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A21/2021. Szabályzat

a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezetéről és
működéséről (1. kiadás)

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, és hatálya

A jelen szabályzat - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) rendelkezései, valamint a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (továbbiakban Társaság vagy FŐTÁV Nonprofit Zrt.) Alapszabálya
alapján - a Társaság tevékenységi körét, szervezetét, és működési rendjét határozza meg.

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerves részének kell tekinteni azokat a társasági
szabályzatokat, utasításokat, körleveleket és közleményeket, amelyek a működéssel
kapcsolatos feladatok végrehajtásának részletes előírásait tartalmazzák. Ezen dokumentumok
a jelen Szervezeti és Működési Szabályzattal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhatnak.

A Szervezeti és Működési Szabályzat nem helyettesítheti a Társaság egészének, vagy
bármely szervezeti egységének tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, és
irányelveket. Ezek megismerése és alkalmazása éppúgy kötelező, mint a jelen szabályzatban
előírtaké.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot minden olyan feladatra és tevékenységre
alkalmazni kell, amely a részvénytársaság egészének, vagy valamely szervezeti egységének
tevékenységi körével - közvetlenül vagy közvetve - összefügg.

A szabályzat hatálya kiterjed a részvénytársaság minden szervezeti egységére, illetve a
Társasággal munkaviszonyban álló minden munkavállalóra.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja a FŐTÁV Nonprofit Zrt. hosszú távú
stratégiájában megfogalmazott stratégiai célkitűzések teljesítéséhez szükséges szervezeti és
működési feltételeket.

I. Szervezeti és Működési Szabályzat

1. A Társaság adatai

1.1. A Társaság alapítója

A Társaság alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban „Alapító”).

1.2. A Társaság részvényese

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052
Budapest, Városház u. 9-11.) (a továbbiakban „BVH Zrt.” vagy „Részvényes”)

1.3. A Társaság cégneve, rövidített neve, idegen nyelvű elnevezései

A Társaság teljes cégneve:
- FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
A Társaság rövidített elnevezése: FŐTÁV Nonprofit Zrt.
A Társaság idegen nyelvű elnevezései:
A Társaság cégjegyzékszáma: 01-10-042582

1.4. A Társaság székhelye

- 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
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1.5. A Társaság telephelyei és fióktelepe

1.5.1. Telephelyek

- 1116 Budapest, Barázda köz 9-11. (Barázda u. 12.)
- 1133 Budapest, Béke utca 137-139.
- 1144 Budapest, Füredi út 53-63.
- 1032 Budapest, San Marco u. 55.
- 1181 Budapest, Benedek Elek u. 13-15.
- 1116 Budapest, Barázda u. 20-30.
- 1223 Budapest, Rákóczi út 17.
- 1158 Budapest, Késmárk u. 2-4.
- 1037 Budapest, Kunigunda útja 49.
- 1173 Budapest, Bakancsos u. 10.
- 1093 Budapest, Gyáli út 17-19.
- 1142 Budapest, Mogyoródi út 41.
- 1142 Budapest, Tatai út 95.
- 1184 Budapest, Lakatos út 44b.
- 1151 Budapest, Mélyfúró utca 10-12.

1.5.2. Fióktelepek

- 8600 Siófok, Tihany u. 16-20.

1.6. Jogutódlás

- a Társaság a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Távfűtő Művek általános jogutódja
- a Társaság jogelődei a FŐTÁV-KOMFORT Kft., a FŐTÁV-Kiserőmű Kft. és az IMMODUS Zrt.

2. A Társaság irányítási és ellenőrzési rendszere

2.1. A Társaság Alapítója és Részvényese

A Társaságnál közgyűlés nem működik. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben - a Ptk.
3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az Alapító vagy a Részvényes írásban
dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt értesíteni köteles.

Az Alapító és a Részvényes jogait és kötelezettségeit, valamint a kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyeket az Alapszabály szabályozza.

2.2. A vezérigazgató

Az Alapító a Ptk. 3:283. §-ában biztosított lehetőséggel élve Igazgatóság helyett egy vezető
tisztségviselő (vezérigazgató) működését határozta el a Társaságnál. Ennek megfelelően az
igazgatóság tekintetében a törvényben meghatározott jogokat a vezérigazgató az Alapszabály
szerint az Alapítóval és a Részvényessel megosztva gyakorolja.

A vezérigazgatóra vonatkozó szabályokat, a vezérigazgató jogait és kötelezettségeit,
valamint feladat és hatáskörét az Alapszabály, a Javadalmazási szabályzat, a BVH Zrt.
ösztönzési keretszabályzata, valamint jelen SZMSZ 3.2.1. pontja tartalmazza.

A vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat az Alapító
és a Részvényes megosztva gyakorolja, az Alapszabály VII. fejezet 1.) pontja, valamint a
Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.)
Főv. Kgy. rendelete 1. sz. melléklete 2.30. pontja szerint.

A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság munkavállalóira
átruházni. A vezérigazgató a munkaszervezet irányítójaként gyakorolja a Társaság
munkavállalói felett - a jelen SZMSZ 3.4.1 és 3.4.2 pontja szerint - a munkáltatói jogokat.
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2.3. A Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályokat, valamint a Felügyelőbizottság feladat és
hatáskörét az Alapszabály tartalmazza, mely értelmében a Felügyelőbizottság köteles a
Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni,
ellenőrizni.

2.4. A könyvvizsgáló

A könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat, valamint a könyvvizsgáló feladat és hatáskörét az
Alapszabály tartalmazza.

2.5. Belső ellenőri tevékenység (Belső ellenőrzési osztály)

A Belső ellenőrzési osztályt a Belső ellenőrzési osztályvezető irányítja.
A belső ellenőrzésre, a Belső ellenőrzési osztályra vonatkozó szabályokat, valamint a belső

ellenőrzési osztályvezető feladat és hatáskörét jelen SZMSZ III. 1.2. pontja és a vonatkozó belső
szabályzat tartalmazza.

2.6. Megfelelést támogató tevékenység, szervezet

A Társaság vezérigazgatója a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső
kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően a
Felügyelőbizottsággal szorosan együttműködve megfelelési tanácsadókból álló megfelelést
támogató szervezeti egységet működtet.

2.7. Belső kontrollrendszer

A Társaság belső kontrollrendszert működtet az alábbi célok elérése érdekében:
a) a működés eredményessége és hatékonysága,
b) a pénzügyi jelentések megbízhatósága,
c) megfelelés a jogszabályi előírásoknak,
d) védelem a szervezet erőforrásainak nem rendeltetésszerű használatától, veszteségektől.
A belső kontrollrendszer elemei a megfelelő kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer,

kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszer, monitoring-rendszer, melynek
az alapelveit, az egyes részterületekre vonatkozó vállalatcsoport-szintű szabályzatok, illetve a
Társaság belső előírásai tartalmazzák.

A belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért a vezérigazgató
felel.

A belső kontrollrendszer működéséről a megfelelési tanácsadó értékelést készít és a
vezérigazgató erről szóló, a Felügyelőbizottság részére megküldendő éves nyilatkozatát
előkészíti.

2.8. A BVH Zrt. vállalatcsoportra vonatkozó irányítási elvek

Az irányítási elveket a - BVH Zrt. és az Alapszabálya tartalmazza, mely szerint az egységes
üzleti célok elérése érdekében a vállalatcsoport irányításában a BVH Zrt. mint a Társaság
tulajdonosa az alábbi jogosítványokkal rendelkezik:

2.8.1. A BVH Zrt. jogai és kötelezettségei különösen

a) döntéshozatal előkészítése
b) vállalatcsoporti szabályzat-alkotás
c) vállalatcsoporti működés gazdasági támogatása
d) vállalatcsoporti hatékonyságjavító együttműködési lehetőségek feltárása
e) stratégiaalkotás támogatása
f) belső szabályozás támogatása
g) gazdasági tervezési folyamatok támogatása
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h) gazdasági kontrolling-monitoring szolgáltatás
i) belső kontrollrendszer támogatása

2.8.2. A Társaság jogai és kötelezettségei különösen

a) együttműködés a BVH Zrt.-vel
b) a vállalatcsoport üzleti érdekeinek megfelelő működés
c) jogszabályok, hatósági határozatok betartása
d) általános beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség
e) speciális beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség
f) közös beszerzési rendszerben történő részvétel

2.9. Adatvédelmi tisztviselő

A Társaság a személyes, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére
vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése
érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016.
április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (a
továbbiakban: Infotv.) szerinti jogállásban, valamint az ott meghatározott feladat és
hatáskörrel.

Az adatvédelmi tisztviselő ezen feladatait az egyéb munkaviszonyból származó feladataitól
függetlenül, közvetlenül a vezérigazgató alá rendelten végzi, közvetlenül a vezérigazgatónak
tartozik felelősséggel, azzal, hogy a feladatai ellátásával kapcsolatban nem utasítható.

3. Általános szervezeti alapelvek és szabályok

3.1. Cégjegyzés, bankszámla feletti rendelkezés, aláírási, teljesítés-igazolási és
utalványozási jog, képviselet

3.1.1. Általános cégjegyzés

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való
jogosultság.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság cégbélyegzővel vagy egyéb módon
nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult személy a nevét -
közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon rögzített formában - aláírja. A cégjegyzési jog
gyakorlóit az aláírt dokumentumban név szerint meg kell jelölni.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
a) a Társaság vezérigazgatója, önállóan,
b) a Társaság szakterület szerint eljáró vezérigazgató-helyettese egy másik

vezérigazgató-helyettessel együttesen, a vezérigazgató távollétében vagy akadályoztatása
esetén a vezérigazgató 3.2.2. pont szerinti helyetteseként eljárva

c) A Társaság szakterület szerint eljáró vezérigazgató-helyettese a vezérigazgató
távollétében vagy akadályoztatása esetén a 3.2.2. pont szerinti helyetteseként eljárva és a
vezérigazgató eseti felhatalmazása alapján valamely cégjegyzési joggal rendelkező igazgató
vagy főosztályvezető együttesen

d) a Társaság valamely, a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat szerint erre
feljogosított, cégjegyzési joggal felruházott munkavállalója egy másik, erre feljogosított és az
előbbi aláíróval együttes aláírásra jogosult, cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóval
együttesen

A munkavállalók felhatalmazása történhet belső szabályzatban vagy egyedi
dokumentumban, és a cégjegyzési jog gyakorlása korlátozható időben valamint meghatározott
ügyekre, azzal, hogy a c) és d) pont szerinti esetekben cégjegyzésre való jogosultság csak
meghatározott ügyekre, feladatokra korlátozva adható.
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Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített korlátozások nem gyengíthetők a
munkavállalóknak adott felhatalmazásban, az ennek ellentmondó felhatalmazás csak a
Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített korlátozásokon belül érvényes.

3.1.2. A cégjegyzési jog gyakorlása

A cégjegyzésre jogosult munkavállalók cégjegyzési jogokat az alábbiak szerint
gyakorolhatják.

A munkavállalók cégjegyzésre való jogosultsága nem terjed ki Társaság Alapszabályában és
a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatában a Társaság Alapítója, vagy Részvényese
kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekre.

A Társaság tulajdonában, használatában álló ingatlanokkal kapcsolatos meghatározott
ügyekben az cégjegyzési jog gyakorlása akként történik, hogy

a) az ingatlannal történő rendelkezés (tulajdonjog átruházása, megterhelése) esetén a
vezérigazgató önállóan

b) vezetékjog bejegyzésével, törlésével kapcsolatos ügyekben a vezérigazgató-helyettes és
valamely igazgató együttesen, vagy bármely kettő, erre felhatalmazott, cégjegyzési joggal
rendelkező munkavállaló együttesen ír alá kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi ellenjegyzéssel.

c) egyéb ingatlan-nyilvántartási eljárásokat vagy a Társaság javára bejegyzett vezetékjogot
érintő, kötelezettségvállalással nem járó nyilatkozatokat bármely kettő, erre felhatalmazott,
cégjegyzési joggal rendelkező munkavállaló együttesen ír alá.

3.1.2.1. A Társaság szerződéseinek cégjegyzése

A 300 millió forint értékhatárt meghaladó szerződések aláírása vagy ezen értékhatárt
meghaladó kötelezettségvállalás a 3.1.1. pont a), b) vagy c) pontjára figyelemmel az alábbiak
szerinti cégjegyzéssel történhet:

a) a vezérigazgató önállóan írja alá a szerződést
b) a vezérigazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult

vezérigazgató-helyettesek együttesen írják alá a szerződést
c) a vezérigazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítésére jogosult,

szakterület szerint eljáró valamely vezérigazgató-helyettes valamely olyan igazgatóval vagy
főosztályvezetővel együttesen, aki a vezérigazgatótól erre vonatkozóan előzetesen eseti
felhatalmazást kapott.

A 300 millió forint értékhatárt meg nem haladó szerződések aláírása vagy ezen értékhatárt el
nem érő kötelezettségvállalás a 3.1.1. pont d) pontjára figyelemmel a Társaság valamely, a
kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat szerint erre feljogosított, cégjegyzési joggal
felruházott munkavállalója egy másik, erre feljogosított és az előbbi aláíróval együttes aláírásra
jogosult, cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóval együttesen történhet.

Az értékhatár számításánál az egyszeri teljesítéssel teljesedésbe menő szerződéseknél az
adott termék, szolgáltatás ellenértékét; folyamatos teljesítésű szerződések esetében a
határozott idejű szerződéseknél a szerződés teljes időtartamára vonatkozó ellenértéket,
határozatlan idejű szerződéseknél a 12 hónapra és a felmondási időre vetített ellenértékének
összegét kell figyelembe venni.

3.1.2.2. Az egyéb, joghatás kiváltására irányuló dokumentumok cégjegyzése

A szerződésnek vagy kötelezettségvállalásnak nem minősülő, de joghatás kiváltására
irányuló dokumentumok, levelek, nyilatkozatok cégszerű aláírására az ügyben érintett
szervezet egy vagy több munkavállalója hatalmazható fel.

Joghatás kiváltására irányuló standard dokumentumok esetén az adott ügyben érintett
szervezet vezetője (vezérigazgató-helyettes, igazgató, főosztályvezető) által az adott levél
típusra vonatkozó jóváhagyást követően a szervezet két cégjegyzési joggal rendelkező
munkavállalója is feljogosítható, ezen levelek cégszerű aláírására Üvegházhatású gázokkal
kapcsolatos ügyintézésre és ellenjegyzésre a vezérigazgató által erre kijelölt munkatársak
jogosultak.

3.1.3. Bankszámla feletti rendelkezés
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A bankszámla feletti rendelkezés szabályait a cégjegyzésre vonatkozó általános szabályok
figyelembevételével a vonatkozó belső szabályzat határozza meg.

3.1.4. Teljesítésigazolási jog

A teljesítésigazolás szabályait a vonatkozó belső szabályzat határozza meg.

3.1.5. A Társaság jogi képviselete

A Társaság jogi képviseletének rendje jogszabály által meghatározott. A Társaság kamarai
jogtanácsosai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyakorolják aláírási, ellenjegyzési és
képviseleti jogosultságukat.

3.1.6. Utalványozási jog

Az utalványozási jog készpénzzel, bankszámlapénzzel, anyagokkal, munkaeszközökkel,
munkatárgyakkal és szerszámokkal, egyéb berendezésekkel való gazdálkodást, illetve a célnak
megfelelő, szükséges mennyiségű és az utalványozó által elszámoltatott kiutalást jelent.

Az utalványozási jog szabályait a cégjegyzésre vonatkozó általános szabályok
figyelembevételével a vonatkozó belső szabályzat határozza meg.

3.1.7. A Társaság által használt bélyegzők

A cégbélyegző tartalmazza a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság szöveget, a FŐTÁV Nonprofit Zrt. logóját és sorszámot.

A cégbélyegző használatára a cégjegyzésre felhatalmazott munkavállaló jogosult.
A szervezeti egységek a hatáskörükbe tartozó ügyben jogosultak szervezeti egység bélyegző

használatára. A szervezeti egység bélyegző a „FŐTÁV Nonprofit Zrt.” szöveget, a FŐTÁV
Nonprofit Zrt. logóját, a szervezeti egység, valamint a részegység megnevezését, egy
szervezeti egységnél megtalálható több szervezeti egység bélyegző esetében sorszámot
tartalmaz.

A Társaság kamarai jogtanácsosként bejegyzett jogtanácsosai jogosultak jogtanácsosi
bélyegző használatára, amely a jogtanácsos kamarai nyilvántartás szerinti nevét, a „kamarai
jogtanácsos” szöveget, a jogtanácsos kamarai azonosítóját, a „FŐTÁV Nonprofit Zrt.” szöveget,
a Társaság székhelyének címét és logóját tartalmazza.

Bélyegzőt használó munkavállaló felelősséggel tartozik annak használatáért.
A bélyegző használatának, igénylésének, kiadásának, visszavételének és nyilvántartásának

rendjéről külön szabályozó rendelkezik, amely további bélyegzőtípust is meghatározhat.

3.2. A munkaszervezet vezetőinek általános feladat- és hatásköre

A munkaszervezet vezetőinek feladatköre mindenekelőtt a Társaság tulajdonosa, illetve
vezérigazgatója által meghatározott, valamint a Társaság jóváhagyott hosszú távú
stratégiájában szereplő feladatok részletes megtervezését, a feladatok hatékony végrehajtását
biztosító munkafolyamatok és szervezeti struktúra kialakítását, a beosztott munkavállalók
irányítását, valamint a feladatok elvégzésének ellenőrzését foglalja magában. Feladatuk az
irányításuk alá tartozó munkavállalók munkakultúrájának, magatartáskultúrájának és
felkészültségének a fejlesztése.

A munkaszervezet vezetőinek feladatköréhez megfelelő hatáskör (döntési, javaslattételi,
véleményezési, jóváhagyási, végrehajtási, ellenőrzési és közvetlen irányítási jogosítvány)
társul, így a munkaszervezet vezetői feladataik ellátásáért teljes felelősséggel tartoznak.

A munkaszervezet egyes vezetői szintjein tevékenykedő vezetők részletes feladat- és
hatáskörét a következő pontok tartalmazzák. (A szervezeti egységekre lebontott feladat és
hatásköri pontok a III. fejezetben találhatók.)

A Társaság működése szempontjából a feladat és hatáskör tekintetében az 1. sz. függelék
szerinti vezetői beosztásokat különböztetjük meg.

3.2.1. Vezérigazgató
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A vezérigazgató feladatát és hatáskörét a Társaság Alapszabálya szabályozza.
A vezérigazgató a Munka Törvénykönyve alapján vezető állású munkavállalónak minősül.

3.2.2. Vezérigazgató-helyettesek

A vezérigazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítésére - beleértve a
munkáltatói jogokat a 3.4.2. pontban leírtak szerint - a vezérigazgató-helyettesek jogosultak. A
vezérigazgató helyetteseként a szakterületileg illetékes vezérigazgató-helyettes és egy másik
vezérigazgató-helyettes együttesen jogosult eljárni.

A vezérigazgató-helyettesek részt vesznek a Társaság irányításában. Kötelesek a
jogszabályokban és a belső előírásokban megszabott feladatokat végrehajtani, illetve a
közvetlenül alárendelt szervek vezetőivel végrehajtatni és a végrehajtást ellenőrizni. Ezen
belül:

a) részt vesznek a Társaság stratégiájának és Integrált Irányítási Politikájának kialakításában,
b) közreműködnek a társasági stratégiai és üzleti tervek kidolgozásában és a végrehajtás

ellenőrzésében,
c) irányítják és koordinálják a hozzájuk tartozó szervezeti egységek munkáját,
d) irányítják, ellenőrzik, beszámoltatják és értékelik az irányításuk alá tartozó szervezeti

egységek vezetőit,
e) biztosítják az eredményes, hatékony és biztonságos munkavégzéshez szükséges

munkakörülményeket, munkafeltételeket és az IIR működtetésének feltételeit,
f) feladatuk a társasági tulajdon védelme,
g) kötelesek az üzleti titkot megőrizni,
h) javaslatot tesznek a közvetlen irányításuk alá tartozó vezetők kinevezésére, elkészítik a

névre szóló munkaköri leírásaikat,
i) biztosítják az irányításuk alá tartozó vezetők szakmai fejlődését, és javaslatot tesznek

továbbképzésükre,
j) munkáltatói jogkörükbe nem tartozó kérdésekben javaslatot tesznek a vezérigazgatónak,

szükség esetén javaslatot tesznek az egész Társaság szervezeti felépítésére és működésére
vonatkozóan,

k) felügyelik, korrigálják és ellenőrzik a szakmai illetékességükbe tartozó gazdasági, ügyviteli
és technológiai munkafolyamatokat,

l) elrendelik a rájuk vonatkozó jóváhagyott társasági, stratégiai és üzleti tervek
megvalósításával kapcsolatos szakterületi feladatokat,

m) végrehajtják az illetékességi körükbe tartozó munkavédelmi feladatokat, döntenek az
intézkedést kívánó ügyekben,

n) munkáltatói jogokat gyakorolnak a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 3.4.2
pontjában leírtak szerint.

A vezérigazgató-helyettesek a Munka Törvénykönyve alapján vezető állású munkavállalónak
minősülnek.

3.2.3. Igazgatók

Az igazgatók részt vesznek a Társaság működési feltételeinek biztosításában,
szabályozásában, valamint irányítják szervezeti egységük munkáját a következők szerint:

a) részt vesznek a Társaság stratégiájának és Integrált Irányítási Politikájának kialakításában,
stratégiai és irányítási feladatok ellátásában,

b) közreműködnek a Társaság üzleti tervének kidolgozásában,
c) irányítják, ellenőrzik, beszámoltatják és értékelik a hierarchikus rendben hozzájuk

beosztott vezetők munkáját,
d) biztosítják az eredményes, hatékony és biztonságos munkavégzéshez szükséges

munkakörülményeket, munkafeltételeket, a helyettesek rendelkezésre állását, valamint a
kapcsolt munkaköri feladatok elosztását,

e) feladatuk a társasági tulajdon védelme,
f) kötelesek az üzleti titkot megőrizni,
g) kiválasztják a közvetlen irányításuk alá tartozó vezetőket, elkészítik a névre szóló

munkaköri leírásaikat,
h) biztosítják az irányításuk alá tartozó vezetők szakmai fejlődését, és javaslatot tesznek

továbbképzésükre,
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i) meghatározzák az irányításuk alá tartozó szervezeti egység munkafolyamatát,
munkamódszerét,

j) koordinálják szervezetük együttműködését a Társaság többi szervezeti egységeivel,
k) munkáltatói jogokat gyakorolnak a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 3.4.2.

pontjában leírtak szerint,
l) munkáltatói jogkörükbe nem tartozó egyéb kérdésekben javaslatot tesznek az illetékes

döntéshozónak,
m) A Kollektív Szerződés V.2. pontjában szabályozott hátrányos jogkövetkezmények - a

személyi alapbércsökkentés kivételével - jogkörét gyakorolják a Kollektív Szerződésben leírtak
szerint.

3.2.4. Főosztályvezetők vagy szolgáltatásvezetők és osztályvezetők

A főosztályvezetők vagy szolgáltatásvezetők és osztályvezetők utasítási joggal rendelkeznek
az irányításuk alá tartozó vezetők és beosztott munkavállalók vonatkozásában. Továbbá:

a) végrehajtják a munkaköri leírásukban foglaltakat,
b) közreműködnek a Társaság hosszú távú stratégiájának és Integrált Irányítási Politikájának

kialakításában, a tulajdonos által jóváhagyott stratégia feladatok végrehajtásának
irányításában, számonkérésében,

c) kialakítják a szervezetükön belüli munkamegosztást, a feladatok, feladatkörök
elhatárolását, megszervezik a végrehajtást és az elvégzett feladatok ellenőrzését, a
helyettesek biztosítását,

d) koordinálják a szervezeti egységnek a Társaság más szervezeti egységeivel kapcsolatos
tevékenységét,

e) biztosítják az eredményes, energia hatékony és biztonságos munkavégzés
munkakörülményeit, személyi és tárgyi feltételeit, figyelembe véve a kapcsolt munkaköri
feladatokat is, (pl.: munkahely, feladat, munkaeszközök, segédlet, információk, stb.),

f) feladatuk a társasági tulajdon védelme,
g) kötelesek az üzleti titkot megőrizni,
h) programozzák szervezeti egységük feladatait csoportokra, illetve személyekre, ellenőrzik a

végrehajtást,
i) gondoskodnak az előírt nyilvántartások naprakész vezetéséről, jelentési, adatszolgáltatási,

elszámolási kötelezettségek határidőre történő teljesítéséről,
j) felelősek a belső szabályzatokban, szakmai irányelvekben meghatározott, a rájuk

vonatkozó feladatok ellátásáért,
k) javaslatot tesznek a munkavállalók továbbképzésére,
l) értékelik a beosztott munkavállalók munkáját,
m) elkészítik és jóváhagyják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkavállalóinak

névre szóló munkaköri leírásait,
n) jóváhagyják az irányításuk alá tartozó munkavállalók szabadságának beosztását,

engedélyezik igénybevételének időpontját,
o) igazolják a munkavállalók munkában töltött idejét,
p) döntenek a társasági és szakmai szabályzatok által illetékességi körükbe sorolt feladatok

intézkedést kívánó ügyeiben,
q) gyakorolják az átruházott hatáskör szerinti utalványozási jogosultságukat,
r) munkáltatói jogokat gyakorolnak a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 3.4.2.

pontjában leírtak szerint

3.2.5. Üzemvezetők, csoportvezetők, művezetők

A fenti vezetők:
a) végrehajtják a névre szóló munkaköri leírásukban foglaltakat,
b) közreműködnek a Társaság hosszú távú stratégiájának és Integrált Irányítási Politikájának

kialakításában, a tulajdonos által jóváhagyott stratégia feladatok végrehajtásában,
c) biztosítják a rájuk bízott szervezeti egység feladatainak végrehajtását,
d) gondoskodnak a munkafolyamatok gazdaságos megszervezéséről,
e) figyelik az eszközök szakszerű használatát, gondoskodnak állagmegóvásukról, a társasági

tulajdon védelméről,
f) gondoskodnak a műszaki és minőségi előírások, szabályok és technológiai fegyelem

betartásáról,
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g) biztosítják a munkafegyelem és a munkarend betartását, a munkaidő optimális
kihasználását, helyettesek rendelkezésre állását,

h) értékelik a beosztott munkavállalók munkáját
i) gondoskodnak a biztonságos, energia hatékony, egészséges munkavégzés feltételeiről,
j) biztosítják a balesetmentes, biztonságos munkavégzés feltételeit, a balesetelhárítási,

egészségvédelmi és a tűzrendészeti szabályok betartását,
k) felelősek a társasági szabályzatokban, szakmai előírásokban meghatározott, személyükre

vonatkozó feladatok ellátásáért,
l) javaslatot tesznek és közreműködnek saját szervezeti egységük működési területe

programjainak, feladatainak kialakításában,
m) utasítási joggal rendelkeznek az irányításuk alá tartozó munkavállalók felé,
n) meghatározzák a napi termelési feladatokat, felosztják a munkavállalók között és

ellenőrzik azok végrehajtását,
o) az irányításuk alatt álló munkavállalók:
i. szabadságának beosztását, igénybevételének időpontját jóváhagyják,
ii. a munkában töltött idejüket igazolják,
iii. elvégzett munkájuk mennyiségét és minőségét ellenőrzik,
p) javaslattételi joggal rendelkeznek közvetlen beosztottaik kiválasztásában,
q) kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

3.2.6. A vezetők kiemelt munka-, tűz-, környezetvédelmi és az energia hatékony működéssel
valamint az Integrált Irányítási Rendszer működtetésével összefüggő kötelezettségei, feladatai

3.2.6.1. A vezetők felelőssége

A vezetők felelősek -a biztonságvédelemért, valamint a compliance és minőségirányításért
felelős szervezeti egységek szakmai támogatása és felügyelete mellett - az egészséget és
környezetet nem veszélyeztető biztonságos és energia hatékony munkavégzés feltételeinek
biztosításáért, melyek közül kiemelt felelősségük:

a) munkabiztonsági és munkaegészségügyi, környezetvédelmi, minőségirányítási valamint a
tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása és betartatása,

b) a biztonságos és energia hatékony munkavégzés feltételeinek biztosítása, a
munkabiztonsági előírásoknak megfelelő, környezetre nem veszélyes, rendeltetésszerű
használatra alkalmas energia hatékony gépek, berendezések, munka- és védőeszközök
biztosítása,

c) a szakterület sajátosságainak megfelelő munka- tűz-, környezetvédelmi, minőségirányítási
és energiahatékonysági oktatások megtartása,

d) a munkabalesetek, környezeti károk és tűzesetek vizsgálatával kapcsolatos egyes, a
vonatkozó belső szabályzatokban előírt dokumentációk, nyilvántartások vezetése és
naprakészen tartása,

e) az egészséget és környezetet nem veszélyeztető biztonságos és energia hatékony
munkavégzés feltételeinek biztosításához szükséges intézkedések végrehajtása.

f) a munkabiztonságot, energiahatékonyságot és környezetvédelmet érintő társasági
intézkedések végrehajtása, végrehajtatása,

g) szakterületén, hatáskörében, a munkabiztonsággal, minőségirányítással,
energiahatékonysággal, kockázatkezeléssel és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok
ellátása,

h) a hatáskörébe tartozó szabályozásokban, szabványokban, technológiákban a Társaság
Munkavédelmi, Környezetvédelmi valamint Tűzvédelmi Szabályzatában rögzített munka- tűz-,
és környezetvédelmi előírások, érvényesítése,

i) a MIR kapcsolattartók és belső auditorok megbízása.

3.2.6.2. A biztonságvédelemért, valamint a compliance és minőségirányításért felelős
szervezeti egységek kiemelt munka-, tűz- és környezetvédelmi és minőségirányítási

felelőssége

Különösen:
a) Munka- és tűzvédelmi társasági szabályozások elkészítése, karbantartása,
b) a megelőzési stratégia munkabiztonsági szempontú kidolgozása,
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c) a munkabalesetek kivizsgálása, tűzesetek kivizsgálásában közreműködés
d) tűzvédelmi kockázati osztályba sorolások elvégzéséhez adatszolgáltatások osztályba

sorolások, tűzvédelmi eszközök ellenőrzésének végrehajtása
e) előzetes munka- és tűzvédelmi szempontú vizsgálatok elvégzése
f) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
g) az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
h) a biztonságvédelmi szempontú hatósági ellenőrzéseken a Társaság képviselete,

nyilatkozatok megtétele, a helyszínen felvett jegyzőkönyvek aláírása
i) környezetvédelmi és a hulladékkezelési tevékenységek ellenőrzése
j) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia ellenőrzésében
k) közreműködés a mentési tervek elkészítésében,
l) közreműködés a munkavédelmi kockázatértékelések elvégzésében
m) közreműködés a biztonságvédelmi oktatásokban, az éves, nem szakterület specifikus

oktatások lefolytatásában
n) az informatikai biztonsággal kapcsolatos elvárások betartatása
o) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok

ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti
közreműködés. A munkavállalók részletes munka- tűz- és környezetvédelmi feladatait, és
felelősségeit a Társaság munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályzatai
tartalmazzák.

p) Integrált Irányítási Kézikönyv készítése, karbantartása, javaslattétel az Integrált Irányítási
Politika módosítására.

3.2.7. Vezetők folyamatmenedzsment tevékenységgel összefüggő kötelezettségei, feladatai

Gondoskodnak az irányításuk alá tartozó folyamatgazdák feladatellátásának biztosításáról a
hatáskörükbe tartozó folyamatok tekintetében, a folyamatot érintő kritikus pontokat
meghatározzák és azok kiküszöbölése érdekében kezdeményezik, támogatják a kapcsolódó
folyamatok optimalizálását a vonatkozó belső szabályozásban foglaltaknak megfelelően.

3.2.8. Vezetők üzletmenet folytonosság fenntartásával összefüggő kötelezettségei, feladatai

Gondoskodnak az irányításuk alá tartozó szervezeti egységeknél az üzletmenet-folytonossági
(BCP) feladatok ellátásáról a vonatkozó belső szabályozás szerint.

3.3. A munkavállalók társasági jogállása, jogaik és kötelezettségeik

Munkavállalók mindazok, akik bármilyen formában, határozott vagy határozatlan időre a
Társasággal munkaviszonyban állnak.

A munkavállalók jogállását a Munka Törvénykönyve és a Kollektív Szerződés rendelkezései,
valamint az ezek alapján kötött munkaszerződés határozza meg.

3.3.1. A munkavállalók jogai

A munkavállalók jogosultak különösen:
a) igényelni a munkavégzéshez szükséges feltételeket,
b) megismerni feladatukat, hatáskörüket, és felelősségüket a munkaköri leírás, a vonatkozó

szabályzatok, illetve pontos szóbeli meghatározás alapján,
c) megismerni a Társaság célkitűzéseit, saját szervezeti egységük üzleti terveit, részt venni

ezek kialakításában, javaslatokat tenni munkájukkal összefüggésben,
d) munkájukkal és személyükkel kapcsolatban értékeléseket igényelni és megismerni,

ezekről véleményt nyilvánítani,
e) saját munkájukkal vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatban szóban vagy írásban

észrevételt tenni.

3.3.2. A munkavállalók kötelezettségei:

A munkavállalók kötelesek:
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a) a Szervezeti és Működési Szabályzatban - a szervezeti egység részére megállapított
feladatkörök alapján - a névre szóló munkaköri leírásban megállapított feladatokat ellátni,

b) a munkarendet és munkafegyelmet a jogszabályokban, valamint a Társaság belső
szabályozásaiban előírt a munkavégzéssel kapcsolatos magatartási előírásokat, a munka-, tűz-,
környezet-, személyes adat-, üzleti titok-, és a Társaság vagyonának védelmére, az
ügyfélkapcsolatok magas színvonalon tartására kiadott előírásokat, valamint az etikai
kódexben rögzített elvárásokat betartani, munkafeladatai, tevékenysége során azokra
figyelemmel lenni a külső és belső összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentésére és
elbírálására vonatkozó szabályok szerint eljárni, bejelentési kötelezettségének eleget tenni,

c) a társasági tulajdont óvni, megőrizni és gyarapítani,
d) a munkájukra vonatkozó jogszabályokat, hatósági és belső szabályozásokat betartani,

valamint a vezetőik által adott utasításokat végrehajtani,
e) a bizonylati rendet és fegyelmet betartani,
f) a biztonságvédelmi és IIR előírásokat betartani,
g) az informatikai biztonsággal kapcsolatos elvárásokat betartani,
h) munkájukat az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni,
i) az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és munkaidejüket

munkában tölteni, ez idő alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni,
j) munkatársaikkal együttműködni és olyan magatartást tanúsítani, hogy az más egészségét

és testi épségét ne veszélyeztesse,
k) munkatársaikat, feletteseiket segíteni feladataik teljesítésében,
l) az üzleti titkot megőrizni,
m) a Társaság célkitűzéseit, érdekeit megismerni és képviselni,
n) a munkaköri leírás keretei között köteles elvégezni valamennyi egyéb munkáltatói

utasításban vagy jogszabályban meghatározott feladatot.

3.3.3. A munkaköri leírás

Valamennyi munkakörre és valamennyi munkavállalóra vonatkozóan munkaköri leírást kell
készíteni. A munkaköri leírás kiadásával egyidejűleg a munkahelyi vezetők kötelesek az
elvégzendő feladatokat, valamint a munka egyéb, sajátos, elvárt követelményeit szóban is
ismertetni.

A munkaköri leírás különösen a következőket tartalmazza:
a) a munkavállaló beosztása, munkaköre,
b) feladata,
c) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezés,
d) a munkakörben elvárt alapvető követelmények,
e) a munkafolyamatba épített ellenőrzési pontok meghatározása,
f) kapcsolt munkaköri feladat megjelenítése.

3.4. Munkáltatói jogok és gyakorlásuk

3.4.1. Munkáltatói jogok

A munkáltatói jogok közé különösen az alábbiak tartoznak:
a) munkaviszony létesítés,
b) munkaszerződés módosítás,
c) munkaviszony megszüntetés,
d) a munka értékelése, díjazása,
e) a munka elrendelése (utasítási jog), ellenőrzése,
f) felelősségre vonás gyakorlása,
g) pótszabadság, fizetés nélküli szabadság engedélyezése.
A munkáltatói jogokat a Társaság vezérigazgatója gyakorolja. A vezérigazgató a munkáltatói

jogát részben saját maga, részben hatáskör átruházással beosztott vezetői útján gyakorolja. A
hatáskör átruházása történhet jelen szervezeti és működési szabályzatban vagy egyedi
intézkedésben, ideértve a munkavállaló munkaköri leírását is.

A munkáltatói jogok gyakorlásánál be kell tartani az érdekképviseleti szervek törvényes
jogait. E jogokat a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők kötelesek megismerni és tudomásul
venni.
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Minden vezető beosztású munkavállalót beosztottjaira nézve írásbeli és szóbeli utasítási jog
illeti meg.

3.4.2. A munkáltatói jogkör gyakorlása

3.4.2.1. Kizárólagos vezérigazgatói jogkörök

Valamennyi munkavállaló vonatkozásában kizárólag a vezérigazgató jogosult gyakorolni az
alábbi munkáltatói jogokat:

a) munkaviszony létesítése és megszüntetése,
b) munkaszerződések módosításában való megegyezés,
c) egyedi bérmegállapításban és egyedi béremelésekben való döntés,
d) a munkavállalók jelentős részét érintő munkaszerződés-módosítások esetében (pl.

bérmegállapodáson alapuló béremelés stb.) vagy teljesítményértékelés eredményeként fizetett
jutalom kifizetéséhez kapcsolódóan az ezzel kapcsolatos döntés, azzal, hogy a
munkaszerződés-módosítások és kapcsolódó iratok aláírása átruházott hatáskörben
vezérigazgató-helyettesi és igazgatói szinten együttes aláírással történik,

e) döntés azon juttatásról, előnyről, amely a jogszabályban, a Kollektív Szerződésben és a
munkaszerződésben foglaltaktól a munkavállaló javára eltér,

f) a lakásszerzési támogatás, illetve az esetleges egyéb kölcsön iránti kérelem elbírálása,
g) döntés a munkavállaló kitüntetéséről,
h) külföldi kiküldetés engedélyezése,
i) pótszabadság, 20 munkanapot meghaladó fizetés nélküli szabadság engedélyezése.
A vezérigazgató előrelátható távolléte, akadályoztatása esetére, illetve a vezérigazgató

egyedi döntése alapján a munkáltatói jogkör fentiek szerinti gyakorlásának jogát - írásos
meghatalmazás útján - az általa kijelölt és cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalókra
delegálhatja, az együttesség szempontjainak meghatározásával. Meghatalmazás hiányában két
vezérigazgató-helyettes együttesen, a humánpolitikai igazgató szignója mellett jogosult a fenti
jogkör gyakorlására.

3.4.2.2. A vezérigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

A 3.4.2.1. pontban foglaltakon túlmenően a vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a
vezérigazgató-helyettesek, a közvetlenül alá rendelt igazgatók, az önálló osztályvezetők fölött.

A vezérigazgatót a kizárólagos vezérigazgatói hatáskörbe nem tartozó munkáltatói jogainak
gyakorlásában az általa kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti.

3.4.2.3. A munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházása

a) A vezérigazgató jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását a Társaság más munkavállalóira
átruházni. A vezérigazgató az átruházott munkáltatói jogokat bármikor, indokolás nélkül
magához vonhatja és a munkáltatói jogkörgyakorlóként eljárhat.

b) Átruházott hatáskörben a kizárólagos vezérigazgatói munkáltatói jogok kivételével a
szervezeti egység vezetők jogosultak munkáltatói jogok gyakorlására a közvetlen irányításuk
alá tartozó egységek vezetői és az irányításuk alá tartozó munkavállalók fölött.

c) Átruházott hatáskörben munkáltatói jogkör gyakorlására jogosultak a munkahelyi vezetők
az alábbi körben:

ca) utasítási joggal rendelkeznek az irányításuk alá tartozó munkavállalók fölött,
cb) meghatározzák a napi feladatokat, felosztják a munkavállalók között és ellenőrzik azok

végrehajtását,
cc) az irányításuk alatt álló munkavállalók szabadságának beosztását, igénybevételének

időpontját jóváhagyják, a munkában töltött idejüket igazolják, elvégzett munkájuk mennyiségét
és minőségét ellenőrzik, értékelik a beosztott munkavállalók munkáját.

Azokban az esetekben, amikor az osztályon vagy üzemen belül csoportok kerülnek
létrehozásra az osztályvezető döntése alapján jelen c) alpont szerinti egyes munkáltatói
jogokat a csoportvezetőre delegálhatja.
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3.5. Munkakör átadás-átvétel, helyettesítés

3.5.1. Munkakör átadás-átvétel

Személyi változás esetén vagy a munkavállaló helyettesítésekor a munkakör
átadás-átvételére van szükség, amelynek keretében a folyamatban lévő ügyeket, a
munkakörrel kapcsolatos jogszabályokat és belső előírásokat át kell adni, illetve át kell venni.
Az ügyek hatályos szabályozás szerinti átadásáért az átadó munkavállaló és vezetője a felelős.

A vezető munkakörének átvételére a munkáltatói jogot gyakorló felettes vezető, beosztott
munkakörének átvételére pedig az illetékes szervezeti egység vezetője ad utasítást és jelöli ki
az átvevőt, illetve gondoskodik a kapcsolt munkaköri feladatot ellátó személy (az új
szerződésgazda, folyamatgazda, szabályozásgazda, adatgazda, stb.) kijelöléséről.

A 30 napot meg nem haladó helyettesítéskor az átadás az intézkedést igénylő ügyek
jegyzékének és szerződésgazdák esetében a kapcsolódó feladatok átadásával történik.

Végleges munkakör átadás és 30 napot meghaladó helyettesítés esetén átadás-átvételi
eljárást kell lefolytatni és jegyzőkönyvet kell felvenni.

A munkakör átadását, illetve átvételét legkésőbb a változást megelőző munkanapon kell
lefolytatni. Ez lehetővé teszi, hogy az átvevő munkavállaló a munkakör betöltésének kezdő
napján valamennyi ügyben kellő tájékozottsággal rendelkezzen.

Az átvevő munkavállaló felelőssége a teendők átvételekor kezdődik. Az átadó munkavállaló
az általa tett intézkedések hátrányos következményeiért - az átadástól függetlenül - a
jogszabályokban meghatározott ideig felel.

A munkakör átadás-átvételekor jelen kell lennie az átadó, illetve az átvevő munkavállalónak,
az átadó közvetlen felettesének. Értesíteni kell továbbá az Informatikai főosztályt, a Biztonsági
főosztályt valamint a Belső ellenőrzési osztályt. Amennyiben bármelyik fél az átadás-átvételi
eljáráson nem jelenik meg, a szükséges teendőket a helyettesítéssel megbízott munkavállaló,
vagy ennek hiányában közvetlen felettese köteles elvégezni.

Az átadás-átvételkor jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell különösen:
a) az azonnali intézkedést igénylő feladatokat, határidőket,
b) a folyamatban lévő munkák, feladatok határidejét, státuszát, a folyamatban lévő feladatok

jegyzékét,
c) vezetők és szerződésgazdák esetében a szakterületi szerződések jegyzékét, és a

kapcsolódó feladatokat,
d) vezetők esetében a szervezeti egység használatában lévő eszközök leltárjegyzékét,
e) vezetők esetében a szakterület által kezelt iratanyagok jegyzékét,
f) meg kell jelölni az egyéb kapcsolt munkaköröket és a vezetőnek gondoskodnia kell új

felelős kijelöléséről,
g) a leadott bélyegzők lenyomatát és nyilvántartási lap számát,
h) a szervezet működése szempontjából szükséges, a jelenlévő személyek bármelyike által

szükségesnek tartott egyéb anyagokat.
A munkakör átadás-átvétel részletes szabályait belső szabályzat tartalmazza.
A jegyzőkönyv egyes megállapításaira mind az átvevő, mind az átadó észrevételt tehet. A

jegyzőkönyvből egy-egy eredeti aláírással jegyzett példányt az aláírók, és az Irattár kap. A
jegyzőkönyv megőrzési ideje 10 év.

3.5.2. Helyettesítés

A munkaszervezet vezetőit munkáltatói jogkörükben a felettes vezető, egyéb szakmai
irányítási kérdésekben a megbízott alsóbb szintű helyettes, annak hiányában az adott
szervezeti egység struktúrájában a megbízott helyettessel azonos szinten álló vezető vagy a
kijelölt munkatárs helyettesíti. A helyettesítésre vonatkozó utalást a munkaköri leírásban is
rögzíteni kell. Megbízott helyettes esetén szükséges a helyettesített személy vezetőjének
előzetes jóváhagyása. A helyettesítés speciális, az általános szabálytól esetlegesen eltérő
formáit a III. fejezet feladat-/hatásköri leírása vagy belső szabályzat tartalmazza.

3.6. A Társaság működésének belső szabályozása, a compliance tevékenység



A szabályozó szabályozástárban közzétett szövege a szabályozó kiadására
jogosult által jóváhagyott szöveggel mindenben megegyezik.

Jogtár

14. oldal

A21/2021. Szabályzat  - a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezetéről és
működéséről (1. kiadás)
Hatály: 2021.IV.1. - 

A Társaság működését belső szabályozási rendszer határozza meg a belső előírások
szabályzatában foglalt módon, továbbá a Társaság menedzsmentjének dokumentált és
közzétett Integrált Irányítási Politikája, az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO
45001” MSZ EN ISO 50001, MSZ EN ISO 3834-2 irányítási rendszerszabványok és az EMAS
(1221/2009 EK rendelet) követelményei alapján.

A compliance biztosítja különösen:
a) a vállalati szabályozások compliance szempontú megfelelőségét, a szabályozások

kiadásával kapcsolatos tevékenységek ellátását, a tulajdonosi szabályozásokkal és aktuális
folyamatokkal történő összhangot,

b) a megfelelő és eredményes eljárások kidolgozását és bevezetését annak ellenőrzése
érdekében, hogy a Társaság működése megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak, belső
szabályozásnak, tulajdonosi határozatoknak, összeférhetetlenségi előírásoknak,

c) belső kontrollok, folyamatba épített főbb vezetői ellenőrzési pontok meghatározását és
működtetését a megfelelőségi kockázatok feltárása és kezelése érdekében,

d) a vállalat üzletmenet-folytonossági tevékenységének és rendszerének irányítását,
koordinálását, a vonatkozó szabályrendszer felülvizsgálatát és aktualizálását.

3.7. Bizottságok, munkacsoportok működése

A több szervezeti egység tevékenységét érintő és átfogó, összetett feladatok megoldására
eseti jelleggel Bizottságot vagy Munkacsoportot lehet létrehozni, működtetni. A Bizottság vagy
Munkacsoport létrehozásáról, személyi összetételéről, vezetőjének kijelöléséről, a feladat
végrehajtásának határidejéről a munkáltatói jogkört gyakorló vezető dönt.

3.8. Kapcsolt munkaköri feladatok

A Társaság munkavállalói a Felek megállapodása alapján az alapmunkakörbe tartozó
feladatok mellett olyan munkaköri feladatokat is elláthatnak, amelyek az alap munkaköri
feladatokhoz csak közvetetten kapcsolódnak (kapcsolt munkaköri feladatok). A kapcsolt
munkakörök meghatározását és az azzal kapcsolatos szabályrendszert a Társaság
szabályzatban rögzíti.

3.9. Kockázatkezelés

A Társaság - a tulajdonosi szabályozással és az irányítási rendszerszabványokkal
összhangban - komplex kockázatkezelési tevékenységet végez. A kockázatkezelési
tevékenységért a Társaság vezérigazgatója felelős, a kockázatkezelési tevékenység társasági
szintű koordinálását - ide nem értve az adatvédelmi tisztviselő által kezelt kockázatokat,
valamint a munkavédelmi kockázatokat - a megfelelési tanácsadóval együttműködve a
vezérigazgató által kijelölt Vállalati kockázatmenedzser végzi, aki a Stratégiai Igazgatóság
kijelölt munkavállalója. A munkavédelmi kockázatok kezelésével, értékelésével kapcsolatos
feladatokat a Biztonsági főosztály látja el.

A szervezeti egységeket érintő kockázatok kezelése, a szükséges kontrollintézkedések
végrehajtása, a kockázati lista aktualizálása során a vállalati kockázatmenedzser számára
történő adatszolgáltatás, a szervezeti egységét érintő új kockázatok feltárása, illetve
kockázatok megszüntetésére irányuló javaslattétel a vállalati kockázatmenedzser számára a
szervezeti egységek vezetőiből álló szakterületi kockázatfelelősök feladata.

3.10. Üzleti titok védelme

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek
számára nem könnyen hozzáférhető -, ennél fogva vagyoni értékkel bíró olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása
érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

3.11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
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A jelen SZMSZ és a jogszabályi rendelkezések szerint erre köteles munkavállaló, az alapvető
jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának
biztosítása és a korrupció megelőzése céljából nyilatkozatot tesz a saját és a vele egy
háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről.

A törvényi szabályozás értelmében vagyonnyilatkozat tételére köteles a Társaság részéről
eljáró mindazon személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre,
illetve ellenőrzésre jogosult:

a) a Társaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás során,
b) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami

vagy Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok,
fejezeti kezelésű előirányzatok, Önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében,

c) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása
során, vagy

d) állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a
felhasználással való elszámoltatás során.

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség terheli:
a) vezérigazgatót,
b) vezérigazgató-helyetteseket,
c) igazgatókat, főosztályvezetőket, szolgáltatásvezetőket,
d) osztályvezetőket,
e) felügyelő bizottság tagjait és elnökét,
f) a Társaság közbeszerzési szabályzata szerinti bíráló bizottság tagjaként közreműködő

munkavállalókat, valamint ezen személyek helyetteseit,
g) illetve mindazon munkavállalókat, akik jogszabály rendelkezése alapján erre kötelesek.

II. A FŐTÁV Nonprofit Zrt. szervezeti ábrája

III. A FŐTÁV Nonprofit Zrt. szervezeti egységeinek feladat-/hatásköri leírása

Az igazgatóság, főosztály, osztály (üzem) és csoport létrehozásánál az I.3.2. pontban
foglaltakon túlmenően a szervezeti egység létszámának, felelősségének, hatáskörének,
továbbá az üzleti terv teljesítésére való ráhatásának a szempontjait is mérlegelni kell.

Minden szervezeti egység alapvető feladatát képezi, és felelősségi körébe tartozik -
függetlenül attól, hogy az az adott egyedi szervezeti egységnél külön fel van-e tüntetve vagy
sem

a) a vállalatcsoport szintű szabályzatokban, irányelvekben a társaságra vonatkozó feladatok
ellátása, adatszolgáltatás biztosítása és a szakmai együttműködés a BVH Zrt. illetékes
szakterületeivel,
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b) korrekt és konstruktív együttműködés, munkamegosztás és szakmai munka kapcsolat
kialakítása és biztosítása a Társaság többi szervezeti egységével.

A szervezeti egység hatásköre és felelősségi köre a szervezeti egység vezetőjét illeti, amely
hatáskört és felelősségi kört indokolt esetben a szervezeti egység munkavállalóra eseti vagy
általános jelleggel delegálhatja.

A Társaság szervezeti felépítésének rendjét és szervezeti egységeit a jelen SZMSZ II. fejezete
tartalmazza.

A jelen SZMSZ II. fejezetében foglalt ábra a Társaság szervezeti felépítését osztályszintig
jeleníti meg.

A Társaság Vezérigazgatója saját hatáskörben jogosult meghatározni a munkaszervezés
rendjét, ideértve az üzleti tervben meghatározott és jóváhagyott vállalati szintű létszámadatok
keretei között az egyes szervezeti egységek létszámának módosítását.

1. Vezérigazgatóság

Vezetője: vezérigazgató

Szervezeti felettese: Alapító Okirat szerint

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Adatvédelmi tisztviselő
Belső ellenőrzési osztály
Stratégiai igazgatóság
HR igazgatóság
Fejlesztési és beruházási igazgatóság
Beszerzési és logisztikai igazgatóság
Informatikai főosztály
Jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettesi szervezet
Műszaki vezérigazgató-helyettesi szervezet
Gazdasági vezérigazgató-helyettesi szervezet

Helyettesítés:
Távolléte esetén a vezérigazgató-helyettesek helyettesítik.

Alapvető feladatai, hatásköre és felelősségi köre:
A Társaság küldetésének és stratégiájának kidolgozása, az ehhez szükséges leghatékonyabb

szervezet kialakítása, a működés irányítása, ellenőrzése a Társaság képviselete, valamint a
döntések előkészítése, végrehajtása.

1.1. Adatvédelmi tisztviselő

Szervezeti felettese: vezérigazgató

Alapvető feladata:
Ellátja a GDPR-ban, és az Infotv.-ben a személyes, a közérdekű és a közérdekből nyilvános

adatok kezelésére vonatkozóan meghatározott feladatot, így különösen:
a) információgyűjtés az adatkezelési tevékenység meghatározása érdekében,
b) tájékoztatás, szakmai tanácsadás nyújtás és ajánlás kibocsátás az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó részére,
c) szabályozók elkészítése és aktualizálása,
d) szakmai tanácsadás az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint a

hatásvizsgálat elvégzésének nyomon követése,
e) adatvédelemmel kapcsolatos panaszok kivizsgálása,
f) az adatkezelési tevékenység megfelelőségének elemzése és ellenőrzése,
g) adatvédelmi iránymutatások és programok kidolgozása adatvédelmi vagy más incidens

során lefolytatandó konzultáció érdekében,
h) konzultáció lefolytatása adatvédelmi vagy más incidens bekövetkezése esetén,
i) éves jelentés készítése az adatvédelmi tevékenységről,
j) szabályozók és szerződések adatvédelmi szempontú véleményezése,
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k) együttműködés, konzultáció folytatása a felügyeleti hatósággal, az adatkezeléssel
összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként működés a felügyeleti hatóság felé,

l) nyilvántartás vezetés az adatkezelési tevékenységről, és az adatkezelő nevében végzett
adatkezelési tevékenységek valamennyi kategóriájáról,

m) részvétel adatvédelmi témával foglalkozó közép- és felsővezetői megbeszélésen, és
n) gondoskodás az adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek oktatásáról,
o) minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály vagy közvetlenül hatályos uniós jogi

norma az adatvédelem körében meghatároz.

1.2. Belső ellenőrzési osztály

Vezetője: belső ellenőrzési osztályvezető

Szervezeti felettese: vezérigazgató

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a vezérigazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Vállalatcsoport szintű szabályzatokban, irányelvekben a társaságra vonatkozó belső

ellenőri feladatok teljes körű ellátása figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott belső
ellenőri feladatokra.

b) Bizonyosságot adó tevékenység a szervezetirányítási, kockázatkezelési és a kontrolI
folyamatainak független értékelése céljából a tények tárgyilagos vizsgálatával.

c) Megbízás alapján tanácsadói szolgáltatás (konzultáció, javaslatok megtétele, szakmai
segítség), amelyek a szervezet eredményességét növelik.

d) Összhangban a felügyelőbizottság tervével, éves belső ellenőrzési munkaterv összeállítása
a vezérigazgató jóváhagyásával.

f) A munkatervben meghatározott, valamint - a vezérigazgató felkérése alapján - soron kívüli
vizsgálatok elvégzése.

g) Soron kívüli vizsgálattal végzendő egyes társasági, vagy egyéb általános és szakmai
érvényű rendelkezések betartásának eseti ellenőrzése, A felügyelőbizottság szakmai
munkájának segítése a vezérigazgató jóváhagyásával.

h) A Vezérigazgató által az ellenőrzések eredményeképpen elfogadott intézkedési terv
végrehajtásának ellenőrzése.

i) A tulajdonosi ellenőrzési szabályzat szerinti gyakorisággal összefoglaló jelentés készítése,
jóváhagyásra a vezérigazgató elé történő előterjesztése.

j) Az intézkedések, ellenőrzések nyilvántartása.
k) A FŐTÁV Nonprofit Zrt. valamint leányvállalatának működése során észlelt hiányosságok,

mulasztások okainak feltárása, javaslattétel azok megszüntetésére.
l) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.
m) A feladatkörében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében hatásköre a FŐTÁV

Nonprofit Zrt-re és leányvállalatára kiterjed.
n) Annak biztosítása, hogy minden, a belső ellenőrzés hatókörébe tartozó ellenőrzés, a

jogszabályokban, útmutatásokban foglaltaknak megfelelően kerüljön végrehajtásra.
o) A Társaság belső ellenőrzésének fejlesztése a szükséges szakmai, technikai és operatív

iránymutatás megadásával, a nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak, útmutatóknak és
gyakorlatnak megfelelően.

p) A belső ellenőrzési kézikönyvben foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges szakmai
támogatás biztosítása a belső ellenőrzés számára. A Társaságnál működő főbb funkciók,
valamint az új vagy átalakuló szervezeti egységek, feladatok és folyamatok, valamint az ezek
kialakításával, működtetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos problémák értékelése.

q) A vezérigazgató és a felügyelőbizottság tájékoztatása a belső ellenőrzési tevékenység
mérhető célkitűzéseiről és az azokhoz mérten elért eredményekről.

r) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan
meghatároz.

s) A Belső ellenőrzési osztály önállóan, az ellenőrzési cél érdekében végzi feladatát.



A szabályozó szabályozástárban közzétett szövege a szabályozó kiadására
jogosult által jóváhagyott szöveggel mindenben megegyezik.

Jogtár

18. oldal

A21/2021. Szabályzat  - a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezetéről és
működéséről (1. kiadás)
Hatály: 2021.IV.1. - 

1.3. Stratégiai igazgatóság

Vezetője: stratégiai igazgató

Szervezeti felettese: vezérigazgató

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa helyettesíti,

munkáltatói jogkörében a vezérigazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A Társaság stratégiájának megalkotása, évente történő felülvizsgálata, továbbá

aktualizálása, szükség szerinti módosítása, összhangban a tulajdonos által elérni kívánt
stratégiai célok érvényesítésével.

b) A Társaság stratégiájában foglalt stratégiai programok, feladatok előrehaladásának
negyedévenkénti áttekintése, monitorozása, amely alapján történik a szükséges intézkedések
megtétele (határidő módosítás átvezetése, feladat végrehajtásához többlet erőforrás
rendelése, stb.)

c) A stratégiai programok, feladatok előrehaladásáról riportok összeállítása a Vezérigazgató,
valamint a tulajdonos BVH Zrt. részére.

d) A tulajdonos BVH Zrt. tagvállalatai közötti stratégiai együttműködési lehetőségek
feltárása, javaslattétel, az ezzel összefüggő feladatok Társaságon belüli koordinálása.

e) A Társaság stratégiai céljainak megvalósulását elősegítő javaslatok kidolgozása,
előterjesztése.

f) A Társasági leányvállalat stratégia kialakításának koordinálása, felülvizsgálata,
aktualizálása, szükség szerinti módosítása, továbbá annak biztosítása, hogy a leányvállalati
stratégia összhangban álljon a Társaság stratégiai céljaival.

g) A Társaság kockázatkezelési tevékenységének társasági szintű koordinálása, BVH Zrt.
részére féléves jelentések elkészítése.

h) A tulajdonos BVH Zrt-vel, valamint a Főpolgármesteri Hivatallal történő egykapus
kapcsolattartás ellátása, ennek keretében a BVH Zrt. részére az igazgatósági előterjesztések,
valamint tájékoztatók, adatszolgáltatások határidőre történő összeállításának koordinálása és
az anyagok megküldése.

i) A Társaság környezetvédelmi tevékenységének ellátása.
j) A területhez kapcsolódó szabályozások elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása, a holding- és társasági szintű szabályzatok, belső utasítások
betartása, a szervezeti egységére meghatározott feladatok végrehajtása.

k) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan
meghatároz.

A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok tekintetében:
l) A jogszabályokban előírt környezetvédelmi kötelezettségek átvezetése a belső szabályozó

dokumentumokban és érvényesíttetése a Társaság működésében.
m) Levegőtisztaság-, zaj- és rezgés-, felszíni és felszín alatti vízminőség-védelemmel,

valamint hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, adatszolgáltatás
biztosítása, külső szolgáltatókkal kapcsolattartás.

n) Környezetvédelmi engedélyezési eljárások lebonyolítása, a meglévő környezetvédelmi
engedélyek megújítása, szükség szerinti módosítása.

o) A szakhatóságokkal történő kapcsolattartás, az engedélyekben előírt feladatok
szakterületek általi betartásának figyelemmel kísérése, a környezetvédelmi mérések
koordinálása, határidőre történő teljesítése.

p) Munkavállalók környezetvédelmi tudatosságának fejlesztése, tájékoztatása (intranet,
e-hírek), továbbá jeles környezetvédelmi napokhoz kapcsolódóan javaslat a társasági
közreműködésre.

1.4. HR igazgatóság

Vezetője: HR igazgató
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Szervezeti felettese: vezérigazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Személyügyi és szervezetfejlesztési osztály
Munkaügyi és munkaerőgazdálkodási osztály

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa helyettesíti,

munkáltatói jogkörében a vezérigazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A vállalatcsoport szintű szabályzatokban, irányelvekben a társaságra vonatkozó HR

feladatok ellátása, adatszolgáltatás biztosítása és a szakmai együttműködés.
b) A Társaság munkavállalóinak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségeinek ellenőrzése, a

vagyonnyilatkozatok határidőre történő begyűjtése és azok kezelése.
c) A Társaság humánpolitikai stratégiájának elkészítése és az emberi erőforrás gazdálkodás

tevékenységének irányítása.
d) A Társaság személyügyi, szervezetfejlesztési, képzési illetve utazás-szervezési

feladatainak ellátása. A Társaság teljesítményértékelési rendszerének kidolgozása,
működtetése és felügyelete.

e) A Társaság létszám- és bérgazdálkodásával kapcsolatos tevékenységek felügyelete.
f) Béren kívüli juttatási rendszer üzemeltetése, juttatások biztosítása.
g) Foglalkozás egészségügyi feladatokon belül az orvosi rendelőhöz, munkaköri alkalmassági

vizsgálatokhoz, képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó tevékenységek irányítása.
h) Leányvállalat HR tevékenységének szakmai támogatása.
i) Közösségi rendezvények szervezése.
j) Stratégiai gondolkodás és szemlélet fejlesztése.
k) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.
l) A vállalatcsoport szintű szabályzatokban foglalt HR feladatok ellátása, a vállalatcsoport

szintű szabályzatokban előírt adatszolgáltatások határidőben történő szolgáltatása.
m) A Társaság fejlődését és gazdaságos működését segítő javaslatok kidolgozása,

előterjesztése.
n) A PR és marketingkommunikációs tevékenység irányítása, ellenőrzése, szervezése.
o) A Társaság közép- és hosszú távú terveit kiemelkedően támogató kommunikációs

tevékenység (külső és belső) költség hatékony megvalósítása.
p) A Kommunikációs szabályzat betartása, az abban megfogalmazott tájékoztatási útvonalak

és nyilatkozati rend karbantartása.
q) A Társaság általános és éves Marketing és PR kommunikációs stratégiai tervének és

költségvetésének elkészítése, jóváhagyást követő megvalósítása, az abban foglaltak betartása,
kapcsolódó kommunikációjának koordinálása.

r) A Társaság külső és belső kommunikációjának kialakítása, végrehajtása, összehangolása,
szemléletformálási kampányok szervezése.

s) A kiadható sajtóinformációk tartalmi részének összeállítása az „ügygazda” tájékoztatása
alapján és továbbítás az illetékes jóváhagyók részére.

t) Szükség esetén kríziskommunikációs tervek készítése.
u) A Társaság arculati megjelenésének kezelése, koordinálása, fejlesztése.
v) A Társaság honlapjával kapcsolatos on-line megjelenés intézése, a honlap

naprakészségének biztosítása.
w) Sajtó és médiakapcsolatok ápolása. Sajtófigyelés és sajtóelemzésekkel kapcsolatos

feladatok ellátása.
x) Tájékoztató kiadványok készítése és kötelező kommunikációs előírásoknak való

megfelelés.
y) Társaság belső kommunikációs stratégiájának kialakítása és végrehajtása. A belső

kommunikációs eszközök gondozása.
z) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan

meghatároz.
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1.4.1. Személyügyi és szervezetfejlesztési osztály

Vezetője: személyügyi és szervezetfejlesztési osztályvezető

Szervezeti felettese: HR igazgató

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben a megbízott munkatársa helyettesíti,

munkáltatói jogkörében a HR igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A FŐTÁV és leányvállalata esetében személyzeti nyilvántartások vezetése, közreműködés

álláspályázatok közzétételében, toborzási és állásinterjúztatási feladatok ellátása.
b) Munkaviszony-létesítési és munkaviszony-megszüntetési, továbbá

munkaszerződés-módosítási feltételek, kondíciók egyeztetése, előkészítése a FŐTÁV és
leányvállalata esetében.

c) Oktatási, képzési területen a FŐTÁV és leányvállalatánál dolgozók külső és belső oktatási,
képzési és továbbképzési igényének a felmérése és azok megszervezése, továbbá az azokkal
kapcsolatos tervek, jelentések és adatszolgáltatások elkészítése. Tanulmányi szerződések
előkészítése.

d) A szervezet fejlesztését célzó feladatok, projektek irányítása, koordinálása.
e) A FŐTÁV és leányvállalata teljesítményértékelési rendszerének kidolgozása, működtetése

és felügyelete.
f) Stratégiai gondolkodás és szemlélet fejlesztése, menedzsment tréning szervezése.
g) Közreműködés a FŐTÁV és leányvállalatának közösségi jellegű rendezvényeinek

megszervezésében és lebonyolításában.
h) Szoros együttműködés és szakmai támogatása a leányvállalat személyügyi és

szervezetfejlesztési tevékenységében.
i) Közreműködés a Társaság belső kommunikációs stratégiájának végrehajtásában.
j) A vállalatcsoport szintű szabályzatokban, irányelvekben a Társaságra vonatkozó HR

feladatok ellátása, adatszolgáltatás biztosítása és szakmai együttműködés.

1.4.2. Munkaügyi és munkaerőgazdálkodási osztály

Vezetője: munkaügyi és munkaerőgazdálkodási osztályvezető

Szervezeti felettese: HR igazgató

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa helyettesíti,

munkáltatói jogkörében a HR igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása.
b) A FŐTÁV és leányvállalata esetében munkaügyi nyilvántartások vezetése, a létszám, a bér

és egyéb személyi jellegű költségek tervszámainak az összeállításában történő közreműködés,
azok alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, Központi Statisztikai Hivatal és egyéb
statisztikai adatszolgáltatások elkészítése.

c) A FŐTÁV és leányvállalata munkavállalói munkaszerződések,
munkaszerződés-módosítások, valamint a munkaviszony-megszüntetések elkészítése.

d) A munkaköri leírások és azok szükség szerinti aktualizálásának, módosításának a szakmai
vezetőkkel történő elkészíttetése, illetve azok nyilvántartása, munkakör összehasonlító
elemzése.

e) A Társaság hatékony munkaerő-gazdálkodásának folyamatos monitoringozása.
f) HR kontrolling tevékenység keretében a létszám és személyi jellegű költségtervezés,

terv-tény eltérés elemzés a Kontrolling főosztály együttműködésével.
g) Munkakör alkalmassági vizsgálatokkal, és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges

szemüveg költségtérítéséhez kapcsolódó feladatok koordinálása.
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h) A FŐTÁV és leányvállalata esetében munkaidő nyilvántartó rendszerek működtetése,
szakmai felügyelete.

i) Közreműködés a FŐTÁV és leányvállalata teljesítményértékelési rendszerének
működtetésében.

j) A FŐTÁV és leányvállalata esetében a bérelszámolási és az ahhoz kapcsolódó feladatok
ellátása.

k) A FŐTÁV és leányvállalata esetében biztosítotti bejelentések elkészítése.
l) A FŐTÁV és leányvállalata esetében bér és egyéb juttatás, járandóság a havi és hóközi

számfejtése, a TB- kifizetőhelyi feladatok ellátása, továbbá az adóhatósági adó- és
járulékbevallás adatállományának a biztosítása.

m) A FŐTÁV és leányvállalata esetében személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó
adatszolgáltatás elkészítése (munkavállalói, hatósági).

1.5. Fejlesztési és beruházási igazgatóság

Vezetője: Fejlesztési és beruházási igazgató

Szervezeti Felettese: vezérigazgató

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben az irányítása alá tartozó, és általa kijelölt

munkatárs helyettesíti , munkáltatói jogkörében a vezérigazgató az illetékes.

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Fejlesztési főosztály
Beruházási főosztály

Alapvető feladata:
a) Társaság stratégiájának kialakításában való részvétel.
b) Társaság stratégiájához illeszkedő műszaki és technológiai, valamint kiemelt fejlesztési

projektek előkészítése.
c) Üzleti terv kialakításában való közreműködés
d) Műszaki előírások és szabályzatok kidolgozásának támogatása.
e) Stratégiai célú távvezetéki hálózat létesítésének előkészítése.
f) MEKH részére történő adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok szakterületet érintő,

határidőben történő teljesítése
g) Társaság beruházási tevékenységének vezetése, irányítása.
h) Éves beruházási tervben szereplő, fejlesztési jellegű technológiai feladatok előkészítése,

beruházások lebonyolításának irányítása, koordinálása, a feladatok végrehajtására projektek
szervezése és azok irányítása.

i) Előírt nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési, adatszolgáltatási, elszámolási
kötelezettségek határidőre történő teljesítése.

j) Szervezeten belül dolgozó munkatársak esetében a projektek előkészítésében való
közreműködés biztosítása és ellenőrzése, a szükséges beszerzési eljárásokban, a tervezés-,
engedélyeztetés folyamatában, a kivitelezés határidőre-, a jóváhagyott kiviteli terv szerinti
műszaki tartalomnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, az elfogadott
pénzügyi feltételek betartásával történő lebonyolítása.

k) Számítógépes nyilvántartásban vezetett adatok és státuszuk rögzítése a beruházási
tervben meghatározott feladatokra vonatkozóan.

l) Szervezeti egységnek a Társaság más szervezeti egységeivel kapcsolatos
tevékenységének támogatása.

m) Felelős a projektek esetében a vállalt határidőre, megfelelő minőségben, a
(köz)beszerzési eljárások eredményeként megkötésre került szerződésekben szereplő kereten
belüli megvalósítását biztosítani.

n) Területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi
megfelelősség biztosítása.

1.5.1. Fejlesztési főosztály
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Vezetője: Fejlesztési főosztályvezető

Szervezeti Felettese: Fejlesztési és beruházási igazgató

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben az irányítása alá tartozó, és általa kijelölt

munkatárs helyettesíti, munkáltatói jogkörében a fejlesztési és beruházási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Teljes technológiai terület műszaki projektfejlesztésével kapcsolatos szakmai irányítás.
b) Közép- és hosszú távú stratégiai feladatok alapján, egyes szakterületet érintő feladatok

kidolgozásának szakmai irányítása, Beruházási tervhez, stratégiai, fejlesztési projektekhez
adatszolgáltatás.

c) Megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló fejlesztési javaslatok, üzleti modellek
kidolgozása

d) Új fejlesztési lehetőségek keresése, melyek a vállalat számára energiahatékonysági
előnyöket hordoznak, új szolgáltatási lehetőségeket nyitnak lehetőség szerint olyan innovatív
technológiák révén, melyek a „zöldítési” célokat is szolgálják

e) Műszaki hatósági utasítások betartásának figyelemmel kísérése
f) Megtérülő és kiemelt beruházások műszaki projektelőkészítésének, megvalósításának

támogatása.
g) Eszközgazdálkodási stratégia alapján minden olyan intézkedés meghozatala, amely a

távhő technológia hosszú távú, biztonságos és gazdaságos működését lehetővé teszi.
h) Közreműködés a technológiát érintő EU-s pályázatok szakmai tartalmának

összeállításában.
i) Szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok határidőre történő ellátása.
j) Új fogyasztói megkeresések műszaki vizsgálata (együtt működve a vállalati társ

szervezetekkel), beruházási költség becslések elvégzése
k) Fejlesztő beruházásokhoz kapcsolódó indító Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány

készítése, együtt működve a vállalati társ szervezetekkel
l) távhőtechnológia fejlesztési tevékenységének és a BAT technológiák alkalmazásának

szakmai irányítása.
m) Energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok alapján javaslattétel megtérülő beruházásokra.
n) Fejlesztő és kiemelt beruházások előkészítésének szakmai irányítása, támogatása.
o) Technológiai utasítások felügyelete.
p) Nemzetközi műszaki fejlesztések irányainak folyamatos figyelemmel kísérése, adaptálása.
q) Területhez kapcsolódó szabályozók, szabályzatok, szabványok, jogszabályi megfelelőség

(műszaki szempontból) változásának követése, eltérés esetén javaslat tétel.

1.5.2. Beruházási főosztály

Vezetője: Beruházási főosztályvezető

Szervezeti Felettese: Fejlesztési és beruházási igazgató

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben az irányítása alá tartozó, és általa kijelölt

munkatárs helyettesíti, munkáltatói jogkörében a fejlesztési és beruházási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Éves beruházási tervben meghatározott és kijelölt-, valamint a vezérigazgató, fejlesztési

és beruházási igazgató által elrendelt feladatok, projektek teljes körű lebonyolításában való
közreműködés.

b) Társaság érdekeinek képviselete és érvényesítése az éves beruházási munkák
vállalkozásba adása- és kivitelezése-, valamint esetenként idegen beruházók által
finanszírozott létesítések végrehajtása során; javaslatot tesz az éves feladatok
projektmenedzseri, létesítmény felelősi kijelölésére.
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c) Számítógépes nyilvántartás vezetése a beruházási tervben rögzített feladatokról az
aktuális adatok és a státuszuk rögzítésével.

d) Szakmai segítségnyújtás a projektmenedzseri feladatok végrehajtása során.
e) Javaslattétel a szakterületét érintő beruházási munkákra, közreműködés a

minőségbiztosítási- és a szavatossági ügyek intézésében.
f) Tevékeny közreműködés a projektek előkészítésében, a szükséges beszerzési

eljárásokban, a tervezés-, engedélyeztetés folyamatában, a kivitelezés határidőre-, a
jóváhagyott kiviteli terv szerinti műszaki tartalomnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelő módon, az elfogadott pénzügyi feltételek betartásával történő lebonyolítása.

g) Javaslatok, jelentések, beszámolók, feladattervek és ütemtervek készítése.
h) Projektek megvalósítása során a szerződés szerinti teljesítések és fizetési pozíciók

ellenőrzése.
i) Kivitelezés elfogadott terveknek, az érvényes műszaki előírásoknak-, szabványoknak-,

munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásoknak, valamint a különböző hatósági előírásoknak,
valamint a vállalkozási szerződéseknek való megfelelőség ellenőrzése.

j) Adatszolgáltatási feladatok határidőre történő ellátása.
k) Beruházási munkákkal kapcsolatos előkészítői, tervezési, kivitelezési, üzembe helyezési és

műszaki átadás-átvételi folyamatokban, valamint a garanciális időszak folyamán a társaság
belső szabályainak, ügyrendjének betartása és betartatása.

l) Beruházási projektekhez kapcsolódó pályázatok projekt monitoring feladataiban való
közreműködés, valamint a projektek során keletkezett iratok felülvizsgálata jogszabályi
előírásoknak való megfelelése céljából

m) Már megvalósult pályázatok utógondozásában történő közreműködés (fenntarthatósági
jelentésekben való közreműködés).

n) Pályázatok előkészítésében való részvétel.
o) Támogatási szerződések összeállításában való közreműködés.
p) Közreműködés az Időszakos Beszámolók (IB), kifizetési kérelmek és Záró Beszámoló (ZB)

elkészítésében, projektek változás bejelentéseinek, a Támogatási szerződés módosítások
előkészítésében, esélyegyenlőségi és környezeti vállalások teljesítésének ellenőrzésében.

q) A megvalósítással kapcsolatos előrehaladás nyomon követése.
r) Közreműködés a FŐTÁV Nonprofit Zrt. éves Beszerzési és Közbeszerzési terveinek

összeállításában, valamint esedékes aktualizálásuk során.
s) Beruházások műszaki ellenőrzésének véghezvitele, illetve felügyelete.
t) A főosztály feladata a projektekkel kapcsolatos feladatai tekintetében, illetve azok

eredményes megvalósítása érdekében kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a társaság
képviselete az előzetesen egyeztetett társasági szempontok érvényesítésével az illetékes
hatóságokkal, intézményekkel, szerződéses partnerekkel.

1.6. Beszerzési és logisztikai igazgatóság

Vezetője: Beszerzési és logisztikai igazgató

Szervezeti felettese: vezérigazgató

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a vezérigazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A társasági beszerzések és közbeszerzések felügyelete és koordinálása.
b) A beszerzési-, és közbeszerzési folyamatok rendjének kidolgozása, szabályozása és

irányítása, döntések előkészítése.
c) Szállítói szerződések kihasználtságának figyelemmel kísérése beszerzési szempontból
d) Ajánlattevők minősítése, folyamatos értékelése, ajánlattevői kör bővítése, folyamatos

vizsgálata.
e) Közbeszerzési eljárások átláthatóságának biztosítása.
f) Beszerzések és közbeszerzések dokumentumainak kezelése
g) Az anyagellátás beszerzési vonatkozású feladatainak ellátása.
h) Nyilvántartások vezetése, jelentési, adatszolgáltatási, elszámolási kötelezettségek

teljesítése.
i) Készletekkel történő gazdálkodás.
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j) Készletváltozások analitikus nyilvántartása, rögzítése.
k) A nyilvántartásból nyert adatok, elemzések, riportok készítése havi vagy éves

rendszerességgel, illetve ad hoc jelleggel.
l) Bizonylati fegyelem betartása és biztosítása.
m) Bontott anyagokkal történő gazdálkodás operatív feladatainak ellátása.
n) A készletleltározások fizikai, és adminisztratív előkészítése, a leltári eltérések könyvviteli

rendezésre való feladása, részvétel a tárgyi eszköz leltárban a tárgyi eszköz raktár
vonatkozásában.

o) Cikkszámok diszpozíció és prognózis értékének karbantartása.
p) Elfekvő készletek kezelési, javaslattétel értékvesztés elszámolására.
q) Biztonsági készletek kezelése.
r) Szállítási igények koordinálása.
s) Részvétel a havi és az éves számviteli zárásokban.
t) Szállítási, raktározási feladatok ellátása.
u) A FŐTÁV Nonprofit Zrt. részére beszállított anyagok, berendezések megfelelő minőségben

történő beszállításának ellenőrzése, tanúsítványok átvétele.
v) A beérkezett anyagok, berendezések vonalkóddal történő ellátása, raktározása.
w) Adatszolgáltatás teljesítése.

1.7. Informatikai főosztály

Vezetője: informatikai főosztályvezető

Szervezeti felettese: vezérigazgató

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a vezérigazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A Társaság, valamint a leányvállalat üzleti informatikai rendszereinek fejlesztési,

üzemeltetési, illetve műszaki-technológiai fejlesztési igényeinek összehangolása és irányítása.
b) Az informatikai szolgáltatásokat érintő üzleti igények elemzése.
c) Informatikai szakmai támogatás biztosítása az informatikai beruházásokhoz és

fejlesztésekhez.
d) Az informatikai témákat érintően tanácsadás a szervezeti egységek számára.
e) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelősség biztosítása.
f) IT biztonsági elvárások, működési feltételek meghatározása. Az IT biztonsági kontrollok

kialakítása, felügyelete, fejlesztése.
g) Az éves beruházási tervben szereplő, az informatika feladatkörébe eső feladatok

lebonyolítása, koordinálása, IT projektek megvalósítása.
h) Adatszolgáltatás teljesítése.
i) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan

meghatároz.
j) Felhasználók és felhasználói eszközök távolról és személyesen történő támogatása.

Az IT fejlesztési feladatok tekintetében:

k) A fentiekkel összefüggő beruházási, programfejlesztési feladatok megtervezése és annak
jóváhagyatása.

l) Projektvezetői közreműködés a főosztály beruházási projektjei megvalósításának
előkészítésében. A jóváhagyott fejlesztési feladatok során a rendszerszervezési tevékenység
megfelelő színvonalának biztosítása.

m) A Társaság saját kapacitását meghaladóan külső vállalkozás bevonásával végzett
fejlesztési feladatok koordinálása az érintett társasági szervezeti egységek bevonásával.

n) A Társaság törzsadat-kezelési stratégiájának és a hozzá tartozó folyamatoknak valamint
szabályzatnak a kidolgozása.

Az IT üzemeltetési feladatok tekintetében:
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o) A Társaság és a leányvállalat informatikai rendszereinek üzemeltetése, beleértve az IT
infrastruktúra elemeit, az üzleti és felhasználói alkalmazásokat, továbbá a rendszerfelügyeleti,
rendszertámogatói, beleértve a saját erőforrással elvégezhető programozási feladatokat, és
felhasználó támogatói tevékenység ellátása.

p) Ellátja az IT rendszerek üzemeltetéséhez szükséges háttér szerződések szerződésgazdai
feladatát.

q) Az alkalmazásba vett informatikai rendszerek üzemeltetésének figyelemmel kisérése,
üzemeltetésének folyamatos továbbfejlesztése.

r) Az IT beruházási programokhoz kapcsolódó materiális és immateriális eszközök kezelése,
biztonságos működtetésük biztosítása.

s) Az adatvédelmi előírások betartása, betartatása, különös tekintettel az informatikai
rendszerek hozzáférési jogosultság kiosztására, ennek ellenőrzésére és bizonylatolására.

t) A biztonsági célok és előírások folyamatos egyeztetése az Informatikai biztonsági
területtel, és betartása az informatikai rendszerek teljes életciklusában.

u) Az informatikai rendszerek biztonsági célú rendszer-fejlesztési feladatainak végrehajtása,
támogatása

A műszaki informatikai feladatok tekintetében:

v) Az egyéb szervezeti egységek alá nem sorolt informatikai rendszereket érintő
műszaki-technológiai fejlesztések meghatározása, a fejlesztések irányítása.

w) Közreműködés a műszaki területek, elsősorban a távfelügyelet, távleolvasás, ipari
folyamatszabályozás és automatizálás területét érintő informatikai fejlesztésekben.

x) A távadat átvitelben alkalmazott telekommunikációs technológiák adottságoknak
megfelelő megválasztása, a bevezetés, csere koordinálása.

y) A műszaki területek céljaihoz illeszkedő informatikai stratégia kidolgozása, a szükséges
forrásigények meghatározása.

z) A műszaki-technológiai informatikai rendszerek működését kiszolgáló bizonyos hardver
elemek és hálózati kiszolgáló eszközeinek üzemeltetése, karbantartása, és fejlesztése.

aa) A műszaki-technológiai informatikai rendszerek védelmét szolgáló erőforrások
biztosítása, a Társaság IT biztonsági stratégiájában meghatározott előírások betartása.

2. Jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettesi szervezet

Vezetője: Jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes

Szervezeti felettese: vezérigazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Jogi főosztály
Biztonsági főosztály
Üzemeltetési és ingatlangazdálkodási főosztály
Compliance, minőségirányítás és folyamatmenedzsment osztály
Megfelelési tanácsadók

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben az illetékes főosztályvezető vagy

osztályvezető helyettesíti, munkáltatói jogkörében a vezérigazgató az illetékes.

Feladatok:
a) A Jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes útján részt vesz a Társaság

irányításában.
b) A Társaság stratégiájának és üzleti tervének kialakításában és megvalósításában való

részvétel.
c) A Társaság jogi tevékenységének felügyelete és irányítása.
d) A Társaság jogi képviseletének irányítása, a Társaság közvetlen képviselete a Részvényes,

az Alapító, illetve hatóságok, bíróságok előtt.
e) A döntések jogi előkészítésének koordinációja.
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f) Kapcsolattartás a Részvényessel, az Alapítóval, a Felügyelőbizottsággal, illetve
hatóságokkal, bíróságokkal.

g) Ellátja a Magyar Energetikai és Közműfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MEKH) való
kapcsolattartás során a jogi véleményezéssel kapcsolatos feladatokat.

h) A Társaság igazgatási feladatainak felügyelete, irányítása és ellenőrzése.
i) A Társaság Integrált Irányítási Rendszerének, valamint a compliance, és

folyamatmenedzsment tevékenységének felügyelete, irányítása és ellenőrzése.
j) A Társaság biztonságvédelmi tevékenységének felügyelete, irányítása és ellenőrzése.
k) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelősség biztosítása.
l) A Társaság szintű létesítmény gazdálkodási feladatok végrehajtásának irányítása.
m) Mint megfelelést támogató szervezeti egység ellátja a köztulajdonban álló gazdasági

társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm rendeletben szabályozott
megfelelés-támogatási feladatokat a megfelelési tanácsadók útján.

n) A kijelölt megfelelési tanácsadó útján ellátja a felügyelőbizottság szakmai munkájának jogi
segítését, közreműködik a felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásának ellenőrzésében.
Megszervezi továbbá a felügyelőbizottság adminisztratív, belső ügyintézési tevékenységével
összefüggő feladatokat.

o) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan
meghatároz.

2.1. Jogi főosztály

Vezetője: jogi főosztályvezető

Szervezeti felettese: Jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben a kijelölt csoportvezető vagy
jogtanácsos helyettesíti, munkáltatói jogkörében a jogi, biztonsági és compliance
vezérigazgató-helyettes az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A Társaság teljes körű jogi képviselete
b) A Társaság képviselete peres és peren kívüli eljárásokban, hatóságok, bíróságok előtt,

valamint a jogviták kezelése.
c) A döntések jogi előkészítése és végrehajtása, szerződések elkészítése, módosítása,

véleményezése.
d) A távhőszolgáltatási és távhőtermelői működési engedélyek kezelése és nyilvántartása.
e) Az Alapító és a Részvényes cégjogi relevanciájú döntéseiben történő közreműködés, a

változásbejegyzések kezelése.
f) A munkavállalókkal és a szakszervezettel, üzemi tanáccsal kapcsolatosan felmerülő

jogviták kezelése, a munkáltató jogi döntéseinek előkészítése, a Társaság, mint munkáltató
képviselete.

g) A közbeszerzések jogi támogatása bíráló bizottsági részvétel biztosításával.
h) A Részvényessel és az Alapítóval való kapcsolattartás jogi kérdésekben.
i) Kapcsolattartás a külső jogi tanácsadókkal.
j) A Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatallal kapcsolatos ügyek jogi

támogatása. A munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos jogi feladatok ellátása (szerződések,
szerződés- módosítások előkészítése, jelzálogjog bejegyeztetése és törlése).

k) Behajthatatlan követelések és jogi záras követelések kezelése.
l) A társasági és vállalatcsoport szintű szabályzatokban foglalt jogi feladatok ellátása, a

vállalatcsoport szintű szabályzatokban előírt adatszolgáltatások határidőben történő teljesítése.
m) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelősség biztosítása
n) belső igazgatási feladatok ellátása különösen az alábbi körben:
- Külső szervekkel, hatóságokkal (különösen: MEKH, kerületi polgármesteri hivatalok,

fogyasztóvédelmi hatóság, engedélyező szakhatóságok stb.) való kapcsolattartás jogi
támogatása, együttműködés az illetékes szervezeti egységekkel.

- Egyéb igazgatási feladatok (pl. szabálysértési ügyek) ellátása (ügyfél-nyilatkozatok
megtétele, levelezések stb.).
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- A Társaság Felügyelőbizottsága, BVH Igazgatósága, valamint a Fővárosi Közgyűlés elé
benyújtandó a szervezeti egységek által előkészített előterjesztések jogi szempontú
ellenőrzése.

- Jogszabályfigyelés.
- Jogi osztály nyilvántartásainak vezetése (pl.: peres ügyek nyilvántartás vezetése, a

főosztályt érintő intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése, stb.).
o) Az iratkezelő és folyamatkezelő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések, tanácsadások,

rendszertervezői és fejlesztői feladatok elvégzése, adminisztrátori feladatok ellátása, a
rendszer felügyelete.

p) Javaslattétel a Társaság folyamatainak digitalizációjára az iratkezelő és folyamatkezelő
rendszerek felhasználásával, új üzleti megoldások bevezetésével, a vállalati folyamatok további
optimalizálásával, a működési hatékonyság növelésével.

q) a Társaság dokumentumkezelésének irányítása, ellenőrzése, szervezése és elvégzése az
alábbiak szerint:

- A Társasághoz beérkező (elektronikus és papír alapú) küldemények (számlák is), az onnan
kimenő iratok, illetve belső dokumentumok kezelése, iratkezelési és a Társaságon belüli egyéb
folyamatok szervezése, felügyelete, javaslatok előterjesztése. A társasági kimenő iratok
fogadása, postai előkészítése, postán történő feladása. Szerződések, tanulmányok, belső
szabályozó és egyéb dokumentumok kezelése, mely során korlátozás nélkül hozzáfér az
elektronikus iratkezelő rendszerben lévő dokumentumokhoz, iratokhoz, mely munkájának
maradéktalan ellátásához szükséges.

- Az iratoknak a Társaság székhelyén belüli, valamint területek és külső címzettek közötti
kézbesítésének lebonyolítása. Futárküldemények koordinálása.

- Az irattár létesítése és fenntartása, gondoskodás a szükséges irattári kapacitás
biztosításáról.

- Irattárazás lebonyolítása, koordinálása, szabályozása.
- Az előírt nyilvántartások naprakész vezetéséről, jelentési, adatszolgáltatási, elszámolási

kötelezettségek határidőre történő teljesítéséről való gondoskodás.
- Jogszabályokban rögzített, szerződésben vagy egyéb tevékenység elvégzésében vállait

határidők betartása/betartatása.
- Az Iratkezelési szabályzat évente történő felülvizsgálata.
- A dokumentumkezelés gazdaságos működését segítő javaslatok kidolgozása, előterjesztése.
r) a Társaság ingatlan-nyilvántartási és közműnyilvántartási, valamint műszaki

dokumentumkezelési feladatainak ellátása különösen az alábbi körben:
- A Társaság tulajdonában és használatában lévő ingatlanok, valamint a Társaságot megillető

vezetékjogok és a vezetékjoggal terhelt ingatlanok nyilvántartási feladatainak ellátása.
- Az ingatlanokkal kapcsolatos nyilatkozatok (jognyilatkozatok) kezelése, megadása.
- Az ingatlanokkal kapcsolatos engedélyek kezelése.
- A műszaki adatok, dokumentációk nyilvántartása, archiválása, a távhő hálózat és a

kapcsolódó engedélyek nyilvántartása.
- A közműegyeztetés és közmű adatszolgáltatás.
s) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan

meghatároz.

2.2. Biztonsági főosztály

Vezetője: biztonsági főosztályvezető

Szervezeti felettese: Jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott csoportvezető
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes
az illetékes.

Alapvető feladata:
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a) A Társaság tulajdonosa és menedzsmentje által meghatározott biztonságpolitika, valamint
biztonság stratégia alapján a Társaság biztonságvédelmének szabályozása, tervezése,
szervezése, szakirányítása, felügyelete és ellenőrzése, amely kiterjed a munka-, tűz-, személy-,
vagyon-, katasztrófa-, titokvédelmi, informatikai biztonsági és a biztonságtechnika alkalmazási
rendszerekkel kapcsolatos feladatokra, továbbá feladatköreire vonatkozóan a felügyeleti
szervek, szakhatóságok határozatainak érvényesítésére.

b) A biztonságnak, mint elvárt állapotnak az eléréséhez szükséges biztonságvédelmi
szabályozási környezet kialakítása.

c) A Társaság vezetőinek biztonságvédelmi feladatai ellátásához szükséges támogatás
nyújtása.

d) Egységes biztonságtudatos szemlélet kialakítása, erősítése, az ehhez tartozó szabályok
megalkotása, betartásának ellenőrzése.

e) A Társaság személy-, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszerének működtetése.
f) A Társaság szabályozásainak és szerződéstervezeteinek munka-, tűz-,

gazdaság-információ- és titokvédelmi szempontú vizsgálata és felügyelete.
g) Biztonságvédelmi ügyekben hatóságokkal való kapcsolattartás, meghatalmazás alapján a

Társaság biztonságvédelmi ügyekben való képviselete.
h) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása, és a jogszabályi

megfelelősség biztosítása.
i) A Társaság gazdasági érdekeit sértő és veszélyeztető belső és külső összeférhetetlenség,

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony ellenőrzése.
j) A katasztrófavédelmi szakfeladatok koordinálása, felügyelete. A SEVESO III irányelv alá

tartozó, alsó-, vagy az alsó küszöbérték alatti veszélyes üzem besorolású telephelyek a kijelölt
létfontosságú rendszerek és létesítmények belső védelmi, üzemeltetői biztonsági eljárásainak
szakirányítása, védelmi, biztonsági gyakorlatok lefolytatása.

k) Biztonságvédelmi kockázatkezelés, ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatása.
l) Biztonságvédelmi képzések szervezése és végrehajtása, a vezetők által folytatott

biztonságvédelmi oktatás szakmai támogatása, végrehajtásának ellenőrzése.
m) A tűzjelző berendezések engedélyeinek, az adatvédelmi, valamint a katasztrófavédelmi és

iparbiztonsági hatósági iratoknak a kezelése, nyilvántartása.
n) Biztonságtechnikai eszközök beszerzése, működtetésének felügyelete.

A munka- és tűzvédelem körében:

o) A Társaság tulajdonosa és menedzsmentje által meghatározott biztonságpolitika és
biztonságstratégia alapján a Társaság munka-, tűzvédelmi rendszerei szabályozása, tervezése,
szervezése, koordinálása, felügyelete, ellenőrzése és szakirányítása.

p) Munka- és tűzvédelmi kockázatkezelés, rendkívüli eseményekre, katasztrófák
bekövetkezésére vonatkozó havária tervek kezelésének koordinálása, és vizsgálatok
lefolytatása.

q) A tűzvizsgálatok kivételével tűzvédelmi célú vizsgálatok lefolytatása.

A vagyonvédelem körében:

r) A Társaság telephelyei őrzésvédelmével kapcsolatos feladatok ellátása, illetve ellátásának
ellenőrzése.

s) A távhőrendszer alapvető műszaki létesítményei, a távhőszolgáltatással érintett épületek
hőközpontjainak biztonsági ellenőrzése.

t) Pénz- és értékkészletek kezelésének, tárolásának felügyelete, szállításának végrehajtása,
koordinálása.

u) A Társasági tulajdon védelme, bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, illetve
megakadályozása.

v) Jogsértő cselekmények előkészületeinek felderítése, a megelőzéshez szükséges
intézkedések megtétele. Illetéktelen személyeknek, a telep területére való bejutásának
megakadályozása

Az informatikai biztonság körében:

w) Az informatikai rendszerekkel kapcsolatos biztonsági elvárások megfogalmazása, a
szabályzatok, folyamatok elkészítésének támogatása.
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x) Informatikai biztonsági ellenőrzések lefolytatása, dokumentálása.
y) Informatikai biztonságot érintő incidensek kivizsgálása, dokumentálása.

2.3. Üzemeltetési és ingatlangazdálkodási főosztály

Vezetője: üzemeltetési és ingatlangazdálkodási főosztályvezető

Szervezeti felettese: Jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa, munkáltatói

jogkörében a jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes az illetékes.

Alapvető feladata;
a) Az ingatlangazdálkodási, létesítményüzemeltetési és ellátási, valamint gépjármű

üzemeltetési tevékenységek rendjének kidolgozása, szabályozása és irányítása.
b) Nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési, adatszolgáltatási, elszámolási

kötelezettségek teljesítése.
c) Bizonylati fegyelem betartása.
d) Az ingatlangazdálkodási és a gépjármű üzemeltetési területen felmerülő igények

összegyűjtése, azzal kapcsolatos javaslatok kidolgozása és vezetőséghez való előterjesztése.
e) Szerződések, szabályzatok elkészítése.
f) A Társaság költségtervezéséhez szükséges információk, egyéb döntések előkészítéséhez

szükséges információk rendelkezésre bocsátása.
g) A saját vagy bérelt ingatlanállomány üzemeltetési költségeinek, közműfogyasztásainak

figyelemmel kísérése, ellenőrzése.
h) Az éves ingatlangazdálkodási terv elkészítése és betartása.
i) Biztosítási események rendezése (gépjárművek esetében is).
j) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.
k) A nem alaptevékenységgel összefüggő vagyonelemekkel, kiemelten ingatlanokkal és az

ingatlanokhoz kapcsolódó tárgyi eszközökkel történő gazdálkodás, létesítményüzemeltetés.
l) A Társaság teljes körű tárgyi eszköz és anyag leltárának biztosítása a leltározás

folyamatának szakmai irányítása, végrehajtása.
m) Az éves beruházási és karbantartási tervben szereplő, az ingatlangazdálkodás

feladatkörébe eső, létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok lebonyolítása,
koordinálása, létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos projektek megvalósítása Garanciális
tevékenységek bonyolítása.

n) A telephelyek optimális működtetésének és tervezett formában történő karbantartásának
kialakítása.

o) A Társaság ingatlanjainak és reklámfelületeinek bérbeadása, valamint a Társaság ingatlan
bérleményeinek ügyintézése, szerződések aktualizálása, kapcsolattartások a bérlőkkel és
bérbeadókkal.

p) Létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos energetikai tevékenység (ENIR) mérnöki
felügyelete és kapcsolattartás, részvétel az ENIR munkacsoportban.

q) Létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos biztosítási káresemények műszaki elhárítása és
elszámolása.

r) Kommunális hulladék és szelektív hulladékszállítás felügyelete, elszámolása,
kapcsolattartás.

s) Nyomvonalas létesítményekhez kapcsolódó területrendezés (kaszálás, parlagfű
mentesítés, havária elhárítás, cserje- és bozótirtás) felügyelete, elszámolása.

t) Üdülő teljes körű üzemeltetése
u) Karbantartások és üzemeltetések szakmai, mérnöki felügyelete.
v) Létesítmény üzemeltetési feladatok teljes körű ellátása.

A gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tekintetében:

w) A Társaság működéséhez szükséges gépjárműpark biztosítása, karbantartása, javítása és
felügyelete.
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x) A Társaság gépjármű parkjának közlekedésbiztonsági és üzembiztonsági ellenőrzése és a
szükséges karbantartások szervezése.

y) A gépjárműpark fenntartásához szükséges CASCO és Kötelező felelősségi biztosítások
rendelkezésre állásának biztosítása.

z) Kárügyintézés koordinációja. Okmányirodai, és közlekedés hatósági ügyintézés.

2.4. Compliance, minőségirányítás és folyamatmenedzsment osztály

Vezetője: compliance, minőségirányítás és folyamatmenedzsment osztályvezető

Szervezeti felettese: Jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott csoportvezető
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes
az illetékes.

Alapvető feladata:

A compliance és folyamatmenedzsment körében:
a) A Társaság compliance és folyamatmenedzsment, folyamat optimalizálási tevékenysége

vállalati szintű működésének irányítása, koordinálása.
b) A vállalati szabályozások compliance szempontú megfelelőségének biztosítása, a

szabályozások kiadásával kapcsolatos tevékenységek ellátása, a tulajdonosi szabályozásokkal
történő compliance szempontú összhang biztosítása.

c) Éves szabályozási terv és beszámoló összeállítása, megküldése a tulajdonos részére.
d) A szabályozók jogi kodifikációjának irányítása és elvégzése a Belső előírások szabályzata

alapján, szabályozások deregulációja.
e) A leányvállalat szabályzatainak jogi szempontú véleményezése, Alapító szabályzataival

való összhang vizsgálata/biztosítása.
f) BVH Zrt. szabályzatainak véleményezése, az ebből fakadó kodifikációs kötelezettség

teljesítése.
g) Belső kontrollok, folyamatba épített főbb vezetői ellenőrzési pontok meghatározása és

működtetése a megfelelőségi kockázatok feltárása és kezelése érdekében, különös tekintettel
a belső szabályozásokra. A folyamatok kialakításának, optimalizálásának, folyamatgazdák
bevonásával történő koordinálása, a folyamatgazdák munkájának támogatása, szükség szerinti
együttműködés és egyeztetés a résztvevő szervezeti egységekkel, a folyamatsablonok és a
kapcsolatos folyamatszabályozások kidolgozásában. Az aktualizált folyamatok nyilvántartása, a
módosított folyamatok ábrázolása, a folyamatgazdák oktatása, folyamatgazda felelősi rendszer
működtetése.

h) Negyedévente, illetve meghatározott esetekben soron kívüli jelentés készítése a
tulajdonos részére a külső szervek, hatóságok ellenőrzéseinek megállapításairól.

i) Üzletmenet folytonossági felelősi rendszer működtetése, irányítása, ellenőrzése,
koordinálása, vonatkozó szabályzat karbantartása, együttműködés a területi üzletmenet
folytonossági felelősökkel.

j) Tulajdonosi megbízás esetén alapvető feladataival összefüggő compliance tevékenység
kiterjedhet a leányvállalatra vonatkozóan is.

k) Társasági és vállalatcsoport szintű szabályzatokban foglalt compliance és
folyamatmenedzsment feladatok ellátása, a vállalatcsoport szintű szabályzatokban előírt
adatszolgáltatás határidőben történő teljesítése.

Az Integrált Irányítási Rendszer körében:

l) A Társaság tulajdonosa és menedzsmentje által meghatározott Integrált Irányítási Politika,
alapján a Társaság minőség és környezetközpontú, energia, hegesztési, továbbá munkahelyi
egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerei szabályozása, tervezése, szervezése,
koordinálása, felügyelete, ellenőrzése és szakirányítása.

m) Feladatkörébe tartozó kérdésekben a felügyeleti szervek, szakhatóságok határozataiban
foglaltak érvényre juttatása.

n) Részvétel a Társaság stratégiájának kialakításban, végrehajtásában.



A szabályozó szabályozástárban közzétett szövege a szabályozó kiadására
jogosult által jóváhagyott szöveggel mindenben megegyezik.

Jogtár

31. oldal

A21/2021. Szabályzat  - a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezetéről és
működéséről (1. kiadás)
Hatály: 2021.IV.1. - 

o) A Társaság szabályozásainak és szerződéstervezeteinek környezetvédelmi, az Integrált
Irányítási Rendszer körbe tartozó szempontú vizsgálata és felügyelete.

p) Szabályozók elkészítése.
q) A Minőségirányítási Rendszer (a továbbiakban: MIR), a Környezetközpontú Irányítási

Rendszer (a továbbiakban: KIR), a Munka és Egészségvédelmi Biztonság irányítási Rendszer (a
továbbiakban: MEBIR), Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer(a továbbiakban: EgIR), az
EMAS és a hegesztés-minőségi követelmények integrált szabályozási környezetének
kialakítása, felügyelete és működtetése. Részvétel az EgIR munkacsoportban.

r) A vezetők Integrált Irányítási Rendszerben megjelenő feladatai- és kötelezettségei
ellátásának támogatása.

s) Belső auditok szervezése, a belső és külső auditok koordinációja, a feltárt hiányosságok,
nem megfelelőségek javításának felügyelete. A MIR kapcsolattartók és belső auditorok
szakirányítása, tevékenységeik koordinálása, felügyelete.

t) A szabályozók minőségirányítási megfelelésének, valamint az Integrált Irányítási Rendszer
(a továbbiakban: IIR) követelményeknek megfelelő egységes szerkezeti és formai
kivitelezésének felülvizsgálata, IIR Kézikönyv és eljárási utasítások készítése, aktualizálása.

u) A Társaság által illetve a Társaság részére végzett hegesztési tevékenységek MSZ EN ISO
14731 szerinti hegesztés felügyeletének biztosítása a hegesztési felelős által.

v) ISO tanúsítványok az EMAS okirat, és az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző
gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról rendelet szerinti hatósági engedélyek
beszerzése és megújítása.

w) Modulrendszerű hőközpontok Nemzeti Műszaki Értékelésének és a használati melegvíz
modul Teljesítmény Állandósági Tanúsítványának fenntartása, valamint a használati melegvíz
modul ivóvízbiztonsági engedélyének megújítása.

x) Környezetvédelmi engedélyek beszerzésének, megújításának, módosításának felügyelete.
Az engedélyekben előírt feladatok szakterületek általi betartásának ellenőrzése, a
környezetvédelmi mérések koordinálásának és végrehajtásának felügyelete.

y) A Társaság környezeti teljesítményéről EMAS rendelet szerinti Környezetvédelmi
nyilatkozat készítése, évenkénti felülvizsgálata, hitelesíttetése.

z) A Társaság Integrált Irányítási rendszerelemeinek folyamatos fejlesztése, célok, programok
részletes kidolgozása, a végrehajtás koordinálása, a szakterületek támogatása.

aa) Kiviteli tervek, megvalósulási dokumentációk környezetvédelmi és IIR szempontú
ellenőrzése, szakmai segítségnyújtás a megvalósításért felelős szervezetnek.

2.5. Megfelelési tanácsadók

Alapvető feladata:
A megfelelési tanácsadói tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása a 339/2019. (XII. 23.)

Korm. rendelet és az egyéb, a Társaság működése szempontjából irányadó jogszabályok
alapján. A feladatot a Jogi, biztonsági és compliance vezérigazgató-helyettes mint megfelelési
tanácsadó látja el, azzal, hogy az operatív feladatellátásra munkaviszonyban álló további
megfelelési tanácsadót von be.

Feladatai különösen:
a) annak elősegítése, hogy a Társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi
rendelkezésekkel;

b) a szervezet specifikus megfelelési és integritás politika kialakításának előkészítése;
c) az integrált kockázatkezelés koordinációja, az integritást sértő, korrupciós és

visszaélésgyanús eseményekre, kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása, kivizsgálása;
d) az átláthatóság megteremtésére vonatkozó tanácsadás, az ennek biztosítását szolgáló

belső működés ellenőrzése, szakmai támogatása;
e) azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és

rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása;
f) a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása,

folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése;
g) a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok

készítése, illetve aktív részvétel a feltárt hiányosságok megszűntetésében, a szervezeti
egységek közötti koordinációban;

h) külső ellenőrzések során az adatszolgáltatás teljesítésének koordinálása;
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i) fentiekben meghatározottak teljesítéséről a Társaság vezérigazgatója és a
Felügyelőbizottság elvárásainak megfelelő gyakorisággal, de legalább évente egyszer jelentés
készítése a Társaság vezérigazgatója és a Felügyelőbizottság részére

j) a Társaság vezérigazgatója részére a belső kontrollrendszer működésének jogszabályban
előírt kötelező értékeléséről szóló nyilatkozat előkészítése.

A Társaság Felügyelőbizottságának támogatásával kapcsolatban feladata
különösen:

a) a Társaság Felügyelőbizottságával történő folyamatos kapcsolattartás;
b) részvétel a Felügyelőbizottság ülésein;
c) a Felügyelőbizottság munkájának jogi és megfelelési szempontú támogatása, e körben

javaslattétel a Felügyelőbizottság részére;
d) a Társaság felügyelőbizottsági előterjesztései szabályszerűségének, valamint az ülésekről

készült jegyzőkönyvek ellenőrzése;
e) a Felügyelőbizottság határozati javaslatainak megfelelési és jogi szempontú vizsgálata,

ellenőrzése;
f) javaslattétel a Felügyelőbizottság ügyrendjének szükség szerinti módosítására.
g) a Felügyelőbizottság adminisztratív, belső ügyintézési tevékenységével összefüggő

feladatok ellátása.

3. Műszaki vezérigazgató-helyettesi szervezet

Vezetője: műszaki vezérigazgató-helyettes

Szervezeti felettese: vezérigazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Energia- és üzemvitel irányítási igazgatóság
Fenntartási igazgatóság
Szolgáltatási igazgatóság

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben az illetékes igazgató, illetve a szakterületi

vezető helyettesíti, munkáltatói jogkörében a vezérigazgató az illetékes.

Feladatok:
a) A műszaki vezérigazgató-helyettes útján részt vesz a Társaság irányításában
b) A Társaság szolgáltatási-, üzemeltetési-, műszaki-, technológiai- és energiagazdálkodási

politikájának a kialakítása és megvalósítása.
c) A Társaság stratégiájának és üzleti tervének kialakításában és megvalósításában való

részvétel, különös tekintettel a hőtermelési és hőbeszerzési költségek csökkentésére, a
hőszállítás és hőelosztás, valamint a felhasználói rendszerek működtetésének fejlesztésére.

d) A Társaság távhőszolgáltatási-, üzemeltetési-, fenntartási-, műszaki-, energiagazdálkodási
rendszerének meghatározása.

e) Az üzemeltetés-, a karbantartás-, a fenntartás- és a műszaki információk nyilvántartásának
felügyelete, a szakterületre vonatkozó adatszolgáltatások felügyelete.

f) A műszaki előírások és szabályzatok kidolgozásának irányítása.
g) A Társaság éves, közép- és hosszú távú fenntartási (beruházási, karbantartási és

üzemeltetési) terveinek elkészítése.
h) A rekonstrukciós feladatok előkészítése, a beszerzési eljárások előkészítésében,

lefolytatásában közreműködés, kiviteli tervek ellenőrzése, a megvalósítás nyomon követése,
szakmai segítségnyújtás a megvalósításért felelős szervezetnek.

i) A projektek megvalósításához szükséges fedezetek tervben történő ellenőrzése, igazolása,
a nem tervezett projektek fedezetének biztosítása, kapcsolódó előterjesztések készítése.

j) A műszaki kontrolling tevékenység végrehajtásának felügyelete. A fenntartási tervekben
szereplő projektek megvalósításának ellenőrzése, elemzése, visszamérése, a saját erőforrással
végzett tevékenységek ráfordítási- (munkaóra és egyéb naturáliák) és költségelemzése.



A szabályozó szabályozástárban közzétett szövege a szabályozó kiadására
jogosult által jóváhagyott szöveggel mindenben megegyezik.

Jogtár

33. oldal

A21/2021. Szabályzat  - a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezetéről és
működéséről (1. kiadás)
Hatály: 2021.IV.1. - 

k) A Társaság technológiai rendszereire kiterjedő műszaki eszközgazdálkodás felügyelete,
műszaki helyek ellenőrzése, létrehozása, lezárása.

l) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi
megfelelőség biztosítása.

m) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan
meghatároz.

A fenntartástervezési és műszaki kontrolling feladatok tekintetében:

A Társaság fenntartási (beruházási, karbantartási és üzemeltetési) terveinek összeállítása és
azok kezelése, valamint a műszaki szakterülethez tartozó tevékenységek elemzése az alábbiak
szerint:

a) A Társaság éves, közép- és hosszú távú fenntartási (beruházási, karbantartási és
üzemeltetési) terveinek elkészítése, azok összeállításához szükséges kimutatások létrehozása,
vezetése, igények bekérése, igények szükség szerinti bejárása, azok ellenőrzése és
rangsorolása.

b) A közép- és hosszú távú rekonstrukciós feladatok megfogalmazásának kidolgozása, illetve
kidolgoztatásának szakmai irányítása.

c) A rekonstrukciós feladatok előkészítése, szükség esetén azokhoz megvalósíthatósági
tanulmányok, a megvalósítást alátámasztó dokumentumok elkészítése.

d) A rekonstrukciós feladatok megvalósításához beszerzési eljárások összeállítása, a
beszerzési eljárások lefolytatásában közreműködés.

e) A rekonstrukciós feladatok esetén a tervezéshez szükséges műszaki alapadatok
meghatározása, az elkészült kiviteli tervek ellenőrzése, felülvizsgálata, a megvalósítás nyomon
követése, szakmai segítségnyújtás a megvalósításért felelős szervezetnek.

f) A Társaság külső és saját erőforrással végeztetett karbantartási és üzemeltetési
feladatainak költségnemi - költséghelyi tervezése, üzleti tervhez adatszolgáltatás készítése.

g) A műszaki jellegű költségnemek tervezésének összefogása, üzleti tervhez adatszolgáltatás
készítése.

h) A Társaság szabályzataiban előírt, a fenntartási munkákhoz felhasználandó
anyagfelhasználások tervezésének koordinálása, az anyagok, berendezések beszerzésében
közreműködés.

i) Kerületi, fővárosi tervezett útfelújításokkal kapcsolatos megkeresésekhez szükség esetén
adatszolgáltatás készítése.

j) A projektek megvalósításához szükséges fedezetek tervben történő ellenőrzése a projektek
megvalósítása előtt.

k) A nem tervezett projektek megvalósítása érdekében a szükséges fedezet biztosítása, a
tervekben nem megvalósuló portfóliók felülvizsgálatával.

l) Évközben felmerülő új projektek, vagy tervben szereplő projektek megvalósításához
szükséges többletfedezet biztosítása érdekében előterjesztések készítése a mindenkor
érvényben lévő Társasági és Tulajdonosi szabályzatok alapján.

m) A fenntartási tervekben szereplő projektek megvalósítása kapcsán az illetékes
szervezetnek szakmai segítségnyújtás.

n) A fenntartási tervekben szereplő projektek megfelelő műszaki tartalomban és
tervösszegen belüli megvalósításának ellenőrzése, elemzése, visszamérése.

o) A projekt megvalósulások tényadatainak gyűjtése, összevetése a tervadatokkal.
p) Az eltérésekről döntés-előkészítő információk összeállítása és a korrekciós intézkedések

meghozatala, vagy azokra javaslattétel.
q) A műszaki jellegű költségnemeken tervezett projektek megvalósulásának ellenőrzése,

visszamérése.

3.1. Fenntartási igazgatóság

Vezetője: fenntartási igazgató

Szervezeti felettese: műszaki vezérigazgató-helyettes

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Karbantartási osztály
Kivitelezési osztály
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Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben az irányítása alá tartozó és általa megbízott

osztályvezető helyettesíti, munkáltatói jogkörében a műszaki vezérigazgató-helyettes az
illetékes.

Alapvető feladata:
A Társaság távhőtechnológiai berendezéseihez kapcsolódó karbantartási, hibaelhárítási,

valamint a hőközponti technológia tervezési, gyártási és kivitelezési feladatainak koordinálása,
irányítása az alábbiak szerint:

a) A Társaságnál meglévő szabályozások értelmében a szakterületi illetőségű karbantartási
terv tervezése és annak megvalósítása, utánkövetése.

b) A karbantartással kapcsolatos menedzsmenti eljárások működtetése.
c) A hőközponti technológiai berendezéseihez kapcsolódó tervezési, gyártási és kivitelezési

feladatainak irányítása.
d) Közreműködés a közép- és hosszú távú rekonstrukciós és stratégiai műszaki fejlesztési

feladatok megfogalmazásában, kidolgozásában és megvalósításában.
e) Az energia- és költséghatékony üzemeltetés érdekében a megfelelő beruházási,

karbantartási és üzemeltetési javaslatok kidolgozása.

3.1.1. Karbantartási osztály

Vezetője: karbantartási osztályvezető

Szervezeti felettese: fenntartási igazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Hőtermelés fenntartási üzem
Távvezetéki fenntartási üzem
Hőközpont fenntartási üzem

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa helyettesíti,

munkáltatói jogkörében a fenntartási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
A Társaság távhőtechnológiai berendezéseihez kapcsolódó, saját erőforrással vagy

alvállalkozóval végeztetett karbantartási és hibaelhárítási feladatainak koordinálása, irányítása
az alábbiak szerint:

a) A technológiai területre vonatkozóan, üzemeltetői elvárás alapján, karbantartási
ütemtervek kidolgozása, ezek betartásának ellenőrzése, karbantartási folyamatok irányítása.

b) A karbantartási és hibaelhárítási feladatok üzembiztos, racionális végrehajtásának
biztosítása, az üzemzavarok elhárításának irányítása.

c) Folyamatos hibaelhárító készenlét megszervezése.
d) Közreműködés a közép- és hosszú távú rekonstrukciós és stratégiai műszaki fejlesztési

feladatok megfogalmazásában, kidolgozásában és megvalósításában.
e) Az energia- és költséghatékony üzemeltetés érdekében a megfelelő beruházási,

karbantartási és üzemeltetési javaslatok kidolgozása.
f) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok határidőre történő ellátása.
g) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.

3.1.1.1. Hőtermelés fenntartási üzem

Vezetője: hőtermelés fenntartási üzemvezető

Szervezeti felettese: karbantartási osztályvezető
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Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a fenntartási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
A Társaság hőtermelési technológiai berendezéseihez kapcsolódó saját erőforrással, vagy

alvállalkozóval végeztetett karbantartási feladatainak koordinálása irányítása az alábbiak
szerint:

a) A hőtermelési technológia esetében karbantartási és hibaelhárítási feladatok üzembiztos,
racionális végrehajtásának biztosítása, az üzemzavarok elhárításának irányítása.

b) A hőtermelő létesítményekkel, különösképpen vezérlő-, erősáramú és folyamatirányító-,
valamint egyéb tüzeléstechnikai és tüzelőanyag ellátó rendszerekkel, szivattyúkkal,
ventillátorokkal, füstgáz- és levegő csappantyúkkal, hőtechnikai mérő- és szabályozó
berendezésekkel, végponti nyomáskülönbség mérő berendezésekkel kapcsolatos preventív
karbantartási, ellenőrzési (diagnosztikai), beállítási, hibaelhárítási feladatok ellátása,
nyilvántartások végzése.

c) A vásárolt hőenergia elszámolási mérőköreinek időszakos ellenőrzése.
d) Folyamatos hibaelhárító készenlét működtetése.

3.1.1.2. Távvezeték fenntartási üzem

Vezetője: távvezeték fenntartási üzemvezető

Szervezeti felettese: karbantartási osztályvezető

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben kijelölt munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a fenntartási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
A Társaság távhővezetéki technológiai berendezéseihez kapcsolódó saját erőforrással, vagy

alvállalkozóval végeztetett karbantartási feladatainak koordinálása irányítása az alábbiak
szerint:

a) A távhővezetéki technológia esetében karbantartási és hibaelhárítási feladatok
üzembiztos, racionális végrehajtásának biztosítása, az üzemzavarok elhárításának irányítása.

b) A távhővezetéki technológiához tartozó rendszereken gépészeti szereléssel, hegesztéssel
járó karbantartási, hibaelhárítási tevékenységek végrehajtása, koordinálása.

c) A távhő létesítményekkel, különösképpen nagyszerelvények hajtóműveivel kapcsolatos
preventív karbantartási, ellenőrzési (diagnosztikai), beállítási, hibaelhárítási feladatok ellátása,
nyilvántartások végzése.

d) Folyamatos hibaelhárító készenlét működtetése.

3.1.1.3. Hőközpont fenntartási üzem

Vezetője: hőközpont fenntartási üzemvezető

Szervezeti felettese: karbantartási osztályvezető

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben kijelölt munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a fenntartási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
A Társaság távhővezetéki technológiai berendezéseihez kapcsolódó saját erőforrással, vagy

alvállalkozóval végeztetett karbantartási feladatainak koordinálása irányítása az alábbiak
szerint:

a) A társaság hőközpontjainak karbantartási, hibaelhárítási tevékenységeinek végrehajtása.
b) A hitelesítési kötelezettség alá tartozó hőközponti mérőkörök hitelesítésre történő

előkészítése, a hőmennyiség mérőkörök és hidegvíz mérők hitelesítési, illetve meghibásodási
cseréje.

c) Helyszíni zajmérések elvégzése.
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d) MEKH hitelesítő labor működéséhez szükséges feltételek biztosítása.
f) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok határidőre történő ellátása.
g) Folyamatos hibaelhárító készenlét működtetése.

3.1.2. Kivitelezési osztály

Vezetője: kivitelezési osztályvezető

Szervezeti felettese: fenntartási igazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Kivitelezési üzem

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa helyettesíti,

munkáltatói jogkörében a fenntartási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
A Társaság hőközponti technológiai berendezéseihez kapcsolódó tervezési, gyártási és

kivitelezési feladatainak koordinálása, irányítása az alábbiak szerint:
a) A technológiai területre vonatkozó műszaki tervezési tevékenységének felügyelete,

koordinálása.
b) A technológiai területre vonatkozó elektromos és gépészeti gyártási tevékenységének

felügyelete, koordinálása.
c) Az újfogyasztókkal kapcsolatos társasági egyeztetések során a kivitelezések képviselete.
d) A technológiai területre vonatkozó gépészeti, elektromos és szakipari kivitelezési

tevékenységének felügyelete, koordinálása.
e) A technológiai tevékenységek ellátásához szükséges beszerzési igények megfogalmazása,

koordinálása.

A műszaki tervezési feladatok tekintetében:

A Társaság hőközponti technológiai berendezéseihez kapcsolódó tervezési feladatainak
koordinálása irányítása az alábbiak szerint:

f) A műszaki tervezési tevékenység végzése.
g) A műszaki tervezéshez kapcsolódó alvállalkozók munkájának koordinálása.
h) A Társaság ajánlatadási folyamatainak műszaki támogatása, adatszolgáltatás.
i) A Társaság hőközpont technológiai projektjeinek műszaki előkészítése.
j) A Társaság által gyártott termékek típusterveinek felügyelete, ezek karbantartásában való

közreműködés.
k) A műszaki tervvéleményezési tevékenység ellátása.
l) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok ellátása.

A gyártási feladatok tekintetében:

A Társaság hőközponti technológiai berendezéseihez kapcsolódó gyártási feladatainak
koordinálása irányítása az alábbiak szerint:

m) A gyártási tevékenység tervezése, a gyártáshoz szükséges dokumentáció biztosítása.
n) Az éves üzleti tervben meghatározott, illetve a megbízói megkeresések kapcsán felmerülő

hőközponti gyártási feladatok elvégzése.
o) A gyártási tevékenység gazdaságos működtetése a minőségbiztosítási követelmények

betartásával.
p) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok határidőre történő ellátása.
q) A gyártási tevékenységek nyilvántartásának naprakész vezetése, jelentési és

adatszolgáltatási feladatok ellátása.
r) A gyártási tevékenységhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása.
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3.1.2.1. Kivitelezési üzem

Vezetője: kivitelezési üzemvezető

Szervezeti felettese: kivitelezési osztályvezető

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a fenntartási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
A Társaság hőközponti technológiai berendezéseihez kapcsolódó kivitelezési feladatainak

koordinálása irányítása az alábbiak szerint:
a) A hőközpontok létesítése esetén a gépészeti, elektromos és szakipari munkálatok

ütemezett elvégzésének biztosítása a határidők betartásával.
b) A kivitelezéshez kapcsolódó alvállalkozói tevékenységek koordinálása.
c) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok ellátása.
d) A szakterületi kivitelezési tevékenység dokumentációs követelményeinek teljesítése, a

kivitelezési dokumentációk szolgáltatása.

3.2. Energia- és üzemvitel irányítási igazgatóság

Vezetője: energia- és üzemvitel irányítási igazgató

Szervezeti felettese: műszaki vezérigazgató-helyettes

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Energiagazdálkodási osztály
Üzemvitel irányítási osztály
Észak-budai fűtőművi üzem
Füredi utcai fűtőművi üzem
Rákoskeresztúri fűtőművi üzem
Újpalotai fűtőművi üzem
Kalorikus üzem

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben az irányítása alá tartozó és
általa megbízott osztályvezető helyettesíti, munkáltatói jogkörében a műszaki
vezérigazgató-helyettes az illetékes.

Feladatok:
a) A Társaság távhőkörzeteinek energetikai felügyelete és energiagazdálkodási feladatainak

ellátása, valamint rendszeres, illetve igény szerinti elemzése.
b) A távhőrendszer fő elemei, úgymint hőforrás, távvezeték hálózat és hőközpontok

együttműködési kereteinek és feltételrendszerének, valamint a távhőrendszer üzemviteli
elveinek kialakítása, üzemvitel irányítási módjának kidolgozása, továbbá a távhőrendszer
üzemvitelére hatással levő rendszerelemek átalakításának, és fejlesztésének üzemviteli
véleményezése, üzemirányítás szempontú jóváhagyása.

c) Technológiai, illetve hőközpont oldali távfelügyeleti rendszer kialakítása és üzemeltetése,
és az ehhez kapcsolódó 7/24 munkarendben rendelkezésre álló távfelügyeleti
diszpécserszolgálat erőforrásainak meghatározása, és fenntartása a központilag távfelügyelt
eszközök működtetésére és hibaelhárításuk koordinálására.

d) Az energiagazdálkodás, az üzemvitel irányítás, és az energiatermelés területén
megszülető fejlesztési javaslatok megfogalmazása, kidolgozása, kidolgoztatása, a
földgázfüggőség csökkentése, a zöld energia-felhasználás előmozdítása, az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának visszaszorítása érdekében, az energetikai hatékonyság
növelésére, és a környezettudatosság fokozására vonatkozó célkitűzések figyelembe vételével.
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e) Az energiagazdálkodáshoz, üzemvitel irányításhoz, energiatermeléshez kapcsolódó
kiegészítő tevékenységek, úgymint hőforrás allokáció; távhőrendszeri hidraulikai elemzés,
mérőeszköz leolvasás, kiemelten távleolvasás; időjárás előrejelzés; energiakorlátozási terv
szakmai vonatkozású feladatainak megszervezése.

f) A jogszabályok által előírt, különös tekintettel az engedélyesi tevékenységekkel összefüggő
adatszolgáltatások koordinálása, valamint az energiaforgalommal, üzemvitellel,
energiatermeléssel összefüggő belső jelentési rend feltételrendszerének kialakítása.

g) Közreműködés a Társaság stratégiájának kialakításában, a stratégiai döntések
meghozatalában, a végrehajtás irányításában.

h) Közreműködés a Társaság üzleti tervének, beruházási tervének kidolgozásában.
i) Az energiagazdálkodási irányítási rendszer (ISO 50001) szakmai feladatainak koordinálása.
j) Az energiahatékonysággal, energiatermeléssel összefüggő külső jogi környezetnek való

vállalati megfelelés szakmai feladatainak irányítása.
k) Az energiatermelő létesítmények, és azok működtetésével összefüggő egyéb speciális

létesítmények folyamatos, és a mindenkori szolgáltatási igényeket kielégítő mértékű
rendelkezésre állásának biztosítása.

l) Az energiatermelő létesítmények hő-, villamos, és hidegenergia termelő berendezéseinek,
továbbá a távhőrendszer egyéb távhőtechnológiai berendezéseinek, vonali
szivattyúállomásainak, és energiaátalakító központjainak működtetése, üzemeltetése.

m) A kijelölt, a Társaság közszolgáltatói tevékenységén kívül eső, vagy idegen tulajdonban
lévő energiatermelő és ellátó rendszerek működtetése, üzemeltetése.

n) 7/24 munkarendben működő üzemeltetői szolgálat erőforrásainak megszervezése és
fenntartása, a fűtőművek, gázmotorok, kazánházak, hűtőgépek és egyéb technológiai
berendezések működésének biztosítására.

o) Az energiatermelő és egyéb technológiai létesítmények üzemeltetési terveinek
elkészítése, valamint közreműködés a karbantartási terveik elkészítésében.

p) Energiatermelő-, nyomástartó berendezések, tüzelőanyag tartályok és egyéb technológiai
rendszerek engedélyeinek megszerzésével, fenntartásával, és nyilvántartásával együtt járó
feladatok megszervezése.

q) A szakterülethez kapcsolódó belső szabályozók elkészítésének, naprakészen tartásának
biztosítása.

r) A Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges energiabeszerzések szakmai
feltételrendszerének meghatározása.

s) A Társaság hatályos energiaszerződéseivel összefüggő szakmai feladatok megszervezése.
t) A Társaság képviseletében az illetékes hivatalokkal, szakmai szervezetekkel, vállalatokkal,

intézményekkel szükséges szakmai kapcsolat kialakítása és fenntartása.
u) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (a továbbiakban: MEKH) való

kapcsolattartás, valamint a MEKH-nek történő adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok
koordinációja.

v) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan
meghatároz.

3.2.1. Energiagazdálkodási osztály

Vezetője: energiagazdálkodási osztályvezető

Szervezeti felettese: energia- és üzemvitel irányítási igazgató

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben az irányítása alá tartozó, megbízott

munkatársa helyettesíti, munkáltatói jogkörében az energia- és üzemvitel irányítási igazgató az
illetékes.

Alapvető feladata:
a) A Társaság energiagazdálkodásával összefüggő felügyeleti, ellenőrzési, elemzési feladatok

ellátása.
b) A felhasználói és hőforrás oldali energiaforgalom elszámolása, elemzése, veszteségeinek,

illetve költségeinek minimalizálása és a felhasználás hatékonyságának javítása.
c) A Társaság alaptevékenységéhez szükséges energiabeszerzések mennyiségi és minőségi

követelményeinek meghatározása.
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d) A Társaság hatályos energiaszerződéseivel összefüggő szakmai feladatok ellátása.
e) Energetikai jelentések és adatszolgáltatások készítése és továbbítása.
f) Az energiagazdálkodáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek, úgymint időjárás

előrejelzés, energiakorlátozási terv energetikai vonatkozású feladatainak ellátása.
g) A rendszerszintű energetikai és műszaki-gazdasági döntés előkészítő elemzések készítése,

energetikai és műszaki auditok kidolgozása.
h) A Társaság üzleti tervével összehangolt energiaterv elkészítése.
i) Az energiatermelő és egyéb technológiai létesítményekkel kapcsolatos üzemeltetési terv

összeállításának és a karbantartási igények kezdeményezésének koordinációja.
j) A Társaság villamos energia termelő egységeinek mindenkor elvárt rendelkezésre

állásának biztosítása.
k) A Társaság által megtermelt villamos energia értékesítésével összefüggő szakmai

feladatok ellátása.
l) Energiagazdálkodási irányítási rendszer (ISO 50001) szakmai feladatainak ellátása.
m) Az energiagazdálkodással, energiahatékonysággal összefüggő külső jogi környezetnek

való vállalati megfelelés szakmai feladatainak ellátása.
n) A kijelölt közmű ágazatokkal kapcsolatos ellenőrzési tevékenységek (mérőeszköz, számla,

fogyasztás) ellátása.
o) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok határidőre történő ellátása.
p) A szakterületét érintően egyeztetett társasági szempontok érvényesítése, a Társaság

képviselete az illetékes hivatalokkal, szakmai szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel
való kapcsolattartás során.

3.2.2. Üzemvitel irányítási osztály

Vezetője: üzemvitel irányítási osztályvezető

Szervezeti felettese: energia- és üzemvitel irányítási igazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Távfelügyeleti üzem

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben az irányítása alá tartozó, megbízott

munkatársa helyettesíti, munkáltatói jogkörében az energia- és üzemvitel irányítási igazgató az
illetékes.

Alapvető feladata:

Rendszerirányítási feladatok tekintetében:
a) A távhőrendszer fő elemei, úgymint hőforrás, távvezeték hálózat és hőközpontok

együttműködési kereteinek és feltételrendszerének kidolgozása.
b) A távhőrendszer üzemviteli elveinek kialakítása, üzemvitel-irányítási módjának

kidolgozása.
c) A távhőrendszer üzemvitelére hatással levő rendszerelemek, átalakításának és

fejlesztésének üzemviteli véleményezése, üzemirányítás szempontú jóváhagyása.
d) Technológiai, illetve hőközpont oldali távfelügyeleti rendszer kialakítása és üzemeltetése,

és az ehhez kapcsolódó, 7/24 munkarendben működő távfelügyeleti diszpécserszolgálat
fenntartása, továbbá a központilag távfelügyelt eszközök működtetésének és hibaelhárításának
koordinálása.

e) A távhőrendszer üzemvitelével kapcsolatos jelentési rend kialakítása, és a jelentések
megtételének felügyelete.

f) Közreműködés a Társaság stratégiájának kialakításában, és végrehajtásában.
g) Közreműködés a Társaság beruházási tervének kidolgozásában.
h) Az üzletfejlesztés szakmai támogatása, rendszerszintű üzemvitel-irányítási döntés

előkészítő elemzések készítése, üzemviteli és üzemirányítási eljárások kidolgozása, hálózati
hidraulikai elemzések elvégzése.

i) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási
feladatok határidőre történő ellátása.
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j) A szakterületét érintően egyeztetett társasági szempontok érvényesítése, a Társaság
képviselete az illetékes hivatalokkal, szakmai szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel
való kapcsolattartás során.

Folyamatirányítási-, automatizálási-, és távfelügyeleti rendszerek
műszaki-informatikai feladatai tekintetében:

a) A távhőtechnológiai létesítmények folyamatirányító berendezéseinek fenntartása során
szükséges szolgáltatások, erőforrások biztosítása

b) A távhőtechnológiai létesítmények folyamatirányító berendezéseivel kapcsolatos
fejlesztési igények koordinálása. Az automatizálás- és távfelügyelet-fejlesztés szakmai
koordinálása.

c) A távhőtechnológiai létesítmények távfelügyeletét és távadatgyűjtését érintő informatikai
fejlesztési folyamatokban a műszaki szakterületi igények képviselete.

d) A távfelügyeleti és távadatgyűjtési szoftverek bizonyos alkalmazásgazdai feladatainak
ellátása, a szoftverek üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges szolgáltatások
biztosításának szervezése.

e) Az energiairányítási és távüzemeltetési feladatok végzése során alkalmazott specializált
műszaki informatikai eszközök, szoftverek alkalmazásgazdai feladatainak ellátása, a szoftverek
üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges szolgáltatások biztosításának szervezése.

f) Az energiairányítási és távüzemeltetési feladatok végzésével kapcsolatban felmerülő
informatikai fejlesztési igények felmérése, szakterületen belüli és kívüli koordinálása.

3.2.2.1. Távfelügyeleti üzem

Vezetője: üzemvezető

Szervezeti felettese: üzemvitel irányítási osztályvezető

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében az energia- és üzemvitel irányítási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Hőközpontok és egyéb távhőtechnológiai berendezések távüzemeltetése.
b) 7/24 munkarendben rendelkezésre álló diszpécseri létszám megszervezése és biztosítása.
c) A hőközpontok üzemének megfigyelése, riasztások fogadása, helyszíni üzemeltetésének

és hibaelhárításának támogatása.
d) Felhasználói bejelentések kivizsgálása, hibaelhárítása.
e) Készenléti időszakban bekövetkező üzemzavarok esetén meghatározott irányú és tartalmú

információáramlás biztosítása, vezetői értesítési feladatok ellátása.
f) Katasztrófavédelmi értesítések ellátása.
g) Készenlétes vezető tájékoztatása, otthoni készenlétben tartózkodó munkatársak

berendelése,
h) Külső partnerrel végzett távvezetéki hibaelhárítás megrendelése.
i) Normál üzemviteltől eltérő, egyéb intézkedést igénylő események naplózása.
j) Szolgáltatászavarok nyilvántartásának felügyelete, kimutatás-készítés.
k) Honlapi munkatérkép felügyelete.
l) Távleolvasó rendszerek működtetési feladatainak ellátása, mérőkörök távleolvasásának

megszervezése.
m) Távleolvasó rendszerek eszköznyilvántartásának, karbantartási feladatainak támogatása.
n) Hőközponti felügyeleti integrációs feladatok ellátása, távfelügyeletbe kapcsolódó

hőközpontok beüzemelésének támogatása.
o) Hőközponti PLC-programozás.
p) Egyéb technológiai létesítmények felügyeleti integrációjának támogatása.
q) Felügyeleti szoftverek egyes alkalmazásüzemeltetési feladatai.
r) Felügyeleti infrastruktúra üzemzavarainak kivizsgálása, közreműködés az elhárításban.
s) A szakterületet tevékenységéhez kapcsolódó belső szabályozók elkészítése, naprakészen

tartása.
t) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok határidőre történő ellátása.



A szabályozó szabályozástárban közzétett szövege a szabályozó kiadására
jogosult által jóváhagyott szöveggel mindenben megegyezik.

Jogtár

41. oldal

A21/2021. Szabályzat  - a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezetéről és
működéséről (1. kiadás)
Hatály: 2021.IV.1. - 

u) A szakterületet érintő egyeztetett társasági szempontok érvényesítése, a Társaság
képviselete a távüzemeltetési tevékenységet támogató külső vállalkozói körrel.

3.2.3.-3.2.6. Észak-budai, Füredi utcai, Rákoskeresztúri és Újpalotai fűtőművi üzemek

Vezetője: üzemvezetők

Szervezeti felettese: energia- és üzemvitel irányítási igazgató

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben a kazángépész-fizikai
csoportvezető helyettesíti, munkáltatói jogkörében az energia- és üzemvitel irányítási igazgató
az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A fűtőmű és a hozzá tartozó létesítmények, egyéb objektumok folyamatos rendelkezésre

állásának biztosítása.
b) 7/24 munkarendben rendelkezésre álló üzemeltető létszám megszervezése és biztosítása.
c) A hőtermelő-, és kiegészítő berendezések működtetése a mindenkori szolgáltatási

igényeknek megfelelően, energia- és költséghatékony, biztonságos, a berendezéseket kímélő,
környezettudatos módon.

d) Folyamatos üzemviteli kooperáció a hálózatban lévő egyéb hőforrásokkal, energiaátalakító
központokkal, szivattyúállomásokkal.

e) A meghatározott szolgáltatási paraméterek, üzemviteli és emissziós határértékek,
közműves energiaszolgáltatói korlátok, lekötések betartása.

f) Az előforduló esetleges hibák kivizsgálása, átmeneti intézkedések meghozatala a
szolgáltatás színvonalának és az üzemvitel biztonságának érdekében.

g) Szükség esetén közreműködés szolgáltatási panaszok kivizsgálásában.
h) Üzemviteli adatok rendszeres rögzítése, a szolgáltatás minőségének dokumentálására és

az üzemvitel későbbi kiértékeléséhez.
i) A telephelyi rend fenntartása.
j) A kezelési utasítások, technológiai előírások, betartása.
k) Ritkán üzemelő berendezések próbajáratása, berendezések egyenletes terhelésének

biztosítása.
l) A fűtőmű beruházási igényeinek rögzítése, kezdeményezése.
m) A beruházási, karbantartási projektek üzemeltetői támogatása a tervezés és a kivitelezés

során.
n) A fűtőmű karbantartási igényeinek megfogalmazása, kezdeményezése közreműködés a

végrehajtásban, végrehajtatásban.
o) A fűtőmű üzemeltetési tervének elkészítése, végrehajtása, végrehajtatása.
p) A telephely és épületek üzemeltetési, karbantartási igényeinek rögzítése,

kezdeményezése.
q) Az éves szolgáltatási szünettel járó leállási terv készítése, vállalkozói ügyfélkör

tájékoztatása.
r) Hőtermelő- és nyomástartó berendezések, tüzelőanyag tartályok és egyéb technológiai

rendszerek engedélyeinek megszerzésével, fenntartásával, és nyilvántartásával együtt járó
feladatok elvégzése.

s) Az üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó belső szabályozók elkészítése, naprakészen
tartása.

t) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási
feladatok határidőre történő ellátása.

u) A szakterületet érintő egyeztetett társasági szempontok érvényesítése, a Társaság
képviselete az üzemeltetési tevékenységet támogató külső vállalkozói körrel.

3.2.7. Kalorikus üzem

Vezetője: üzemvezető

Szervezeti felettese: energia- és üzemvitel irányítási igazgató
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Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben a csoportvezető helyettesíti,
munkáltatói jogkörében az energia- és üzemvitel irányítási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Az üzemhez tartozó energiatermelő, energiaátalakító, nyomásfokozó, és egyéb speciális

létesítmények folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása.
b) 7/24 munkarendben rendelkezésre álló üzemeltető létszám megszervezése és biztosítása

az üzemhez tartozó fűtőművek, gázmotorok, kazánházak, hűtőgépek és egyéb technológiai
berendezések vonatkozásában.

c) Az üzemhez tartozó technológiai berendezések távfelügyelettel vagy helyi
üzemfelügyelettel való működtetése a mindenkori szolgáltatási igényeknek megfelelően,
energia- és költséghatékony, biztonságos, a berendezéseket kímélő, környezettudatos módon.

d) Üzemviteli kooperáció a hálózatban lévő egyéb hőforrásokkal, energiaátalakító
központokkal, szivattyúállomásokkal.

e) A meghatározott szolgáltatási paraméterek, üzemviteli és emissziós határértékek,
közműves energiaszolgáltatói korlátok, lekötések betartása.

f) Az előforduló esetleges hibák kivizsgálása, átmeneti intézkedések meghozatala a
szolgáltatás színvonalának és az üzemvitel biztonságának érdekében.

g) Szükség esetén közreműködés szolgáltatási panaszok kivizsgálásában.
h) Üzemviteli adatok rögzítése, a szolgáltatás minőségének dokumentálására és az üzemvitel

későbbi kiértékeléséhez.
i) Telephelyi rend fenntartása.
j) A kezelési utasítások, technológiai előírások betartása.
k) Ritkán üzemelő berendezések próbajáratása, berendezések egyenletes terhelésének

biztosítása.
l) Az üzem beruházási igényeinek rögzítése, kezdeményezése.
m) A beruházási, karbantartási projektek üzemeltetői támogatása a tervezés és a kivitelezés

során.
n) Az üzem felügyelete alatt álló technológiai rendszerek karbantartási igényeinek

megfogalmazása, kezdeményezése, közreműködés a végrehajtásban, végrehajtatásban.
o) Az üzem felügyelete alatt álló technológiai rendszerek üzemeltetési tervének elkészítése,

végrehajtása, végrehajtatása.
p) A telephelyek és épületek üzemeltetési, karbantartási igényeinek rögzítése,

kezdeményezése.
q) Az éves szolgáltatási szünettel járó leállási terv készítése, vállalkozói ügyfélkör

tájékoztatása.
r) Hőtermelő- és nyomástartó berendezések, tüzelőanyag tartályok és egyéb technológiai

rendszerek engedélyeinek megszerzésével, fenntartásával, és nyilvántartásával együtt járó
feladatok elvégzése.

s) Az üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó belső szabályozók elkészítése, naprakészen
tartása.

t) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási
feladatok határidőre történő ellátása.

u) A szakterületet érintő egyeztetett társasági szempontok érvényesítése, a Társaság
képviselete az üzemeltetési tevékenységet támogató külső vállalkozói körrel.

3.3. Szolgáltatási igazgatóság

Vezetője: szolgáltatási igazgató

Szervezeti felettese: műszaki vezérigazgató-helyettes

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Távvezetéki üzemek
Szolgáltatásvezetőség

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben a szolgáltatásvezető vagy
üzemvezető helyettesíti, munkáltatói jogkörében a műszaki vezérigazgató-helyettes az
illetékes.
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Alapvető feladata:
a) Az igazgatósághoz tartozó körzetekben a lakossági és nem lakossági fogyasztókkal

kapcsolatos szolgáltatások biztosítása.
b) Üzemviteli megállapodások ellenőrzése.
c) A 7/24 munkarendben működő lakossági szervizszolgálat és szakterületenként a

szükséges otthoni készenlét megszervezése és működtetése.
d) Üzemeltetési terv készítése az igazgatóság főbb tárgyi eszközcsoportjaira (távhővezeték,

hőközpont).
e) A távhővezetékek és hőközpontok eszközgazdai feladatainak ellátása.
f) Az éves fenntartási tervekhez az igények meghatározása és a Társaság más szervezeti

egységeivel történő egyeztetése.
g) Az éves szolgáltatási szünettel járó leállási terv készítése és egyeztetése a Társaság más

szervezeti egységeivel.
h) Közreműködés a közép- és hosszú távú rekonstrukciós és stratégiai fejlesztési feladatok

megfogalmazásában, kidolgozásában és megvalósításában, továbbá a Társaság
tevékenységével összefüggő, gazdaságos kiegészítő tevékenységek elvégzésében.

i) A Társaság folyamatos szolgáltatásának biztosítása, a szolgáltatás színvonalának
fenntartása és fokozása, illetve energia- és költséghatékony üzemeltetése érdekében a
megfelelő beruházási és újító javaslatok kidolgozása.

j) Társaság területén üzemelő villamos berendezések biztonságtechnikai vizsgálatával
kapcsolatos koordinátori feladatok biztosítása.

k) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási
feladatok határidőre történő ellátása.

l) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi
megfelelőség biztosítása.

m) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan
meghatároz.

3.3.1. Távvezetéki üzemek

Vezetője: üzemvezető

Szervezeti felettese: szolgáltatási igazgató

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben a kijelölt művezető
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a szolgáltatási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Az üzemhez tartozó távhővezetékek üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartás lebonyolítása

a mindenkori szolgáltatási igényeknek megfelelően, energia- és költséghatékony, biztonságos,
a berendezéseket kímélő, környezettudatos módon.

b) A távhővezetékek eszközgazdai feladatainak ellátása.
c) A munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartása, ill. betartatása.
d) Az éves fenntartási igények (beruházások, karbantartások) megvalósításának támogatása.
e) Az igazgatósághoz tartozó távhővezetéki technológiához tartozó szakfelügyeleti

tevékenység végzése.
f) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok határidőre történő ellátása.

3.3.2. Szolgáltatásvezetőség

Vezetője: szolgáltatásvezető

Szervezeti felettese: szolgáltatási igazgató

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben a kijelölt üzemvezető
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a szolgáltatási igazgató az illetékes.
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Alapvető feladata:
a) A szolgáltató üzemek munkájának összehangolása, a 7/24 munkarendben működő

lakossági szervizszolgálat megszervezése és működtetése.
b) Otthoni készenléti szolgálat megszervezése.
c) Az üzemek munkairányításának megszervezése és működtetése.
d) Az éves hőközponti és távhővezetéki üzemeltetési tervek elkészítése.
e) Az éves hőközponti és távhővezetéki fenntartási igények (beruházások, karbantartások)

összeállítása.
f) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok határidőre történő ellátása.

3.3.2.1.-3.3.2.7. Szolgáltató üzemek (I-VI.)

Vezetője: üzemvezető

Szervezeti felettese: szolgáltatásvezető

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben a kijelölt munkatárs
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a szolgáltatási igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Az üzemhez tartozó hőközpontok üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartás bonyolítása a

távfelügyeleti diszpécserszolgálattal szoros együttműködésben, a mindenkori szolgáltatási
igényeknek megfelelően, energia- és költséghatékony, biztonságos, a berendezéseket kímélő,
környezettudatos módon.

b) A hőközpontok eszközgazdai feladatainak ellátása.
c) A szolgáltató üzemhez tartozó körzetekben a lakossági és nem lakossági fogyasztókkal

kapcsolatos szolgáltatások biztosítása, a lakossági hibák meghatározott mértékig történő
javítása.

d) Üzemviteli megállapodások szerinti fűtés indítások és leállítások elvégzése, a szolgáltatást
érintő panasz nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok végrehajtása.

e) Műszaki jellegű lakossági panaszok, fogyasztói bejelentések kivizsgálása, intézkedések
megtétele.

f) A munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartása, ill. betartatása.
g) Az éves fenntartási igények (beruházások, karbantartások) megvalósításának támogatása.
h) A szakterületet érintő nyilvántartások naprakész vezetése, jelentési és adatszolgáltatási

feladatok határidőre történő ellátása.

4. Gazdasági vezérigazgató-helyettesi szervezet

Vezetője: gazdasági vezérigazgató-helyettes

Szervezeti felettese: vezérigazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Gazdasági igazgatóság
Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgatóság

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a vezérigazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A Társaság stratégiájának, üzleti-, beszerzési-, közbeszerzési és ingatlangazdálkodási

tervének felügyelete.
b) A Társaság számviteli, finanszírozási, üzlet- és hitelpolitikájának, költség- és

gazdaságossági számítási rendszerének, beszámolási irányelveinek meghatározása.
c) Az éves üzleti terv elkészítésének irányítása és ellenőrzése.
d) A külső kötelezettségek teljesítésének felügyelete.
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e) A Társaság projektjeinek gazdasági felügyelete.
f) A társasági vagyontárgyak nyilvántartása és hatékony kezelése.
g) A Társaság ügyfélszolgálati tevékenységének és a számlázási feladatainak felügyelete.
h) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.
i) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan

meghatároz.

A pályázatokkal kapcsolatos feladatok tekintetében:
j) A távhőfejlesztésekhez a pályázati források igénybe vételével kapcsolatos feladatok

társaságon belüli koordinációja az érintett szervezeti egységekkel együttműködve.
k) Hazai, Európai Uniós (kiemelten a KEHOP) és egyéb nemzetközi pályázatok figyelése,

javaslatok összeállítása a pályázatokon történő indulásról.
l) A pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek (pályázati dokumentációk előkészítése,

összeállítása, benyújtása, hiánypótlása, Támogatási szerződések megkötésének előkészítése,
kapcsolódó közbeszerzési eljárások Irányító Hatóság és KFF (Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály) általi ellenőrzésének koordinálása, támogatások lehívása, kifizetési kérelmek
összeállítása és benyújtása stb.) Társaságon belüli koordinálása, együttműködve a
szakterületekkel.

m) Kapcsolattartás Irányító Hatósággal és Közreműködő szervezettel, kiemelten a pályázat
előkészítés és projekt megvalósítás során.

n) Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges dokumentációk
összegyűjtése, valamint projekt előrehaladási és projekt fenntartási jelentések összeállítása.

4.1. Gazdasági igazgatóság

Vezetője: gazdasági igazgató

Szervezeti felettese: gazdasági vezérigazgató-helyettes

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Pénzügyi és számviteli főosztály
Kontrolling főosztály

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a gazdasági vezérigazgató-helyettes az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A Társaság számviteli, finanszírozási, üzlet- és hitelpolitikájának, költség- és

gazdaságossági számítási rendszerének, beszámolási irányelveinek kidolgozása.
b) Közreműködés a Társaság stratégiájának kidolgozásában.
c) Az éves üzleti terv elkészítésének irányítása és ellenőrzése.
d) A külső kötelezettségek teljesítésének felügyelete.
e) A Társaság projektjeinek gazdasági irányítása
f) A társasági vagyontárgyak számviteli nyilvántartásának felügyelete.
h) Az éves beszámoló összeállításnak felügyelete, könyvvizsgálóval való kapcsolattartás.
i) Az évközi tulajdonosi és belső jelentések készítése.
j) Adózási feladatok elkészítése.
k) Adatszolgáltatások teljesítése.
l) Bizonylati fegyelem betartatása.
m) Leányvállalat gazdálkodásának felügyelete, szabályzatok betartatása
n) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.
o) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan

meghatároz.

4.1.1. Pénzügyi és számviteli főosztály

Vezetője: pénzügyi és számviteli főosztályvezető
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Szervezeti felettese: gazdasági igazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Finanszírozási osztály
Főkönyvi és vagyonkönyvelési osztály

Helyettesítés:
A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa helyettesíti,

munkáltatói jogkörében a gazdasági igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Követeléskezelési és -behajtási tevékenység koordinálása.
b) Kapcsolattartás a számlavezető pénzintézetekkel.
c) Engedményezési és faktorálási tevékenység irányítása.
d) A Társaságra vonatkozó pénzügyi feladatok ellátása, adatszolgáltatás.
e) A Társaság pénzügyi stratégiai tervezéséhez szükséges információk rendelkezésre

bocsátása.
f) Fogyasztói folyószámla-vezetés irányítása.
g) A szakterülethez tartozó szabályozók elkészítése.
h) Bizonylati rend betartatása.
i) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.
j) A számviteli nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, valamint adózási feladatok ellátása
k) Éves beszámoló elkészítése
l) Társszervezetek, valamint egyéb szervezetek részére kimutatások készítése,

adatszolgáltatás.
m) Operatív együttműködés a Társaság könyvvizsgálójával, adószakértőjével és egyéb

szakértőkkel.
n) Részvétel a könyvvizsgálati, valamint hatósági ellenőrzéseken.
o) A Társaság könyvelési folyamatainak ellenőrzése.
p) A beérkező számlák könyvelésének folyamatba épített ellenőrzése.
q) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.

Vevői folyószámla kezeléssel, beszedéssel kapcsolatos feladatok tekintetében:

r) Fogyasztói folyószámla-kezelés
s) Engedményezési és faktorálási tevékenység koordinálása
t) Kapcsolattartás a DHK Zrt.-vel a követeléskezelési tevékenységgel összefüggésben
u) Banki vevői alszámlák, kártyás fizetések könyvelése

Szállítói folyószámla kezeléssel kapcsolatos feladatok tekintetében:

a) Szállítói számlák ellenőrzése, könyvelése.
b) Szállítói számlák utalásra történő előkészítése, fizetési feltételeknek való megfelelősége a

könyvelés során.
c) Szállítói számla munkafolyamat kezelése elektronikus nyilvántartó rendszerben.
d) Szállítói folyószámlák vezetése, ellenőrzése.
e) Szállítói törzsadatok kezelése.
f) Kapcsolattartás, egyeztetés a szállítókkal.
g) Szállítói egyenlegközlők kezelése.
h) Költség típusú beszerzési megrendelések létrehozása, módosítása

4.1.1.1 Finanszírozási osztály

Vezetője: finanszírozási osztályvezető

Szervezeti felettese: pénzügyi és számviteli főosztályvezető
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Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a pénzügyi és számviteli főosztályvezető az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A központi pénztárkönyvelési funkciók ellátása.
b) Cash-flow menedzsment.
c) Hitelek és kölcsönök nyilvántartásának vezetése.
d) Bankgarancia nyilvántartás vezetése.
e) A Társaság és a leányvállalat pénzügyi helyzetének folyamatos nyomon követése,

likviditási biztonságának megtartása.
f) Banki kapcsolattartás, banki szerződések kezelése.
g) A Társaság pénzügyi stratégiai tervezéséhez szükséges információk biztosítása.
h) A bizonylati rend és okmányfegyelem betartása.
i) A bankszámlaforgalom bonyolítása.
j) Treasury műveletek végzése
k) Készpénzes számlák ellenőrzése, könyvelése.
l) Szabályozó elkészítése.
m) A munkáltatói lakáshitelekkel kapcsolatos tevékenységek ellátása.
n) Bélyegző nyilvántartás vezetése.

4.1.1.2. Főkönyvi és vagyonkönyvelési osztály

Vezetője: főkönyvi és vagyonkönyvelési osztályvezető

Szervezeti felettese: számviteli főosztályvezető

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a pénzügyi és számviteli főosztályvezető az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A számviteli nyilvántartások vezetése, valamint adózási feladatok ellátása.
b) Havi és éves zárási ütemterv elkészítése, zárlati munkák elvégzése.
c) Adóbevallások elkészítése - kivéve béradókhoz kapcsolódó adóbevallások.
d) Időszaki mérleg, eredménykimutatás elkészítése.
e) Éves beszámoló elkészítése.
f) Társszervezetek, tulajdonos valamint egyéb szervezetek részére kimutatások készítése,

adatszolgáltatás.
g) operatív/szakmai együttműködés a Társaság könyvvizsgálójával, adószakértőjével és

egyéb szakértőkkel
h) A tárgyi eszközökhöz és immateriális javakhoz kapcsolódó számviteli feladatok elvégzése.
i) Adatszolgáltatás a Társaság leltározási tevékenysége során.
j) Elhatárolások és céltartalék képzés könyvelésének ellenőrzése.
k) A számlakeret összeállítása, rögzítése.
l) Főkönyv - analitika egyeztetések elvégzése, eltérések rendezése.

4.1.2. Kontrolling főosztály

Vezetője: kontrolling főosztályvezető

Szervezeti felettese: gazdasági igazgató

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltatói jogkörében a gazdasági igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Üzleti terv összeállítása.
b) Éves Üzleti jelentés elkészítése.
c) Kontrolling jelentések elkészítése.
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d) SAP CO modul és vezetői információs rendszerek működtetése.
e) A Társaság SAP kontrolling elszámolásainak biztosítása.
f) A Társaság gazdasági működésének szakmai támogatása.
g) A gazdálkodás terv-tény eredményének nyomon követése és elemzése.
h) A Társaságra vonatkozó kontrolling feladatok ellátása, adatszolgáltatás biztosítása, és

szakmai együttműködés.
i) Hatóságok és hivatalok számára adatszolgáltatás készítése.
j) A távhőszolgáltatás árainak időszakos felülvizsgálata.
k) Szabályozók elkészítése.
l) HR kontrolling tevékenység keretében a döntés-előkészítő adatstruktúra létrehozása, HR

terület támogatása a személyi jellegű költségtervezéshez, visszaméréshez.
m) a MEKH részére történő adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok szakterületet érintő,

határidőben történő teljesítése
n) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.
o) Kontrolling objektumok karbantartása.
p) Havi elszámolások elkészítése.
q) A központi költségtényezők alakulásának folyamatos ellenőrzése, elemzése, intézkedések

megtételének kezdeményezése.
r) A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó szakmai szervezeti egységek által megadott

adatok és dokumentumok meglétének és helyességének, valamint a Társaság terveinek való
megfelelőségének ellenőrzése.

4.2. Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgatóság

Vezetője: kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató

Szervezeti felettese: gazdasági vezérigazgató-helyettes

Közvetlen irányítása alá tartozik:
Ügyfélszolgálati főosztály
Számlázási osztály

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben a főosztályvezető, vagy az
osztályvezető, munkáltatói jogkörében a gazdasági vezérigazgató-helyettes az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A hosszú távú értékesítési stratégia, és annak éves lebontásának elkészítése
b) Az üzleti tervvel és a gazdaságossági elvekkel összehangoltan új fogyasztók szerzése, az

ehhez szükséges ajánlatok kidolgozása, fejlesztési ütemezés elkészítése.
c) Piaci elemzések készítésével a vállalati üzletpolitikai döntések előkészítése
d) Az ügyfélszolgálati tevékenység kialakítása, szervezése, fejlesztése.
e) A számlázási feladatok és folyamatok tervezése, szervezése, az árbevétel biztosítása

érdekében.
f) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelőség biztosítása.
g) Minden egyéb feladat ellátása, amelyet jogszabály az adott szakterületre vonatkozóan

meghatároz.
h) Új projektek és felhasználók akvirálása, új üzleti kapcsoltok kialakítása és meglévők

ápolása, kapcsolattartás ingatlanfejlesztőkkel, beruházókkal, kerületi önkormányzatokkal,
hatóságokkal, tervezőkkel.

i) Meglévő üzleti és közületi felhasználókkal való kapcsolattartás. Ügyfelek kezelésének és
tájékoztatásának megszervezése, kilépők megelőzésével kapcsolatos tájékoztatás, szerződés
módosítására vonatkozó kérelmek elbírálása, a kilépési szabályzat szerint a kilépő felhasználók
ügyintézése.

j) Üzleti ajánlatok kondícióinak kidolgozása, engedélyeztetése és elkészítése.
k) Az üzleti értékesítési stratégiai terv kialakítása, piaci elemzések készítése.
l) Új felhasználókkal kötendő távhőszolgáltatási szerződés előkészítése, a nem lakossági

felhasználókkal az egyedi közszolgáltatási-szerződés és mellékletei, valamint külön
megállapodás, szerződés-módosítás előkészítése.
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m) Üzleti értékesítési feladatok ellátása, adatszolgáltatás teljesítése.
n) Ügyféltámogatási feladatok elvégzése
o) Piackutatás tervezése, szervezése, lebonyolítása, a piaci változások gyors felismerése és

lereagálása.
p) VIP ügyfélkör, meghatározása, az azzal történő egykapus kapcsolattartás.

4.2.1. Ügyfélszolgálati főosztály

Vezetője: ügyfélszolgálati főosztályvezető

Szervezeti felettese: kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató
Közvetlen irányítása alá tartozik:

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltató jogkörében a kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) A felhasználókkal történő közvetlen kapcsolattartás.
b) A telefonon, levélben, személyesen, valamint az interneten és e-mailen történő ügyfél

megkeresések rögzítése, teljes körű ügyintézésének irányítása, az ügyfélmegkeresések
egységes, standard, regisztrált kezelésének biztosítása, a műszaki bejelentések kivizsgálása, a
szükségszerű intézkedések koordinálása, a megoldást elősegítő javaslatok megtétele.

c) Az éjjel-nappali telefonos műszaki hibabejelentő, feladatokat ellátó külső partnerrel a
folyamatos kapcsolattartás, a feladatvégzés kontrollja.

d) Az általános közszolgáltatási szerződések és mellékleteinek, valamint egyéb lakossági
felhasználói megállapodások, szerződések megkötése és módosítása.

e) Folyamatos éjjel-nappali műszaki szolgálat, a szolgáltatás ellátásával összefüggő
események rögzítése, jelentések készítése.

f) Az általános közszolgáltatási szerződéssel rendelkező épületek lakossági és közületi
díjfizetőinek hátralék-kezelése.

g) Ügyfelek szerzése és megtartása.
h) Az ügyfélszolgálati tevékenység hatékonyságának növelése.
i) Javaslatok megtétele a Társaság versenyképességének javítására.
j) A főpénztár működtetése.
k) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelősség biztosítása.

Az ügyfélkapcsolati feladatok tekintetében:

l) A társasághoz beérkező, számlázási, pénzügyi, műszaki ügyféllevelek, ügyfél panaszok
teljes körű kivizsgálása és megválaszolása.

m) Az ügyfélkapcsolati csoportban felmerülő adminisztratív feladatok ellátása, az
Ügyfélszolgálati főosztály működésének támogatása.

n) Telefonos ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó feladatok tekintetében:
o) Szolgáltatás-kiesés esetén az érintett fogyasztók képviselőjének kiértesítése előzetes vagy

ad hoc jelleggel, írásban vagy telefonon keresztül.
p) Fűtési időszakban a szolgáltatás korlátozásával járó, tervezett beruházási munkálatok

esetén, az érintett fogyasztók képviselőinek felhívása rögzített vonalon és hozzájárulás
bekérése a munkálat végrehajtásához.

q) A fűtés szolgáltatás indításának és leállításának időszakában a beérkező eseti
rendelkezések feldolgozása és a kapcsolási igények rögzítése ügyeleti időben.

r) A távhőszolgáltatással kapcsolatos, telefonon beérkező, műszaki jellegű kérdések
megválaszolása, szükség esetén továbbítása az illetékes szervezeti egységekhez.

s) Ad hoc jellegű, műszaki tartalmú kimenő hívások lebonyolítása.

Személyes ügyfélszolgálati irodák (Dél-budapesti, Észak-budapesti,
Kelet-budapesti, Kihelyezett ügyfélszolgálatok) feladatai:

t) A személyes ügyfélforgalom kezelése
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u) Az általános közszolgáltatási szerződéssel rendelkező épületek lakossági és közületi
díjfizetőinek hátralékkezelése, ideértve a DHK Zrt.-nél lévő hátralékok rendezésével
kapcsolatos személyes ügyfél meg keresések kezelését is.

v) Ügyfélszolgálati pénztár és Központi pénztár működtetése - utóbbi a Dél-budapesti
Ügyfélszolgálati irodán

w) Személyes ügyfélmegkeresés kezeléséhez szükséges kapcsolattartás társosztályok
munkatársaival

4.2.2. Számlázási osztály

Vezetője: számlázási osztályvezető

Szervezeti felettese: kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató

Helyettesítés: A vezető távolléte esetén szakmai kérdésekben megbízott munkatársa
helyettesíti, munkáltató jogkörében a kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató az illetékes.

Alapvető feladata:
a) Távhőszolgáltatási díjak teljes körű számlázásával kapcsolatos feladatok ellátása.
b) Alaptevékenységen kívüli számlázási feladatok ellátása.
c) Fűtési célú hőfelhasználás utólagos elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
d) Hőfogyasztó objektumok és üzleti partner törzsadatok folyamatos karbantartásával

kapcsolatos feladatok elvégzése.
e) A távhőszolgáltatással ellátott hőfogyasztó objektumok légtérfelmérésével kapcsolatos,

számlázási osztály hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
f) Számlázással összefüggő SAP modulok üzemeltetési feladatainak ellátása.
g) Jogszabályváltozás és belső szabályozók változása esetében a számlázási rendszerekben

történő változások átvezetésének koordinálása.
h) Egyedi közszolgáltatási szerződések megkötésével kapcsolatos feladatok elvégzése.
i) A Társaság költségtervezéséhez szükséges információk biztosítása.
j) A bizonylati rend és okmányfegyelem betartása.
k) A területhez kapcsolódó szabályozók elkészítése, naprakészen tartása és a jogszabályi

megfelelősség biztosítása.

IV. Záró rendelkezések

a) Jelen szabályzat 2021. április 1-jén lép hatályba.
b) A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg az A20/2020. Szabályzat a Budapesti

Távhőszolgáltató Zrt. szervezetéről és működéséről hatályát veszti.

1. függelék az A21/2021. Szabályzathoz

Vezetői beosztások

A Társaság működése szempontjából a feladat és hatáskör tekintetében megkülönböztetett
vezetői beosztások:

 a)  vezérigazgató  
 b)  vezérigazgató-helyettesek  
 c)  igazgatók  szervezeti egység

vezetők
 d)  főosztályvezetők, szolgáltatásvezetők  
 e)  osztályvezetők; 

üzemvezetők
 

 f)  csoportvezetők;
művezetők;

 munkahelyi vezetők

Jelen SZMSZ alkalmazása szempontjából
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- szervezeti egység vezetőnek tekintjük a fenti a)-e) pont szerinti vezetőket,
- munkahelyi vezetőnek pedig a fenti f) pont szerinti vezetők minősülnek.
Az egyes vezetői szintek definíciója:
a) vezérigazgató: a Társaság első számú vezetője, gyakorolja a jogszabályok és az

Alapszabály szerinti valamennyi, a Társaság irányításával kapcsolatos feladat és hatáskört;
egyben a Társaság vezető tisztségviselője és vezető állású munkavállaló

b) vezérigazgató-helyettes: a vezérigazgató helyettesítésére jogosult felsővezető, aki
egyben a szakterülete szerinti vezetők és szervezeti egységek általános irányításáért felelős;
egyben vezető állású munkavállalónak minősül

c) igazgató: több szakterületet átfogóan irányító felsővezető, aki az alá tartozó, egyes
szakterületekért felelős szakmai vezetők (főosztályvezetők és osztályvezetők) általános
irányításáért felelős, alá több főosztály, osztály, üzem vagy csoport tartozik

d) főosztályvezető vagy szolgáltatásvezető: szakmai vezető, aki egy szakterület, vagy
egymáshoz kapcsolódó szakterültek átfogó szakmai irányításáért felelős, alá több osztály,
üzem vagy csoport tartozik

e) osztályvezető, üzemvezető: szakmai vezető, aki egy szakterület vagy az üzemeltetési
igazgatóságok szervezetén belül egy földrajzilag körülhatárolt terület operatív szakmai
irányításárért felelős

f) csoportvezető, művezető: valamely szakterületen belüli meghatározott, azonban jól
körülhatárolható részterületen a szakmai vezetők által meghatározott feladatok végrehajtásért
felelős vezető
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