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PREAMBULUM 
 

 

 

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen 

Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján készült, figyelemmel a Számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó 

rendelkezéseire is. 

 

Az SZMSZ a Társaság szervezetének, működésének, vezetésének és gazdálkodásának, a 

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

Társaság) jellegének megfelelő szabályokat, szabályzatokat tartalmazza, így különösen: 

 

- a Társaság működésére jellemző adatokat, alapvető elveket és előírásokat, 

tevékenységi köreit; 

 

- a Társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési 

rendelkezéseit, belső szabályozásait; 

 

- a Társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogköreit, a 

munkavállalók jogait és kötelezettségeit. 

 

Az SZMSZ betartása, betartatása a Társaság tisztségviselőinek, vezetőinek és 

munkavállalóinak alapvető kötelessége. 
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I.  

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. A TÁRSASÁG FŐBB ADATAI 

 

A Társaság (cég) neve:    Tüke Busz Közösségi Közlekedési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

A Társaság rövidített cégneve:   Tüke Busz Zrt.  

 

Székhelye:      7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.  

 

Postai címe:      7602 Pécs 2. Pf. 121. 

 

Telefonszáma:     06 / 72 / 512 – 034 

 

Telefax száma:    06 / 72 / 512 – 037 

 

Telephelyei:     7622 Pécs, Tüskésréti út 13. 

 

A Társasági Szerződés kelte:    2010. december 01. 

 

A Társaság működésének kezdési időpontja: 2010. december 20. 

 

Cégbejegyzés száma:     02 – 10 – 060367 

 

Bankszámláinak száma:  OTP Megyei Igazgatóság 

 Baranya 

7621 Pécs, Rákóczi út 44. 

11731001 – 20691927 – 00000000 

 

 

K&H Bank Zrt. 

1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9. 

10402427-00028700-00000007 

 

Adóigazgatási száma:    23071067 – 2 – 02    

 

A Társaság időtartama:    a Társaság határozatlan időre alakult. 

 

A Társaság Alapítójának neve és székhelye:  

  

 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata,   

 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

2. A TÁRSASÁG CÉLJA 

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közösségi közlekedés ellátására a 

458/2010. (11.18.) számú határozatával döntött a Tüke Busz Közösségi Közlekedési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról. 
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A Társaság Alapítóját a Társaság működtetése során elsősorban az a cél vezérli, hogy az 

alaptőke biztosításával a meghatározott tevékenységi körökben a Társaság Pécs Megyei 

Jogú Város helyi közösségi közlekedési feladatait hatékonyan, eredményesen és 

teljeskörűen ellássa, továbbá a Társaság tevékenységét bővítse. 

 

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI 

 

A Társaság főtevékenysége:  

 

4931’08  Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 

 

A Társaság egyéb tevékenységi körei: 

 

4939’08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 

4110’08 Épületépítési projekt szervezése 

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

5221’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

6202’08 Információ – technológiai szaktanácsadás 

6209’08 Egyéb információ – technológiai szolgáltatás 

4520’08 Gépjárműjavítás, -karbantartás 

5829’08 Egyéb szoftverkiadás 

6201’08 Számítógépes programozás 

6311’08 Adatfeldolgozás, web – hoszting szolgáltatás 

6622’08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 

6832’08 Ingatlankezelés 

7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

7311’08 Reklámügynöki tevékenység 

7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7912’08 Utazásszervezés 

2932’08  Közúti jármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása 

7010’08 Üzletvezetés 

7712’08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

4531’08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem 

4532’08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem 
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4. A TÁRSASÁG VAGYONA 

 

A Társaság alaptőkéje 535.000.000, azaz Ötszázharmincötmillió Forint, amely teljes 

egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. 

 

Az alaptőke 5.350 db, egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer Forint névértékű, 

dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek kibocsátási értéke azok névértékével 

megegyezik.  

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító a Társaságot zártkörű alapítással 

hozta létre. 

 

A Társaság saját részvényt nem szerezhet. 

 

5. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA  

 

A Társaság, mint jogi személyiségű gazdasági társaság saját cégneve – a Tüke Busz 

Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság – alatt jogképes, jogokat 

szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést 

köthet, pert indíthat és perelhető. 

 

A Társaság szerződéseit tevékenysége keretében – az értékhatárok szerinti kötöttségek 

betartásával – önállóan, gazdasági érdekeinek érvényesítése céljából szabadon köti azok 

megvalósítása érdekében. 

 

A Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási (jog)alanyisággal rendelkezik. 

 

6. FELELŐSSÉGI RENDSZER 

 

A Részvényes felelőssége korlátozott, csak és kizárólag a részvény erejéig terjed. 

 

A Társaság a hitelezőivel szemben teljes vagyonával, korlátlanul felel. 

 

A Társaság vezető tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának felelősségére a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

A Társaság munkavállalóinak felelősségére a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) 

és a Ptk., valamint a Társaság belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak. 

 

7. KÉPVISELET ÉS CÉGJEGYZÉS  

 

A Társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt a 

Társaság Igazgatóságának Elnöke és az Igazgatóság tagjai képviselik.  

 

Az Igazgatóság Elnökének akadályoztatása vagy távolléte esetén az Igazgatóság további 

tagjai járnak el a Társaság képviseletében. Az Igazgatóság további tagjai – az Igazgatóság 

Elnökének távollétében – a helyettesítési feladatok ellátása során egyszemélyi képviseletre 

jogosult mindazon üzleti-, igazgatási-, munka-, vagy egyéb kapcsolatokban, amelyek az 

Igazgatóság Elnökének jogkörébe tartoznak. 
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Az Igazgatóság Elnöke által jelen szabályzatban foglalt általános felhatalmazás alapján 

külső tárgyalásokon saját szakterületüket érintő kérdésekben a Társaságot képviselhetik 

továbbá: 

 

- üzemeltetési és fejlesztési igazgató 

- gazdasági vezető 

- forgalmi főelőadó 

- műszaki vezető 

- humánpolitikai vezető 

- marketing vezető 

- stratégiai tervezési osztályvezető  

 

A képviseletre felhatalmazottak jogosultak tárgyalásokon, értekezleteken felvett 

jegyzőkönyvek aláírására. 

 

A munka megbeszélések tartalmáról, a felvett jegyzőkönyvről a képviselő köteles 

tájékoztatni közvetlen felettesét, az őt küldő személyt. 

 

A Társaság jogi képviseletében eljáró személyt az Igazgatóság Elnöke jelöli ki. 

 

Amennyiben a tárgyalás során létrejövő jegyzőkönyvben vagy emlékeztetőben a tárgyalás 

eredményeként olyan megállapodás(ok) kerülnek rögzítésre, amelyek aláírására a 

képviselő nem jogosult, úgy azt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a jegyzőkönyv, 

megállapodás csak cégszerű aláírási joggal rendelkező társasági képviselő által történő 

aláírás után válik kötelező érvényűvé. Az Igazgatóság Elnökének eseti meghatalmazása 

alapján – az abban meghatározott körben – a Társaság bármely két munkavállalója 

képviselheti a Társaságot. 

  

 A CÉGJEGYZÉS:  

 

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy 

nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosult önállóan, vagy más jogosulttal 

együttesen aláírja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. 

 

Társaság cégjegyzésére jogosultak körét a Társaság alapszabálya tartalmazza. 

 

Az Igazgatóság Elnöke az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság 

munkavállalóit együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. 
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II.  

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 
  

 

 

A Társaság stratégiai irányítását az Alapító gyakorolja. A Társaság a Ptk., az Alapszabály 

előírásai szerint, illetőleg saját határozatai alapján működik. 

 

A Társaság általános irányítását az Igazgatóság látja el a hatályos jogszabályok, az 

Alapszabály, az alapítói határozatok alapján egyéni felelősséggel. 

 

 

1. AZ ALAPÍTÓ 

 

AZ ALAPÍTÓ NEVE, SZÉKHELYE: 

 

I. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1. 

 

Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, a 

közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amelyről a vezető a 

tisztségviselőket írásban értesíteni köteles. 

 

A részvényesi jogok gyakorlása a részvények birtokában és a részvénykönyvbe történt 

bejegyzés alapján lehetséges.      

 

2. AZ IGAZGATÓSÁG 

 

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjait az Alapító jelöli ki. 

Az Igazgatóság tagjai közül az Alapító jelöli ki az Igazgatóság Elnökét. Az Igazgatóság 

jogait és feladatait testületként gyakorolja. 

 

Az Igazgatóság tagjai 2020. január 1. napjától határozatlan időtartamra: 

 

Gelencsér Gyula – Elnök, Vezérigazgatói cím használatára jogosult igazgatósági tag 

Bata László – Igazgatóság Tagja 

Vida János – Igazgatóság Tagja 

 

Az Igazgatóság a Társaság Alapszabályában megfogalmazott és részletezett ügyeket 

illetően dönt, valamint az Alapszabályban megfogalmazott hatáskörének keretein belül 

ellátja feladatait. 

 

3. AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKE 

 

Az Igazgatóság Elnöke a Társaság operatív tevékenységének vezetője. Irányítja és 

ellenőrzi a Társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve 

az Alapító és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. 
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Hatáskörébe tartozik mindazon ügy, amely nincs az Alapító és az Igazgatóság kizárólagos 

hatáskörébe utalva. Az Igazgatóság Elnöke a Társaság munkaszervezetének irányítója, az 

utasításadási részjogosítványon kívül valamennyi egyéb munkáltatói jog kizárólagos 

gyakorlója. 

 

Az Igazgatóság Elnöke munkaviszony keretei között látja el a tevékenységét.  

 

Az Igazgatóság Elnöke önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, 

bíróságok, hatóságok előtt. 

 

Az Igazgatóság Elnökének kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat a Társaság 

Alapszabálya tartalmazza. 

 

4. AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI 

 

Az Igazgatóság a Társaság Alapszabályában meghatározott számú természetes személyből 

áll. 

 

A Társaság Igazgatóságának tagja a tőle elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem 

tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezető 

tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal 

szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve 

által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a 

Társaságnak okozott károkért. 

 

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. 

 

Az ülésen az Igazgatóság tagjai csak személyesen vehetnek részt, meghatalmazottal nem 

képviseltethetik magukat. Az Igazgatóság határozatképes, ha az ülésen az Igazgatóság 

tagjainak több mint a fele jelen van. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel 

hozza. 

 

5. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

 

A Társaság tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzése mellett végzi. A Társaság 

Felügyelőbizottsága legfeljebb 6 (hat) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen 

kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

 

A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító választja meg két év határozott időtartamra, azzal, 

hogy az ezen időszak alatt később választott felügyelőbizottsági tagok megbízatása – a 

munkavállalói képviselő tagok kivételével – a többi, nem munkavállalói képviselő 

felügyelőbizottsági tag megbízatásának lejártával megszűnik. 

 

A Felügyelőbizottság kettő tagja, a munkavállalók képviselőiből áll, mely tagokat az 

Alapító választja meg a Ptk. 3:124.§-ában foglaltak betartásával.  

 

A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító választja 

meg.  

 

A Felügyelőbizottság elnöke: 
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- összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit 

- a Felügyelőbizottság nevében intézkedik a Ptk.-ban meghatározott esetekben az 

Alapító értesítéséről. 

 

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá. 

 

A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét a Társaság Alapszabálya, működési rendjét az 

ügyrendje tartalmazza és szabályozza. 

 

6. A KÖNYVVIZSGÁLÓ  

 

A Társaság 1 fő könyvvizsgáló vagy könyvvizsgálói szervezet ellenőrzése mellett 

tevékenykedik. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, 

vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is 

felelős. Ezen személy kijelölésére csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.  

 

 

A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörét a Társaság Alapszabálya tartalmazza. 
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III.  

KÜLÖNÖS RÉSZ 

A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE 
 

1. A MUNKASZERVEZET MŰKÖDÉSI TERÜLETE, IRÁNYÍTÁSA 

 

1.1.A munkaszervezet működési területe 

 

A Társaság munkaszervezetének működési területe Magyarország, különös tekintettel Pécs 

Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 

 

1.2. A munkáltatói jogok gyakorlása 

 

Az Alapító jelöli ki és menti fel a Társaság Igazgatóságának tagjait, és jelöli ki a Társaság 

Igazgatóságának elnökét. 

 

Az Igazgatóság Elnöke felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. 

 

A munkáltatói jogokat a munkavállalók felett az Igazgatóság Elnöke gyakorolja. 

 

1. Az Igazgatóság Elnöke alapvető munkáltatói joga: 

A munkaviszony létesítésével, munkaszerződések módosításával, alapbér 

megállapításával, a pótlékok meghatározásával, munkaviszony megszüntetésével, 

hátrányos jogkövetkezményi határozat, kártérítési fizetési felszólítás munkáltatói 

jogokat (továbbiakban munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogok) az 

Igazgatóság Elnöke gyakorolja. 

 

2. Nem alapvető munkáltatói jogok: 

A nem alapvető munkáltatói jogok minden olyan vezetői döntési jog, amely a 

munkavállaló munkavégzésével (elvégzendő feladat, munkaidő beosztás, 

munkarend, szabadságolás, helyettesítés, stb.) és egyéb a munkaviszonyhoz 

kapcsolódó körülménnyel kapcsolatosak. A nem alapvető munkáltatói jogok 

gyakorlásának fő szabálya az, hogy e jogokat a szervezeti egység vezetője 

gyakorolja. 

A vezető beosztású dolgozók, valamint a szervezeti egységek vezetői a szervezeti 

egységek munkavállalói vonatkozásában jogosultak az egyéni rendes szabadság 

engedélyezésére és a munkavállalót a jogszabály alapján kötelezően megillető 

fizetés nélküli szabadság ütemezésére, helyettesítés írásbeli elrendelésére, munka 

utasítások kiadására, a munkavégzés ellenőrzésére. 

 

2. A MUNKASZERVEZET BELSŐ FELÉPÍTÉSE 

 

(Szervezeti felépítés a csatolt melléklet szerint.) 

 

2.1. Az Igazgatóság 

 

 Feladata: a Társaság hatékony, eredményes működéséhez szükséges feltételek 

kialakítása, folyamatos biztosítása. 
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 az Igazgatóság a Társaság működésével kapcsolatos tevékenységét a hatályos 

jogszabályok, az Alapszabály, az alapítói határozatok, az SZMSZ, valamint az 

egyéb szabályzatok keretei között egyéni felelősséggel végzi. 

 a Társaság belső jogviszonyaiban minden olyan ügyben megilleti a döntés joga, 

amely nem tartozik az Alapító és a Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. 

 a feladat- és hatáskörében meghozott döntések az Igazgatóság Elnöke, valamint a 

Társaság munkavállalói részére kötelező érvényűek. 

 az Igazgatóság működéséről rendszeresen beszámolni köteles az Alapító felé. 

 gondoskodik a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról. 

 

2.2. Ügyvédi Iroda 

 

 ellátja a Társaság jogi képviseletét peres eljárásban, egyéb bírósági, hatósági 

eljárásban 

 véleményezi, szükséges esetén előkészíti a Társaság által megkötni tervezett 

szerződéseket 

 jogi állásfoglalást készít, jogi kérdésekben tanácsot ad a Társaság tisztségviselői és 

a munkaszervezet vezetői részére 

 szükség esetén közreműködik az igazgatósági, vezetőségi ülések lebonyolításában 

 előkészíti a Társaság cégjogi változásait érintő okiratokat 

 ellátja a Társaság képviseletét cégjogi változások átvezetésére irányuló eljárásban 

 közreműködik a Társaság belső szabályzatainak elkészítésében, módosításába 

 közreműködik a Társaság és a Társaság szerződéses partnerei közötti 

kapcsolattartásban 

 

2.3. Tűz és munkavédelmi megbízott 

 

 ellátja és szervezi a Társaság munkavédelmi feladatait, rendszeres ellenőrzéseket 

végez 

 közreműködik a tűzvédelmi feladatok ellátásában, rendszeres ellenőrzéseket végez  

 elkészíti és karbantartja a Társaság tűz- és munkavédelmi szabályzatát 

 részt vesz az autóbuszvezetők oktatásában, elkészíti a tűz- és munkavédelmi képzés 

tematikáját 

 közreműködik a bérelt és saját ingatlanok karbantartásában, javíttatásában, 

felújíttatásában, éves karbantartási, javítási és felújítási tervet készít  

 közreműködik az éves üzleti terv készítésében, adatot szolgáltat a kontrolling felé 

 részt vesz a tűz- és munkavédelmi - káresemények kivizsgálásánál 

 kapcsolatot tart a tűz- és munkavédelmi hatóságokkal, intézményekkel, 

szervezetekkel 

 

2.4.  Belső ellenőr 

 

A belső ellenőrzést végző személy a tevékenységét az Igazgatósági Elnöknek 

alárendelve végzi, azzal, hogy szakmai irányítása és ellenőrzése a 

felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik. A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed 

az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és 

kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az 

eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 
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 elemzi, vizsgálja és értékelje a belső kontrollrendszer kiépítésének, 

működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint 

működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

 elemezi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való 

gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások 

megfelelőségét, a beszámolók valódiságát; 

 a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, 

következtetéseket és javaslatokat megfogalmaz a kockázati tényezők, hiányosságok 

megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, 

illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése 

eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, 

továbbfejlesztése érdekében; 

 nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján 

megtett intézkedéseket. 

 a szabályszerűségi ellenőrzést folytat, amely arra irányul, hogy az 

adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően 

szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és 

vezetői rendelkezések előírásai; 

 az általa végzett pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezet, 

program vagy feladat pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló 

számviteli nyilvántartások ellenőrzése; 

 a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, 

illetve működésének átfogó vizsgálatát kell elvégeznie; 

 az  általa folytatott teljesítmény-ellenőrzés célja, hogy az adott 

szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén 

a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen 

valósul-e meg; 

 az általa folytatott informatikai ellenőrzés célja, a költségvetési 

szervnél működő informatikai rendszerek megfelelősége, megbízhatósága, 

biztonsága, valamint a rendszerben tárolt adatok teljessége, megfelelősége, 

szabályossága és védelme. 

 támogatja a vezetőket az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, 

értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

 tanácsot ad a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-

kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra  

 támogatja a vezetőséget a kockázatkezelési és 

szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer 

kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében; 

 tanácsot ad a szervezeti struktúrák racionalizálása, a 

változásmenedzsment területén; 

 konzultál és tanácsot ad a vezetés részére a szervezeti stratégia 

elkészítésében; 

 javaslatokat fogalmaz meg a a költségvetési szerv működése 

eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, 

továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, 

szerkezetét illetően. 
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2.5. Megfelelési tanácsadó 

 

A megfelélési szakember közvetlenül a köztulajdonban álló gazdasági társaság első 

számú vezetőjének alárendelve végzi a munkáját. 

 

 elősegítí, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a 

tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a 

szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel, 

 nyomon követi és rendszeresen ellenőrzi azon intézkedések és eljárások 

érvényesülését, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása, 

 nyomon követi a köztulajdonban álló gazdasági társaság által végzett tevékenység 

jogszabályoknak, a gazdasági társaság célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, 

értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai 

standardoknak való megfelelést, 

 javaslatokat készít a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok 

csökkentése érdekében a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú 

vezetője részére, valamint nyomon követi és rendszeresen ellenőrzi a 

megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedéseket  

 támogatja a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjét, vezető 

testületét és a köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalóit abban, hogy a 

köztulajdonban álló gazdasági társaság teljesítse a tevékenységére és működésére 

vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit, 

 támogatja a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő 

szervezeti szemlélet kialakítását szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések 

szervezésével, 

 koordinálja a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet 

kialakítását és az integrált kockázatkezelést, valamint a köztulajdonban álló 

gazdasági társaság első számú vezetője általi meghatalmazás alapján a 

köztulajdonban álló gazdasági társaság működésével összefüggő integritást sértő, 

korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó 

bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok lát el, 

 támogatja és tanácsot ad a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel 

kapcsolatos intézkedések vonatkozásában a köztulajdonban álló gazdasági társaság 

első számú vezetőjének  

 évente legalább egyszer jelentést készít a köztulajdonban álló gazdasági társaság 

első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére. 

 

 

2.6. Az Igazgatóság Elnöke 

 

 Feladata: a Társaság működésének folyamatos irányítása 

 feladatai ellátása érdekében önálló cégjegyzési és képviseleti joggal van felruházva, 

képviseli a céget harmadik személyek, hatóságok és bíróságok előtt 

 a hozzátartozó szervezeti egységek és munkatársak tevékenységét irányítja, 

ellenőrzi és értékeli 

 meghatározza, és alakítja az általa vezetett szervezet politikáját a tulajdonosi, 

illetve az irányító szerv (Igazgatóság, Alapító) által megszabott irányelveknek és a 

környezeti feltételeknek megfelelően 
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 tervezi, szervezi és irányítja a szervezet tevékenységét, összehangolja annak 

működését és koordinálja a szervezeti egységek munkáját 

 a célok, stratégiai programok megvalósítása érdekében elosztja vagy átcsoportosítja 

az erőforrásokat a szervezeti egységek között 

 fejleszti a szervezetet 

 létrehozza a pénzügyi és ügyviteli ellenőrzést, az érdekeltségi és ösztönző 

rendszereket 

 megtervezi a következő időszak stratégiai feladatait, ellenőrzi az operatív feladatok 

végrehajtását, és értékeli a megvalósult tevékenységeket 

 kapcsolatot tart és új kapcsolatokat épít ki más szervezetek vezetőivel 

 az üzletkötési és szerződési lehetőségekről információkat gyűjt, a szerződések 

általános feltételeiről előzetesen, elviekben megállapodik  

 figyelemmel kíséri, ellenőrzi és biztosítja a Közszolgáltatási Szerződésben 

megfogalmazott elvárások teljesülését, valamint a Társaság tevékenységének 

ellátását, 

 irányítja, szervezi és koordinálja a Társaság stratégiájának kialakítását 

 gondoskodik a Társaság stratégiai és üzleti terveinek, éves beszámolójának 

igazgatóság általi megtárgyalásáról és azok végrehajtásáról, részt vesz a végrehajtás 

ellenőrzésében 

 biztosítja az eredményes és biztonságos munkavégzéshez szükséges 

munkakörülményeket, munkafeltételeket 

 feladata a társasági tulajdon védelme 

 köteles az üzleti titkot és a minősített adatokat megőrizni 

 javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők kinevezésére, elkészítteti a 

névre szóló munkaköri leírásokat 

 végrehajtatja az illetékességi körébe tartozó munkavédelmi feladatokat, dönt az 

intézkedést igénylő ügyekben 

 munkáltatói jogokat gyakorol az Alapszabályban és a jelen Szabályzatban foglaltak 

szerint 

 gondoskodik társaság beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos rövid, közép és 

hosszútávú terveinek kidolgozásáról és azok Igazgatóság által történő 

jóváhagyatásáról, valamint azok megvalósításáról. 

 

 

 

Az Igazgatóság elnökének közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek 

 

2.6.1. Titkárság 

Vezetője: Titkárnő 

 

2.6.1.1. Titkárnő  

 

 A titkárság ügyeinek intézése és a társaság képviseletét ellátó vezérigazgató illetve 

vezetők munkájának segítése, kiszolgálása 

 Kezeli a bejövő és kimenő dokumentumokat, anyagokat (érkeztetés, előkészítés 

iktatás, lefűzés, archiválás) illetve továbbítja azokat illetékes munkatársak felé  

 Sokszorosítás, szkennelés elvégzése, prezentációs anyagok technikai előkészítése 

 Napi postai levelezés összeállítása, feladásának elkészítése 
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 A kézbesítő munkájának irányítása, köteles a napi feladatokról tájékoztatni, és azok 

végrehajtását ellenőrizni 

 Társasághoz érkező vendégek fogadása, ellátása 

 Társaság programjainak technikai megszervezése 

 A dolgozóknak jelenléti ívet készít, melyből a havi munkaidőzárást a bérelszámolás 

részére, határidőre elkészíti 

 Telefonközpont és a központi e-mailek fogadása a megkeresések illetékes 

munkatársak felé történő irányítása 

 Ellátja mindazokat a feladatokat, melyekkel esetenként felettesei megbízzák 

 Megszervezi és nyilvántartja a Társaság vezetésének programjait 

 Gondoskodik az Igazgatóság Elnöke közvetlen munkavállalói általi munkavégzés 

dokumentálásáról  

 Felel a Társaság irodaszer és nyomtatvány ellátásához tartozó igények 

összegyűjtésért és továbbítja az anyaggazdálkodási osztály felé 

 Részt vesz a Társaság Felügyelőbizottságának jegyzőkönyv-vezetési  munkájában, 

előkészíti az előterjesztéseket 

 Nyilvántartást vezet a hatályos szerződésekről 

 Előkészíti a munkáltatói határozatokat 

 A Társaság irányítása során szükséges írásbeli dokumentumok előkészítése, 

szerkesztése, sokszorosítása, nyilvántartása 

 Szerződések iktatása, szerződés - nyilvántartás vezetése 

 Ügyvédi iroda munkatársaival kapcsolattartás 

 Közreműködik a közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárás kiírásához szükséges, 

illetve az eljárás során az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó 

dokumentumok (hirdetmények, dokumentáció, jegyzőkönyvek, emlékeztetők) 

elkészítésében, gondoskodik a hirdetmények közzétételre történő megküldéséről. 
 

2.6.1.1.1. Kézbesítő  

 

A titkárnő közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzi feladatait. 

 

 Az előre elkészített napi posta feladása 

 A Társaság részére érkezett levelek átvétele a postán, majd azok szétosztása a 

szervezeti egységek felé, épületen belül illetve telephelyeken 

 Összegyűjti a kimenő postát és gondoskodik annak feladásáról 

 Feladat, a banki kivonatok eljuttatása a Titkárságra 

 Meghatározott értékhatárig pénzszállítást végez a Társaság és az adott 

pénzintézetek között  

 Szükség szerint ellátja a forgalmi osztályon és az üzemeltetési és fejlesztési 

osztályon felmerülő eseti feladatokat  

 Átveszi és folyamatosan figyelemmel kíséri a kezelésébe átadott személygépkocsi 

tankolását, kilométer teljesítményét, szervizelését, javíttatását. Javítás 

megrendelése előtt írásban árajánlatot kér  

 Előre ütemezetten a szolgálati gépjárművel szükség esetén személyszállítást végez  

 A szolgálati gépjárművet kizárólag munkavégzéshez használhatja, munkavégzés 

után a gépjárművet a Tüke Busz Zrt. telephelyén, a Diófa u. 4. szám alatti 

parkolóban köteles tárolni, kivéve Pécs területén kívüli kiküldetések esetében a 

kiküldetést megelőző napot és a tárgynapot. 

 Helyettesíti a beszerző munkakört ellátó munkatársat annak távolléte esetén.  
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2.6.2. Humánpolitikai osztály 

Vezetője: Humánpolitikai vezető 

 

2.6.2.1. Humánpolitikai vezető 

  

 Javaslatokat dolgoz ki az üzleti év során alkalmazandó bérgazdálkodásra, a létszám 

és munkaerő gazdálkodásra, valamint részt vesz annak végrehajtásában 

 Figyelemmel kíséri a szociálpolitikai igényeket, megoldási javaslatokat dolgoz ki  

 Elvégzi a Társaság munkakör és munkaerő leírását tartalmazó belső információs 

rendszer kialakítását és felel annak tartalmi aktualizálásáért 

 Felel a munkavállalókról vezetett munkaügyi nyilvántartásért, intézkedik az 

érintettek felé az érvényesség biztosítása érdekében 

 Elvégzi a létszám és béradatok rendszeres értékelését, és javaslatot tesz a szükséges 

korrekcióra 

 A létszámtervek és felmerülő igények alapján ellátja a szakember keresési, 

toborzási és kiválasztási feladatokat 

 Koordinálja a kiválasztott szakemberek felvételi és beillesztési folyamatait 

 Képzési tervet készít, megszervezi és lebonyolítja a Társaság működéséhez 

szükséges tanfolyamok, képzések elvégzését, kapcsolatot tart az oktatást végző 

cégekkel 

 Kapcsolatot tart és együttműködik a szakterületéhez kapcsolódó intézményekkel, 

szervezetekkel, valamint együttműködik a területileg illetékes Munkaügyi 

Központtal a munkaerő utánpótlás biztosítása érdekében 

 Részt vesz az időszaki Közszolgáltatási Jelentés elkészítésében 

 Javaslatokat dolgoz ki a Kollektív Szerződés aktualizálására 

 Figyelemmel kíséri a Társaság munkaerő forgalmának adminisztrációját, 

nyilvántartását 

 Megszervezi a kötelező, nem hatósági adatszolgáltatások teljesítését (KTI, Volán 

Egyesülés, stb.) 

 Előkészítteti a munkavállalók nyugdíjazását, vezetteti a nyugdíjazásokkal 

kapcsolatos nyilvántartást 

 Felügyeli a formaruhával, munkaruhával kapcsolatos nyilvántartásokat 

 Elkészítteti és naprakészen vezeti a Társaság szakképzési hozzájárulás 

nyilvántartását 

 Hazai és EU-s pályázati kiírások folyamatos szemlézése, pályázati felhívások 

feldolgozása, kivonatok készítése 

 Ellátja a hatékony foglalkoztatást, munkaerőgazdálkodást elősegítő projektekben 

való vezető koordinációs feladatokat, azok lebonyolítását a humánpolitika területén  

 Pályázatok mellékleteinek összeállítása, pályázat írásban való részvétel 

 Az elnyert pályázatok teljes adminisztrációja 

 Projektjelentéseket készít, pénzügyi beszámolókat a gazdasági területtel 

együttműködve 

 Kapcsolatot tart a támogatóval, közreműködő szervezetekkel, a pályázatíró 

cégekkel 

 Részt vesz az igazgatásszervezési feladatok ellátásában, közreműködik a Társaság 

egészére vonatkozó együttműködés összhangjának biztosításában 

 Ügyvédi iroda munkatársaival kapcsolattartás 
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2.6.2.1.1. Humánpolitikai referens 

 

 Előkészíti a Társaság munkavállalóinak munkaszerződéseit, figyelemmel kíséri a 

munkaszerződés módosítások szükségességét, szükség szerint a módosításokat 

előkészíti 

 Feladata a munkavállalókat megillető rendes szabadság mértékének megállapítása, 

a szabadságolási ütemterv elkészítése 

 Fizetés nélküli szabadságok nyilvántartásának vezetése 

 A személyügyi iratok és pályázati anyagok irattárazásával kapcsolatos feladatok 

teljes körű ellátása, nyilvántartásának vezetése  

 A Társaságnál történő foglalkoztatás törvényességi és hatékonysági szempontú 

vizsgálata 

 Az éves bérgazdálkodás, a létszám és a munkaerő gazdálkodás optimalizálásra 

vonatkozó javaslatok kidolgozása, ezek végrehajtásának elősegítése, illetve 

ellenőrzése 

 A létszám és bérgazdálkodás alakulására vonatkozó elemzés készítése, az éves terv 

betartásával kapcsolatos javaslatok kidolgozása 

 Bérbesorolással kapcsolatos feladatok ellátása 

 Munkája során biztosítja a Kollektív Szerződés rendelkezéseinek betartását, 

valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív és nyilvántartási feladatokat ellátja 

 A Kollektív Szerződés aktualizálására vonatkozó javaslatok kidolgozása  

 A kötelező adatszolgáltatások teljesítése (KSH, minisztériumok, NAV), valamint a 

statisztikai rendszer működtetése 

 Az oktatást szervező cégekkel történő kapcsolattartás 

 Gondoskodik a dolgozók és családtagjaik szabadjeggyel, utazási kedvezménnyel 

történő ellátásáról 

 A munkavállalók Társasághoz történő be-, illetve kilépésével, bejelentési 

kötelezettségek határidőben történő teljesítésével, a nyugdíjazással, valamint ezek 

adminisztrációjával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása 

 Közreműködik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó életpálya modellek 

elkészítésében  

 Elvégzi a Társaság munkakör és munkaerő leírását tartalmazó belső információs 

rendszer kialakítását 

 Az egyes munkakörök ellátásához szükséges engedélyek nyilvántartásának 

vezetése, a munkavállalók tájékoztatása az engedélyek megújításának 

szükségességéről, az engedélyek megújításának ellenőrzése 

 Az egyes munkakörökre vonatkozó erőforrásterv meghatározása 

 Az órabérek évenkénti felülvizsgálatával kapcsolatos teendők teljes körű ellátása 
 

2.6.2.1.2. Munkaügyi előadó 

 

 Előkészíti a Társaság munkavállalóinak munkaszerződését, a munkaszerződés-

módosítások szükségességét figyelemmel kíséri, szükség szerint a módosításokat 

előkészíti 

 Feladata a munkavállalókat megillető rendes szabadság mértékének megállapítása, 

a szabadságolási ütemterv elkészítése 

 A fizetés nélküli szabadságok nyilvántartásának vezetése 
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 A személyügyi iratok és pályázati anyagok irattározásával kapcsolatos feladatok 

teljes körű ellátása, nyilvántartásának vezetése 

 A Társaságnál történő foglalkoztatás törvényességi és hatékonysági szempontú 

vizsgálata 

 Az éves bérgazdálkodás, a létszám és a munkaerőgazdálkodás optimalizálására 

vonatkozó javaslatok kidolgozása, ezek végrehajtásának elősegítése, illetve 

ellenőrzése  

 A bérgazdálkodás alakulására vonatkozó elemzés készítése, az éves terv 

betartásával kapcsolatos javaslatok kidolgozása 

 Bérbesorolással kapcsolatos feladatok ellátása 

 Munkája során biztosítja a Kollektív Szerződés rendelkezéseinek betartását, 

valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív és nyilvántartási feladatokat ellátja. 

 A kötelező adatszolgáltatások teljesítése (KSH, minisztériumok, NAV), valamint a 

statisztikai rendszer működtetése 

 Az oktatást szervező cégekkel történő kapcsolattartás 

 Gondoskodik a dolgozók és családtagjaik szabadjeggyel, utazási kedvezménnyel 

történő ellátásáról 

 A munkavállalók Társasághoz történő be-, illetve kilépésével, a bejelentési 

kötelezettségek határidőben történő teljesítésével, a nyugdíjazással, valamint ezek 

adminisztrációjával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása 

 Közreműködik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó életpályamodellek 

elkészítésében 

 Az egyes munkakörök ellátásához szükséges engedélyek nyilvántartásának 

vezetése a munkavállalók tájékoztatása az engedélyek megújításának 

szükségességéről, az engedélyek megújításának ellenőrzése. 

 Az órabérek évenkénti és havonkénti felülvizsgálatával kapcsolatos teendők teljes 

körű ellátása 

 

2.6.3. Marketing vezető 

 

 marketing és kommunikációs stratégia kidolgozása a társaság és a tulajdonos 

elvárásaival összhangban  

 marketing programok tervezése, szervezése, koordinálása – döntés előkészítés 

 sajtókapcsolatok koordinálása, a társasággal kapcsolatos hirdetési tevékenység 

tervezése, koordinálása, irányítása  

 a társaság forgalmi és műszaki tevékenységével szoros összefüggésben megjelenő 

kommunikációs anyagok előkészítése, háttéranyagok összeállítása és továbbítása, 

média-megjelenések koordinálása  

 a forgalmi területtel szoros együttműködésben valamennyi, az utastájékoztatás 

szempontjából releváns információs anyag, brossúra, kiadvány, piktogramok, 

utazási tájékoztató terveztetése, megrendelése 

 A társaság arculati megjelenésének teljes koordinációja, menedzselése és 

irányítása, a belső image építése, goodwill-jának gondozása  

 Reprezentációs tevékenység szervezése, koordinálása belső és küldő események 

kapcsán, kapcsolattartás kulturális, társadalmi és civil szervezetekkel, külső 

partnerekkel (Közlekedéskultúra Napja, Közlekedésbiztonsági vetélkedő házi 

forduló, országos verseny, Pécsi Origami Kör, Hospice Alapítvány, Rendőrség, 

Iskolák, Kamara, Mozgássérültek Baranya Megyei Egyesülete, Lobbi parti, Grill 

bajnokság, Gyereknap) 
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 Szervezési és lebonyolítási feladatok teljeskörű ellátása az Országos Járművezetői 

Vetélkedőre vonatkozóan (előkészítés, sajtó, fotódokumentáció)   

 Felkészítői és előkészítői feladatok ellátása a Közúti Dolgozók Országos 

Utaskapcsolati Versenyére vonatkozóan   

 Társadalmasítási tevékenység teljes körű szervezése és irányítása az alapfokú 

nevelési intézmények felé (teljes óvodás projekt) – egyeztetés az intézmények 

vezetőivel, promóció városi rendezvényeken (pl. Gyereknap), a programmal 

kapcsolatos teljes kommunikációs és szervezői tevékenység, mesebusz füzet 

terveztetése, aktualizálása, gyártással kapcsolatosan koordináció. A program során 

vezénylői, forgalomirányító tiszti egyeztetés – kitelepülés intézményekbe. 

 Az autóbusz-közlekedési ágazatban szereplő társcégekkel folyamatos 

kapcsolattartás, adatgyűjtés 

 A társaság teljes körű belső kommunikációs tevékenységének szervezése és 

koordinálása (belső tájékoztatók, szolgálati levelek, közlemények, programok 

közzététele. A szakterületek közötti információáramlás szervezése, koordinálása, 

folyamatos kapcsolattartás a társaság működési területeivel (műszak, forgalom, 

gazdaság, igazgatóság) 

 Részvétel a cég működési területeit, belső kommunikációját, valamint 

munkatársainak tevékenységét érintő megbeszéléseken, egyeztetéseken, 

értekezleteken 

 Tájékoztató, figyelemfelhívó és emlékeztető információs anyagok összeállítása és 

eljuttatása valamennyi munkatárs részére 

 A HR területtel közös együttműködésben a fogadódosszié kialakítása, tervezése, 

koordinálása – a szervezeti lojalitás fenntartásáért 

 Kommunikációs tréningek szervezése és irányítása, részvétel a társaság oktatási 

tevékenységében (autóbuszvezetők képzése) Részvétel az oktatási panel 

megújításában, új elemek, új programok és képzési struktúra megalkotásában, a 

belső oktatások interaktívvá tétele. 

 A társaság járműreklám tevékenységével kapcsolatos teljes ügyvitel (árképzés, 

árajánlatok összeállítása, folyamatos egyeztetés ügyfelekkel, tárgyalásokon való 

részvétel, szerződések előkészítése és koordinálása a forgalmi terület és a műszaki 

terület bevonásával (járműállomány, forgalmi panelek, fordák, vezénylések, 

műszaki vizsgák mellett), kapcsolattartás ügyfelekkel, ajánlatok összeállítása. 

Járműreklám szerződések lekövetése, feljegyzések a pénzügyi területre, 

számlázások egyeztetése a pénzügyi területtel, feljegyzés készítése 

 Szervezeti díjazás rendszerének (Tüke Busz Zrt. Díj) teljes körű bonyolítása, 

szervezése, egyeztetések,  

 Belső rendezvények teljes körű szervezése és koordinálása (Buszos Nap, Télapó 

ünnepség, Tüke Busz Zrt. díjátadó, búcsúztatók, nyugdíjba vonulások) 

 Új munkatársak bevezetése a társasághoz a Humánpolitikai Vezetővel 

együttműködve (bemutatók, szolgálati helyek és munkatársak megismertetése) 

 Üzleti terv, beszámoló készítésében szakterületi részvétel, a kommunikációs és 

marketing fejezet összeállítása 

 Év végi céges programok összeállítása, szervezése, lebonyolítása (üzleti ajándékok 

megrendelése, koordinálás, összeállítás), szolgálati helyek karácsonyi dekorációja, 

részvétel év végi jutalmazások előkészítésében, koordináció 
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2.6.4. Informatikai mérnök 

 

 Közreműködik a társaság informatikai stratégiájának kidolgozásában, a társaság 

stratégiájával összhangban 

 Részt vesz az informatikai tervek megvalósulásának értékelésében 

 Gondoskodik a Társaság informatikai rendszerének megtervezéséről, 

üzemeltetéséről, karbantartásáról, javíttatásáról intézkedik 

 A vállalat informatikai eszközeit konfigurálja, gondoskodik azok üzembe 

helyezéséről. 

 Szoftveres és hardveres problémák felmerülése esetén intézkedik azok 

elhárításáról 

 Kapcsolatot tart a külső partnerekkel és szakemberekkel 

 Gondoskodik a Társaság telekommunikációs eszközeinek beszerzéséről, 

működtetéséről, valamint nyilvántartást vezet az eszközökről  

 A szakterülettel kapcsolatos levelezést, ügyintézést lebonyolítja 

 

2.6.5. Stratégiai igazgató 

 

Elősegíti az Igazgatóság stratégiai döntéseinek közép-, és hosszútávú hatékonyságát és 

eredményességét a Társaság hatékony és fenntartható működéséhez szükséges feltételek, 

tervek, célok és programok kialakításában, megvalósításában, ellenőrzésében történő 

közreműködéssel. 

 

Feladatai:  

 Stratégiai tervek, irányelvek, programok, rendszerek és eljárások kidolgozásában 

történő közreműködés, azok megvalósításának figyelemmel kísérése 

 A Társaság stratégiatervezéssel kapcsolatos feladatainak koordinálása és 

ellenőrzése 

 A stratégiához szükséges fejlesztési, irányítási és igazgatási feladatok ellátása, a 

megvalósítás koordinálása 

 A Társaság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításának 

figyelemmel kísérése, elemzések és javaslatok készítésében történő közreműködés 

 Az erőforrások hatékony felhasználásának biztosításához szükséges feladatok 

ellátása, rendszerek kidolgozásában és felülvizsgálatában történő közreműködés 

 A Társaság stratégiai kérdésekben történő képviselete, részvétel szakmai 

konferenciákon, szemináriumokon 

 A Társaság proaktív stratégiai vezetése, projektek tervezésének irányítása, 

felügyelete 

 Stratégiai kérdésekben hatáskörrel rendelkező munkavállalók munkájának 

koordinálása 

 Alvállalkozókkal, beszállítókkal és szakmai partnerekkel való kapcsolattartás, 

Kommunikációs tervek, kampányok stratégiai szempontú ellenőrzése 

 Jelentések, elemzések, prezentációk stratégiai ellenőrzése 

 A Társaság közép- és hosszútávú eredményes működésének előrejelzésére 

vonatkozó adatok és mutatók figyelemmel kísérése és elemzése 

 Jogi, gazdasági és technológiai környezet változásainak figyelemmel kísérése 

 A rendelkezésre álló pénzügyi, tárgyi, emberi és szervezeti erőforrások hatékony 

felhasználását biztosító rendszerek kialakításában és felülvizsgálatában történő 

közreműködés. 
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2.6.5.1. Stratégiai tervezési osztályvezető 

 

A Stratégiai Igazgató közvetlen felügyelete és irányítása mellett végzi feladatait.  

  

 Irányítja és vezeti a Stratégiai tervezési osztályt. 

 Működteti a contolling rendszert a Társaságnál. 

 Irányítja és koordinálja az üzleti terv elkészítését, a résztervek összeállítását és 

kiértékelését, a társasági tervek összeállítását. 

 Összefogja és irányítja a forgalom, beruházások, költségek és kapacitások, 

operatív, rövid-és középtávú tervezését magában foglaló tervezési folyamatot. 

 Gondoskodik a felettese az Igazgatóság iránymutatásai alapján a Társaság stratégiai 

tervének elkészítéséről, nyomon követi annak végrehajtását.  

 Közreműködik a javítás, üzemeltetés folyamatához kapcsolódó szabályzatok 

elkészítésében és karbantartásában.  

 Gondoskodik a költségek, ráfordítások rendszerezett gyűjtését elősegítő 

munkaszám-rendszer folyamatos karbantartásáról. 

 Gondoskodik a tulajdonos és külső szervezetek részére történő adatok 

szolgáltatásokról.  

 A Társaság gazdálkodásának, illetve folyamatainak javítása érdekében felettesének 

szükség esetén javaslatokat tesz. 

 Jogosult a feladatai ellátása érdekében az egyes szervezeti egységek vezetőitől 

felvilágosítást, információt kérni. 

 

 

2.6.5.1.1. Controller 

 

 Működteti a contolling rendszert a Társaságnál. 

 Részt vesz az üzleti terv előkészítésében, résztervek összeállítása és kiértékelése, a 

társasági tervek összeállítása  

 Feladata a forgalom, a beruházások, a költségek és kapacitások operatív, rövid-és 

középtávú tervezése.  

 Részt vesz a Stratégiai terv elkészítésében.  

 Közreműködik a javítás, üzemeltetés folyamatához kapcsolódó szabályzatok 

elkészítésében és karbantartásában.  

 Tervezi, ellenőrzi a javítási költségek alakulását, a gumiabroncs gazdálkodást és a 

járművek garanciális javítását, részt vesz a folyamatok tervezésében  

 Elemzi a gépjárműjavítással kapcsolatos költségek alakulását, szükség esetén 

ellenőrzi a raktár működési rendjét.  

 Adatot szolgáltat a tulajdonos és külső szervezetek részére a társaság 

szerződéseiben, illetve a jogszabályokban, valamint a tulajdonosi adatkérésekben 

foglaltak szerint. 

 Felülvizsgálja és elkészíti a Transzferár dokumentáció elkészítése, 

 Részt vesz az üzleti jelentés elkészítésében, 

 Részt vesz a pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, 

 Részt vesz a helyi közösségi közlekedés állami támogatása igénylésének 

elkészítésében, különös tekintettel a bevételekkel nem fedezett költségek 

elszámolására, 

 Összeállítja a támogatások (pl.: önkormányzati támogatások) elszámolását, 
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 Elkészíti a közszolgáltatási jelentést, valamint a tevékenységek szerinti eredmények 

meghatározásához gondoskodik a költségfelosztáshoz szükséges számítások 

elkészítéséről, 

 A költségek, ráfordítások költséghelyenként legyűjtését elvégzi, 

 Részt vesz a statisztikai jelentések elkészítésében és küldésében, 

 Összeállítja a jövedéki adó visszaigényléshez szükséges dokumentációt, elkészíti és 

beküldi az adóbevallást, 

 Karbantartja és feldolgozza a költségtáblákat, kimutatásokat, azok tartalmát 

ellenőrzi, 

 A controlling feladatokhoz kapcsolódóan karbantartja a számlatükröt, 

 Közreműködik az év végi zárási munkálatokban és az éves beszámoló 

elkészítésében, 

 Részt vesz az árkalkuláció (tarifakérelem) elkészítésében, 

 Előre meghatározott formátum és tartalom szerint, illetve felettese utasításainak 

megfelelően jelentéseket készít a Társaság gazdálkodásáról,  

 Közreműködik a leltározási munkálatokban, 

 Az üzleti tervvel összhangban pénzforgalmi tervek készít napi, heti, havi 

bontásokban. 

 Feladata a pénzforgalmi tervek aktualizálása, tényadatok felvitele, esetleges 

tervmódosítások alkalmazása, 

 Feladatai ellátása érdekében folyamatosan egyeztet más szervezeti egységekkel. 

 Részvétel a gazdasági területhez tartozó szabályzatok összeállításában, 

aktualizálásában. 

 

2.6.6. Beszerzési koordinátor  

 

Az Igazgatósági Elnök közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzi feladatait.  

 

 Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tárgyalásokat a Társaság hatályos 

beszerzési szabályzata szerint; 

 a Társaság minden területére vonatkozóan előkészíti a beszerzéseket, azok 

adminisztratív feladatait ellátja; 

 Aktívan részt vesz a beszerzési stratégia kialakításában; 

 Tartja a kapcsolatot a Társaság osztályaival, a beszerzéseket kezdeményező 

területek vezetőivel, valamint az Ügyvédi Irodával; 

 Részt vesz a Társaság beszerzési feladataihoz tartozó eljárásokban; 

 A hatályos Beszerzési Szabályzat szerint az eljárásokat megindítását kezdeményezi 

a szakterületekkel való egyeztetések után; 

 A beszerzési eljárásokat az Igazgatóság elnökének engedélyével elindítja, az 

ajánlattételi felhívás dokumentációját a szakterületekkel való egyezetés után 

elkészíti; 

 Nyomon követi a beszerzési folyamatokat, szükségszerűen gondoskodik az 

ajánlattételi felhívás módosításáról, visszavonásáról, hiánypótlásokról, az ajánlatok 

nyilvántartásáról; 

 A beérkezett árajánlatok értékelésére a Bíráló Bizottság számára előkészíti a 

beszerzési dokumentumokat, a minősítési szempontok alapján meghatározott 

legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztása érdekében  

 Tájékoztatja az Igazgatóság Elnökét a folyamatokról;  
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 Havonta összesíti és elemzi a beszerzéseket, negyedévenként kimutatást és jelentést 

készít.  

 Kapcsolatot tart a közbeszerzések lefolytatásáért felelős megbízottal 

 a Közbeszerzési eljárások lebonyolításában közreműködik. 

 

 

2.6.7. Gazdasági osztály 

Vezetője: Gazdasági vezető 

 

2.6.7.1. Gazdasági vezető 

 

Az Igazgatósági Elnök közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzi feladatait 

 

Feladata:  

 A társaság gazdasági, pénzügyi, számviteli munkájának megszervezése, ellátása, 

irányítása és ellenőrzése 

 A Társaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak a gazdasági tevékenységre 

vonatkozó érvényesítése. 

 A gazdasági tevékenységgel kapcsolatos célkitűző, tervezési, szervezési, irányítási, 

ellenőrzési és értékelési feladatok koordinálása. 

 A Társaság zavartalan működéséhez szükséges pénzeszközökről és azok hatékony 

felhasználásáról való gondoskodás. 

 A gazdasági tevékenység erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való gazdálkodás. 

 A Társaság gazdaságos működésének, eszközeinek hatékony felhasználásának 

elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése és végrehajtási terv 

készítése. 

 A társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, az üzleti terv, a 

likviditási terv figyelemmel kísérése és értékelése. 

 A pénzforgalom megszervezése, ellátása, ellenőrzése, bank- és hitelügyek intézése. 

 A Társaság pénzgazdálkodási szabályszerűségének betartása, 

 Kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel. 

 Az éves beszámoló és az üzleti jelentés elkészítésének felügyelete. 

 Az ügyvédi irodával együttműködve gondoskodik a követelések behajtásáról és a 

kötelezettségek teljesítéséről 

 Költséggazdálkodás és költség elszámolási rendszer működtetése, irányítása.  

 Utókalkulációs, költségelemzési munkák elvégzése. 

 A Társaság egészének, valamint egyes szakterületek gazdaságosságának értékelése, 

valamint közreműködik a szükséges intézkedések kidolgozásáról, 

 Közreműködik a Humánpolitikai Osztállyal együttműködve a Munka 

Törvénykönyve és más munkaügyi jogszabályoknak a Társaságra történő 

adaptálásáról és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról  

 Az Igazgatósággal együtt a munkáltató képviseletében az Üzemi Tanács elnökével 

(adott esetben) és a szakszervezet képviselőjével szakmai egyeztetések végzése, 

 A vezetői döntéseket megalapozó elemzési módszerek kialakítása. 

 Részvétel a fejlesztési célok kidolgozásában. 

 A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos adat- és információ szolgáltatási 

kötelezettségének teljesítése. 
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 A Társaság gazdálkodása terén feltárt hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos 

intézkedések kidolgozása és meghozatala vagy megszüntetésükre vonatkozó 

javaslattétel. 

 Részt vesz az alábbi döntési folyamatokban: 

o Az utalványozási jog megadásában és visszavonása 

o A Társaság stratégiájának kialakítása 

o A Társaság tervezési rendszerének kialakítása 

o A Társaság éves gazdasági tervének elkészítése 

o A Kollektív Szerződés megkötésének előkészítési és tárgyalási folyamatai 

o A Társaság érdekeltségi rendszerének kialakítása 

o Szerződések megkötésének gazdasági, pénzügyi véleményezése 

o Hitel, kölcsön, illetve lízing kötelezettséget keletkeztető ügyletek 

előkészítése, koordinálása 

 A Társaság éves üzleti tervének, beruházási tervének, valamint a pénzügyi 

lehetőségek figyelembe vételével más szervezeti egységek tevékenységének 

folyamatos gazdasági-pénzügyi kontrollja, szükség esetén a szakterületi vezetők és 

az Igazgatóság részére intézkedések kidolgozása, javaslattétel megfogalmazása. 

 

A gazdasági vezető hatásköre: 

 a Társaság teljes gazdálkodási folyamatának tervezése, elemzése és a szükséges 

beavatkozások végrehajtása. 

 

A gazdasági vezető felelőssége: 

 a Társaság működéséhez szükséges gazdálkodási feltételek biztosítása.  

 

2.6.7.1.1. Számviteli és pénzügyi csoport 

Vezetője: Számviteli és pénzügyi vezető 

 

2.6.7.1.1.1. Számviteli és pénzügyi vezető 

 

A gazdasági vezető közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzi feladatait. A Társaság 

felelős számviteli és pénzügyi vezetője. A ráruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben 

önállóan dönt, valamint irányítja a szervezetileg hozzátartozó egységeket. 

 

Feladatai: 

 felügyelete alá tartozó szervezeti egységek közvetlen irányítása, 

 a pénzügyi-számviteli tevékenység ellátása és irányítása, 

 a pénzügyi egyensúly biztosítása, 

 a pénzügyi-számviteli előírások és bizonylati fegyelem betartása, 

 a társaság tevékenységének, a szervezeti felépítésnek és a controlling igényeinek 

megfelelő vezetésorientált számviteli rendszer kialakítása, 

 a pénzgazdálkodás és a különböző pénzügyi-finanszírozási konstrukciók 

alkalmazása, 

 rugalmas és naprakész információk szolgáltatása a vezetés, a controlling és a 

marketing igényeinek megfelelően, 

 előkészíti a társaság éves pénzügyi tervét, a tényadatok ismeretében havi 

pénzforgalmi előrejelzéseket készít, 

 javaslatot tesz a hatékony gazdálkodásra a gazdasági vezető felé az általános 

költségek csökkentése érdekében, 
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 a számlarend és a számviteli bizonylati rend betartásával a mérlegvalódiság 

biztosítása 

 a zárlati munkák megszervezése, az éves beszámoló, a konszolidált éves beszámoló 

elkészítésének koordinálása és ellenőrzése, 

 eljár a társaságot érintő adóügyekben, kidolgozza és alkalmazza az adóügyek 

feldolgozását szolgáló eljárásokat és útmutatásokat, 

 a leltározási és leltár feldolgozási, selejtezési munkák megszervezése, a leltározók 

irányítása, a leltáreltérések kimunkálása, kiértékelés-javaslat készítése az eltérések 

rendezésére,  

 figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő jogszabályok és rendelkezések változásait, 

értelmezi, feldolgozza és alkalmazza azokat,  

 részt vesz a Társaság üzleti tervének elkészítésében, 

 megszervezi az irányítása alatt működő egységek munkáját, a szervezeti egységhez 

tartozó munkatársak főbb feladatait, 

 meghatározza hatáskörüket, felelősségüket és döntési jogosultságukat, 

 ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek működését,  

 intézkedik az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetéséről, 

 elkészíti és karbantartja a Társaság számviteli politikáját, ellenőrzi a beruházásokat 

és aktiválásokat, 

 a gazdasági vezetővel együttműködve, folyamatos, naprakész információk 

szolgáltatásával segíti a Társaság folyamatos működését biztosító likviditás 

tervezését és megvalósulásának ellenőrzését 

 pénzügyileg bonyolítja és regisztrálja a Társaság gazdasági tevékenységét 

 likviditási tervet készít, folyamatosan nyomon követi a teljesítést 

 felel a szigorú számadású pénzügyi bizonylatok nyilvántartásáért 

 nyilvántartja és vezeti a Társaság költségeit, azokról kimutatásokat, elemzéseket 

készít  

 figyelemmel kíséri a kintlévőségeket és tartozásokat, elősegíti azok behajtását  

 részt vesz a banki adatszolgáltatásokban 

 elkészíti az adóbevallásokat és gondoskodik azok határidőben történő benyújtásáról 

és a kapcsolódó pénzügyi teljesítésekről 

 karbantartja a NAV folyószámla bevallási és pénzforgalmi oldalait, egyezteti a 

könyvelés adataival. 

 folyamatosan karbantartja a szállító-és vevőállományt.  

 az értékesítésekről számlákat állít ki. 

 nyilvántartja az immateriális javakat és tárgyi eszközöket. 

 rendszerezi, irattárazza, selejtezi a feldolgozott, lekönyvelt bizonylatokat. 

 folyamatosan ellenőrzi és figyeli a főkönyvi könyveléseket (kartonokat) 

 a főkönyvi könyvelés analitikus nyilvántartását elkészíti. 

 nyilvántartja a Társaság bevételeit, azokról kimutatásokat, elemzéseket készít.  

 karbantartja a Társaság számlatükrét.  

 a főkönyvi kartonok szabályszerű vezetéséről gondoskodik  

 határidőre elkészíti a havi, negyedéves, éves számviteli zárási feladatokat 

 elvégzi az év végi zárlati és év eleji nyitó számviteli feladatokat 

 részt vesz a számviteli feladatokhoz kapcsolódó szabályzatok elkészítésében 

 folyamatosan ellenőrzi a bizonylati fegyelmet 

 a gazdasági év végén a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően lezárja a 

nyilvántartásait, könyvelését és részt vesz az éves beszámoló elkészítésében 
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 működteti a Társaság házipénztárát, a készpénzforgalmat lebonyolítja  

 gondoskodik a Társaság napi készpénzszükségletéről, ennek érdekében a 

számlavezető bankból készpénzt vesz fel, illetőleg a számlavezető bankba 

készpénzt helyez el. 

 Nyilvántartást vezet a pénztárkulcsról. 

 

2.6.7.1.1.1.1. Számviteli előadó 

 

 beérkező számlák kontírozása, könyvelése 

 a bankok, a szállítók, a vevők és a havi feladások kontírozása, ellenőrzése, 

számítógépes rögzítése 

 havi egyeztetési munkákban (bank, előleg számlák, dolgozók tartozásai, munkabér, 

TB., fel nem vett járandóságok, letiltások, kilépett dolgozók tartozásai, adók) való 

részvétel 

 részvétel a leltározás munkálataiban 

 a feldolgozott, lekönyvelt bizonylatok rendszerezése, tárolása, irattározása, 

selejtezése  

 szállítói folyószámla folyamatos egyeztetése 

 kártérítés egyeztetése az ügyvédi irodával 

 szakképzési analitika egyeztetése 

 költségtáblák feldolgozása, tartalmának ellenőrzése 

 költséghelyek figyelése, téves kódolás miatti átvezetések nyomon követése 

 számlatükör, mérleg karbantartása 

 részvétel a negyedéves zárási munkálatokban 

 részvétel a társasági adóbevallás és az éves beszámoló elkészítésében 

 szükség esetén, az értékesítésről számla kiállítása 

 főkönyvi könyvelések (kartonok) folyamatos ellenőrzése, figyelése 

 banki terminál kezelése, utalások lebonyolítása 

 helyettesítési feladatok ellátása a pénzügyi és számviteli munkálatokban 

 

2.6.7.1.1.1.2. Pénzügyi előadó 

 

 reklámszámlákkal kapcsolatos szerződések nyilvántartásba vétele, figyelemmel 

kísérése, számlák készítése, kontírozása, könyvelése, elhatárolások kimutatása, 

feladás a könyvelésre 

 egyenlegközlő levelek elkészítése, postázása 

 partnerekkel kapcsolattartás (hibás számlák visszaküldése, egyéb levelezések) 

 az elszámoltató csoport feladásai alapján olyan kimutatások készítése, melyek 

alkalmasak a fogyasztói árkiegészítés gyakorított visszaigénylésére, a havi 

árbevételek megállapítására, valamint az ÁFA havonkénti elszámolására 

 NAV folyószámla egyeztetése, karbantartása 

 ÁFA hóvégi egyeztetése, adóbevallás elkészítése, feladás könyvelésre és utalásra, 

önrevízió elkészítése 

 fogyasztói árkiegészítés, illetve egyéb adók (kivéve bérek közterhei és jövedéki 

adó) elektronikus úton történő bevallása, 

 fogyasztói árkiegészítés, ÁFA, egyéb adónemeknél kiutalás előtti és átfogó 

ellenőrzésében való közreműködés 

 kölcsönök, hitelek, lízingek, kötelezettségek analitikus nyilvántartása 
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 részvétel a leltározási munkálatokban 

 vevőállomány naprakész karbantartása 

 az év végi zárási munkálatokban való részvétel 

 szükség esetén helyettesítési teendők ellátása a pénzügyi és számviteli 

munkálatokban: banki terminál kezelése, utalások lebonyolítása, pénztár 

kontírozása és könyvelése készpénzes szállítói számlák kontírozása és könyvelése, 

pénzforgalmi terv készítése, aktualizálása, egyedi megrendelések alapján 

különjárati és egyéb számlák készítése, kontírozása, könyvelése stb. 

 pénztár ellenőr-helyettes, mely helyettesítés esetén az alábbi feladatokat foglalja 

magában: 

 a bizonylatok tartalmi és formai ellenőrzése, melynek során vizsgálja az 

utalványozók illetékességét, az alapbizonylatokon végzett számítások helyességét, 

a szükséges mellékletek meglétét, a pénztári bizonylat és alapbizonylat 

adategyezőségét. 

 A pénztárjelentés és záró pénzkészlet számszaki ellenőrzése, ennek során ellenőrzi, 

hogy a pénztárjelentésekbe bevezetett tételekhez tartozó pénztári-és 

alapbizonylatok csatolásra kerültek-e és megfelelnek-e a tartalmi és alaki 

követelményeknek. Az ellenőrzött pénztárbizonylatokat kézjegyével látja el. 

Pénzátadás esetén az átadási jegyzőkönyv aláírása. Hiányosság esetén a felettes 

tájékoztatása. Szükség esetén közreműködés a jegyzőkönyvek elkészítésében 

 

2.6.7.1.2. Bevétel kezelési, értékesítési csoport  

 

A gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egység. 

 

2.6.7.1.2.1. Főpénztáros 

 

 a részvénytársaság működésével kapcsolatos kézpénzforgalom lebonyolítása a 

Házipénztár és Pénzkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően 

 készpénz igénylés esetén a számlavezető bankból a készpénz felvétele 

 kézpénzes feladás esetén a számlavezető bankban a készpénz átadása 

 pénztárkulcs nyilvántartásának vezetése 

 étkezési utalványok nyilvántartása, kiosztása 

 naponta pénztárjelentés készítése, eljuttatása a pénzügyi osztályra 

 havonta feladás a könyvelés felé (étkezési utalványok, előlegek) 

 felel a Munka Törvénykönyve 180. § alapján felel a pénztárban levő 

készpénzállományért teljes anyagi felelősséggel, felel a pénzár biztonsági 

előírásainak megvalósításáért 

 felel a Házipénztár és Pénzkezelési Szabályzatban előírtak maradéktalan 

betartásáért 

 felel azért, hogy a pénztárban mindig rendelkezésre álljon olyan készpénzállomány, 

mely a Társaság zavartalan működését biztosítja 

 

2.6.7.1.2.2. Elszámoltató  

 

 Figyelemmel kíséri a gépkocsivezetők, forgalmi szolgálattevők részére, 

értékesítésre átadott menetjegyek mennyiségét, elvégzi az eladott menetjegyek 

elszámolását, ellenőrzi a készletek rovancsát.  
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 Ellenőrzi a kötelezően előírt rovancsok lebonyolítását, elkészíti a kötelező 

rovancsot elmulasztott személyek listáját.  

 Kimutatást készít a bérelszámoló csoport részére eladott menetjegyek 

darabszámáról és a fizetendő jutalék összegéről. 

 Ellenőrzi és leltározza az elszámoltató csoport kiskészletét.  

 Elvégzi a lakossági menetjegy visszaváltásokat a hatályos szabályok szerint.  

 Folyamatosan elszámoltatja a gépkocsivezetőket, forgalmi szolgálattevőket, 

továbbá havonta 4 alkalommal számoltat el a kijelölt szolgálati helyeken.  

 Ellátja a Társaság értékesítési tevékenységéhez szükséges menetjegyek raktározási 

feladatait. 

 Ellátja a Társaság működéséhez szükséges nyomtatványok raktározási feladatait. 

 A raktári rend kialakítása, a raktározott készlet fajtánként történő csoportosított 

tárolása.  

 A raktári készlet folyamatos figyelése, karbantartása, a zökkenőmentes 

működéshez szükséges készletszint folyamatos biztosítása, a menetjegy és 

nyomtatvány megrendelések teljes körű ügyintézése.  

 A megrendelt és leszállított készletek bevételezése.  

 A szükséges és igényelt menetjegyek és nyomtatványok raktárkészletről történő 

kiadása.  

 A készlet bevételezést és kiadást kísérő raktári bizonylatok pontos elkészítése, 

kitöltése, a számítógépes nyilvántartás naprakész vezetése.  

 A szigorú számadású nyomtatványok jogszabályi előírások szerinti nyilvántartása, 

a nyilvántartás naprakész vezetése.  

 A menetjegy- és nyomtatványraktár üzemelésével kapcsolatos havi statisztikák 

elkészítése a közvetlen felettes részére.  

 A menetjegy- és nyomtatványraktárral kapcsolatos rendkívüli eseményekről a 

közvetlen felettes haladéktalan értesítése.  

 Gondoskodik a bérletárusok, bérletpénztárosok, jegyárusítók és a bizományi 

hálózat jeggyel, bérlettel és egyéb okmánnyal, értékcikkel való ellátásról. 

 Folyamatosan nyilvántartást vezet az elárusítóknál lévő jegy és bérletkészletről. 

 A bérletezési időszak előtt gondoskodik a bérletpénztárosok felszereléséről. 

 Megszervezi és irányítja a bevétel elszámoltatását. 

 Ellenőrzi és leltározza az elszámoltató csoport kiskészletét. 

 Ellenőrzi a menetjegy és bérletárusítók elszámolását. 

 Esetenként rendkívüli rovancsot tart. 

 Havonta jelentést készít az elvégzett ellenőrzésekről. 

 Számlát készít és használja a LIBRA programot. 

 Jóváírja a befizetett összegeket a LIBRA programban. 

 Kimutatásokat, statisztikákat készít. 

 Ellenőrzi a bérletpénztárosok által kibocsátott készpénzfizetési számlákat. 

Nyilvántartja a gépkocsivezetők részére, értékesítésére átadott menetjegyek 

mennyiségét, elvégzi az eladott menetjegyek elszámolását, ellenőrzi a készletek 

rovancsát. 

 Ellenőrzi és végrehajtja a kötelezően előírt rovancsok lebonyolítását, elkészíti a 

kötelező rovancsot elmulasztó személyek listáját, továbbítja a forgalomvezetés 

részére a további intézkedések meghozatala céljából. 
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2.6.7.1.2.3. Bérletpénztáros 

 

 Munkaköre ellátásához szükséges jogszabályok, szabályzatok, előírások, utasítások 

megismerése, munkavégzés során történő alkalmazása, betartása, változások 

folyamatos követése.  

 A munkaköri tevékenységként kijelölt vagy esetenként meghatározott feladatok a 

Munkáltató célkitűzései érdekében történő legjobb tudás szerinti gondossággal és 

felelősséggel való elvégzése.  

 Felettesei utasítására olyan eseti feladatokat is köteles elvégezni, amelyek a 

munkaköri leírásában tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből 

megállapíthatóan feladatkörébe tartozónak tekinthetők vagy szükséghelyzetből 

adódnak, amelyre az Mt. 54§ rendelkezése irányadó. 

 Munkahelyén köteles munkára képes állapotban, a meghatározott munkarend 

szerint megjelenni és munkát végezni.  

 Munkája során kötelessége a munkaterületére vonatkozó balesetvédelmi, 

munkavédelmi és tűzrendészeti utasítások betartása.  

 A munkafeladatok ellátásához rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, 

felszereléseket tartozik gondosan megőrizni, és azokat rendeltetésszerűen 

használni.  

 A munkavégzéshez szükséges adatokat, üzleti információkat külső személynek 

kizárólagosan a felettese utasítására, illetve beleegyezésével adhat meg, csak olyan 

kérdésekben foglalhat állást, amelyre vonatkozóan előzetesen felhatalmazták, 

illetve munkakörénél fogva hiteles információval bír.  

 

Részletesen:  

 Menetjegyek és bérletek, szigorú számadású nyomtatványok, valamint váltópénz 

felvétele  az előre megadott időpontban.  

 Bérletek előkészítése, árusítása (bélyegzés, árazás).  

 Vezénylés alapján a kijelölt helyen menetjegyek, bérletek, utazási igazolványok 

árusítása, pénztárgép szabályos használatával.  

 A szolgálat befejezése után pénztárszalag alapján elszámolás készítése.  

 Az elszámolási lapon az összes eladott menetjegy és bérlet típusonkénti felsorolása 

sorszámtól sorszámig, darabszám, illetve forint összeg szerint.  

 A pénztárszalag az elszámolási lappal mindig meg kell egyezzen.  

 A mindenkor érvényben lévő, pénzszállítással kapcsolatos előírásokat köteles 

maradéktalanul betartani. 

 Hiány esetén azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon köteles az eltérést 

pénzügyileg rendezni.  

 Havi rovancs elszámolás napján köteles az elszámolási előleggel elszámolni.  

 A bérletezési időszak befejezése után az előre megadott időpontban köteles a nála 

lévő készletet lerovancsolni.  

 A munkából való távolmaradását váratlan megbetegedését köteles előre bejelenteni.  

 Munkakezdés előtt a riasztóberendezés működését köteles ellenőrizni, az esetleges 

hibát feletteseinek jelenteni.  

 A bérletpénztár erőszakos feltörése, illetve annak kísérlete esetén köteles értesíteni 

felettesét és a diszpécsert 

 Támadás esetén csak a testi épségének veszélyeztetése nélkül állhat ellen (adhat 

félrevezető információt, húzhatja az időt), azt követően a felszólításnak tegyen 
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eleget, ellenállást ne tanúsítson. A támadót próbálja meg alaposan megfigyelni, róla 

lehetőleg pontos személyleírást adni.  

 

 

2.6.7.1.2.4. Buszjegyterítő-gépkocsivezető 

 

 Megfelelő értékhatárig pénzszállítást végez a Társaság és az adott pénzintézetek 

között.  

 A nyilvántartott igények alapján és a Lapker Zrt., Magyar Posta Zrt. és a MÁV 

megrendelései alapján elvégzi a menetjegyek kiszállítását, azok átadását – 

átvételét dokumentálja.  

 Szükség esetén biztosítja a bérletpénztárak ellátását (aprópénz, 

pénztárgépszalag, bérlet, menetjegy stb.) 

 Szükség szerint ellátja az elszámoltató csoporton belül felmerülő eseti 

feladatokat. 

 MÁV által működtetett bérletpénztárokat ellátja aprópénzzel, bérlettel, 

menetjeggyel stb.  

 Bizományos értékesítőket kiszolgálja menetjeggyel. Számlát készít az 

eladásokról.  

 Igény esetén a bizományi hálózat menetjeggyel való ellátása, az ezzel 

kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése, pénztárbizonylatok elkészítése, 

elszámolás a pénztár felé.  

 Átveszi és folyamatosan figyelemmel kíséri a kezelésbe átadott 

személygépkocsi tankolását, kilométer teljesítményét.  

 Előre üzemezetten a gépkocsival szükség esetén személyszállítást végez.  

 A részére átadott személygépkocsit kizárólag a munkavégzéshez használja, 

munkavégzés után a gépjárművet a Társaság telephelyén köteles tárolni, kivéve 

Pécs területén kívüli kiküldetések esetében a kiküldetést megelőző napot és a 

tárgynapot.  

 

2.6.7.1.2.5. Nyomtatvány raktár kezelő 

 

 A Társaság értékesítési tevékenységéhez szükséges menetjegyek, utazásra 

jogosító bérletek, bérletigazolványok raktározási feladatainak ellátása, 

 A Társaság működéséhez szükséges nyomtatványok raktározási feladatainak 

ellátása, 

 A raktári rend kialakítása, a raktározott készlet fajtánként történő csoportosított 

tárolása, 

 A raktári készlet folyamatos figyelése, karbantartása, a zökkenőmentes 

működéshez szükséges készletszint folyamatos biztosítása, a menetjegy, bérlet 

és nyomtatvány megrendelések teljes körű ügyintézése, 

 A megrendelt és leszállított készletek bevételezése, 

 A szükséges és igényelt menetjegyek, bérletek és nyomtatványok 

raktárkészletről történő kiadása a bevétel elszámoltatók részére, 

 Felcímkézi és zárolja a hibás árut, azt külön raktárhelyre teszi 

 A készlet bevételezést és kiadást kísérő raktári bizonylatok pontos elkészítése, 

kitöltése, a számítógépes nyilvántartás naprakész vezetése, 

 Beazonosítja a nyilvántartásban nem szereplő, fellelt árut, 

 Az észlelt raktárkészlet-eltérést jelzi a közvetlen felettesének, 
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 A szigorú számadású nyomtatványok jogszabályi előírások szerinti 

nyilvántartása, a nyilvántartás naprakész vezetése, 

 Részt vesz a selejtezésben 

 A menetjegy, bérlet-és nyomtatványraktár üzemelésével kapcsolatos havi 

statisztikák elkészítése a közvetlen felettes részére, 

 Tisztán tartja a munkaterületét, 

 Takarítja a tároló helyeket, 

 Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait (pl. tűzveszélyesség, 

balesetveszély, polcterhelhetőség), 

 Ellenőrzi a tűz- és vagyonvédelmi eszközök és berendezések meglétét, épségét, 

szükség esetén intézkedések megtétele érdekében értesíti a társaság tűz- és 

munkavédelmi előadóját, 

 Betartja/betartatja a balesetek megelőzésére irányuló szabályokat, baleset 

esetén az előírások szerint intézkedik 

 A menetjegy, bérlet-és nyomtatványraktárral kapcsolatos rendkívüli 

eseményekről a közvetlen felettes haladéktalan értesítése. 

 

2.6.7.1.3. Bérelszámolási csoport 

 

A gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egység.  

 

2.6.7.1.3.1. Bérelszámoló 

 

 számfejti a dolgozók munkabérét és egyéb bér jellegű juttatásait a K. SZ. szerint 

 ellátja a bérek és egyéb személyi jellegű kifizetések nyilvántartását és 

jogszabályban előírt közlését 

 a SZJA jogszabályai szerint elvégzi az adóelőleg számítást, nyilvántartását, 

bonyolítását 

 a TB jogszabályban meghatározott juttatásokhoz adatszolgáltatást nyújt, a 

juttatások elszámolását nyilvántartja 

 a béreket és egyéb juttatásokat érintő levonások jogszabályban foglaltak szerinti 

foganatosítása és bonyolítása (munkabérelőleg, stb.) 

 a Társaságot, illetve az egyént érintő járulékok számítása, nyilvántartása, 

csoportosítása, közlése 

 munkakörével kapcsolatos statisztikai adatgyűjtés, közlés 

 kilépő dolgozók részére a bér elszámolása 

 munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentumok elkészítése 

 

2.6.7.1.3.2. Bérelszámoló és cafeteria ügyintéző 

 

 Cafeteria nyilvántartás vezetése, rendelések előkészítése, adatszolgáltatás 

 Számfejti a dolgozók munkabérét, és egyéb bér jellegű juttatásait a KSZ és a 

vonatkozó jogszabályok szerint 

 Ellátja a bérek és egyéb személyi jellegű kifizetések nyilvántartását és 

jogszabályban előírt közlését 

 Elkészíti és működteti a Társaság Választható Béren Kívüli Juttatási Rendszerét 

 A SZJA jogszabályai szerint elvégzi az adóelőleg számítást, nyilvántartását, 

bonyolítását  
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 TB jogszabályban meghatározott juttatásokhoz adatszolgáltatást végez, a juttatások 

elszámolása és nyilvántartása 

 a béreket és egyéb juttatásokat érintő levonások jogszabályban foglaltak szerinti 

foganatosítása és bonyolítása (munkabér előleg, stb)  

 a Társaságot, az egyént érintő járulékok számítása, nyilvántartása, csoportosítása, 

közlése 

 munkakörével kapcsolatos statisztikai adatgyűjtés, közlés 

 nyugdíj előkészítés, és nyugdíjazáskor meghatározott feladatok elvégzése 

 kilépő dolgozók részére a bér elszámolása, és a munkaviszonnyal kapcsolatos 

dokumentumok elkészítése 

 

2.6.7.1.3.3. TB ügyintéző és bérelszámoló  

 

 a társadalombiztosítási szabályokban megállapított nyilvántartások vezetése 

 társadalombiztosítási statisztikai jelentések készítése a havi társadalombiztosítási 

összesítő elszámolás elkészítése és határidőre való benyújtása 

 a társadalombiztosítási jogosultságok nyilvántartása, elszámolásra való 

előkészítése: betegségi ellátás, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz, 

költségtérítések megállapítása 

 nyugdíj előkészítés és nyugdíjazáskor meghatározott feladatok elvégzése. 

 számfejti a dolgozók munkabérét és egyéb bér jellegű juttatásait a KSZ szerint 

 ellátja a bérek és egyéb személyi jellegű kifizetések nyilvántartását és 

jogszabályban előírt közlését 

 a SZJA jogszabályai szerint elvégzi az adóelőleg számítást, nyilvántartását, 

bonyolítását 

 a TB jogszabályban meghatározott juttatásokhoz adatszolgáltatás, a juttatások 

elszámolása és nyilvántartása 

 a bérek és egyéb juttatásokat érintő levonások jogszabályban foglaltak szerinti 

foganatosítása és bonyolítása (munkabérelőleg, stb) 

 a Társaságot illetve az egyént érintő járulékok számítása, nyilvántartása, 

csoportosítása, közlése 

 munkakörével kapcsolatos statisztikai adatgyűjtés, közlés 

 számfejti és nyilvántartja a megállapított létszámkeretbe tartozó dolgozók 

munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait 

 ellátja a bérek és egyéb személyi jellegű kifizetések nyilvántartását és a 

jogszabályok által előírt kötelező bér- és társadalombiztosítási adatszolgáltatást.  

 elkészíti a bérgazdálkodáshoz kapcsolódó statisztikai adatközléseket. 

 a Társaság béren kívüli juttatási rendszerét működteti, a munkavállalói kifizetéseket 

nyilvántartja. 

 működteti a társadalombiztosítási önálló kifizetőhelyet. 

 ellenőrzi a járművek menetleveleit, illetve ellátja a menetlevelekkel kapcsolatos 

teljes körű ügyintézést.   
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2.6.8. Forgalmi osztály 

 

2.6.8.1. Forgalmi főelőadó  

 

Az Igazgatósági Elnök közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzi feladatait 

 

 A szakterülete hatékony, eredményes működéséhez szükséges feltételek 

kialakítása, folyamatos biztosítása, a forgalmi ügyvitel, a forgalomvezetés 

munkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése. 

 Megtervezi, megszervezi, irányítja, ellenőrzi és elemzi a forgalom üzemi 

folyamatait, végrehajtatja az utas szállítási feladatokat.  

 Megszervezi, irányítja, ellenőrzi és elemzi a forgalom kereskedelmi 

tevékenységének folyamatait, végrehajtatja a tevékenységgel kapcsolatos ügyviteli 

feladatokat.  

 Közvetlenül irányítja a forgalmi osztály munkatársait, szükség esetén szakmai 

segítséget nyújt a forgalom területén irányítása és felügyelete alatt dolgozó 

munkatársainak 

 Részt vesz az üzleti terv elkészítésében.  

 Javaslatokat dolgoz ki a forgalom üzemi adatainak felhasználásával az üzemviteli 

költségek csökkentése, illetve az árbevétel növelése érdekében.   

 A Társaság forgalmi tevékenységét érintő feladatok tekintetében kapcsolatot tart 

fenn az országos és helyi szervezetekkel, hatóságokkal. 

 Forgalomtervezési és forgalomszervezési kérdésekben kapcsolattartás és 

együttműködés az önkormányzat által kijelölt közlekedésszervező szervezettel. 

 Gondoskodik az Üzletszabályzat és az Utazási feltételek elkészítéséről és 

aktualizálásáról. 

 Forgalomtechnikai fejlesztéseket kezdeményez, azok jóváhagyása esetén részt vesz 

a végrehajtásban, a közreműködők irányításában. 

 Felügyeli a szolgálati helyek forgalmi rendjének kialakítását, módosítását, és 

ellenőrzi a végrehajtását. 

 Gondoskodik a Kijelölt közlekedésszervező által az elkészített menetrend és 

fordatervek véleményezéséről és az azokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok 

kidolgozásáról. 

 Ellátja a munkaerő gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat, javaslatokat dolgoz ki 

az autóbuszvezetői létszám biztosítására.  

 Intézkedik az utasszámlálás megszervezéséről, gondoskodik azok kiértékeléséről, 

javaslatot tesz a szükséges módosításokra. 

 Ellenőrzi a személyszállítással, kiemelten a helyi közforgalmú közlekedéssel 

kapcsolatos előírások betartását.  

 Kiadja a forgalmi feladatok ellátására vezényelt munkavállalók részére a 

rendszeresség és a folyamatosság érdekében a szükséges utasításokat és döntéseket.  

 A Munka Törvénykönyve és egyéb munkaügyi jogszabályok előírásainak 

figyelemmel kísérése, és az ezek változásával összefüggően kiadott utasítások és 

döntések szükséges módosításainak végrehajtása. 

 Feladata a közúti és üzemi balesetek megelőzése érdekében kifejtett rendszeres 

tevékenység irányítása (ittasság-vizsgálatok, pihenőidők betartása, szakmai 

oktatások ellenőrzése, forgalmi technológiák betartásának alkalmazása). 

 A munkafegyelem betartása, szükség esetén felelősségre vonás kezdeményezése, 

javaslata.  
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 Forgalmi szolgálattevők szakmai munkájának segítése, szükség esetén irányítása.  

 Szolgálati helyek fordákkal, szolgálati menetrenddel való ellátása.  

 Belső használatra szolgálati menetrend készítése.  

 Indítási jegyzék (forgalmi napló) készítése, annak szolgálati helyekre való juttatása 

naprakészen.  

 Részt vesz a Járművezetői vetélkedő előkészítésében, a versenyzők felkészítésében  

 Felügyeli, illetve ellenőrzi az operatív irányítás és végrehajtást ellátó 

munkavállalók tevékenységét. 

 Részt vesz a kijelölt közlekedésszervező által az elkészített menetrend és 

fordatervek véleményezésében és az azokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok 

kidolgozásában. 

 Irányítja a különjárati és különcélú járati tevékenység végrehajtását 

 A Társaság szakterületét érintő tevékenységének és feladatainak tekintetében 

kapcsolatot tart fenn az országos és helyi szervezetekkel hatóságokkal.  

 Az utastájékoztató rendszer adatbázisainak karbantartása. 

 

2.6.8.1.1. Forgalmi referens 

 

 Akadályoztatás esetén helyettesíti a forgalmi főelőadót. 

 A Forgalmi Osztály munkavállalói részére szükséges utasítások és döntések 

kiadása, végrehajtása.  

 A forgalmi főelőadó útmutatása alapján ellátja a területhez kapcsolódó ügyviteli, 

adminisztratív feladatokat. 

 Diszpécserek, forgalmi szolgálattevők, szolgáltatásellenőrök, menetjegyellenőrök 

vezényléseinek, béreikkel kapcsolatos dokumentációknak az elkészítése 

(szabadság, bérfeladás) és kezelése. 

 Forgalmi szolgálattevők, diszpécserek, ügyfélszolgálati ügyintézők munkájához 

szükséges eszközök folyamatos pótlása.  

 Irányítja, és ellenőrzi az ügyfélszolgálati ügyintézők munkájával kapcsolatos 

teendőket (menetjegyellenőrök munkájának koordinálása, utasbalesetekkel 

kapcsolatos ügyintézés, különjárati ügyintézés, panasz- és pótdíj kezelés, talált 

tárgyak kezelése). 

 Koordinálja, és közreműködik a forgalmi területet érintő utaspanaszok 

kivizsgálását, azokat megválaszolja. 

 Koordinálja a különjárati tevékenységek lebonyolítását. 

 Utasforgalmi viszonyok felmérésében való közreműködés.  

 Részt vesz a megállóhelyi menetrendek cseréjének előkészítő munkájában. 

 Az autóbuszvezetők által leadott jelentőlapok figyelemmel kísérése, nyilvántartása, 

szükség esetén intézkedés.  

 A megállóhelyi utastájékoztatás megfelelő színvonalának biztosítása. 

 A forgalomban bekövetkező tartós változásnak megfelelő módosítás (terelés), 

adminisztratív feladatok. 

 Forgalmi előutasítás adatai alapján a közlekedésszervező részére adatszolgáltatás 

készítése (forgalmi adatok, éjszakai járatok utasforgalma). 

 Aktuális forgalmi adatokat szolgáltat igény szerint az érintett egységek felé. 

 Különcélú menetrendszerinti járatok díjának számlázásához szükséges feljegyzése 

elkészítése a pénzügy részére.  

 Kiállításokon való részvétel (gyakorlati tapasztalatok megosztása). 
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 Kapcsolattartás a Társaság egyéb szakterületeivel, illetve külső partnerekkel. 

 

2.6.8.1.1.1 Ügyfélszolgálati ügyintéző 

 

 Munkaköre ellátásához szükséges jogszabályok, szabályzatok, előírások, utasítások 

megismerése, munkavégzés során történő alkalmazása, betartása, változások 

folyamatos követése.  

 Köteles az ügyfelekkel az udvariasság szabályai szerint eljárni, őket minden érintő 

kérdésben megfelelően tájékoztatni. Ügyfelekkel felmerülő személyes probléma 

esetén annak megoldásában közvetlen felettesét köteles bevonni.   

 A közvetlenül meg nem oldható problémákat köteles rögzíteni, és az illetékes 

személy felé továbbítani.  

 Személyes és telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása a folyamatos információ 

nyújtás és továbbítás. 

 Az ügyféllel való kommunikációja során határozottnak, előzékenynek kell lenni, 

magához ragadva a kommunikáció irányítását. 

 Rendkívül indokolt esetben rendőri segítséget vehet igénybe. 

 A menetjegyellenőrök munkájának koordinálása. 

 A menetjegyellenőrök menetleveleinek összesítése teljesítmény elszámoláshoz. 

 A menetjegyellenőrök által készített ellenőri jelentések számítógépre történő 

felvitele, azok naprakész nyilvántartása. 

 A menetjegyellenőröket megillető teljesítménybérek (jutalék-lista) elkészítése. 

 Az ellenőrök munkájához szükséges nyomtatványok megrendelőjének elkészítése. 

 Utasbalesetekkel kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 Különjárati megrendelések felvétele. 

 Az elkészült szerződések visszaigazolása, és továbbítása a közvetlen felettese felé. 

 A különjárati teljesítést követően a fizetendő díj megállapítása, feljegyzés készítése 

a pénzügy felé. 

 Az elvégzett különjárati tevékenységről nyilvántartás vezetése. 

 Panaszok, közérdekű bejelentések felvétele. 

 A pótdíjakkal kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása. 

 Pótdíj részletfizetési igénye esetén a szükséges dokumentáció elkészítése. 

 Ki nem egyenlített pótdíj esetén felszólító levelek elkészítése, postázásra 

előkészítése, feldolgozása, reklamáció esetén ügyintézése.  

 A pótdíjbevételek alakulásáról negyedévenként statisztika készítése. 

 Az ellenőrök helyszíni pótdíjának bevételezése, nyilvántartásba vétele, valamint 

főpénztárba történő befizetése. 

 A vezetője által kiszignált levelek kivizsgálásához szükséges anyagok előkészítése.  

 A pénzkezelési szabályzat alapján a „kis” pénztár felelősséggel való kezeléséért, 

menetjegyek árával és a pótdíjak összegével elszámolni köteles, illetve a maradék 

készletével rovancsolni.  

 Bankkártyás fizetés esetén felelős hozzáállásáért, a terminál esti zárásáért, adatok 

továbbításáért.  

 Tüke Kártya elkészítése. 

 A munkavégzéshez szükséges nyomtatványok, irodaszerek igénylése a közvetlen 

felettes felé.  

 Tanintézeti osztály-jeggyel kapcsolatos teendők ellátása (nyilvántartás vezetése, 

igazolások aláírása).  
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 A Társaságnál leadott talált tárgyak nyilvántartásba vétele, azok kezelése, 

postázása. 

 

2.6.8.1.1.2 Szolgáltatásellenőr 

 

 Ellenőrzési hatásköre a Tüke Busz Zrt. által üzemeltetett járatokra terjed ki Pécs 

Megyei Jogú Város közigazgatási területén.  

 Az ellenőrizendő autóbuszra csak a menetrendben feltüntetett megállóban szállhat 

fel, a járatot megállóhelyen kívül megállítani tilos! 

 Az ellenőrzött autóbuszon a szolgáltatásellenőrrel azonos megállóban felszálló 

utasoknak elegendő időt kell adni a menetjegyeik érvényesítéséhez. Az ellenőrzés 

megkezdésekor az utazóközönséget köszönteni kell, és udvarias hangnemben 

felhívni a menetjegyek, bérletek, utazási igazolványok ellenőrzésre való 

előkészítésre.  

 Az utazókat életkoruktól függetlenül magázni kötelesek.  

 Az utazók ellenőrzése a viteldíj megfizetésének, a menetjegyek, bérletek, utazási 

igazolványok érvényességének, valamint az egyéb utazási feltételek betartásának 

ellenőrzéséből áll.  

 Érvénytelenség esetén tájékoztatni kell az utast a fizetendő pótdíj összegéről. 

Amennyiben azt az utas a helyszínen kifizeti, úgy a nyugta eredeti példányát 

köteles kiadni részére. A nyugtán a cégbélyegzőn kívül szerepelni kell az aktuális 

dátumnak, járatszámnak, az intézkedő ellenőr bélyegzőjének és szignójának.  

 Ha az utasnak nem áll módjában vagy szándékában ügyét a helyszínen rendezni, 

úgy a kétpéldányos Kötelezvényen rögzíteni kell hiteles személyi adatait, a 

fizetendő pótdíj összegét, a pótdíjazás okát, a járatszámot, a jármű rendszámát 

(betűjellel), és az utazás időpontját.  

 Az utas aláírásával kell elismertetni az utazást, és az utazás szabálytalanságának 

tényét. A Kötelezvényt ellenőri bélyegzővel kell ellátni, melynek másodpéldányát a 

pótdíj, dátum, ellenőr számmál ellátott készpénz-átutalási megbízással együtt az 

utas részére át kell adni.  

 A bevont érvénytelen menetjegyet (próbajeggyel együtt), bérletet, utazási 

igazolványt a Kötelezvényhez csatolva, míg az utas által hátrahagyott valamennyi 

személyes iratot pedig az Ügyfélszolgálati Irodában köteles leadni.  

 Az utast nem szabad önérzetében megbántani, megszégyenítő kioktatásban 

részesíteni még akkor sem, ha erre az utas viselkedése, megítélése okot adna. A 

vitát kerülni kell, rendkívül indokolt esetben rendőri segítséget kell igénybe venni.  

 A rendkívüli esemény(ek)ről részletes leírást kell készíteni.  

 Pécs közösségi közlekedési eszközei által használt, illetve érintett közutak, 

buszmegállók (beleértve a kapcsolódó járdákat, gyalogosközlekedési útvonalakat), 

azok tartozékainak és forgalmi felszereléseinek, valamint a buszvárók tisztaságának 

és felszereléseinek ellenőrzése. Lopás, rongálás, szemetelés, balesetveszély 

észlelése, azok adminisztrálása, jelentése.  

 A Közszolgáltatási Szerződés keretében közlekedő autóbuszok szolgáltatási 

minőségének ellenőrzése úgy, mint a járművek külső-belső tisztasága, az 

audiovizuális utas tájékoztatás működése, évszaknak megfelelő fűtés-hűtés (klíma) 

működésének, valamint az arculati tájékoztatók meglétének ellenőrzése.  
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2.6.8.1.1.3 Menetjegyellenőr 

 

 Ellenőrzési hatásköre a Tüke Busz Zrt. által üzemeltetett járatokra terjed ki Pécs 

Megyei Jogú Város közigazgatási területén.  

 Az ellenőrizendő autóbuszra csak a menetrendben feltüntetett megállóban szállhat 

fel, a járatot megállóhelyen kívül megállítani tilos! 

 Az ellenőrzött autóbuszon a szolgáltatásellenőrrel azonos megállóban felszálló 

utasoknak elegendő időt kell adni a menetjegyeik érvényesítéséhez. Az ellenőrzés 

megkezdésekor az utazóközönséget köszönteni kell, és udvarias hangnemben 

felhívni a menetjegyek, bérletek, utazási igazolványok ellenőrzésre való 

előkészítésre.  

 Az utazókat életkoruktól függetlenül magázni kötelesek.  

 Az utazók ellenőrzése a viteldíj megfizetésének, a menetjegyek, bérletek, utazási 

igazolványok érvényességének, valamint az egyéb utazási feltételek betartásának 

ellenőrzéséből áll.  

 Érvénytelenség esetén tájékoztatni kell az utast a fizetendő pótdíj összegéről. 

Amennyiben azt az utas a helyszínen kifizeti, úgy a nyugta eredeti példányát 

köteles kiadni részére. A nyugtán a cégbélyegzőn kívül szerepelni kell az aktuális 

dátumnak, járatszámnak, az intézkedő ellenőr bélyegzőjének és szignójának.  

 Ha az utasnak nem áll módjában vagy szándékában ügyét a helyszínen rendezni, 

úgy a kétpéldányos Kötelezvényen rögzíteni kell hiteles személyi adatait, a 

fizetendő pótdíj összegét, a pótdíjazás okát, a járatszámot, a jármű rendszámát 

(betűjellel), és az utazás időpontját.  

 Az utas aláírásával kell elismertetni az utazást, és az utazás szabálytalanságának 

tényét. A Kötelezvényt ellenőri bélyegzővel kell ellátni, melynek másodpéldányát a 

pótdíj, dátum, ellenőr számmál ellátott készpénz-átutalási megbízással együtt az 

utas részére át kell adni.  

 A bevont érvénytelen menetjegyet (próbajeggyel együtt), bérletet, utazási 

igazolványt a Kötelezvényhez csatolva, míg az utas által hátrahagyott valamennyi 

személyes iratot pedig az Ügyfélszolgálati Irodában köteles leadni.  

 Az utast nem szabad önérzetében megbántani, megszégyenítő kioktatásban 

részesíteni még akkor sem, ha erre az utas viselkedése, megítélése okot adna. A 

vitát kerülni kell, rendkívül indokolt esetben rendőri segítséget kell igénybe venni.  

 A rendkívüli esemény(ek)ről részletes leírást kell készíteni.  

 

2.6.8.1.2. Oktatási és forgalmi előadó 

 

 A forgalmi főelőadó irányítása és felügyelete alatt végzi feladatait. 

 Végrehajtja, és ellenőrzi az autóbusz közlekedésre vonatkozó rendelkezéseket. 

 Felügyeli, illetve ellenőrzi a forgalmi feladatok ellátására vezényelt munkavállalók 

tevékenységét. 

 Jelentéstételi kötelezettsége van minden olyan eseményről, amely a közlekedés 

végrehajtásban a rendelkezések be nem tartása miatt következik be. 

 A szolgálati helyek részére a rendszeresség és a folyamatosság érdekében kiadott 

utasítások végrehajtásának ellenőrzése, mulasztás esetén a szükséges intézkedések 

alkalmazása, illetve kezdeményezése. 

 Kezdeményezheti a munkafegyelem be nem tartása során a Forgalmi Osztály 

munkavállalóinak felelősségre vonását. 
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 Feladata a közúti és üzemi balesetek megelőzése érdekében kifejtett tevékenység 

rendszeres végzése (ittasság vizsgálatok, pihenőidők betartása, szakmai oktatások 

ellenőrzése, forgalmi technológiák betartásának alkalmazása). 

 Diszpécserek, forgalmi szolgálattevők szakmai munkájának segítése, szükség 

esetén irányítása, munkavégzésének folyamatos felügyelete. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi a menetrendszerinti közlekedés 

optimális végrehajtását és szükség esetén javaslatot tesz felettesének (utasforgalom 

kihasználtság, menetidő, stb.). 

 Részt vesz a szolgálati helyek forgalmi rendjének kialakításában, módosításában, 

ellenőrzésében. 

 A forgalomban bekövetkező tartós változásnak megfelelő módosításokat (terelés), 

operatív lebonyolításokat végez 

 Előre tervezett, és nem tervezett tereléseknél közlekedési útvonalak kezelőivel, 

közműszolgáltatókkal való kapcsolattartás, szükség esetén alternatív útvonal, 

megállóhely kijelölése. 

 Az utastájékoztató rendszer adatbázisainak karbantartása, azok naprakész 

állapotának biztosítása. 

 Koordinálja a megállóhelyek, járati útvonalak állapotának ellenőrzését. 

 A megállóhelyi menetrendek cseréjének megszervezése, lebonyolítása, a 

kihelyezett tájékoztatók pótlása és kihelyeztetése. 

 Esetenként utasszámlálás szervezése, kiértékelése. 

 Keresztmetszeti utasszámlálások végzése, annak kiértékelése. 

 Elkészíti az oktatási tematikát, a forgalmi főelőadóval egyezetve. 

 Rendszeres, kötelező oktatást tart az autóbuszvezetők részére, valamint az új 

felvételes autóbuszvezetők számára. 

 Felkészíti az autóbuszvezetőket a típusvizsgára, valamint lebonyolítja a 

típusvizsgákat. 

 Igény szerinti adatszolgáltatás a vezetők részére 

 Kiállításokon való részvétel (gyakorlati tapasztalatok megosztása) 

 Részt vesz az Országos Járművezetői Vetélkedő előkészítésében, a versenyzők 

felkészítésében. 

 A Társaság szakterületét érintő tevékenységének és feladatainak tekintetében 

kapcsolatot tart fenn az országos és helyi szervezetekkel, hatóságokkal. 

 

2.6.8.1.3. Utasinformatikai előadó 

 

 A forgalmi főelőadó irányítása és felügyelete alatt végzi feladatait. 

 Az utastájékoztató rendszer figyelemmel kísérése, hibáinak összegyűjtése, kezelése, 

továbbítása. 

 Az utastájékoztató rendszerrel kapcsolatos eszközök javíttatása, kapcsolattartás az 

alvállalkozókkal, a javítások megszervezése, koordinálása. 

 Az utastájékoztató rendszer eszközeinek esetleges átszereltetésének megszervezése, 

koordinálása, a tárgyi eszköz leltárban való átvezetésük. 

 A meghibásodott fedélzeti számítógépek (OBU) cseréinek elvégzése. 

 Az utastájékoztató rendszer hibás eszközeinek szervizbe szállítása, visszaszállítása 

(OBU, kijelző, kötődoboz). 

 Az utastájékoztató rendszer adatbázisainak karbantartása, azok naprakész 

állapotának biztosítása. 
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 Autóbuszok kijelzőképeinek szerkesztése, hanganyagok feltöltése a hangos 

utastájékoztató rendszerbe 

 Felügyeli a forgalmi terület működéséhez kapcsolódó számítástechnikai eszközök 

(szoftver, hardver) megfelelő működését, javaslatot ad a fejlesztésekre, a 

módosításokra, a szükséges cserékre. 

 A szoftverekkel kapcsolatos észrevételek, problémák összegyűjtése. Javaslattétel a 

szoftverek módosítására. Együttműködés a szoftverek készítőivel üzemeltetőivel a 

módosítások elkészítésében és bevezetésében. 

 Gondoskodik a megállóhelyi utastájékoztatás megfelelő színvonalon tartásáról.  

 Esetenként utasszámlálás szervezése, kiértékelése. 

 Keresztmetszeti utasszámlálások végzése, annak kiértékelése.  

 Indítási jegyzék (forgalmi napló) készítése, annak szolgálati helyekre való juttatása 

naprakészen.  

 Részt vesz a szolgálati helyek forgalmi rendjének kialakításában, módosításában, 

ellenőrzésében. 

 Ellenőrzi, és felügyeli a szolgálati hely és a területén lévő létesítmények rendben- 

és tisztántartását. 

 Részt vesz a megállóhelyi menetrendek cseréjének előkészítő munkájában. 

 Statisztikákat készít a Társaság forgalmi tevékenységének ellátásáról.  

 Szolgálati helyen alkalmazott és rendszeresített nyomtatványok (menetrendi fordák, 

menetlevél nyilvántartás, ittasságvizsgálati napló, panaszlap, vásárlók könyve, 

ellenőrzési könyv, rendeletek könyve) előírás szerinti használatának megkövetelése 

és ellenőrzése (talált tárgy). 

 Közreműködik a szakterületét érintő utaspanaszok kivizsgálásában, azokhoz 

adatokat szolgáltat. 

 A gépkocsivezetők részére proximity kártya regisztrálása, kiadása a fedélzeti 

számítógépbe való bejelentkezéshez és a szolgálati helyekre való belépéshez. 

 Autóbusz URH lista szerkesztése, naprakész vezetése, elektronikus átadása a 

diszpécser- és forgalmi szolgálat felé. 

 Autóbuszvezetők állománytáblájának szerkesztése, folyamatos karbantartása. 

 Állomási kimutatások szerkesztése, elektronikus átadása a forgalmi szolgálat felé. 

 Autóbusz nagytakarítás szervezése, kapcsolattartás az alvállalkozóval. 

 Igény szerint adatszolgáltatás a vezetők részére. 

 Kiállításokon való részvétel (gyakorlati tapasztalatok megosztása). 

 Részt vesz az Országos Járművezetői Vetélkedő előkészítésében, a versenyzők 

felkészítésében. 

 

2.6.8.1.4. Forgalmi ellenőr 

 

 A forgalmi főelőadó irányítása és felügyelete alatt végzi feladatait. 

 Végrehajtja, és ellenőrzi az autóbusz közlekedésre vonatkozó rendelkezéseket. 

 Felügyeli, illetve ellenőrzi a forgalmi feladatok ellátására vezényelt munkavállalók 

tevékenységét. 

 Jelentéstételi kötelezettsége van minden olyan eseményről, amely a közlekedés 

végrehajtásban a rendelkezések be nem tartása miatt következik be. 

 A szolgálati helyek részére a rendszeresség és a folyamatosság érdekében kiadott 

utasítások végrehajtásának ellenőrzése, mulasztás esetén a szükséges intézkedések 

alkalmazása, illetve kezdeményezése. 
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 Kezdeményezheti a munkafegyelem be nem tartása során a Forgalmi Osztály 

munkavállalóinak felelősségre vonását. 

 Feladata a közúti és üzemi balesetek megelőzése érdekében kifejtett tevékenység 

rendszeres végzése (ittasság vizsgálatok, pihenőidők betartása, forgalmi 

technológiák betartásának alkalmazása). 

 Diszpécserek, forgalmi szolgálattevők szakmai munkájának segítése, szükség 

esetén irányítása, munkavégzésének folyamatos felügyelete. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi a menetrendszerinti közlekedés 

optimális végrehajtását és szükség esetén javaslatot tesz felettesének (utasforgalom 

kihasználtság, menetidő, stb.). 

 Részt vesz a szolgálati helyek forgalmi rendjének kialakításában, módosításában, 

ellenőrzésében. 

 Ellenőrzi, és felügyeli a szolgálati hely és a területén lévő létesítmények rendben- 

és tisztántartását. 

 Kivizsgálja a hozzá eljuttatott utaspanaszokat, meghallgatási jegyzőkönyvet készít 

az érintett autóbuszvezetővel. 

 Szolgálati helyen alkalmazott és rendszeresített nyomtatványok (menetrendi fordák, 

menetlevél nyilvántartás, ittasságvizsgálati napló, panaszlap, vásárlók könyve, 

ellenőrzési könyv, rendeletek könyve) előírás szerinti használatának megkövetelése 

és ellenőrzése (talált tárgy). 

 Tachográf eszközök adatainak kiolvasása, szerverre való kimentése. 

 Gépkocsivezetők digitális tachográf kártya adatainak kiolvasása, szerverre való 

kimentése 

 

2.6.8.1.5. Forgalmi és számítástechnikai ügyintéző 

 

 A forgalom területén használatos szoftverek felügyelete.  

 A szoftverekhez kapcsolódó adatbázisok felügyelete, karbantartása. 

 Az adatbázisok adatállományának ellenőrzése, szükség szerinti korrekciója.  

 Az adatbázisokból a szükséges rendszeres, és eseti lekérdezések elkészítése, a 

kinyert adatok megadott szempontok szerinti feldolgozása. 

 Igény szerint adatszolgáltatás a vezetők részére. 

 A szoftverekkel kapcsolatos észrevételek, problémák összegyűjtése. Javaslattétel a 

szoftverek módosítására. Együttműködés a szoftverek készítőivel üzemeltetőivel a 

módosítások elkészítésében és bevezetésében. 

 A forgalom területén használt hardver eszközök felügyelete, javaslattétel a 

cserékre. 

 Közreműködés a vállalat honlapjának – teljes körű - üzemeltetésében. 

 Közreműködés a forgalom területét érintő számítástechnikai és egyéb feladatok 

megoldásában. 

 Szükség szerint felettese utasítása alapján helyettesíti a forgalmi terület 

munkavállalóit. 

 Megállóhelyi utas tájékoztató táblák, információs nyomtatványok elkészítése, 

pótlása és kihelyeztetése. 

 A menetrendszerűség tartásának ellenőrzése.  

 Szolgálati helyek fordákkal, szolgálati menetrenddel való ellátása.  

 Indítási jegyzék (forgalmi napló) készítése, annak szolgálati helyekre való juttatása 

naprakészen.  

 Esetenként utasszámlálás szervezése, kiértékelése. 
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 Keresztmetszeti utasszámlálások szervezése, végzése, annak kiértékelése.  

 

2.6.8.1.6. Általános forgalmi és műszaki ügyintéző  

 

 Forgalmi tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.  

 A menetrendszerűség tartásának ellenőrzésében való részvétel.  

 Személyszállítási teljesítmények ellenőrzése. 

 A szolgálati helyek részére a rendszeresség és folyamatosság érdekében kiadott 

utasítások végrehajtásának ellenőrzése.  

 Esetenként utasszámlálás szervezése, kiértékelése. 

 Keresztmetszeti utasszámlálások végzése, annak kiértékelése.  

 Igény szerint adatszolgáltatás a vezetők részére. 

 A forgalom területén használatos szoftverek felügyelete.  

 Az adatbázisokból a szükséges rendszeres, és eseti lekérdezések elkészítése, a 

kinyert adatok megadott szempontok szerinti feldolgozása. 

 Közreműködés a vállalat honlapjának – teljes körű - üzemeltetésében. 

 Az utasszámlálók munkájának koordinálása, megszervezése. Megállóhelyi utas 

tájékoztató táblák, információs nyomtatványok elkészítése, pótlása és 

kihelyeztetése. 

 Az utastájékoztató rendszer adatbázisainak karbantartása. 

 Állomási kimutatások szerkesztése, elektronikus átadása a forgalmi szolgálat felé 

 

2.6.8.1.7. Vezénylő 

 

 A forgalmi főelőadó irányítása és felügyelete alatt végzi feladatait. 

 Elkészíti határidőre a havi és napi szolgálati beosztást. 

 Biztosítja a személyszállítási feladatok ellátáshoz az utazószemélyzetet, a 

munkaerő és az eszközök hatékony foglalkoztatásának figyelembe vételével.  

 Biztosítja az autóbuszvezetők egyenletes foglalkoztatását.  

 Figyelemmel kíséri az egyéni és átlagóra alakulásokat, valamint a túlmunkaidő 

keretek betartását.  

 Kijelöli az autóbuszvezetők részére a heti pihenőnapokat.  

 Biztosítja (vezénylésen keresztül) a gépkocsivezetők pihenőidejének betartását.  

 Elkészíti az utazószemélyzet szabadságolási ütemtervét és gondoskodik annak 

betartásáról.  

 Gondoskodik az autóbuszvezetők oktatásra való beosztásáról egy évben két 

alkalommal.  

 Hatékony kapcsolatot tart a Műszaki Osztállyal  

 Végzi a gépi adatfeldolgozással kapcsolatos, számára elrendelt feladatokat.  

 Elkészíti az autóbuszvezetőkre vonatkozó kimutatásokat.  

 Munkaügyi előírásoknak megfelelően a foglalkoztatással kapcsolatban 

kimutatásokat készít és nyilvántartásokat vezet az autóbuszvezetőkről.  

 Együtt működik a többi vezénylővel az optimális munkaerő-gazdálkodás érdekében 

 

Ellenőrizni köteles:  

 az előírt pihenőidők, a napi teljesíthető szolgálati óra megfelelő betartását 

(menetlevél) 



 

Tüke Busz Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat 

 
45  

 Az autóbuszvezetők vezetői engedélyének, GKI kártyájának, orvosi 

alkalmasságijának és a PÁV-nak érvényességét (gondoskodik azok 

aktualizálásáról). 

 Az autóbuszvezetők szakmai felkészültségét.  

 A forgalmi feladatok ellátására vezényelt munkavállalók tevékenységének 

folyamatos ellenőrzése a forgalmi szolgálattevőkkel együttműködve. 

 

Adatszolgáltatási és információs feladatok elvégzése:  

 Bérelszámolás részére az autóbuszvezetők havi munkaidejének egyeztetése.  

 Ki nem adott pihenőnapok jegyzéke.  

 Bérkiegészítésre jogosultak jegyzéke.  

 Fizetett-, beteg-, rendkívüli, illetmény nélküli szabadság kiírása.  

 Gépjárművezetői állománytáblájának egyeztetése.  

 Óraszóródás elkészítése.  

 

2.6.8.1.8.  Diszpécser 

 

 A forgalmi előutasítás értelemszerű végrehajtása, vezetése, illetve az abban 

foglaltak dokumentálása számítógépen, a valóságnak megfelelően. 

 A Forgalomirányítási Technológiai Kódexkötelező ismerete, a benne foglaltak 

alkalmazása. 

 Autóbuszvezetők szolgálatképességének elbírálása. 

 A tervezett gépkocsi darabszámának és a hozzárendelt autóbuszvezetői létszám 

jelenlétének és meglétének ellenőrzése, intézkedés a hiányzó személy pótlásáról. 

 Autóbuszvezetők, forgalmi szolgálattevők késésének, hiányának (intézkedés a 

hiányzó személy pótlásáról) nyilvántartása (késésről jegyzőkönyv felvétele). 

 Forgalmi szolgálattevők munkavégzésének folyamatos felügyelete, illetve a 

részükre szükséges utasítások és döntések kiadása végrehajtásra. 

 A szolgálati helyek részére a rendszeresség és folyamatosság érdekében kiadott 

utasítások végrehajtásának ellenőrzése, mulasztás esetén a szükséges intézkedések 

alkalmazása, illetve kezdeményezése. 

 A közösségi közlekedés területén a forgalom irányítása és lebonyolítása, szükség 

esetén azonnali beavatkozás (rendőrség, mentők, baleseti helyszínelő, vonalszerelő, 

lámpaügyelet, közüzemi ügyeletek értesítése, síkoság-mentesítéssel kapcsolatos 

intézkedés). 

 A közösségi közlekedés forgalmi helyzetének átfogó ismeretében intézkedés a 

zavarok megelőzésére, elhárítására. 

 Intézkedés az autóbusz közlekedés forgalmi vonalain előforduló műszaki 

meghibásodások, egyéb akadályozó tényezők elhárítására. 

 A szolgálati helyeken a váratlan, tartósnak ígérkező zavarok esetén, kellő 

információ birtokában rendelkezés a járművek hatékony átcsoportosításáról (az 

utazási igények gyors kielégítése). 

 Forgalmi zavarok esetén is az egyenletes forgalom biztosítása önállóan, gyorsan, 

határozottan (ütemes követési idők megvalósítása). 

 Menetrendi eltérések ok szerinti nyilvántartása. 

 Bekövetkezett balesetek, gépjárműtüzek, egyéb rendkívüli események esetén 

mentők, rendőrség, tűzoltóság értesítése, az ezzel kapcsolatos feladatok, bejelentési 

kötelezettségek ellátása. 
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 Napi kapcsolatot tart a műszaki szakszolgálattal (garázsszolgálat, őrző-védő 

szolgálat). 

 GPS programok használata: elektronikus indítónapló, térkép, vezénylés, 

buszstátusz, visszajátszó. 

 Ügyviteli okmányok, nyomtatványok előkészítése, vezetése, kiadása, menetlevél 

kiadó könyv számozása, menetlevél bélyegzése és visszavételezése, helyzetjelentés 

és vonali meghibásodás nyilvántartása. 

 Szigorúan elszámolandó okmányok nyilvántartása, a megfelelő készlet szinten 

tartása. 

 A teljes Diófa utcai ingatlan takarításának felügyelete, valamint szükség esetén a 

hiányosságok jelzése 

 Talált tárgyakra vonatkozó rendelkezés betartása és betartatása. 

 Járatfeladatok teljesítése, rásegítő járatok indítása, megadott feladatokra az 

autóbuszok pontos, időbeni kiállítása, észlelt hiányosságokról közvetlen 

felettesének jelentés tétele, ellenőrzési kötelezettségek végrehajtása (munkára képes 

állapot, helyes, eseményszerű és valóságos adatokat tartalmazó menetlevél vezetés, 

munkára jelentkezés/elbocsátás igazolása, tachográf korong kiadása). 

 Szolgálatba lépés és szolgálatból távozás igazolása, utaslemaradás és rendkívüli 

utazási igény jelentése, szolgálati hely „Baleseti nyilvántartási napló” vezetése, 

üzemi baleset azonnali jelentése, telephely történő futójavítás igazolása a 

menetlevélen, telephelyre történő beállási kérelem elbírálása, személyi sérüléssel 

járó baleset azonnali jelentése, közérdekű bejelentések továbbítása a vezetés felé, 

helyzetjelentés. 

 Vezénylés alapján ügyeleti feladatot lát el 

 Előre nem tervezett tereléseknél közlekedési útvonalak kezelőivel, közmű 

szolgáltatókkal való kapcsolattartás, szükség esetén alternatív útvonal, megállóhely 

kijelölése. 

 Kapcsolatot tart a közút kezelőivel. 

 A szolgálati helyek részére a rendszeresség és a folyamatosság érdekében kiadott 

utasítások végrehajtásának ellenőrzése, mulasztás esetén a szükséges intézkedések 

alkalmazása, illetve kezdeményezése. 

 

2.6.8.1.9. Forgalmi szolgálattevők 

 

A forgalmi főelőadó és a diszpécserek irányítása és felügyelete alatt végzi feladatait. 

 

 a járatok indítása és érkeztetése, a menetrend betartásának biztosítása 

 DPX rendszer rendeltetésszerű használata a kiadott utasítások alapján 

 a vezénylés változásáról szóló írásbeli tájékoztatás átadása az autóbuszvezetők 

részére aláírás ellenében 

 a forgalmi utazószemélyzet (gépkocsivezetők) szolgálatképességének elbírálása 

 rendkívüli utazási igény jelentése, rásegítő autóbuszjáratok (fordától, menetrendtől 

eltérő) indítása 

 autóbuszok telephelyre történő beállásának engedélyeztetése a diszpécserrel 

 autóbuszok átcsoportosítása (decentrumon belül) szükség szerint más vonalakra 

 személyszállítási teljesítmények ellenőrzése 

 menetleveleken lévő teljesítmény igazolása jelentkezéskor, távozáskor, javításkor; 

 menetlevél leosztás osztott szolgálat esetén 
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 a kiadott rendelkezéseknek, utasításoknak az utazószemélyzettel történő 

megismertetése 

 A Forgalomirányítási Technológiai Kódex kötelező ismerete, a benne foglaltak 

alkalmazása 

 az utazóközönség kielégítő, udvarias tájékoztatása 

 az előírt nyilvántartások, szolgálati naplók vezetése 

 panaszkönyv kezelése 

 közérdekű bejelentések jelentése írásban; 

 talált tárgyak kezelése 

 a szolgálati hely baleseti nyilvántartási napló vezetése, üzemi baleset azonnali 

jelentése 

 rendelkezések, utasítások megszegésének jelentése; 

 a rendkívüli késések jelentése a diszpécser számára;  

 közúti balesetek, rendkívüli események azonnali jelentése; 

 szúrópróbaszerű, rendszeres ittasság vizsgálat lebonyolítsa 

 autóbuszok javítási igényének bejelentése a diszpécserszolgálat felé; 

 szolgálatának ellátása alatt helyi járatú menetjegy, napijegy árusítása (szükséges 

készletmennyiség megfeleljen a jegyfogyási igényeknek); 

 a felvett menetjegyek árával, az eladást követően folyamatosan elszámol; 

 az elszámoltató csoportnál minden hónap 01-től 12-ig kötelező a menetjegy 

rovancs elvégzése (a felvett menetjegy készletért az Mt. 180. § szerint felelősséggel 

tartozik); 

 gépkocsivezetők viszonylatjelző tábla kezelésének ellenőrzése (szükség esetén 

intézkedés), papírtábla mennyiség figyelemmel kísérése (hiány esetén a 

diszpécserszolgálattól igényelni); 

 a szolgálati helyen lévő eszközök, berendezések meglétének folyamatos 

ellenőrzése; 

 felettesei utasítására olyan eseti feladatokat is köteles elvégezni, melyek a 

munkaköri leírásban tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből 

megállapíthatóan feladatkörébe tartozónak tekinthetők vagy szükséghelyzetből 

adódnak.  

 A forgalmi feladatok ellátására vezényelt munkavállalók tevékenységének 

folyamatos ellenőrzése a vezénylőkkel együttműködve. 

 Előre nem tervezett, rendkívüli utazási igények, előre nem tervezett rendkívüli 

események (baleset) alkalmával a személyszállítási feladatokkal kapcsolatos 

szervezési, irányítási operatív intézkedések hatékony végrehajtása.  

 Folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi a menetrendszerinti közlekedés 

optimális végrehajtását és szükség esetén javaslatot tesz felettesének (utasforgalom 

kihasználtság, menetidő, stb).  

 Biztosítania kell a szolgálati hely és a területén lévő létesítmények rendben- és 

tisztántartását.  

 Szolgálati helyen alkalmazott és rendszeresített nyomtatványok (menetrendi fordák, 

menetlevél nyilvántartás, ittasság-vizsgálati napló, panaszkönyv, ellenőrzési könyv, 

rendeletek könyve) előírás szerinti használatának megkövetelése és ellenőrzése 

(talált tárgy). 

 Szervezi és irányítja a járművek esztétikai felkészültségével összefüggő 

tevékenységet. 

 Biztosítja a főtevékenységhez kapcsolódó forgalmi feladatok folyamatos ellátását 
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 Gondoskodik a szolgálati hely és a területén lévő létesítmények rendben- és 

tisztántartásáról  

 

2.6.8.1.10. Autóbuszvezetők 

 

 a szolgálati beosztás (vezénylés) kötelező tudomásulvétele, amely havi (tájékoztató 

jellegű) vagy napi (kötelező jellegű) kivitelben készül. 

 A vezénylés megfelelő időpontban és kijelölt helyen kerül kifüggesztésre a 

szolgálati helyeken. 

 A havi vezényléstől eltérő beosztást a vezénylő szóban vagy írásban közli az 

autóbuszvezetőkkel (értesítés szolgálatváltozásról), amit kötelezően tudomásul kell 

venni. A szolgálati beosztás felől az autóbuszvezető tájékozódhat 

diszpécserszolgálatnál is [a 24 órás telefonszámok: 72/224-654; 06-30/370-5851, a 

vezénylők telefonszámai: Uránváros 06-30/929-1021; Főpályaudvar 06-30/370-

5855; Kertváros 06-30/520-7644]. A telefonvonalakon történt beszélgetések 

rögzítésre kerülnek. 

 Váltórendszerben dolgozóknál a délutános műszakra való jelentkezés a vezénylésen 

megjelölt időpont és szolgálati hely. Tartalék szolgálatnál a diszpécser utasításának 

megfelelően kell eljárni. 

 

Feladata:  

 a forgalmi utasításokban, szolgálati körlevelekben foglaltak kötelező betartása, 

 a rábízott autóbusz vezetése, megóvása, karbantartása (szolgálatba jelentkezéskor 

szintellenőrzések, stb., munkavégzés alatt a jó gazda gondosságával, munkavégzés 

befejezésekor szintellenőrzések, utántöltések stb.)  

 az utazóközönség balesetmentes elszállítása 

 az utazási feltételekben foglaltak betartása, betartatása 

 a szolgálati idő alatt kötelező helyi járatú menetjegy árusítása (Az átvett menetjegy 

készletért felelősség terheli (Mt. 169. § /3/).). A menetjegy-kezelés elszámolási 

rendjét a forgalmi utasítások tartalmazzák. 

 

Eljárás szolgálatba jelentkezéskor: 

 Köteles a vezénylésen megjelölt helyen és időben munkavégzésre alkalmas 

állapotban megjelenni. Munkára alkalmas állapotban: gépjármű biztonságos 

vezetésére képes, rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, vezetői 

engedéllyel, megfelelő mennyiségű menetjeggyel (aktuális forgalmi utasítás 

szerint), nyugtatömbbel, nem áll olyan gyógyszer hatása alatt, amely a 

gépjárművezetést korlátozza, szervezetében nincs szeszesitalból származó alkohol, 

vagy alkohol származék, külseje ápolt és gondozott, tiszta, rendezett formaruhát 

visel, a szolgálati helyén egyezteti óráját a szolgálati hely órájával. 

 Fel kell venni a menetlevelet, az átvételt aláírással igazolni a menetlevél-kiadó 

könyvben. 

 A tárolótéren át kell venni a kijelölt autóbuszt és azon elvégezni az indulás előtti 

ellenőrzéseket (aktuális forgalmi utasítás és a javítókönyvben szereplő felhívás 

szerint), az autóbusz URH készülékét be kell kapcsolni és bejelentkezni, meg kell 

győződni a javítási könyv, baleseti bejelentő és az autóbusz tartozékainak 

meglétéről.  

 Járatba kell indulni (ha valamilyen okból akadályoztatva van, azonnal jelezni a 

diszpécser vagy a forgalmi szolgálattevő felé személyesen – telephelyen igénybe 
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vehető a házi telefon a heti szemlén, műhelyirodában, művezetői irodában). 

 Az autóbusz szemrevételezése után, bármilyen rendellenességet tapasztalva 

(sérülés, tartozék-, üzemanyaghiány), az autóbuszt a helyén kell hagyni, jelezni a 

szolgálatban lévő őrző-védő, diszpécser, garázsmester felé az eseményt (szolgálati 

helyen a forgalmi szolgálattevőnek), majd jelentést írni a tapasztaltakról. (Az őrző 

– védő személy jegyzőkönyvet vesz fel az eset hivatalos rendezéséhez, a bejelentés 

elmulasztása kártérítési felelősséget von maga után.)   

 A kijelölt autóbusszal jelentkezni kell a szolgálati helyen, a menetlevélen a 

jelentkezést igazoltatni kell a forgalmi szolgálattevővel. 

 Amikor az indulás nem a szolgálati helyről történik (pl. Mecsekszabolcs, Árkád, 

stb.), a szolgálati helyre érkezéskor az előző bekezdés szerint kell eljárni. 

 Osztott szolgálat esetén a fentiek szerint kell eljárni, majd a reggeli szak végén a 

menetlevelet és az autóbusz kulcsait át kell adni a forgalmi szolgálattevőnek (csak a 

forgalmi szolgálattevő és a diszpécser oszthat le menetlevelet), délután 

jelentkezéskor át kell venni a leosztott menetlevelet, a kulcsokat. Utolsó járat után a 

forgalmi szolgálattevővel igazoltatni kell a szolgálati helyről való távozás idejét. A 

telephelyen a menetlevelet személyesen kell leadni a diszpécsernek. 

 A fordában meghatározott idők szerint kell végezni a járatot mindaddig, amíg attól 

eltérő utasítást nem ad a szolgálati felettes. A fordától eltérő foglalkoztatásra szóló 

utasítás végrehajtása kötelező. 

 A feladat teljesítése után, szolgálati helyre történő átirányításnál (érkezéskor és 

távozáskor) a menetlevéllel jelentkezni kell a forgalmi szolgálattevőnél (a 

szolgálati helyen eltöltött időt a forgalmi szolgálattevő aláírásával igazolja). 

 A fordában lévő várakozási idő alatt a szolgálati helyen kell tartózkodni, mely csak 

a forgalmi szolgálattevő engedélyével hagyható el (kivéve osztott forda osztott 

ideje).  

 Szolgálati időn túl a szolgálati helyen jelen lenni tilos, kivéve a szolgálati beosztás 

megtekintését jelentő időtartamot, valamint a diszpécserszolgálatnál a szolgálati 

járatra való várakozás idejét.  

 A kijelzővel felszerelt autóbuszokkal a megfelelően átállított jelzéssel kell a 

megállóba beállni. 

 A megállóba történő beállás után az első ajtón való felszállítást kell alkalmazni az 

utazási jogosultság ellenőrzésével.  

 Járatvégzés közben a kijelölt megállóhelyeken kell az utas ki- és beszállítását 

elvégezni. 

 A járatok teljesítése között a várakozási idő alatt a szükséges napi gondozási 

feladatokat el kell végezni az aktuális forgalmi utasítás szerint. “A motor, a 

futóművek, a gumiabroncsok, a kerékanyák, a kormány és egyéb szerelvények 

állapotát, rögzítettségét.” 

 Szolgálat befejeztével a viszonylatjelző táblákat a szolgálati helyen kell hagyni, 

továbbá akkor is, ha szolgálati időn belül javítóműhelybe kerül az autóbusz. 

 A menetlevelet eseményszerűen, a valóságnak és az előírásoknak megfelelően kell 

vezetni, (esetleges téves bejegyzést, azonnal a javítási szabályoknak megfelelően 

kell javítani). 

 A telephely tároló terére teletankkal kell beállni, az autóbuszt a tárolási rend, illetve 

a szolgálatban lévő garázsmester és/vagy a fagyszolgálatos utasítása szerint kell 

elhelyezni, a napi gondozási feladatokat el kell végezni. (Az aktuális forgalmi 

utasításoknak megfelelően.) 

 A telephelyen szolgálat végén az URH készüléket ki kell kapcsolni, az akkumulátor 
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főkapcsoló kikapcsolásával a járművet feszültségmentesíteni kell.   

  A jegylyukasztó készüléken a tüskeállást műszakonként kötelező állítani.(A 

menetlevélen rögzíteni kell az átállítás előtti és utáni állapotot.) 

  A menetlevelet és az ahhoz kapcsolódó okmányokat személyesen a 

diszpécserszolgálatnál kell leadni (a délelőttös műszakban dolgozó a forgalmi 

szolgálattevőnek adja le menetlevelét és az ahhoz kapcsolódó okmányokat). 

 

Eljárás vonali meghibásodás esetén:  

 A legrövidebb időn belül értesíteni kell szolgálati felettesét a meghibásodásról.  

 Műhelybe a vonalszerelő, illetve indokolt esetben a diszpécser engedélyével lehet 

beállni, a jármű javításba adása után azonnal jelentkezni kell a diszpécsernél.  

 A műhelykocsira, mentésre várakozással eltöltött időt a szolgálati felettes 

aláírásával igazoltatni kell. 

 Autóbusztűz esetén az oltást, bejelentést követően a járművet autómentővel kell 

bevontatni a telephelyre. 

 Leszállásjelző meghibásodása esetén, – ha a forgalom megkívánja – úgy kötelező 

közlekedni, hogy a megállóhelyeken meg kell állni, és azt az ajtót kinyitni, ahol a 

leszállásjelző nem működik (akkor is, ha a többi ajtónál leszállási szándékot nem 

jeleztek). 

 Javítást, szerelést, átalakítást autóbuszvezető nem végezhet és a javítási munkában 

sem vehet részt, ez munkavédelmi szempontból szabálytalan. 

 Az autóbusz javításával, karbantartásával kapcsolatos garázsmesteri utasítást 

kötelező végrehajtani. 

 
Eljárás közúti baleset esetén:  

 Közúti baleset bekövetkezésekor azonnal meg kell állni, a helyszínt elhagyni tilos! 

 Személyi sérülés, külföldi gépjárművel való baleset, vétkesség tisztázatlansága 

esetén mindenképpen rendőrt kell hívni és vállalati helyszínelőt kell kérni. 

 Baleseti bejelentőt mindenkor ki kell tölteni (a bejelentő hátoldalán a kitöltési 

útmutató megtalálható!). Minden esetben egyéni jelentőlapot kell írni (a jelentőlap 

tartalmazza a dátumot, az autóbusz forgalmi rendszámát, az esemény rövid leírását, 

hivatkozást a vétkességre, az autóbuszban történt kárra, az érintett dolgozó 

olvasható nevét és az általa megtett konkrét intézkedést).  

 A baleseti bejelentő egyik példányát, egyéni jelentőlapját a menetlevélhez csatolva, 

a diszpécsernek vagy a forgalmi szolgálattevőnek át kell adni (vállalati helyszínelés 

esetén a baleseti bejelentőt a helyszínelőnek kell átadni).  

 A baleseti bejelentő másik példányát az idegen gépkocsivezetőnek, egyéb kár 

esetén a károsultnak kell átadni.   

 Amennyiben az idegen megállás nélkül elhagyja a helyszínt, és az autóbuszban kárt 

okozott, mindenképpen rendőrt kell hívni, a helyszín elhagyása nélkül. 

 Kötelező a legrövidebb időn belül a heti szemlén a sérülési naplóba a sérülést 

beíratni, majd a forgalomvezetőnél a kárjegyzőkönyv felvétel miatt megjelenni.  

 Hirtelen fékezés után meg kell állni, megkérdezni az utasokat, hogy megsérült–e 

valaki, szükség esetén mentőt kell hívni (jelentőlapot kell írni az eseményről, akkor 

is, ha sérülést nem jelez utas). 

 Baleset, kár esetén az utast a Millennium Üzletházba, az Ügyfélszolgálati Irodába 

kell irányítani. 

 Idegen tűz oltása esetén, az idegen jármű és vezetője, vagy tűz károsultja adatait 

jelentőlapra kell vezetni és a jelentőlapot a menetlevélhez kell csatolni.   
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Eljárás betegség esetén:   

 A betegség tényét a legrövidebb időn belül jelezni kell a vezénylőnek, illetve a 

diszpécserszolgálatnak. 

 Amennyiben az orvos megállapítja a keresőképtelenséget a nagyalakú “Orvosi 

igazolás a keresőképtelenség állományba vételről” okmányt személyesen kell a 

vezénylőnek átadni, illetve a betegség folytonosságát igazoló orvosi igazolásokat is 

(járásképtelenség esetén a hozzátartozóval kell eljuttatni a vezénylőhöz).  

 Az orvosnál való eseti megjelenést, ha az a szolgálati idő része, orvosi igazolással 

kell bizonylatolni.  

 Szolgálati időn kívüli és úti balesetről a TB ügyintézőnél jegyzőkönyvet kell 

készíttetni! 

 

Eljárás munkabaleset (üzemi baleset) esetén:  

 Munkabalesetnek minősül a szolgálati idő alatt, munkavégzés közben, illetve a 

munkával összefüggésben bekövetkezett baleset.  

 E balesetet azonnal, haladéktalanul jelezni kell a közvetlen felettesnek (forgalmi 

szolgálattevő, diszpécser). 

 Amennyiben a baleset betegállományt eredményez, az eseményt Társaság  

munkavédelmi feladatot ellátó szakemberének kötelező jelenteni. 

 

Eljárás talált tárgy esetén:  

 A forduló állomáson és a végállomáson az autóbuszt át kell vizsgálni, talált tárgy 

esetén a szolgálati helyen lévő “Talált tárgy jelentés”-t kitölteni, majd a tárggyal 

együtt átadni a forgalmi szolgálattevőnek, illetve a diszpécsernek.  

 

Utazóközönség tájékoztatása:  

 Az utazóközönséget röviden, tömören, tárgyszerűen tájékoztatni kell, azonban 

vezetés közben a beszélgetést kerülni kell!  

 Szükségszerű intézkedés esetén az utasokkal szemben határozottnak, de 

előzékenynek és udvariasnak kell lenni!  

 A vitás helyzeteket higgadtan, fegyelmezetten kell kezelni, a konfrontációt minden 

esetben kerülni kell. 

 

 Az utazásból történő kizárás szabályait maradéktalanul kell alkalmazni :  

 Az utazásból ki kell zárni azt, aki az utazás feltételeit nem tartja be, a fertőző 

beteget, a kísérő nélkül utazó 6 éven aluli gyermeket, illetve magatehetetlen 

személyt, aki robbanás- és tűzveszélyes anyagot (benzin, gázolaj, fűtőolaj, hígító), 

5 kg-nál nagyobb töltőtömegű propán-bután gázpalackot kíván az autóbuszon 

szállítani. 

 

2.6.8.1.11. Adatfeldolgozó 
 

Autóbuszok menetleveleinek feldolgozási feladatai: 

 menetlevelek alaki és tartalmi ellenőrzése 

 gépi feldolgozásra alkalmassá tétele, kódolása 

 számítógépre való adatfelvitel  

 adatok nyilvántartása, tárolása 

 menetlevelek csoportosítása, tárolása, irattározása 
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 menetlevelek adatainak közlése bérelszámoláshoz, üzemanyag elszámolásához, 

forgalmi km teljesítmény méréséhez, egyéb forgalmi helyzetek elemzéséhez és 

ellenőrzéséhez 

 Felelőssége: az adatfelvitel határidőre történő és pontos elvégzéséért teljes 

felelősséggel tartozik. 

 

2.6.8.1.12. Utasszámlálók 

 

 A menetrendszerinti személyszállítás közben feletteseivel egyeztetett időpontban és 

helyen az utasok számba vétele. 

 
 

2.6.10. Üzemeltetési és Fejlesztési Igazgató 

Feladatai: 

 

 A személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges gépjárművek üzemeltetési 

és karbantartási feladatainak ellenőrzése a Társaság hosszú távú érdekeinek, 

valamint éves üzleti tervének egyidejű figyelembevételével. 

 Szervezi, egyezteti és irányítja a Társaság beruházásait és fejlesztéseit. 

 A beruházások és a fejlesztések megvalósításában közvetlenül részt vesz, felügyeli 

azok költséghatékony végrehajtását. 

 A szervezet fejlesztésére, a hatékonyság növelésére és a szolgáltatási színvonal 

emelésére javaslatot tesz, részletes tervet dolgoz ki. 

 A műszaki feladatokhoz tartozó beszerzésekben, közbeszerzésekben részt vesz. 

 Az üzleti terv és a közszolgáltatási jelentés elkészítésében közreműködik, azokhoz 

adatokat szolgáltat. 

 

2.6.10.1. Műszaki osztály 

Vezetője: Műszaki vezető 

 

2.6.10.1.1. Műszaki vezető 

Feladata:  

 

 A műszaki szakterületen belül ellátandó feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó 

tevékenységek szervezése, irányítása, ellenőrzése.  

 A javítás, üzemeltetés folyamatához kapcsolódó szabályzatok felügyelete.  

 Társaság műszaki feladataihoz tartozó beszerzésekben, közbeszerzésekben való 

részvétel.  

 A Társaság anyaggazdálkodási és gépjármű üzemeltetési tevékenységének 

felügyelete, irányítása, ellenőrzése, valamint az ezen a szakterületeken dolgozók 

munkaköri leírásának elkészítése.  

 Gondoskodik a személyszállítás lebonyolításhoz szükséges gépjárművek 

üzemeltetési és karbantartási feladatainak elláttatásáról, ellenőrzi azt, a Társaság 

hosszú távú érdekeinek valamint éves üzleti tervének egyidejű figyelembevételével.  

 A javítás, üzemeltetés folyamatához kapcsolódó szabályzatok elkészíttetése és 

karbantartása.  

 A gépjárművek üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos beszerzések és 

javítások engedélyezése.  
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 Tervezi és ellenőrzi a javítási költségek alakulását, a gumiabroncs gazdálkodást és 

a járművek garanciális javítását.  

 A beszerzésekkel és javításokkal kapcsolatos teljesítések és beérkező számlák 

ellenőrzést követő igazolása, utalványozása. 

 Gépjárműjavítással kapcsolatos költségek alakulásának elemzése, ellenőrzése a 

raktár működési rendjének ellenőrzése.  

 A gépjárművek üzemeltetésének hatósági engedélyeztetéséhez kapcsolódó 

folyamatok elvégeztetése.  

 A Közszolgáltatási jelentés elkészítéséhez szükséges adatok szolgáltatása.  

 

2.6.9.1.1.1. Anyaggazdálkodási osztály 

Vezetője: Anyaggazdálkodási vezető 

 

2.6.9.1.1.1.1. Anyaggazdálkodási vezető 

 

 irányítja a személyszállítás lebonyolításához szükséges gépjárművek üzemeltetését 

biztosító anyaggazdálkodási feladatokat, felügyeli a beszerzési és a raktározási 

tevékenységet 

 tervezi és ellenőrzi az üzemanyag, a kenőanyag, illetve a fagyálló-hűtőfolyadék 

felhasználás mennyiségét és a költségek alakulását 

 előre jelzi az anyag, az alkatrész a kisfődarab és a fődarab felhasználás várható 

mennyiségét, ellenőrzi a költséghatékony gazdálkodást 

 részt vesz a Társaság műszaki feladataihoz tartozó beszerzésekben, 

közbeszerzésekben   

 biztosítja a gépjárművek folyamatos üzemeltetéséhez szükséges beszerzési és 

ellátási feladatok műszaki feltételeit 

 minősíti a beszállítókat, a teljesítést és a beérkező számlákat ellenőrzés után 

igazolja  

 irányítja az energetikai feladatok végrehajtását 

 működteti az üzemanyag-töltőállomást 

 szervezi az ingatlanok karbantartási, felújítási és javítási tevékenységét 

 a gépjármű üzemeltetési vezetőt akadályoztatása és távolléte esetén helyettesíti 

 

2.6.9.1.1.1.1.1. Anyagbeszerző gondnok 

 

 Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tárgyalásokat a már meglévő 

beszállítókkal.  

 Tartja a kapcsolatot a beszállító partnerekkel, a beszerzési feladatokat végrehajtja.  

 Részt vesz a Társaság műszaki feladataihoz tartozó beszerzésekben, 

közbeszerzésekben való részvétel  

 A beszerzés során legalább két beszállítótól kér ajánlatot, kivéve, ha az adott anyag, 

alkatrész vonali meghibásodása elhárítása miatt azonnal felhasználásra kerül.  

 A beérkezett árajánlatok közül a minősítési szempontok alapján meghatározott 

legelőnyösebb ajánlattevőtől kell az árut beszereznie.  

 Az árubeszerzés előtt mennyiségi egyeztetést végez a raktárral és a szállítókkal.  

 A beszállított árut a Társaság raktárában leadja, a számla, illetve a szállítólevél 

alapján felmerülő kérdéseket a legrövidebb időn belül tisztázza, egyezteti  

 Kezeli a minőségi és mennyiségi reklamációkat, illetve a beszállítóktól kapott 

termékmintákat.  
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 Tájékoztatja az anyaggazdálkodási vezetőt a beszállítókkal kapcsolatban felmerült 

problémákról.  

 A szállítók garanciális vállalásait tartalmazó dokumentumokat továbbítja, a 

pénzügyi elszámolásokról visszacsatolást kér.  

 Havonta összesíti és elemzi az árucsoportokra vonatkozó beszerzési adatokat, 

negyedévenként kimutatást és jelentést készít.  

 Munkavégzésekor a Társaság tulajdonát képező gépjárművet csak a munkakörében 

meghatározott feladatok elvégzéséhez használja, menetlevelét naprakészen vezeti.  

 Javaslatot tesz új beszállítók megkeresésére, illetve a raktári készletek feltöltésére.  

 

Gondnokként:  

 

 a Tüke Busz Zrt. működési területén a saját és bérelt ingatlanok, helyiségek 

üzemeltetéséhez szükséges fenntartási feladatok ellátása, kiemelt tekintettel a 

Tüskésréti úton lévő Javítóbázisra  

 tervet készít az elvégzendő szezonális tevékenységekről (klímák, fűtőrendszerek 

ellenőrzése stb.) 

 működteti az ingatlanokat (gondoskodik a takarításról, szemétszállításról, stb.); 

 gondoskodik a javítási és felújítási munkálatok elvégeztetéséről; 

 tervet készít az elvégzendő szezonális tevékenységekről (klímák, fűtőrendszerek 

ellenőrzése stb.); 

 kapcsolatot tart a gondnoki tevékenységhez kapcsolódó helyi vállalkozókkal, 

valamint  önkormányzati cégekkel 

 egyeztetve az anyaggazdálkodási vezetővel szervezi és irányítja a karbantartó, 

telephely-karbantartók és takarító tevékenységét; 

 elősegíti a környezetvédelmi előírások betartását, részt vesz a szennyeződések 

kezelésében, megszüntetésében; 

 gondoskodik a javítóműhely teljes területének rendben tartásáról 

 a Munkáltató szükség szerint ügyelet-készenlétet rendelhet el, mely során 

rendelkezésre kell állnia; 

 munkájáról köteles rendszeresen - írásban és szóban egyaránt -  beszámolni,  

felettese és az anyaggazdálkodási vezető, valamint alkalomszerűen a műszaki 

vezető felé 

 

 

 

 

2.6.9.1.1.1.1.1.1. Karbantartók, takarítók 

 

 A Társaság működési területén lévő épületek és bérelt helyiségek üzemeltetéséhez 

szükséges fenntartási feladatok ellátása. 

 A társaság területén található mérőórákat (víz, gáz, villany) havonta két alkalommal 

köteles leolvasni (tárgyhó 10-én és 20-án) és azokat az energetikus részére átadni. 

 A Sztárai Mihály utca 6. szám alatti végállomáson a víztisztító és olajleválasztó 

rendszert ellenőrzi havonta legalább egy alkalommal (szükség esetén gyakrabban). 

 Munkakörébenem tartozó feladatokat is köteles ellátni, ez azonban beosztására, 

korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel rá nézve 

aránytalan sérelemmel nem járhat. 
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 A munkavállaló – különösen indokolt esetben – munkakörébe nem tartozó munkát 

is köteles elvégezni, ez azonban beosztására, korára, egészségi állapotára vagy 

egyéb körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel nem járhat.  

 

2.6.9.1.1.1.1.2. Raktár 

Vezetője: Raktárvezető 

 

2.6.9.1.1.1.1.2.1. Raktárvezető 

 

 Tüke Busz Zrt. működéséhez és a járművek üzemeltetéséhez szükséges anyagok, 

alkatrészek, eszközök beszereztetésének előkészítése, raktározása és kiadása az 

írásos megrendelésen szereplő mennyiség alapján a szükséges bizonylatok 

kitöltésével.  

 Anyag, alkatrész bevételeztetése 

 A raktári készlet folyamatos karbantartása (minimális-maximális készlet, elfekvő 

készlet, garanciális adatok, egyéb beállításával). 

 A raktári bizonylatok pontos kitöltése, a számítógépes nyilvántartás naprakész 

vezetése.  

 Garanciális események írásban történő jelzésének, kimutatások készítésének 

ellenőrzése. 

 Gumiabroncs készlet, felhasználás nyilvántartásának ellenőrzése.  

 Kenőanyagok és egyéb segédanyagok (pl. fagyálló) nyilvántartása, a felhasználás 

ellenőrzésének, értékelésének ellenőrzése.  

 Az anyagbeszerzők munkájának segítése, írásban történő tájékoztatása a 

beszerzendő anyagokról  

 A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhellyel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, 

illetve a megfelelő dokumentáció ellenőrzése.  

 A raktárosok munkavégzésével összefüggő vezénylések elkészítése  

 Selejtezések előkészítése 

 A munkakörére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

előírások betartása és betartatása.  

 A Raktárkezelési szabályzatban rögzítettek betartása, betartatása, valamint a 

közvetlen felettes tájékoztatása a szabályzatban szükséges módosításokról. 

 A mulasztással, vagy gondtalan munkavégzéssel előidézett károkozásért anyagilag 

és munkajogilag is felelős. 

 A leltárfelelősség a raktárban dolgozók között egyenlő arányban oszlik meg, 

mértékét a Csoportos leltár – felelősségi megállapodás, a Munka Törvénykönyve és 

a Tüke Busz Zrt. Kollektív Szerződése határozza meg.  

 

2.6.9.1.1.1.1.2.1.1. Raktáros 

 

 A Tüke Busz Zrt. működéséhez és üzemeltetéséhez szükséges anyagok, 

alkatrészek, eszközök beszereztetése, raktározása, kiadása az írásos megrendelésen 

szereplő mennyiségen a szükséges bizonylatok kitöltésével. 

 A raktári készlet folyamatos karbantartása. 

 A raktári bizonylatok pontos kitöltése, a számítógépes nyilvántartás naprakész 

vezetése.  

Felelős: 

 A Raktározási Szabályzat maradéktalan betartásáért.  
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 A mulasztással, vagy gondtalan munkavégzéssel előidézett károkozásért anyagilag 

és munkajogilag is felelős. 

 A leltárfelelősség a raktárban dolgozók között egyenlő arányban oszlik meg, 

mértékét a Csoportos leltár – felelősségi megállapodás, a Munka Törvénykönyve és 

a Tüke Busz Zrt. Kollektív Szerződése határozza meg.  

 

2.6.9.1.1.1.1.2.1.2. Raktári adminisztrátor 

 

 A Tüke Busz Zrt. működéséhez és a járművek üzemeltetéséhez szükséges anyagok, 

alkatrészek eszközök beszereztetése, raktározása és kiadása az írásos 

megrendelésen szereplő mennyiség alapján a szükséges bizonylatok kitöltésével.  

 Anyag, alkatrész bevételezésének elvégzése.  

 A beérkező javítási adatlapok és számlák továbbítása.  

 Gondoskodik a számlák, iratok irattárba helyezéséről, valamint selejtezéséről, 

valamint selejtezésük engedélyeztetéséről.  

 A raktári készlet folyamatos karbantartása (minimális – maximális készlet, elfekvő 

készlet, garanciális adatok, egyéb beállításával). 

 A raktári bizonylatok pontos kitöltése, a számítógépes nyilvántartás naprakész 

vezetése.  

 Garanciális események írásban történő jelzése a raktárvezető részére. 

 Gumiabroncs készlet nyilvántartása, a felhasználás rögzítése.  

 Kenőanyagok és egyéb segédanyagok (pl. fagyálló) nyilvántartása. 

 Selejtezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése.  

 A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhellyel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.  

 Anyaggazdálkodási Osztály munkavállalói részére jelenléti ívet készít, melyből a 

zárást a bérelszámolás részére határidőre elkészíti.   

 

2.6.9.1.1.1.1.2.1.3. Raktári készletgazda 

 

 A Tüke Busz Zrt. működéséhez és üzemeltetéséhez szükséges anyagok, 

alkatrészek, eszközök beszereztetése, raktározása, kiadása az írásos megrendelésen 

szereplő mennyiségen a szükséges bizonylatok kitöltésével. 

 Cikkszámtörzs karbantartása  

 A raktári készlet folyamatos karbantartása, optimalizálása, anyaghiányok kezelése. 

 Beszerzési források felülvizsgálata, kedvezőbb lehetőségek felkutatása 

 A beszerzésre kerülő anyagok, alkatrészek megfelelőségének vizsgálata, szükséges 

dokumentumok beszerzése  

 A raktári bizonylatok pontos kitöltése, a számítógépes nyilvántartás naprakész 

vezetése.  

 Szükség esetén raktáros munkakör ellátása. 

 

2.6.9.1.1.1.1.3. Energetikus 

 

 Energiaszolgáltatók által, a Tüke Busz Zrt. részére kibocsátott számlák tartalmi 

ellenőrzése, leigazolása.  

 Energia beszámoló elkészítése 

 Energetikai audit elkészítésében segítséget nyújt 

 Menetlevelek kiadása, ellenőrzése 

 Üzemanyag megtakarítás elszámolása 



 

Tüke Busz Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat 

 
57  

 Üzemanyag program kezelése 

 Tankoló kártyák, valamint a gépkocsikat beazonosító korongok nyilvántartása, 

kezelése 

 Új belépő esetén gondoskodik az üzemanyag tankoló kártya átvételéről, annak 

beazonosíthatósága miatt a kútkezelő informatikai rendszerbe történő 

regisztrációjáról 

 Üzemanyag– és energia felhasználásról kimutatás készítése  

 Év végi leltárösszesítés elkészítése a gépjárműállományról 

 Gondoskodik az üzemanyag kiszolgáló egységhez tartozó tartályok üzemanyaggal 

való ellátásáról 

 Üzemanyag lefejtést követően, ha a szállító jármű berendezése által kinyomtatott 

bizonylaton szereplő 15 °C-on kimért mennyiség és a szállítólevélen szereplő 15 

°C-os mennyiség között az eltérés 0,5%-nál nagyobb, abban az esetben azonnal 

intézkedik, felveszi a kapcsolatot a MOL NYrt. képviselőjével 

 AZ  Üzemanyag Naplóban szereplő adatokat egyezteti, ill. ellenőrzi az üzemanyag 

nyilvántartó rendszer adataival 

 A tankolási adatok exportálása után ellenőrzi azokat, majd feladást készít a Libra- 

és menetlevél programba 

 Elektronikus úton elkészíti a felhasznált üzemanyag után visszaigényelhető 

jövedéki adó elszámolásához a napi üzemanyag kivételezéséről készült 

elektronikus listát. Amennyiben szükséges, javítja a listán szereplő 

rendszámadadtokat az üzemanyagkúton készült jegyzőkönyvek alapján. A javított 

adatokról listát készít, amely a jövedéki adó elszámolásához szükségszerűen 

kiállított jegyzőkönyv mellékleteként szolgál. 

 Az üzemanyagkészletről és az Ad-Blue adalékanyag készletről havonta leltárt 

készít  

 Szükség szerint a gépkocsivezetők munkáltatójának tájékoztatása 

 

 

2.6.9.1.1.1.1.4. Beszerzési csoport 

 

Az anyaggazdálkodási vezető közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egység. 

 

2.6.9.1.1.1.1.4.1. Anyagbeszerzők 

 

 Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tárgyalásokat a már meglévő 

beszállítókkal.  

 Tartja a kapcsolatot a beszállító partnerekkel, a beszerzési feladatokat végrehajtja.  

 A beszerzés során legalább két beszállítótól kér ajánlatot, kivéve, ha az adott anyag, 

alkatrész vonali meghibásodása elhárítása miatt azonnal felhasználásra kerül.  

 A beérkezett árajánlatok közül a minősítési szempontok alapján meghatározott 

legelőnyösebb ajánlattevőtől kell az árut beszereznie.  

 Az árubeszerzés előtt mennyiségi egyeztetést végez a raktárral és a szállítókkal.  

 A beszállított árut a Társaság raktárában leadja, a számla, illetve a szállítólevél 

alapján felmerülő kérdéseket azonnal tisztázza.  

 Kezeli a minőségi és mennyiségi reklamációkat, illetve a beszállítóktól kapott 

termékmintákat.  

 Tájékoztatja az anyaggazdálkodási vezetőt a beszállítókkal kapcsolatban felmerült 

problémákról.  
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 A szállítók garanciális vállalásait tartalmazó dokumentumokat továbbítja, a 

pénzügyi elszámolásokról visszacsatolást kér.  

 Havonta összesíti és elemzi az árucsoportokra vonatkozó beszerzési adatokat, 

negyedévenként kimutatást és jelentést készít.  

 Munkavégzésekor a Társaság tulajdonát képező gépjárművet csak a munkakörében 

meghatározott feladatok elvégzéséhez használja, menetlevelét naprakészen vezeti.  

 Javaslatot tesz új beszállítók megkeresésére, illetve a raktári készletek feltöltésére.  

Felelős: 

 A felsorolt feladatok szakszerű elvégzéséért.  

 Az általa beszerzett anyagok, alkatrészek mennyiségi és minőségi átvételéért.  

 Mulasztással, vagy gondatlan munkavégzéssel előidézett károkozásért anyagilag és 

munkajogilag is felelős.  

 A munkakörére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

előírások betartása.  

 

2.6.9.1.1.2. Gépjármű üzemeltetési osztály 

Vezetője: Gépjármű üzemeltetési vezető 

 

2.6.9.1.1.2.1. Gépjármű üzemeltetési vezető 

 

 Irányítja a személyszállítás lebonyolításához szükséges gépjárművek üzemeltetési 

és karbantartási feladatait. 

 Tervezi és ellenőrzi a javítási költségek alakulását, a gumiköpeny gazdálkodást és a 

járművek garanciális javítását. 

 Biztosítja a gépjárművek folyamatos üzemeltetésének és karbantartásának műszaki 

feltételeit. 

 Minősíti a javításokat, a teljesítést és a beérkező számlákat ellenőrzés után igazolja. 

 Elvégezteti a gépjárművek üzemeltetésének hatósági engedélyeztetését. 

 Felügyeli a biztosítási ügyintézés folyamatát és a kártérítési eljárást. 

 Ellenőrzi a saját és az idegenhibás káreseményekről készített nyilvántartást. 

 Az anyaggazdálkodási vezetőt akadályoztatása és távolléte esetén helyettesíti. 

 

 

 

 

 

 

2.6.9.1.1.2.1.1. Gépjármű üzemeltetési csoport 

Vezetője: Gépjármű üzemeltetési csoportvezető 

 

2.6.9.1.1.2.1.1.1. Gépjármű üzemeltetési csoportvezető 
 

 Irányítja a személyszállítás lebonyolításához szükséges gépjárművek heti 

átvizsgálásához tartozó ellenőrzési feladatokat.  

 Tervezi és ellenőrzi a javítási és karbantartási munkaóra ráfordítás alakulását, a 

gumiköpeny gazdálkodást és a járművek garanciális javítását.  

 Biztosítja a gépjárművek folyamatos üzemeltetéséhez és karbantartásához 

kapcsolódó technológia megtervezését és a műszaki feltételrendszer kidolgozását.  

 Minősíti a javításokat, a teljesítést és a beérkező számlákat ellenőrzés után igazolja.  
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 Elvégezteti a gépjárművek üzemeltetésének hatósági engedélyeztetését.  

 Felügyeli a biztosítási ügyintézés folyamatát és a kártérítési eljárást.  

 A kártérítési eljárás során részt vesz a munkavállalói egyeztetéseken.  

 Nyilvántartást vezet a saját és az idegenhibás kráeseményekről.  

 A műhelyvezetőt akadályoztatása és távolléte esetén helyettesíti.  

Felelős:  

 Mulasztással vagy gondatlan munkavégzéssel előidézett károkozásért anyagilag és 

munkajogilag is felelős.  

 A munkakörére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

előírások betartása.  

 

2.6.9.1.1.2.1.1.1.1. Műszaki technológus 

 

 Feladata a  Tüke Busz Zrt. és a Javító-karbantartó Üzemek közötti operatív 

kapcsolat biztosítása. 

 A járművek karbantartásának, javításának megszervezése, irányítása, ellenőrzése, a 

forgalmi és műszaki kapacitások összehangolása. 

 Figyeli a karbantartási rendszerben előírt műveletek (heti szemle, műszaki vizsga, 

km-hez kötött átvizsgálás, szemle, olajcserék) határidőben való teljesítését, a 

végrehajtás előírás szerinti dokumentálását. 

 A szemlehatárok túllépését kivizsgálja és javaslatot készít a mulasztók felelősségre 

vonására. 

 A fenntartási tevékenység számláinak, tartalmának rendszeres vizsgálata, az 

esetleges reklamáció érvényesítése, a kifogástalan számlák igazolása és továbbítása 

a Gazdasági Osztálynak. 

 Garanciális javítások érvényesítése, 

 Fődarabok felújításának nyomon követése, 

 Karambolos javításokkal kapcsolatos ügyintézés, 

 Kötbérszámítás, számítógépes nyilvántartás vezetése. 

 

2.6.9.1.1.2.1.1.1.1.1. Heti szemlés csoport 

 

 autóbuszok napi vizsgálatának végzése a kiadott technológiai utasítás szerint, 

 autóbuszok üzembiztos forgalomba állásának segítése, 

 autóbuszok hűtő és kenő és egyéb folyadékainak ellenőrzése, szükség szerinti 

utántöltése. 

 

2.6.9.1.1.2.1.1.1.2. Műszaki asszisztens 

 

 feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokban, a Társaság szabályzataiban és 

utasításaiban leírtaknak megfelelően látja el. 

 autóbuszok, egyéb gépjárművek biztosításával kapcsolatos ügyintézés 

 káreseményekkel kapcsolatos ügyintézés (sajáthibás, idegenhibás stb.) 

 hatóságokkal történő kapcsolattartás 

 negyedévente jelentés készítése a káreseményekről, függőben lévő ügyekről 

 szabályzatok és utasítások nyilvántartása 

 munkahelyi vezetők bérfeladásának elkészítése 

 munkahelyi vezetők kiadott szabadságának ellenőrzése  
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 levelezések bonyolítása 

 

2.6.9.1.1.2.1.2. Műszaki ügyintéző 

 

 A személyszállítás lebonyolításához szükséges gépjárművek üzemeltetési, 

karbantartási és javítási feladataihoz, illetve az anyaggazdálkodási (a beszerzési és 

a készletgazdálkodási) tevékenységhez, valamint az ingatlanok felújítási, 

karbantartási és javítási műveleteihez kapcsolódó bizonylatolási rendszer 

ellenőrzése, a működési folyamatok vizsgálata és elemzése. 

 Szemleütemezéseket készít az autóbuszokra és az egyéb gépjárművekre 

vonatkozóan, a kötelező átvizsgálásra, a műszaki vizsgára, a fődarab cserére, az 

olajcserére, vezeti a szerviz kartonokat.  

 Ellenőrzi a napi gondozás, a heti szemle, a szemle, a kötelező átvizsgálás, a 

műszaki vizsga, a fődarab csere, az olajcsere határidőben való teljesítését és a 

végrehajtás előírás szerinti dokumentálását. 

 Vezeti és karbantartja az autóbuszok és az egyéb gépjárművek törzslapjait a 

számítógépes programban (km teljesítés, fődarab cserék adminisztrálása). 

 Ellenőrzi az autóbuszok és az egyéb gépjárművek forgalmi engedélyeit 

 A gépjármű üzemeltetési szakterület munkatársai részére jelenléti ívet készít, a havi 

zárást követően az igazolt munkaidő nyilvántartást a bérelszámolás részére átadja. 

 A műszaki szakterület munkatársainak bérlapjait meghatalmazás alapján kiosztja. 

 A műszaki adminisztrátor, a műszaki asszisztens és a raktári adminisztrátor 

akadályoztatása vagy távolléte esetén azok helyettesítése. Helyettesítés esetén a 

műszaki adminisztrátor, a műszaki asszisztens és a raktári adminisztrátor 

munkaköri leírásában szereplő feladatok az érvényesek. 

 

2.6.9.1.1.2.1.3. Műhelyvezető 

 

 A gépjármű üzemeltetési vezető közvetlen irányítása alatt dolgozó, a Társaság 

gépjármű javító műhelyének gépjárműjavítási tevékenységért közvetlenül felelős 

vezető. 

 Tüke Busz Zrt. javítóbázisának irányítása.  

 A Javítóbázis munkavállalói részére vezénylést készít 

 Járműfenntartási, üzemeltetési, karbantartási és javítási intézkedési tervek 

készítése, végrehajtása.  

 A járművek karbantartásának, javításának megszervezése, irányítása, ellenőrzése, a 

forgalmi igények és műszaki kapacitások összehangolása.  

 Az autóbuszok szemléinek – napi km teljesítéshez kötött, műszaki vizsga – 

valamint a bemérések, olajcserék határidőben történő teljesítése.  

 A járműüzemeltetésben közreműködő munkatársak tevékenységének irányítása, 

ellenőrzése különös tekintettel a járművek javításának megrendelésére, a javítások 

anyag- és munkaidő ráfordításának figyelése, indokoltságának ellenőrzése, 

igazolása, javításból visszavétele, forgalomba helyezése.  

 Környezetvédelmi előírások betartása (füstölés, olaj- és fagyálló csepegés).  

 Fenntartási tevékenység számláinak, költségeinek rendszeres vizsgálata, 

ellenőrzése, indokoltságának igazolása, esetleges reklamáció érvényesítése. 

 Munka- és tűzvédelemmel, fogalombiztonsággal kapcsolatos előírások betartása, 

valamint az ezekhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

rendelkezésére álló számítógépes nyilvántartások vezetése.  
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 Kapcsolattartás a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, illetve beszállítókkal, 

javítóműhelyekkel.  

 A gépjármű üzemeltetési csoportvezetőt akadályoztatása és távolléte esetén 

helyettesíti. 

 

Döntési hatásköre:  

 a javítások szükségességéről, a műszaki kapacitás és a forgalmi igények 

összehangolásával.  

 a túlfogyasztó, a környezetszennyező és a karambolos járművek javításáról.  

 

Ellenőrzési és utasítási jogköre:  

 Ellenőrzési tevékenységet munkaidőben és esetenként szúrópróbaszerűen köteles 

ellátni.  

 Intézkedési joga a járműüzemeltetés munkatársai és a gépjárművezetők irányában 

van.  

 

Felelős:  

 A Tüke Busz Zrt. üzemeltetési és fenntartási tevékenység ellátásáért.  

 Az autóbusz kapacitás gazdaságos üzemeltetéséért.  

 A beosztott dolgozók munkájáért, a munkafegyelemért.  

 A mulasztással vagy gondatlan munkavégzéssel előidézett károkozásért anyagilag 

és munkajogilag is.  

 

2.6.9.1.1.2.1.3.1. Műszakvezető 

 

 Feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokban, a Társaság szabályzataiban és 

utasításaiban leírtaknak megfelelően látja el. 

 Az autóbuszok javításával, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 A Tüke Busz Zrt. és a Szakműhelyek között operatív kapcsolat biztosítása, a 

forgalmi és műszaki kapacitások összehangolása. 

 A km teljesítéshez kötött szemle, egyéb átvizsgálások, javítások, műszaki vizsgák, 

bemérések, olajcserék elvégzésének irányítása, ellenőrzése, határidőben való 

teljesítése. 

 A javításra leadott járművek leltár szerinti átvétele. 

 Munkalap megnyitás. 

 Vállalási határidők teljesítése. 

 Garanciális javítások érvényesítése. 

 Környezetvédelmi előírások betartatása (füstölés, olajcsepegés). 

 A járművek javításának, karbantartásának irányítása, megrendelése, a javítások 

anyag-és munkaidő ráfordítás, indokoltságának ellenőrzése, igazolása. 

 Tanúsítja az általa irányított javítások megfelelőségét, a jármű forgalomba 

helyezhetőségét.  

 Gondoskodik a járművek javításból történő visszaadásáról, illetve az adott 

telephelyre történő mozgatásáról. 

 A kijavított gépjármű készre jelentése a forgalom felé. 

 A javítási dokumentáció összeállítása (hibafelvételi lap, munkalap, anyag 

felhasználási lap, átadás-átvételi lap) 

 A javítás rögzítése a számítógépes programban. 

 A javítási dokumentáció irattárolásáról gondoskodik. 
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 A javítások, karbantartások, javítás során észlelt indokolatlan munkaidő- és 

anyagfelhasználást a szakműhelyek vezetőivel, illetve a Társaság műszaki 

technológusával, (továbbiakban szolgálati felettes) egyezteti. 

 Véleményeltérés esetén a javítókönyv aláírását megtagadja és az eseményt 

szolgálati felettesének írásban jelenti. 

 Azokkal a gépkocsikkal kapcsolatos áthúzódó javító gépkocsikat és az egyéb 

feladatokat, melyek munkaideje alatt nem készültek el, tételesen átadja, illetve 

átveszi. 

 Gépkocsik átadás-átvételének előírásszerű lebonyolítása, gépkocsi leltár végzése. 

 Ellenőrzi a járművek külső-belső esztétikai állapotát, tartozékainak, 

felszereléseinek meglétét (tűzoltó készülék, „B”tip. eü. doboz, forgalmi engedély 

másolat, feliratok, emblémák, padlózat állapota, egyéb). 

 A tele tank rendszer ellenőrzése. (beöntő-nyílás plombálása)  

 Az autóbuszok szennyezettségének ellenőrzése után, ha szükséges mosást és 

takarítást rendel el és mosójegyet ad ki. 

 Olajszintek, illetve hűtőfolyadék szintek ellenőrzése, szükség szerinti utántöltésére 

utasítást ad. 

 Ellenőrzi az üzemanyagtöltés folyamatát és megtörténtét, illetve szükség esetén 

segíti a gépkocsivezetőket. 

 A gépjárművek hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése, szükség szerinti utántöltése. 

 Gépjárművek üzemképessé tétele (fagymentesítés). 

 A hatáskörét meghaladó problémát jelenti a közvetlen felettesének. 

 

Döntési hatásköre: 

 Dönt a javítások szükségességéről a műszaki kapacitás és forgalmi igények 

összehangolásával.  

 Dönt a túlfogyasztó, a környezetszennyező és a karambolos járművek javításáról, 

fényezéséről. 

 Ellenőrzési tevékenységét a felsorolt szakmai feladatainak körében látja el. 

 Intézkedési joga a javítások elvégeztetésére irányul. 

 

Felelős: 

 Felelős a Tüke Busz Zrt. üzemeltetési, fenntartási tevékenységének ellátásáért. 

 Az autóbusz kapacitás gazdaságos üzemeltetéséért. 

 A meghibásodott autóbuszok műhelybe küldésének indokoltságáért történő 

kijavításáért. 

 A javítókönyvek kitöltéséért, eseményszerű vezetéséért. 

 Mulasztással, vagy gondatlan munkavégzéssel előidézett károkozásért anyagilag és 

munkajogilag is felelős. 

 A leltárfelelősség a szakműhelyben dolgozók között oszlik meg, mértékét a 

Csoportos leltár – felelősségi megállapodás, a Munka Törvénykönyve és a Tüke 

Busz Zrt. Kollektív Szerződése határozza meg.  

 

2.6.9.1.1.2.1.3.1.1. Mozgatók csoportja 

 

 autóbuszok mozgatása a javító szakműhelyek és a Tüke Busz. Zrt. telephelye 

között, 

 mozgatás közbeni járműtapasztalatok megosztása a munkahelyi vezetővel, 

 autóbuszok mosatása, folyadékok szükség szerinti utántöltése,  
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 segítség nyújtása a járművek napi indulása előtt. 

 

 

2.6.9.1.1.2.1.3.1.2. Szerelői csoport 

 

(Szerelő, autószerelő, vonalszerelő, villamossági szerelő, karosszéria lakatos, 

asztalos, autószerelő, hegesztő) 

 

Asztalos: 

 

 az autóbuszok belső terének javítása, felújítása,  

 a lakatos és a kárpitos szakállománnyal együttműködve padlózat, oldalburkolat, 

belső térelválasztó elemek, tartozékok, ülések, külső burkolatok, nyílászárók 

javítása 

 a műhelyvezető és a műszakvezető utasításai szerinti egyéb szakmai feladatok 

 Felettesei utasítására olyan eseti feladatokat is köteles elvégezni, amelyek a 

munkaköri leírásában tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből 

megállapíthatóan feladatkörébe tartozónak tekinthetők vagy szükséghelyzetből 

adódnak, amelyre az Mt. 54§ rendelkezése irányadó.  

 

Autószerelő:  

 

 Autóbuszok meghibásodásának megszüntetése.  

 Ha az autóbusz a környezetvédelemi előírásoknak nem felel meg (füstölés, 

olajcsepegés) annak megszüntetése. 

 Gépjárművek üzemképessé tétele szükség szerinti javítások elvégzése 

(fagymentesítés). 

 A hatáskörét meghaladó problémát jelenti a közvetlen felettesének. 

 Alkatrészek igénylése munkalapalapján. 

 Azokkal a gépkocsikkal kapcsolatos feladatokat – áthúzódó javításokat – amelyek 

munkaideje alatt nem készültek el, tételesen átadja, illetve átveszi.  

 Véleményeltérés esetén a javítókönyv aláírását megtagadja és az eseményt 

szolgálati felettesének írásban jelenti.  

 

 

 

Vonalszerelői feladatok: 

 Az autóbuszok vonali meghibásodásának megszüntetése 

 A megjavított jármű forgalomba helyezése, készre jelentése a diszpécser felé. 

 Alkatrészek igénylése, készletfigyelés, a felhasználás indokoltsága 

 A beépített anyagok alkatrészek dokumentált elszámolása (naponta) 

 A műhelykocsi üzemképességének biztosítása 

 Azokkal a gépkocsikkal kapcsolatos feladatokat – áthúzódó javításokat – amelyek 

munkaideje alatt nem készültek el, tételesen átadja, illetve átveszi.  

 Véleményeltérés esetén a javítókönyv aláírását megtagadja és az eseményt 

szolgálati felettesének írásban jelenti.  

 

Heti szemlés feladatok: 

 A heti szemle, km teljesítéshez kötött szemle, átvizsgálás. 
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 Környezetvédelmi előírások betartása, füstölés, olajcsepegés esetén az autóbusz 

javításra adása.  

 A járművek javításának megrendelése, javításból visszavétele, forgalomba 

helyezése.  

 A járműveknek, autóbuszoknak átadás – átvételi eljárásának előírásszerű 

lebonyolítása. 

 Kivitelkor a járművek külső – belső esztétikai állapotát, tartozékainak, 

felszereléseinek meglétét (tűzoltó készülék, „B” típusú mentődoboz, kerék 

kitámasztó ék, forgalmi engedély másolat, feliratok, emblémák, padlózat állapota, 

egyéb…)  

 Az autóbuszok szennyezettségének ellenőrzése után intézkedik a szennyezettség 

megszüntetéséről.  

 Az autóbuszok napi vizsgálatának végzése a kiadott technológiai utasítás szerint.  

 Olajszint szükség szerinti utántöltése.  

 A gépjárművek hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése, szükség szerinti utántöltése.   

o Az autóbuszok napi vizsgálatának végzése – szükség szerint – a kiadott 

technológiai utasítás szerint.  

 Azokkal a gépkocsikkal kapcsolatos feladatokat – áthúzódó javításokat – amelyek 

munkaideje alatt nem készültek el, tételesen átadja, illetve átveszi.  

 Olaj, illetve hűtőfolyadék szintek ellenőrzése, szükség szerinti utántöltése.  

 Véleményeltérés esetén a javítókönyv aláírását megtagadja és az eseményt 

szolgálati felettesének írásban jelenti.  

 Autószerelőként, vonalszerelőként, heti szemlésként is köteles felettesei utasítására 

olyan eseti feladatokat is köteles elvégezni, amelyek a munkaköri leírásában 

tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan 

feladatkörébe tartozónak tekinthetők vagy szükséghelyzetből adódnak, amelyre az 

Mt. 54§ rendelkezése irányadó.  

 

Karosszérialakatos 

 

 Környezetvédelmi előírások betartása (füstölés, olajcsepegés) megszüntetése.  

 A fémes anyagú szerkezeti elemeknél, költségszempontok figyelembe vételével, 

felettesei jóváhagyásával dönt arról, hogy a sérült részeket kikalapálja, vagy új 

részek beszerzésével helyettesíti.  

 A váz és burkolati elemek kötéseinek létrehozása, a hegesztő berendezések 

beállítása és használata, a hegesztés technológia kiválasztása. 

 Kiválasztja az anyagok és alkatrészek közül a feladatainak megfelelőt. 

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget.  

 Karosszérialakatos szakfeladatai során, a munka megkezdése előtt gondoskodik a 

gépjármű megfelelő rögzítéséről, felméri az elvégezendő munkákat, megállapítja a 

javítási technológiai részleteit. Védi az autó elektromos rendszerét, a javítást nem 

igénylő elemeket.  

 Megtervezi a javítás munkafolyamatát.  

 Gépjármű megbontott szerkezeti egységeinek felfüggesztési pontjainak ellenőrzése, 

javítása, vagy felújítása. 

 Véleményeltérés esetén a javítókönyv aláírását megtagadja és a eseményt szolgálati 

felettesének írásban jelenti. 

 Azokkal a gépkocsikkal kapcsolatos feladatokat – áthúzódó javításokat – amelyek 

munkaideje alatt nem készültek el, tételesen átadja, illetve átveszi.  
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Autóvillamossági szerelő  
 

 Az autóbuszok meghibásodásának megszüntetése, 

 Az autóbuszok elektromos rendszerének diagnosztizálása, javítása. 

 Környezetvédelmi előírások betartása, (füstölés, olajcsepegés); megszüntetése. 

 Véleményeltérés esetén a javítókönyv aláírását megtagadja és az eseményt 

szolgálati felettesének írásban jelenti; 

 Az áthúzódó javító gépkocsikat és az egyéb feladatokat tételesen átadja, illetve 

átveszi; 

 Gépkocsi átadás-átvétel bonyolítása, gépkocsi leltár végzése; 

 Ellenőrzi a járművek külső-belső esztétikai állapotát, tartozékainak, 

felszereléseinek meglétét (tűzoltó készülék, „B” tip. mentődoboz, kerék kitámasztó 

ék, forgalmi engedély másolat, feliratok, emblémák, padlózat állapota, (egyéb) 

 A tele tank rendszer ellenőrzése, (beöntő nyílás plombálása) 

 Az autóbuszok szennyezettségének ellenőrzése után intézkedik a szennyezettség 

megszüntetéséről. 

 Olajszintek ellenőrzése, szükség szerinti utántöltés; 

 A gépjárművek hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése, szükség szerinti utántöltése; 

 Gépjárművek üzemképessé tétele szükség szerinti javítások elvégzése 

(fagymentesítés) 

 A hatáskörét meghaladó problémát jelenti a közvetlen felettesének 

Felelős:  

 a Tüke Busz Zrt. üzemeltetési fenntartási tevékenységének ellátásáért; 

 A meghibásodott járművek kijavításáért, 

 A javítókönyvek kitöltéséért, eseményszerű vezetéséért; 

 Mulasztással, vagy gondatlan munkavégzéssel előidézett károkozásért anyagilag és 

munkajogilag is felelős. 

 

Hegesztő 

 

 feladata, az autóbuszok karosszériájának, vázbordáinak hegesztéses javítása 

 a megmunkáló gép és szerszámok alapvető karbantartása 

  környezetvédelmi előírások betartása, füstölés, olajcsepegés megszüntetése 

 az áthúzódó javító gépkocsik és egyéb feladatok tételes átadása, átvevése 

 ellenőrzi a járművek külső-belső esztétikai állapotát, tartozékainak, felszereléseinek 

meglétét   

 

Lakatos, esztergályos 

 

 Feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokban, a Társaság szabályzataiban és 

 utasításaiban leírtaknak megfelelően látja el. 

 Az autóbuszok meghibásodásának megszüntetése. 

 Az autóbuszok karosszériájának, vázbordáinak javítása. 

 Környezetvédelmi előírások betartása, (füstölés, olajcsepegés); megszüntetése. 

 Véleményeltérés esetén a javítókönyv aláírását megtagadja és az eseményt 

szolgálati felettesének írásban jelenti. 
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 Az áthúzódó javító gépkocsikat és az egyéb feladatokat tételesen átadja, illetve 

átveszi; 

 Gépkocsi átadás-átvétel bonyolítása, gépkocsi leltár végzése. 

 Ellenőrzi a járművek külső-belső esztétikai állapotát, tartozékainak, 

felszereléseinek meglétét (tűzoltó készülék, „B” tip. mentődoboz, kerék kitámasztó 

ék, forgalmi engedély másolat, feliratok, emblémák, padlózat állapota, (egyéb). 

 A tele tank rendszer ellenőrzése, (beöntő nyílás plombálása). 

 Az autóbuszok szennyezettségének ellenőrzése után intézkedik a szennyezettség 

 megszüntetéséről. 

 Olajszintek ellenőrzése, szükség szerinti utántöltés. 

 A gépjárművek hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése, szükség szerinti utántöltése. 

 Gépjárművek üzemképessé tétele szükség szerinti javítások elvégzése 

(fagymentesítés). 

 A hatáskörét meghaladó problémát jelenti a közvetlen felettesének. 

 Felettesei utasítására olyan eseti feladatokat is köteles elvégezni, amelyek a 

munkaköri leírásában tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből 

megállapíthatóan feladatkörébe tartozónak tekinthetők vagy szükséghelyzetből 

adódnak, amelyre az Mt. 54§ rendelkezése irányadó. 

 

Felelős: 

 

 Felelős a Tüke Busz Zrt. üzemeltetési fenntartási tevékenységének ellátásáért; 

 A meghibásodott járművek kijavításáért. 

 A javítókönyvek kitöltéséért, eseményszerű vezetéséért. 

 Mulasztással, vagy gondatlan munkavégzéssel előidézett károkozásért anyagilag és 

 munkajogilag is felelős. 

 A munkakörére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

előírások betartása. 

 

2.6.9.1.1.2.1.3.2. Diagnosztikai mérnök 

 

 Az autóbuszok elektromos rendszerének diagnosztizálása, javítása. 

 A járműállományra kiterjesztett diagnosztikai mérések végzése, a mért eredmények 

kiértékelése, javaslattétel, 

 Diagnosztikai eszközök karbantartása, oktatások szervezése szükség esetén 

megtartása, 

 Környezetvédelmi előírások betartása, (füstölés) megszüntetése, 

 Gépjárművek üzemképessé tétele szükség szerinti javítások elvégzése, 

 A hatáskörét meghaladó problémát jelenti a közvetlen felettesének,  

 Felelős a Tüke Busz Zrt. üzemeltetési fenntartási tevékenységének ellátásáért; 

 A meghibásodott járművek kijavításáért, 

 Mulasztással, vagy gondatlan munkavégzéssel előidézett károkozásért anyagilag és 

munkajogilag is felelős. 

 

2.6.9.1.1.2.1.4. Műszaki adminisztrátor 

 

 Ellenőrzi a javítási és karbantartási munkalapok tartalmát 
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 Feladata a munkalapok tartalmának az elektronikus rendszerben történő rögzítése, 

és a munkaműveletek normázása 

 Feladata a káreseményekkel kapcsolatos műszaki ügyintézése 

 Közreműködik a karambolos javításokkal kapcsolatos javítási kalkulációk 

készítésében  

 Kapcsolattartás a javításokat végző cégek ügyintézőivel 

 Elvégzi a havi és éves zárásokat, kimutatások készít 

 

2.6.10. Vezénylés ellenőr 

 

Az Igazgatósági Elnök közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzi feladatait 

 

 Havi vezénylés előzetes ellenőrzése 

 A Munka Törvénykönyvében és a Kollektív Szerződésben leírt vezénylési elvek 

ellenőrzése 

 Négy napon belül elrendelt szolgálatváltozás folyamatának ellenőrzése 

 Túlórák, szabadságkiadások nyomon követése 

 A havi vezénylés módosításának dokumentált elemeinek való ellenőrzése 

 Vezénylésre vonatkozó javaslattételi kötelezettség 

 A vezényelt munkavállalók munkaidejének optimális kihasználására vonatkozó 

javaslattétel 

 

 

 

 

IV. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETÉNEK  

MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

 

1. A MUNKASZERVEZET MŰKÖDÉSE   

 

1.1. A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok 

 

1.1.1. A munkavállalók jogai 

 

 Joguk van a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi 

és szervezeti feltételekhez. 

 Jogosultak megismerni a munkaköri feladataik végrehajtásával és anyagi 

érdekeltségükkel összefüggő gazdasági tevékenységeket és a gazdálkodás 

eredményeit, a kötelezettségeik teljesítésének céljához kötötten jogosultak 

hozzáférni a Társaság tevékenységével kapcsolatos valamennyi nyilvántartáshoz a 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. 

 Munkájukkal kapcsolatban szóban és írásban javaslatot tehetnek, panasszal 

élhetnek, amelyre a Társaság Igazgatóságának elnöke 30 napon belül írásban 

választ ad. 

 

1.1.2. A munkavállalók kötelezettségei  
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 Kötelesek elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes 

teljesítését. 

 Kötelesek megismerni, betartani és végrehajtani a munkakörüket érintő 

jogszabályokat, rendelkezéseket és belső utasításokat, azok végrehajtását 

elősegíteni és ellenőrizni. 

 Feletteseik utasításait haladéktalanul végre kell hajtani, ha annak tárgyában külön 

végrehajtási utasítás nem került kiadására, amennyiben jogszerű. 

 Kötelesek megakadályozni minden olyan cselekményt vagy mulasztást, amely 

hatályos jogszabályt vagy a Társaság belső szabályait sérti. 

 Kötelesek hatékonyan közreműködni a Társaság munkarendjének kialakításában és 

a munkakörülmények javításában. 

 Kötelesek megszerezni minden olyan információt, amely állandó vagy eseti jellegű 

feladataik végrehajtásához szükséges. 

 Kötelesek magukat munkakörüknek megfelelően továbbképezni és munkájukra 

vonatkozó szabályok változását nyomon követve alkalmazni. 

 Kötelesek megőrizni az üzleti, szolgálati titoknak minősülő információkat, a 

vonatkozó rendelkezéseket betartani. 

 Kötelesek a Társaság gazdálkodásával összefüggésben beszerzett, nyilvántartott, 

bérelt eszközöket és anyagokat csak a Társaság érdekében használni, a jogtalan 

használattal a Társaságnak okozott kárt megtéríteni, gondatlan károkozás esetén a 

Kollektív Szerződés szerinti kártérítési felelősséget viselni.  

 

1.2. A vezetőkre vonatkozó külön szabályok 

 

1.2.1.E szabályzat szempontjából vezető beosztású dolgozók 

 

 igazgatóság elnöke 

 vezérigazgató 

 igazgatóság tagjai 

 forgalmi főelőadó  

 üzemeltetési és fejlesztési igazgató  

 gazdasági vezető 

 műszaki vezető 

 stratégiai tervezési osztályvezető 

 

1.2.2. A vezetők jogai 

 

A vezetők jogosultak: 

 

 Részt venni és véleményüket kifejteni azokon a Társaságon belüli és felhatalmazás 

esetén külső tanácskozásokon, értekezleten, munkamegbeszéléseken, amelyek 

feladatkörükbe tartozó kérdésekkel foglalkozik. 

 Az irányításuk alá tartozó szervezeti egységekkel kapcsolatos kérdésekben 

javaslatot tenni, közreműködni döntések előkészítésében, a Társaság terveinek 

kidolgozásában. 

 A munkaterületüket érintő társasági szabályzatot, rendelkezést, ügyrendet, utasítást 

előzetesen véleményezni, illetve annak elkészítését kezdeményezni. 

 Az irányítása alá tartozó munkavállaló munkáját értékelni, véleményezni. 
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 A társasági munka hatékonyságát, eredményességét növelő, fejlesztését célzó 

javaslatokat tenni, illetve azokat támogatni. 

 

1.2.3. A vezetők kötelezettségei 

 

A vezetők kötelesek: 

 

 Együttműködni a Társaság valamennyi területének vezetőjével.  

 Önállóan döntenek a hatáskörükbe tartozó kérdésekben, kötelesek betartani és 

betartatni a közvetlen irányításuk alatt álló egység munkájára vonatkozó 

szabályokat és utasításokat. 

 Biztosítani az irányításuk alá tartozó munkavállalók részére a feladataik 

végrehajtásához szükséges feltételeket és információkat.  

 Megszervezni a tevékenységi folyamatokat és gondoskodniuk kell a szükséges 

információk cseréjéről. 

 Rendszeresen be és el kell számoltatniuk a beosztott dolgozóikat a munkakörükkel 

összefüggő vagy rájuk bízott feladatok határidőn belüli és szakszerű 

végrehajtásáról, teljesítéséről. 

 Tevékenységüknek összhangban kell lennie a Társaság belső szabályaival. 

 Haladéktalanul felettesüket értesíteni és tájékoztatni, ha a feladataik végrehajtását 

akár külső, akár belső körülmények gátolják. 

 Felelősek beosztott munkavállalóik tevékenységéért, fokozott figyelemmel és 

felelősséggel kell gazdálkodniuk a gondjaikra bízott eszközökkel. 

 A Társaság vagyonának védelmét minden rendelkezésre álló módon – a hatályos 

jogszabályok betartásával – biztosítani kötelesek. 

 A Társaság működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan tudomásukra jutott üzleti 

titkot megtartani.  

 A jogszabályokat, belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott 

munkavállalókkal pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat betartani és 

betartatni. 

 Az alárendelt szervezeti egységek munkavállalóinak munkaköri leírását elkészíteni, 

elkészíttetni és karbantartani, gondoskodni arról, hogy azt a munkavállalók 

átvegyék és megismerjék. 

 A beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni.  

 A munkaszervezet hatékony működését biztosítani. 

 Saját egysége munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között 

megszervezni, a munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan irányítani, 

azt rendszeresen értékelni és az ehhez szükséges adatszolgáltatást megszervezni, 

megállapításairól, tapasztalatairól az esetleges hiányosságokról, hibákról a 

felügyeletet gyakorló vezetőt tájékoztatni. 

 A Humánpolitika Osztállyal együttműködve beosztott munkavállalókat szakmailag 

segíteni, a szükséges továbbképzésük feltételeit biztosítani és szakmai oktatásukat 

megszervezni, valamint saját szakmai ismereteit folyamatosan bővíteni. 

 A munka- és tűzvédelmi utasításokat betartani és betartatni, a végrehajtásukat és 

előírás szerinti állapotokat megvalósítani. 

 A képviseleti, aláírási és utalványozási jogával a meghatalmazás keretein belül élni, 

a hozzá tartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat, leveleket és egyéb 

ügyiratokat ellenőrizve aláírni. 
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 Az éves üzleti terv és annak előkészítéséhez történő adatszolgáltatás biztosításában 

és az üzleti terv megvalósításában közreműködni. 

 Biztosítani a nyilvántartások egyezőségét, az általa irányított területen kiállított 

mindennemű bizonylat és nyilvántartás alaki, tartalmi, számszaki szempontból való 

helyességét, teljességét. 

 Szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani és annak 

végrehajtását ellenőrizni. 

 A használatra átvett cégbélyegzőt megőrizni, és jogtalan felhasználását 

megakadályozni. 

 Intézkedni a külső és belső ellenőrzések által feltárt, területét érintő hiányosságok 

megszüntetése érdekében. 

 Az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről gondoskodni, egyben 

megakadályozni a munka végzéséhez szükségtelen információk gyűjtését, 

feldolgozását és szolgáltatását. 

 

 

1.3. Szervezeti egységek működése 

 

A szervezet egészére vonatkozóan utasítást az igazgatóság elnöke, tartós akadályoztatása, 

továbbá ezen vezető tisztségviselői poszt betöltetlensége esetén az igazgatóság tagjai 

adhatnak ki.  

 

A munkaszervezeten belüli egyéb szabályozásra – amely nem lehet ellentétes más belső 

szabályzatokkal – a vezetők jogosultak a hozzájuk tartozó szakterületen. 

 

A munkaszervezeten belüli egységek együttműködésének összhangjáért a vezetők 

felelősek (formái: megbeszélések, feljegyzések, egyeztetések, stb.). 

 

A Társaság egészére vonatkozóan az együttműködés összhangjáért az igazgatóság elnöke 

felelős.  

 

Eszközei:   
- SZMSZ és más belső szabályzatok 

- az igazgatóság elnökének utasításai 

- vezetői értekezletek, megbeszélések 

- átiratok, feljegyzések, koordinációk.  

 

Alapelv, hogy bármilyen közös feladatról is legyen szó, minden esetben a feladatnak 

legyen konkrét felelőse. 

 

Függelmi kapcsolatok: 

 

1. Szolgálati út (igazgatóság elnöke) 

Az Igazgatóság Elnöke irányítja a Társaság szervezeti egységeinek vezetőit 

(gazdasági vezető, forgalmi főelőadó, műszaki vezető), akik közvetlenül irányítják 

az alájuk rendelt szervezeti egységek (illetékes) vezetőit. 

Az illetékes vezetők közvetlenül irányítják beosztottaik munkáját. 
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A szervezeti egységek vezetőinek utólagos tájékoztatásával a szolgálati út 

betartásától kivételes esetben el lehet térni, ha a Társaság érdekeit, személyek és 

vagyontárgyak biztonságát, épségét veszély fenyegeti. 

 

2. A vezetők kivételes beavatkozási joga 

Kivételes esetben minden vezető jogosult beosztottjai döntési, intézkedési, 

végrehajtási hatáskörét magához vonni, ha 

- megítélése szerint a döntést, intézkedést, végrehajtást megalapozó információk 

nem állnak, vagy az ügy természetéből eredendően nem állhatnak rendelkezésre 

vagy az információk beszerzése körülményes, túlzottan időigényes, illetve 

lehetetlen és emiatt kellően megalapozott döntést, intézkedést, végrehajtást 

nem, vagy csak késedelmesen tudna hozni 

- megítélése szerint a döntés, az intézkedés, a végrehajtás kihatásait, 

következményeit, az összefüggéseket az egyébként döntésre, végrehajtásra 

kötelezett közvetlen beosztott előre láthatóan nem tudja kellően értékelni, 

megítélni és az alapos körültekintés esetén sem várható el tőle.   

 

A kivételes beavatkozásról a beavatkozó vezető köteles az érintetteket tájékoztatni. 

 

1.4. A vezetői értekezlet 

 

A vezetői értekezlet üléseit az igazgatóság elnöke, tartós akadályoztatása, továbbá ezen 

vezető tisztségviselői poszt betöltetlensége esetén az igazgatóság valamely tagja hívja 

össze, vezeti és meghatározza a napirendi pontokat. Az állandó tagok javasolhatják 

valamely ügy napirendre tűzését.  

 

Állandó tagjai:  

- igazgatóság elnöke 

- üzemeltetési és fejlesztési igazgató 

- gazdasági vezető 

- forgalmi főelőadó 

- ügyvédi iroda képviselője 

- humánpolitikai vezető  

- marketing vezető  

- stratégiai tervezési osztályvezető 

 

Eseti tag:   
- meghívottak 

 

A vezetői értekezlet feladatai:  

 A szervezeti egységek működésével, a Társaság üzleti tevékenységével kapcsolatos 

kérdésekben kölcsönös tájékoztatás. 

 A Társaság működése és üzleti érdekei szempontjából jelentős üzletpolitikai 

döntések előkészítése. 

 A munkavállalók szélesebb körét érintő témakörök megvitatása.  

 A szervezeti egységek vezetői jogosultak a hatáskörükbe tartozó kérdéseknek a 

vezetői értekezleten történő megvitatását kezdeményezni.  

 A vezetői értekezletről és az ott hozott döntésekről emlékeztetőt kell készíteni, 

melyet minden érintett részére elektronikus úton meg kell küldeni. Az emlékeztetőt 

a Humánpolitikai Vezető készíti el és gondoskodik megküldésükről.  
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1.5. A helyettesítés szabályai  

 

1.5.1. Rendszeres helyettesítés (5 munkanapot meghaladó esetben) 

 

A rendszeres helyettesítéssel megbízott munkavállalót értesíteni kell – legkésőbb a 

helyettesítés kezdetének napján – a helyettesítésről szóló megbízásról, valamint az 

irányított szervezet munkavállalói számára is írásbeli tájékoztatást kell adni a 

helyettesítéssel megbízott személyről. 

A helyettesítéssel megbízott munkavállalónak írásban – a helyettesítési megbízáson – 

vissza kell igazolnia a helyettesítésről szóló megbízás elfogadását a helyettesítésről szóló 

megbízás napján. 

A helyettesítendő vezetőnek minden esetben meg kell győződnie arról, hogy a 

helyettesítéssel megbízott munkavállaló a megbízást elfogadta.  

A rendszeres helyettesítéssel megbízott munkavállaló személyéről a helyettesítendő vezető 

közvetlen felettesét köteles tájékoztatni. 

A rendszeres helyettesítéssel olyan munkavállaló bízható meg, aki megfelelő rálátással 

rendelkezik az irányított szervezet működésére és szakmai kompetenciája alapján alkalmas 

a helyettesítés ellátására. 

A helyettesítendő vezető köteles minden olyan információt a rendszeres helyettesítéssel 

megbízott munkavállaló számára átadni, amely lehetővé teszi a megbízás hatékony 

ellátását. 

A rendszeres helyettesítéssel megbízott munkavállaló a helyettesítés időszakában a 

munkáltatói jogkörgyakorlás rendjéről szóló vezérigazgató utasításban megfogalmazott – 

ún. nem alapvető munkáltatói jogok tekintetében – azonos munkáltatói jogokkal 

rendelkezik, mint helyettesítendő vezető.    

Az Igazgatóság Elnökét tartós akadályoztatása, továbbá ezen vezető tisztségviselői poszt 

betöltetlensége esetén a munkáltatói jogok gyakorlásában az igazgatóság helyettesíti. 

A helyettesítést ellátó munkavállalót mindazok a jogok megilletik, kötelezettségek terhelik, 

amelyekkel a helyettesített vezető rendelkezik, a munkáltatói jogkör gyakorlásának 

kivételével.  

Tartós, 30 napon túli helyettesítésről, a helyettesítő személyéről az igazgatóság elnöke 

dönt.   

 

1.5.2. Eseti helyettesítés (1-5 munkanapig) 

 

Az eseti helyettesítés alkalmával a munkakör átadást általában nem kell írásba foglalni, 

csak akkor, ha azt az egyik fél kéri, vagy azt utasításban elrendelték. A helyettesítés 

időtartama alatt történt eseményekről a helyettes a helyettesítettnek részletesen tartozik be- 

számolni és a folyamatban lévő, illetve a függő ügyeket átadni. 

Az eseti helyettesítéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek esetleges korlátozott voltáról 

a helyettesítendő vezető írásban tájékoztatja a helyettesítéssel megbízott munkavállalót. A 

helyettesítés egyes szabályai megegyeznek a rendszeres helyettesítés szabályaival. 

 

1.6. A munkakör átadás – átvétel  

 

A vezetők személyében bekövetkezett változás esetén a régi vezető az általa ellátott 

ügykört köteles átadni az új vezetőnek. 
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Az átadás – átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynél jelen kell lennie a személyi 

változással érintett munkakör irányítását ellátó közvetlen felettesnek is. 

 

A jegyzőkönyvben közvetlen fel kell sorolni az átadott folyamatban lévő ügyeket és 

rögzíteni kell az azokban megtett utolsó intézkedéseket. Rögzíteni kell továbbá mind az 

átadónak, mind az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételeit és 

megállapodásait. 

 

A szabályszerűen felvett jegyzőkönyv egy-egy példányát a két érintett vezető részére 

igazoltan át kell adni, egy példányát pedig megőrzés céljából a munkakör irányítását ellátó 

közvetlen felettes veszi magához. 

 

1.7. Titoktartási kötelezettség 

 

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a rábízott szolgálati-, üzleti titkot 

megtartani. 

 

Senki nem közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, amely munkaköre 

ellátásával összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Társaságra vagy a 

vele kapcsolatban álló munkaszervezetre, illetőleg személyekre nézve hátrányos 

következményekkel járhat. 

 

A „Belső használatra” jelzésű iratokat a Társaságon kívüli személyekkel vagy szervvel 

ismertetni TILOS! 

 

A „Bizalmas” jelzésű iratok tartalmát csak azokkal a Zrt. munkavállalókkal szabad 

közölni, akiknek köre magán az iraton, vagy egyéb általános rendelkezésben meg van 

határozva. 

 

E jelzéstől függetlenül „Bizalmas” okmánynak minősülnek: 

 

 A Társaság tervei és ezek főbb mutatói; 

 A Társaság tevékenységével kapcsolatos értékelések; 

 A Társaság piackutatási anyagai és az ezek tartalmával kapcsolatos információk; 

 A Társaság munkavállalóira vonatkozó információk.  

 

A felsorolt iratok adatainak nyilvánosságra hozatalához az igazgatóság elnökének 

engedélye szükséges. 
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V.  

A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSÁNAK, KÜLSŐ ÉS BELSŐ 

KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK ÉS ÜGYVITELÉNEK  

FŐBB SZABÁLYAI 
 

 

1. A BELSŐ IGAZGATÁS ÉS ÜGYVITEL FŐBB SZABÁLYAI   

 

1.1. A Társaság tervei 

 

A Társaság feladatellátása a Közszolgáltatási Szerződés alapján történik.  

 

A Társaság a középtávú tevékenységét stratégiai terv alapján végzi.  

 

A Társaság naptári évekre, mint üzleti évekre megállapított tervek alapján gazdálkodik. Az 

éves üzleti tervre minden év január hónap utolsó napjáig a cégvezetés tesz javaslatot. 

 

1.2. A Társaság főbb szabályzatai 

 

A Társaság belső működését az Alapszabállyal, valamint a Szervezeti és Működési 

Szabályzattal összhangban álló alábbi szabályzatok irányítják. 

 

 Kötelezettség vállalási és utalványozási 

 Adatvédelmi Szabályzat 

 Iratkezelési Szabályzat 

 Számlarend- és számlatükör 

 Számviteli politika 

 Kintlévőség  kezelési szabályzat 

 Közbeszerzési Szabályzat 

 Leltározási Szabályzat 

 Önköltség – számítási Szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat 

 Karbantartási Szabályzat 

 Raktárkezelési Szabályzat 

 Munkavédelmi Szabályzat 

 Tűzvédelmi Szabályzat 

 Üzemanyagtöltő – állomás üzemeltetési szabályzat  

 Javadalmazási Szabályzat 

 Képzési Szabályzat 

 Szabadjegykezelési Szabályzat 

 Etikai Kódex 

 Informatikai Szabályzat 

 Igazgatóság Ügyrendje 

 Felügyelőbizottság Ügyrendje 
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1.3. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) 

bekezdésének e) pontja alapján, a törvényben meghatározott módon vagyonnyilatkozat 

tételére köteles 

 

- az Igazgatóság tagjai 

- az Üzemeltetési és fejlesztési igazgató 

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség eljárási rendjéről külön szabályzat rendelkezik. 

 

1.4. A Társaság utasítás rendszere 

 

A Társaság Alapszabályában, alapítói határozataiban, továbbá a Társaság belső 

szabályzataiban nem rendezett kérdésekben az igazgatóság és az igazgatóság elnöke 

utasítási joggal rendelkezik. 

 

Az utasításokat évenként egytől (1) kezdődő folyamatos sorszámmal, a törtjel után az év és 

a zárójelben a kiadás naptári napjának feltüntetésével, valamint „igazgatósági utasítás” / 

"igazgatóság elnöki utasítás” elnevezéssel kell jelölni. 

 

Az utasításokon fel kell tüntetni, hogy kik kapják, mikor lép hatályba, a végrehajtásért 

felelős megnevezését, a végrehajtás határidejét, milyen korábbi szabályozáshoz 

kapcsolódik és milyen módon (pl. módosítás, kiegészítés, hatályon kívül helyezés, stb.). 

 

1.5. A Társaság ellenőrzési rendszere 

 

A Társaság ellenőrzési rendszere ellátja mind az irányítási, mind az operatív folyamatok 

működésének ellenőrzését, végig kíséri a gazdálkodás és egyéb folyamatok menetét. 

Az ellenőrzés célja, hogy segítse a Társaság vezetését, intézkedéseinek, döntéseinek 

előkészítésében az anyagi és humán erőforrások gazdaságos és jogszerű felhasználásában, 

továbbá a belső tartalékok feltárásában és a hatékony gazdálkodás fejlesztésében. A 

jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások és rendelkezések végrehajtásának, illetve 

belső rend és fegyelem megtartásának ellenőrzésével biztosítsa a Társaság tulajdonának, 

bérelt ingó és ingatlanjainak védelmét, valamint a hiányosságok feltárását, megszüntetését.  

 

Az ellenőrzési rendszer magába foglalja: 

- a vezetők ellenőrzési tevékenységét, 

- a munkafolyamatba épített ellenőrzési tevékenységet, 

- a függetlenített belső ellenőrzés tevékenységét. 

 

1.5.1. A vezetők ellenőrzéssel kapcsolatos feladatai 

 

- a szervezeti egységek vezetői ellenőrzési feladatainak megszervezése 

- az irányítása alá tartozó szervezeti egységek által végzett munka minőségének és 

mennyiségének, szakmai színvonalának ellenőrzése 

- munkafolyamatokba épített ellenőrzés figyelemmel kísérése 

- a munkarend és fegyelem betartásának ellenőrzése  

- a szervezeti egységekre háruló általános ügyviteli feladatok végrehajtásának 

nyomon követése 
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- a belső és külső ellenőrző szervek munkatársai tevékenységének segítése 

- tapasztalatok értékelése és felhasználása a feladatok vagy folyamatok 

újraszervezése 

- amennyiben a belső és külső ellenőrző szervek jelentései kártérítési és/vagy 

fegyelmi felelősség kérdését vetik fel, kötelesek a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának a szükséges eljárásokat kezdeményezni. 

  

1.5.2. Munkafolyamatok ellenőrzése  

 

Az ellenőrzés ezen típusa olyan szervezett tevékenység, melynek során a szakmai 

és gazdasági folyamatok egyes munkaműveletei egyben a megelőző munkaművelet 

ellenőrzését is jelentik. A munkafolyamatba épített ellenőrzésnek a 

munkafolyamatok valamennyi szakaszára ki kell terjedni, elvégzéséért a szervezeti 

egység vezetője felel. 

 

1.5.3. Függetlenített belső ellenőrzés 

 

A függetlenített belső ellenőrzés elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a 

Társaság vezetésének és igazgatóinak a feladata hatékony ellátására. A belső 

ellenőrzés éves tervet készít, amelyet az igazgatóság elnöke jóváhagy. Igazgatók 

javaslatot tehetnek az ellenőrzésbe bevonásra kerülő tevékenységre. 

 

1.6. Az ellenőrző szervek tájékoztatásának rendje 

 

Az ellenőrzést végző személyeket minden esetben a Társaság igazgatóságának elnökéhez 

kell irányítani. Az ellenőrzésre való jogosultság igazolása után az ellenőrzött vezetők 

kapnak intézkedésre és a kért információk szolgáltatására utasítást az igazgatóság 

elnökétől. 

 

Az ellenőrzés tényét, menetét és főbb megállapításait az ellenőrzési naplóban kell 

rögzíteni. 

 

1.7. Hírközlő szervek tájékoztatásainak rendje 

 

A hírközlő szervek (sajtó, rádió, televízió, stb.) számára nyilatkozattételre az igazgatóság 

elnöke jogosult.  

 

1.8. Kötelezettségvállalás 

 

Kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés, nyilatkozat, okirat csak cégszerűen írható alá. 

 

A kötelezettség vállalását megelőzően a kötelezettségvállalók kötelesek megvizsgálni, 

véleményeztetni, hogy a kötelezettség a Társaság érdekeinek, a hatályos jogszabályi és 

belső előírásoknak mindenben megfelel-e. 

 

Ezen túlmenően kötelesek megvizsgálni, hogy a vállalt kötelezettség a Társaságra milyen 

kedvező, vagy hátrányos gazdasági hatással jár, és a szerződésszerű teljesítés feltételei 

biztosítottak-e. 
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Az ebből eredő kárért a kötelezettséget vállaló a Munka Törvénykönyve szabályai szerint 

kártérítéssel tartozik. 

 

A kötelezettség vállalói kötelesek a szerződésben meghatározott igények érvényesítésével 

kapcsolatosan intézkedéseket tenni és azok végrehajtását folyamatosan figyelemmel 

kísérni. 

 

Kötelezettségvállalást nem tartalmazó egyéb iratot (levél, tájékoztatás stb.) a Társaság 

munkavállalói külön utasítás szerint írhatnak alá.                                                                                                             

 

1.9. Szerződések nyilvántartása 

 

A Társaság nevében kötött valamennyi szerződés, megállapodás egy példányát a Titkárság 

részére át kell adni, aki ezekről köteles nyilvántartást vezetni (kivéve a blanketta 

szerződéseket), és azok másolatát a szerződés tartalma szerinti igazgatóhoz továbbítani. A 

szerződéseket kísérő ügyirattal szükséges vezetni, ha több területet érintő szerződésről van 

szó.  

 

A szerződés - nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

 

 szerződés tárgyát 

 szerződő felek megnevezését  

 szerződés létrejöttének és módosításainak időpontját 

 ellenszolgáltatás módját, mértékét 

 teljesítési határidőt és részhatáridőket 

 teljesítés időpontját 

 szerződésszegés esetén az igények érvényesítésének jogcímét 

 

A nyilvántartás vezetéséhez szükséges bizonylatokat a megőrzés helyén úgy kell kezelni 

és irattárazni, hogy a nyilvántartásban szereplő adatokat, valamint csatolt 

dokumentumokat ellenőrizni lehessen. 

 

1.10. Bankszámlák feletti rendelkezési jog 

 

A Társaság bankszámlájával való rendelkezés a számlavezető pénzintézeteknél bejelentett 

módon történik. 

 

1.11. Utalványozási rend 

 

A Kötelezettségvállalási és Utalványozási Szabályzat tartalmazza. 

 

1.12. Bélyegzők használata 

 

A Társaság megnevezését tartalmazó minden bélyegző cégbélyegzőnek minősül. 

Cégbélyegzőt csak az Igazgatóság elnöke készíttethet. 

 

Az elhasználódott, vagy feleslegessé vált cégbélyegzőt csak az Igazgatóság elnöke 

semmisítheti meg, e tény nyilvántartásba való vétele mellett. 

 

A használatban lévő cégbélyegzőkről a Titkárság nyilvántartást vezet. 



 

Tüke Busz Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat 

 
78  

 

A beszerzett bélyegzőket csak a nyilvántartásba vétel után szabad használatba venni. 

 

A nyilvántartásból ki kell tűnnie, hogy a cégbélyegzőt – azonosítási lenyomattal – ki vette 

át. Munkaköri változáskor a bélyegzőt át kell adni és ennek tényét a nyilvántartáson 

keresztül kell vezetni. 

 

1.13. Telefonok, telefax és sokszorosító használata 

 

A Társaság távbeszélő, telefax és sokszorosító készülékeit csak hivatalos célra lehet 

használni a takarékossági szempontok figyelembevétele mellett. 

 

1.14. A részvénykönyv kezelése 

 

A Társaság a névre szóló részvényekről részvénykönyvet vezet, melyben nyilvántartja a 

részvénytulajdonosok nevét (cégét / lakcímét / székhelyét), a tulajdonban lévő részvények 

fajtáját, kibocsátási időpontját, sorszámát, névértékét. 

 

A részvénykönyv kezelése kiterjed a részvénykönyv induló adatainak bejegyzésére, a 

részvénytulajdonosok személyében beálló változásoknak a részvénykönyvben, valamint a 

részvényen való rögzítése, az egyes részvények után járó osztalék kiszámítására és 

kifizetésére, a részvénykönyv őrzésére és a részvények, valamint a részvénykönyv 

vezetésével kapcsolatos egyéb feladatok ellátására. 

 

A részvényes a részvénykönyvnek a reá vonatkozó részéről másolatot igényelhet. A 

másolatot a részvénykönyv kezelői állítják ki és a cégjegyzés szabályai szerint kerül 

aláírásra. 

 

A részvénykönyv kezelőit fokozott titoktartási kötelezettség terheli. 

 

A részvénykönyvbe bejegyzéseket csak az Igazgatóság elnöke tehet.  

 

1.15. A Társaság honvédelmi és katasztrófavédelmi kötelezettségei 

 

Magyarország Alaptörvényének megfelelően kihirdetett rendkívüli vagy szükségállapot 

idején honvédelmi munkakötelezettség rendelhető el. 

A Társaság munkavállalóit mind béke, mind rendkívüli állapot idején katasztrófavédelmi 

kötelezettség terheli. 
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VI.  

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

 
1.  A Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdések rendezése az 

igazgatóság elnökének hatáskörébe tartozik. 

 

2.  Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat 2020. július 6. napján 

lép hatályba. 

 

3.  A Szabályzat munkakör átadás – átvételnél elszámolás tárgyát képezi. 

 

4. Az SZMSZ alkalmazása során a következő általános szabályok érvényesülnek:  

 

- A Társaságon belüli utasítások, szabályzatok előírásai nem lehetnek ellentétben 

az SZMSZ-ben foglalt rendelkezésekkel.  

 

- Az SZMSZ előírásai nem lehetnek ellentétben a hatályos jogszabályok 

rendelkezéseivel. 

 

- Amennyiben az irányadó jogszabályok, vagy a Társaság alapdokumentumai 

megváltoznak, illetve az SZMSZ előírásai ellentétben állnak azokkal, az 

SZMSZ átdolgozásáig a jogszabályok, illetve a Társaság alapdokumentumában 

foglaltak az irányadók.  

 

- A szükségessé váló módosítások kezdeményezése az ügyben érintett szervezeti 

egység vezetőjének a feladata.  

 

- Az SZMSZ-t évente felül kell vizsgálni.  

 

5.  Az igazgatóság elnöke köteles gondoskodni az SZMSZ naprakész állapotáról és 

arról, hogy az SZMSZ előírásait a Társaság munkavállalói megismerjék. 

 

 

Pécs, 2020. július 6. 

 

 

 

____________________________ 

Gelencsér Gyula 

igazgatóság elnöke 

 

 

 



 


