 szerz6d6sek tigy6ben v6lem6nyez6 szerepe van.

w/ Folyamatosan biaositja a munkav€delmi 6s a tiizvddelmi szabdlyok betart6srit.

x/ Kiil6nds gonddal szervezi meg azoknak a munkiknak a v6grehajt6s6t, amelyek
sorin rij g6pek, irj technol6giti.'k, vagy rijitasok bevezet6sdnek sorsa d6lhet el, vagy
ahol valamely kis6rleti munka eredmdnyt mutat.

y/ Megszervezi a vezet6sdre bizott csoport tev6kenys6gdt, a jellemzd adatok dvkdzi
gy[jt6s6t, 6s az adatok felhasmriliis6val beszimol6jelent6seket k6szit.

z/ A csoporfvezet6 az int6zkeddseinek megt6tel6n6l, d6nt6seinek meghozatal6n6l, a
m6s szervezeti egys6gekkel val6 egytittmiikdddsn6l, a kiadminyozirsi 6s az
utalvrinyozasi jogrinak gyakorkisakor jelen szabiilyzat rendelkezdsei szerint jiir el.

zslA csoportvezet6t a vele egyet6rt6sben kijel6lt dolgoz6 - meghatrfuozott jogkdrben -
helyettesitheti.

6.7.2. A csoportvezet6k felel6ss6ge

a/ Felel6ss6ge kdzvetleniil az egysigvezetbvel szemben 6ll fenn.

b/ Felel6s a feladatkdr6be utalt miikdd6si folyamatok tartalmi helyess 6g66rt, a
vonatkoz6 jogszabrllyok, eljrir6si utasitiisok, szabilyzatok, igazgatii utasitrisok 6s
egydb munkautasit6sok betartris66rt 6s betartatAs66rt.



c/ Vele szemben a munkri,ltat6i jogol az illet6kes igazgat6helyettes egyet6rtdsdvel az

egys6gvezet6 gyakorolja.

d/ Felel6s toviibb6 az integriilt min6s6g- 6s kdmyezetiriinyitiisi rendszer fenntartasAdrt,

folyamatos fejlesztdsd6rt, s ezen keresztiil a Trirsas6g tev6kenysdg6nek folyamatos
javitds66rt.

7, A Trirsasrlg iigyint6z6inek hatdsktire, feladatktire, felelSss6ge

7.1. Az iigyint6z6k hatfskiire, feladatktire

a,/ A felettes vezet6 6lta1, valamint a hat6lyos bels6 szab6lyzatok, utasit6sok 6s a
munkakdri leirrisok alapjan meghat6rozott tigykdr, illewe a munkatervben
megdllapitott feladatok megfelel6 ellitrlsridrt, tovdbb6 a kiosztott iigyek hatri.rid6re

tdrt6nS szakszeni elint6zds66rt els6sorban az iigyint6z6 a felel5s.

b/ Az tgyintdz6re vonatkoz6 szab6lyok ir6nyad6k a csoporrvezet6re, valamint
esetenk6nt az iigy iinrill6 int6z6s6t v6,gzb vezetoflllitsi dolgoz6ra is.

cl Az :jgyint€zb munkdjrit a hatiilyos jogszab6lyok, bels6 munkautasitasok
(szabdlyzatok, igazgal6i utasitrisok, egy6b munkautasitrisok) szabv6nyok 6s

ir6nyelvek szerint iin6ll6an v6gzi.

d/ Az iigyek elint6z6s6re vonatkoz6 tervezeteket az igyntlzo a t6ny6ll6s alapos,
rendszeres 6s komplex vizsgiiata, az d,sszeftiggesek sokoldahi feltiriisa alapj6n, a
jogszabdlyi rendelkez6sek megtarLis6val 6s 6rv6nyesit6sdvel, az el6irt halirrrd re az
tigyint6z6si szabrilyok szerint tartozik elk6sziteni. A kiadmanyozisra a javaslatot az

iigyint6zSnek kezdemdnyez6en, v6gleges elint6z6sre tdrekedve kell el6terjesaenie.
Sztiksdg eset6n tdbbf6le megoldisra kell javaslatot kidolgoznia.

e/ A megfelelS iigyint6z6s drdek6ben az iigyintdz<i

Kdteles alaposan ismemi 6s alkalmazni a jogszab6lyokat, valamint az egydb
szakmai rendelkezdseket, tov6bb6 t6nyleges befejez6stikig rendszeres
figyelemmel kisdrni az iigyeket.

Jogosult - az iigyk6rdnek, illetve hatriskdrdnek megfelel6 kapcsolatok keretdben
- sz6beli vagy ir6sbeli (el6k6szitri, taj6koz6d6, megalapoz6) kdzbens6
int6zkeddseket tenni, illetve az iilliispontok egyeztet6sdre iranyul6 trirgyaliisokat
kezdem6nyezni.

fl Ha az iigyint6z6 az tgyet hat6skdr6ben bri,rmilyen okb6l nem tudja elint6zni, az
akad6lyok6l felettes6nek kdsedelem ndlkiil k6teles jelentest tenni.

h/ Az igyintdz6nek 6ltakiban a kdzvetlen felettes ad utasitilst. Fels6bb vezet6k
utasilisaikat :iltal6ban a szolg6lati fton - az als6bb vezet6k ritjdn - kdzlik. Indokolt

g/ Az ngyintdzo a k6zvetlen vezet6jdnek van aliiLrendelve. A kiadmriny tervezeteket
neki terjeszi el6.



esetben azonban a felsribb vezet6k k6zvetlentl is adhatnak utasit6st az

tigyint6z6nek valamely iigy- elint6zdsdre, vagy feladat elkiuisira ilyenkor azonban
az tgynt'm a kapou utasitasr6l kdteles a kdzvetlen felettesdt tiij6koaatni.

il Ha az iigl intdz<i az iigy elint6z6s6re vonatkoz6 utasitlissal nem 6rt egyet, jogosult
vdlemdnydt az tgy irataira r6vezetni, az utasiuist azonban - a Munka
Tdrv6nykdnyvdben foglalt esetek kivdtel6vel - kttteles vdgrehajtani es az igyel az

utasitas szerint elintdzni.

j/ A kiadott rlll6sfoglallsnak (intdzkeddsnek) a felettes vezet6 altal m6dositott
r6sz66rt, valamint az olyan rilleisfoglal6s6rt (int6zked6sdrt) amelyet az tigyintdzS a

felettes vezet6 utasit6sa szerint k6szitett el, az utasitast ad6 felettes vezet6 fele[6s.

k/ A fels6bb vezet6k a diint€seket - sihg6s 6s kiv6teles esetekt6l eltekintve - az iigykdr
szerint illet6kes szorvezeti egys6gek d6ntds-el6k6szit6 tevikenys6ge alapjdn 6s

azok 6ll6sfoglal6srinak ismeret6ben hozzil<.

l/ A nagyobb jelent6s6gri, szdlesebb szakmai ddntds-el6kdszit6st ig6nyl6 k6rddsek
targy6ban a vezet6k az iigyint6z6ket - a sziiksdghez k6pest - kdzvetleniil is
bevonhatj6k.

7.2. Az iiryint6z6k felel6ss6ge

al Az ngyint€zo, a jelen szabillyzatban foglalt kdtelezettsdgek teljesit6s66rt, a jogok
helyes gyakorldsd6rt az Mt.-ben ds a KSZ-ben foglalt fegyelmi 6s krirt6rit6si
felel6ss6ggel tartozik.

b/ Felel6s tovihbd az integr6lt min6s6g- 6s kdmyezetirdnyitisi rendszer fenntartrh6drt,
folyamatos fejlesa6s6drt, s ezen kereszttil a Tii.rsasiig tevdkenys6genek folyamatos
j avit6sridrt.

Minden egyes iigy vdgleges elint6z6s66rt a Szervezeti ds Mrikdddsi Szab6lyzatban
meghatrirozott illetdkessdgdnek megfelel6en kijel6lt szervezeti egys6g a felel6s.

- sziiksdg szerint egyeztetdst folytat le az drintett egysdgekkel az egys6ges 6lllspont
kialakit6sa 6rdek6ben,

- iisszehangolja az €rintett egys6gek v6lemdnyeit, vitris esetben az illetdkes vezet6 el6
terj esai ddntds vegett.

8. Szervezetierys6gekeryiittmiiktid6seaz iigrint6z6sben

Ha az tigy tdbb szervezeti egys6g tigykiirdt 6rinti, vagy az elintdzds tdbb szervezeti egys6g
v6lemdnye alapjan az egys6ges rillasfoglal6s kialakitesab6l, vagy intdzked6s megt6teldb6l 6ll,
az tgyinl|z€sre az iigy trlrgy6nak megfelel6en illetdkes szervezeti egyseg - az Iratkezel6si
Szzbiiyzat szerint - az iigyet:

- megktildi vdlemdny6nek kdzl6se vegett (6szrev6telezdsre, dll6sfoglakisa c6ljeb6l)
valamennyi 6rdekelt egys6gnek,



A kiildnbdzri vdlemdnyek el6zetes egyeztet€sdl az tigy d6nt6sre val6 el6kdszitdse sordn -
munkakapcsolat keretdben - az illet6kes egysdg iigyintdz6je (csoportvezet6je) is

kezdemdnyezheli ds lefolytathatja.

A megkeresett egys6g v6lem6ny6nek (6szrevdteleinek, ti{hisfoglal6sainak) kdddsdre az
iratkezelds szabrilyai az ininyad6k.

Az elintdz6sre illet6kes egysdg tigyintdz6je a kdzrilt, illetve az egyeztetett v6lem6nyekben
kifejtett - sziiks6g eseten azok dsszehangoLisrival kialakitott - 6lLisfoglaLisok alapjan k6sziti el
ds terjesai e16 az elint6z6sre vonatkoz6 tervezetet, feliilvizsgrllat, illewe kiadmrlnyozis vdgett.

lY. 2A16 rendelkez6sek

Ezen szabiiyzat 2020. szeptember 15. napj:i.n l6p hatilyb4 ezzel egyidejtile g a 2016.dprilis 6.
napjdn hatrilyba l6pett Szervezeti 6s Mr.ikdddsi Szabilyzat 6. villtozata hatrilydt vesai.
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