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I.     ÁLTALÁNOS  RÉSZ 

 

 

 

1. A TÁRSASÁG AZONOSÍTÓ ADATAI 

 

 

A társaság cégneve: FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok 

Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

Rövidített cégnév: FEJÉRVÍZ ZRt. 

A társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. 

A társaság székhelyének levélcíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 31. 

 telefonszáma: 535-800 

 telefaxszáma: 315-598 

 e-mailszáma: fejervizzrt@fejerviz.hu 

 

A társaság telephelyei (azok címe, telefonszáma, faxszáma): 

 

Központi telephely 

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. 

Telefon: 535-800 

Telefax: 315-598 

 

Bicskei üzemmérnökség 

2060 Bicske, Bem u. 14.  

Telefon:  565-103, 261-803 

Telefax:  350-259 

 

Kőszárhegyi üzemmérnökség 

8151 Szabadbattyán, Vasvári P. u. 18.  

Telefon: 588-090, 363-477 

Telefax: 363-088 

 

Móri üzemmérnökség 

8060 Mór, Dózsa Gy. u. 99.  

Telefon:  562-104, 407-303 

Telefax:  408-818  

 

Sárbogárdi üzemmérnökség 

7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146.  

Telefon:  25/508-190, 25/360-101  

Telefax:  25/360-653  

 

 

mailto:fejervizzrt@fejerviz.hu
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Alapító okirat kelte: 1994. július 1. 

A cégjegyzék száma: Cg.07-10-001122 

Statisztikai azonosító: 11111544360011407 

Adóigazgatási szám: 11111544207 

 

Bankszámla száma:  K&H Bank             10402908-29018020-00000000 

  RAIFFEISEN BANK   12023008-00152844-00100009 

  OTP   11736006-20313500-00000000 

 

OEP nyilvántartási szám: 448613 

ONYF nyilvántartási szám: 134073 

 

A társaság törvényességi felügyeletét a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság látja el. 

A társaság alaptőkéje: 687.630.000 Ft, azaz Hatszáznyolcvanhétmillió-hatszáz- 

 harmincezer forint. 

 

A társaság típusa: zártkörűen működő részvénytársaság. 

A társaság határozatlan időre alakult. 

 

 

2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 

A társaság tevékenységi köre a TEÁOR ’08 szerint: 

 

Főtevékenység:  

 

3600 Víztermelés, kezelés, ellátás 

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése  

 

A társaság a főtevékenységeken kívül minden olyan egyéb tevékenységet is végez, 

amelyhez külön engedéllyel rendelkezik, illetve a tevékenység nem engedélyhez kötött. 

 

 

3. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA 

 

3.1. A társaság önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket 

vállalhat, szerződést köthet, pert indíthat és perben állhat. A társaság önálló adó-, 

munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. 

 

3.2. A társaság jognyilatkozatait képviselő útján teszi meg. A társaság képviseletében az 

aláírási jog gyakorlása - a cég Alapszabálya alapján - kizárólag oly módon lehetséges, 

hogy az aláírási joggal rendelkező személyek nevüket az aláírási címpéldánnyal 

megegyező módon aláírják. 

 

3.3.  A cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányait - közjegyző által hitelesítve - 

cégbíróságnak be kell nyújtani. 
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3.4. A cégjegyzés oly módon történik, hogy az aláírásra jogosultak nevüket - az aláírási 

címpéldány szerint - a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott 

cégszövege alá írják. 

 

 

4. FELELŐSSÉGI RENDSZER 

 

4.1. A részvényes felelőssége korlátozott és csak a részvénye erejéig terjed. 

 

4.2. A társaság a hitelezőivel szemben teljes vagyonával, korlátlanul felel. 

 

4.3. A társaság vezető tisztségviselői az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 

elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik vétkes megszegésével a 

társaságnak okozott kárét a polgári jog általános szabályai szerint felelnek. 

 Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint személyükben felelnek a 

társaság működése kapcsán feladatkörükben eljárva hozott döntéseikért, illetve az ezzel 

összefüggő mulasztásaikért. 

 Nem terheli felelősség azt az igazgatósági tagot, aki 

a.)  az igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az igazgatóság ülésén 

bejelentette, 

b.)  az ülésen nem volt jelent, és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 

napon belül a felügyelő bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását, 

c.)  az általa észlelt mulasztást írásban, olyan időben jelezte az intézkedésre jogosult 

szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.  

 

4.4. A társaság alkalmazottainak felelősségére a Munka Törvénykönyve és a Polgári 

Törvénykönyv, valamint a társaság belső szabályzatainak rendelkezései irányadóak. 

 

 

5. A TÁRSASÁG ÉRDEKELTSÉGI RENDSZERE 

 

5.1. A társaságon belül tulajdonosi és alkalmazotti érdekek érvényesülnek. A tulajdonosi 

érdek keretében a társaság elé kitűzött célok elérése az elsődleges, ezért az alapítók 

érdekeltek a cég eredményes működtetésében. 

 

5.2. A társaság munkatársainak érdekeltségi rendszere a tulajdonosi érdekkel összhangban 

áll. 

 

5.3. A vezérigazgató érdekeltségi rendszerét az igazgatóság, mint a munkáltatói jogok 

gyakorlója határozza meg, értékeli és dönt a teljesítéssel arányos díjazásról. 

 

5.4. A társaság munkatársainak érdekeltségi és ösztönzési rendszerét a vezérigazgató belső 

utasításban szabályozza. 

 

 

6. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSA 

 

6.1. A társaság stratégiai irányítását a közgyűlés gyakorolja. A közgyűlésen a részvényesek 

összessége gyakorolja jogait. A közgyűlés A gazdasági társaságokról szóló törvény, a 
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társaság Alapszabálya előírásai szerint, illetőleg saját határozatai alapján működik, 

megilleti a főfelügyelet joga. Bármely kérdést saját hatáskörébe vonhat. 

 

6.2. A társaság ügyvezető szerve a közgyűlés által választott igazgatóság. Dönt mindazon 

kérdésekben, amelyeket az Alapszabály nem érint, illetőleg amelyek nem tartoznak a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az igazgatóság a tevékenységét ügyrend alapján 

végzi. 

 

6.3. A társaság munkaszervezetét - az igazgatóság nevében és képviseletében - a társaság 

vezérigazgatója irányítja. Feladatait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, a 

közgyűlési és igazgatósági határozatok alapján, egyéni felelősséggel látja el. 

 

 

7. TITOKVÉDELEM 

 

7.1. Államtitok az az adat, amely az 1995. évi LXV. törvény mellékletében (a továbbiakban: 

államtitokkör) meghatározott adatfajta körébe tartozik, és a minősítési eljárás alapján a 

minősítő kétséget kizáróan megállapította, hogy az érvényességi idő lejárta előtti 

nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen 

személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele 

sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, 

bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai, külügyi vagy 

nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint igazságszolgáltatási érdekeit. 

 

7.2. Szolgálati titok az 1995. évi LXV törvény 6. §-ának (1) bekezdése szerint minősítésre 

felhatalmazott által meghatározott adatfajták körébe (a továbbiakban: szolgálati titokkör) 

tartozó adat, amelynek az érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, 

jogosulatlan megszerzése és felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé 

tétele sérti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv működésének rendjét, akadályozza a 

feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását.  

 

7.3. Üzleti titok minden olyan adat, amely a társaság működésével, a társasággal gazdasági 

kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek működésével kapcsolatos. 

 

7.4. A társaság valamennyi munkatársa köteles az állam-, a szolgálati és az üzleti titkot 

megőrizni.



 

II.  A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
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III. A TÁRSASÁG SZERVEINEK LEÍRÁSA 

 

 

 

1. KÖZGYŰLÉS 

 

1.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A 

közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy magát képviseltetni. 

 

1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a.)  az Alapszabály megállapítása és módosítása, 

b.)  döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, 

c.)  a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, 

d.)  a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak továbbá a felügyelő 

bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazá-

sának megállapítása, valamint a társaság vezérigazgatójának megválasztása, 

visszahívása, 

e.)  a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, jóváhagyása, 

f.)   döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről,  

g.)  döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve 

dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról  

h.)   az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes 

részvényfajták, osztályok átalakítása, 

i.) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot 

biztosító kötvény kibocsátásáról, 

j.)  döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről, 

k.) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról, 

l.) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, 

m.)  döntés a saját részvény megszerzéséről, 

n.) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

 

1.3. Rendes közgyűlés: 

 

A rendes közgyűlést minden év május 31-ig kell megtartani. 

 

Az évi rendes közgyűlés tárgya: 

 

a.) az igazgatóság jelentése az előző évi üzleti tevékenységről,  

b.) az igazgatóság számviteli törvény szerinti éves beszámolója és javaslat az ered-

mény felosztására, az osztalék megállapítására, 

c.) a felügyelő bizottság jelentése az éves beszámoló és az eredmény felosztási 

javaslat vizsgálatáról,  

d.)  a könyvvizsgáló jelentése,  

e.)  az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak valamint a könyvvizsgálónak járó  

díjazásról szóló előterjesztés. 
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1.4. Rendkívüli közgyűlés: 

 

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha: 

 

a.) azt az előző közgyűlés elrendelte, 

b.) az igazgatóság, a felügyelő bizottság vagy a könyvvizsgáló indítványozta, 

c.) az alaptőke legalább 5 % részét képviselő részvények tulajdonosa - az ok és cél 

megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kéri, 

d.) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot, 

e.) az igazgatóság tagjainak száma 3 fő, a felügyelő bizottság tagjainak száma 4 fő alá 

csökken, 

f.) új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé, 

g.) a társaság a fizetéseit megszüntette, fizetőképességét elvesztette, és vagyona a 

tartozásokat nem fedezi, 

h.) az igazgatóság köteles 8 napon belül a felügyelő bizottság egyidejű értesítése 

mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha 

tudomására jut, hogy a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, illetve 

hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára 

csökkent, vagy saját tőkéje 20 millió Ft összeg  alá csökkent,  

i.) minden olyan esetben, ha valamely kérdésben való döntés jelen Alapszabály 

szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

 

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatóság attól az időponttól számított 15 

napon belül köteles intézkedni, amikor az igazgatóság a rendkívüli közgyűlés össze-

hívásának okáról tudomást szerzett. 

 

 

2. IGAZGATÓSÁG 

 

2.1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, intézi a társaság ügyeit, képviseli a 

társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. 

 

Az igazgatóság: 

 

a.) felelős a társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben 

hozott minden döntésért, 

b.) jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a 

közgyűlés hatáskörébe, 

c.) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési 

koncepcióját, 

d.) megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát, 

e.) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, 

f.) előterjeszti a ZRt. számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott ered-

mény felhasználására vonatkozó javaslatot, 

g.) évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés, háromhavonta a felügyelő 

bizottság részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitiká-

járól, 
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h.) ellátja mindazokat a – közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – a  felada-

tokat, melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír, 

i.) dönt egy éven belüli, rövid lejáratú hitelfelvételről, függetlenül a hitel nagyságától, 

dönt ingó vagyontárgy elidegenítéséről, ha a szerződés értéke a 100 millió forintot 

meghaladja, 

j.) dönt az önkormányzati forrásból megvalósult közmű beruházás átvételéről, illetve 

a társaság vagyonából korábban kivitt közmű vagyon visszavételéről, 

k.) az ügyvezetés részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik az 

igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, illetve nem az alapító delegált rá. 

 

2.2. Az igazgatóság 5 tagból áll, tagjait - az igazgatókat - a közgyűlés választja. Az igazgató-

ság tagjait határozott időre, de legfeljebb 5 évre választják. Az igazgatóság elnökét maga 

a testület választja tagjai közül. Az igazgatóság tagjai a közgyűlés által újra választhatók. 

Az igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az igazgatóság új tagokkal való kiegé-

szítése esetén az új tagok megbízatása az igazgatóság eredeti megbízatásának időpont-

jáig szól. 

 

2.3. A társaság operatív tevékenységét a vezérigazgató irányítja, aki a társasággal áll munka-

viszonyban. A vezérigazgató tagja az igazgatóságnak. 

 

2.4. Az igazgatóság tagjai e tisztségükről bármikor lemondhatnak, azonban, ha a társaság 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság közgyűlése az új igazgatósági 

tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. 

A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések 

meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 

 

2.5. Ha az igazgatósági tagok száma 3 főnél kevesebbre csökken, az igazgatóság kiegészítése 

céljából a rendkívüli közgyűlést össze kell hívni. 

 

2.6. Az igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyeket a közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe 

utal. 

2.7. Az igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. 

 

2.8. Az igazgatóságot az elnök, akadályoztatása esetén két igazgatósági tag együttesen hívja 

össze. 

 

Bármely igazgatósági tag vagy a felügyelő bizottság írásban - az ok és a cél egyidejű 

megjelölése mellett - kérheti az igazgatóság összehívását. 

Ez esetben az elnök az igazgatóság ülését köteles az írásbeli kérelem benyújtásától 

számított 14 napon belüli időpontra összehívni. 

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzáérkezésétől számított 5 napon belül nem tesz 

eleget, úgy az ülést bármely igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze. 

 

2.9. Az igazgatóság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét, 

valamint a társaság könyvvizsgálóját is. 
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2.10. Az igazgatósági ülést az ülés előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont 

megjelölését tartalmazó meghívóval - kell összehívni. 

Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefon, telefax útján. 

 

2.11. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha azon legalább 3 igazgatósági tag jelen van. 

 

2.12.  Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet elfogadásra a közgyűlés elé 

terjeszt. 

 

 

3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

3.1. A társaság felügyelő bizottsága A gazdasági társaságokról szóló törvényben, az 

Alapszabályban meghatározott jog- és hatáskörrel ellenőrzi a társaság ügyvezetését. 

 

A testület a közgyűlés kizárólagos alárendeltségében tevékenykedik. 

A munkaszervezet operatív irányításában a felügyelő bizottság nem jogosult részt venni. 

A felügyelő bizottság 6 tagból áll. 

 

3.2. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a részvénytársaság közgyűlésének 

napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden 

olyan előterjesztést, amely a társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tatozó 

ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti beszámolóról és az 

adózott eredmény felhasználásáról a részvénytársaság közgyűlése csak a felügyelő 

bizottság jelentésének birtokában határozhat. 

 

A felügyelő bizottság köteles a közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha 

jogszabályba, Alapszabályba ütköző, vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, 

mulasztást tapasztal. 

 

3.3. A felügyelő bizottság a társaság közgyűlése által jóváhagyott ügyrend alapján tevékeny-

kedik.  

 

 

4. KÖNYVVIZSGÁLÓ 

 

A társaság könyvvizsgáló ellenőrzése mellett végzi tevékenységét. 

A könyvvizsgáló jogaira és kötelezettségeire a gazdasági társaságokról szóló törvény. 

előírásai irányadóak. 

 

A könyvvizsgáló ellátja a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglaltakon kívül az 

Alapszabályban és a közgyűlési határozatokban megjelölt feladatokat. 

 

Feladata különösen 

 

a.)  A ZRt. számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerű-

ségét ellenőrizni. 
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 A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a közgyűlés a számviteli 

törvény szerinti beszámolóról nem hozhat döntést. 

 Emellett a könyvvizsgáló köteles minden, a közgyűlés elé terjesztett lényeges 

üzleti jelentést megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat 

tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

 

b.) Az igazgatóság és a felügyelő bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag 

támogatni. 

 

A könyvvizsgáló jogosult a társaság irataiba betekinteni, a részvénytársaság gazdasági 

működését ellenőrizni. 
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IV.        A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE 

 

 

 

1. A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 

 

 

A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt: 

– műszaki vezérigazgató-helyettes 

– gazdasági vezérigazgató-helyettes 

– minőségügyi vezető 

– jogi képviselő 

– kommunikációs és fogyasztóvédelmi referens 

– igazgatási osztály 

– munkavédelem 

– titkárság 

– belső ellenőrzés 

– sajtóreferens-szóvivő 

– adatvédelmi felelős 

 

 

A műszaki vezérigazgató-helyettes irányítása alatt: 

– üzemeltetési főmérnök 

– bicskei üzemmérnökség 

– kőszárhegyi üzemmérnökség 

– móri üzemmérnökség 

– sárbogárdi üzemmérnökség 

– székesfehérvári csatornázási üzemmérnökség 

– székesfehérvári vízellátási üzemmérnökség 

– gépészeti és szállítási üzemmérnökség 

– villamos üzemmérnökség 

– vízvizsgáló laboratórium 

– műszaki ügyfélszolgálat. 

 

 

A gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítása alatt: 

– beszerzési osztály 

– közgazdasági és számviteli osztály 

– munkaügyi osztály 

– ügyfélszolgálati és vízdíjszámlázási osztály 

– számítástechnikai osztály 

– pénzügyi osztály 
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VEZÉRIGAZGATÓ SZERVEZETEI 

 

 

 

  

Vezérigazgató 

  

    

    

    

    

    

    

   
Jogi képviselő 

   

    

    

    

    

Műszaki  

vezérigazgató-helyettes 

  
Titkárság 

  

    

    

    

Gazdasági  

 vezérigazgató-helyettes 

  
Igazgatási osztály 

  

    

    

    

Minőségügyi  

vezető 
  

Belső ellenőrzés 
  

    

    

    

Kommunikációs és 

fogyasztóvédelmi referens 

  
Munkavédelem 

  

    

    

    

Sajtóreferens – 

szóvivő 

  
Adatvédelmi felelős 

  

    

    

    

    

    

    

Szakmai felügyelet, koordináció:   
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IGAZGATÁSI OSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
    

 

      

      

      

      

      

      

      

 
    

 

      

      

      

      

      

      

      

   
  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Szakmai felügyelet, koordináció:      

      

 

 

Igazgatási osztály 

Központi 

gondnokság 

Sóstói gondnokság 
Központi 

diszpécserszolgálat 

Tűzvédelmi 

megbízottak 

Ügyviteli csoport 
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MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES SZERVEZETEI 

 

 

 

  
Műszaki  

vezérigazgató-helyettes 

  

     

     

     

     

    

    

    

Bicskei  

üzemmérnökség 

  
Üzemeltetési főmérnök 

  

     

     

     

Kőszárhegyi 

üzemmérnökség 

  
Üzemviteli osztály 

  

    

    

    

Móri  

üzemmérnökség 

  Székesfehérvári  

vízellátási üzemmérnökség   

    

    

    

 Sárbogárdi 

üzemmérnökség 
  Székesfehérvári csator-

názási üzemmérnökség   

    

    

    

Gépészeti és szállítási 

üzemmérnökség 

  Villamos  

üzemmérnökség   

    

    

    

Vízvizsgáló  

laboratórium 

  Műszaki  

ügyfélszolgálat   
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VIDÉKI ÜZEMMÉRNÖKSÉGEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

  

Üzemmérnökség 

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

Gazdasági, adminisztrációs 

csoport 

  Központi üzemeltető, 

karbantartó csoport   
    
    
    
    
    
    
    

Vízművek 
  Csatornahálózatok, 

szennyvíztelepek   
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ÜZEMVITELI OSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

  

Üzemviteli osztály 

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

Műszaki ügyintézők, 

technológusok 

  
Adminisztrátor 

  

    

    

    

    

    

    

Környezetvédelmi 

megbízott 

  Közműnyilvántartási 

csoport és tervtár   

    

    

    

    

    

    

Biztosítási  

ügyintéző 

  Vízbiztonsági 

munkacsoport   
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VÍZVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

   

Vízvizsgáló laboratórium 

   

      

      

        

        

        

        

      Laboratóriumi mi-

nőségügyi vezető 

  

         

            

            

            

   Ivóvízvizsgáló 

részleg 

        Szennyvízvizsgáló 

részleg 

   

              

              

              

              

              

              

              

Kémiai csoport 
  Bakteriológiai 

csoport 

  
Kémiai csoport 

  Bakteriológiai 

csoport       

           

           

           

    
Mintavevők 

         

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Szakmai felügyelet, koordináció:      
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SZÉKESFEHÉRVÁRI VÍZELLÁTÁSI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 

 SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

  
Székesfehérvári vízellátási 

üzemmérnökség 

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

Műszaki ügyintéző és  

adminisztrációs csoport 

  Vízhálózati üzemeltető, 

karbantartó csoport   

    

    

    

    

    

    

    

Vízműtelepi üzemeltető 

karbantartó csoport 

  Mellékmérő csere  

csoport   
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SZÉKESFEHÉRVÁRI CSATORNÁZÁSI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 

 SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

   
Székesfehérvári csatornázási 

üzemmérnökség 

   

      

      

        

        

        

         

      

      

Ipari kamerás csator-

navizsgáló csoport 

  Szennyvíz 

ellenőrző csoport 

     Központi szennyvíz-

tisztító telep 

   

          

              

              

              

              

              

              

 
  

 
  Üzemeltetési  

csoport  

A, B, C, D 

  Karbantartó csoport 

(lakatos, festő, 

villanyszerelő) 
      

           

           

           

      
Csatornázási üzem 

    

          

           

           

           

Műszaki 

ügyintézők 

        Átemelő üzemel- 

tető és karbantartó 

csoport 
        

              

              

              

Csatornahálózat 

üzemeltető csoport 

        Csatornahálózat 

karbantartó és építő 

csoport 
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VILLAMOS ÜZEMMÉRNÖKSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

  

Villamos üzemmérnökség 

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

Villamos előkészítés   

és biztonságtechnika 

  Erőátviteli villamos  

csoport   

    

    

    

    

    

    

    

Energetikus   

gáz biztonságtechnika 

  Irányítástechnikai 

műszerész csoport   
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GÉPÉSZETI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜZEMMÉRNÖKSÉG  

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

   
Gépészeti és szállítási 

üzemmérnökség 

   

      

      

        

        

        

            

            
   

Lakatosműhely 
        17. sz. szivattyú 

raktár 

   
              

              

              

              

              

Szennyvízszivattyú 

javító csoport 

  Szerkezeti lakatos 

csoport 

     Üzemfenntartás 

vezető 
       

       

           

           

           

           

   Szivattyújavító 

műhely 

        Gépjárműjavító 

csoport 

   

              

              

              

              

              

Forgácsoló 

 csoport 

  Centrifugálszivattyú 

javító csoport 

      
Szállítás 

    

            

           

           

           

           

   Buvárszivattyú 

javító csoport 

        Vízmérőjavító 

üzem 
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 GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES SZERVEZETEI 

 

 

 

    
Gazdasági  

vezérigazgató-helyettes 

    

        

        

          

          

          

          

          

          
 

Beszerzési osztály 
    Közgazdasági és 

számviteli osztály 

 

      

          

          

          

          

          

          
 

Munkaügyi osztály 
    

Pénzügyi osztály 
 

      

          

          

          

          

          

          
 

Számítástechnikai 

osztály 

    Ügyfélszolgálati és 

vízdíjszámlázási 

osztály 
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KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÁMVITELI OSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

  
Közgazdasági és számviteli 

osztály 

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

Közgazdasági csoport 
    

Számviteli csoport 
    

      

      

      

      

      
      

      

Beruházási nyilvántartó 

csoport 

    
Árképzési csoport 
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BESZERZÉSI OSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

    

Beszerzési osztály 

    

        

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Beszerzési csoport 
 Anyaggazdálkodási 

csoport 

 Központi 

raktárak   
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MUNKAÜGYI OSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

    

Munkaügyi osztály 

    

        

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
   Munkaügy, bérszámfejtés,  

TB-ellátás ügyintézői 
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS VÍZDÍJSZÁMLÁZÁSI OSZTÁLY  

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

   
Ügyfélszolgálati és 

vízdíjszámlázási osztály 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Vízdíjszámlázási csoport  
 

Vízmérő leolvasó csoport  
 

Ügyfélszolgálat 
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI OSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

    

Számítástechnikai osztály 

    

        

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Számítóközpont 

üzemeltetési csoport 

 
 

 Ügyviteli program-

fejlesztési csoport   
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PÉNZÜGYI OSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

  

Pénzügyi osztály 

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

      

      

      

      

      

      

      

Pénzügyi csoport 
 

Behajtási csoport 
 

Ügyfélszolgálat 
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2. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE ÉS FELADATAI 

 

 

2.1. Vezérigazgató 

 

Az Alapszabályban és a munkaszerződésben megfogalmazottakon túlmenően kiemelt 

feladata:  

 

– a társaság hatékony, eredményes működéséhez szükséges feltételek biztosítása, 

a szervezetileg hozzá tartozó gazdasági egységek tevékenységének irányítása, 

ellenőrzése, értékelése, 

– a társaság vezető szervei, testületei részére előterjesztések, javaslatok kidolgozása, 

– az igazgatóság nevében és képviseletében a társaság munkaszervezetének operatív 

irányítása, 

– a társaság könyveinek vezettetése, 

– a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett (az egyes 

munkáltatói jogok gyakorlását megoszthatja a társaság meghatározott 

alkalmazottaival, felelősségét a hatáskör megosztása nem befolyásolja!). 

 

 

2.1.1. Minőségügyi vezető 

 

A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében működik. A FEJÉRVÍZ ZRt. Integrált 

Irányítási Rendszerének felelős képviselője. Az integrált irányítási rendszerhez tartozó 

kérdésekben minden munkatársat érintően utasítási jogkörrel rendelkezik. Közvetlen 

beosztottja a minősügyi előadó. A felügyeli a környezetvédelmi megbízottat a 

környezetirányítási folyamatok tekintetében. Koordináló és iránymutatási jogkörrel 

rendelkezik a vízvizsgáló laboratórium minőségügyi vezetője felé.  

 

A minőségügyi vezető feladatai 

  

– felügyeli és összehangolja az integrált irányítási rendszer működtetését, szükség 

esetén közbeavatkozik, utasítja a minőségügyi előadót, illetve környezetvédelmi 

megbízottat, 

– a labor minőségügyi vezetőjének munkáját az IIR közös elemeinek tekintetében 

felügyeli, 

– beszámol a FEJÉRVÍZ ZRt. vezetőségének az IIR működéséről, eredményességé-

ről, 

– képviseli a FEJÉRVZ ZRt-t a külső és belső minőségirányítási kapcsolatokban, 

– elemzi a rendszer fejlesztési lehetőségeit és javaslatot tesz a fejlesztésre, 

– gondoskodik a minőségirányítási rendszer működtetéséről, az ellenőrző eljárások 

kialakításáról, alkalmazásáról, fejlesztéséről a minőségügyi oktatások szerve-

zéséről. 

 

2.1.2. Kommunikációs és fogyasztóvédelmi referens 

 

A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében működik, pr. kérdésekben iránymutatási 

joggal, fogyasztóvédelmi ügyekben betekintési és ellenőrzési, valamint észrevételi és 

javaslattételi joggal rendelkezik a társaság valamennyi egysége felé. 
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A kommunikációs és fogyasztóvédelmi referens feladatai 

 

 a társaság pr. stratégiájának és pr. tervének kidolgozása, 

 a társaság megítélését befolyásoló oktatások, képzések és tréningek szervezése a 

magatartásnormák kialakítására, fejlesztésére, 

 pr. kampánytervek, belső kommunikációs programok tervezése, lebonyolítása, 

értékelése, 

 a társaság szervezeti egységei munkájának pr. szempontból való véleményezése, 

segítése, 

 válságkommunikációs ügyek kezelése a sajtóreferens-szóvivővel egyeztetve, 

 a társaság kiadványainak, űrlapjainak, formaleveleinek véleményezése, a levelezési 

stílus javítása, 

 a társaság honlapjának karbantartása, működtetése, a közérdekű adatok karban-

tartása, a kötelező közzététel közadattáron keresztüli biztosítása, 

 fogyasztói visszajelzések értékelése, ügyfélmegkeresések elemzése, értékelő 

feldolgozása, ügyfélszolgálati adatszolgáltatás, 

 sajtófigyelés, megjelenések gyűjtése, értékelése, 

 jogszabályok fogyasztóvédelmi tartalmú előírásainak érvényesítése a belső szabá-

lyozásokban, a gyakorlati alkalmazás ellenőrzése, 

 kapcsolattartás a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, fogyasztó-

védelmi feladatot is ellátó állami és társadalmi szervezetekkel, 

 ügyfélszolgálati tevékenység fogyasztóvédelmi vonatkozású működésének 

támogatása, 

 a társaság alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi oktatás, képzés szervezése, 

folytonos belső konzultációs lehetőség biztosítása. 

 

2.1.3. Sajtóreferens – szóvivő 

 

A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében működik. 

Külső Pr. kérdésekben iránymutatási joggal rendelkezik valamennyi egység felé.  

 

A sajtóreferens feladatai 

 

 Általános feladata a részvénytársaság külső kommunikációs tevékenységének 

szervezése. Az eredményes kommunikációhoz szükséges kapcsolatrendszerek 

kialakítása, fenntartása, a tervszerű, következetes arculatépítés irányítása, 

 külső kommunikációs csatornák kialakítása, működtetése,  

 pr. kampányok és külső kommunikációs programok tervezése, szervezése, 

értékelése, 

 a szolgáltatással közvetlenül összefüggő tájékoztatás, 

 sajtó és nyilvánossági kapcsolatok folyamatos szervezése, sajtóanyagok 

előkészítése, újságírói megkeresések fogadása, nyilatkozattétel, 

 a társaság kiadványainak véleményezése, 

 fogyasztói elégedettségvizsgálat előkészítése, szervezése, értékelése, 

 válságkommunikáció és kiemelt ügyek kommunikációs kezelése. 

 

 



- 33 - 

 

 

2.1.4. Jogi képviselő 

 

A vezérigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik, alapvető feladatai: 

 

– FEJÉRVÍZ ZRt. jogi képviselete bíróságok, államigazgatási szerv, hatóságok előtt, 

– szerződésekkel kapcsolatos mindennemű ügyintézés, 

– a társaságnál kiadott vezetői utasítások előkészítésében, elkészítésében részvétel, 

azok végrehajtása ellenőrzésében közreműködés, 

– a társaságnak okozott károk, illetve a ZRt. által másoknak okozott károk ügyében 

kárrendezéssel kapcsolatos jogi eljárás lefolytatása, 

– a részvénytársaságnál munkaügyi jogvitás ügyekben történő ügyintézés, 

– a társaság belső szabályzatai tervezetének elkészítésében részvétel, 

– a társaság kollektív szerződésének elkészítésében, módosításában közreműködés, 

– a zrt. részvételével történő gazdasági társaságok megalakításával kapcsolatos jogi 

ügyintézés, 

– a részvénytársaság javára fennálló tartozások behajtásával kapcsolatos nem peres 

eljárásokban közreműködés, 

– a részvénytársaság közgyűlésének előkészítése jogi vonatkozásban, 

– a társaság igazgatósági, felügyelő bizottsági ülésein részvétel. 

 

2.1.5. Igazgatási osztály 

 

1. Az igazgatási osztályvezető alá- és fölérendeltsége 

  

A vezérigazgató alárendeltségében működik, ugyanakkor közvetlenül irányítja: 

 

– az ügyviteli csoportot, 

– a központi diszpécserszolgálatot, 

– a központi gondnokságot, 

– a sóstói gondnokságot. 

 

Az irányítása alá tartozó egységek teljes személyi állománya felett gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. 

Koordinálja a társaság más szervezeti egységeinél kapcsolt munkakörben tűzvédelmi 

megbízotti feladatokat ellátó munkatársak munkáját. 

Feladatkörében képviseli a társaságot, igazgatási kérdésekben iránymutatási joggal 

rendelkezik a társaság valamennyi szervezeti egysége felé. 

 

2. Az osztály feladata 

 

– A társaság közgyűlése, igazgatósága, felügyelő bizottsága tevékenységének szerve-

zési, technikai segítése (együttműködve más szervezeti egységekkel), 

– társaság fórumaira (közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) szóló meg-

hívók szétküldése, közreműködés a fórumok megszervezésében. 

– technikai-szervezési feladatok. 

– munkatársak üdültetésével kapcsolatos tevékenység segítése, 
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– központi irodaház, sóstói létesítmény és a társaság üdülőinek működtetésével 

összefüggő gondnoksági funkciók ellátása (dekoráció, takarítás, karbantartás, 

felújítás, vagyonvédelem), 

– rendészeti feladatok bonyolítása, 

– központi irodaházban telefonközpontosi szolgálat biztosítása, 

– ügyfélforgalom irányítása, ügyfelek közvetlen tájékoztatása, fogyasztói hibabeje-

lentések felvétele, 

– a társaság ügyfélszolgálati rendjében rögzítettek szerint a vezető műszaki ügyeletes 

felügyelete mellett az üzemeltetési szolgálat koordinálása, 

– portaszolgálat biztosítása, 

– központi ügyiratkezelési funkciók ellátása (iktatás, irattározás, postázás), 

– sokszorosítás, nyomdai feladatok bonyolítása, 

– tűzvédelmi feladatok végrehajtásának irányítása, segítése és ellenőrzése, 

– tűzvédelmi szemlék tartása, a felvett jegyzőkönyvek alapján a megtett 

intézkedések végrehajtásának ellenőrzése, 

– tűzvédelmi szakvizsgáztatás szervezése, 

– a szervezeti egységek tűzvédelmi tevékenységének ellenőrzése, 

– tűzvédelmi szabályzat összeállítása, jóváhagyásra előkészítése, 

– tűzvédelmi berendezések (tűzoltó készülékek, tűzcsapszekrény, szerelvények) 

időszakos ellenőrzésének megszervezése, 

– üzembe helyezésnél tűzvédelmi véleményezés, 

– épületek, reklámfelületek bérbe adásának bonyolítása, szerződések előkészítése, 

– polgári védelmi ügyekben tájékoztatások, jelentések előkészítése, kapcsolattartás a 

katasztrófavédelmi igazgatósággal. 

 

2.1.6. Munkavédelmi vezető 

 

A munkavédelmi vezető a vezérigazgató alárendeltségében működik. A munkavédelmi 

vezető munkavédelmi témákban iránymutatási joggal rendelkezik a társaság valamennyi 

szervezete felé. 

 

A munkavédelmi vezető feladata: 

 

– a munkavédelmi feladatok szervezése, végrehajtásának ellenőrzése, 

– beruházási programok, kiviteli tervek, berendezések, létesítmények, technológiai 

előírások, kezelési utasítások, stb. munkavédelmi szempontból történő 

véleményezése, 

– munkavédelmi és fejlesztési terv készítése, 

– a munkabalesetek kivizsgálásának, bejelentésének és nyilvántartásának vezetése, a 

baleseti helyzet és foglalkozási megbetegedések alakulásának figyelemmel 

kísérése, elemzése, 

– a munkavédelem területén kitűnt dolgozók jutalmazására, illetve munkavédelmi 

mulasztást, munkavédelmi előírást megszegő dolgozók prémiumának megvonására 

javaslatot tehet a vezérigazgatónak, 

– megbízás alapján kapcsolt munkakörben (munkaköri leírás szerint) ellátja az 

emelőgép ügyintézői feladatokat, 

– a szabályzatokban és utasításokban meghatározza az egyes vezetők munkavédelmi  

feladatait. 
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2.1.7. Titkárság 

 

A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében működik, a munkáltatói jogokat a 

vezérigazgató gyakorolja. 

 

A titkárság feladata 

 

– a társaságnál kialakított kedvező kép, jó benyomás folyamatos fenntartása külső 

kapcsolatokban (fogyasztók, önkormányzatok, minisztériumok, hatóságok, szerve-

zetek, pártok, hírközlő szervek, sajtó, társvállalatok, külföldi partnerek vonatko-

zásában), 

– a részvénytársaság közgyűlésein, igazgatósági üléseken, felügyelő bizottsági 

üléseken és vezetői értekezleteken jegyzőkönyvek, emlékeztetők készítése, össze-

állítása, és a társasági ügyrendben szabályozott módon erre kijelölt szervezetekhez 

való eljuttatása, 

– a társaság vezérigazgatójának és vezérigazgató-helyetteseinek munkájához 

szükséges gépírási, gyorsírási feladatok ellátása, a telefon és telefax kapcsolat 

lebonyolítása, a társaságszintű fax-üzenetváltás nyilvántartása, a társasággal 

kapcsolatos újságcikkek gyűjtése és kezelése, 

– telefonon érkező panaszbejelentések továbbítása az illetékesekhez, azok 

elrendezési módjáról visszajelzés a vezérigazgató felé, 

– a társasághoz beérkező posta és egyéb iratok előkészítése a napi vezérigazgatói 

értekezletre, 

– határidők nyilvántartása és jelzése az illetékesek felé, 

– a vezérigazgató és helyettesei vezetési munkájához kapcsolódó protokolláris 

feladatok szervezése és végrehajtása, 

– a társaság vezérigazgatója és dolgozói közötti, személyes ügyeket érintő 

kapcsolattartás szervezése, 

– szakirodalom és folyóirat beszerzésének és terjesztésének megszervezése, 

– a társaság dokumentációinak nyilvántartása, kezelése, 

– a társaság bélyegzőinek nyilvántartása, kiosztása, esetleges érvénytelenítési eljárás 

lefolytatása. 

 

2.1.8. Belső ellenőrzés 

 

A vezérigazgató munkajogi alárendeltségében, a felügyelő bizottság szakmai irányítása 

alapján tevékenykedő belső ellenőrzés feladata: 

 

– az SAP-ISU rendszerben meglévő folyamat – ellenőrzési lehetőségen túl, a 

vezérigazgató, illetve a felügyelő bizottság által kijelölt célellenőrzések 

végrehajtása, a végzett munkáról írásos jelentés készítése, 

– az ellenőrzési tapasztalatok alapján javaslat készítés a társaság belső szabályozási 

rendszerének kialakítására, módosítására,  

– éves beszámolók, jelentések, tájékoztatók egyeztetése, ellenőrzése. 
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2.1.9 Adatvédelmi felelős 

 

 Az adatvédelmi felelős a vezérigazgató közvetlen alárendeltségében működik. 

 Adatvédelmi, adatkezelési kérdésekben iránymutatási joggal rendelkezik a 

részvénytársaság valamennyi egysége felé. 

 

 Általános felelőssége: 

 

 felelős az adatkezelésekkel, valamint az érintettek jogainak biztosításával 

összefüggő döntések meghozatalában, 

 ellenőrzi az Infotv, valamint a belső Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

rendelkezéseinek betartását, 

 kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés esetén 

annak megszüntetésére hívja fel az Adatkezelőt vagy az Adatfeldolgozót, 

 felelős a belső Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítéséért és 

karbantartásáért, 

 felelős a belső adatvédelmi nyilvántartások elkészítéséért, karbantartásáért, 

 felelős az adatvédelmi ismeretek oktatásáért, 

 felelős a Hatóság (NAIH) munkatársaival történő kapcsolattartásért, 

 felelős az új adatkezelések belső nyilvántartásba vételéért, a megszűnt adatkezelé-

sek onnan való kivezetéséért, ha azok hatósági bejelentéshez kötöttek, továbbá a 

Hatóságtól (NAIH) érkezett utasítások szerint eljárni és intézkedni.  

 

 

2.2. Műszaki vezérigazgató-helyettes 

 

1. A műszaki vezérigazgató-helyettes jogállása, alá- és fölérendeltsége, feladata, hatásköre 

 

A műszaki vezérigazgató-helyettes felett a munkáltatói jogokat a társaság vezér-

igazgatója gyakorolja. 

 

Közvetlenül irányítja: 

 

– az üzemeltetési főmérnököt, 

– a székesfehérvári vízellátási üzemmérnökséget, 

– a móri üzemmérnökséget, 

– a bicskei üzemmérnökséget, 

– a kőszárhegyi üzemmérnökséget, 

– a sárbogárdi üzemmérnökséget, 

– a villamos üzemmérnökséget, 

– a gépészeti és szállítási üzemmérnökséget, 

– a székesfehérvári csatornázási üzemmérnökséget, 

– a vízvizsgáló laboratóriumot, 

– a műszaki ügyfélszolgálatot. 

 

Az általa irányított szervezeti egységek vezetői felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A vezérigazgató által átruházott jogkörénél fogva képviseli a társaságot, cégszerű aláírási 

joggal rendelkezik. 
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A vezérigazgató hatáskörét tartós távolléte esetén törvényben meghatározott mértékig a 

műszaki vezérigazgató-helyettes gyakorolja. 

 

2. A műszaki vezérigazgató-helyettes feladatai 

 

– a termelési folyamatok irányítása és koordinálása vállalati szinten, 

– a társaság beruházási (fejlesztési, rekonstrukciós és pótlási) stratégiájának, aktuális 

feladatainak meghatározása, 

– a műszaki, fejlesztési tevékenység irányítása, 

– a társaság feladatainak megvalósítása során a munkavégzés körülményeinek 

tervszerű és folyamatos biztosítása, a termelés és üzembiztonság feltételeinek 

biztosítása, 

– közreműködik a testületi határozatok, döntések végrehajtásában, a társaság straté-

giájának kialakításában, a társasági tervek összeállításában, a szakmai szabály-

zatok, technológiai utasítások kidolgozásában, 

– dönt újítások és találmányok elfogadásáról és bevezetésének engedélyezéséről. 

 

3. A műszaki vezérigazgató-helyettes felelőssége 

 

Felelőssége kiterjed az általa irányított szervezetek feladatainak teljesítésére, a 

szolgáltatási tevékenység biztosítására, az építési és beruházási tevékenységre, 

energiagazdálkodásra, a teljes körű vagyonvédelemre, a társaság gazdasági-műszaki 

kapcsolatainak alakítására. 

 

2.2.1. Üzemeltetési főmérnök 

 

1. Az üzemeltetési főmérnök alá- és fölérendeltsége, feladatai és hatásköre 

 

Az üzemeltetési főmérnök közvetlen felettese a műszaki vezérigazgató-helyettes, szak-

mai felügyeletet, irányítást, koordinációt végez a társaság működési területén a részletes 

feladat-meghatározása szerinti jog- és feladatkörökkel.  

 

A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva a szakterületéhez és feladatköréhez 

kapcsolódó műszaki kérdésekben képviseli a társaságot és másodhelyen aláírási joggal 

rendelkezik. 

 

A műszaki vezérigazgató-helyettes tartós távollétében helyette aláírási jogkörrel, 

valamint a törvényben meghatározott mértékig teljes helyettesítési jogkörrel rendelkezik. 

Az alaptevékenység területén fellépő, a lakosság ellátását veszélyeztető, vagy nagy kárral 

fenyegető üzemzavar esetén jogosult a társaság egész területéről teljes hatáskörrel 

erőforrásokat igénybe venni. 

 

 

2. Az üzemeltetési főmérnök feladata 

 

– szervezi, koordinálja és felügyeli a társaság alaptevékenységének körébe tartozó 

szolgáltatási és egyéb termelési tevékenységet, 

– a műszaki vezérigazgató-helyettes által átruházott jogánál fogva - a munkáltatói 

jogoktól eltekintve - közvetlenül irányítja az üzemviteli osztály vezetőjét, 
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szakmailag irányítja a műszaki ügyfélszolgálat és valamennyi üzemeltető 

üzemmérnökség munkáját,  

– meghatározza és közvetíti az alaptevékenység ellátásához szükséges igényeket a 

társaság más szervezeteihez. 

– közreműködik a társaság stratégiájának kialakításában, a társaság terveinek 

elkészítésében, a műszaki-fejlesztési javaslatok kidolgozásában, a szolgáltatási 

területet érintő gazdasági jellegű kérdések döntésre előkészítésében, 

– koordinálja az üzemmérnökségek munkáját, 

– a szakmai irányítása alá tartozó területen döntési joga van az alaptevékenység 

üzemeltetését, üzemvitelét érintő kérdésekben, 

– a szakmai irányítása alá tartozó területen dönt az alaptevékenység körébe tartozó 

létesítmények tanulmány- és kiviteli terveinek üzemeltetői részről történő 

elfogadásáról mind külső beruházó, mind saját beruházás esetén. 

– a szakmai irányítása alá tartozó területen dönt a társaság által üzemeltetett 

közműveket érintő egyéb közművek, mélyépítési létesítmények tervezett vagy 

tényleges elhelyezésének ügyében, üzemeltetési hozzájárulás formájában, 

– véleményt nyilvánít az új létesítmények átvétele és üzembe helyezése kérdésében, 

a szakmai irányítása alá tartozó terület vállalkozása tekintetében, a területét érintő 

beruházási eszközök (gép, szivattyú, jármű) elosztásáról, 

– javaslatot tesz a területére vonatkozó - külön szabályzatban megfogalmazott 

értékhatárú - tárgyi eszközök beszerzéséről, 

– a szakmai irányítása alá tartozó területen ellenőrzi a társaság üzemeltető 

tevékenységét, illetve az ezek folyamatosságát, zavartalanságát biztosító 

karbantartási (hibaelhárítási és fejlesztési) tevékenységet, 

– a szakmai irányítása alá tartozó területen ellenőrzi az alaptevékenységet biztosító 

létesítményekben, illetve azokkal összefüggésben más szervezeti egységek által 

végzett szakirányú tevékenység végrehajtását, annak hatékonyságát a művek 

üzemelése szempontjából, 

– összehangolja a villamos üzemmérnökség és az üzemeltető üzemmérnökségek 

erősáramú villanyszerelési, illetve irányítástechnikai tevékenységét mind a 

karbantartás, mind a hibaelhárítás területén, 

– javaslatot tesz az önkormányzatok által megvalósított beruházások átvételére a 

műszaki és üzemeltetési kérdéseket érintően, 

– szervezi és irányítja a Műszaki Információs Rendszer (MIR) előkészítését, 

bevezetését, működését, 

– a MIR előkészítése során megvalósított számítógépes programok felhasználó 

üzemeltetését megszervezi, 

– a társaság közmű vagyonára vonatkozó rekonstrukciós javaslatok előkészítése, 

– a társaság beruházási és felújítási terve végrehajtásának ellenőrzése, 

– a társaság műszaki-fejlesztési feladatainak koordinálása, 

– figyelemmel kíséri a legújabb fejlesztési technológiákat és vizsgálja azok 

társaságnál történő alkalmazhatóságát. 

 

2.2.2. Vízvizsgáló laboratórium 

 

1. A laboratórium vezető alá- és fölérendeltsége 

 

A laboratórium vezető a műszaki vezérigazgató-helyettes alárendeltségében működik, 

ugyanakkor közvetlenül irányítja: 
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– a szennyvízvizsgáló részleg vezetőjét,     

– az ivóvízvizsgáló részleg vezetőjét. 

  

Az irányítása alá tartozó részlegek személyi állománya felett gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. 

 

2. A vízvizsgáló laboratórium feladatai 

 

– a FEJÉRVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek, szennyvíztisztító telepek és 

csatornahálózatok szakszerű üzemviteléhez szükséges, valamint a vonatkozó 

jogszabályok, hatósági előírások alapján kötelező fizikai, kémiai, biológiai, 

mikrobiológiai, ivóvíz, szennyvíz és szennyvíziszap vizsgálatok végzése, 

– folyamatosan ellenőrzi a vízkezelési technológiákat, indokolt esetben javaslatot 

tesz a változtatásra, illetőleg részt vesz azok kidolgozásában, 

– önellenőrzési terv szerinti szennyvízminták vizsgálata, illetve lakossági ellenőrzés 

esetén a kontroll minták vizsgálata, 

– a csatornahálózatba kerülő ipari és közüzemi szennyvizek (valamint egyéb 

szennyező anyagok) vizsgálata a vonatkozó rendeletek szerint, 

– a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapok mezőgazdasági kihelyezés 

előtti vizsgálata az 50/2001. (IV. 3.) Korm. r. alapján, 

– vizsgálatokat végez a társaságon kívüli megrendelők számára. 

 

2.2.3. Üzemviteli osztály 

 

1. Az üzemviteli osztályvezető alá-és fölérendeltsége 

 

Az üzemviteli osztályvezető az üzemeltetési főmérnök közvetlen alárendeltségében 

működik. 

 

Közvetlenül irányítja: 

 

– az osztály önálló műszaki ügyintézői, technológusai, 

– a környezetvédelmi megbízott, 

– a biztosítási ügyintéző, 

– az adminisztrátor, 

– a közműnyilvántartási csoport és tervtár 

 

munkáját. 

 

Az irányítása alá tartozó egységek teljes személyi állománya felett gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. 

A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva vízellátási, csatornázási, szennyvíz-

tisztítási kérdésekben képviseli a társaságot. 

 

Szakmai irányítása mellett működik az üzemviteli osztályon belül a vízbiztonsági 

munkacsoport, melynek vezetője az üzemviteli osztályvezető helyettese.  
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További állandó tagjai: az üzemviteli osztályvezető, ivóvízvizsgáló labor vezetője, az 

üzemviteli osztályról 2 fő technológus, 3 fő műszaki ügyintéző, minőségügyi vezető, 

minőségügyi előadó.  

A munkacsoport üzemeltetésért felelős tagjai:  minden vízellátással foglalkozó üzem-

mérnökség vezető, illetve helyettese. 

 

Vízbiztonságot érintő havária esetén összehívja a vízbiztonsági csoport érintett tagjait: 

üzemeltetési főmérnök, állandó tagok közül: üzemviteli osztályvezető-helyettes, 

ivóvízvizsgáló laborvezető, valamint a haváriával érintett terület üzemmérnökség 

vezetője és a probléma ismeretében további érintett felelős munkatársakat is bevonhat. 

 

2. Az üzemviteli osztály feladatai 

 

– Szervezi és irányítja a vízellátási tevékenységet a társaság teljes működési 

területén, a szennyvízelvezetési és tisztítási tevékenységet Székesfehérvár város 

kivételével a társaság működési területén. Ezen belül szakmai, elvi irányítást ad az 

üzemmérnökségek munkájához, illetve biztosítja azok munkájában az egységes 

szempontok érvényesítését. 

– az összes ivóvízellátó rendszer vízbiztonsági tervének elkészítése, az üzemeltetés 

vízbiztonsági tervek szerinti kontrollálása, a vízbiztonsági tervek éves 

felülvizsgálatának dokumentált elvégzése, a VBT-ben foglaltak teljesülésének 

értékelése, 

– a területét érintő vízellátási, csatornázási létesítmények terveinek üzemeltetői 

véleményezését elvégzi, az üzemeltetői állásfoglalást kiadja, illetve képviseli, 

– a működési területén megvalósult alaptevékenységi létesítmények műszaki 

átadásán, átvételén a társaságot, mint üzemeltető képviseli, 

– gyűjti, rendezi, feldolgozza, elemzi az üzemmérnökség termelési adatait, illetve 

azok jellemző paramétereit, különös tekintettel a hálózati veszteségre, szervezi az 

ezzel kapcsolatos üzemmérnökségi adatszolgáltatást, 

– elvégezteti az üzemeltetett vízmű-kutak rendszeres karbantartását, illetve 

felújítását,  

– elvégzi az átvett művek próbaüzemeltetését, elkészíti az üzemelési engedély 

kérelem dokumentációját, megkéri az üzemeltetési engedélyt, 

– vízbázis védelemmel kapcsolatos tervezés, egyeztetés, engedélyezés, ellenőrzés, 

– a TMK és beruházási terv előkészítésében való részvétel, 

– elkészíti az üzemeltetett művek technológiai utasításait, 

– a követelések behajtásához kapcsolódó műszaki kérdésekben - amikor az adott 

üzemeltető üzemmérnökség a megoldás kérdésében minden lehetőséget kimerített 

- kialakítja a társaság nevében az álláspontot, a közművek műszaki ellenőrzése, 

elemzése, felülvizsgálata alapján, 

– a szolgáltatások hatékonyságához kapcsolódó humán és anyagi erőforrásokkal való 

racionális gazdálkodás érdekében folyamatos műszaki elemzéseket, számításokat, 

megoldási javaslatokat és értékelő elemzéseket készít. Ennek keretén belül különös 

hangsúlyt fektet a hálózati veszteség, energiaveszteség csökkentésére. 

– a peres ügyekben műszaki szakvéleményt ad a vállalat jogi képviselője részére, 

– a behajthatatlanná váló követelésekhez kapcsolódó korlátozások feltételeit 

kidolgozza és lebonyolítását megszervezi, 

– a közműnyilvántartással egyeztetett tervek üzemeltetői véleményét elkészíti, 
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– előkészíti és koordinálja az üzemmérnökségek által külső megrendelésre végzett 

építőipari tevékenységet, 

– kapcsolatot tart fenn a víz-, illetve szennyvíz-üzemeltetésben érintett önkormány-

zatokkal, hatósági és szakmai szervekkel, intézményekkel, eleget tesz adatszol-

gáltatási kötelezettségeinek, 

– higiénikusi feladatok ellátása társasági szinten, 

– elkészíti a vagyonértékeléshez szükséges dokumentációt, 

– elkészíti a Vksztv előírásának megfelelően (az üzemmérnökségek javaslatai 

alapján) a vagyonkezelt eszközökre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, illetve a 

bérüzemeltetett eszközökre vonatkozóan a tervjavaslatot, 

– elkészíti az éves saját beruházási (felújítási, pótlási, fejlesztési) tervet, illetve a 

bérüzemeltetett művek esetében a tervjavaslatot, 

– elvégzi a társaságnál megrendelt bekötési tervek elkészíttetését, 

– intézi a társaságot, illetve az üzemeltetett műveket érintő ingatlan és szolgalmi 

ügyeket és vagyonkezelési jogok kezelését, 

– kezeli a társaság egész területére vonatkozó közműnyilvántartást, térinformatikai 

nyilvántartást (objektumkezelő), s végzi az ehhez kapcsolódó megrendeléses 

közmű-adatszolgáltatást, 

– kezeli a tervtárat, 

– szervezi a víziközművekkel történő szolgáltatáson kívüli vállalkozásokat (pl. 

antennák). 

 

Ellenőrzi: 

– a vízellátási, csatornázási, szennyvíztisztítási létesítmények szakszerű, a 

szabványoknak és hatósági előírásoknak megfelelő működését, a lakosság elvárt 

színvonalú ellátásának biztosítását, 

– a technológiai utasítások betartását, 

– a más szervezeti egységek által a felügyelete alá tartozó létesítményekben végzett 

munkák hatékonyságát, eredményét, 

– a területére vonatkozó költséggazdálkodást, 

– a vízbiztonsági tervekben foglaltak teljesülését. 

 

2.2.4. Vidéki üzemmérnökségek 

 

1. Az üzemmérnökségvezetők alá- és fölérendeltsége 

 

Az üzemmérnökségvezetők a műszaki vezérigazgató-helyettes alárendeltségében 

működnek. Szakmai felügyeletüket és a koordinációt az üzemeltetési főmérnök látja el. 

Az üzemmérnökségvezető irányítja az üzemmérnökség teljes személyi állományát, s 

gyakorolja a munkáltatói jogkört. 

 

A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva működési területén az üzemeltetői 

feladatával közvetlenül összefüggő operatív kérdésekben képviseli a társaságot. 

Az üzemmérnökségvezetők minden tekintetben a társaság osztályvezetőivel azonos 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, azonos elbírálás alá esnek. 
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2. Az üzemmérnökségek feladatai 

 

– Működési területükön végzik a vízművek, csatornaművek és szennyvíztisztító 

telepek üzemeltetését,  

– az üzemeltetett műveken az üzemfenntartási tevékenység végzése, 

– javítási, hibaelhárítási, karbantartási tevékenység végzése, 

– működési területén a fogyasztókkal való kapcsolattartás, reklamációk kivizsgálása, 

– a működési területükön levő önkormányzatokkal való kapcsolattartás, 

– mérőleolvasások, számlázási adatbázis folyamatos feltöltése, módosítása karban-

tartása, a vízdíjszámlák kézbesítése, 

– ellátják az üzemmérnökségekre telepített pénzügyi, számlázási, bér- és munkaügyi, 

valamint egyéb gazdasági és adminisztrációs feladatokat, 

– az alaptevékenységen felüli szabad kapacitást kihasználva megrendelésre építő-

szerelő munkát végeznek, 

– adatokat szolgáltat a kezelésében lévő létesítményeken végrehajtott 

változtatásokról, illetve a ténylegesen feltárt közművekről a közműnyilvántartó 

csoport részére, 

– üzemeltetői véleményezések elkészítése, illetve előkészítése 

– műszaki szakfelügyelet biztosítása, 

– behajtási és peres ügyekkel kapcsolatos műszaki előkészítő és végrehajtó munka, 

– vízveszteségek feltárása, elemzése, elhárítása, 

– megrendelésre vízbekötések, mérősítések elvégzése, 

– az üzemmérnökség működtetői eszközállományának üzemeltetése, fenntartása. 

 

2.2.5. Székesfehérvári vízellátási üzemmérnökség 

 

1. A székesfehérvári vízellátási üzemmérnökség alá- és fölérendeltsége 

 

Az üzemmérnökségvezető a műszaki vezérigazgató-helyettes közvetlen alárendeltsé-

gében működik. Szakmai irányítását és a koordinációt az üzemeltetési főmérnök látja el. 

Közvetlenül irányítja: 

 

– a műszaki és adminisztrációs ügyintézőket, 

– a vízműtelepi üzemeltető, karbantartó csoportvezetőt, 

– a vízhálózat üzemeltető, karbantartó csoportvezetőt, 

– a mellékmérő csere csoport vezetőjét. 

 

Az általa irányított szervezeti egységek teljes személyi állománya felett gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. 

A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva működési területén termelési, szolgáltatási 

és irányítási kérdésekben képviseli a társaságot. 

 

Az üzemmérnökségvezető minden tekintetben a társaság osztályvezetőivel azonos 

jogokkal és kötelességekkel rendelkezik, azonos elbírálás alá esik.  

 

2. A székesfehérvári vízellátási üzemmérnökség feladata 

 

– Székesfehérváron és a műszakilag hozzákapcsolódó területen ellátja a vízszol-

gáltatás üzemeltetési és karbantartási feladatokat,  
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– az alaptevékenységen felüli szabad kapacitást kihasználva megrendelésre építő-

szerelő munkát végez, 

– adatokat szolgáltat a kezelésében lévő létesítményeken végrehajtott változtatások-

ról, illetve a ténylegesen feltárt közművekről a közműnyilvántartási csoport 

részére, 

– üzemeltetői véleményezések elkészítése, 

– műszaki szakfelügyelet biztosítása, 

– az üzemeltetéssel összefüggő hatósági előírások szerinti műszaki és adminisztrá-

ciós ügyintézés, 

– behajtási és peres ügyekkel kapcsolatos műszaki előkészítő és végrehajtó munka, 

– vízveszteségek feltárása, elemzése, elhárítása, 

– a vízműtelepek technológiai utasítás szerinti üzemeltetése, karbantartása, 

– működési területén lévő vízhálózat üzemeltetése, karbantartása, 

– megrendelésre vízbekötések, mérősítések elvégzése, 

– folyamatosan tartja a kapcsolatot a lakásszövetkezetekkel, közös képviselőkkel, a 

mérőcseréket ütemezi az aktuális éves igényeknek megfelelően, 

– a mérőcserék és plombálások adatainak rögzítése a nyilvántartásban, 

– folyamatos helyszíni ellenőrzéssel a vízveszteségek feltárása, 

– a vízműtelepek és a vízhálózat karbantartási munkáinak végzése. 

 

2.2.6. Székesfehérvári csatornázási üzemmérnökség 

 

1. Az üzemmérnökség alá- és fölérendeltsége 

 

A székesfehérvári csatornázási üzemmérnökségvezető a műszaki vezérigazgató-helyettes 

közvetlen alárendeltségében működik, szakmai irányítását az üzemeltetési főmérnök 

látja el. 

 

Közvetlenül irányítja: 

–  

– a csatornázási üzemet, 

– a központi szennyvíztelepet, 

– a szennyvíz-ellenőrzési csoportot, 

– az ipari kamerás csatornavizsgálót. 

 

Az irányítása alá tartozó egységek teljes személyi állománya felett gyakorolja a 

munkáltatói jogkört. 

A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva termelési, szolgáltatás-irányítási 

kérdésekben a területi és szakági felosztásnak megfelelően képviseli a társaságot. 

 

2. A székesfehérvári csatornázási üzemmérnökség feladatai 

 

– irányítja és ellenőrzi a szennyvízelvezetés, valamint a szennyvíztisztítási, továbbá 

a környezetvédelmi tevékenységet Székesfehérvár területén, 

– tervezi és végrehajtja a közcsatornát károsan szennyező szennyvízkibocsátók 

ellenőrzését a társaság működési területén, és elkészíti a csatornaszennyezések 

szennyvízbírság javaslatait, 

– Székesfehérvár csatornahálózatainak és a hozzájuk tartozó átemelőknek az 

üzemeltetése, karbantartása, 
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– Bérmunkában dugulás-elhárítások, csatornák, házi derítők és kis tisztítóberendezé-

sek tisztítása, 

– a székesfehérvári szennyvíztelep fejlesztésével kapcsolatos tervezési, beruházási 

munkáknál az üzemeltetői véleményezések, állásfoglalások kialakítása, 

– nem kommunális szennyvizek csatornába bocsáthatóságának elbírálása, engedélye-

zése, 

– szippantott szennyvizeknek, folyékony kommunális hulladékoknak a székes-

fehérvári szennyvíztelepen történő fogadásának engedélyezése, ellenőrzése, 

nyilvántartása és a számlázás előkészítése, 

– a folyékony kommunális hulladék fogadása, kezelése, 

– biztosítja a szennyvíztisztító telep technológiai utasítások szerinti működtetésével 

a mindenkori telepi adottságok szerinti legmagasabb tisztítási hatásfokot és 

ártalommentes iszap elhelyezést, 

– a központi szennyvíztisztító telep létesítményeinek karbantartása, javítása. 

 

2.2.7. Villamos üzemmérnökség 

 

1. A villamos üzemmérnökségvezető alá- és fölérendeltsége 

 

Az üzemmérnökségvezető a műszaki vezérigazgató-helyettes alárendeltségében 

működik, közvetlenül irányítja: 

 

– a villamos munka előkészítőt, 

– a villamos csoportot, 

– az irányítástechnikai csoportot, 

– az energetikust. 

 

Az irányítása alá tartozó egységek teljes személyi állománya felett gyakorolja a 

munkáltatói jogokat 

A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva erőátviteli villamos és irányítástechnikai 

kérdésekben képviseli a társaságot. 

 

2. Az üzemmérnökség feladatai 

 

– Koordinálja, szervezi és irányítja a társaság teljes területén a villamos- és 

gázenergia-gazdálkodást, 

– a székesfehérvári vízellátási üzemmérnökség üzemeltetési körébe tartozó 

objektumok villamos és irányítástechnikai berendezéseinek üzemeltetése, 

karbantartása, valamint a társaság üzemeltetési körébe tartozó objektumok 

villamos és irányítástechnikai berendezéseinek hibaelhárítása, 

– a társaság egész területén koordinálja a villamos és irányítástechnikai 

tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, 

– szakmai felügyeletet gyakorol az üzemmérnökségek állományába tartozó 

villanyszerelő és műszerész szakemberek felett, 

– rekonstrukciós tervjavaslatot állít össze a villamos és irányítástechnikai 

berendezések korszerűsítésére, 

– külső megrendelésre villamos kivitelező tevékenységet folytat, 

– a társaság egész területén koordinálja a villamos és gáz biztonságtechnikai 

feladatokat, 
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– energiahordozó kijelölést kér a felügyeleti szervektől, 

– a társaság egész működési területén műszerész és villanyszerelési ügyeletet 

biztosít, 

– szerződéseket köt a szolgáltatókkal a biztonságos és gazdaságos energiaellátás 

érdekében, 

– ellenőrzi az energia-felhasználás szabályszerűségét, illetve az esetleges szabály-

zókat a társaságra alkalmazza, 

– összeállítja az energia-elszámolással kapcsolatos nyilvántartásokat, elemzéseket. 

 

2.2.8. Gépészeti és szállítási üzemmérnökség 

 

1. A gépészeti és szállítási üzemmérnökség alá- és fölérendeltsége 

 

A gépészeti és szállítási üzemmérnökségvezető a műszaki vezérigazgató-helyettes 

közvetlen alárendeltségében működik, ugyanakkor irányítja: 

 

– a lakatos csoportot, 

– a forgácsoló és szivattyújavító csoportot, 

– a gépjárműjavító csoportot, 

– a TMK csoportot, 

– a szállítási egységet, 

– a vízmérőjavító üzemet, ezen belül a vízmérőjavító műhelyt és a vízmérőjavító 

laboratóriumot, 

– a gépjárművek üzemben tartásával összefüggő műszaki ügyintézést, és 

adminisztrációt. 

 

Az irányítása alá tartozó egységek teljes személyi állománya felett gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. 

A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva lakatosipari és szivattyúgépészeti, 

járműjavítási kérdésekben képviseli a társaságot. 

 

2. A gépészeti és szállítási üzemmérnökség feladata 

 

– Szervezi, irányítja, egyezteti, illetve saját hatáskörben végzi a társaság üzemeltetési 

területén a felmerülő gépészeti jellegű munkákat, 

– a társasági feladatok végrehajtása mellett szabad kapacitásainak kihasználásával 

külső megrendelésre munkát végez, 

– gondoskodik a társasági járműállomány műszaki előírásoknak megfelelő 

állapotban tartásáról, 

– nyilvántartást vezet a gépjárművek műszaki vizsgáinak időpontjáról, 

– egyezteti, szervezi, ellenőrzi a társ gazdasági egységekkel közösen a külső 

társaságokkal kötött karbantartási szerződésben foglalt munkák végrehajtását, 

– biztosítja a társaság egész működési területén búvárszivattyúk, szennyvíz-

szivattyúk, centrifugálszivattyú, légfúvók javítását, 

– folyamatosan nyilvántartja a 17. sz. szivattyúraktárban található szivattyúk 

állományváltozását, 

– felelős a társaság üzemfenntartási tervének elkészítéséért, 

– ellenőrzi az üzemfenntartási tervben foglaltak végrehajtását, 
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– szervezi, megrendeli, ellenőrzi az üzemmérnökség hatáskörébe tartozó, külső 

kivitelezésben készülő karbantartási munkákat, 

– a társaság egész működési területén gépészeti ügyeletet biztosít, 

– a társaság működési területén jelentkező fuvarigényeket kielégíti, 

– a szabad fuvarkapacitása terhére külső megrendeléseket szervez, 

– fuvarkapacitás hiány esetén külső szállítók igénybevételét szervezi, 

– a társaság működési területén koordinálja a gépjárművek üzemanyag elszámolását, 

– székesfehérvári ellátási területen elvégzi a társasági gépjárművek üzemanyag 

elszámolását, 

– elvégzi a saját gépjárművek hivatali célú futásának üzemanyag elszámolását, 

– nyilvántartja és eljár a gépjárművek biztosítása ügyében, 

– nyilvántartja és elvégzi a gépjárművek átadás-átvételét, 

– megszervezi a gépjárművezetők oktatását, 

– nyilvántartja és kiadja a társasági gépjárművek vezetési engedélyét, 

– a társaság teljes működési területére érvényesen kiszámolja és feladja a munkaügyi 

osztály felé a megtakarításokat és túlfogyasztásokat, 

– nyilvántartja és feladja a munkaügyi osztály felé a cégautó adó hatálya alá eső 

gépkocsikat, 

– nyilvántartást vezet a gépjárművek üzemanyag felhasználásáról, 

– beszerzi, nyilvántartja és kiadja az üzemanyag kártyákat, 

– elvégzi a lejárt hitelességű vízmérők javítását, 

– megszervezi és elvégzi az új és javított vízmérők OMH hitelesítését, 

– megszervezi és elvégzi a vízmérők OMH ellenőrző felülvizsgálatát, 

– megszervezi és elvégzi külső megrendelések alapján beérkező vízmérők javítását, 

OMH hitelesítését, 

– folyamatosan karbantartja a csere vízmérő készlet állományát, 

– saját hatáskörben vízmérő javításhoz szükséges alkatrészeket szerez be, 

– javaslatot tesz az aktuális vízmérő javítási árakra, 

gondoskodik a vízmérő hitelesítő laboratórium eszközeinek folyamatos OMH 

hitelesíttetéséről. 

 

2.2.9.  Műszaki ügyfélszolgálat 

 

1. A műszaki ügyfélszolgálat alá- és fölérendeltsége 

 

A műszaki ügyfélszolgálati irodavezető a műszaki vezérigazgató-helyettes közvetlen alá-

rendeltségében működik. Szakmai irányítását és koordinációt az üzemeltetési főmérnök 

látja el. A műszaki ügyfélszolgálati irodavezető irányítja az iroda teljes személyi 

állományát és a műszeres hálózatellenőr tevékenységét, s gyakorolja a munkáltatói 

jogkört. 

 

A vezérigazgató által átruházott jogánál fogva Székesfehérváron és a műszakilag hozzá 

kapcsolódó területeken, szolgáltatási kérdésekben képviseli a társaságot. 

A műszaki ügyfélszolgálati irodavezető minden tekintetben a társaság osztályvezetőivel 

azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, azonos elbírálás alá esik. 
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2. A műszaki ügyfélszolgálati iroda feladatai 

 

– Székesfehérvár, Börgönd, Kisfalud, Csala, Seregélyes, Jánosmajor, Sárpentele, 

Belsőbáránd illetőségű fogyasztók bejelentéseinek fogadása és ügyintézése, 

– vízbekötések és csatornarákötések ügyintézése, helyszíni ellenőrzése és átvétele, 

– mellékmérősítés ügyintézése (lakásokban és locsolóvezetéken), 

– szolgáltatási szerződések megkötése, 

– építési engedélyekhez közműnyilatkozat kiadása, 

– épületek használatba vételi engedélyéhez közműnyilatkozat kiadása, 

– közműegyeztetés, tervezők részére adatszolgáltatás az érintett üzemmérnökség 

bevonásával, 

– víz- és csatornadíjszámlák mennyiségi (mérési) reklamációinak kivizsgálása, 

– vízmérők reklamációs pontossági és szerkezeti vizsgálatának ügyintézése, 

– gazdálkodó szervezetek, magánvállalkozások vízbekötésének elbírálása 5 m3/h, 50 

m3/d vízigény, 600 l/min tűzivízigény, 50 m3/d szennyvízkibocsátásig, illetve csak 

szociális szennyvíz kibocsátásig saját hatáskörben, egyébként az érintett üzemmér-

nökség bevonásával, 

– 1 m3/d vízigény és szennyvízkibocsátás esetén önállóan, felette a fejlesztési főmér-

nökkel egyeztetve megállapodás megkötése a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 

fizetésére, 

– vízvételi engedélyek kiadása, 

– a társaság működési területén az ivóvízhálózat műszeres vizsgálatának biztosítása, 

– ivóvízhálózat műszeres vizsgálatának végzése megrendelésre, 

– a társaság működési területén a vízellátó hálózatok ütemezett vízveszteség vizs-

gálatának megrendelése, kapcsolattartás a külső vállalkozóval, 

– többlakásos épületek mellékvízmérőinek megrendelésre végzett ellenőrzése az 

üzemmérnökség/leolvasó csoport közreműködésével. 

 

 

2.3. Gazdasági vezérigazgató-helyettes 

 

1. A gazdasági vezérigazgató-helyettes alá- és fölérendeltsége 

 

A gazdasági vezérigazgató-helyettes közvetlen felettese a vezérigazgató, ugyanakkor 

irányítja: 

 

– a közgazdasági és számviteli osztály, 

– a munkaügyi osztály, 

– az ügyfélszolgálati és vízdíjszámlázási osztály, 

– a számítástechnikai osztály, 

– a pénzügyi osztály, 

– a beszerzési osztály  

 

munkáját. 

 

Az általa irányított szervezeti egységek vezetői felett gyakorolja az egyéb munkáltatói 

jogokat. 
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A vezérigazgató által átruházott jogkörénél fogva képviseli a társaságot, cégszerű aláírási 

joggal rendelkezik. 

A társaság pénzügyi kötelezettségvállalásához a gazdasági vezérigazgató-helyettes 

egyetértése szükséges. 

 

A gazdasági vezérigazgató-helyettes a gazdálkodási, pénzügyi, beszerzési kérdésekben 

iránymutatási joggal rendelkezik a társaság valamennyi szervezete felé. E tárgykörben 

egy személyben képviselheti a részvénytársaságot. 

 

2. A gazdasági vezérigazgató-helyettes feladatai 

 

– a társaság gazdasági politikájának, stratégiájának, végrehajtása, 

– a társaság tervezési munkájának összefogása, 

– a tevékenységek gazdasági, gazdaságossági szempontból való folyamatos és 

utólagos értékelése, 

– a mindenkori közgazdasági szabályozók, rendeletek, rendelkezések érvényesítése, 

– elkészítteti a társaság számviteli politikáját, számviteli szabályzatait, számlarendet 

és számlakeretet, 

– a gazdaságossági követelmények meghatározása, 

– a lezárt időszakok beszámolóinak és mérlegeinek elkészíttetése, 

– a társasági vagyon nyilvántartása, 

– a költséggazdálkodás irányítása, 

– az árbevételek realizálásának biztosítása, 

– a pénzügyi folyamatok feltételeinek megteremtése, 

– a számítástechnikai rendszer irányítása, 

– a beszerzési, készletgazdálkodási és raktározási tevékenység, az anyag és áru 

értékesítés irányítása. 

 

3. A gazdasági vezérigazgató-helyettes felelőssége 

 

Felelős a társasági politikának megfelelő pénzügyi politika kialakításáért, a társaság 

tevékenységében a jövedelmezőség és hatékonyság érvényre juttatásáért, a társaság 

költséggazdálkodási, közgazdasági, munkaügyi tevékenységeinek irányításáért, 

ellenőrzéséért, a társaság likviditási képességének megőrzéséért, a kötelezettségek 

teljesítéséért, a követelések maradéktalan érvényesítéséért, a társaság pénzügyi 

stabilitásának elvárható mértékű biztosításáért, a beszerzések ütemezett, a szabályoknak 

megfelelő lebonyolításáért. 

  

2.3.1. Közgazdasági és számviteli osztály 

 

1. A közgazdasági és számviteli osztály alá- és fölérendeltsége 

 

A közgazdasági és számviteli osztályvezető a gazdasági vezérigazgató helyettes 

közvetlen alárendeltségében működik, ugyanakkor irányítja: 

– közgazdasági csoportot, 

– a számviteli csoportot, 

– a beruházás nyilvántartó csoportot, 

– az árképzési csoportot. 

 



- 49 - 

 

 

Az irányítása alá tartozó egységek teljes személyi állománya felett gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat. Helyettesíti a gazdasági vezérigazgató helyettest. 

A vezérigazgató által átruházott jogkörénél fogva aláírási joggal rendelkezik. Számviteli 

és árképzési feladatokban iránymutatási joggal rendelkezik a társaság szervezeteivel 

szemben.  

 

2. A közgazdasági és számviteli osztály feladatai 

 

– összefogja az éves üzleti tervek készítését, 

– összefogja, és koordinálja a statisztikai adatok szolgáltatását, 

– elvégzi a részletes víz- és csatornadíjak tervezését, 

– díjtámogatási pályázatot elkészíti, 

– bérleti díjakat nyilvántartja, 

– eseti elemzéseket, felméréseket, értékeléseket készít, 

– javaslatokat dolgoz ki a társaság gazdálkodásának javítására, 

– az igazgatóság és a felügyelő bizottság részére szükséges tájékoztató jellegű 

elemzések elkészítése a társaság gazdasági vezetése által meghatározott 

részletességgel, és követelményszint felállításával, 

– irányítja, szervezi és végrehajtja a társaság gazdálkodási tevékenységéhez tartozó 

számviteli feladatokat, felelős a társadalmi tulajdon védelmét szolgáló bizonylati 

rend és fegyelem kialakításáért, 

– elkészíti a társaság számviteli politikáját és kezdeményezi a szükséges 

módosítások végrehajtását, 

– elkészíti az önköltség-számítási, a leltározási szabályzatot, és segédkezik a 

selejtezési és egyéb ügyviteli szabályzatok elkészítésében, 

– elkészíti a mindenkori érvényben lévő rendelkezések alapján a számlarendet és a 

számlatükröt, 

– elkészíti a társaság éves beszámolóját, annak mellékleteit és kimunkálja a társaság 

eredményét, 

– felelős a számviteli törvényben előírtak végrehajtásáért, 

– végzi a főkönyvi és folyószámla-könyvelést, 

– kialakítja a számviteli nyilvántartások rendszerét és elkészíti a kivonatokat, 

– könyvelési feladásokhoz kigyűjtéseket végez, 

– elkészíti az eszközgazdálkodással kapcsolatos elszámolásokat az önkormányzatok 

fele, 

– működteti az SAP CO modult, elvégzi a havi zárásokat,  

– a számvitel politikának és önköltség-számítási szabályzatnak megfelelően elkészíti 

a cégszintű és víziközművenkénti ágazati eredmény-kimutatásokat, 

– a folyamatba épített ellenőrzés keretein belül valamennyi számviteli bizonylat 

alaki, számszaki, tartalmi ellenőrzését végzi, 

– összeállítja a leltározási utasítást és ütemtervet, 

– nyilvántartja a társaság költségvetési kapcsolatait, a helyi adók tekintetében vezeti 

az adóanalitikát és elkészíti a feladatkörébe tartozó adókra vonatkozóan az 

adóbevallásokat, 

– vezeti és nyilvántartja a hosszú lejáratú munkáltatói kölcsönöket, és az azokkal 

kapcsolatos kintlévőségeket, 

– részt vesz a társaság beruházási, rekonstrukciós éves tervének előkészítésben, 

koordinálásában, a tervjavaslat összeállításában, 
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– nyilvántartja és kezeli az SAP rendszerben a beruházási tervet, ellenőrzi a 

beruházási terv teljesítését, az egyes beruházások terv szerinti végrehajtását, a 

költségelőirányzatok betartását, 

– a számvitel politikának és a beruházási szabályzatnak megfelelően elvégzi a 

beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív teendőket, 

– kialakítja az árképzéshez szükséges bizonylati rendet,  

– képezi az alaptevékenységek és az ezen kívüli kiegészítő tevékenységek árait, 

szolgáltatások díjait,  

– meghatározza az építési, szerelési munkák árképző tényezőit, módszereit,  

– kidolgozza az árképzési és számlázási szabályzatot, 

– évente aktualizálja az alaptevékenység és a kiegészítő tevékenység szolgáltatási 

díját, ezekről díjjegyzéket készít, 

– leigazolt teljesítések alapján kiállítja a számlákat, 

– nyilvántartja, megőrzi és ellenőrzi a kimenő számlákat, 

– segítséget nyújt a bejövő építési-szerelési és egyéb számlák felülvizsgálatához 

– elkészíti a saját vállalkozásban végzett beruházások számláit. 

 

 

2.3.2. Beszerzési osztály 

 

1. A beszerzési osztály alá- és fölérendeltsége 

 

A beszerzési osztályvezető a gazdasági vezérigazgató-helyettes közvetlen 

alárendeltségében dolgozik, és ugyanakkor közvetlenül irányítja: 

 

– a beszerzési csoport, 

– az anyaggazdálkodási csoport, 

– a központi raktárak tevékenységét. 

 

Az általa irányított személyi állomány felett gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat és 

feladatkörében képviseli a társaságot más szervezetekkel szemben. 

 

2. A beszerzési osztály feladata 

– a társaság beszerzési tervének előkészítésének koordinálása, a tervjavaslat 

összeállítása, 

– a beszerzési eljárások lebonyolítása, szállítói szerződések előkészítése, 

– a beruházások előkészítése, lebonyolítása, 

– építőipari felújítások előkészítése és megvalósítatása, 

– beruházások, felújítások vonatkozásában műszaki ellenőri tevékenység, 

– beszerzési terv teljesítésének irányítása a költségelőirányzatok betartásának és 

ellenőrzése, 

– a társaság anyaggazdálkodásának irányítása a központi beszerzés és raktározás 

végzése, 

– az anyag- és készletgazdálkodás társasági feladatainak a megvalósítása, s 

javaslattétel a tevékenység szabályozására, 

– a leltározási és selejtezési feladatok előkészítése, közreműködés azok 

végrehajtásában, és javaslattétel eszközök és anyagok beszerzésére, pótlására, 

– az anyag- és áruértékesítés irányítása és lebonyolítása. 
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2.3.3. Munkaügyi osztály 

 

1. A munkaügyi osztály alá- és fölérendeltsége 

 

A munkaügyi osztályvezető a gazdasági vezérigazgató-helyettes alárendeltségében 

működik, ugyanakkor közvetlenül irányítja: 

 

– a munkaügy, 

– a bérszámfejtés, 

– a tb. ellátás ügyintézőinek 

 

munkáját. 

 

Az irányítása alá tartozó egységek teljes személyi állománya felett gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat. 

Munkaügyi, bérelszámolási, társadalombiztosítási, oktatási kérdésekben iránymutatási 

joggal rendelkezik a társaság szervezetei felé. 

 

2. A munkaügyi osztály feladatai 

 

– szakember utánpótlás és vezetői utánpótlás biztosítása, a társasági politika alapján 

humánpolitikai és személyzeti feladatok megvalósítása, 

– rendszeres kapcsolatot tart fenn a szakképző iskolákkal, koordinálja a tanulók 

gyakorlati képzését, 

– ellátja az oktatási szabályzatban ráháruló feladatokat, 

– szervezi és irányítja a társaság alkalmazottainak általános és szakmai képzését, 

továbbképzését, 

– összefogja, irányítja az állami bérszabályozási, társadalombiztosítási, munkaügyi 

előírások végrehajtását, 

– szakmailag és adminisztratíve irányítja a létszám és bérterv készítését, 

– irányítja a munkaerő belső átcsoportosítását, 

– véleményezi az egyösszegű munkák munkadíjaként megállapításra kerülő 

bérkeretet, 

– előkészíti, irányítja az időszakos munkaügyi, bérügyi, társadalombiztosítási, 

önkéntes és magánpénztári jelentések, beszámolók, statisztikák készítését, 

– kidolgozza a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerének alapelveit, 

– közreműködik a szöveges éves beszámoló elkészítésében, 

– adatokat szolgáltat a költségvetési, befizetési kötelezettségek és juttatási igények 

elszámolásához, 

– véleményezi az elkészített, karbantartott normákat, 

– összefogja és irányítja a munkaerő felvételét, munkába állását, a munkaviszony 

megszüntetését, nyilvántartást vezet a munkavállalókról, 

– bizonylatokat szolgáltat a házipénztár részére a dolgozók munkába járási 

költségeinek kifizetéséhez, 

– összefogja és irányítja a személyi jövedelemadó levonásával, befizetésével és 

bevallásával kapcsolatos kötelezettségeket, 

– havonta határidőre elkészíti a bérszámfejtést és a bérfelosztást, 
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– bizonylatokat szolgáltat a házipénztári és banki kifizetésekhez, illetve 

levonásokhoz, 

– közreműködik a társadalombiztosítási járandóságok elszámolásában, 

– ellenőrzi a bérmegállapítási és béremelési javaslatokat, a bérelszámolás alap-

bizonylatainak feladását, 

– részt vesz a nyári szakmai gyakorlati oktatás szervezésében, lebonyolításában, 

– összegyűjti és döntésre előkészíti az építési és lakásvásárlási kölcsönigényeket, 

– a lakásügyi bizottság döntése után a pénzintézettel rendezi a kölcsön folyósítását, 

– munkaruhák, védőruhák megrendelése, nyilvántartása, kiírása, 

– munkaruha juttatási jegyzék előkészítése. 

 

2.3.4. Ügyfélszolgálati és vízdíjszámlázási osztály 

 

1. Az ügyfélszolgálati és vízdíjszámlázási osztályvezető alá- és fölérendeltsége 

 

Az ügyfélszolgálati és vízdíjszámlázási osztályvezető közvetlenül a gazdasági 

vezérigazgató-helyettes alárendeltségében működik, ugyanakkor irányítja:  

 

– a vízmérőleolvasó csoportot, 

– a vízdíjszámlázási csoportot 

– az ügyfélszolgálat számlázási tevékenységét. 

 

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek személyi állománya felett gyakorolja az 

egyéb munkáltatói jogokat. 

 

Számlázási témában iránymutatási joggal rendelkezik a társaság valamennyi szervezete 

felé. 

 

2. Ügyfélszolgálati és vízdíjszámlázási osztály feladatai 

 

– részt vesz az éves beszámolók és tervek készítésében, 

– kialakítja a számlázáshoz szükséges bizonylati rendet, 

– a számlázási ütemterv szerint elkészíti a víz- és csatornadíj számlákat, 

– folyamatosan karbantartja és vezeti a vízdíjszámlázási rendszer adatbázisát, 

– elkészíti a víz- és csatornadíj fogyasztási összesítőket, illetve feladásokat, adatokat 

szolgáltat a főkönyvi könyvelés és a pénzügyi osztály részére, 

– fogyasztói reklamációk kivizsgálása, illetve kivizsgáltatása, és ezzel kapcsolatos 

levelezés, 

– a közszolgáltatási szerződések megkötése és nyilvántartása, a változások átveze-

tése, 

– szakmai felügyeletet gyakorol az üzemmérnökségek számlázói felett 

– Székesfehérváron a lakossági és közületi vízmérők pontos, megbízható leolvasása, 

hitelesítése, 

– a vízmérők hibáinak feltárása, jelzése a cserékre, 

– részt vesz a társaság ügyfélszolgálatának működtetésében. 
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2.3.5. Számítástechnikai osztály 

 

1. A számítástechnikai osztályvezető alá- és fölérendeltsége 

 

A számítástechnikai osztályvezető a gazdasági vezérigazgató-helyettes közvetlen 

alárendeltségében működik, ugyanakkor irányítja 

 

– a programozói csoportot, 

– az üzemeltetési csoportot (üzemeltetésvezető, rendszerprogramozó és operátorok). 

 

Az irányítása alá tartozó egységek teljes személyi állománya felett gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat. 

Feladatkörében képviseli a társaságot és iránymutatási joggal rendelkezik a társaság 

valamennyi szervezeti egysége felé. 

 

2. Az osztály feladata 

 

– a társaság egész területén koordinálja az iroda és ügyviteli célú szoftver-

beszerzéseket, valamint a hardverfejlesztéseket, 

– a gazdasági, ügyviteli változásokat folyamatosan követi,  

– működteti és támogatja a számítógépes adatfeldolgozásokat, 

– kapcsolatot keres és tart külső szervezetekkel, hardver és szoftver fejlesztés 

céljából. 

 

2.3.6. Pénzügyi osztály 

 

1. A pénzügyi osztály alá- és fölérendeltsége 

 

A pénzügyi osztályvezető a gazdasági vezérigazgató-helyettes közvetlen alárendeltsé-

gében működik, ugyanakkor irányítja: 

 

– a pénzügyi csoportot, 

– behajtási csoportot, 

– az ügyfélszolgálat pénzügyi tevékenységét. 

 

Az irányítása alá tartozó egység teljes személyi állománya felett gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat. 

A vezérigazgató által átruházott jogkörénél fogva aláírási joggal rendelkezik. Pénzügyi 

vonatkozású feladatokban iránymutatási joggal rendelkezik a társaság szervezeteivel 

szemben. 

 

2. A pénzügyi osztály feladatai 

 

– megteremti a gazdálkodás pénzügyi feltételeit, biztosítja a társaság fizető-

képességét, 

– elkészíti a mindenkori érvényben lévő rendelkezések alapján a pénzügyi szabály-

zatot, 

– részt vesz a társaság éves beszámolójának és annak mellékletei elkészítésében, 
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– adatokat szolgáltat az árképzéshez, a tervek összeállításához, 

– a folyamatba épített ellenőrzés keretein belül valamennyi számviteli bizonylat 

alaki, számszaki, tartalmi ellenőrzését végzi, 

– bonyolítja a társaság központi házipénztárán és a kihelyezett pénztárakon keresztül 

a társaság készpénzes fizetési forgalmát, kezeli és nyilvántartja a készpénzt és 

egyéb értékcikkeket, valamint bonyolítja a készpénz nélküli fizetési forgalmat, 

– behajtja a társaság követeléseit, fizetési felszólításokat bocsát ki, a peres behajtási 

eljárások pénzügyi előkészítését végzi, 

– a mérleg fordulónapján minősíti a társaság vevőit, ha szükséges értékvesztést 

számol, 

– bonyolítja az aktív és passzív költségvetési kapcsolatokat, vezeti az ÁFA 

analitikát, elkészíti a társaság adóbevallását, 

– nyilvántartja a beérkező és kimenő számlákat, bonyolítja ezek pénzügyi rendezését 

és a számlákkal kapcsolatos pénzügyi levelezéseket, 

– bejelenti a társaság követeléseit a csőd, illetve felszámolási eljárásba, 

– javaslatot tesz követelések leírására, 

– elkészíti az egyéb támogatással kapcsolatos elszámolásokat és annak pénzügyi 

rendezését, 

– likvidálja a társasághoz beérkező készlet számlákat és a beszerzési árat kialakítja, 

– nyilvántartja a lakásépítési kölcsönszerződéseket, 

– rendszeresen elszámolja és kifizeti a dolgozók utazási és közlekedési költségeit és 

napidíját, 

– behajtja a társaság fizetési határidőig meg nem fizetett követeléseit, fizetési 

felszólításokat bocsát ki, a peres behajtási eljárások pénzügyi előkészítését végzi, 

– részt vesz a társaság ügyfélszolgálatának a működésében, 

– előkészíti és közreműködik a társaság által külső végrehajtónak átadott behajtási 

ügyeket. 

– részt vesz a társaság ügyfélszolgálatának működtetésében. 
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V.  A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE 

 

 

1. A TÁRSASÁG, MINT MUNKASZERVEZET 

 

A társaság, mint munkaszervezet - a vezérigazgató irányításával - a jelen szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott felépítésben látja el feladatait. A társaság 

munkajogi jogalanyként, mint munkáltató, munkaviszony keretében munkatársakat 

foglalkoztat. A dolgozók munkaviszonyára, jogaira és kötelezettségeire a Munka 

Törvénykönyve, valamint a társaság kollektív szerződésének előírásai vonatkoznak. 

 

2. A TÁRSASÁG VALAMENNYI MUNKATÁRSÁNAK JOGA ÉS KÖTELEZETT-

SÉGE 

 

2.1. A társaság valamennyi munkatársának joga 

 

– megismerje a társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek kialakításában, 

megtehesse munkájával összefüggő javaslatait, 

– szabadon nyilváníthassa véleményét munkahelyi tanácskozásokon, 

– végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, 

amely a Munka Törvénykönyve, a társaság kollektív szerződése, valamint egyéni 

munkaszerződése és a végzett munkája alapján megilleti, 

– biztosítva legyenek számára a munkafeladatai ellátásához a Munka Törvény-

könyvében, valamint a cég belső szabályzataiban meghatározott szükséges feltéte-

lek. 

 

2.2. A társaság valamennyi munkatársának kiemelt kötelezettsége  

 

– a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban munkaterületére előírt 

feladatokat a legjobb tudása szerint végrehajtani, 

– munkaterületén a törvényes előírásokat betartani, 

– munkakörével (beosztásával) járó funkcionális ellenőrzési feladatokat folyamato-

san és következetesen ellátni, 

– a társaság tulajdonát megóvni, 

– baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, vagy az 

intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni, 

– munkahelyén az előírt időpontokban munkavégzésre képes állapotban megjelenni, 

– munkaidejét - beosztásának megfelelő - hatékony munkavégzéssel tölteni, 

– munkahelyi közvetlen vezetője által meghatározott munkafeladat végrehajtását 

haladéktalanul, legjobb tudása szerint, határidőre elvégezni, 

– elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését, 

– tevékenységéről a munkahelyi vezetőjét tájékoztatni, 

– a társaság ügyfeleivel, munkatársaival szemben udvarias, előzékeny, figyelmes 

magatartást tanúsítani, viselkedésében a társaság követelményeinek megfelelni, 

– a társaság működésével kapcsolatban tudomására jutott fontos műszaki, gazdasági 

információkat üzleti titokként köteles megőrizni, 

– más szervek, illetőleg személyek előtt a társaság képviseletében csak olyan kérdé-

sekben foglalhat állást, amelyre vonatkozóan előzetesen felhatalmazást kapott, 
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– az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzéseken részt venni, a munkafeladatai 

ellátásához szükséges képesítést megszerezni, 

– a munkafeladatai ellátásához rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, felszerelé-

seket gondosan megőrizni, rendeltetésszerűen használni. (A társaság gazdálkodásá-

hoz szükséges eszközök és anyagok kizárólag a társaság érdekében használhatók, 

illetve hasznosíthatók.) 

 

3. A VEZETŐ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓK JOGKÖRE, FELADATAIK 

 

3.1. Minden vezető beosztású dolgozó a hozzá beosztottakkal kapcsolatban jogosult 

 

– a vezetése alá rendelt szervezet személyi állományának kialakítására, változtatásá-

ra javaslatot tenni, 

– a munkarend, a munkafegyelem betartására a munkatársakat szóban figyelmeztet-

ni, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonást alkalmazni, 

– a beosztott munkatársak részére a fizetett szabadságot engedélyezni, 

– a beosztott munkatársak munkabérének, jutalmazásának kérdésében dönteni, 

– indokolt esetben túlórát elrendelni. 

 

3.2. Minden vezető beosztású dolgozó feladata különösen 

 

– az irányítása alá rendelt szervezeti egység(ek) munkájának megszervezése, 

ellenőrzése, a megfelelő munkafeltételek biztosítása, a munkavégzés irányítása, 

felettesei utasításának végrehajtása és végrehajtatása, 

– a munkarend és munkafegyelem betartása és betartatása, a jelenléti ívek és távozási 

napló szabályszerű vezetésének ellenőrzése, 

– a felelősségére bízott eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása, a 

társasági tulajdon védelme, 

– a társaság belső szabályzatainak betartása, betartatása, 

– a szervezeti egység és a beosztott munkatársak munkájának munkaértekezlet 

keretében történő rendszeres értékelése, 

– a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartása és betartatása, a betartás 

folyamatos ellenőrzése, 

– a társaság kollektív szerződésében foglaltak betartása és betartatása. 

 

3.3. Általános vezetői ellenőrzés 

 

– a gazdasági, ügyviteli folyamatokba épített ellenőrzés rendjét és ennek 

eredményességét a vezetők kötelesek saját területükön folyamatosan figyelemmel 

kísérni, 

– az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkájának előírások szerinti 

minőségű, határidőre történő végrehajtása. 

 

 Az általános vezetői ellenőrzési kötelezettségüknek az érintettek helyszíni ellenőrzéssel, 

beszámoltatással, az ügyiratok konkrét felülvizsgálatával tehetnek eleget. 
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3.4. Általános vezetői felelősség 

 

A társaság vezető beosztású munkatársai - az elévülési időn belül - felelősek a társaság 

eredményes működése érdekében részükre előírt feladatok elvégzéséért, a nyilván-

tartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, az előírt ellenőrzések 

végrehajtásáért, valamint mindazért, amit jogállásuknak, hatáskörüknek, beosztásuknak 

megfelelően tenniük kell, illetve amit megtenni elmulasztottak. 

 

3.4.1. A felelősség körét és mértékét a Munka Törvénykönyve, a társaság szervezeti és 

működési szabályzata és belső szabályzatai szabályozzák. 
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VI.     EGYÉB ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 

 

 

A társaság a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlés illetőleg az igazgatóság döntései, 

valamint a társaság belső szabályzatai alapján működik. 

A társaság belső fontosabb szabályzatai: 

– Alapszabály 

– Igazgatóság ügyrendje 

– Felügyelő bizottság ügyrendje 

– Szervezeti és működési szabályzat 

– Számviteli politika és mellékletei 

– Pénzkezelési szabályzat 

– az ISO minősítéshez kapcsolódó szabályzatok 

– az akkreditálással összefüggő szabályzatok. 

 

A társaság belső utasításai: 

– vezérigazgatói utasítások, körlevelek 

– vezérigazgató-helyettesi utasítások, körlevelek. 

 

A szabályzatok és utasítások rendelkezéseit, előírásait a társaság minden dolgozója köteles 

betartani, végrehajtani. 

 

1. KÉPVISELETI JOGKÖR 

 

A társaság általános képviselője az igazgatóság, a vezérigazgató. 

 

A szervezeti és működési szabályzatban rögzített felhatalmazás alapján saját 

szakterületüket érintő kérdésekben a társaságot képviselhetik: 

 

– műszaki vezérigazgató-helyettes, 

– gazdasági vezérigazgató-helyettes, 

– üzemeltetési főmérnök, 

– osztályvezetők, 

– üzemmérnökségvezetők. 

 

Esetenként, megbízás alapján a társaság más munkatársai is képviselhetik a társaságot 

saját szakterületüket érintő kérdésekben. 

 

Cégjegyzési joggal nem rendelkező képviselő - képviseleti jogától függetlenül - cégjegy-

zésre nem jogosult. 

 

A munkamegbeszélések tartalmáról, a felvett jegyzőkönyvről a képviselő köteles 

tájékoztatni közvetlen felettesét. 

 

Amennyiben a tárgyalás során létrejövő jegyzőkönyvben a tárgyalás eredményeként 

olyan megállapodások kerülnek rögzítésre, amelyek aláírására a képviselő nem jogosult, 
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úgy ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és a megállapodás csak a cégszerű 

aláírási joggal rendelkező képviselő által történt aláírás után válik érvényessé. 

 

2. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE, ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOK 

 

2.1. A társaság cégjegyzése 

 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy 

nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak nevüket - a közjegyző által hitelesített 

módon írják alá.  

 

A társaság cégjegyzésére jogosultak: 

 

– a vezérigazgató, önállóan, 

– egy igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen, 

 

2.2. Aláírási jogosultságok 

 

A szerződések, megállapodások, valamint a kötelezettségvállalást tartalmazó levelek 

aláírására az SZ 003 Szerződéskötések és egyéb kötelezettségvállalások szabályzata 

5.1.21. pontjában leírtakat kell alkalmazni. 

 

A banki levelezések aláírására a banki aláírás bejelentőn szereplők jogosultak. 

 

Egyéb levelezések. 

 

1. Érdemi nyilatkozatot tartalmazó leveleket 

 

– ha egy szervezeti egységet érint, akkor az adott gazdasági egység vezetője, 

illetve csoportvezetője, 

– ha több szervezeti egységet érint, akkor a leginkább érintett két szervezeti 

egység vezetője írja alá. 

 

Aláírásnál a jogosult helyettesítése a munkaköri leírásokban meghatározott módon 

történhet. 

 

2. Érdemi nyilatkozatot nem tartalmazó levelek (tájékoztatók, kísérőlevelek, 

igazolások, stb.) aláírására az illetékes ügyintéző jogosult. 

 

Aláírási helyettesítés a munkaköri leírásokban meghatározottak szerint történik. 

 

 

 

3. BANKSZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉSI JOG 

 

A társaság bankszámlái feletti rendelkezésre a vezérigazgató és a gazdasági 

vezérigazgató-helyettes, illetve a vezérigazgató által kijelölt és a pénzintézethez 

szabályszerűen bejelentett személyek jogosultak. A banki bejelentési karton egy 

példányát a gazdasági vezérigazgató-helyettesnél kell őrizni. 
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4. UTALVÁNYOZÁSI JOGKÖR 

 

Az utalványozásra jogosítottak körét és az utalványozási jogosultságok meghatározását 

az utalványozási szabályzat tartalmazza. A pénztári kifizetések utalványozására 

jogosultak körét a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 

Az utalványozók az utalványozási szabályzatban megfogalmazottakon túl felelősek: 

– az utalványozás indokoltságáért, anyagi és jogi következményeiért. 

 

5. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA, NYILVÁNTARTÁSA 

 

Cégbélyegzőnek tekintendő mindazon bélyegző, amelyen a társaság hatályos cégszövege 

szerepel, használatára csak az aláírási joggal rendelkezők jogosultak. 

 

A bélyegzők nyilvántartásával, kezelésével, szabályszerű megsemmisítésével kapcso-

latos teendőket a titkárság látja el. 

 

Bélyegzőt használó munkatársak, tisztségviselők a rájuk bízott bélyegzőért, annak 

rendeltetésszerű használatáért, biztonságos tárolásáért felelősséggel tartoznak. 

 

Amennyiben a bélyegző elveszett, vagy megsemmisült, azt haladéktalanul jelenteni kell 

a közvetlen munkahelyi felettesnek és a titkárságnak. Az elveszett bélyegző érvény-

telenítése a titkárság kötelezettsége. 

 

6. MUNKÁLTATÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 

6.1. Munkáltatói jogkör 

 

Felöleli: 

– a munkaviszony létesítését, megszűntetését, 

– a munkabér megállapítását, 

– a végzett munka minősítését, 

– a fegyelmi és anyagi felelősség megállapítását, 

– kiküldetés elrendelését, 

– szabadságok engedélyezését, 

– megfelelő munkafeltételek megteremtését, 

– a dolgozók szakmai továbbképzéséhez az előfeltételek biztosítását, 

– a dolgozók szociális és kulturális igényeinek kielégítését. 

 

A munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett - a kinevezés és visszahívás kivételével - az 

igazgatóság gyakorolja. 

 

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. 

 

A vezérigazgató a munkáltatói jogok egy részének gyakorlását a szervezeti egységek ve-

zetői részére átruházhatja. Nem ruházhatja át a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti 

egységek és közvetlen beosztott munkatársak feletti munkáltatói jogok gyakorlását, és a 

munkaviszony rendkívüli módon történő megszüntetésével, a munkaszerződés lényeges 

tartalmi elemeinek meghatározásával. 
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6.2. Kiküldetési jogkör 

 

6.2.1. Belföldi kiküldetések és tanfolyamok 

 

A belföldi kiküldetés elrendelésére a munkáltatói jogokat gyakorlók jogosultak. 

Tanfolyamra az egyéb munkáltatói jogokat gyakorló a munkaügyi osztályvezetővel 

történő egyeztetés alapján küldheti a munkatársakat. 

 

6.2.2. Külföldi kiküldetések és tanulmányutak 

 

Külföldi kiküldetésre, illetve külföldi tanulmányútra a szervezeti egységvezetők 

javaslata alapján a vezérigazgató jóváhagyásával küldhetők a munkatársak. 

 

6.3. Szabadságok engedélyezése 

 

6.3.1. Rendes szabadság 

 

A rendes szabadság mértékét a munkaügyi jogszabályok alapján a munkaügyi osztály 

állapítja meg. A munkavállaló részére megállapított szabadságot a munkáltatói jogok 

gyakorlói adják ki a szabadságolási ütemterv alapján. 

 

6.3.2. Fizetés nélküli szabadság 

 

Fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló írásbeli kérelme alapján alkalmanként 5 

napon felül a vezérigazgató, az alatt a munkáltatói jogokat gyakorló vezető engedélyez. 

 

6.4. Fegyelmi és kártérítési jog 

 

A fegyelmi és kártérítési jogkört a munkáltatói jogkörrel felruházottak gyakorolhatják a 

hatályos jogszabályok és a kollektív szerződés figyelembevételével. Azonnali hatályú 

felmondást kimondó határozatot csak a vezérigazgató adhat ki. 

 

7. MUNKAKAPCSOLATOK RENDSZERE 

 

7.1. A vezetők a munkaszervezet tevékenységét a hatályos jogszabályok, a közgyűlés és az 

igazgatóság határozatai, a vezérigazgató utasításai, a belső szabályzatok, közvetlen 

felettesük munkautasításai alapján irányítják. 

 

7.2. A társaság munkatársai tevékenységüket a vezető irányítása mellett önállóan végzik. 

Valamennyi munkatárs felelős a feladatok magas szakmai színvonalú teljesítéséért. 

 

7.3. A szervezeti egységek vezetői a beosztott dolgozók részére a feladatokat 

 

– munkaköri leírásban, 

– adott feladat elvégzésére szóló írásbeli vagy szóbeli utasításban határozzák meg. 
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7.4. A társaság szervezeti egységei és munkatársai feladatkörüket kölcsönösen érintő ügyeket 

együttműködve kötelesek intézni. 

 

Kötelesek: 

– szakfeladataik eredményes ellátásához szükséges adatokról, információkról 

egymást tájékozatni, 

– társszervezetet is érintő ügyekben szakvéleményt kérni, és az érintett téma 

megtárgyalásába, a probléma megoldásába bevonni, 

– vélemény- vagy adatkérésre a kívánt határidőre választ adni, vagy ennek akadályát 

a határidő lejárta előtt a megkereső munkatárssal közölni, 

– az észlelt hiányosságokról - segítő szándékkal - egymást haladéktalanul, szükség 

esetén az illetékes szakterület vezetőjét értesíteni. 

 

7.5. Munkakör átadás-átvétel 

 

Vezető beosztású munkatársak, önálló ügyintézők, eszköz- és pénzkezeléssel megbízott 

dolgozók munkakörét jegyzőkönyv felvétele mellett kell átadni, illetve átvenni. 

A munkakör átadás-átvétel során a közvetlen felettesnek jelen kell lennie. 

 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

– az átadás átvétel időpontját, a jelenlevő személyek nevét és beosztását, 

– az átadandó munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, a jellemző 

adatokat, 

– a folyamatban lévő és a tervezett ügyek ismertetését, a teendő intézkedéseket, 

– a szervezetet érintő létszám, függőben lévő személyi ügyek adatait, 

– az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások, eszközök felsorolását, 

– az átadó és átvevő esetleges észrevételeit, 

– mindazokat a tényeket és adatokat, amelyeket az átadó, átvevő vagy a felettes 

vezető szükségesnek ítél, 

– az átadó, az átvevő, a közvetlen felettes aláírását. 

 

Az átadás-átvételi eljárást a munkatárs felmentését, munkakörváltozást követően 

haladéktalanul le kell folytatni. Ha a munkakör ellátására új munkatársat nem jelöltek ki, 

a munkakört a közvetlen felettesnek kell átvennie. 

 

Az aláírt jegyzőkönyv egy-egy példányát  

 

– az átadó, 

– az átvevő, 

– a közvetlen felettes vezető, 

– az irattár 

 

részére kell átadni. 

 

7.6. A munkatársak helyettesítésének rendje 

 

A vezérigazgatót távollétében a műszaki vezérigazgató-helyettes, az ő távolléte esetén a 

gazdasági vezérigazgató-helyettes, mindkettő egyidejű távolléte esetén a vezérigazgató 

által kijelölt vezető helyettesíti. 
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A vezérigazgató előre nem tervezhető, várhatóan 30 munkanapot meghaladó 

helyettesítése esetén a társaság igazgatósága határoz a helyettes személyéről. Az 

igazgatóság határozatáig a műszaki vezérigazgató-helyettes jár el. 

A vezérigazgató-helyettesek helyettesítéséről a vezérigazgató, az ennél alacsonyabb 

beosztású munkatárs helyettesítéséről felettese köteles gondoskodni. 

Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek, egyéb vezető munkatársak előre tervezhető, 1 

hónapot meghaladó időtartamú helyettesítéséről írásban kell rendelkezni. 

Beosztott munkatárs előre tervezhető, 2 hónapot meghaladó távolléte esetén írásban kell 

szabályozni a helyettesítés rendjét. 






