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I. Általános rendelkezések 

1. A társaság főbb adatai 
1.1. A Társaság cégneve: 

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

1.2. A Társaság rövidített cégneve:  
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 

1.3. A Társaság székhelye: 
6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
 

1.4. A társaság telephelyei: 
6728 Szeged, III. ker. 01207/28 hrsz. (Sándorfalvi úti szemétlerakó) 

6728 Szeged, III. ker. 01207/75 hrsz. (válogató üzem, szociális épület, raktár) 
6728 Szeged, III. ker. 01207/76 hrsz. (út) 
6728 Szeged, III. ker. 01207/84 hrsz. (építési és bontási hulladékfeldolgozó üzem) 
6728 Szeged, III. ker. 01207/85 hrsz. (biogáz-hasznosító üzem) 
6728 Szeged, III. ker. 01207/86 hrsz. (komposztáló üzem) 
6728 Szeged, III. ker. 01207/87 hrsz. (csurgalék - és szennyvíztisztító üzem) 
6720 Szeged, Stefánia 6. (ügyfélszolgálat) 
6710 Szeged-Szentmihály, 02086/23 hrsz. (hulladékudvar) 
6791 Szeged-Kiskundorozsma, 522/25 hrsz. (hulladékudvar) 
6771 Szeged-Szőreg, 889/22 hrsz. (hulladékudvar) 
6771 Szeged-Szőreg, 889/23 hrsz. (hulladékudvar) 
6757 Szeged-Gyálarét, 0166/1 hrsz. (hulladékudvar) 

 6724 Szeged (Vértó) 16059/1 hrsz.(hulladékudvar) 
 6728 Szeged-Baktó, 01109/2 hrsz. (hulladékudvar) 
 6725 Szeged (Alsóváros), 21813/2 hrsz. (hulladékudvar) 
 6753 Szeged-Tápé, 02032/130 hrsz. (hulladékudvar) 

 6728 Szeged, Sándorfalvi út, 01207/72 hrsz. (hulladékudvar) 

 
1.5. A Társaság fióktelepei:  

6756 Tiszasziget, 041/6 hrsz. (hulladékudvar) 

6762 Sándorfalva, 0140/5 hrsz. (hulladékudvar) 
6754 Újszentiván, 320 hrsz. (hulladékudvar) 

 6783 Ásotthalom, 0376/52hrsz. (hulladékudvar) 

 6768 Baks, 0366/13 hrsz. (hulladékudvar) 

 6764 Balástya, 09/149 hrsz. (hulladékudvar) 

 6412 Balotaszállás, 0109/205 hrsz. (hulladékudvar) 

 6795 Bordány, 0106/84 hrsz. (hulladékudvar) 

 6765 Csengele, 0149/43 hrsz. (hulladékudvar) 

 6772 Deszk, 0186/3 hrsz. (hulladékudvar) 

 6781 Domaszék, 0201/114 hrsz. (hulladékudvar) 

 6793 Forráskút, 057/19 hrsz. (hulladékudvar) 

 6423 Kelebia, 0407/6 hrsz. (hulladékudvar) 
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 6760 Kistelek, 0197/44 hrsz. (hulladékudvar) 

 6775 Kiszombor, 05416/19 hrsz. (hulladékudvar) 

 6755 Kübekháza, 09/11 hrsz. (hulladékudvar) 

 6767 Ópusztaszer, 097/5 hrsz. (hulladékudvar) 

 6784 Öttömös, 017/36 hrsz. (hulladékudvar) 

 6785 Pusztamérges, 07/99 hrsz. (hulladékudvar) 

 6769 Pusztaszer, 0187/39 hrsz. (hulladékudvar) 

 6758 Röszke, 0279/2 hrsz. (hulladékudvar) 

 6786 Ruzsa, 174/8 hrsz. (hulladékudvar) 

 6763 Szatymaz, 053/2 hrsz. (hulladékudvar) 

 6422 Tompa, 021/4 hrsz. (hulladékudvar) 

 6794 Üllés, 072/27 hrsz. (hulladékudvar) 

 6787 Zákányszék, 018/51 hrsz. (hulladékudvar) 

 6792 Zsombó, 0144/60 hrsz. (hulladékudvar) 

 

1.6. A Társaság működésének időtartama: határozatlan 
 

1.7. A Társaság elérhetősége 
62- 777-177, fax száma: 62-777-178, e-mail címe: hulladek@szegedihulladek.hu  
 

1.8. A Társaság tevékenységi körei 
A társaság közhasznú tevékenysége során a következő tevékenységeket folytatja: 

 környezetvédelem (főtevékenység) 

 természetvédelem, állatvédelem 

 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység 

 a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások 

 
Fenti tevékenységek TEÁOR’08 szerint: 
 

38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (főtevékenység) 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése 
38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.32 Hulladék újrahasznosítása 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
64.99 Máshová nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
78.20 Munkaerőkölcsönzés 
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása 
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
88.99 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

mailto:hulladek@szegedihulladek.hu
mailto:hulladek@szegedihulladek.hu
mailto:hulladek@szegedihulladek.hu
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Üzletszerű gazdasági tevékenységek: 
 

38.32 Hulladék újrahasznosítása 
 46.77 Hulladék-nagykereskedelem 
 47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
 47.79 Használtcikk bolti kiskereskedelme 

47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
49.41 Közúti áruszállítás 
64.99 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
63.11 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
72.19 Egyéb természet tudományi műszaki kutatás, fejlesztés 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 
88.99 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 

1.9. A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 
 
A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje): 101.600.000,-Ft, azaz Egyszázegymillió-hatszázezer 
forint, mely 100.000.000,- Ft nem pénzbeli betétből, és 1.600.000,- Ft pénzbeli betétből áll.  
 
 A tagok törzsbetétei: 
 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetétje 100.000.000,-Ft, azaz Egyszázmillió 

forint, mely teljes egészében nem pénzbeli betétből áll. 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely 

teljes egészében pénzbeli betét. 
 
Balástya Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely teljes 

egészében pénzbeli betét. 
 
Deszk Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely teljes 

egészében pénzbeli betét. 
 
 Dóc Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely teljes 

egészében pénzbeli betét. 
 
Ferencszállás Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely 

teljes egészében pénzbeli betét. 
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Klárafalva Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely 
teljes egészében pénzbeli betét. 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, 

mely teljes egészében pénzbeli betét. 
 
Kübekháza Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely 

teljes egészében pénzbeli betét. 
 
Nagyér Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely teljes 

egészében pénzbeli betét. 
 
Ópusztaszer Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely 

teljes egészében pénzbeli betét. 
 
Pusztaszer Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely 

teljes egészében pénzbeli betét. 
 
Röszke Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely teljes 

egészében pénzbeli betét. 
 
Sándorfalva Város Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely 

teljes egészében pénzbeli betét. 
 
Tiszasziget Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely 

teljes egészében pénzbeli betét. 
 
Kelebia Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely teljes 

egészében pénzbeli betét. 
 
Tompa Város Önkormányzata törzsbetétje 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, mely teljes 

egészében pénzbeli betét. 
 

1.10. Jogutódlás 
A társaság a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzett hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység tekintetében nevezett társaság jogutódja, a társaság 
átalakulással, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-ből történő kiválással jött létre. 
Az átalakulás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
3:45.§-a, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi 
CLXXVI. törvény 17-21.§-ai, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57/A.§-a alapján kiválás útján történt. Az 
átalakulásról (szétválásról) a társaság egyszemélyi tulajdonosa a vonatkozó törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően meghozott, 88/2016. (IV.15.) Kgy. számú, valamint a 193/2016. 
(V.27.) Kgy. számú határozataival döntött. 
A társaság cégbírósági bejegyzésének időpontja: 2016. július 31. 
 

1.11. A társaság cégjegyzékszáma: 06-09-022850 
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1.12. A Társaság adószáma: 25595417-2-06 
 

1.13. A Társaság bankszámlaszáma:12001008-01561765-00100008 
 

2. A társaság jogállása: 
A társaság közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság. A 
társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján a 
helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 19. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata a 
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása, biztosítása. A Szeged Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004 (XI. 30.) Kgy. 
rendelet 3. § (3) bekezdése szerint Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 
települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatást a Társaság végzi. 
 

II. A Társaság Szervezeti és Irányítási Rendszere 
 

1. A tagsági jogok gyakorlása 
A társaság legfőbb irányító szerve a taggyűlés. A taggyűlésen minden tag személyesen, vagy 
meghatalmazottja útján vesz részt. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő 
bizottság tagja, a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. 
 
Minden 1.000,- Ft értékű törzsbetét rész egy szavazatra jogosít. 
 
A taggyűlést évente legalább kettő alkalommal össze kell hívni. Ezen kívül össze kell hívni a 
taggyűlést, ha azt valamelyik társasági tag, vagy ügyvezető szükségesnek látja. Haladéktalanul 
össze kell hívni a taggyűlést, ha a társaság mérlegéből kitűnik, hogy a törzstőke veszteség 
folytán felére csökkent, ha a társaságot fizetésképtelenség veszélyezteti, vagy fizetéseit 
megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi, vagy a társaság saját tőkéje a törzstőke 
törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent. 
 
A taggyűlés határozatképes, ha a tagokat szabályszerűen meghívták, és azon a törzstőke fele, 
vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A nem szabályszerűen összehívott 
taggyűlés is határozatképes, ha minden tag jelen van és annak megtartását egyik tag sem 
kifogásolta. 
 
Amennyiben a taggyűlés nem határozatképes, úgy 15 napon belülre - azzal, hogy az újabb 
taggyűlés időpontja a határozatképtelen taggyűlés napjától számított három nappal rövidebb 
időre nem tűzhető ki - újabb taggyűlést kell összehívni, amely a változatlan napirend 
tekintetében is a törzstőke több mint fele része képviselete esetén határozatképes. 
 
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe a Ptk. illetve más törvény által ilyenként ide utalt ügyek 
tartoznak a fő tevékenységen kívül a társaság tevékenységi körei módosítása kivételével. A 
taggyűlés – a törvényben megkívánt nagyobb többségi arányt kivéve – a jelenlévő szavazatok 
több, mint fele többségével hozza meg határozatait. 
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A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és ¾-es szótöbbséget igényel különösen: 
 
a./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, 
b./ pótbefizetés elrendelése és visszafizetése, 
c./ törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, 
d./ a törzstőke felemelésnek és leszállításának elhatározása, 
e./ az elővásárlásra jogosult személy kijelölése, 
f./ az üzletrész kívülálló személy részére történő átruházásánál a beleegyezés megadása, 
g./ eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről, 
h./ üzletrész felosztáshoz való hozzájárulás, és az üzletrész bevonásnak elrendelése, 
i./ a tag kizárásnak kezdeményezéséről való határozat, 
j./ ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok, állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása, 
k./ olyan szerződés megkötésnek jóváhagyása, befektetés, kötelezettség vállalása, amelynek 

értéke a bruttó 50 millió Ft-ot meghaladja, ill. melyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy annak közeli 
hozzátartozójával köt, 

l./ a taggal, az ügyvezetővel, felügyelőbizottság tagjaival, állandó könyvvizsgálóval szembeni 
követelések, kártérítési igények érvényesítése, 

m./ a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése, 

n./ az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, 

o./ a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, 
p./ a társasági szerződés módosítása, 
q./ mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy a társasági szerződés más helyen a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségei növeléséhez, új kötelezettségének 
megállapításához, ill. az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú 
határozatára van szükség. 
 
A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is 
határozhat, kivéve ez alól a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a közhasznúsági 
mellékletről való döntést. 
 
A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 
 
Az üzletrész pénzszolgáltatás ellenében történő átruházása esetére a tagok Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló 
jogot biztosítanak, arra az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy az elővásárlási jog gyakorlásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 
határoz a soron következő képviselő-testületi ülésén. 
 

2. Az ügyvezető tevékenysége 
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Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszony keretében, a vele kötött megbízási 
szerződésben meghatározottak szerint végzi. 

3. Véleményezési jog gyakorlása: 
Az Ectv. 37.§ (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően a társaság ügyvezetője és felügyelőbizottsága 
– a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a taggyűlésen 
gyakorolja. 
Az ügyvezető a véleményét, illetve a felügyelőbizottság véleményét írásban a taggyűlés 
részére köteles megküldeni. 
 

4. A Felügyelőbizottság 
A társaság felügyelőbizottsága 5 tagból áll, tagjait a dolgozók által választott tagok (2 fő) 
kivételével a taggyűlés jelöli ki. 
 
A felügyelőbizottság elnöke évente kétszer köteles a közhasznú társaság működéséről a 
taggyűlésnek írásban beszámolni. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé 
terjesztendő minden fontosabb jelentést, továbbá a társaság mérlegét és vagyonkimutatását. 
Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti a taggyűléssel, e nélkül a 
taggyűlés érvényes határozatot nem hozhat. Ha felügyelőbizottság dolgozók által választott 
tagjainak véleménye a bizottságétól eltér, a taggyűléssel ezt a kisebbségi véleményt is 
ismertetni kell. 
 
A felügyelőbizottság létrehozására, hatáskörére és működésére a Ptk. és az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. A felügyelőbizottság ügyrendjét 
maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá. 
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (Vnyt.) 
alapján a társaság felügyelőbizottsági tagjai kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A Vnyt. 7.§ 
a) pontja alapján ezen személyek vagyonnyilatkozatának őrzéséért a megbízási jogkör 
gyakorlója, azaz a társaság vezető tisztségviselője a felelős. 
 
A Vnyt. alapján a társaság felügyelőbizottsági tagjai kétévente kötelesek vagyonnyilatkozatot 
tenni. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az esedékesség évében június 30-ig kell 
teljesíteni. 
 
A vagyonnyilatkozatot minden esetben nyilvántartási azonosítóval kell ellátni, melyet a 
társaság ad meg a kötelezett részére. A vagyonnyilatkozat átvételéről a kötelezett igazolást 
kap. Az igazolás tartalmazza a következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség várható 
időpontját is. A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására és a vagyonnyilatkozatban 
foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat az őrzésért felelős szabályzatban 
köteles megállapítani. Egyebekben a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, az őrzésre, 
illetve a formai követelményekre vonatkozó szabályokat a Vnyt. tartalmazza.  
 

5. A könyvvizsgáló 
A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik, akit a taggyűlés választ meg. A könyvvizsgáló 
betekinthet a társaság könyveibe és egyéb nyilvántartásaiba, az ügyvezető igazgatótól és a 
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társaság más munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A könyvvizsgáló továbbá megvizsgálhatja 
a társaság pénztárát, szerződéseit és bankszámláját, továbbá jelen lehet az a taggyűléseken, 
valamint a felügyelőbizottság ülésén. 
A könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden jelentést – különösen az éves beszámolót 
és kiegészítő mellékleteit, valamint a vagyonkimutatást – megvizsgálja abból a szempontból, 
hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és 
erre vonatkozóan jelentést készít. Könyvvizsgálói jelentés nélkül az éves beszámolóról 
érvényes határozat nem hozható. 
 
Ha a könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a 
jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a 
vezető tisztségviselő, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett 
tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az 
ügyvezetésnél kezdeményezni a szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés 
nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről az illetékes 
Cégbíróságot értesíteni. Az állandó könyvvizsgáló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére 
jelen szabályzatnak a felügyelőbizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

6. Egyéb rendelkezések 
 
A társaság tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait, éves beszámolóját és az 
igénybe vehető támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét saját honlapján hozza 
nyilvánosságra évente egy alkalommal. 
 
A társaság működésével kapcsolatos iratokba – az üzleti titkot tartalmazók kivételével – az 
ügyvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet. Az ügyvezető 
akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 
 
A taggyűlésnek a közhasznú tevékenység körébe eső döntéseit a határozat ügyvezető általi 
kézhezvételétől számított 15 napig ki kell függeszteni a társaság hirdetőtábláján, illetve az 
érintettekkel ajánlott levélben is közölni kell a határozat ügyvezető általi kézhezvételét követő 
15 napon belül. 
 
A társaság működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról a társaság internetes 
honlapján, ennek hiányában hirdetőtábláján, illetve évente egyszer helyi sajtó útján köteles 
tájékoztatni a nyilvánosságot. 
 
A társaság cél szerinti juttatásait nem köti pályázathoz. 
 

7. A Társaság szervezeti felépítése 
 
A Társaság szervezeti felépítése alapján a többlépcsős irányítási rendszer érvényesül. 
 
A társaság élén a taggyűlés által kijelölt ügyvezető igazgató áll. 
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Az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt a stratégiai igazgatóhelyettes, a műszaki 
igazgatóhelyettes, a titkárság (iktató), az adatvédelmi tisztviselő, az informatika, a 
közbeszerzési referens, az ISO minőség és környezetirányítás, a kereskedelmi és marketing 
csoport, az ügyfélkapcsolati részleg (ügyfélszolgálati csoport, számlázás, behajtás, logisztikai 
rendszerfejlesztési és üzemeltetési csoport), bér és munkaügy, a pénzügy és kontrolling, és a 
függetlenített belső ellenőrzés áll. 
 

A műszaki igazgatóhelyettes irányítása alá tartozik: a környezetvédelmi ügyintéző, a 
szállítási és logisztikai részleg (szállítási csoport, szelektív gyűjtést segítő csoport), a 
hulladékkezelési és elhelyezési részleg (hulladék ártalmatlanítási csoport, hulladék kezelési és 
hasznosítási csoport, minősítési és mérlegelési csoport, hulladékudvarok és gyűjtősziget 
csoport, hulladék kezelési és elhelyezési adminisztrációs csoport). 
 

7.1. Feladatok és hatáskörök: 
 

Az ügyvezető igazgató 

 
Az ügyvezető igazgató kinevezése határozatlan időtartamra szól. 
 
A munkakör betöltésének feltételeit a taggyűlés határozza meg. Az igazgató jogosult a 
társaság teljes körű képviseletére és az ügyintézésre, beleértve a bankszámlaszerződések és a 
bankszámla feletti rendelkezést, a társaság képviseletét bíróságok és más hatóságok előtt.  
 

Feladata: 

 A Társaság irányítása, a zavartalan és minőségi munka érdekében. 

 A Társaság szervezetének és működésének szabályozása, a szervezeti egységek 
optimális kialakítása és ezek együttműködésének biztosítása. 

 A műszaki fejlesztési tevékenység irányítása. 

 A Társaság stratégiájának és piaci taktikájának kialakítása. 

 A többlet piaci igények kielégítésre vonatkozó műszaki-gazdasági feltételek 
meghatározása és biztosítása. 

 A társaság tevékenységeinek eredmény értékelése. 

 Fejlesztési tervek elkészítése. 

 Kapcsolattartás a felettes és szakmai szervekkel. 

 A Társaság tevékenységének összefogása, koordinálása, ellenőrzése. 

 A szervezeti egységekre lebontott üzleti terv keretszámainak meghatározása. 

 A szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő panaszok ügyintézésének felügyelete. 

 Műszaki-gazdasági információs rendszer működtetése. 

 A munkafolyamatok, tevékenységek elemzése, értékelése, a rábízott vagyonnal 
történő elszámolás és a gazdálkodás eredményeinek megállapítása. 

 Beszámolás a társaság munkájáról a tulajdonos és az érintett hatóságok felé. 

 Képviseleti és utalványozási jogával a meghatalmazás keretein belül élve, a hozzá 
tartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat, leveleket és ügyiratokat 
ellenőrzi és aláírja. 

 Az iratok, okiratok gondos kezelését, előírásszerű irattárolását, megőrzését, 
selejtezését az előírásoknak megfelelőségét ellenőrizni. 

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

 A munka hatékonyságát javító, eredményességét növelő, fejlesztését célzó 
javaslatokat tenni. 

 
Hatásköre: 

 A taggyűlés által ráruházott vezetői jogokat gyakorolva - a tulajdonosi érdekek 
figyelembe vétele mellett képviseli és jegyzi a társaságot a hatósági szervek, a 
külső szervezetek, partnerek felé. 

 Munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság teljes munkavállalói állománya felett. 

 Jogosult hatáskörét a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket 
a taggyűlés, illetve a társasági jogszabály személyére delegált. 

 
Az ügyvezető másra át nem ruházható feladatköre: 

 A társaság szervezeti és működési szabályzatának, illetve beszerzési 
szabályzatának elkészítése és azok jóváhagyása céljából a taggyűlés illetékes 
bizottság elé terjesztése. 

 A kollektív szerződés aláírása. 

 A munkáltatói jog gyakorlása. 

 Gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 

 Gondoskodás a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, üzleti tervének 
elkészítéséről és azoknak a taggyűlés elé terjesztéséről. 

 Döntés a társaság befektetéseiről, szerződéskötéseiről, kötelezettségvállalásairól - 
kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését – 
bruttó 50 millió forint értékhatárig. 

 A taggyűlés részére a társaság üzleti tevékenységéről legalább 6 havonta, a 
Felügyelőbizottság részére legalább 3 havonta tájékoztatás adása, a társaság üzleti 
könyveibe és irataiba való betekintés lehetővé tétele. 

 Gondoskodás a taggyűlés által hozott határozatok folyamatos nyilvántartásának 
vezetéséről és azok bejegyzéséről a határozatok könyvébe, azzal, hogy a 
nyilvántartás tartalmazza a döntés időpontját, hatályát, tartalmát, valamint a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

 Feladata meghatározni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 
munkakörök és tisztségek körét. 

 Meghatározza az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal 
összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli 
az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt.  

 
Stratégiai igazgatóhelyettes 

 
Feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt látja el. 
 
A munkakör betöltésének feltételei: 

 felsőfokú iskolai végzettség 

 min. 3 év vezetői gyakorlat 

 min. 3 év szakmai területen szerzett gyakorlat 
Feladata: 
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 A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén működő 
közszolgáltatók tevékenységének társaság tevékenységébe történő beintegrálása, 
érintett önkormányzati piacok közül azon piacok szervezett hulladékszállításba 
történő bevonása, amelyek közigazgatási területéről nem a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szállítja a lakossági hulladékot. 

 A társaság stratégiai, üzleti és operatív terveinek kidolgozásában aktív 
közreműködés.  

 Szakmai anyagok összeállítása, kapcsolódó PR és marketing tevékenységben aktív 
közreműködés. 

 A szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó, és bevezethető legkorszerűbb 
módszerek tanulmányozása, lehetőség szerinti bevezetése. 

 Távlati és éves tervek végrehajtásában közreműködés. 

 Regionális hulladékgazdálkodási koncepció központi kialakítása esetén annak 
kidolgozásában való közreműködés, a Társaság érdekeinek képviselete a regionális 
rendszerben való vezető közreműködés céljából. 

 A technológiai fegyelem, a munka- és termelésszervezési, a munkavédelmi 
előírások betartásának ellenőrzése, a munkaerő kihasználtság javítása, az 
eszközök gazdaságos felhasználásának kontrollja. 

 Az érvényes jogszabályok, valamint az irányító hatósági és a kft belső szabályai 
alapján - a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos személyes felelősség 
mellett végzi feladatát. Ellenőrzi a fejlesztési terület feladataihoz kapcsolódó 
kötelező dokumentumok meglétét, azok megfelelősségét. 

 Iránymutatást nyújt a távlati elképzelések - a kft. tervmetodika által 
meghatározott szerkezetben, tagolásban és mélységben történő - 
megfogalmazásához. 

 Megfogalmazza az éves fejlesztési koncepciót, munkaprogramot, továbbá 
javaslatot tesz a rendelkezésre álló források optimális felhasználásának módjára. 

 Ügyel a kft vagyonvédelmére, és intézkedéseket tesz állagának megóvása 
érdekében. 

 
Hatásköre: 

 Kapcsolatot tart a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén 
működő önkormányzatokkal a feladatkörnek megfelelő mértékben. 

 Új területek bevonására előzetes tárgyalásokat folytat a szervezett 
hulladékszállításba történő bevonás érdekében. 

 

Felelős: 

 A munkakörével kapcsolatos feladatok pontos, felelősségteljes végrehajtásáért. 

 A társaság képviseletének színvonalas ellátásáért. 

 A társaság ügyleteivel, vevőkörével, szállítóival, számláival beruházásaival, 
tárgyalásaival és egyéb ügyekkel kapcsolatos üzleti titkainak megőrzéséért. 

 Az ISO 9001, 14001 minőségügyi rendszer munkaterületére előírtak betartásáért. 
 

Műszaki igazgatóhelyettes 
 

Feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt látja el. 
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A munkakör betöltésének feltételei: 

 felsőfokú iskolai végzettség 

 min. 3 év vezetői gyakorlat 

 min. 3 év szakmai területen szerzett gyakorlat 
Feladata:  

 A részlegek operatív irányítása a jogszabályok és a társasági szerződés keretei 
között, a taggyűlés határozatainak megfelelően. 

 A részlegekre vonatkozó társasági szervezeti és működési szabályzatának, 
beszerzési szabályzatának elkészítése. 

 Javaslat a részlegek szerződéses kapcsolataira, kötelezettségvállalásaira. 

 A hatáskörébe tartozó szervezeti egységek szabályoknak, jogszabályoknak 
megfelelő vezetése. 

 A taggyűlés által hozott részlegeket érintő határozatok folyamatos nyilvántartása, 
az abban foglaltak végrehajtása. 

 Irányítja, szervezi és felügyeli a részlegek működését, a gazdálkodását a 
munkavédelemmel,- és a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységét. 

 Szükség szerint képviseli a részlegeket harmadik személyek, bíróságok és más 
hatóságok előtt, kapcsolatot tart szakhatósági és egyéb szervekkel. 

 Javaslatot tesz a részlegekre vonatkozó kereskedelmi és árpolitikára, a marketing 
és reklám tevékenységre. 

 Dönt mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az ügyvezető kizárólagos 
hatáskörébe. 

 A Műszaki igazgató helyettes jogosult hatáskörét a részlegek munkavállalóira 
átruházni, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az ügyvezetés kifejezetten az ő 
hatáskörébe utalt. 

 Elkészíti a hozzá beosztottak munkaköri leírását. 

 Közreműködik a részlegek műszaki, technológiai koncepciójának kialakításában, és 
a kapcsolódó műszaki fejlesztések végrehajtásához szükséges intézkedéseinek 
megtételében. 

 A szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó, és bevezethető legkorszerűbb 
módszerek tanulmányozása, lehetőség szerinti bevezetése. 

 Távlati és éves tervek végrehajtásához műszaki feltételek biztosítása. 

 Ellenőrzi a munka ütemterv szerinti előrehaladását, a technológiai fegyelem, a 
munka- és termelésszervezési, a munkavédelmi előírások betartását, a munkaerő 
folyamatos foglalkoztatását, az eszközök gazdaságos felhasználását. Szükség 
szerint elrendeli a szervezeten belül az eszköz- és munkaerő átcsoportosítást. 

 Belső utasításokkal rendezi a nem szabályozott, a szakmai illetékességét meg nem 
haladó hatályú kérdéseket. 

 Az érvényes jogszabályok, valamint az irányító hatósági és a kft belső szabályai 
alapján - a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos személyes felelősség 
mellett - beavatkozási kötelezettséggel szervezi, irányítja, ellenőrzi az irányítása 
alá tartozó részlegeket, csoportokat. Ellenőrzi a műszaki-fejlesztési terület 
feladataihoz kapcsolódó kötelező dokumentumok meglétét, azok megfelelőségét. 

 Iránymutatást nyújt a távlati műszaki elképzelések - a kft tervmetodika által 
meghatározott szerkezetben, tagolásban és mélységben történő - 
megfogalmazásához. 
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 Megfogalmazza az éves műszaki fejlesztési koncepciót, munkaprogramot, továbbá 
javaslatot tesz a rendelkezésre álló források optimális felhasználásának módjára. 

 Ügyel a kft vagyonvédelmére, és intézkedéseket tesz állagának megóvása 
érdekében.  

 
Hatásköre: 

 Teljes körű közvetlen utasítási joga van a vezetése alá rendelt szervezeti egységek 
vonatkozásában. 

 Javaslattételi joga van az irányítása alá tartozó dolgozók kinevezése, részlegen, 
vagy csoporton belüli áthelyezése, bérezése, premizálása, elbocsátása, új 
munkatársak felvétele vonatkozásában. 

 Képviseli a társaságot feladatkörbe tartozó ügyekben a tulajdonos, a hatóságok, és 
egyéb szervek előtt. 

 Felügyeli az ISO 9001 és 14001 minőség és környezetirányítási rendszer 
működését. 

 
Felelős: 

 Felelős a részlegek eredményes működéséért. 

 Felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységekben dolgozók munkájáért. 

 Felelős műszaki, fejlesztési programban foglaltak végrehajtásáért. 

 Felelős az ISO 9001, 14001 minőség és környezetirányítási rendszer 
munkaterületére előírtak betartatásáért. 

 Felelős az adott költségkereten belüli gazdálkodás megvalósításáért. 
 

 
7.1.1. Az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alá tartozó egységek feladat és 
hatásköre 

 
Titkárság 

 
Az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt működik. 
 
Feladata: 

 Felügyeli az ügyviteli rend betartását, szükség szerint kezdeményezi annak 
módosítását és ahhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat. 

 Ellenőrzi a Társaság bélyegző használatának szabályosságát az erre kialakított 
nyilvántartási rendszer folyamatos felügyeletével. 

 A Társaságra vonatkozó határozatokat a Határozatok könyvébe bevezeti, 
nyilvántartja. 

 A Társaság vezetéséhez kapcsolódó ügyviteli és adminisztrációs feladatok teljes 
körű ellátása. 

 Az ügyvezető igazgató a műszaki igazgatóhelyettes munkájához szükséges 
adminisztrációs feladatok naprakészségének biztosítása, a kapcsolódó határidők 
pontos betartása. 

 A Társasághoz beérkező levelek átvétele, szignálása az érintett területvezetőnek, 
iktatásra átadás. 
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 Árajánlatok, szerződések, megrendelések, levelek megírása, postázásra 
előkészítése (napi feladatok). Az ügyiratok téma szerinti csoportosítása, rendben 
tartása. 

 A vagyonnyilatkozatok őrzésével és kezelésével megbízott személyként a 
vagyonnyilatkozat-tételi szabályzatban leírtaknak megfelelően ellátja az ott 
megfogalmazott feladatokat. 

 Mindazon feladatok ellátása mellyel vezetője megbízza. 
 

Iktató  
 

A Titkárság közvetlen irányítása alatt működik. 
 

Feladata: 

 A Társaság iratkezeléséhez kapcsolódó ügyviteli és adminisztrációs feladatok teljes 
körű ellátása. 

 A Társaság levelezéseinek (kimenő és bejövő posta) iktatása, rendszerezett 
tárolása, a folyamatban lévő ügyek ügyiratainak nyilvántartása, a lezárt témák 
anyagainak irattárazása. 

 Az ügyvezető igazgató, a Műszaki igazgató helyettes, valamint a Társaság 
dolgozóinak munkájához szükséges adminisztrációs feladatok naprakészségének 
biztosítása, a kapcsolódó határidők pontos betartása. 

 Gondoskodik a beérkező levelek és nyomtatványok postafiókból történő, valamint 
a kimenő posta napi feladásáról a postakönyv folyamatos vezetése mellett. 

 Gondoskodik a folyóiratok megrendeléséről, az esetleges igények felméréséről és 
a szakmai anyagok kijuttatásáról az érintett dolgozókhoz. A Társasághoz beérkező 
levelek átvétele, az érintett terület vezetőinek átadása iktatás után. 

 Az iratkezelésre vonatkozó törvényi előírások betartása. Az ügyiratok téma szerinti 
csoportosítása, rendben tartása. 

 
Adatvédelmi tisztviselő 

 
Feladatát az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt látja el. 
 
A munkakör betöltésének feltétele: 

 informatika szakirányú végzettség 

 adatvédelmi képesítés 
 
Az adatvédelmi felelős feladatait az érvényes jogszabályok, az irányító hatósági, valamint a 
társaság belső szabályai alapján látja el. 
 
Feladata: 

 Közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában. 

 Adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságok ellenőrzése, és aktualizálása. 

 Gondoskodik az adatvédelmi jogszabályok, rendelkezések betartásáról, az 
adatkezelések jogszerűségének biztosításáról. 
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 Kivizsgálja az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokat, és elősegíti a visszás 
helyzetek kiküszöbölését. 

 Jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az 
adatkezelőt, vagy az adatfeldolgozót. 

 Elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot. 

 Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást. 

 Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 

Kiemelt feladata a jogvédelem, a jogérvényesítés és adatbiztonság elősegítése, 
segítségnyújtás, valamint az adatbiztonság biztosítása. 

Hatásköre: 

 Ellenőrzi az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, 
valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és 
az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását 

 Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése 
esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót 

 
Informatika 

 
A terület feladata a Társaság informatikai és távközlési járműkövetési eszközeinek 
folyamatos és üzembiztos működtetése, az informatikai rendszerrel kapcsolatos 
üzemeltetési feladatok elvégzése. 
 
Feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt látja el. 
 
A munkakör betöltésének feltétele: 

 - szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
 
Feladata: 

 Informatikai rendszer üzemeltetése, védelem biztosítása. 

 Mentési rendszerek futtatása, üzemeltetése. 

 Hardver, szoftver telepítések, üzemhibák elhárítása, alkalmazások karbantartása. 

 Felhasználók jogosultságainak kiosztása, eszközeinek felügyelete. 

 Javaslatok készítése az eszközigénnyel kapcsolatosan. 
 
Hatásköre: 

 Informatikai feladatok szakszerű, határidős ellátása. 
 
Felelőssége: 

 Az adatállományok módosításával járó változtatásokat csak kijelölt személyek 
engedélyével hajthatja végre. 

 Rendkívüli események elhárítása, előírásszerű dokumentálása. 

 Aktív részvétel a társaság projektjeinek megvalósításában. 

 Segítségnyújtás az egyes egységek informatikai problémáinak megoldásában. 

 Informatikai fejlesztések naprakész követése, ezzel kapcsolatos jelzések megtétele 
a vezetőség felé. 
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 Minden olyan esetenkénti feladat elvégzése, mellyel felettese megbízza.  
 

Közbeszerzési referens 
 

Feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt látja el. 
 

A munkakör betöltésének feltétele:  

 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 
Feladata: 

 Mindennapi feladatait és azok időbeni ütemezését az éves program szerint látja el. 

 Figyeli a Társaság beszerzéseinek és megrendelt szolgáltatásainak költségeit. 

 Az eljárás előkészítése és lebonyolítása során kapcsolatot tart a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadóval, és az eljárásban érintett szakértőkkel. 

 Gondoskodik a Társaság beruházási terve valamint beszerzési terve alapján a 
közbeszerzési terv elkészítéséről. 

 Gondoskodik a Társaság által lebonyolított közbeszerzések összegzéséről, valamint 
a közzétételéről. 

 Gondoskodik a közbeszerzés keretén belül megkötött szerződések, valamint a 
szerződésmódosítások honlapon történő megjelentetéséről, karbantartásáról 
valamint a Kbt. szerinti szükséges egyéb közbeszerzési dokumentumok 
meghatározott módon történő közzétételéről. 

 Ellenőrzi a szerződések, illetve közbeszerzéssel érintett szolgáltatások, beszerzések 
szerződésszerű teljesítését. Szükség esetén a szerződésmódosításokat a 
közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok szerint elvégzi. 

 Elkészíti a Társaság által lebonyolított közbeszerzéseket tartalmazó éves statisztikai 
összegzést. 

 A közbeszerzési eljárás során előállított dokumentumok (ajánlati felhívás, ajánlati 
dokumentáció, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, bíráló bizottsági megbízások 
stb.) Kbt. szerinti megfelelőségének és teljes körűségének biztosítása, archiválása. 

 A közbeszerzés keretén belül megkötött szerződések naprakész nyilvántartása, 
szerződéses kötelezettségek és követelések folyamatos ellenőrzése. 

 
Felelőssége: 

 Felelős a beszerzések, közbeszerzések beszerzési és közbeszerzési szabályzatnak, 
valamint a közbeszerzési tervnek megfelelő szakszerű, határidőben történő 
lebonyolításáért. 

 Felelős a Társaság beszerzéseinek értékhatár szerinti folyamatos elemzése által 
történő közbeszerzési feladatok megállapításáért, a feladatok szakszerű, 
határidőben történő végrehajtásáért. 

 Felelős a Közbeszerzési és Beszerzési szabályzat szükség szerinti határidőben 
történő módosításért, aktualizálásáért. 

 
Hatásköre: 

 Javaslattételi joga van a Társaság beszerzései, beruházásai valamint megrendelt 
szolgáltatásai tekintetében közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 

 Javaslattételi joga van a Társaság által lebonyolítandó közbeszerzési eljárások 
fajtájának meghatározására. 
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 Ellenőrzési jogosultsága van Társaság közbeszerzés útján kötött szerződéseinek 
teljesítése felett. 

 A közbeszerzés köteles beszerzések, szolgáltatások megállapítása céljából 
betekintési joga van a Társaság által kötött szerződésekbe, megrendelésekbe. 

 Jogosult eljárni a partnerszerveknél egyeztetés és adatszolgáltatási ügyekben. 
 

 
ISO minőség és környezetirányítás 

 
Feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt látja el az érvényben lévő 
szabályzók alapján. 

 
A munkakör betöltésének feltétele: 

 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy nem szakirányú 
felsőfokú iskolai végzettség és minőségbiztosítási 
szaktanfolyami képesítés 

 min. 3 év szakmai területen szerzett gyakorlat 
 

Feladata: 

 Kialakítja a társaság ISO 9001, 14001 szabványnak megfelelő arculatát. 

 Részt vesz a társaság minőség és környezetvédelmi auditra való előkészítésében. 

 Felépíti, működteti, irányítja és ellenőrzi a társaság minőség és környezetirányítási 
rendszerét. 

 Elkészíti a minőség és környezetirányítási kézikönyvet, gondoskodik annak 
folyamatos karbantartásáról, aktualizálásáról. 

 Közreműködik a szállítók, vevők és egyéb partnerek minősítésének kialakításában. 

 Karbantartja a gazdasági folyamatokat leíró bizonylatokat, és a Minőség és 
környezetirányítás Kézikönyvön az esetleges módosításokat átvezeti. 

 
Hatásköre: 

 A minőség és környezetirányítási rendszer felügyelete és értékelése érdekében 
jogában áll a rendszerrel összefüggő terület ellenőrzésére. 

 A minőség és környezetirányítási rendszer működésével kapcsolatban feladatokat 
határozhat meg, ezek végrehajtását ellenőrizheti. 

 A minőség ellenőrzéshez szükséges anyagok, eszközök megrendelésére, 
beszerzésére, az ehhez szükséges javítások elvégeztetésére. 

 
Felelőssége: 

 Felelős a minőség és környezetirányítási rendszer követelményeinek 
kidolgozásáért, betartatásáért 

 Felelős a Minőség és környezetirányítási Kézikönyv rendszeres kezeléséért, 
folyamatos karbantartásáért 

 Felelős a minőség és környezetirányítási információs rendszer működtetéséért 

 Felelős a minőségellenőrzési rendszer működtetéséért, a folyamatos ellenőrzés 
végzéséért, végeztetéséért 

 Minden olyan esetenkénti, a munkaköri leírásban nem szereplő feladat elvégzése, 
mellyel felettese megbízza. 
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Kereskedelmi és marketing csoport 

 

Feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt látja el. 
 

A kereskedelmi vezetői munkakör betöltésének feltétele: 
 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy 

 min. 5 év szakmai területen szerzett gyakorlat 
 
A csoport feladatai: 

 Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtésének és értékesítésének 
koordinálása (készletminimalizálás, dokumentálás, időpontfoglalás, logisztikai 
megszervezés, stb.). 

 Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékokkal kapcsolatos szerződéskötések 
(begyűjtői- és hasznosítói oldal), valamint az ehhez kapcsolódó nyilvántartások 
vezetése. 

 Konténeres hulladékszállítási szerződéskötések, valamint az ehhez kapcsolódó 
nyilvántartások vezetése. 

 Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok készletvezetésével (cégenként és 
hulladékáramonként) kapcsolatos valamennyi nyilvántartás elkészítése és 
készletkezelés. 

 A szelektív hulladékgyűjtésbe újonnan belépő, valamint a 
hasznosító/kereskedő/közvetítő cégekkel való kapcsolattartás. 

 A havi elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal kapcsolatos elszámolási 
dokumentáció elkészítése szerződéses partnereink részére. 

 Havi haszonanyag készlet NHKV Zrt. részére történő biztosítása. 

 A szolgáltatási díj igényléséhez kapcsolódó adatszolgáltatás NHKV Zrt. részére. 

 Negyedéves haszonanyag elszámolási dokumentáció elkészítése, illetve az ehhez 
kapcsolódó ellenőrzéseken a társaság képviseletének ellátása. 

 Társaságunk kötelezettségeinek ellátása a haszonanyag értékesítési rendszerhez 
kapcsolódóan (HER rendszer: tárolói készletmozgás jelentések elkészítése, 
kiszállítások rögzítése, stb…). 

 A központi hulladékkezelő létesítményben történő szelektív hulladékválogatás 
szakmai felügyelete, a megfelelő minőség eléréséhez/megtartásához szükséges 
szakmai iránymutatás megadása. 

 Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel, előadások és tájékoztatók megtartása 
a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan. 

 A területtel kapcsolatosan beérkező számlák feldolgozása és szükséges 
mellékletekkel történő ellátása. 

 A társaság saját szervezésű rendezvényeinek lebonyolításának koordinálása. 

 Egyéb rendezvényekhez kommunális, illetve igény szerint szelektív 
hulladékszállítás, valamint gépi takarítás koordinálása (árajánlat készítése, terület 
átadás és visszavétel lebonyolítása társosztállyal közreműködve, stb…), 
szerződések előkészítése. 

 Cégcsoport képviselése eseti kitelepülés alkalmával (szemléletformáló 
rendezvények), illetve a kitelepülés megszervezése és lebonyolítása. 

 Szerződés nyilvántartás kezelése (CMR, HÉRA). 
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 Éves adatszolgáltatás egyeztetése szerződött partnerekkel. 

 Egyedi ártárgyalások lefolytatása konténeres szerződéssel rendelkező kiemelt 
partnerekkel. 

 Haszonanyag kereskedelmére irányuló, a lakosság és intézmények 
tájékoztatásával, a honlap frissítésével kapcsolatos feladatok összefogása és 
koordinálása, (tájékoztató szóróanyagok, hírlevelek elkészítése, honlapon szereplő 
adatok frissítésének nyomon követése és aktualizálása, stb…). 

 A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok háttérmunkáinak elvégzése 
és a programok eredményességének utólagos kiértékelése. 

 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos írott és nyomtatott sajtó figyelemmel 
kísérése, beleértve az internetes sajtót is. 

 Intézményi papírgyűjtés teljes körű lebonyolítása (logisztika, háttérdokumentáció, 
napi kapcsolattartás, elszámolás, riportok készítése, stb…). 

 Cégcsoport belső hírlevelének összeállítása. 

 Média képviselőivel történő napi szintű kapcsolattartás. 

 NHKV Zrt. által elvárt kommunikációs feladatok, riportok elkészítése. 

 PR feladatok ellátása (szpotterv, grafikai layout megtervezése, bannerek, 
hirdetések, cikkek, stb…). 

 Javaslattétel a területhez történő fejlesztésekhez. 

 Közösségi kommunikáció ellátása. 

 A területet érintő hatóságokkal való kapcsolattartás. 
 

Ügyfélkapcsolati részleg 
 
A részleg közvetlenül az ügyvezető igazgató irányítása alatt végzi tevékenységét. 
 
A részleg ellátja a számlázáshoz szükséges adatszolgáltatást az NHKV Zrt. felé, eseti 
számlák kiállítása. A részlegen belül működik az Ügyfélszolgálati csoport, a Számlázás, a 
Behajtás, és a Logisztikai rendszerfejlesztési és üzemeltetési csoport.  
 

Ügyfélkapcsolati részleg vezető 
 

A részlegvezetői munkakör betöltésének feltétele: 
 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy 
 min. 3 év szakmai területen szerzett gyakorlat 

 
Feladata: 

 A kialakított és a Társaság ügyvezető igazgatója által jóváhagyott tervek 
végrehajtása, irányítása, ellenőrzése. 

 A társaság vezetőivel folyamatos kapcsolattartás. 

 Minden évben közreműködik a részleg beruházási tervének kidolgozásában és 
végrehajtásában. 

 A Társaság üzleti, valamint rövid távú operatív terveinek megvalósulásának 
figyelemmel kísérése. 

 A társasági likviditás folyamatos figyelése. 

 A folyamatosan változó jogszabályok naprakész ismerete. 
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 A felsoroltakon kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel vezetői esetenként 
megbízzák. 

 A logisztikai rendszerfejlesztési és üzemeltetési csoport munkájának irányítása, 
felügyelete. 

 A nem közszolgáltatáshoz kapcsolódó számlák kiállítása (edénybérlet). 
 
Felelőssége: 

 Irányítja, közreműködik és ellenőrzi a szakterülethez kapcsolódó szervezeti 
egységet. 

 Naprakész információ biztosítása a Társaság vezetője és tulajdonosai részére. 

 A munkavégzéshez kapcsolódó szabályok, előírások naprakész ismerete, hatályos 
jogszabályok, belső utasítások ismerete és maradéktalan betartása. Minden olyan 
közvetlen feladat, színvonalas végrehajtása, amelyre esetenként konkrét utasítást 
kap. 

 Szúrópróba-szerűen ellenőrzi a helyszínelők munkavégzését. 

 Az Ügyfélkapcsolati Iroda hatékonyságának figyelemmel kísérése, különös 
tekintettel a helyszínelési, adatszolgáltatási feladatokra, ügyfelek panaszainak 
kezelésére. 

 A Társaság kintlévőség kezelő munkájának felügyelete. 

 Kapcsolódó levelek ellenőrzése. 

 Köteles munkáját, feladatát önállóan, legjobb tudása szerint elvégezni. 

 Feladatai ellátása során a Társaság szakjogászával konzultálva jogszerűen eljárni. 
 
Hatásköre: 

 A részleg tevékenységének ellenőrzése, a feladatkörébe tartozó munkák szakszerű, 
határidőre történő ellátásának biztosítása. 

 Jogosult a munkájához szükséges információk megszerzésére. 

 Szakmai kérdésekben és vitás esetekben közvetlenül fordulhat a Társaság 
szakjogászához. 

 Postázásra előkészíti és szignálja a jogkörébe tartozó levelezéseket. 

 Munkakörének betöltéséhez döntési, egyeztetési, véleményezési és javaslattételi 
jogokkal rendelkezik. 

 
 

Ügyfélszolgálati csoport 
 
Feladatait az ügyfélkapcsolatai részleg vezető közvetlen irányítása alatt látja el. 

 

A csoportvezetői munkakör betöltésének feltétele: 

 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy 

 min. 3 év szakmai területen szerzett gyakorlat 

 
Feladata: 

 A helyszínelők napi munkájának rendszerezett kiadása, elvégzett munkáikkal való 
elszámoltatása. 

 Helyszínelők által leadott anyagok naprakész feldolgozása, ehhez kapcsolódó 
eljárási költségként megnevezett adminisztrációs díj számlázása. 
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 A munkavégzéshez kapcsolódó szabályok, előírások naprakész ismerete. 

 Kapcsolódó levelek ellenőrzése, panaszok kivizsgálása, kivizsgáltatása. 

 Személyes ügyfélkezelés, az ügyfélközpontúság elv érvényesítése, 
érvényesíttetése. 

 Adatváltozások számítógépes feldolgozása, feldolgoztatása. 

 Készpénzkezelés a Pénzkezelési Szabályzat szerint, teljes anyagi és büntetőjogi 
felelősséggel. 

 
Felelőssége: 

 Felelős a tevékenységének végzéséhez szükséges dokumentumok és 
adminisztráció megfelelőségéért, teljes körűségéért, a dokumentumok, 
kimutatások megfelelő vezetéséért (megrendelések, szerződések). 

 Felelős a munkaköréhez tartozó és a rábízott feladatok szakszerű, határidőben 
történő végrehajtásáért. 

 Felelős a munkakörére vonatkozó szabályok naprakész ismeretéért. 

 Felelős a munkaköre által érintett informatikai programok megfelelő szintű 
felhasználásához szükséges oktatások végrehajtásáért a helyszínelő állomány 
vonatkozásában. 

 Szúrópróba szerűen ellenőrzi a helyszínelők munkavégzését. 

 Az Ügyfélkapcsolati Iroda hatékonyságának figyelemmel kísérése, különös 
tekintettel a helyszínelési, számlázási feladatokra, ügyfelek panaszainak 
kezelésére. 

 A Társaság tevékenységeivel kapcsolatos reklamációk, panaszok kezelése, 
ügyintézésre továbbítása. 

 Folyamatos kapcsolattartás a társaság munkaköréhez kapcsolódó szakmai 
területeinek vezetőivel. 

 
Hatásköre: 

 A helyszínelők tevékenységének ellenőrzése, feladatkörükbe tartozó munkák 
szakszerű, határidőre történő leadásának felülvizsgálata. 

 A feladatkörébe tartozó munkák szakszerű, határidőre történő ellátásának 
technikai, informatikai biztosíttatása. 

 
Az ügyfélszolgálati csoport feladatai: 

 A társaság külső partnereivel való kapcsolattartás. 

 Az ügyfélnyilvántartás folyamatos figyelése. 

 Új lakossági és közületi ügyfelek felderítése, bevonása a rendszeres 
hulladékszállítási programba. 

 A szükséges hulladékgyűjtő edények cseréjének kezdeményezése, edényekkel való 
ellátás. 

 Az ügyfélszolgálat gondoskodik a társaság szolgáltatásaival és működésével 
kapcsolatos: 
a. Megrendelés - hulladékszállítás, egyéb szolgáltatás, 
b. Változás bejelentés, 
c. Szünetelés, kisebb gyűjtőedényzet jogosultság ellenőrzése, 
d. Hulladékgyűjtő zsákok és edények árusítása, 
e. panasz, reklamáció, igénybejelentés ügyintézése- a következő területeken:  
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˗ hulladékszállítási szolgáltatás, 
˗ lakossági, konténeres szállítás. 

 
Feladatuk továbbá: 

 A megkeresésekkel kapcsolatos intézkedések kezdeményezése. 

 A panaszos ügyekben tett intézkedések nyomon követése. 

 Az adatbázisban szereplő ügyfél állomány karbantartása, frissítése. 

 Az ügyfelek informálása a társaság által nyújtott szolgáltatásokról. 

 Illegális hulladék lerakással kapcsolatos bejelentésekre tett intézkedések 
figyelemmel kísérése. 

 Kisebb edényzet jogosultságok valamint a szünetelések ellenőrzése, a jogosulatlan 
igénybevételek feltárása és a jogkövetkezmények alkalmazása a szabályzatok és 
utasítások szerint. 

 Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok, és a társaság PR anyagainak 
elhelyezése. 

 A társaság marketing koncepciója szerint a hulladékgyűjtés, szállítás, 
ártalmatlanítás törvényi szabályozásának és szükségességének elfogadtatása a cél.  

 Fontos feladat a segítségnyújtás a tervek, megfogalmazott elképzelések 
betartásához. Ügyelni kell a tájékoztató munka magas színvonalára. 

 Minden olyan esetenkénti feladat elvégzése, mellyel felettese megbízza. 
 
 
A részleg számlázással kapcsolatos feladatai: 

 Feladata a számlázás érdekében az NHKV Zrt-vel történő kapcsolattartás.  

 A lakossági és közületi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
valamennyi írásos, szóbeli és egyéb kommunikációs csatornán beérkező 
információnak, reklamációnak el kell jutnia a részleg minden szervezeti 
egységéhez. 

 A beérkező reklamációk esetében a szükséges intézkedéseket megteszi, vagy 
azokat továbbítja ügyintézésre az NHKV Zrt felé. 

 Elvégzi a teljes ügyfélkör nyilvántartását, karbantartását, a számlázáshoz 
kapcsolódó adatszolgáltatást. 

 Adatbázis pontosítása és folyamatos karbantartása.  

 A társaság kapcsolódó szakmai területeivel közvetlen kapcsolattartás.  

 A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó a társaság hatáskörébe tartozó 
kintlévőségek kezelésének, nyilvántartásának irányítása, adatszolgáltatási, 
egyeztetési kötelezettség a behajtási terület felé. 

 
A részleg behajtási feladatai: 

 Feladata a 2016. április 01. napja előtt keletkezett hátralékok tekintetében a 
hátralékos ügyfelek megkeresése, a díjfizetések kezdeményezése, a társaság által 
megbízott ügyvéddel és a NAV illetékes osztályával történő napi kapcsolattartás. 

 A behajtás, végrehajtás ügymenetének belső szabályzat, illetve vonatkozó 
jogszabályok szerinti lefolytatása, a behajtásra, végrehajtásra kerülő ügyek 
adminisztrációjának napi vezetése. 

 
Logisztikai rendszerfejlesztési és üzemeltetési csoport 
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Feladatait az ügyfélkapcsolatai részleg vezető közvetlen irányítása alatt látja el. 
 

A csoportvezetői munkakör betöltésének feltétele: 

 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy 

 min. 3 év szakmai területen szerzett gyakorlat 

 

Feladata: 

 A Társaság adatbázisainak megismerése és az elektronikus nyilvántartási 
rendszerek, programok elsajátítása, azok vizsgálata, összehangolása. 

 Megszervezni és operatívan ellenőrizni a Társaság szállítási feladatainak 
elvégzését, törekedni a rendelkezésre álló források optimális felhasználására. 

 Társosztályok vezetőivel való folyamatos kapcsolattartás, feladataik 
összehangolása, információ áramlás kidolgozása, gördülékennyé tétele 
informatikai háttérrel. 

 A munkafeladatokhoz kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete, szakszerű 
alkalmazása. 

 Adminisztratív tevékenység végzése, mindazon feladatok ellátása, mellyel 
közvetlen munkahelyi vezetője megbízza. 

 Esetleges hiányosságok feltárása, azok megoldására javaslattétel. 

 Elektronikus vezénylés kidolgozása, bevezetése. 

 Elektronikus szabadságütemezés kidolgozása, bevezetése. 

 Fizikai állomány munkaidő kihasználtságának hatékonyabbá tétele. 

 Panaszbejelentések kezelésének javítása, telefonos panaszok adatbázisban 
történő rögzítésének, nyilvántartásának kidolgozása, bevezetése. 

 Menetlevél feldolgozás, kontírozás hatékonyabbá tétele. 

 Baleseti helyszínelések hatékonyabbá tétele, adminisztrációjának dinamizálása. 

 Edényazonosító rendszer bevezetésének irányítása, a már kész rendszer 
elérésének biztosítása (információ szerzés – átadás) társosztályok részére. 

 A Társaság tulajdonában lévő gépjárművek, technikai eszközök és felszerelések 
előírás szerinti üzemeltetésének, használatának ellenőrzése. 

 A programfejlesztések, illetve új programok használatának bemutatása az érintett 
osztályok részére, kollégák szakmai képzése. 

 GPS rendszer fejlesztése. 

 Logisztikai munkák technikai alátámasztása, a munka folyamatosságának 
elősegítése informatikai eszközökkel. 

 Szállítási események rögzítési módjának kidolgozása, adatbázis kiépítése, 
felhasználásának betartatása. 

 Logisztikai feladatok vizsgálata, ügymenetek kidolgozása, bevezetése. 

 A hatékonyság növelésére stratégia kidolgozása. 

 Szállítási feladatok, vezénylés, járműkihasználás hatékonyságának növelése. 

 Járatoptimalizálás, naprakészségének ellenőrzése, változó adatok napi 
rögzítésének betartatása. 

 Új munkák és megbízások felkutatása, az ajánlattétel szakmai előkészítése. 

 Aktív részvétel a felső vezetőség által különböző feladatok megvalósítására kiírt 
projektekben. 
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Felelőssége: 

 Szállítási feladatok logisztika szempontú felülvizsgálata és összehangolása. 

 A rábízott projektek szakmai irányítása, folyamatos továbbfejlesztése. 
 

Hatásköre: 

 Technikai eszközök beszerzésére, selejtezésére javaslattétel. 

 Ellenőrzési jogosultsága van az általa kidolgozott programok, projektek felett. 

 A hatékonyság érdekében alternatív megoldások javasolása. 
 

Bér és munkaügy 
 
Feladatait közvetlenül az ügyvezető igazgató irányításával végzi.  
 

A csoportvezetői munkakör betöltésének feltétele:     
 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy 
 min. 3 év szakmai területen szerzett gyakorlat 

 
Az ügyvezető igazgató utasításai alapján ellátja a Társaság bér,- társadalombiztosítási és 
munkaügyi feladatait. 
 
Figyelemmel kíséri a dolgozókkal szemben vállalt jogi és szociális kötelezettségek 
teljesítését. 
 
Feladata: 

 Végzi a munkaviszony keletkezésével, módosításával, megszüntetésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 Részt vesz a szervezeten belüli munkaügyi konfliktusok rendezésében. 

 Részt vesz a munkavállalók képzésének megszervezésében. 

 A Társaság dolgozóiról személyzeti nyilvántartást vezet folyamatosan. 

 Ellátja a teljes munkavállalói létszám bérének számfejtését. 

 Folyamatosan számfejti a táppénzt és gondoskodik a havi kifizetésekről. 

 Feladatai közé tartozik a nyugdíj előkészítés és az ezzel kapcsolatos 
adatszolgáltatás. 

 Elkészíti a jogszabályokban előírt kötelező adatszolgáltatásokat és időszaki 
bevallásokat. 

 Alapvető feladata a Társaságnál a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok 
ellátása.  

 Feladata a kötelező nyilvántartások naprakész vezetése a mindenkori előírásoknak 
megfelelően 

 
Pénzügy és kontrolling 

 
Feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt látja el az érvényes 
jogszabályok, az irányító hatósági, valamint a társaság belső szabályai alapján.  
 

A pénzügyi és kontrolling terület munkavállalójával szembeni követelmény  
 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
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A kontrolling a külső és belső környezet változását számításba vevő, megalapozott és 
rugalmas döntések meghozatalát, azok hatékony megvalósítását szolgáló vezetési 
módszer, mely koordinálja a tervezést, az információ ellátását és az ellenőrzést.  
 
A kontrolling tevékenységre jellemző a jövőorientáltság és az eseményorientáltság. Az 
irányítás- különböző területein (gazdasági, termelési, szolgáltatási, műszaki, személyzeti) 
meghatározott és a jelen állapotra vonatkoztatott helyzetek, információk kiegészítésre 
kerülnek a várható eredmény prognózisával, illetve döntéstámogató információk 
nyújtásával. 
 
A társaság likviditásának napi szintű, rövid és hosszú távú szervezése, irányítása a pénzügyi 
tevékenység legfontosabb eleme, amely a likvid eszközök mellett a kevésbé likvid 
eszközgazdálkodásra vonatkozó feladatokat is magában foglalja. A pénzügyi tevékenység 
magában foglalja a pénzintézetekkel történő kapcsolattartást, szükséges adatszolgáltatást. 
 
A pénzügy és kontrolling feladata elősegíteni a műszaki-gazdasági folyamatok, 
tevékenységek gazdaságosságának növelését, a belső tartalékok feltárását, a pénz és 
egyéb eszközök helyes felhasználását, a belső rend és feladat-szervezettség javítását, a 
megalapozott döntések meghozatalát továbbá a társaság oly módon történő támogatása, 
hogy minden vezetői szinten ellenőrzési lehetősége legyen az irányítással megbízott 
munkavállalónak is. 
 
Feladata: 

 A megadott irányelvek szerint a társaság éves üzleti tervének elkészítése: az 
árbevételi- és támogatás felhasználási terv, az ár-, költség- és nyereségterv, a 
likviditási terv (bevételek és kiadások terve), az anyaggazdálkodási és készletterv, a 
munkaerő- és bérgazdálkodási terv. 

 Havonként év elejétől tárgy hónapra vonatkozóan és halmozottan részlegenként 
és tevékenységenként költségelemzés készítése, melynek során bemutatja az 
árbevételeket, és a költségeket költség nemenként, társüzemi szolgáltatások, 
továbbá közvetlen - és általános költségbontásban. Az eredményt a bázishoz és a 
tervhez, a létszámot és- a bérszínvonalat a tervhez viszonyítja, elemzi és értékeli. 
A tevékenységenkénti bontásban készült elemző táblákat társasági szinten 
összesíti. Részletes bemutatást készít a tevékenységekre jellemző naturális 
mutatók alakulásáról éven belül, és előző időszaki adatok viszonylatában. 

 A terv teljesítés szintjének megállapítása, szükség esetén szöveges indoklás kérése 
az adatszolgáltatásra kötelezett szervezeti egységektől. 

 Kontrolling rendszer működtetése a vezetői döntés-előkészítést segítő kontrolling 
módszerek és eszközök alkalmazásával. A társaság gazdaságos működését szolgáló 
közgazdasági irányítási, elemző módszerek kialakítása, az önköltségszámítás 
folyamatának irányítása. 

 A társaság irányítási, fejlesztési, ellenőrzési célkitűzéseinek meghatározásában 
közreműködés, ezek megvalósításának figyelemmel kísérése és szükséges 
feltételek, adatszolgáltatások biztosítása. 

 A számviteli törvény, és a társaság Számviteli Politikája által előírt szabályzatok 
elkészítésében, valamint az SZMSZ összeállításában való közreműködés. 
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 Szoros munkakapcsolat fenntartása az adatokat, információkat szolgáltató 
funkcionális területekkel. 

 Operatív terv készítése az üzleti terv tervszámai alapján. 

 Havi, negyedéves és göngyölített adatokat tartalmazó jelentések készítése a terv, 
tény, eltérés és várható értékek függvényében. 

 A kontrolling jelentés értékeléséhez kapcsolódó cselekményszükséglet 
meghatározása. 

 Eseti információs jelentések, kimutatások, elemzések összeállítása. 

 Hatékonyságszámítások. 

 A belső gazdasági-pénzügyi folyamatok ügyvitelének, az információáramlás 
minőségének javítása érdekében javaslat kidolgozása, továbbá aktív részvétel a 
gyakorlati bevezetésben, a szükséges átszervezések végrehajtásában. 

 Beruházás gazdaságossági elemzések készítése. 

 Önköltségszámítás, árképzés termékekre, szolgáltatásokra (elő- és utókalkuláció 
készítése). 

 Szükség szerint munkacsoport megbeszélések, team ülések, vezetői egyeztetések 
megszervezése. 

 Külső szervek felé határidőben történő adatszolgáltatás. 

 Vezető információs rendszer működtetése, fejlesztésében együttműködés. 

 Felelős a kontrolling rendszer működtetéséért, a beszámolók, valamint az elő- és 
utókalkulációk tartalmi valódiságáért. 

 Az éves üzleti terv és a tevékenységenként összeállított operatív tervek 
összhangjáért. 

 Felel a társaság pénz- hitelgazdálkodásáért. 

 A belső gazdasági-pénzügyi folyamatok ügyvitelének, az információáramlás 
minőségének javítása érdekében javaslatok kidolgozása, továbbá aktív részvétel 
azok gyakorlati bevezetésében, a szükséges átszervezések végrehajtásában. 

 A megadott irányelvek szerint elkészíti a társaság éves üzleti tervét: az árbevételi, 
a költség- és beruházási tervet, az üzemgazdasági tervet (bevételek és kiadások 
terve), a munkaerő- és bérgazdálkodási tervet, a mérleg- és eredmény-kimutatás 
tervet valamint a tevékenységek eredmény-kimutatás tervét. 

 Operatív tervek (árbevételi-, eredmény-, likviditási-, anyaggazdálkodási és készlet-, 
humánerőforrás-gazdálkodási terv) készítése. 

 Heti kimutatás készítése a társaság likviditási helyzetéről. 

 A tulajdonos önkormányzat felé féléves, háromnegyed éves, és éves beszámolók 
készítésében közreműködik illetve eseti információs jelentéseket, kimutatásokat, 
elemzéseket állít össze. 

 ¨ Megállapítja a tervteljesítés szintjét, szükség esetén szöveges indoklást kér az 
adatszolgáltatásra kötelezett szervezeti egységektől. 

 Elkészíti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj előkészítésével kapcsolatos adatszolgáltatást, MEKH által 
szabott határidőig.  

 Elkészíti az NHKV Zrt. felé szükséges számviteli adatszolgáltatásokat. 

 Közreműködik a számviteli zárási folyamatokban. 

 Elkészíti és szükség szerint - jogszabályi környezet, illetve szervezeti változások 
esetén - aktualizálja az önköltség számítás rendjére vonatkozó szabályzatot, a 
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leltározási és selejtezési szabályzatot közreműködik a társaság számlarendjének 
kialakításában, aktualizálásában. 

 Szükség szerint – jogszabályi környezet, szervezeti változások esetén - 
kezdeményezi a társaság belső szabályzatainak aktualizálását. 

 Részvétel a szolgáltatási díjak kialakításában, a termékekre, szolgáltatásokra 
vonatkozó árképzésben. 

 Az ISPA vagyon működtetésével összefüggésben a jövedelmezőség alakulásának 
vizsgálata, elemzése, ISPA bérleti díj vagyon elemekre bontásának nyilvántartása, 
illetve ez alapján könyvelési feladás készítése. 

 Informatikai fejlesztésekben való részvétel és elektronikus adatfeldolgozási 
projektek vezetése. 

 Elkészíti az 1061, 1056, 1059, 1892 számú kérdőíveket, a KSH mindenkori 
előírásainak megfelelő tartalommal és határidőre. 

 Napi kapcsolatban áll a Társaság számlavezető pénzintézetével, szükség szerint 
elkészíti a pénzintézetek által igényelt adatszolgáltatást. 

 Minden olyan esetenkénti feladat elvégzése, mellyel felettese megbízza. 
 
Felelőssége: 

 Felelős a kontrolling beszámolók, valamint az elő- és utókalkulációk tartalmi 
valódiságáért. 

 Felelős a Számviteli Törvényben rögzítettek betartásáért. 

 Felelős az adatszolgáltatási határidők betartásáért, és a szabályzatban 
meghatározott feladatok végrehajtásáért. 

 
Hatásköre: 

 A kontrolling kimutatások elemzéséhez, az egyes tevékenységek 
jövedelmezőségének értékeléséhez jogosult szöveges indoklást kérni az 
adatszolgáltatásra kötelezett szervezeti egységektől. 

 Jogosult minden olyan információ, adat megismerésére, illetve szükség esetén 
bekérésére – az érintett terület vezetőjével történt egyeztetést követően -, mely 
feladatának teljesítéséhez szükséges. 

 Javaslatot tehet a munkaköri feladatai között megfogalmazott szabályzatok, 
beszámolók, jelentések, szerkezeti, formai és tartalmi módosítására. 

 
Függetlenített belső ellenőrzés 

 
Feladatait az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alatt látja el. 

 
A munkakör betöltésének feltétele:  

 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, és 
 min. 3 év szakmai területen szerzett gyakorlat 

 
A belső ellenőrzés feladatait az érvényes jogszabályok, az irányító hatósági, valamint a 
társaság belső szabályai alapján látja el. 
 
Kiemelt feladata kockázatelemzés alapján éves munkaterv készítése, és végrehajtása. 
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A függetlenített belső ellenőrzés a belső ellenőrzési rendszer szerves része, mely magában 
foglalja: 

 A vezetők ellenőrzési tevékenységét. 

 A társaság műszaki-gazdasági, valamint egyéb tevékenységeinek folyamatába 
épített ellenőrzést. 

 A függetlenített belső ellenőri tevékenységet. 
 
Az ellenőrzési tevékenység kiterjed: 

 A társaság szervezettségének vizsgálatára. 

 A gazdasági, pénzügyi folyamatok ellenőrzésére: 
˗ bizonylati rend és okmányfegyelem; 
˗ a készpénzforgalom; 
˗ a vagyonvédelem; 
˗ a tárgyi eszközök; 
˗ az anyaggazdálkodás; 
˗ a létszám - és bérgazdálkodás; 
˗ a költséggazdálkodás; 
˗ a számvitel szervezettsége, és a beszámoló valódisága; 
˗ a szolgáltató tevékenység ellenőrzése; 
˗ a piaci tevékenység; 
˗ műszaki fejlesztési tevékenység; 
˗ a termelési-szolgáltató folyamat; 
˗ karbantartási, javítási tevékenység; 
˗ a szállítási tevékenység; 
˗ a hulladékgazdálkodás; 
˗ az árellenőrzésre; 
˗ az árdokumentációs felkészültség; 
˗ az árak képzése; 
˗ a szabályozottságnak, különösen a szabályzatok meglétének, tartalmának 

ellenőrzésére; 
˗ az üzleti, pénzügyi, jövedelmezőségi, likviditási stb. tervek ellenőrzésére; 
˗ a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzés szükséges mértékű vizsgálatára. 

 
Feladata: 

 A vezetés intézkedéseinek, döntéseinek megfelelő előkészítése és végrehajtása, a 
társasági tevékenység gazdaságosságának növelése a belső tartalékok 
feltárásának, a pénz és egyéb eszközök helyes felhasználásának ellenőrzése. 

 A termelői szerkezet gazdaságos kialakítására hozott döntések végrehajtásának 
ellenőrzése. 

 A fejlesztési, beruházási feladatok tervszerű megvalósításának figyelemmel 
kisérése. 

 Végzi a termelési, szolgáltatási és értékesítési feladatok mennyiségi és minőségi 
teljesítését, az elmaradások okainak feltárását. 

 A munkaerő vállalaton belüli hatékony foglalkoztatását, a gépek, berendezések 
optimális kihasználását figyelemmel kíséri. 

 Az üzemszervezési tevékenységet ellenőrzi. 
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 A mérleg megállapítását megelőzően, a mérleg valódiságának, a leltározási és 
egyéb zárlati munkálatok helyességének ellenőrzését. 

 A tevékenység folyamatába épített ellenőrzés kialakítását és megfelelő 
működését. 

 A megfelelő rendelkezések és intézkedések maradéktalan végrehajtását, a belső 
rend és szervezettség javítását, különösen: 
˗ a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, árképzési, számviteli, ügyviteli és más 

általános érvényű rendelkezések megtartását, 
˗ a Kollektív Szerződés előírásainak teljesítését, az egyéb belső utasítások és 

szabályzatok megtartását, a bizonylati rend és okmányfegyelem 
érvényesülését, 

˗ tulajdon védelmét, különösen az abban keletkezett és ezen belül elsődlegesen 
a bűncselekménnyel okozott károk megtérítését szolgáló intézkedések 
végrehajtását az egyes ellenőrzési feladatokat és azok végrehajtásához 
szükséges műszaki és egyéb szakképzettségű dolgozóknak az ellenőrzésbe való 
bevonását az ügyvezető igazgató, illetve a Műszaki igazgatóhelyettes határozza 
meg, rendeli el.  

 
Az ellenőrzések ütemezésére éves ütemtervet kell készíteni. 
 
A munkaterv alapján végrehajtott vizsgálati program befejezését követően a 
tapasztalatokat, észrevételeket, megállapításokat, javaslatokat írásba kell foglalni, melyek 
alapján a szükséges intézkedéseket az ügyvezető igazgató utasítás formájában teszi meg. 
 
A kiadott utasítások az abban foglaltak szerinti, és határidőn belüli végrehajtását a belső 
ellenőrzés az utasítás kiadását követő 3 hónapon belül köteles megvizsgálni és az 
eredményről írásos jelentést, készíteni.  
 
Felelőssége: 

 Felelős a belső ellenőrzés során feltárt súlyos szabálytalanságok észlelése esetén 
az első számú vezető azonnali értesítéséért és a megfelelő intézkedések 
megtételének kezdeményezéséért. 

 
Hatásköre: 

 Korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgált szervezet valamennyi 
tevékenységéhez, nyilvántartásához, vagyontárgyához. 

 Az ellenőrzések végrehajtásához jogosult az ellenőrzött szervezet bármely 
dolgozójától információt kérni, illetve speciális szakértelmet igénylő esetekben az 
ellenőrzési tevékenység lefolytatásához más szervezeti egységtől vagy szervezettől 
szakértő segítségét igénybe venni.  

 
7.1.2. Műszaki igazgató helyettes közvetlen irányítása alá tartozó egységek feladat és 
hatásköre: 

 
Környezetvédelmi ügyintéző 

 
A munkakör betöltésének feltétele: 
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 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 
 
Feladata: 

 A környezetvédelmi előírások szerinti szükséges hulladékok, veszélyes hulladékok 
nyilvántartásának vezetése, jelentések elkészítése. 

 Környezetvédelmi engedélyezési eljárások lefolytatása. 

 Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi jogszabályok megjelenését, jogszabályok 
módosításait, hatósági előírásokat. Végzi az érintettek tájékoztatását. 

 Nyilvántartja a Társaságra vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat. 

 Feladata a környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos javaslattétel a szükséges 
intézkedések meghozatalához. 

 Szervezi és koordinálja a hulladékkezelési részlegvezető közreműködésével a 
környezetvédelmi előírások szerint a vállalat teljes hulladékának, veszélyes 
hulladék nyilvántartásának vezetését, biztosítja a jelentések elkészítését. 

 Gondoskodik a környezeti bejelentések, adatszolgáltatások elkészítéséről, 
elkészíttetéséről. 

 Hatóságok tájékoztatása környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. 

 A környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítását jogszabályokon alapuló 
eljárásaival támogatja. 

 Közreműködik a pályázatok megvalósításában, üzemeltetésében, valamint 
képviseli az üzemeltetési időszakban Kedvezményezettet munkakörének 
megfelelő mértékben a hatóságok, az ellenőrzést végző szervezetek, valamint KSZ 
előtt. 

 Részt vesz a különböző környezetvédelmi fejlesztések, és a Hulladéklerakó Telep 
műszaki fejlesztésének munkáiban. 

 Együttműködik és kapcsolatot tart fent a környezetvédelmi ügyekben érintett 
hatóságokkal. 

 Közreműködik a szakmai pályázatok készítésében. 
 
Felelőssége: 

 Felelős a tevékenység végzéséhez szükséges dokumentumok és adminisztráció 
megfelelőségéért, teljes körűségéért, a dokumentumok, kimutatások megfelelő 
vezetésének ellenőrzéséért, jóváhagyásáért, az elszámolásokhoz szükséges 
munkaszámok, költséghelyek feltüntetéséért, azok helyességének szúrópróba 
szerű ellenőrzéséért. 

 Jogosult eljárni a partnerszerveknél egyeztetés és adatszolgáltatási ügyekben. 

 A társaság hulladékgazdálkodási tevékenységeire vonatkozó jogszabályok 
betartása, betartatása, ellenőrzése. 

 
Hatásköre: 

 Ellenőrzési jogosultsága van a szakterületen végzett munkák felett. 

 Ellenőrzési jogosultsága van a hulladékgazdálkodási és elhelyezési részleg 
üzemegységeinek, hulladékgazdálkodási tevékenységeinek ellenőrzésére, a 
feladatának ellátáshoz szükséges adatok kimutatások üzemvezetőktől, 
ügyintézőktől történő bekérésére. 

 
Szállítási és logisztikai részleg 
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A részleg szervezeti keretén belül működik a Szállítási csoport, és a Szelektív gyűjtést segítő 
csoport, működésüket a szállítási és logisztikai részlegvezető irányítása alatt látják el. 
 

Szállítási és logisztikai részlegvezető 
 
A részlegvezetői munkakör betöltésének feltétele: 

 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy 
 min. 10 év szakmai területen szerzett gyakorlat 

 
Feladata: 

 Felügyeli és irányítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és egyéb szolgáltatási 
feladatok alapján összeállított a napi, heti, havi, és éves vezénylések 
végrehajtását. 

 Ellenőrzi és meghatározza a szállítási és logisztikai feladatok maradéktalan 
ellátásához szükséges feltételeket, kapacitáshiány, valamint szükség esetén részt 
vesz, illetve a beosztott állományon keresztül irányítja az alvállalkozók bevonási 
feltételeinek kidolgozását. 

 Ellenőrzi a szállítási és logisztikai feladatok végrehajtását, ellenőrzi a kiadott 
munkafeladatok előrehaladását, végrehajtásának minőségét. 

 Ellenőrzi az eszközállomány állapotát, a javításba adását, visszavételét. A 
naprakész adatok alapján szervezi és hangolja össze a szállítási és logisztikai 
feladatok ellátását.  

 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a javítási-karbantartási költségek alakulását, 
javaslatot tesz az eszközállomány fejlesztésére, pótlására, felújítására. 

 Ellenőrzi, felügyeli és biztosítja a társaság gépparkjának költséghatékony 
üzemeltetését. 

 Figyelemmel kíséri és részt vesz a részleg által használt informatikai rendszerek, 
programok fejlesztésekben, javaslatot tesz azok módosítására a hatékonyabb 
munkavégzés érdekében. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a Servantes, KONTI, a HYDRA gépjárműkövető, a 
HÉRA ügyfélkezelő, valamint a hulladékgyűjtő edény egyedi azonosítási rendszer 
által szolgáltatott adatokat, azokat elemzi. 

 A beosztott állományon keresztül gondoskodik az informatikai adatbázisok 
naprakészségének fenntartásáról, kialakításáról, valamint a rendszerek által 
szolgáltatott adatok, információk hatékony felhasználásáról. 

 Felügyeli és szüksége szerint irányítja a részleget érintően az Elektronikus 
Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer, és az Elektronikus Útdíjszedési Rendszer 
használatát. 

 A beosztott állományon keresztül és szükség szerint személyesen ellenőrzi a 
társaság tulajdonában lévő gépjárművek, technikai eszközök és felszerelések 
előírás szerinti üzemeltetését, használatát, az üzemszerű működéshez szükséges 
és a KRESZ előírásainak megfelelő dokumentumok meglétét, érvényességét. 

 Betartja és betartatja a beosztott állománnyal az érvényes munka-, környezet-, és 
tűzvédelmi szabályokat. 

 Baleseti helyszínelés esetén és egyéb tudomására jutott káresemények 
kivizsgálásokban való aktív részvétel. 
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 Biztosítja és ellenőrzi a részleg eszközeinek napra kész nyilvántartását. 

 Meghatározza és biztosítja a szállítási és logisztikai feladatok ellátásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. 

 Ellenőrzi a beosztott állomány dokumentációs kötelezettségeinek végrehajtását. 

 Igény szerint, kimutatások beszámolók készítése, adatszolgáltatás biztosítása a 
vezetők részére. 

 
Felelőssége: 

 Felelős az irányítása alá tartozó gépjárművek és munkagépek legoptimálisabban 
történő vezénylésének, a munkaszervezési feladatainak ellenőrzéséért, a 
különböző szállítási és logisztikai feladatok elvégzésének költséghatékony 
összehangolásának megvalósulásáért. 

 Felelős a beosztott állományon keresztül a menetlevelek, kiadatásáért, megfelelő 
vezetésének ellenőrzésért, jóváhagyásáért, az elszámolásokhoz szükséges 
munkaszámok, költséghelyek feltüntetéséért, azok helyességének szúrópróba 
szerű ellenőrzéséért. 

 Felelős gondoskodni az eszközállomány megfelelő műszaki színvonalának 
fenntartásért, az eszközök javítási, karbantartási, felújítási munkálatainak 
megrendeléséért, az elvégzett munkálatok ellenőrzésért, az eszközök átvételéért, 
valamint az eszközjavítási tevékenységhez kapcsolódó dokumentációs fegyelem 
betartásáért, betartatásáéért. 

 Felelős az irányítása és ellenőrzése alá tartozó munkavállalók egyéni 
védőeszközeinek biztosításának és használatának ellenőrzéséért. 

 Felelős a beosztott állomány hatékony irányításáért és megfelelő minőségű 
munkavégzésért. 

 Felelős a rendelkezésre álló technikai eszközök és pénzügyi források optimális 
felhasználásáért. 

 Felelős a társaság szállítási és logisztikai koncepciójának kialakításáért és 
megvalósításáért 

 Felelős a naprakész információk biztosításáért a társaság vezetősége és 
tulajdonosai részére 

 Felelős a munkavégzéshez kapcsolódó szabályok előírások naprakész ismeretéért. 

 Felelős az irányítása alá tartozó terület szakmai feladatainak kidolgozásáért. 
 

Hatásköre: 

 Feladatok meghatározása a beosztott állomány részére.  

 Aláírási joga van a szállítási és logisztikai részleg által használt bizonylatokon. 

 Ellenőrzési jogosultsága van a feladatköréhez tartozó területen végzett munkák és 
beosztott állomány felett. 

 Javaslattételi joga van a gépjárművek és eszközök beszerzésére és selejtezésére 
 

Szállítási csoport  
 
A csoport tevékenységét a szállítási és logisztikai részlegvezető irányítása alatt végzi.  
 
A csoport feladata a társasság közszolgáltatási területén a kommunális közszolgáltatás 
szakmai jogszabályokban leírt keretei között, az önkormányzatokkal megkötött 
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szerződésekben foglalt műszaki tartalommal, és szakmai színvonalon kommunális feladatok 
ellátása. Feladata a szelektív gyűjtési rendszer üzemeltetése, és szolgáltatásának fejlesztése. 
 
A hulladékgyűjtési, szállítási, tevékenység során jelentkező- fejlesztési, előkészítési, - távlati és 
éves tervezési, - szolgáltatási feltételek biztosítása - szolgáltatásirányítási, lebonyolítási, 
valamint nyilvántartási, elszámolási, információs feladatok végrehajtása, melyet az 
igazgatótól kapott - a társasági koncepciót kifejező - egységes szakmai irányításnak 
megfelelően lát el. 
 
Fejlesztési, előkészítési tevékenységi körébe tartozó feladatai: 

 A társasági koncepció kialakítása időszakában a műszaki fejlesztés jellegű 
intézkedések megtételére készített javaslat kidolgozásában részt vesz. 

 A köztisztasági szakágazatra vonatkozó központi, területi és helyi koncepciók, 
szabályozók, utasítások, irányelvek megismerése. 

 A csoport feladatkörébe tartozó szolgáltatás jellegű elvárások megismerése a 
városfejlesztési tervekkel összhangban és a szolgáltatási területtel történő 
közvetlen kapcsolattartás útján. 

 A kapott irányelveket, előírásokat és rendelkezéseket érvényesítő belső üzemviteli 
és technológiai szabályzatok, munkautasítások összeállítása. 

 A részleg anyag, termelőeszköz, szállítási kapacitás, munkagép és munka 
vonatkozásában jelentkező igény ütemezése és erre vonatkozó -információ 
megadása. 

 A szolgáltatások ellátásához személyi feltételek biztosítása. A részleg dolgozóinak 
kiválasztása és felvételkori alapbérének megállapítására javaslat. 

 Üzemviteli és technológiai utasítások szigorú betartatása, a dolgozók részére 
védőruhák, védőfelszerelések és mentőfelszerelések biztosítása és azok 
használatának folyamatos ellenőrzése. 

 Balesetvédelmi, tűzrendészeti és minőségügyi oktatások megtartásának 
ellenőrzése. 

 A csoport tevékenységét befolyásoló szerződések megkötésének előkészítése az 
alábbi területeken:  

 hulladékszállítás, beleértve a házhoz menő „sárga zsákos˝ szelektív 
gyűjtése; 

 hulladéktároló edények cseréje, tisztán tartása fertőtlenítése külön 
megrendelés esetén. 

 A csoport feladatkörébe tartozó hulladékgyűjtési, szállítási tevékenységek 
előkészítése, irányítása, lebonyolítása, ellenőrzése. 

 A szállítási és logisztikai részleg adminisztrációs és dokumentálási 
kötelezettségeinek és feladatainak elvégzése különösen: 

 általános adminisztrátori feladatok ellátása; 
 felügyeli az ügyviteli rend betartását, szükség szerint kezdeményezi 

annak módosítását és ahhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat. 
 
Ezen belül a csoport feladatát képezi: 

 Hulladékgyűjtési, elszállítási munkák végrehajtása. 

 Útvonal tervek készítése. 

 Az elkészült útvonaltervek felülvizsgálata, jóváhagyás után végrehajtása. 
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 Újabb megrendelések esetén az útvonaltervek módosítása. 

 A kommunális hulladék elszállítása során esetenkénti útvonal átszervezése 
figyelembe helyezve a legoptimálisabb megoldást. 

 Ellenőrzések végrehajtása. 

 A hulladékszállítással kapcsolatos reklamációk, észrevételek, panaszok kivizsgálása 
és megválaszolása a részleghez befutott írásbeli vagy szóbeli panaszok alapján. 

 Hulladékgyűjtő edényeket érintő lakossági panaszok kivizsgálása, szükséges 
intézkedések megtétele. 

 Megrendelések alapján, új és használt hulladékgyűjtő edények ki és beszállítása, 
igény szerint a szükséges javítások elvégzése, elvégeztetése. 

 A lakosság részére hulladékgyűjtő edények értékesítése, karbantartása, javíttatása 
a hozzá kapcsolódó dokumentációs kötelezettségek teljes körű ügyintézése 
mellett. 

 
 

Információs feladatai: 

 A csoport tevékenységéről a számlázás részére adatszolgáltatás. 

 A társasági előírások szerinti rendszerességgel adatszolgáltatás a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos tervek teljesítéséről. 

 A tevékenységével kapcsolatos ellenőrzési, elemzési funkciókon keresztül 
biztosítja a társadalmi tulajdon fokozott védelmét. 

 Szükségszerű belső utasításokkal rendezi a felsőbb szinten nem szabályozott, a 
csoport körét, illetve szakmai illetékességét meg nem haladó hatályú kérdéseket. 

 A csoportvezető közvetlenül szervezi és irányítja a csoport munkáját. A 
tevékenységével kapcsolatos ellenőrzési, elemzési funkciókon keresztül biztosítja a 
Kft. tulajdon fokozott védelmét a gazdaságosság és a takarékos kivitelezésen 
keresztül.  

 A feladat ellátásához elengedhetetlen a tevékenységhez kapcsolódó központi, 
területi és helyi koncepciók, szabályozók, utasítások, irányelvek ismerete, a 
szolgáltatással kapcsolatos elvárások megismerése a városfejlesztési tervekkel 
összhangban. 

 A működés határain belül a szolgáltatási tevékenység legkorszerűbb módszereinek 
tanulmányozása és alkalmazása a magas színvonalú munkavégzés elengedhetetlen 
feltétele. 

 Ehhez nélkülözhetetlen a szolgáltatás területén elért hazai és külföldi műszaki 
fejlesztési eredmények figyelemmel kísérése. 

 Máshol eredményesen megoldott, szolgáltatási technológiák alkalmazására 
javaslat előterjesztése; bevezetés során irányítás, megfigyelés, a tapasztalatok 
elemzése, erről az ügyvezető igazgató, és a műszaki igazgatóhelyettes folyamatos 
informálása. 

  A szolgáltatási területre vonatkozó konkrét információk megismerése, a 
jelentkező feladatok volumenére, technológiai és technikai igényességére, a 
munkaerő szakmai struktúrájával szemben támasztott követelményekre vonatkozó 
elemzés. 

 A távlati fejlesztés megismert célkitűzései alapján kalkuláció készítése a 
tevékenységgel szemben jelentkező elvárások pénzügyi, termelőeszköz és 
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munkaerő vonatkozású kihatásaira /az utóbbi szakmai összetételére/ vonatkozóan 
a kontrollinggal együtt. 

 A távlati műszaki fejlesztési koncepciók kidolgozása, mind a szolgáltatási és 
fejlesztési költségekre, mind pedig a szolgáltatási díjbevétel előirányzatára nézve; 

 A jelentkező anyag, termelőeszköz, szállítási kapacitás, munkagép és munkaerő 
vonatkozásában jelentkező igények ütemezése és az erre vonatkozó információk 
megadása a társrészlegek felé. 

 A jelentkező reklamációk, észrevételek, panaszok kivizsgálása és megválaszolása a 
befutott írásbeli vagy szóbeli panaszok alapján. 

 Beosztott munkavállalók részére munkavédelmi eszközök biztosítása, és szúró 
próba szerinti ellenőrzése. 

 
Szelektív gyűjtést segítő csoport 

 
A csoport tevékenységét a szállítási és logisztikai részlegvezető irányítása alatt végzi.  
 

 Feladata szállítási csoport támogatása, munkájuk elősegítése, a kiadott szállítási 
feladatok logisztikai szempontú felülvizsgálata. A csökkent munkaképességű 
dolgozók alkalmazásával kapcsolatos teendők teljes körű ellátása. A szállítási 
csoportok által kiadott feladatok végrehajtása. 

 A szállítási és logisztikai részlegvezető felelőssége az irányítása alá tartozó 
munkavállalók munkavégzéséhez szükséges műszaki, tárgyi és személyi feltételek 
biztosítása. 

 Részvétel a lakossági tájékoztatási tevékenység végrehajtásában, a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés működtetésében. 

 Közreműködik a Társaság esélyegyenlőségi stratégiájának kialakításában, 
aktualizálásában  az igényeknek megfelelően. 

 Koordinálják az esélyegyenlőségi törekvések megvalósítását. Szakmai 
programokat dolgoznak ki a hátrányos helyzetű dolgozók részére. Szükség esetén 
részt vesznek a lakossági panaszok kivizsgálásában, megválaszolásában, 
tevékenységéhez kapcsolódóan ellátják a szükséges ügyfélszolgálati feladatokat. 

 Balesetek kivizsgálása. Javaslatot tehet a dolgozók egészségügyi alkalmassági 
kivizsgálása érdekében. 

 
Hulladékkezelési és elhelyezési részleg 
 

A részleg vezetője irányítja a Hulladék ártalmatlanítási csoport (Depónia), a Hulladék kezelési 
és hasznosítási csoport, a Minősítési és mérlegelési csoport a Hulladékudvarok és 
gyűjtőszigetek csoport, valamint a Hulladék kezelési és elhelyezési adminisztrációs csoport 
feladatait. 
 

Hulladékkezelési és elhelyezési részlegvezető 
 

A részlegvezetői munkakör betöltésének feltétele:     
 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, és 
 min. 5 év szakmai területen szerzett gyakorlat 
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Feladata: 

 A Sándorfalvi úti regionális hulladéklerakó telep tevékenységére vonatkozó 
engedélyeinek, jogszabályoknak megfelelő működésének fenntartása. 

 A változó jogszabályi környezetnek megfelelően elvégzi, elvégezteti a Társaság 
hulladék nyilvántartási rendszerének aktualizálását (DEPOSZ). 

 A lerakási járulék mértékének meghatározása érdekében nyilvántartások 
felügyelete, a partnerekkel szembeni pontos elszámolások alapjául szolgáló 
minősítési rendszer fenntartása és szükség szerinti fejlesztése. 

 Termelt készletekről vezetett nyilvántartások szakmai felügyelete. 

 A hulladék deponálási folyamatának műszaki felügyelete, irányítása a technológiai 
utasításban meghatározottak szerint. 

 A központi lerakó szükség szerinti szigetelési és fertőtlenítési munkáinak 
megszervezése. Részt vesz a társasági tervek, programok készítésében és 
végrehajtásában, továbbá a szabályzatok, ügyviteli és egyéb utasítások-előírásai 
értelmében a társasági információs-rendszer működtetésében. 

 A részleg vezetője intézkedési joggal bír a tevékenységi körébe utalt, feladatainak 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi tényezőkkel kapcsolatosan. 

 A dolgozók számára, illetve más munkakör betöltésekor a részleg vezetője 
megfelelő munkaköri leírást készít. 

 Feladata, hogy a tevékenységi körébe tartozó központi területi és helyi 
szabályozókat, utasításokat, irányelveket megismerje, és mindennapi 
tevékenysége során alkalmazza. A részleg feladatkörébe tartozó a 
hulladékválogatás területén keletkezett termelő, szolgáltató jellegű elvárások 
megismerése a szolgáltatási területtel történő közvetlen kapcsolattartás útján. 

 A tevékenységhez kapcsolódó, és bevezethető legkorszerűbb módszerek 
tanulmányozása. A hulladék-elhelyezés és válogatás területén elért hazai és 
külföldi műszaki fejlesztési eredmények figyelemmel kisérése. 

 A bel- és külföldi szaksajtó figyelemmel kísérése, a megfelelő szakirodalom 
beszerzésére javaslatok megfogalmazása. 

 A tevékenységi területet érintő központi szabályozók, fejlesztési, korszerűsítési 
irányelvek, fenntartási rendelkezések megismerése. A vonatkozó irányelvek, 
előírások és rendelkezések alkalmazása. 

 Költséghatékony működtetés keretén belül az árbevétel növelése, 
kapacitáskihasználtság növelése, költségracionalizálás a hulladékudvarok és a 
telep működésének tekintetében; 

 Javaslattétel kapcsolódó fejlesztésekre. 

 A részleg és üzemegységek közvetlen irányítási feladatainak ellátása. A 
szakterületen jelentkező feladatok volumenére, technológiai és technikai 
igényességére, a munkaerő szakmai felkészültségével szemben támasztott 
követelményekre vonatkozó elemzéseket kell készíteni. 

 Feladata az elvárások pénzügyi, eszköz és munkaerő vonatkozású kihatásaira 
vonatkozóan a távlati kalkuláció elkészítéséhez adatszolgáltatás, a távlati 
elképzelések a társasági tervmetodika által meghatározott szerkezetben, 
tagolásban és mélységben történő megfogalmazása a kontrollinggal együtt. 

 Az éves tervek készítése során elengedhetetlen a tevékenységi terület bővülésére 
vonatkozó konkrét információk megismerése az  

˗ Energiagazdálkodás, felügyelet, 
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˗ A hulladéklerakó hasznos kapacitásának növelése, 
˗ Új hulladékfeldolgozási technológiák és beruházások, 
˗ Munkavédelmi, tűzvédelmi szakterületeken. 

 
Információs és ellenőrzési feladatai: 

 Ellenőriznie kell az éppen aktuálisan folyó munka ütemterv szerinti 
előrehaladását, a technológiai fegyelmet, a munkaszervezési, tűz és 
munkavédelmi előírások betartását, a munkaerő folyamatos foglalkoztatását, az 
eszközök gazdaságos felhasználását, az elfekvő készletek munkahelyi 
felszámolását. 

 Szükség szerint a részlegek /csoportok/ között az eszköz- és munkaerő 
átcsoportosítás javaslatának megtétele. 

 Szükségszerű belső utasításokkal rendezi a felsőbb szinten nem szabályozott, a 
szakmai illetékességét meg nem haladó hatályú kérdéseket. 

 Feladata a karbantartási tevékenység során a válogató és tömörítő gépek 
próbaüzemeltetésének ellenőrzése, a gépek üzemképességének és 
üzembiztonságának valamint rendeltetésszerű használatának, továbbá a 
munkavédelmi előírások betartásának állandó figyelemmel kísérése, és az 
üzemeltetés azonnali felfüggesztése, amennyiben az nem biztonságos vagy 
egészséget, testi épséget veszélyeztet. 

 A gépek javításra leadása és átvétele. A meglévő gépállomány gazdaságos 
kihasználása érdekében a jelentkező igények feltárása, illetve fogadása. 

 Közreműködik a beszerzett gépek átvételénél, próbaüzeménél, kezelésével 
kapcsolatos problémák megoldásánál. 

 A belső üzemviteli, technológiai, kezelői-karbantartási és munkautasítások 
átadása, betartásukról illetve alkalmazásukról gondoskodás. 

 A technológiai fegyelem, a munka- és termelésszervezési előírások, a 
munkavédelmi előírások betartása, a védőberendezések, felszerelések 
alkalmazásának ellenőrzése. 

 Jogszabályokban rögzített nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások biztosítása. 
 

Részfeladatai közé tartozik: 

 Központi hulladéklerakó és -kezelő telep irányítása. 

 Hulladékválogató üzem üzemvezetőjének irányítása, ellenőrzése. 

 Hulladékudvarok és gyűjtőszigetek csoportvezetőjének irányítása és ellenőrzése. 

 Komposztáló, építési törmelék feldolgozó, biogáz hasznosító és szennyvíztisztító 
üzemvezető irányítása és ellenőrzése. 

 Az üzemegységek rentábilis működéséhez szükséges feltételek megteremtése, a 
gazdaságos működtetés feltételrendszerének kidolgozása, megvalósítása. 

 
Felelőssége: 

 Felelős a hulladékkezelési és elhelyezési részleg éves feladatainak végrehajtásáért, 
végrehajtatásáért. 

 Felelős a munka,- tűz és környezetvédelmi szabályok érvényesítéséért, 
betartatásáért. 

 Felelős a munkavégzés személyi, tárgyi feltételeinek megteremtéséért, 
fejlesztéséért. 
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 Felelős a munkavégzés megszervezéséért, szakmai irányításáért, ellenőrzéséért. 

 Felelős a beosztott munkatársak feladatainak gondos, szakmailag, tartalmilag 
egyértelmű meghatározásáért. 

 Felelős a munkavégzéshez szükséges tájékoztatás (információk, adatok) 
folyamatos biztosításáért. 

 Felelős a bizonylati fegyelem betartatásáért, és szigorú számadású okmányok 
őrzésének, kezelési rendjének biztosításáért, végrehajtásának ellenőrzéséért. 

 Felelős a hulladékkezelési részleg eredményes működéséért. 

 Felelős a műszaki, fejlesztési programban foglaltak végrehajtásáért. 

 Felelős az ISO 9001, 14001 rendszer munkaterületére előírtak betartatásáért. 

 Felelős a hulladéklerakó telep létesítményeinek, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer elemeinek rendeltetésszerű, jogszabályoknak, 
előírásoknak megfelelő működtetésért, ellenőrzésért. 

 Felelős az irányítása alá tartozó gépjárművek és munkagépek legoptimálisabban 
történő vezénylésének, a munkaszervezési feladatainak ellenőrzéséért. 

 Felelős a beosztott állományon keresztül a menetlevelek, kiadatásáért, megfelelő 
vezetésének ellenőrzésért, jóváhagyásáért, az elszámolásokhoz szükséges 
munkaszámok, költséghelyek feltüntetéséért, azok helyességének szúrópróba 
szerű ellenőrzéséért. 

 Felelős gondoskodni az eszközállomány megfelelő műszaki színvonalának 
fenntartásért, az eszközök javítási, karbantartási, felújítási munkálatainak 
megrendeléséért, az elvégzett munkálatok ellenőrzésért, az eszközök átvételéért, 
valamint az eszközjavítási tevékenységhez kapcsolódó dokumentációs fegyelem 
betartásáért, betartatásáéért. 

 Felelős az irányítása és ellenőrzése alá tartozó munkavállalók egyéni 
védőeszközeinek biztosításának és használatának ellenőrzéséért. 

 Felelős a beosztott állomány hatékony irányításáért és megfelelő minőségű 
munkavégzésért. 

 Felelős a rendelkezésre álló technikai eszközök és pénzügyi források optimális 
felhasználásáért. 

 Felelős a naprakész információk biztosításáért a társaság vezetősége és 
tulajdonosai részére. 

 Felelős a munkavégzéshez kapcsolódó szabályok előírások naprakész ismeretéért. 
 
Hatásköre: 

 Feladatok meghatározása a beosztott állomány részére.  

 Aláírási joga van a részleg által használt bizonylatokon. 

 Ellenőrzési jogosultsága van a feladatköréhez tartozó területen végzett munkák és 
beosztott állomány felett. 

 Javaslattételi joga van az eszközök beszerzésére és selejtezésére, új technológiák 
bevezetésére 

 
Hulladék ártalmatlanítási csoport (Depónia) 

 
A csoport tevékenységét a gépkezelőkön és térmestereken keresztül a hulladékkezelési és 
elhelyezési részlegvezető irányítása alatt végzi.  
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A lerakó technológiai rendjének betartásért, ellenőrzéséért a hulladékkezelési részlegvezető a 
felelős. Feladatait az ide vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások szabályozzák. 
 

Hulladék kezelési és hasznosítási csoport 
 
A csoport tevékenységét a  hulladékkezelési és elhelyezési részlegvezető irányítása alatt végzi.  
 
A hulladék kezelési és hasznosítási csoport tevékenységébe tartozik a Hulladékválogató üzem, 
valamint a komposztáló, építési hulladék-feldolgozó, biogáz hasznosító és szennyvíztisztító 
üzem. 
Működtetésük a hulladékválogató, komposztáló és építési törmelék feldolgozó és 
csurgalékvíz tisztító üzem vezetőjének feladata. 
 

Hulladékválogató üzemvezető 
 
Feladatait a hulladékkezelési és elhelyezési részlegvezető közvetlen irányításával végzi. 

 
Feladatai: 

 A vegyes hulladékban található anyagában hasznosítható haszonanyagok 
hatékony, válogatása, és a lerakásra ártalmatlanításra kerülő hulladékmennyiség 
jelentős csökkentése. 

 A tevékenység ellátása során figyelembe veszi a vonatkozó hatósági előírásokat, 
szervezi, felügyeli, irányítja és ellenőrzi az általa irányított üzemegység 
adminisztrációját. 

 Szoros kapcsolatot tart a cég informatikusaival, intézkedik az üzemegységével 
kapcsolatos közérdekű és tájékoztató jellegű adatok honlapon való 
megjelentetéséről. 

 Megteremti a beosztott állomány munkavégzéséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket. 

 Gondoskodik az irányítása alá tartozó üzemegység üzemeltetéséhez szükséges 
dokumentumok meglétéről és megfelelő vezetéséről, az üzemeltetéshez 
kapcsolódó megrendelések és dokumentumok elkészítéséről (pl.: üzemnapló, 
szerszámok, stb.). 

 Nyilvántartásokat és beszámolókat készít az irányítása alá tartozó üzemegység 
forgalmáról. 

 Részt vesz a hulladékok nyilvántartását szolgáló informatikai rendszer 
fejlesztésében. 

 Fenntartja és ellenőrzi a dokumentálási fegyelmet, ügyviteli rendet. 

 Vezeti/vezetteti a karbantartási és gépüzem naplókat. 

 Különös figyelmet fordít az általa irányított terület költséghatékony 
működtetésére, javaslatokat dolgoz ki a költségek csökkentésére, valamint 
fenntartja, működteti és ellenőrzi a költséghatékonysági projekteket. 

 Gondoskodik az általa irányított területek munkafegyelmének betartásáról. 

 Törekszik az üzem kapacitásának optimális kihasználására. 

 Elkészíti az üzemegységek következő évi karbantartási- és beruházási tervét. 

 Biztosítja az üzemben működő technikai eszközök/berendezések ütemezett, ill. 
szükség szerinti karbantartását, javítását. 
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 Részt vesz a társaság stratégiai tervezésében, a szakmai területén szükséges 
műszaki fejlesztési koncepció kidolgozásában. 

  Folyamatosan figyeli és ellenőrzi a technológiai folyamatokat, betartja és 
betartatja a technológiai és üzemeltetési utasításokat. 

 Folyamatos, szakmai kontroll mellett igény szerint, heti- illetve havi jelentéseket 
készít a hulladékkezelési részleg vezetőjének, valamint műszaki 
igazgatóhelyettesnek. 

 Törekszik az optimális üzemméret elérésére az üzemek rentábilis és hatékony 
működtetésére. 

 Folyamatos nyilvántartást vezet a kész termékek mennyiségéről a Kereskedelmi 
csoporttal együtt, nyomon követve annak felhasználási módjait. 

 A kapcsolódó nyilvántartásokat, mérési jegyzőkönyveket igény szerint, heti 
rendszerességgel összeállítja, és vezetője rendelkezésére bocsátja. 

 Gondoskodik a technikai eszközök ütemezett, illetve szükség szerinti 
karbantartásáról, javításáról. 

 Biztosítja a tűzbiztonsági rendszerek működő képességét. 

 Intézkedik a munkaterület folyamatos rendben tartásáról. 
 

Felelőssége: 

 Felelős a válogató üzem zavartalan működéséért. 

 Felelős a tűz és munkabiztonsági előírások betartatásáért. 

 Felelős a munkavégzés megszervezéséért, szakmai irányításáért, ellenőrzéséért. 

 Felelős az irányítása és ellenőrzése alá tartozó munkavállalók egyéni 
védőeszközeinek biztosításának és használatának ellenőrzéséért. 

 
Hatásköre: 

 Közvetlen utasítási joga van a vezetése alá rendelt munkavállalók felett. 

 Javaslatot tesz az elhasznált eszközök selejtezésére. 
 

Komposztáló, építési hulladék-feldolgozó, biogáz hasznosító és szennyvíztisztító 
üzemvezető 

 
Feladatait a hulladékkezelési és elhelyezési részlegvezető közvetlen irányítása alatt végzi. 

 
Komposztáló és építési hulladék-feldolgozóüzem üzemeltetési feladatai: 

 Célja a hasznosítható haszonanyagok eltérítése a depóniától, a lerakásra kerülő 
hulladékmennyiségek minimalizálása. Feladata, a hulladékok előkezelése és 
termék előállítása. 

 A tevékenység ellátása során figyelembe veszi a vonatkozó hatósági előírásokat, 
szervezi, felügyeli, irányítja és ellenőrzi az általa irányított üzemegység 
adminisztrációját. 

 Szoros kapcsolatot tart a cég informatikusaival, intézkedik az üzemegységével 
kapcsolatos közérdekű és tájékoztató jellegű adatok honlapon való 
megjelentetéséről. 

 Megteremti a beosztott állomány munkavégzéséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket. 
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 Gondoskodik az irányítása alá tartozó üzemegység üzemeltetéséhez szükséges 
dokumentumok meglétéről és megfelelő vezetéséről, az üzemeltetéshez 
kapcsolódó megrendelések és dokumentumok elkészítéséről (pl.: üzemnapló, 
szerszámok, stb.). 

 Nyilvántartásokat és beszámolókat készít az irányítása alá tartozó üzemegység 
forgalmáról. 

 Részt vesz a hulladékok nyilvántartását szolgáló informatikai rendszer 
fejlesztésében. 

 Fenntartja és ellenőrzi a dokumentálási fegyelmet, ügyviteli rendet. 

 Vezeti/vezetteti a Karbantartási és Gépüzem naplókat. 

 Különös figyelmet fordít az általa irányított terület költséghatékony 
működtetésére, javaslatokat dolgoz ki a költségek csökkentésére, valamint 
fenntartja, működteti és ellenőrzi a költséghatékonysági projekteket. 

 Gondoskodik az általa irányított területek munkafegyelmének betartásáról. 

 Törekszik az üzem kapacitásának optimális kihasználására. 

 Elkészíti az üzemegységek következő évi karbantartási- és beruházási tervét. 

 Biztosítja az üzemben működő technikai eszközök/berendezések ütemezett, ill. 
szükség szerinti karbantartását, javítását. 

 Részt vesz a társaság stratégiai tervezésében, a szakmai területén szükséges 
műszaki fejlesztési koncepció kidolgozásában. 

  Folyamatosan figyeli és ellenőrzi a technológiai folyamatokat, betartja és 
betartatja a technológiai és üzemeltetési utasításokat. 

 Folyamatos, szakmai kontroll mellett igény szerint, heti- illetve havi jelentéseket 
készít a hulladékkezelési részleg vezetőjének, illetve az ügyvezető igazgatónak. 

 Részt vesz a gazdaságossági számításokban. 

 Törekszik az optimális üzemméret elérésére az üzemek rentábilis és hatékony 
működtetésére.  

 Folyamatos nyilvántartást vezet a kész termékek mennyiségéről a Kereskedelmi 
csoporttal együtt, nyomon követve annak felhasználási módjait. Folyamatos 
nyilvántartást vezet a kész termékek mennyiségéről, nyomon követve annak 
felhasználási módjait. 

 A kapcsolódó nyilvántartásokat, mérési jegyzőkönyveket igény szerint, heti 
rendszerességgel összeállítja, és vezetője rendelkezésére bocsátja. 

 Gondoskodik a technikai eszközök ütemezett, illetve szükség szerinti 
karbantartásáról, javításáról. 

 Biztosítja a tűzbiztonsági rendszerek működő képességét. 

 Intézkedik a munkaterület folyamatos rendben tartásáról. 

 Feladata a többi üzemegységben keletkező csurgalék,- csapadék,- és szennyvíz 
kezelése-tisztítása. 

 A tevékenységük ellátása során figyelembe veszik a vonatkozó hatósági 
előírásokat, szervezik, felügyelik, irányítják és ellenőrzik az általuk irányított 
üzemegységek adminisztrációját. 

 Szoros kapcsolatot tartanak az informatikával, az üzemegységekkel kapcsolatos 
közérdekű és tájékoztató jellegű adatok honlapon való megjelentetése érdekében. 

 Megteremtik a munkavégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 
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 Gondoskodnak az üzemegységek üzemeltetéséhez szükséges dokumentumok 
meglétéről és megfelelő vezetéséről, az üzemeltetéshez kapcsolódó 
megrendelések és dokumentumok elkészítéséről (pl.: üzemnapló, szerszámok, 
stb.). 

 Nyilvántartásokat és beszámolókat készítenek az üzemegységek forgalmáról, 
anyagmérlegéről. 

 Részt vesznek a hulladékok nyilvántartását szolgáló informatikai rendszerek 
fejlesztésében. 

 Fenntartják és ellenőrzik a dokumentálási fegyelmet, ügyviteli rendet. 

 Vezetik/vezettetik a Karbantartási és Gépüzem naplókat. 

 Különös figyelmet fordítanak az általuk irányított területek költséghatékony 
működtetésére, javaslatok dolgoznak ki a költségek csökkentésére, valamint 
fenntartják, működtetik és ellenőrzik a költséghatékonysági projekteket. 

 Gondoskodnak az általuk irányított területek munkafegyelmének betartásáról, a 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. 

 Törekszenek az üzem kapacitásának optimális kihasználására. 

 Elkészítik az üzemegységek következő évi karbantartási- és beruházási tervét. 

 Biztosítják az üzemekben működő technikai eszközök/berendezések ütemezett, ill. 
szükség szerinti karbantartását, javítását. 

 Részt vesznek a társaság stratégiai tervezésében, a szakmai területén szükséges 
műszaki fejlesztési koncepció kidolgozásában. 

  Folyamatosan figyelik és ellenőrzik a technológiai folyamatokat, betartják és 
betartatják a technológiai és üzemeltetési utasításokat. 

 Folyamatos, szakmai kontroll mellett igény szerint, heti- illetve havi jelentéseket 
készítenek a hulladékkezelési részleg vezetőjének, valamint az ügyvezető 
igazgatónak. 

 Részt vesznek a gazdaságossági számításokban. 

 Törekednek az optimális üzemméret elérésére az üzemek rentábilis és hatékony 
működtetésére. 

 A kapcsolódó nyilvántartásokat, mérési jegyzőkönyveket igény szerint, heti 
rendszerességgel összeállítja, és vezetője rendelkezésére bocsátja. 

 Gondoskodnak a technikai eszközök ütemezett, illetve szükség szerinti 
karbantartásáról, javításáról. 

 
Felelőssége: 

 Felelős az üzemek zavartalan működéséért. 

 Felelős a munkaterület rendben tartásáért. 

 Felelős a tűz és munkabiztonsági előírások betartatásáért. 

 Felelős a munkavégzés megszervezéséért, szakmai irányításáért, ellenőrzéséért. 

 Felelős az irányítása és ellenőrzése alá tartozó munkavállalók egyéni 
védőeszközeinek biztosításának és használatának ellenőrzéséért. 

 
Hatásköre: 

 Közvetlen utasítási joga van a vezetése alá rendelt munkavállalók felett. 

 Javaslatot tesz az elhasznált eszközök selejtezésére. 
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Minősítési és mérlegelési csoport 
 
A csoport tevékenységét a hulladékkezelési és elhelyezési részlegvezető irányítása alatt végzi.  
 
Fő feladata a részleghez beszállított hulladékok minőségének és mennyiségének 
meghatározása, a kiszállításra kerülő termékek regisztrálása, súlymeghatározása a 
hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó jogszabályok, vonatkozó hatályos engedélyek 
figyelembe vételével a hulladékkezelési és elhelyezési részlegvezető írásos utasítása alapján. 
 
 
Mérlegkezelői feladatok: 

 Felelősek a Társaság üzemeltetésében lévő Szeged, Sándorfalvi úti Regionális 
Hulladéklerakó Telep területére beérkező és onnan kiszállításra kerülő anyagok 
mennyiségi regisztrálásáért a specifikus program használatával a hozzá tartozó 
bejövő és kimenő oldali hídmérlegek segítségével. 

 Felelnek a hídmérleg és a hozzá tartozó program szabályszerű működéséért, 
működtetéséért. 

 A Társaság üzemeltetésében lévő Szeged, Sándorfalvi úti Regionális 
Hulladéklerakó Telep területére beérkező gépjárműveket és azok hulladék 
rakományát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint egy speciális hulladék-
nyilvántartó programba regisztrálják a bejövő oldali hídmérleg segítségével. 

 Szakszerűen működtetik, használják a speciális hulladék-nyilvántartó programot, 
részt vesznek a program fejlesztését célzó megbeszéléseken. 

 A beszállító beszállítási jogosultságát ellenőrzik, a szállított hulladékot a hatályos 
IPPC engedélyben foglaltaknak megfelelő üzembe/területre irányítják. 

 A beszállításról átvételi jegyet állítanak ki, melyet a gépjármű vezetője az 
üzemegység területén dolgozó Minősítő munkakört betöltő munkavállaló részére 
visszaigazolás céljából köteles átadni. 

 A Társaság üzemeltetésében lévő Szeged, Sándorfalvi úti Regionális 
Hulladéklerakó Telep területéről távozó hulladékszállító gépjármű regisztrálását a 
kimenő oldali hídmérleg segítségével egy speciális hulladék-nyilvántartó 
programban elvégzik, figyelembe véve az átvételi jegyen feltüntetett minősítés 
eredményét. 

 A hídmérlegen keresztül távozó gépjármű részére mérlegjegyet állítanak ki, 
melyen a beszállításra kerülő hulladék minősége, fajtája beazonosítható. 

 Kezelik a pénztárkészletet, melyet előírás szerint hulladékkezelési asszisztensen 
keresztül rendszeresen bejuttatnak a központi pénztárba. 

 A mérlegház és annak üzemeltetéséhez szorosan kapcsolódó problémákat 
feltárják és javaslatot tesznek azok megoldására. 

 Az Ügyfelek, Beszállító partnerek, és a beszállításról érdeklődők részére szakszerű, 
aktuális tájékoztatást adnak, mind a beszállítás feltételeiről, anyagi vonzatairól, a 
Telepen érvényben lévő szabályozásokról. 

 Munkavégzésük során felügyelik a Beszállítók hídmérlegen történő fegyelmezett 
közlekedését. 

 A hídmérleg vagy a hulladék-nyilvántartó program működésében beálló 
rendellenesség észlelésekor haladéktalanul értesítik a hulladékkezelési és 
elhelyezési részlegvezetőt és a Társaság informatikai szakemberét. 
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Minősítői feladatok: 

 Felelősek a Társaság üzemeltetésében lévő Szeged, Sándorfalvi úti Regionális 
Hulladéklerakó Telep területére beérkező és onnan kiszállításra kerülő anyagok 
minőségének meghatározásáért, a meghatározott hulladékfajtának való 
megfeleléséért, a beszállításra kerülő hulladék (minőség alapján történő) 
megfelelő üzemben/üzemrészben vagy a depónián történő elhelyezéséért, a 
hulladékminősítés foto dokumentálásáért és igazolásáért az átvételi jegyen. 

 Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep Építési-, bontási hulladék 
feldolgozó üzemének illetve Komposztáló üzemének területére beérkező hulladék 
elhelyezését felügyelik, fotótechnikailag dokumentálják, az átvételi jegyen 
szereplő hulladékfajta valóságnak való megfelelését ellenőrzik.  

 Esetleges eltérés esetén a kiadott írásbeli utasításoknak megfelelően a hulladék 
átminősítését elvégzik, melyet az átvételi jegyen feltüntetnek, a hulladékot ürítő 
járművet az átminősítés alapján más üzemegységbe, területre irányítják. 

 Az üzemek területére beérkező gépjárműveket irányítják, a rakodási szabályokat 
betartatják. 

 
Minősítő-raktárosi feladatok: 

 Felelősek a Társaság üzemeltetésében lévő Szeged, Sándorfalvi úti Regionális 
Hulladéklerakó Telep területére beérkező és onnan kiszállításra kerülő anyagok 
minőségének meghatározásáért, a meghatározott hulladékfajtának való 
megfeleléséért, a beszállításra kerülő hulladék (minőség alapján történő) 
megfelelő üzemben/üzemrészben vagy a depónián történő elhelyezéséért, a 
hulladékminősítés foto dokumentálásáért és igazolásáért az átvételi jegyen. 

 Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep Válogató üzemének 
területére beérkező hulladék elhelyezését felügyelik, fotótechnikailag 
dokumentálása, az átvételi jegyen szereplő hulladékfajta valóságnak való 
megfelelését ellenőrzik. 

 Esetleges eltérés esetén a kiadott írásbeli utasításoknak megfelelően a hulladék 
átminősítését elvégzik, melyet az átvételi jegyen feltüntetnek, a hulladékot ürítő 
járművet az átminősítés alapján más üzemegységbe, területre irányítják. 

 Az üzemek területére beérkező gépjárműveket irányítják, a rakodási szabályokat 
betartatják. 

 A Válogató üzemben beszállított hulladékok leválogatásának ellenőrzésében részt 
vesznek, keletkező másodnyersanyagok bálázását felügyelik, a bálák tárolását 
irányítják. 

 Az elkészült bálák minőségét ellenőrzik, a készletezést a raktározási programban 
elvégzik. 

 Az üzem területéről való másodnyersanyag kiszállítást felügyelik, a felrakodás után 
a munkaterület rendezéséről gondoskodnak. 

 A kiszállított másodnyersanyagot a raktározási programból kivezetik. 

 A Válogató üzem munkagépeinek menetlevelét ellenőrzik, annak adatairól az 
üzemvezető utasítása szerint nyilvántartást vezetnek. 

 
Hulladékudvarok és gyűjtőszigetek csoport 
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A Csoport a tevékenységét a Hulladékudvarok és gyűjtőszigetek csoportvezető közvetlen 
irányításával végzi. 
 

Hulladékudvarok, gyűjtőszigetek csoportvezető 
 
 
Tevékenységét a hulladékkezelési és elhelyezési részlegvezető irányítása alatt végzi.  
 
 
Feladata: 

 A kialakításra került szelektív hulladékgyűjtési rendszer, és létesítményeinek 
fenntartása azok zavartalan üzemeltetésének biztosítása. (hulladékudvarok, 
gyűjtőszigetek). 

 A tevékenységük ellátása során figyelembe veszik a vonatkozó hatósági 
előírásokat, szervezik, felügyelik, irányítják és ellenőrzik az általuk irányított 
üzemegységek adminisztrációját. 

 Szoros kapcsolatot tartanak az informatikával, az üzemegységekkel kapcsolatos 
közérdekű és tájékoztató jellegű adatok honlapon való megjelentetése érdekében. 

 Megteremtik a munkavégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

 Gondoskodnak az üzemegységek üzemeltetéséhez szükséges dokumentumok 
meglétéről és megfelelő vezetéséről, az üzemeltetéshez kapcsolódó 
megrendelések és dokumentumok elkészítéséről (pl.: üzemnapló, szerszámok, 
stb.). 

 Nyilvántartásokat és beszámolókat készítenek az üzemegységek forgalmáról, 
anyagmérlegéről a hatósági előírások alapján. 

 Részt vesznek a hulladékok nyilvántartását szolgáló informatikai rendszerek 
fejlesztésében. 

 Fenntartják és ellenőrzik a dokumentálási fegyelmet, ügyviteli rendet. 

 Különös figyelmet fordítanak az általuk irányított területek költséghatékony 
működtetésére, javaslatok dolgoznak ki a költségek csökkentésére, valamint 
fenntartják, működtetik és ellenőrzik a költséghatékonysági projekteket. 

 Gondoskodnak az általuk irányított területek munkafegyelmének betartásáról, a 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. 

 Törekszenek az üzem kapacitásának optimális kihasználására. 

 Elkészítik, illetve javaslatot tesznek az üzemegységek következő évi karbantartási- 
és beruházási tervére. 

 Biztosítják az üzemekben működő technikai eszközök/berendezések ütemezett, ill. 
szükség szerinti karbantartását, javítását. 

 Folyamatosan figyelik és ellenőrzik a technológiai folyamatokat, betartják és 
betartatják a technológiai és üzemeltetési utasításokat. 

 Folyamatos, szakmai kontroll mellett igény szerint, heti- illetve havi jelentéseket 
készítenek. 

 Törekednek a rentábilis és hatékony működtetésére. 

 Gondoskodnak a technikai eszközök ütemezett, illetve szükség szerinti 
karbantartásáról, javításáról. 

 Biztosítják a tűzbiztonsági rendszerek működő képességét. 
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Felelőssége: 

 Felelős a hulladékudvarok és gyűjtőszigetek zavartalan működéséért. 

 Felelős a tűz és munkabiztonsági előírások betartatásáért. 

 Felelős a munkavégzés megszervezéséért, szakmai irányításáért, ellenőrzéséért. 

 Felelős az irányítása és ellenőrzése alá tartozó munkavállalók egyéni 
védőeszközeinek biztosításának és használatának ellenőrzéséért. 

 
 
 

Hatásköre: 

 Közvetlen utasítási joga van a vezetése alá rendelt munkavállalók felett. 

 Javaslatot tesz az elhasznált eszközök selejtezésére. 
 

Hulladék kezelési és elhelyezési adminisztrációs csoport 
 
A csoport tevékenységét a hulladékkezelési és elhelyezési részlegvezető irányítása alatt végzi.  
 
Hulladék kezelési és elhelyezési adminisztrációs feladatok: 

 Fő feladatuk a részleg adminisztrációs feladatainak ellátása, továbbá a 
hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, 
vonatkozó hatályos engedélyek, valamint a Társaság Minőség és 
környezetirányítási kézikönyve szerinti üzemeltetés, napi operatív üzemeltetési 
feladatok ellátása, és szervezése. 

 Az adminisztrációs csoport az általános ügyintézési adminisztrációs feladatain 
kívül részt vesz a Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos 
működési, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási problémáinak feltárásában, 
megoldásában valamint a munka-, és tűzvédelmi előírások érvényesítésében.  

 Közreműködnek az általános rend betartásában, betartatásában, az ingó és 
ingatlanvagyon műszaki állapotának felmérésében, megfelelő műszaki állapotának 
megőrzésében. 

 Az adminisztrációs csoport munkavállalói javaslatot tesznek a telephelyet érintő 
problémák megoldására, az ingó és ingatlanvagyon fejlesztésére, a 
munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére. 

 Felelősek a hulladékkezelési és elhelyezési részleg ügyintézési és általános 
adminisztratív feladatainak ellátásáért, központba beküldött ügyiratok formai és 
tartalmi elemeiért, a havi és elszámolási időszakhoz kötődő anyagok leadásáért, 
kiadott igazgatói, ügyviteli utasítások betartásáért/betartatásáért. 

 Napi rendszerességgel kezelik az iktatóprogramot, az azon keresztül, illetve papír 
alapon kiérkező leveleket, számlákat, szerződéseket, megállapodásokat, 
utasításokat, írásos anyagokat az érintett ügyintézőknek ügyintézésre átadják.  

 Kimutatásokat készítenek a hulladékkezelési és elhelyezési részlegvezető 
megbízása alapján. 

 Kezelik és ellenőrzik a hulladékkezelési és elhelyezési részleg munkavállalóinak 
munkaügyi tárgyú nyilvántartását, úgy mint szabadság nyilvántartás, munkaidő 
rögzítés, továbbá előkészítik, elvégzi a mozgó bér feladás, túlóra elrendelés 
adminisztrációját. 
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 Segítik a Hulladékmérlegelési és minősítési csoport valamint a Depónián dolgozó 
munkavállalók napi szintű munkavégzését. 

 Felelnek a Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep hídmérlegeinek 
hitesítéséért, a rendszeres karbantartás elvégeztetéséért, az ügyviteli rend 
betartásáért. 

 Felelősek a hulladékgazdálkodási a hulladékkezelési és elhelyezési részleg 
tevékenységeire vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, hatályos engedélyek, 
vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért, a 
környezetvédelmi tárgyú adatszolgáltatások elvégzéséért, elvégeztetéséért. 

 Folyamatosan kapcsolatot tartanak a Környezetvédelmi és közbeszerzési 
ügyintézővel, felügyelik és aktívan részt vesz a környezetvédelmi, 
hulladékgazdálkodási jogszabályi kötelezettségek végrehajtásában. 

 Aktívan részt vesznek az ISO 14001, és ISO 9001 –es rendszer kidolgozásában, 
ellenőrzésében és fenntartásában az ISO feladatokat ellátó munkatárssal, ill. az ő 
irányítása alatt. 

 A Környezetvédelmi alapnyilvántartás naprakész vezetéséhez adatok bekérése az 
üzemvezetőktől, valamint a nyilvántartásban szereplő változások továbbítása az 
üzemvezetők felé. 

 IPPC engedély vonatkozásában: 

˗ Megszervezik a monitoring kutakat érintő mintavételezések rendjét, a mérési 
eredményekről nyilvántartást vezetnek, a mérési eredményeket a hatályos, 
vonatkozó, előírások és jogszabályok figyelembe vételével kiértékeli. 

˗ Ellenőrzik a beszállított hulladékok lerakásának dokumentálását a Deposz 
program segítségével. 

 Hulladékudvarok és gyűjtőszigetek vonatkozásában: 
˗ Hulladékudvarok és gyűjtőszigetek csoportvezetővel együttműködve 

kapcsolatot tartanak a Társaság ADR tanácsadójával és segítik a 
hulladékudvarok ADR szerinti működését.  

 Hulladékválogató csarnok vonatkozásában: 
˗ Ellenőrzik és megszervezik a hulladékválogató üzem emissziós méréseit (zaj, 

por, rezgés), a mérési eredményekről nyilvántartást vezetnek, az 
eredményeket a vonatkozó előírások és jogszabályok figyelembe vételével 
kiértékelik. 

˗ Szükség szerint segítik a hulladékválogató üzem üzemvezető és a 
műszakvezető munkáját a hulladékanalíziseket végző céggel való 
kapcsolattartással. 

 Csurgalékvíz és szennyvíztisztító üzem vonatkozásában: 
˗ Megszervezik a szennyvíztisztító üzemet érintő, minőségi paramétereket 

meghatározó, negyedévenként esedékes akkreditált vizsgálatokat 
(csurgalékvíz, tisztított víz, résfalvíz), a mérési eredményekről nyilvántartást 
vezetnek, a mérési eredményeket a hatályos, vonatkozó, előírások és 
jogszabályok figyelembe vételével kiértékelik. 

 Komposztáló üzem vonatkozásában: 
˗ Ellenőrzik és megszervezik a komposztáló üzem emissziós méréseit (zaj, por, 

szaghatás), a mérési eredményekről nyilvántartást vezetnek, az eredményeket 
a vonatkozó előírások és jogszabályok figyelembe vételével kiértékelik. 
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˗ Megszervezik az üzemben előállított komposzt minőségi paramétereit 
meghatározó, negyedévenként esedékes akkreditált vizsgálatokat, a mérési 
eredményekről nyilvántartást vezetnek, a mérési eredményeket a hatályos, 
vonatkozó, előírások és jogszabályok figyelembe vételével kiértékelik. 

˗ Megszervezik az üzemben előállított termék forgalomba hozatali 
engedélyezetését, ügyelnek az engedély érvényességi idejének lejáratára, 
gondoskodnak az engedély módosításáról, meghosszabbításáról. 

 Építési-bontási hulladék feldolgozó üzem vonatkozásában: 
˗ Ellenőrzik és megszervezik a Építési-bontási hulladékfeldolgozó üzem 

emissziós méréseit (zaj, por, rezgés), a mérési eredményekről nyilvántartást 
vezetnek, az eredményeket a vonatkozó előírások és jogszabályok figyelembe 
vételével kiértékelik. 

˗ Megszervezik az üzemben előállított termékek forgalomba hozatali 
engedélyezetését, ügyelnek az engedély érvényességi idejének lejáratára, 
gondoskodnak az engedély módosításáról, meghosszabbításáról.  

 Biogáz üzem vonatkozásában: 
˗ Ellenőrzik és megszervezik a biogáz üzem emissziós a méréseit, eredményekről 

nyilvántartást vezetnek, az eredményeket a vonatkozó előírások és 
jogszabályok figyelembe vételével kiértékelik. 

˗ Kapcsolatot tartanak a biogáz üzemet üzemeltető céggel és elvégzik az 
üzemmel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, úgy, mint adatgyűjtés, 
adatfeldolgozás, ill. adatszolgáltatás. 

˗ Nyilvántartást vezetnek, az üzemeltető cég által szolgáltatott adatok alapján, a 
depónia testből elvezetett gázmennyiségről, a gázmotorra, gázfáklyára 
vezetett gázmennyiségről, a termelt elektromos áram mennyiségéről. 

˗ Kimutatásokat kezelnek és készítenek a hulladékkezelési és elhelyezési 
részlegvezető megbízása alapján. 

 

III. A társaság működési rendje, jogok és kötelezettségek 
 

1. A munkáltatói jog gyakorlásának szabályozása 
A taggyűlés választotta meg a Társaság ügyvezetőjét, aki az ügyvezető cím használatára 
jogosult. Az ügyvezető megbízási jogviszonyának tartalmát és a jogviszonyt érintő 
intézkedéseket a taggyűlés határozza meg. 
 
Az ügyvezető látja el a társasági szerződés a taggyűlési és a vonatkozó jogszabályok alapján a 
Társaság operatív vezetését. 
 
Az ügyvezető igazgató a Ptk.-ban meghatározott jogosultságok, valamint a taggyűlés által 
adott felhatalmazás alapján a Társaság valamennyi alkalmazottja felett gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. Az alapvető munkáltatói jogosultságok a következők: 
 

 Munkaviszony létesítése, megszüntetése, 

 Bérmegállapítás, jutalom, munkáltatói juttatások odaítélése, 

 Munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén 
jogkövetkezmények alkalmazása, 
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 Kártérítési felelősség megállapítása. 

 A közvetlen hatáskörbe tartozók szabadságának kiadása. 

 A munkaidő beosztás meghatározása. 
 

2. Javadalmazással kapcsolatos szabályok 
A Társaság a taggyűlés által jóváhagyott javadalmazási szabályzattal rendelkezik, amely 
meghatározza a hatálya alá tartozó személyek - a vezető tisztségviselő, az Mt. 208.§ szerinti 
vezető állású munkavállalók, valamint a felügyelőbizottsági tagok - díjazásának feltételeit, 
mértékét. Az ügyvezető igazgató közvetlenül gyakorolja a bér-megállapítási jogot, a vezetői 
prémium, a jutalom és az egyéb munkáltatói juttatások odaítélésével kapcsolatos jogokat.  

3. A társaság munkavállalóinak feladat és hatásköre, valamint joga és kötelezettsége 
 
3.1. Vezetők és beosztottak általános kötelezettségeinek szabályozása 
A vezetők és beosztott munkatársak általános kötelezettségeinek szabályozási alapja a 
Társaság vezetőinek és beosztott munkatársainak alapvető munkavállalói kötelezettsége: 
 

 A törvényekben és a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott feladatok 
megismerése, végrehajtása, a hatáskörükbe tartozó jogkörök következetes 
gyakorlása. 

 A társaság működési hatékonyságának növeléséhez felhasználható módszerek és 
eljárások feltárása és használatbavétele, a meglévő eszközállomány minél 
teljesebb kihasználása, hatékony, gazdaságos működtetése. 

 
A társaság szervezeti felépítése a termelési területi elven alapszik. Valamennyi szakmai 
területnek, valamint az egyes szakmai területeknek alárendelt szervezeti egységeknek egy-
egy vezetője van, aki felelős az alárendelt szervek, illetve beosztott munkatársak munkájáért. 
Ebből következően az adott szervezeti egység(ek) részére, a szervezeti felépítésben 
meghatározott hierarchia szerint kinevezett vezető adhat, illetőleg az ő tudomásával adható 
ki utasítás. A munkamegosztás révén létrejött kapcsolatoknak megfelelően az egyik szervezeti 
egység a másik felé a közös vezető kikerülésével is intézkedhet a közvetlen vezetővel történt 
egyeztetést követően, a folyamatokat, az ügyvitelt részletesen szabályozó utasításokban 
meghatározott kereteken belül. 
 
3.2. A vezetők feladatai 

 az irányításuk alá tartozó szervezeti egység munkájának szervezése, 

 a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, fejlesztése, 

 a munkavégzés megszervezése, szakmai irányítása, ellenőrzése, 

 a munkakörükre meghatározott feladatok ellátása, hatáskörük gyakorlása 

 a munkavégzés munkavédelmi feltételeinek biztosítása, a munkavédelmi 
környezetvédelmi előírások betartásának érvényesítése, 

 a beosztott munkatársak feladatainak gondos, szakmailag, tartalmilag egyértelmű 
meghatározása, 

 a munkavégzés folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka szakmai értékelése, 
minősítése, 

 a munkavégzés személyi, anyagi, ügyviteli és tárgyi feltételeinek biztosítása, 
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 a szervezeti egység belső- és külső munka kapcsolatainak szervezése, a 
munkavégzéshez szükséges új munka kapcsolatok kialakítása, 

 a munkavégzéshez szükséges tájékoztatás (információk, adatok) folyamatos 
biztosítása, 

 a munkavégzés szakmai irányításához szükséges korszerű ismeretek megszerzése, 
a beosztott munkatársak szakmai ismereteinek fejlesztése, a képzés és 
továbbképzés támogatása, 

 képviseleti, aláírási és utalványozási jogával a meghatalmazott kereteken belül 
élni, a hozzátartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat, leveleket és 
egyéb ügyiratokat aláírni, 

 a bizonylati fegyelem betartatása, és szigorú számadású okmányok őrzésének,  
 kezelési rendjének biztosítása, végrehajtásának ellenőrzése. 

A társaság munkatársainak feladatait, hatáskörét és jogkörét részletesen a munkaköri leírások 
szabályozzák.  

 
3.3. A kapcsolattartás 
Minden beosztott munkatárs és irányítási tevékenységgel megbízott személynek fontos 
kötelezettsége a szervezet által végzett munkafolyamatok munkakapcsolatainak ápolása, az 
együttműködés feltételeinek és hatékonyságának állandó fejlesztése. 
 
Minden munkatárs kötelessége a munkavégzésben résztvevő, együttműködő szervezetek 
munkavégzését befolyásoló akadályokról, elmaradásokról, terjedelmi, tartalmi változásokról a 
szolgálati út szabályai szerint jelentést adni az irányítással megbízott munkatárs, vagy 
szervezeti egység vezetőjének. 
 
A szervezeti egységek vezetőinek kötelessége a munkavégzésben tapasztalható - saját 
hatáskörben ki nem zárható - akadályokról, eltérésekről soron kívüli tájékoztatást adni a 
munkavégzésben együttműködő, párhuzamos munkát végző, vagy a munkafolyamatban 
soron következő szervezet vezetője részére. Közreműködnek az együttműködés zavaraiból a 
tervezettől való eltérésből adódó nehézségek feloldásában. 
 
A szakmai irányítás a funkcionális kapcsolatra épül. Az egymással funkcionális kapcsolatban 
álló szerveknek az együttműködés keretében véleménykérési, véleményezési, javaslattételi 
joguk és kötelezettségük van. 
 
3.4. A szolgálati út rendjének szabályai 
Minden beosztott munkatárs és az irányítással megbízott személy alapvető kötelezettsége, 
hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok tervszerű végrehajtásáról, a munkavégzés 
zavarairól, akadályairól, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről szóló beszámolókat, 
jelentéseket minden esetben a szervezet közvetlen felettes vezető részére adja meg. A vezető 
kérdéseire, vagy más szervezeti egység vezetőinek kérdéseire minden beosztott munkatárs és 
irányítással megbízott személy köteles legjobb ismeretei szerint tájékoztatást adni. Ezen 
körülményről - a szolgálati út betartásának biztosítása érdekében - tartozik soron kívüli 
jelentést tenni a szervezeti felépítés szerinti közvetlen vezető részére. 
 
Az irányítással megbízott beosztott munkatársak, vagy szervezeti egységek kinevezett vezetői 
utasításaikat kötelesek a szervezeti felépítés szerinti közvetlenül hozzájuk tartozó vezetők, 
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vagy beosztott munkatársak részére megadni. Rendkívüli esetben a szóbeli, operatív 
utasítások körében utasításai átléphetik, vagy megkerülhetik a szervezeti felépítéssel 
meghatározott vezetői lépcsőket, illetve szervezeti kapcsolatokat, ebben az esetekben 
azonban mind az utasítást kiadó vezetőnek, mind az utasítással érintett szervezeti egység 
vezetőjének, vagy beosztott munkatársnak fontos kötelezettsége a szervezeti felépítés szerint 
illetékes, közvetlen vezető mielőbbi, soron kívüli tájékoztatása az utasítás tényéről és 
tartalmáról. Ugyanezen tájékoztatásban kell közölni a szolgálati út betartása elmaradásának 
indoklását. 

 

4. Felelősségre vonás, rendkívüli felmondás, kártérítési felelősség. 
A hátrányos jogkövetkezmények kiszabására az ügyvezető igazgató jogosult.  
A munkáltatói jogok teljes körű szabályozása külön ügyvezető igazgatói utasításban történik. 

IV. Képviselet és cégbélyegző használata 
 

1. Cégképviselet, cégjegyzés, aláírási jog 
A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető igazgató jogosult. 
 
A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az 
ügyvezető igazgató írja alá a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint. A társaság 
képviseletére az alábbiakban meghatározott módon történő cégjegyzésére jogosultak: 

- az ügyvezető önállóan, 
- az ügyvezető által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten 

együttesen. 
 
Általános szabályok 
A képviselet és a cégjegyzés egymással összefüggő, mégsem azonos fogalmak. A képviselet 
jogcselekmények végzése más részére azzal a joghatállyal, mintha azt maga képviselte volna. 
A képviselet létrejöttéhez a képviseleti jog megadása szükséges. A cégjegyzés viszont a 
társaság nevében tett jognyilatkozatok írásbeli aláírását jelenti. Cégjegyzésre csak a 
képviseletre felhatalmazottak jogosultak. 
 
Az ügyvezető igazgató képviseli a céget és jogosult a társaság cégjegyzésére. 
 
Másokat az ügyvezető igazgató ruház fel képviseleti és aláírási joggal. A képviseleti és aláírási 
joggal megbízott személyek a vezetésük alatt álló szervezeti egység munkakörét és ezen 
keresztül a társaságot kívülálló jogi és természetes személyekkel szemben képviselhetik. 
Jogosultak a számukra meghatározott körben állást foglalni, dönteni, a döntést aláírni. A 
cégszerű aláírást a felhatalmazott személyek ketten együtt végzik az aláírási jogkör 
gyakorlásáról szóló “Ügyviteli utasítás”-ban foglaltaknak megfelelően. Az aláírással együtt 
alkalmazni kell a társaság cégbélyegzőjének lenyomatát is. 
 
Cégszerű aláírással kell ellátni minden a társaságtól kikerülő ügyiratot, amelynek kiadása 
jogszerzést, vagy kötelezettségvállalást eredményez. 
 
Nem terjed ki a cégszerű aláírás szabályozásának hatálya a társaságon belül kiadott ügyiratok 
aláírására. Ezen iratok aláírásának részletes szabályait igazgatói utasítás írja elő.  
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Az alkalmazottak képviseleti és aláírási joggal való felruházását írásba kell foglalni. A 
meghatalmazásnak tartalmazni kell: 
 

 a meghatalmazott nevét, beosztását, 
 az aláírási jog terjedelmét és korlátait, 
 az aláírási és képviseleti jogosultság kezdetének és terjedelmének korlátait, 
 az aláírás cégszerű módjának meghatározását, az aláírás rendjét, 
 aláírási jog megvonását, vagy egyéb módon történő megszüntetését. 

 
Az aláírási jogosultsággal rendelkezők a meghatalmazás szerinti jogkörben gyakorolják aláírási 
jogukat. 
A társaság jogi ügyleteiben a társaság jogi képviselője - az ügyvezető igazgató teljes körű és 
folyamatos tájékoztatása mellett - egyszemélyi aláírásra jogosult. 
 
Az iratanyagok aláírását az iratanyagok szövege, vagy táblázatos részének végén, jobb oldalon 
kell elvégezni. Két aláírás esetén a második helyen aláírónak jobb oldalon, az első helyen 
aláírónak ettől balra kell aláírni. Amennyiben az iratanyagot aláírásra jogosult személy helyett 
- ugyancsak aláírásra jogosult - más személy, vagy megbízott helyettes - írja alá, az aláírásra 
jogosult illetékes személy nevét és beosztását fel kell tüntetni. 
 
Az első helyen történő aláírás azt jelenti, hogy az aláíró - a fokozati felelősség elve alapján - a 
leírtakkal egyetért, azok tartalmáért felelősséggel tartozik. (Ez a körülmény a második helyen 
történő aláíró felelősségét nem csökkenti.) 
 
Második helyen történő aláírás azt jelenti, hogy az aláíró az iratanyag tartalmát minden 
szempontból ellenőrizte, az abban foglaltakkal egyetért, azokért felelősséget vállal. 
 

2. Bankszámla feletti rendelkezés 
A bankszámlák feletti rendelkezési jogot a társaság ügyviteli utasításban szabályozza. Minden 
esetben az aláírásra jogosultak közül két személy együttes aláírása szükséges.  
 

3. Utalványozási jog  
Az utalványozás rendje, a jogosultak köre, illetve az egyes utalványozásra jogosultakra 
vonatkozó keret az ügyvezető igazgató által kiadott belső ügyviteli utasításban kerül 
szabályozásra. 
 

4. Helyettesítés, munkakör átadás-átvétel rendje 
A vezetői munka folyamatosságát biztosító helyettesítés ellátásának kezdeményezése, a 
munkakör átadás-átvétel szervezése, irányítása a munkakört átadó vezető kötelezettsége. 
 

Az ügyvezető igazgató helyettese a műszaki igazgatóhelyettes aki az ügyvezető igazgató 
távollétében, vagy akadályoztatása esetén ellátja az ügyvezető igazgató helyettesítését. 
 
Az ügyvezető igazgató és helyettesének együttes rövidebb idejű távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén általános helyettesítés nem szükséges, azt a csoportvezetők saját 
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szakterületükön meghatározott korlátok között végzik. Hosszabb idejű távollét esetén az 
ügyvezető igazgató írásban nevezi meg a helyettesítésre jogosult személy(ek)-t, határozza 
meg a helyettesítés jogkörét. 
 
Az ügyvezető igazgató helyettesítésével megbízott helyettes az igazgató távollétében 
közvetlenül gyakorolja mindazon jogokat, melyek az ügyvezető igazgató hatáskörébe 
tartoznak, kivéve az alábbi jogköröket: 

 átszervezés, átalakítás, 

 szervezeti egységek önálló szervezetté alakulása, 

 szervezeti egységek korszerűsítésére vonatkozó elképzelések, 

 új munkaszervezési módszerek, teljesítmény követelmények bevezetése, 

 személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítása, a nyilvántartandó adatok 
köre, 

 bér- és keresetpolitikai irányelvek, előirányzatok, 

 foglalkoztatás jellemzői, munkaidő felhasználás, munkafeltételek, 
bérkifizetéssel összefüggő, 

 likviditás, 

 munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntések. 
 
Minden vezetőt a vezetői lépcsőben, sorrendben utána következő vezetői megbízással 
rendelkező alárendelt személy helyettesít. A helyettesítési feladatok ellátására vonatkozó 
állandó jellegű megbízást, a megbízott vezető kinevezési okmányában és munkaköri 
leírásában kell rögzíteni. 
 
Az önálló, vagy kisebb vezetői munkakörök (részleg és csoportvezető) helyettesítési teendőit 
a helyettesítéssel esetenként megbízott beosztott munkatárs, vagy ezek hiányában a 
felügyeletet gyakorló vezetője látja el. 
 
A munkakör átadás-átvétel rendjének szabályait a vezetői munkakörökben, valamint az 
ügyvezető igazgató által meghatározott egyes kiemelt munkakörök bekövetkező személyi 
változások, valamint tartós távollét esetén kell végrehajtani. A munkakör átadás-átvételét 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 az átadásra kerülő munkakör szakmai adatait, munkaköri leírását, 

 a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, az azok végrehajtásának 
helyzetére vonatkozó adatokat, az elért eredményeket, a mutatkozó 
hiányosságokat, 

 az átadásra kerülő iratanyagok, utasítások, tervek szabályzatok jegyzékét, 

 az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával, megállapításaival 
kapcsolatos esetleges észrevételeit, megállapításait. 

 
A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvét három példányban kell elkészíteni, azt az átadó és 
az átvevő személy írja alá. A jegyzőkönyv egy-egy példányát a munkakört átadó és átvevő 
személyek, valamint a felügyeletet ellátó vezető kapják meg. 
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A Társaság szervezeti egységeinek belső kapcsolata - a szervezeti felépítéssel összhangban - 
függelmi rendszerre épül, ennek megfelelően minden szervezeti egység, illetve minden 
munkavállaló csak egy vezető közvetlen irányítása alá tartozik. Kivétel ez alól, ha az ügyvezető 
igazgató egyes munkaköröket, vagy tevékenységeket tartós, vagy ideiglenes jelleggel 
közvetlen hatáskörébe von. 
 
A belső kapcsolattartás alapja a szolgálati út betartása mindkét irányban, azonban érdemi 
ügyintézés, vagy akadályoztatás esetén a felsőbb vezető is adhat közvetlen utasítást. 
 

5. Cégbélyegző használata 
Cégbélyegzőt minden olyan esetben használni kell, amikor a cégtől kimenő levelek, ügyiratok, 
cégszerű aláírással kerülnek ellátásra. Cégbélyegzőt kell alkalmazni minden olyan esetben, 
amikor az ügyvezető igazgató nevét kell a kimenő iraton feltüntetni. A cégbélyegző további 
használatát, tárolását, őrzését külön igazgatói utasítás szabályozza. 
 

V. Belső szabályozási rendszer 
 

1.Vezetői utasítások kiadása, vezetői ellenőrzés rendje 
A Társaságon belüli utasítások nem lehetnek ellentétesek jogszabály előírásainak, a taggyűlés 
határozatainak. Esetleges ellentmondás esetében mindenkor a magasabb szintű jogszabályok 
előírásai a kötelező érvényűek. 
 
A vezetőket utasítási és ellenőrzési jog illeti meg a szervezetileg közvetlen hozzájuk tartozó 
vezetők és beosztott munkatársak felett. 
 
Az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása egymással párhuzamos, egymást átfedő 
tevékenység. 
 
Az utasítási jog gyakorlásának általános szabálya az, hogy a szervezeti egységek vezetőinek 
utasítási jogköre a Társaság felelős vezetőinek, az ügyvezető igazgatóknak a hatásköréből 
származik. 
 
Az utasítási jog gyakorlásának további általános szabálya az, hogy az utasítási jogot a 
feladatköri és hatásköri munkamegosztás alapján a szervezet szerinti vezetők közvetlenül 
gyakorolják. A kiadott utasítások írásbeliek és szóbeliek lehetnek. 
 
Az utasítási jog gyakorlása során a Társaság ügyvezető igazgatójának helyettesítésével 
megbízott személy utasítási jogköre az ügyvezető igazgató távollétében, a helyettesítés 
ellátása során kiterjed mindazon utasítási jogkörök ellátására, amelyek az ügyvezető igazgató 
egyszemélyi hatáskörébe tartoznak, kivéve az előzőekben felsorolt jogköröket. 
 
A szervezeti egységek vezetői (csoportvezető, részlegvezetők,), vagy az egyes összefüggő 
munkálatok irányításával megbízott beosztott munkatársak utasítási joggal rendelkeznek az 
irányításuk alá tartozó beosztott munkatársak felett. 
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Írott utasítási formát elsősorban a kiemelt és nagyon pontos tartalmi, feladatköri és hatásköri 
előírást igénylő munkavégzés során, valamint kiélezett szakmai és munkafegyelmi 
ellentmondások esetében kell alkalmazni. 
 

2. A társaságnál kidolgozandó szabályzatok és azok tartalma: 

 
 Ügyvezető igazgatói utasítások: 
 
A Társaság tevékenységi körébe tartozó, vagy azt érintő egyes műszaki, gazdasági és 
szervezeti kérdésekben érdemi szabályozást adó rendelkezés. Kiadására az ügyvezető 
igazgató a jogosult. 
 
 Működési szabályzatok: 
 
A Társaság működésének egyes főfolyamatára, vagy a gazdálkodás egyes meghatározott 
területére érvényes rendelkezések végrehajtását magában foglaló szabályozás. Kiadására az 
ügyvezető igazgató jogosult. 
 
 Szakmai szabályzatok: 
 
Egy-egy feladatkört átfogóan, teljes körűen, vagy jogszabály által szabályzati formában kiadni 
elrendelt rendelkezés. Kiadására az ügyvezető igazgató és a Műszaki igazgatóhelyettes 
jogosult. 
 
 Ügyviteli utasítások, munkautasítások: 
 
A műszaki, gazdasági, és más szakterületek feladatainak ügyintézését - annak módját, 
folyamatát szabályozó rendelkezés. Kiadására az ügyvezető igazgató és a műszaki 
igazgatóhelyettes jogosult. 
 
A kiadott és érvényben lévő utasítások, tervek, programok, amelyek a Társaság valamennyi 
szervezetére és munkavállalójára nézve kötelező érvénnyel bírnak, a Társaság működési 
szabályzatának kiegészítő részét, szerves tartozékát képezik. 
 
Az ellenőrzési jog gyakorlásának általános szabálya az, hogy minden vezetőt és irányítással 
megbízott munkatársat ellenőrzési jog illeti meg, illetve kötelezettség terheli mindazon 
utasítások végrehajtásának ellenőrzésében, amelyek elvégzésére utasítást adtak, vagy 
utasítást kaptak. 
 
Az ellenőrzési jog további általános szabálya, hogy minden vezetőt és irányítással megbízott 
beosztott munkatársat azonnali jelentési kötelezettség terheli mindazon esetekben, amikor 
az általuk irányított munka végzésében a tervezetthez képest olyan változás, eltérés 
keletkezik, amely: 

 Veszélyezteti a feladatnak az utasításban, tervben meghatározott tartalmi, szakmai 
színvonalú, eredményességét, vagy határidejű végrehajtását. Megakadályozza a 
párhuzamosan végzett, vagy sorrend szerint következő munkafolyamatok tervszerű 
indítását, vagy folyamatos ellátását. 
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 Gátolja az együttműködési munkakapcsolatok programszerűségét, hatékonyságát. 
 

3. Szabályzatok kidolgozása, jóváhagyása 
Abban az esetben, amikor folyamatosan meglévő, állandó, a társaság egész tevékenységét 
érintő tevékenységek szabályozására van szükség (iratkezelés, informatikai védelem, 
vagyonőrzés stb.) az ügyviteli utasításokon, munkautasításokon túl a tevékenység 
szabályozására szabályzatokat kell kiadni. A szabályzatok kidolgozását a szakterületet 
felügyelő, irányító Műszaki igazgatóhelyettes kezdeményezi, jóváhagyása minden esetben az 
ügyvezető igazgató joga.  
 
A szabályzatok kidolgozásába a szakterület munkatársait, az ISO vezetőt, szükség esetén külső 
munkatársat, szakértőt kell bevonni. 
 

VI. Egyéb rendelkezések 
 

1. Üzleti titok megőrzése, nyilatkozat a tömegtájékoztató szervek részére 
A társaság munkavállalóit titoktartási kötelezettség terheli a munkája során a munkaköre 
betöltésével összefüggően tudomására jutott üzemi, üzleti, valamint a munkáltatóra, annak 
tevékenységére vonatkozó alapvető információra vonatkozóan.  
 
A munkavállaló az üzemi, üzleti titok körén túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel 
olyan információt, adatot, amelynek közlése a munkáltatóra hátrányos következményekkel 
járhat. 
Ennek megfelelően a munkáltatóra nézve fontos adatot, információt a sajtónak sem közölhet, 
ilyen adatról felhatalmazás nélkül nem nyilatkozhat. 
 
Nem terheli ez a kötelezettség a munkavállalót olyan hatóságokkal szemben, akik 
hatáskörébe ilyen adatok vizsgálata, ellenőrzése tartozik. 
 
Az üzemi, üzleti titokká való minősítésről ügyvezető igazgatói utasítás rendelkezik. 
 

2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
A társaság ügyvezető igazgatója és a vagyonnyilatkozat-tételi szabályzatban meghatározott 
tisztségeket és feladatokat ellátó – nem közszolgálatban álló – személyek kötelesek 
vagyonnyilatkozatot tenni a Vnytv. 3. § (3) bekezdésének e) pontja alapján. 
 
A vagyonnyilatkozat-tételi szabályzatban meghatározott tisztségeket és feladatokat ellátó 
személyek: 

 műszaki igazgató helyettes, 

 stratégiai igazgató helyettes, 

 közbeszerzési referens, 

 hulladék kezelési és elhelyezési részlegvezető, 

 pénzügyi és kontrolling munkatárs, 

 belső ellenőr, 

 szállítási és logisztikai részlegvezető, 
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 felügyelőbizottsági tagok, 

 könyvvizsgáló, 

 számviteli csoportvezető, 

 társaság jogi képviseletét ellátó ügyvéd, 

 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 
 

Hatályba lépő záró rendelkezések. 
 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a taggyűlés ………………………………… számú . 
határozatával hagyta jóvá 

 
Szeged, 2018. ……………………………... 
 
 
 
 

 Dr. Koltainé Farkas Gabriella 
               ügyvezető igazgató 

 
 

Ezzel egy időben a 2017. február 1-től hatályos és jóváhagyott Szervezeti és Működés 
Szabályzat hatályát veszti. 
 
Melléklet: Szervezeti felépítési ábra  
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