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BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A KAPOS VOLÁN Zrt. (a továbbiakban: részvénytársaság) feladat- és hatáskörét, valamint
működésének alapvető szabályait:
•

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.);

•

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;

•

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény;

•

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.);

•

az Alapszabály;

•

a Felügyelőbizottság Ügyrendje;

•

a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ)

határozza meg.
Az SZMSZ a részvénytársaság irányításának, vezetésének és gazdálkodásának legfőbb
szabályait tartalmazza, mint:
•

a részvénytársaság tevékenységét, működési kereteit, jellemző ismérveit, adatait;

•

a részvénytársaság szervezeti felépítését;

•

a részvénytársaság vezető-, ellenőrző szerveit;

•

a részvénytársaság operatív munkaszervezetének, az egyes szervezeti egységeknek
feladatait és hatáskörét;

•

a szervezeti egységek közötti kapcsolatrendszert;

•

a részvénytársaság vezető-, ellenőrző szerveinek és operatív munkaszervezetének
általános működési szabályait.
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I.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐBB ADATAI, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1.

A részvénytársaság főbb adatai

1.1.

A részvénytársaság cégneve:
KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2.

németül:

KAPOS VOLÁN Autobusverkehr Aktiengesellschaft

Rövidített cégnév:
németül:

KAPOS VOLÁN Zrt.
KAPOS VOLÁN AG

Székhelye, postacíme:
Kaposvár, Füredi u. 180. 7400
Kaposvár, Pf. 110. 7401
Telefonszáma: 82/506-111
Telefax száma: 82/419-832
E-mail: kaposvolan@kaposvolan.hu
Honlap: www.kaposvolan.hu

1.3.

Telephelyei, fióktelepei

1.3.1

Telephelyek:
•
•
•

1.3.2

Kaposvár, Újpiac tér 1.
Kaposvár, hrsz.: 5772/12
Kaposvár, Berzsenyi u. 28-30.

7400
7400
7400

Fióktelepei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siófok,
Siófok,
Nagyatád,
Nagyatád,
Marcali,
Marcali,
Barcs,
Barcs,
Tab,
Csurgó,

Somlay A. u. 4/b.
Fő u. 71-81.
Szabadság u. 23.
Kolozsvári u. 1.
Petőfi S. u. 44.
Kossuth L. u. 57.
MÁV Pályaudvar 1.
Mészégető u. 10.
Kossuth L. u.2.
Petőfi tér 23/A.

8600
8600
7500
7500
8700
8700
7570
7570
8660
8840
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Alapítója
A Magyar Állam képviseletében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi miniszter.

1.5.

Az alapítás időpontja
1992. december 31.
A társaság első üzleti éve 1993. január 1-jével kezdődött.

1.6.

Az alapító okirat kelte
1992. december 31.

1.7.

Cégbírósági bejegyzés időpontja és száma
1993. november 22. Cg. 14-10-300037

1.8.

Tulajdonosi joggyakorlás
A Magyar Államot, mint részvényest megillető jogköröket az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784) útján.

1.9.

Törvényességi felügyeleti szerve
Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

1.10.

A részvénytársaság jogelődje
−
−
−

1.11.

Az 1948. évi XXXVII. törvénnyel létrehozott, 1949. február 1-jétől működő Teherautó-fuvarozási Nemzeti Vállalat kaposvári kirendeltsége,
1953-1970-ig 13. sz. AKÖV;
a közlekedési és postaügyi miniszter 1970. IX. 22-én kelt, KPM 981.363 sz.
alapítói határozata alapján alakult Volán 13. sz. Vállalat Kaposvár;
a közlekedési miniszter 1985. október 21-én kelt – a 978.564/1990. (IV.28.)
számmal a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter által módosított 556.781/1985. számú létesítő határozata alapján alakult KAPOS VOLÁN Vállalat.

Jelzőszámok
Adóigazgatási szám: 11226820-2-14
Statisztikai jelzőszám: 11226820-4939-114-14
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A részvénytársaság jogállása
A részvénytársaság határozatlan időre alapított és zártkörűen működő részvénytársaság, önálló jogi személy.
Saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, perelhet és
perelhető.

3.

A részvénytársaság tevékenységi köre
3.1. A részvénytársaság alapszabályban feltüntetett fő tevékenysége
4939’08 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
3.2. A részvénytársaság egyéb tevékenységi köre
3700
4520
4532
4730
4931
5210
5221
5590
6820
6920
7120
7312
7739
8129
8532
8553
8559

4.

Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Gépjárműjavítás,- karbantartás
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység
Műszaki vizsgálat, elemzés
Médiareklám
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Egyéb takarítás
Szakmai középfokú oktatás
Járművezető-oktatás
Máshova nem sorolt egyéb oktatás

A részvénytársaság elsődleges feladata
Belföldi országos, regionális elővárosi és helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása.

5.

A részvénytársaság vagyona, alaptőkéje, részvényei
A részvénytársaság alaptőkéjének nagyságát, a részvények elosztását, valamint a
részvények kiállítására, nyilvántartására, átruházására az alapszabály megfelelő
rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.

Minőségirányítás
A részvénytársaság az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer szerint
auditált. Minőségirányítási tanúsítvány kelte: 2001. november 5., megújítva 2004.,
2007. és 2010. években.
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II.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1.

A részvénytársaság vezető-, ellenőrző szervei és tisztségviselői
•
•
•
•

2.

Közgyűlés
Vezérigazgató
Felügyelőbizottság
Könyvvizsgáló

Az operatív munkaszervezet egységeinek neve és székhelye

2.1.

KAPOS VOLÁN Zrt. Központi Igazgatóság Kaposvár, Füredi u. 180.

2.2.

A személyszállítási szakterülethez tartozó egységek
•

2.3.

Személyszállítási üzem
• Autóbusz-állomás Kaposvár, Újpiac tér 1.
• Autóbusz-állomás Siófok, Fő u. 71/81.
• Autóbusz-állomás Tab, Kossuth L. u. 2.
• Autóbusz-állomás Nagyatád, Kolozsvári u. 1.
• Autóbusz-állomás Marcali, Petőfi S. u. 44.
• Autóbusz-állomás Barcs, MÁV Pályaudvar 1.
• Autóbusz-állomás Csurgó, Petőfi tér 23/A.

A műszaki szakterülethez tartozó egységek
• Járműfenntartási Üzem
• Járműjavító Műhely Kaposvár, Füredi u.180.
• Járműjavító Műhely Siófok, Somlay A. u. 4/b.
• Járműjavító Műhely Nagyatád, Szabadság u. 23.
•

2.4.

Egységek
•
•
•

3.

Anyaggazdálkodási üzem, Kaposvár, Füredi u. 180.

A 2.2. pont alatti Személyszállítási üzem
A 2.3. pont alatti Járműfenntartási üzem
A 2.3. pont alatti Anyaggazdálkodási üzem

Üzemi tanács
A részvénytársaságnál az Mt. 259-269 §-ban foglaltak alapján üzemi tanács működik.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u.180.
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Munkahelyi munkavédelmi bizottság
A részvénytársaságnál a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján munkahelyi munkavédelmi bizottság működik.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180.

5.

Paritásos munkavédelmi testület
A részvénytársaságnál a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján paritásos munkavédelmi testület működik.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180.

6.

Szervezeti ábrák
1. ábra

KAPOS VOLÁN Zrt. munkaszervezetének felépítése

2. ábra

Vezérigazgatóság

3. ábra

Személyszállítási szakterület

4. ábra

Műszaki szakterület

5. ábra

Gazdasági szakterület
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A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VEZETŐ-, ELLENŐRZŐ SZERVEI, TISZTSÉGVISELŐI
A közgyűlés
A részvénytársaság legfelső irányító, vezető szerve a közgyűlés. Hatáskörébe tartozik minden, a részvénytársaság működését, illetve szervezetét érintő alapvető kérdés.
A közgyűlés hatáskörét és működését az Alapszabály tartalmazza.

2.

A vezérigazgató
A részvénytársaság munkaszervezetének vezetője a vezérigazgató, aki a részvénytársasággal munkaviszonyban áll.

3.

A felügyelőbizottság
A részvénytársaság legfőbb ellenőrző szerve a felügyelőbizottság.
A felügyelőbizottság legalább három és legfeljebb hat természetes személy tagból
áll. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja meg három üzleti évre. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának lejártát az Alapszabály tartalmazza.
A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízása a felügyelőbizottság eredeti
megbízásának időpontjáig szól.
Mivel a részvénytársaságnál a főfoglalkozású munkavállalók létszáma a 200 főt
meghaladja, ezért a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát az üzemi tanács jelöli ki a munkavállalók sorából, a részvénytársaságnál működő szakszervezet(ek) véleményének meghallgatása után a Gt.-ben foglalt szabályok szerint.
Egyes, az alapszabályban felsorolt vezérigazgatói ügydöntő határozatok meghozatala a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötött (Ügydöntő Felügyelőbizottság).
A felügyelőbizottság hatáskörét az Alapszabály, működésének részletes szabályait
a Működési Szabályzata és Ügyrendje tartalmazza.

4.

A könyvvizsgáló
A részvénytársaságnál a könyvvizsgálót a közgyűlés választja meg, három üzleti
évre. A könyvvizsgáló megbízatásának lejártát az Alapszabály tartalmazza.
A könyvvizsgáló nem tagja a részvénytársaság közgyűlése által választott szervezeteknek.
A könyvvizsgáló nem lehet sem a részvényesek, sem a részvénytársaság alkalmazottja.
A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörét az Alapszabály határozza meg.
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IV.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OPERATÍV MUNKASZERVEZETÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1.

A részvénytársaság valamennyi munkavállalójának joga és kötelessége
saját munkaterületén
megismerni a részvénytársaság terveit és célkitűzéseit, részt venni ezek kialakításában és megtenni a munkájával összefüggő javaslatait;
a munkahelyi tanácskozásokon szabadon véleményt nyilvánítani;
végzett munkájáért megkapni azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a részvénytársaság belső szabályai alapján jár;
megkövetelni, hogy számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és
eszközei;
legjobb tudásával elősegíteni a részvénytársaság célkitűzéseinek maradéktalan
és eredményes teljesítését, munkaköri feladatainak végrehajtását;
a jogszabályokban, belső szabályzatokban, utasításokban előírt feladatokat az
elvárt színvonalon végrehajtani, munkaterületén a törvényességet betartani;
a közgyűlés, és a felügyelőbizottság határozatait, a vezérigazgató, a közvetlen felettese utasításait végrehajtani akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási
utasítás nem kerül kiadásra;
munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni;
a részvénytársaság vagyonának és eszközeinek megóvását előmozdítani;
baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni,
vagy az erre illetékesek figyelmét felhívni;
a részvénytársaság ügyfeleivel és munkavállalóival szemben udvarias, előzékeny
és figyelmes magatartást tanúsítani;
a rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat takarékosan kezelni;
feladatai végzése során a minőségirányítási rendszer követelményeit betartani;
a tudomására jutott vagy rábízott állami, szolgálati és üzleti titkot megőrizni.

2.

A felső- és középvezetők (a továbbiakban együtt: vezetők) jogai és kötelezettségei

2.1.

Felső vezetés

2.1.1.

Vezető állású munkavállalók – az Mt.-ben foglalt jogállású vezetők:
• vezérigazgató
• operatív és gazdasági igazgató
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Vezető munkakörök:
• személyszállítási igazgató
• műszaki igazgató

2.2.

Középvezető munkakörök
•
•
•
•
•
•
•

2.3.

kontrolling vezető
titkárságvezető
osztályvezető
üzemvezető
csoportvezető
autóbusz-állomás vezető
műhelyvezető

A vezetők joga és kötelessége
feladataik ellátásával hozzájárulnak a részvénytársaság hatékony működéséhez;
a rájuk ruházott hatáskörben önálló felelősséggel a vezetésük alatt álló egységek
képviselete, munkájának megszervezése, szakmai irányítása és ellenőrzése;
a részvénytársaság célkitűzéseinek és tervfeladatainak – az irányítása alá tartozó
szervezeti egységre vonatkozóan – érvényesítése;
az irányított szakterület (egység) tevékenységével kapcsolatos célkitűzés, koncepcióalkotó, tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok
elvégzése;
a részvénytársaság humánpolitikai tevékenységének a szervezetre vonatkozó feladatainak végrehajtása;
munkáltatói jogkör gyakorlása a vezérigazgató által átruházott hatáskörben (operatív és gazdasági igazgató, személyszállítási igazgató, műszaki igazgató);
a munkafeltételek biztosítása, a munka elosztása, koordinálása, rendszeres beszámoltatás;
a felügyelőbizottság tájékoztatásának biztosítása, a testület elé kerülő anyagok
előkészítése;
a részvénytársaság cégjegyzése az SZMSZ VI.17. pontjában meghatározott módon;
a szakmai vezetői munka állandó fejlesztése;
az elszámolási, a beszámolási és a bizonylati rend betartása és betartatása;
a részvénytársaság vagyonának védelme;
a minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel;
a hatályos jogszabályok, utasítások, szabályzatok figyelemmel kísérése, az abban foglaltak végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése;
döntési és intézkedési jog gyakorlása mindazon ügyekben, amelyekben a döntési
jog és kötelezettség jelen szabályzat feladat- és hatáskör megosztása alapján
őket megilleti;
a részvénytársaság jó hírének, külső megítélésének folyamatos javítása, arculatának formálása;
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a működés feltételeinek, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítása, a részvénytársaság vagyonának gyarapítása.

3.

A tömegtájékoztatás (hírközlés) részére adott tájékoztatás szabályai
A televízió, a rádió az elektronikus és a hagyományos írott sajtó (továbbiakban:
média) képviselőjének adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
A média felé nyilatkozási joga csak a társaság vezérigazgatójának van. Ezt a jogát
konkrét esetekben átruházhatja közvetlenül vagy a titkárságvezetőn keresztül a társaság vezetői felé.
A nyilatkozat során az alábbi alapelveket kell betartani:
a részvénytársaság nyitott tájékoztatás-politikát folytat. A hiteles, pontos és gyors
tájékoztatást a részvénytársaság – a szükséges felvilágosításoknak és adatoknak – a média képviselőjének rendelkezésére bocsátásával köteles elősegíteni;
meg kell tagadni a tájékoztatást, ha az bűncselekményt, vagy bűncselekmény
elkövetésére való felhívást valósít meg, vagy közerkölcsöt sért, illetve mások
személyhez fűződő jogainak megsértését idézné elő;
a nyilatkozatot adó munkavállalónak a média képviselője részére konkrét, szabatos választ kell adnia. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó felel;
a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az üzleti titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a részvénytársaság jó hírére és
törvényes érdekeire;
a nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített nyilatkozat (riport) kész
anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti, hogy az anyagnak azt a részét,
amely az ő szavait tartalmazza, a közlés előtt vele egyeztessék.
A nyilatkozat során egyebekben a vonatkozó vezérigazgatói utasításban foglaltak
szerint kell eljárni.
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AZ OPERATÍV MUNKASZERVEZET SZERVEZETI EGYSÉGEINEK,
MUNKAKÖREINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖR MEGOSZTÁSA
Vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorló: közgyűlés – az alapvető munkáltatói jogok tekintetében
Közvetlen felettese: felügyelőbizottság
Feladat- és hatásköre:
A vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, és a Felügyelőbizottság
alapján.

Ügyrendje

1.1.

Azokban az ügyekben, amelyeket a hatályos jogszabályi rendelkezések, az Alapszabály vagy a részvénytársaság testületeinek határozatai nem utalnak testületi hatáskörbe, önálló döntéshozatalra jogosult. Tevékenysége során az ilyen tisztséget
betöltő személyektől elvárható, fokozott gondossággal köteles eljárni.

1.2.

A vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat közvetlenül, vagy az általa szükségesnek tartott mértékben a részvénytársaság munkaszervezetének munkavállalói
felett.

1.3.

Kiadja a társaság belső szabályzatait és a működéshez szükséges utasításokat.

1.4.

Jogosult a részvénytársaság nevében önálló aláírási jog gyakorlására, jogok és
kötelességek vállalására, kivéve a bankszámla feletti rendelkezést, amelyhez két
jogosult aláírása szükséges.

1.5.

Képviseli a részvénytársaságot a munkavállalók érdekképviseleti szervezetei előtt.
A részvénytársaság nevében jogosult a Kollektív Szerződés megkötésére és módosítására.

1.6.

Irányítja a részvénytársaság Minőségirányítási Testületének munkáját.

1.7.

Alapvető feladatai a következők:
a részvénytársaság üzletpolitikai koncepciójának, üzleti tervének kidolgozása és
a felügyelőbizottság és a közgyűlés elé terjesztése;
a részvénytársaság vagyonának megóvása, megőrzése és gyarapítása;
a piac alakulásának – ezen belül elsősorban a forgalom alakulásának, a versenyhelyzetnek – folyamatos elemzése;
a beruházási, fejlesztési, korszerűsítési tervek kidolgozása;
a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrások hatékony felhasználása és
gyarapítása;
a részvénytársaság számvitelének, pénzügyi munkájának irányítása és ellenőrzése, a társaság beszámolójának a közgyűlés elé terjesztése;
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ösztönző és eredményorientált érdekeltségi rendszer kidolgozása;
a munkaszervezet racionális fejlesztése, a célszerű és takarékos létszámgazdálkodás;
a részvénytársaság humánpolitikai tevékenységének, a munkaviszonnyal kapcsolatos komplex feladatainak irányítása;
a munkavállalói kezdeményezések ösztönzése és felhasználása;
a részvénytársaság marketing, reklám és propaganda koncepciójának meghatározása, irányítása;
a munkaszervezet szakterületei, egységei egymás közti kapcsolatának, együttműködésének megszervezése;
1.8.

A részvénytársaság testületeivel való kapcsolat:
a felügyelőbizottság, illetve a részvénytársaság közgyűlése elé kerülő jelentéseket, anyagokat előkészíti, és az ülésen ezeknek a napirendi pontoknak előterjesztője, kivéve a könyvvizsgáló jelentését;
akadályoztatása esetén ezt a feladatot – a felügyelőbizottság elnökével történt
egyeztetés alapján a munkaszervezet vezető szakemberei is elláthatják;
gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adminisztrációs és eljárási feladatok végrehajtásáról;
a testületek képviselőinek a szükséges információkat – kérésükre – megadja;
a testületi üléseken képviseli a részvénytársaság munkaszervezetét és jogosult a
munkaszervezet szakembereit meghívásra javasolni a testületi ülésekre;
a testületek ügyrendjében foglaltaknak megfelelően gondoskodik a testületi ülések feltételeinek biztosításáról.

2.

A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek,
munkakörök (1. sz. és 2. sz. ábra)
• Vezérigazgatóság
• Titkárság
• Jogi szakterület
• Kontrolling csoport
• Belső ellenőrzés
• Ügyviteli és stratégiai főmunkatárs
• Közbeszerzési és fejlesztési referens
• Személyszállítási szakterület
• Műszaki szakterület
• Gazdasági szakterület
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Vezérigazgatóság
A vezérigazgató közvetlen irányítása alá rendelt stratégiai és napi operatív feladatokat előkészítő, a döntések végrehajtását szervező, ügyintéző és ügyviteli feladatait, valamint a részvénytársaság jogi és közbeszerzési vonatkozású ügyeit ellátó
szervezet.

2.1.1.

Titkárság
A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt működik. A titkárság munkáját közvetlenül a titkárságvezető irányítja és végzi, osztályvezetői beosztásban. A társaság minőségirányítási rendszerének szervezését, irányítását, ellenőrzését – minőségirányítási vezetőként – a titkárságvezető látja el.
Közvetlen felettese: vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
A) Titkársági feladatok:
a vezetői értekezletek működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív tevékenységek ellátása;
az egyes, a vezetői értekezletek elé kerülő anyagok, vezérigazgatói utasítások
kidolgozásának koordinálása a vezérigazgató megbízása alapján;
a vezetői értekezleten hozott határozatok nyilvántartása, azok végrehajtásának
figyelemmel kísérése;
a részvénytársaság fórumrendszere működésével kapcsolatos szervező, koordináló feladatok ellátása;
a közgyűlés és a felügyelőbizottság testületi munkájával kapcsolatos feladatok
ellátása a testületek ügyrendjében foglaltak szerint, a határozatok nyilvántartása;
a vezérigazgató operatív munkájának segítése;
a részvénytársaság rendezvényeinek megszervezése;
közlönyök, napilapok, szaklapok rendelésének koordinálása, ügyintézése;
munkájának végzése során együttműködik a részvénytársaság vezetőivel, az
ügyvéddel;
kapcsolatot tart a Szakszervezetek Intéző Bizottságainak, az Üzemi Tanács és a
Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság vezetőivel; figyelemmel kíséri a velük kötött
megállapodásban foglaltak teljesítését;
a vezérigazgató megbízása alapján – elsősorban kapcsolattartási, szervezési és
az adminisztratív feladatok ellátása érdekében – kapcsolatot tart a VOLÁN
Egyesülés, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége (továbbiakban:
KKVSZ) és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (továbbiakban: STRATOSZ) vezetőivel, képviselőivel;
szervezi és irányítja a kapcsolattartást – a vezérigazgató megbízása alapján – a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) Társaságokért Felelős Igazgatóságával, a társaság portfolió menedzserével;
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a részvényekkel kapcsolatos feladatok végzése, a részvénykönyv vezetése, őrzése;
a részvénytársaság bélyegzőinek beszerzése, selejtezése, továbbá a részvénytársaság központi bélyegző nyilvántartásának vezetése,
a részvénytársaság központi postázási feladatainak lebonyolítása;
B) Oktatási és minőségirányítási feladatok:
a társaság oktatási, képzési igényeinek felmérése, a beiskolázási lehetőségek
felkutatása, a munkavállalók beiskolázásában történő közreműködés, szakmai
tanfolyamok szervezése;
az autóbuszvezetők oktatásában történő közreműködés;
minőségirányítási ügyekben képviseli a részvénytársaságot, ellenőrzi és irányítja
a minőségi irányítási rendszer működtetését;
gondoskodik a dokumentumok megfelelő azonosításáról, az ellenőrzéshez szükséges információk biztosításáról, a dokumentumok jóváhagyásáról, módosításáról, megőrzéséről a vonatkozó minőségirányítási eljárásleírás alapján, a
hatályos iratkezelési szabályzattal összhangban;
felügyeli a rendszert a belső felülvizsgálatok megszervezésével, lebonyolításával;
javaslatokat tesz a rendszer megfelelő működtetésére, a meghozott intézkedéseket végrehajtja, azok végrehajtását biztosítja és ellenőrzi;
javaslatot tesz a minőségirányítási kézikönyv karbantartására;
rendszeresen ellenőrzi a bizonylatok kezelésével kapcsolatos előírások betartását;
a minőségpolitika megvalósításáról folyamatosan tájékozódik, az akadályozó tényezők feltárásában közreműködik, intézkedéseket kezdeményez;
a minőségirányítási kézikönyvben, a minőségirányítási területre vonatkozó folyamatleírásokban és műveletleírásokban rögzített témakörökben, illetve a problémák megoldására tett intézkedésekben döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik;
jogosult a részvénytársaság telephelyein, valamint külső szolgáltató cégeknél
minőségirányítási kérdésekben eljárni;
a rendszeres vezetői ellenőrzés keretében köteles tájékozódni a részvénytársaság minőségirányítási rendszerének működéséről, az elvégzett felülvizsgálatok eredményeiről, a minőségpolitika érvényesüléséről, kezdeményezi a szükségesnek tartott változtatásokat, és javaslatokat tesz azok tartalmára;
előkészíti a részvénytársaság minőségirányítási rendszerét a tanúsító szervezet
által lefolytatandó auditokra.
C) Kommunikációs feladatok:
sajtóközlemény készítése a vezérigazgatóval és az illetékes vezetővel egyeztetve;
a vezérigazgatóval egyeztetve a nyilatkozó személy kijelölése, vagy interjú adás;
kapcsolattartás a médiákkal, a közönségkapcsolat események szervezése;
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a nyilatkozatok, sajtóközlemények nyilvántartása;
sajtófigyelés.
D)

Marketing feladatok:
a részvénytársaság arculatának kialakítása, annak ápolása;
a részvénytársaság szolgáltatásainak népszerűsítése;
a részvénytársaság rendezvényeinek szervezéséhez kapcsolód marketing-, PR
feladatok ellátása;
belső PR munka irányítása, tervezése, szervezése;
on-line hírlevél szerkesztése.

E) Szervezési feladatok
a társaság személygépkocsi állományának felügyelete, a javítások, a műszaki
vizsgáztatások szervezése;
a társasághoz érkező és kimenő postai küldemények nyilvántartása, szakterületek részére történő továbbítása, illetve a kimenő levelek/küldemények postai továbbítása.
Közvetlen alárendeltje:
• asszisztens
• belszolgálatos gépkocsivezető
• postázó

2.1.2.

Jogi szakterület
A jogi feladatokat a részvénytársasággal megbízási jogviszonyban álló ügyvédi iroda
és az alkalmazásban álló jogi előadó látja el.
Közvetlen felettese: vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
(jogi előadó vonatkozásában)
Feladat és hatásköre:
a részvénytársaság jogi képviselete bíróságok és hatóságok előtt;
a közgyűlés és a felügyelőbizottság munkájához a szükséges jogi segítség
megadása;
a szakterületek vezetőinek, az egyéb vezetőknek a munkájához szükséges közvetlen jogi szolgáltatás nyújtása;
munkajogi szaktanácsadás biztosítása, munkáltatói határozatok előzetes véleményezése;
a munkáltató által nyújtott lakástámogatások intézésében való részvétel;
a szabályzatokban foglaltak szerint a szerződések szignálása vagy előzetes véleményezése, az általa készített szerződések ellenjegyzése;

KAPOS VOLÁN Zrt.
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

3. változat

19/A. oldal
(74)

a részvénytársaság belső szabályzatainak, utasításainak szükséges jogi véleményezése;
a központi szerződés-nyilvántartás feladatainak ellátása;
jogszabályok megjelenésének, változásának figyelemmel kísérése, a végrehajtással kapcsolatos feladatok operatív segítése;
tanulmányi szerződések elkészítése;
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Kontrolling csoport
A kontrolling csoport a vezérigazgató közvetlen irányítása alá rendelt – a részvénytársasági tervezést, tervellenőrzést, valamint az információ ellátást koordináló, gazdasági elemzést, döntés-előkészítési tevékenységet folytató – szervezeti egység.
A csoport élén a kontrolling vezető áll, önálló osztályvezetői beosztásban.
Közvetlen felettese: vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Szakmai irányítást gyakorol: operatív és gazdasági igazgató
Feladat- és hatásköre:
a részvénytársasági tervek kidolgozásában való részvétel, a résztervek és részcélok egységes tervvé történő összehangolása, továbbá a részvénytársasági
tervezési rendszer folyamatos fejlesztése;
tervellenőrzés, a terv-tény adatok rendszeres összehasonlítása révén, az eltérések okainak elemzése, értékelés, javaslattétel a felelősökkel, a beavatkozások
szükségességének jelzése a részvénytársaság vezetése felé;
árbevétel-, költség- és eredmény-elemzésekkel a részvénytársaság egyedi, továbbá stratégiai döntéseinek közgazdasági előkészítése;
a részvénytársaság belső informatikai rendszerének működtetésében való részvétel (adat-szolgáltatással, koordinációval), valamint közreműködés annak folyamatos korszerűsítésében;
a jogszabályokban, a tulajdonosi, valamint a felügyeleti információs rendszerekben előírt adatszolgáltatási kötelezettség pontos (tartalmi és időbeni) teljesítése;
a részvénytársaság kontrolling tevékenységének közvetlen szakmai irányítása és
felügyelete, ennek során folyamatos együttműködés a társaság szakterületeinek,
egységeinek vezetőivel, a társaság könyvvizsgálójával;
irányítja a részvénytársaság autóbusz adatbázisának kialakítását és folyamatos
karbantartását, továbbá a szakterületekkel együttműködve meghatározza az autóbusz típusok fajlagos költségkereteit és folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi azoknak alakulását.
Közvetlen alárendeltjei:
•
•
•

2.1.4.

kontrolling főmunkatárs
kontrolling munkatárs
kontrolling főelőadó

Belső ellenőrzés
A részvénytársaság belső működését, külön szabályzat, - a Belső ellenőrzési kézikönyv alapján, munkaterv és eseti megbízás szerint ellenőrző szerv.
A belső ellenőrzés a vezérigazgató közvetlen irányítása alá rendelten működik.
Feladatait a belső ellenőr látja el.
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Közvetlen felettese: vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
a vezérigazgató által jóváhagyott munkaterv alapján a belső ellenőrzési feladatok
ellátása, valamint a vezérigazgató által külön elrendelt téma és célvizsgálatok lefolytatása;
a felügyelőbizottság felkérésére eseti célvizsgálatok lefolytatása;
a lefolytatott vizsgálatokról jelentések készítése, amely intézkedésre alkalmas
módon összefoglalja a megállapításokat, a hiányosságok megszűntetésére a javaslatokat;
a kiadott intézkedések végrehajtásának utóvizsgálatokkal történő ellenőrzése;
leltárellenőrzési munkák végzése;
belső szabályzatok, utasítások megtartásának, a bizonylati rend és okmányfegyelem érvényesülésének ellenőrzése;
a részvénytársaság működésével, gazdálkodásával összefüggő egyéb – előre
nem tervezett – elemző és értékelő tevékenység végzése;
a lefolytatott vizsgálatok és megtett intézkedések nyilvántartása.

2.1.5.

Ügyviteli és stratégiai főmunkatárs
A részvénytársaság reorganizációs folyamatának elkészítésével, a meghozott döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat végzi.
Közvetlen felettese: vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
A vezérigazgató munkájának közvetlen segítése,
A Dél-dunántúli Régió reorganizációjában való részvétel,
- adat/információ-gyűjtés, adatok összeállítása, előterjesztések elkészítése,
kapcsolattartás;
Célok kitűzése
- mérhető, számszerűsített eredmények meghatározása körülhatárolt felelősségi körökkel és határozott időtartammal,
Stratégia kialakítása a célkitűzések teljesítéséhez,
Üzleti tevékenység szervezésére vonatkozó tervek készítésében és végrehajtásában való közreműködés
- stratégiai, operatív és akciótervek készítése,
- üzleti folyamatok optimalizálása,
- kapcsolati tőke gyarapítása.
Stratégiai feladatok figyelemmel kísérése, értékelése és javító intézkedések,
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A társaság stratégiai, gazdasági döntésekhez szükséges külső és belső elemzések készítése
- a társaság erősségeinek, gyengeségeinek, erőforrásainak és képességeinek
a felmérése.

2.1.6.

Közbeszerzési és fejlesztési referens
Közvetlen felettese: vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
a részvénytársaság közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatainak szervezése,
végrehajtása,
a részvénytársaság közbeszerzési pályázatokon történő indításához a szakmai
anyag összeállításában történő részvétel,
kapcsolattartás a közbeszerzési pályázatot készítő ügyvédi irodával,
részvétel a részvénytársaság közbeszerzési éves tervének összeállításában,
a meghirdetett közbeszerzésen történő részvételhez – a szakterület vezetőjével,
érdemi munkatársaival történő együttműködéssel – a pályázati anyag összeállítása, benyújtása
kapcsolattartás a közbeszerzési pályázaton indulókkal,
közbeszerzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása,
a fejlesztésekhez szükséges források pályázati lehetőségből történő finanszírozások megkeresése

2.2.

Személyszállítási szakterület (3. sz. ábra)
A részvénytársaság közszolgáltatási, és egyéb személyszállítási feladatait irányító,
ellátó és koordináló szervezeti egység.
A szakterület élén a személyszállítási igazgató áll.
Közvetlen felettese: vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
1. Általános jellegű feladatai:
munkáltatói, aláírási, utasítási, utalványozási, ellenőrzési kötelezettség és jogkör
gyakorlása a külön szabályozott rend szerint;
részvétel a cégszintű döntéshozatalban;
szakmai tervjavaslat, elemzések és értékelések készítése az előírásoknak megfelelően;
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előírásoknak megfelelő munkavégzés megszervezése, a szakszerű, hatékony
munkafeltételek biztosítása, az egész szakterületre vonatkozóan,
a részvénytársaság eszközeinek megőrzése, a társaság vagyonának és
imázsának gyarapítása;
hatáskörébe tartozó vállalkozási és értékesítési szerződések megkötése, a bennük foglaltak teljesítése, a bevételek határidőre történő beszedése;
egyéb megállapodások előkészítése (megbízás esetén azok aláírása), feladatkörébe tartozó szállítási szerződések megkötése;
információ szolgáltatás a részvénytársaság vezetésének és egyéb erre jogosult
szervezetnek;
szoros és hatékony együttműködés a részvénytársasági célkitűzések megvalósítása érdekében.
2.

Szakirányú feladatai
az állammal, illetve az önkormányzatokkal a menetrend szerinti személyszállításra kötött közszolgáltatási szerződésekből adódó kötelezettségek teljesítése;
a menetrend szerinti, a különjárati, a szerződéses autóbusz-közlekedés, és az
autóbusz-közlekedéshez kapcsolódó tevékenységek gazdaságossági követelményeknek megfelelő hatékony működtetése;
a szakterület üzletpolitikai koncepciójának kidolgozása, döntés-előkészítése, a
vezetés elé terjesztése;
a szakterületi koncepcióból adódó éves és operatív feladatok meghatározása, az
intézkedési tervek kidolgozása, végrehajtása, a tevékenység folyamatos értékelése, elemzése;
a szakterület szervezeti egységei között a feladatellátás szervezése, irányítása
és ellenőrzése;
a közszolgáltatási kötelezettség ellátását biztosító személyi és tárgyi feltételek
biztosítása, az alvállalkozó(k) tevékenységének felügyelete;
a személyszállítási szakterület ügyviteli tevékenységének irányítása, információs
rendszerének működtetése, folyamatos korszerűsítése;
a működési területre vonatkozó piackutatási és kereskedelmi tevékenység irányítása;
részvétel a döntés-előkészítésben az autóbusz-állomány beszerzésével, selejtezésével, értékesítésével kapcsolatban;
a szakterületen dolgozó munkavállalók foglalkoztatási, ellenőrzési és értékelési
rendszerének kialakítása, működtetése;
az üzletpolitikai célkitűzések alapján a szakterületet érintő szerződések szakmai
tartalmának meghatározása, az azokban foglalt kötelezettségek teljesítésének,
jogok érvényesítésének biztosítása;
a forgalmi technológiák jóváhagyása;
a kontrolling csoporttal együttműködve a szakterület tervezési és kontrolling feladatainak ellátása;
a szakterület marketing munkájának irányítása és felügyelete;
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a részvénytársaság képviselete a személyszállítással összefüggő ügyekben az
önkormányzatoknál, kistérségi társulásoknál, hatóságoknál, más Volán társaságoknál;
együttműködés a részvénytársaság más szervezeti egységeivel a társasági célkitűzések megvalósítása érdekében;
közreműködés a részvénytársaság autóbusz adatbázisának kialakításában és
folyamatos karbantartásában, továbbá részvétel az autóbusz típusok fajlagos
költségkereteinek meghatározásában;
a személyszállítási bevételek és teljesítmények központi elszámolása, feldolgozása, ellenőrzése és elemzése.
Alárendelt szervezeti egységek, munkakörök:
•
•
•
•

Igazgatói asszisztens
Személyszállítási osztály
Személyszállítási üzem
Forgalomellenőrzési, forgalombiztonsági csoport

A személyszállítási szakterülethez tartozó összes munkavállalónak munkáltatói jogkörgyakorlója, kivéve azon beosztásokat, melyek munkáltatói jogkör gyakorlását a
vezérigazgató fenntartotta magának az SZMSZ szerint.

2.2.1.

Igazgatói asszisztens
Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: személyszállítási igazgató

Feladat- és hatásköre:
a személyszállítási igazgató operatív munkájának segítése;
vezetői értekezletek elé kerülő előterjesztések, személyszállítási igazgatói rendelkezések, személyszállítási igazgatói utasítások előkészítése;
a személyszállítási igazgató levelezésének lebonyolítása és nyilvántartása, a
személyszállítási osztály levelezésének nyilvántartása;
a társaság személyszállítási szakterületet érintő szerződéseinek nyilvántartása,
karbantartása;
elemzések, kimutatások készítése a személyszállítási igazgató iránymutatásai
alapján;
kapcsolattartás a személyszállítási üzemel; autóbusz-állomásokkal;
nem megfelelőségek (közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok) vizsgálatának koordinálása, információs jelentések készítése;
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a személyszállítási szakterülethez érkező számlák felügyelete, ellenőrzése;
a szakterület más szervezeti egységek, a tulajdonos, a hatóságok, egyéb szervek, szervezetek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeinek felügyelete.

2.2.2.

Személyszállítási osztály
A személyszállítási osztály élén az osztályvezető áll.
Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
a közszolgáltatási szerződésekből eredő személyszállítási feladatok és kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a személyszállítási üzemek tevékenységének összehangolására;
az országos, regionális, elővárosi és a helyi autóbuszjáratok menetrendjének
módosításával, közzétételével összefüggő tevékenység felügyelete, fejlesztések
előkészítése, döntésre való előterjesztése;
a személyszállítási tevékenység hatékony működtetését biztosító szabályzatok
elkészítése;
a szakterület tevékenységével kapcsolatos panaszok, bejelentések, javaslatok
kivizsgálása, a szükséges intézkedések kezdeményezése a személyszállítási
igazgató felé;
a személyszállítási üzem tevékenységének ellenőrzése, elemzése és folyamatos
értékelése;
a személyszállítási információs rendszer működtetése, a fejlesztésre vonatkozó
javaslatok kidolgozása;
számítástechnikai rendszerek alkalmazásával a forgalmi és ügyviteli feladatok
optimalizálása;
a személyszállítással összefüggő szerződések előkészítése, a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, a jogok érvényesítése;
a forgalmi technológiák betartásának ellenőrzése;
a szakterület működésével összefüggő hatályos rendeletek, szabályzatok, utasítások egységes alkalmazásának biztosítása;
a menetrend betartásának, a forgalom lebonyolításának rendszeres vizsgálata,
módosító javaslatok kidolgozása;
a személyszállítási igények állandó figyelemmel kísérése, tendenciák feltárása,
azok alapján javaslatok kidolgozása az üzem bevonásával;
a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátásához szükséges eszközállomány típus szerinti kialakítására, az autóbuszok beszerzésére, selejtezésére vonatkozó javaslatok kidolgozása;
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a helyi közlekedés viteldíjainak az önkormányzatok elé történő felterjesztése;
a részvénytársaság üzleti tervének elkészítésében történő közreműködés;
a kontrolling csoporttal együttműködve a szakterületi tervek teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, elemzése, a szükséges intézkedések előterjesztése;
kapcsolattartás más VOLÁN társaságokkal, az önkormányzatokkal, gazdálkodó
szervezetekkel, hatóságokkal, a regionális közlekedésszervező irodával a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés összehangolása, racionális szervezése érdekében;
az utazási igazolványok és a személyszállítással összefüggő nyomtatványok
megrendelésének, készletezésének, elosztásának koordinálása, ellenőrzése;
az autóbuszvezetők vezénylésének, a foglalkoztatásra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésére, az autóbusz-vezetők munkaidejének alakulása, elemzése;
a személyszállítási bevételek és teljesítmények feldolgozásának ellenőrzése és
elemzése;
a szakterületet érintő bevételek számlázása.
Alárendelt szervezeti egységek:
• Forgalomfejlesztési és forgalomszervezési csoport
• Bevétel-ellenőrzési csoport
• Elszámoltatási-, kereskedelmi- és személyszállítási kontrolling csoport
• Vezénylés, szervezés és irányítás

2.2.3.

Személyszállítási üzem
Az üzem élén a személyszállítási üzemvezető áll.
Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatáskörük
a közszolgáltatási szerződésekből eredő személyszállítási feladatok és kötelezettségek teljesítése a társaság működési területén;
az üzem tevékenységének, működésének szervezése, vezetése és ellenőrzése
a jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások alapján;
a részvénytársaság működési területét érintő hatósági bejárásokon a társaság
képviselete;
a különjárati, és a szerződéses autóbusz-közlekedés, valamint az autóbuszközlekedéshez kapcsolódó tevékenységek működési területen történő szervezése, végrehajtásának irányítása, ellenőrzése, koordinálása;
az üzem vagyonvédelmi tevékenységének végzése;
az autóbusz-közlekedés gazdaságosságának, hatékonyságának növelése érdekében folyamatos piackutatás végzése;
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együttműködés a járműfenntartási üzemvezetővel a feladatok megbízható ellátásához szükséges és elégséges üzemképes autóbusz-állomány mindenkori biztosítása érdekében;
a feladatok ellátásához szükséges munkaerő, és azok előírás szerinti foglalkoztatásának biztosítása, a munkavállalók teljesítményének értékelése;
a hatályos szerződésekben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;
a közérdekű bejelentések, panaszok, javaslatok kivizsgálása, hatáskörében a
szükséges intézkedések megtétele;
közreműködés az autóbusz-állomásokhoz tartozó munkavállalók oktatásában,
folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a működési területén érintett önkormányzatokkal, gazdálkodó szervezetekkel, oktatási intézményekkel, más
üzemeltetőkkel;
forgalmi technológiák készítése, karbantartása és betartása;
a személyszállítási folyamatokra vonatkozó fejlesztési javaslatok előterjesztése;
az országos, regionális, elővárosi és a helyi autóbuszjáratok menetrendjére vonatkozó javaslatok előkészítése;
a különjárati tevékenység területén – a társaság által szabályozott módon – önálló szerződéskötés;
a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés személyi, tárgyi feltételeinek saját hatáskörben történő biztosítása;
a közúti eseményekkel kapcsolatos balesetek kivizsgálásában való részvétel;
a személyszállítási üzem általános ügyviteli feladatai ellátásának irányítása, koordinálása, szükség szerint együttműködve a járműfenntartási üzem, műhelyek
vezetőjével;
munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi feladatok ellátása;
a járműfenntartási üzemmel együttes, havi készenléti rend elkészítése és eljuttatása személyszállítási igazgató részére;
javaslattétel selejtezésekre, a selejtezési szabályzatban foglaltak szerinti önálló
selejtezési jog, a selejtezések és leltározások előkészítésében, megszervezésében való részvétel;
kapcsolattartás a szakszervezet helyi képviselőjével.

Alárendelt szervezeti egységek:
• Autóbusz-állomás Kaposvár
vezetője: autóbusz-állomás vezető
•

Autóbusz-állomás Siófok
vezetője: autóbusz-állomás vezető
• Autóbusz-állomás Tab

•

Autóbusz-állomás Nagyatád
vezetője: személyszállítási üzemvezető-helyettes
• Autóbusz-állomás Marcali
• Autóbusz-állomás Barcs
• Autóbusz-állomás Csurgó

KAPOS VOLÁN Zrt.
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
2.2.4.

3. változat

27/A. oldal
(74)

Forgalomellenőrzési, forgalombiztonsági csoport
A csoport élén csoportvezető áll.
Közvetlen felettese: személyszállítási igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: személyszállítási igazgató
Feladat- és hatásköre:
a részvénytársaság személyszállítási tevékenységének ellenőrzése;
a menetrend betartásának, a forgalom lebonyolításának rendszeres vizsgálata;
az utazási feltételek és a díjszabás betartásának ellenőrzése;
forgalmi technológiák betartásának ellenőrzése;
forgalombiztonsági és utasbiztonsági ellenőrzések végzése, együttműködve a
személyszállítási osztályvezetővel és személyszállítási üzemvezetőkkel;
közúti eseményekkel kapcsolatos balesetek kivizsgálásában való részvétel, kapcsolattartás a közlekedési hatóságokkal és a biztosítókkal;
a biztosítási eseményekkel kapcsolatos kárrendezésben való közreműködés,
kapcsolattartás az általános műszaki főmunkatárssal;
a saját hibás balesetet okozó autóbusz-gépkocsivezető név szerinti nyilvántartása, az okozott kár összegének figyelemmel kísérése, valamint adatszolgáltatás a
Humán Erőforrás Gazdálkodási Csoport felé;
az utas tájékoztatás színvonalának, a megállóhelyek felszereltségének, minőségi
állapotának ellenőrzése, a negatív változások jelzése az illetékes személyszállítási üzemek felé;
az autóbuszvezetők munkára képes állapotának, a munkavégzésre vonatkozó
szabályok, előírások betartásának ellenőrzése;
forgalomellenőrzési- és forgalombiztonsági munkavállalók munkaidő beosztásának elkészítése.
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Műszaki szakterület ( 4.sz. ábra)
A részvénytársaság autóbuszparkjának karbantartását, javítását, műszaki vizsgáztatását, a működéshez szükséges anyag-, alkatrész, üzemanyag szükséglet beszerzését, tárolását, kiszolgálását, az épületek, építmények karbantartását, üzemeltetését ellátó szervezeti egység. Továbbá a részvénytársaság energiagazdálkodási,
vagyonvédelmi és környezetvédelmi, munka-, és tűzvédelmi, valamint beruházási
feladatait ellátja.
A műszaki szakterület élén a műszaki igazgató áll.
Közvetlen felettese: vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat és hatásköre:
1. Általános jellegű feladatai:
munkáltatói, aláírási, utasítási, utalványozási, ellenőrzési kötelezettség és jogkör
gyakorlása a külön szabályozott rend szerint;
részvétel a cégszintű döntéshozatalban,
a szakterület személyi és tárgyi működései feltételeinek biztosítása,
szakmai tervjavaslat, elemzések és értékelések készítése az előírásoknak megfelelően;
előírásoknak megfelelő munkavégzés megszervezése, a szakszerű, hatékony
munkafeltételek biztosítása, az egész szakterületre vonatkozóan;
a részvénytársaság eszközöknek megőrzése, a társaság vagyonának és
imázsának gyarapítása;
hatáskörébe tartozó vállalkozási és értékesítési szerződések megkötése, a bennük foglaltak teljesítése, a bevételek határidőre történő beszedése;
egyéb megállapodások előkészítése (megbízás esetén azok aláírása), feladatkörébe tartozó szállítási szerződések megkötése;
információ szolgáltatás a részvénytársaság vezetésének és egyéb erre jogosult
szervezetnek;
szoros és hatékony együttműködés a részvénytársasági célkitűzések megvalósítása érdekében.
2. Szakirányú feladatai
járműjavítási, vizsgáztatási, karbantartási és kereskedelmi tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése;
kapacitás lebontása az egyes feladatcsoportokra, a forgalmi szakterülettel szoros együttműködésben;
az anyag-, és alkatrész-kereskedelmi tevékenység irányítása és ellenőrzése;
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fenntartási és üzemanyag, valamint forma-, munka és védőruházati igény kielégítése, a készletszintek és beszerzési források optimalizálása;
közreműködés a részvénytársaság éves és középtávú terveinek, továbbá a műszaki fejlesztési és fenntartási koncepciók kidolgozásában, a szakterület tervajánlásának elkészítése;
idegenjavítási tevékenység szervezése, működtetése;
járműüzemeltetéssel kapcsolatos hatósági feladatok megbízásos végzése;
a műszaki, karbantartási technológiák kidolgozása, alkalmazásuk megszervezése a szakterület területén,
közreműködés a részvénytársaság autóbusz adatbázisának kialakításában és
folyamatos karbantartásában, továbbá részvétel az autóbusz típusok fajlagos
költségkereteinek meghatározásában, ellenőrzésében;
esetlegesen a szakterülethez beosztott ipari tanulók gyakorlati oktatásának szervezése és feltételeinek biztosítása;
gondoskodik a munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység szakterületi ellátásáról.
a részvénytársaság vagyongazdálkodásának, műszaki és eszközfejlesztési, beruházási tevékenységének irányítása, üzemeltetési koncepciók kialakítása;
a részvénytársaság épület-beruházási és fenntartási feladatainak irányítása;
a kontrolling csoporttal együttműködve ellátja a szakterület tervezési és tervellenőrzési feladatait;
a létesítmények és egyéb vagyontárgyak üzemeltetésének irányítása, az alkalmazott technológiák felügyelete;
a központi telep üzemeltetése;
a részvénytársaság vagyonhasznosítása (telephelyek, épületek, létesítmények
értékesítése, bérbeadása);
az energia-gazdálkodási és a környezetvédelmi tevékenység irányítása, koordinálása, végzése;
a szakterület üzletpolitikai koncepciójának kidolgozása, a tervek végrehajtásának
irányítása, folyamatos elemzése, értékelése;
a járműfenntartási üzem és az autóbusz-állomások telephelyi fenntartási tevékenységének irányítása és ellenőrzése;
együttműködés a részvénytársaság más szervezeti egységeivel az egységes
részvénytársasági célkitűzések megvalósítása érdekében;
a részvénytársaság képviselete a szakterülethez tartozó ügyekben a gyártókkal,
beszállítókkal, kivitelezést és szolgáltatást végző vállalkozókkal, hatóságokkal;
Alárendelt szervezeti egységek, munkakör:
•
•

Igazgatói asszisztens
Általános műszaki és üzemeltetési csoport
• Általános műszaki főmunkatárs
• Energiagazdálkodási és ügyviteli főmunkatárs
• Környezetvédelmi főmunkatárs
• Központi karbantartás
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• Takarítók
• Üdülőgondnok
• Munkavédelmi szolgáltató
• Tűzvédelmi szolgáltató
• Vagyonvédelmi szolgáltató
Járműfenntartási üzem
Anyaggazdálkodási üzem

A műszaki szakterülethez tartozó összes munkavállalónak munkáltatói jogkörgyakorlója, kivéve azon beosztásokat, melyek munkáltatói jogkör gyakorlását a vezérigazgató fenntartotta magának az SZMSZ szerint.

2.3.1.

Igazgatói asszisztens
Közvetlen felettese: műszaki igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: műszaki igazgató
Feladat- és hatásköre:
a vezetői értekezletek elé kerülő anyagok, műszaki igazgatói és vezérigazgatói
utasítások előkészítése;
a műszaki igazgató operatív munkájának segítése;
a műszaki igazgató külső és belső levelezésének lebonyolítása és nyilvántartása;
a szakterület szerződéseinek nyilvántartása, kapcsolattartás a szerződések kapcsán a jogi szakterülettel;
gazdasági elemzések, kimutatások készítése a műszaki igazgató megbízása,
útmutatása alapján;
kapcsolattartás a részvénytársaság szervezeti egységeivel;
nem megfelelőségek (közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok) vizsgálatának koordinálása, információs jelentések készítése;
műszaki szakterülethez érkező számlák felügyelete, továbbítása az érdemi ügyintézők, illetve a gazdasági szakterület felé.
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Általános műszaki és üzemeltetési csoport
A csoport élén a csoportvezető áll.
Közvetlen felettese: műszaki igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
a részvénytársaság épület-, és építmény beruházási és felújítási tervének előkészítése, egyeztetése;
jóváhagyott terv alapján beruházási javaslat készítése;
a beruházások lebonyolítása. (A jelentősebb beruházási és felújítási munkáknál
versenytárgyalás meghirdetése, az ajánlatok műszaki-mennyiségi tartalmának
egységárainak felülvizsgálata, a versenytárgyalás lefolytatása);
a részvénytársaság telephelyeinek, és fióktelepeinek ingatlanain üzemzavarok,
meghibásodások felülvizsgálata, intézkedés az üzemzavar, közmű meghibásodás okának soron kívüli megszüntetésére, költségének elszámolására, vagy
szükség esetén a bérlőre történő áthárítására;
a részvénytársaság telephelyein és fióktelepein a karbantartási és takarítási tevékenység megszervezése és irányítása;
a portaszolgálat irányítása;
a részvénytársaság üdülőinek kezelése, az üdülőgondnok irányítása;
a részvénytársaság ingatlan-beruházási és fenntartási tevékenységével kapcsolatos műszaki adminisztrációs ügyeinek intézése;
a részvénytársaság vagyongazdálkodásának, műszaki és eszközfejlesztési, beruházási tevékenységének irányítása, üzemeltetési koncepciók kialakítása;
a részvénytársaság épület-beruházási és fenntartási feladatainak irányítása;
a kontrolling csoporttal együttműködve ellátja a szakterület tervezési és tervellenőrzési feladatait;
a létesítmények és egyéb vagyontárgyak üzemeltetésének irányítása, az alkalmazott technológiák felügyelete;
a központi telep üzemeltetése;
a részvénytársaság vagyonhasznosítása (telephelyek, épületek, létesítmények
értékesítése, bérbeadása);
az energia-gazdálkodási és a környezetvédelmi tevékenység irányítása, koordinálása, végzése;
a részvénytársaság képviselete a szakterülethez tartozó ügyekben a gyártókkal,
beszállítókkal, kivitelezést és szolgáltatást végző vállalkozókkal, hatóságokkal;
irányítja a részvénytársaság vagyonát érintő káresemények, valamint csoportos
élet- és balesetbiztosítások kezelését; ügyintézését;
a vagyonvédelmi feladatok irányítása, részvétel azok végrehajtásában;
kapcsolattartás a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, és munkavédelmi szolgáltatókkal
és egyéb üzemeltetési szolgáltatókkal, irányítja azok tevékenységét;
irányítja a részvénytársaság környezetvédelemmel kapcsolatos összes feladatát.
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Közvetlen alárendeltjei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3.3.

Általános műszaki főmunkatárs
Energiagazdálkodási és ügyviteli főmunkatárs
Környezetvédelmi főmunkatárs
Központi karbantartás
Takarítók
Üdülőgondnok
Munkavédelmi szolgáltató
Tűzvédelmi szolgáltató
Vagyonvédelmi szolgáltató

Járműfenntartási üzem
Az üzem élén a járműfenntartási üzemvezető áll.
Közvetlen felettese: műszaki igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatáskörük:
az autóbuszok megfelelő műszaki állapotának folyamatos biztosítása a járműjavító műhelyek irányításán keresztül;
a járműjavítás és karbantartás irányítása a vonatkozó rendeletek, szabályzatok,
utasítások, technológiák alapján, a személyszállítási üzemekkel való kapcsolattartás;
a járműfenntartással kapcsolatos hatósági feladatok megbízásos végzése;
közreműködés a részvénytársaság terveinek, műszaki fejlesztési és fenntartási
koncepcióinak kidolgozásában;
a járműfenntartási üzem tervezési és kontrolling feladatainak ellátása, a kontrolling csoporttal való együttműködés alapján;
a járműfenntartási üzem tervének végrehajtása és végrehajtatása, a teljesítés
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása;
a műszaki, karbantartási technológiák folyamatos felülvizsgálata, alkalmazásuk
megszervezése és működtetése a szakterületnél;
a járműállomány állapotának folyamatos felmérése, figyelemmel kísérése;
a járműfenntartással kapcsolatos műszaki ügyviteli munka irányítása, végzése;
a szabad járműjavítási kapacitások értékesítése;
a járműjavítási műhelyek energiagazdálkodási, környezetvédelmi, munka- és
tűzvédelmi tevékenységének szervezése, végzése;
a járműjavítási műhelyek telephelyeinek üzemeltetése, hasznosítása;
a járműfenntartási üzem vagyonvédelmi tevékenységének végzése közreműködés a részvénytársaság vagyonát érintő káresemények ügyintézésében;
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javaslattételi, illetve önálló selejtezési jog a selejtezési szabályzat szerint, részvétel a selejtezések és leltározások előkészítésében, megszervezésében;
a járműfenntartási üzem és a járműjavító műhelyek általános ügyviteli (iratkezelés, irattár, postázás) feladatainak ellátása, irányítása, koordinálása, együttműködve a személyszállítási üzemek vezetőjével;
a járműfenntartási üzem, és a járműjavító műhelyek műszaki-mentési, és készenléti rendjének elkészítése, működtetése
kapcsolattartás a szakszervezet helyi képviselőivel;
a járműfenntartási üzem munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi tevékenységének megszervezése és működtetése;
a szakterülethez beosztott ipari tanulók gyakorlati oktatásának megszervezése
és feltételeinek biztosítása;
a részvénytársaság járműnyilvántartásának vezetése és karbantartása;
szavatossági és minőség-kifogási ügyek intézése,
a járművek hatósági ügyintézése, a Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőségével, okmányirodával és egyéb hatóságokkal történő kapcsolattartás;
a járművek és egyéb tárgyi eszközök beszerzésében, selejtezésében, leltározásában való közreműködés;
a gépjárművek javítási ütemezésében és karbantartási technológiák kidolgozásában való részvétel;
a járműfenntartási műhelyek javítási terveinek kialakításában való részvétel;
a gépjárművek kötelező felülvizsgálatainak (heti vizsgálat, I. szemle, II. szemle)
és az elvégzett munka minőségi színvonalának irányítása, ellenőrzése;
a gépjárművek gumiabroncs cseréinek irányítása és dokumentálása;
az autóbuszok jövőbeni biztonságos és költséghatékony üzemeltetéshez kapcsolódó tesztek (olaj, gumi) végzése és irányítása.
Alárendelt szervezeti egységek:
• Járműjavító műhely Kaposvár
• Járműjavító műhely Siófok
• Járműjavító műhely Nagyatád

2.3.4.

vezetője: műhelyvezető
vezetője: műhelyvezető
vezetője: műhelyvezető

Anyaggazdálkodási üzem
Az anyaggazdálkodási üzem élén az üzemvezető áll.
Közvetlen felettese: műszaki igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
közreműködés a részvénytársaság anyaggazdálkodási tevékenységének végzésében a műszaki igazgató irányítása alatt;
anyag- és alkatrész kereskedelmi tevékenység intézése, irányítása és ellenőrzése hatáskörtől függően;
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fenntartási és üzemanyag, valamint forma-, munka és védőruházati igény kielégítése, a készletszintek és beszerzési források optimalizálása;
közreműködés a részvénytársaság éves és középtávú terveinek, továbbá a műszaki fejlesztési és fenntartási koncepciók kidolgozásában, a szakterület tervajánlásának elkészítésében;
az autóbusz-állomány karbantartásához, javításához és az egyéb tevékenységhez szükséges anyagok, alkatrészek és gumiabroncsok beszerzése,
raktározásának bonyolítása;
a járműfenntartási üzem és műhelyek anyaggal, alkatrésszel, gumiabronccsal
való ellátásának irányítása a megrendeléstől a kiszállításig;
közreműködés a részvénytársaság egyéb eszköz beszerzéseiben;
a formaruha ellátással kapcsolatos feladatok irányítása, szervezése, ellenőrzése;
az üzemanyag-ellátási és kereskedelmi tevékenység irányítása, végzése;
gondoskodik a munkavédelmi, tűzvédelmi tevékenység szakterületi ellátásáról,
gondoskodás a cikkszám gazdálkodásról;
a cikktörzs folyamatos karbantartásáról a járműfenntartási és gazdasági szakterület bevonásával.
Alárendelt szervezeti egységek, munkakörök:
• Beszerzési csoport
• beszerzési előadó
• beszerzési és készletkezelők
• anyagbeszerző
• számviteli és anyagkönyvelési munkatárs
• Cikkszámgazdálkodó
• Készletkezelői csoport
• raktárvezető
• raktáros/ok (anyag, alkatrész)

2.4.

Gazdasági szakterület (5. sz. ábra)
A részvénytársaság pénzügyi, számviteli, munkaügyi, bérügyi, valamint számítástechnikai feladatait irányító, ellátó szervezet.
A szakterület élén az operatív és gazdasági igazgató áll.
Közvetlen felettese: vezérigazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
1. Általános jellegű feladatai:
a vezérigazgató helyettesítése, távolléte/akadályoztatása esetén,
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munkáltatói, aláírási, utasítási, utalványozási, ellenőrzési kötelezettség és jogkör
gyakorlása a külön szabályozott rend szerint,
részvétel a cégszintű döntéshozatalban,
szakmai tervjavaslat, elemzések és értékelések készítése az előírásoknak megfelelően;
előírásoknak megfelelő munkavégzés megszervezése, a szakszerű, hatékony
munkafeltételek biztosítása, az egész szakterületre vonatkozóan;
a részvénytársaság eszközöknek megőrzése, a társaság vagyonának és
imázsának gyarapítása;
hatáskörébe tartozó vállalkozási és értékesítési szerződések megkötése, a bennük foglaltak teljesítése, a bevételek határidőre történő beszedése;
egyéb megállapodások előkészítése (megbízás esetén azok aláírása), feladatkörébe tartozó szállítási szerződések megkötése;
információ szoláltatás a cég vezetésének és egyéb erre jogosult szervezetnek;
szoros és hatékony együttműködés a részvénytársasági célkitűzések megvalósítása érdekében.
2. Szakirányú feladatai
a gazdasági szakterület felelős vezetőjeként, a részvénytársaság átfogó gazdálkodási, számviteli, munkaügyi, bérügyi tevékenységének egyéni felelősséggel
történő szervezése, irányítása és ellenőrzése;
a részvénytársaság gazdálkodási stratégiájával, üzleti érdekeltségeivel, a gazdálkodási tervekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása, a részvénytársaság gazdasági helyzetének értékelése;
a részvénytársaság gazdálkodási tervei kidolgozásának irányítása és végrehajtásának ellenőrzése a kontrolling csoporttal együttműködve;
költségvetési kapcsolatok felügyelete és irányítása;
a részvénytársaság pénz- és hitelgazdálkodási tevékenységének, az állami költségvetéssel szembeni elszámolásainak irányítása;
a részvénytársaság pénzügyi egyensúlyának biztosítása, a likviditás javításához
új pénzügyi eszközök és megoldások keresése;
a részvénytársaság számviteli politikájának elkészítése, karbantartása és értékelése;
számlarend és számviteli bizonylati rend betartásával a mérlegvalódiság biztosítása;
a részvénytársaság számviteli tevékenységének irányítása, a beszámolási kötelezettségek teljesítése, a statisztikai beszámolórendszer tevékenységének irányítása a kontrolling vezetővel együttműködve;
a részvénytársaság leltározási munkáinak megszervezése, irányítása, az eltérések kimunkálása és rendezése, javaslattétel készletselejtezésre és leértékelésre
a műszaki igazgatóval;
funkcionális gazdasági ellenőrzések, üzemgazdasági számítások készítése, a
gazdasági szabályozóeszközök hatásainak előrejelzése, értékelése, ezek alapján gazdasági információk nyújtása a részvénytársaság vezetésének;
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a részvénytársaság befektetéseinek és finanszírozási kérdéseinek megvizsgálása, döntés előkészítés;
a részvénytársaság üzleti stratégiájával összhangban a humánstratégiai elképzelések kidolgozása;
a munkaerő felvétellel és munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos okiratok,
munkaszerződések és az időközben szükségessé váló munkaszerződés módosítások elkészíttetése, gondoskodás az okmányok jogi ellenjegyeztetéséről;
a munkaügyi nyilvántartások vezetése, a munkaügyi előírások, szabályok betartása és betartatása;
a munkaerő gazdálkodás figyelemmel kísérése és elemzése, javaslattétel a rendelkezésre álló munkaerő és munkaidő alap gazdaságosabb kihasználására;
a munkavállalók üdültetésével kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása és
ellenőrzése a Kollektív Szerződésben foglaltak alapján;
a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok irányítása
és koordinálása;
a Kollektív Szerződés előkészítésével, módosításával, megkötésével kapcsolatos
döntés-előkészítő feladatok ellátása;
a részvénytársaság információs rendszerének működtetése;
a részvénytársaság számítástechnikai felszereltségének ellátása;
a részvénytársaság gazdálkodásának éves zárásával kapcsolatos munkálatok
irányítása, az éves beszámoló kiegészítő mellékletének elkészítése;
az egységek számviteli, pénzügyi tevékenységének felügyelete;
közreműködés a részvénytársaság autóbusz adatbázisának kialakításában és
folyamatos karbantartásában, továbbá részvétel az autóbusz típusok fajlagos
költségkereteinek meghatározásában, ellenőrzésében;
a személyszállítási teljesítmények, bevételek elszámolása ellenőrzésének irányítása, információs rendszerének működtetése, folyamatos korszerűsítése;

Alárendelt szervezeti egységek:
• Igazgatói asszisztens
• Gazdasági csoport
• Számítástechnikai csoport
• Humán Erőforrás Gazdálkodási csoport

2.4.1.

Igazgatói asszisztens
Közvetlen felettese: operatív és gazdasági igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: operatív és gazdasági igazgató
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Feladat- és hatásköre:
az egyes, vezetői értekezletek elé kerülő anyagok, gazdasági igazgatói és vezérigazgatói utasítások, számviteli szabályzatok előkészítése a gazdasági igazgató
megbízása alapján;
a gazdasági igazgató operatív munkájának segítése;
a gazdasági igazgató külső és belső levelezésének lebonyolítása és nyilvántartása, a gazdasági és számítástechnikai csoport beérkező külső levelezésének
nyilvántartása, a gazdasági szakterület kimenő külső és belső levelezésének
nyilvántartása;
közreműködés a részvénytársaság éves beszámolója kiegészítő mellékletének
elkészítésében;
a szakterület szerződéseinek nyilvántartása, kapcsolattartás a szerződések kapcsán a jogi szakterülettel;
gazdasági elemzések, kimutatások készítése a gazdasági igazgató megbízása
alapján.

2.4.2.

Gazdasági csoport
A csoport élén a csoportvezető áll.
Közvetlen felettese: operatív és gazdasági igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Helyettesíti az operatív és gazdasági igazgatót annak távollétében a gazdasági
szakterület vonatkozásában.
Feladat- és hatásköre a pénzügyi területen:
a részvénytársaság egészénél folyó pénzügyi munka funkcionális irányítása és
ellenőrzése, a pénzügyi és hitelműveletek lebonyolítása, a részvénytársaság
pénzügyi egyensúlyának biztosítása;
a részvénytársaság költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek, illetve követeléseinek nyilvántartása, pénzügyi elszámolásai, továbbá az elrendelt pénzügyi
adatszolgáltatás teljesítése;
a részvénytársaság tartozásainak nyilvántartása, illetve a pénzügyi elszámolásait (szállító-nyilvántartás) bonyolítása;
a részvénytársaság követeléseinek nyilvántartása és beszedése, a kintlévőségeket figyelemmel kísérése, lejárt kintlévőségek behajtása, szükség esetén a peresítés kezdeményezése (a szakterületek közreműködésével);
a behajthatatlan követelések rendezése, illetve jogi úton történő érvényesítése;
a részvénytársaság nemzetközi tevékenységéhez szükséges valuták biztosítása,
illetve a deviza elszámolások bonyolítása és ellenőrzése;
közreműködés a részvénytársaság mérlegbeszámolójának elkészítésében, az
eredmény-elszámolással kapcsolatos pénzügyi elszámolások lebonyolításában;
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a részvénytársaság főpénztárának előírásszerű működtetésének irányítása és ellenőrzése, az egységek pénztárainak szakmai irányítása és pénzügyi fegyelmük
ellenőrzése.
Feladat- és hatásköre a számviteli területen:
a részvénytársaság főkönyvelői feladatainak ellátása;
a részvénytársaság számviteli politikája és számlarendje alapján a részvénytársaság eszközeiben és vagyoni helyzetében beállott változások rögzítése,
az okmányfegyelem, a számvitel előírt rendjének betartásának biztosítása, a
számviteli előírások, követelmények érvényesítése;
a számvitelben rögzítésre kerülő bizonylatok könyvelést megelőző ellenőrzésének, kontírozásának, könyvelésének irányítása;
az adóbevalláshoz, kiegészítő melléklet elkészítéséhez szükséges adatok megfelelő csoportosításának irányítása;
a beruházásokkal kapcsolatos számviteli elszámolások lebonyolítása;
a tárgyi eszközök egyedi, gépi analitikus nyilvántartásának vezetése;
a tárgyi eszközök készletek leltárának egyeztetése, ellenőrzése, leltáreltérések
értékelése;
a számlarend előírásainak megfelelően a főkönyvi számlákkal megegyező analitikus nyilvántartás vezetése, a készletekről az anyagkönyvelési bizonylatok kontírozása, és a feladások elkészítésének irányítása;
az analitikus nyilvántartások és a szintetikus számlák havonkénti egyezőségének
biztosítása;
a könyvelési adatok biztosítása a részvénytársasági eredmény-kimutatásához, a
vonali szintű eredmény-kimutatáshoz, valamint a szakterületek és az egységek
gazdálkodásának számbavételéhez szükséges információk a belső utasításokban meghatározottak szerint;
a részvénytársaság éves mérlegének és eredmény-kimutatásának előkészítése
a hozzátartozó leltárakkal, közreműködés a kiegészítő melléklet elkészítésében;
a társaság könyvvizsgálójával a szakmai kapcsolat tartása;
a helyközi egyszerűsített mérleg előkészítése a kontrolling csoporttal együttműködve.
Közvetlen alárendeltjei:
•
•
•
•
•

2.4.3.

Pénzügyi munkatárs
Pénzügyi, gazdasági főelőadó/k, munkatárs
Főpénztáros
Számviteli főelőadók
Adóügyi főmunkatárs

Számítástechnikai csoport
A csoport élén a csoportvezető áll.
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Közvetlen felettese: operatív és gazdasági igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
a részvénytársaság számítógépes rendszereinek üzemeltetése és karbantartása;
a részvénytársaság számítógépes pénztárrendszereinek üzemeltetésének és
karbantartásának irányítása;
közreműködés a részvénytársaság számítógépes rendszereinek fejlesztésében;
részvénytársasági szinten a számítógépes adatvédelem irányítása és ellenőrzése;
kapcsolat tartása a részvénytársaság számítógépeinek hardver karbantartását
végző külső szervezettel;
kapcsolat tartása a részvénytársaság szoftvereit szállító vállalkozókkal;
a részvénytársaság külső és belső internet alapú információs rendszereinek
üzemeltetése és karbantartása.

Közvetlen alárendeltjei:
•
•

2.4.4.

Számítástechnikai főelőadók, főmunkatárs
Számítástechnikai műszerész/ek

Humán Erőforrás Gazdálkodási csoport
A csoport élén a csoportvezető áll.
Közvetlen felettese: operatív és gazdasági igazgató
Munkáltatói jogkörgyakorlója: vezérigazgató
Feladat- és hatásköre:
a jövedelmek elszámolása és a bérelszámolási, társadalombiztosítási, önkéntesés magán-nyugdíjpénztári, egészségpénztári, továbbá a humánerőforrásokkal
kapcsolatos adózási tevékenység ellátása;
közreműködés a motiváció, az érdekeltség megteremtésében, a bérezési és béren kívüli juttatások rendszerének továbbfejlesztésében, a bérezési és javadalmazási alapelvek kidolgozásában;
Kollektív Szerződés módosításának előkészítése;
a részvénytársaság humánpolitikai tevékenységéből adódó feladatok érvényesítése a személyzeti munkában;
részvétel a munkáltatói jogkörgyakorlókkal együttműködve a közép- és munkahelyi szintű vezetők kiválasztásában;
magasabb kitüntetésekre történő javaslatok előkészítése, a kitüntetések nyilvántartása;
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az utazási jegyek juttatásával összefüggő ügyek intézése;
a munkabérelőlegek és a munkabért terhelő levonások nyilvántartása;
a nyugdíjazással kapcsolatos ügyek előkészítése;
munkaviszony igazolások, kereseti- és jövedelemigazolások elkészítése;
közreműködés a szakterület tervellenőrzési feladatainak ellátásában a kontrolling
csoporttal együttműködve;
a munkavállalók rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok figyelemmel kísérése és végzése;
a szociális és jóléti juttatásokat (szociális, szülési, temetési és beiskolázással
kapcsolatos segély) kezelése és nyilvántartása;
a munkáltatói lakásépítési támogatás nyilvántartása, az ezzel kapcsolatos ügyek
intézése, a lakásépítési támogatás mentességét igazoló feltételek ellenőrzése;
az üdülési igények összegyűjtése, az üdülési beutalók kiadása és nyilvántartása;
a részvénytársaság operatív humánkontrolling feladatainak ellátása (a munkaerővel kapcsolatos tervek, statisztikák, jelentések, elemzések készítése, a munkaerő gazdálkodás alakulásának figyelemmel kisérése, a balesetmentesen megtett km-teljesítmények nyilvántartása);
az oktatási, képzési igények felmérése, a beiskolázási lehetőségek felkutatása, a
munkavállalók beiskolázásában történő közreműködés, szakmai tanfolyamok
szervezése a szakterületekkel együttműködve;
az éves oktatási terv elkészítése, a szakterületek igényei és javaslatai alapján;
az iskolarendszerű szakképzéssel összefüggő feladatok ellátása, kapcsolattartás
a képzésben résztvevő szervezetekkel;
a szakképzési hozzájárulás elszámolásával, pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos feladatok ellátása.
Közvetlen alárendeltjei:
•
•
•
•

2.

Munkaügyi és szociális munkatárs
Bérügyi főelőadó/munkatárs
Társadalombiztosítási munkatárs
Humángazdálkodási főelőadó

Egységek
A részvénytársaság egységei: a személyszállítási üzemek, a járműfenntartási üzem
és az anyaggazdálkodási üzem.
Belső működésüket az SZMSZ alapján szervezik. A működéshez szükséges feladat- és hatáskör megosztásokat az SZMSZ-ben foglaltakon kívül a munkavállalók
munkaköri leírásában kell rögzíteni.
Az egységek külön szervezeti és működési szabályzattal nem rendelkeznek.
Az egységek élén felelős vezető áll.
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Az egység vezetője a részvénytársaság a belső szabályzatai, valamint a vezérigazgatói és szakmai utasítások, illetve intézkedések alapján felelősséggel szervezi,
koordinálja és ellenőrzi az egység működését. Ennek érdekében tett szervezési intézkedései, utasításai nem tekinthetők önálló szabályzat vagy utasítás kiadásának,
nem tartoznak az Mt. 264. § (1) bek. hatálya alá.
A személyszállítási és a járműfenntartási üzem tevékenységük során kötelesek kooperatívan együttműködni a társaság alaptevékenységének zavartalan ellátása, a
szolgáltatás színvonalának javítása, az elért eredmények megtartása, javítása érdekében.
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MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Közgyűlés
Évente legalább egyszer ülést tart.
A részvénytársaság hirdetményeit valamely jogszabály kifejezett rendelkezése alapján a Cégközlönyben, vagy a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben teszi közzé.
A részvényeseknek szóló értesítés írásos formában jelenik meg.
A közgyűlés működésére egyebekben a Gt. és az Alapszabály rendelkezései az
irányadók.

2.

Felügyelőbizottság
A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja.
Maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
Tevékenységére egyebekben az Alapszabály, a Gt. rendelkezései és saját ügyrendje az irányadó.

3.

Az operatív munkaszervezet működése

3.1.

A központi igazgatóság és az egységek kapcsolata, működésük rendje

3.1.1.

Irányítás módja
A részvénytársaság vezérigazgatója és a központi igazgatóság szakmai irányításért
felelős vezetői az egységek működését közvetett módon (normatív belső szabályozás), vagy szükség szerint közvetlen módszerrel (utasítás) irányítják.

3.1.2.

Személyszállítási üzem
A személyszállítási üzem a menetrend készítése és módosítása terén önálló döntési joggal nem rendelkezik. A menetrend készítéséhez, módosításához javaslattételi
kötelezettsége, illetve lehetősége van.
A menetrend szerinti közlekedéshez a személyi, tárgyi és szervezési feltételeket a
személyszállítási szakterület tervében meghatározott keretek között biztosítja.
A menetrend szerinti és egyéb járatokat a személyszállítás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályozások szerint
üzemelteti.
A szabadáras tevékenységekben a vezérigazgató által meghatározott kereteket
betartva és a menetrendszerűséget nem veszélyeztetve, önállóan köthet szerződéseket, melyekről a személyszállítási osztályt köteles tájékoztatni.
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A járműállomány fejlesztési, felújítási, újjáépítési, selejtezési kérdéseiben javaslattételi joggal rendelkeznek.
Az üzem gondoskodik az általa használt ingatlanok üzemeltetéséről, az energiagazdálkodási, a környezetvédelmi tevékenységét a részvénytársasági és egyéb vonatkozó utasítások, technológiák betartásával a műszaki szakterület irányításával
és szakmai felügyeletével végzik. A hatóságokkal önálló kapcsolattartási joga nincs.
Az autóbuszok üzemeltetését a műszaki szakterület irányításával és szakmai felügyelete mellett végzi, ezen belül szoros együttműködési kötelezettsége van járműfenntartási üzem vezetőjével.
Gondoskodik az üzemviteli, ügyviteli tevékenység üzemi hatáskörbe és felelősségi
körbe tartozó feladatainak ellátásáról.
Az üzem pénzkezelési és számítástechnikai feladataikat a gazdasági szakterület
irányításával és szakmai felügyeletével végzik.

3.1.3.

Járműfenntartási üzem és anyaggazdálkodási üzem
A járműfenntartási üzem – az irányítása alá tartozó járműjavító műhelyek révén – az
autóbuszok, üzemeltetéséhez kapcsolódó javítási, karbantartási tevékenységet – a
részvénytársaság vonatkozó belső utasításai, szabályzatai, technológiai és ügyviteli
utasításai, valamint egyéb külső utasítások, rendelkezések alapján - önállóan végzi
és szervezi.
Az autóbuszok és egyéb járművek műszaki és forgalom-biztonsági állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik, ellenőrzik, és tájékoztatást adnak a műszaki igazgató
részére.
A járműfenntartási üzemnek a járművek fejlesztési, felújítási, újjáépítési, selejtezési
kérdéseiben döntési joga nincs, de javaslattételi joggal rendelkezik.
Gépjárművekkel kapcsolatos hatósági ügyintézést a műszaki igazgatókoordinációjával végezhetnek.
A járműfenntartási üzem – az irányítása alá tartozó járműjavító műhelyek révén szabad járműjavítási, kereskedelmi, telephelyi lehetőségeiket önállóan értékesítik, a
részvénytársaság tervei és üzletpolitikája alapján egyeztetési kötelezettséggel.
A járműfenntartási üzem a kezelésében lévő ingatlanok fenntartási munkálataiban
közreműködik, azok állagát folyamatosan figyelemmel kíséri, és tájékoztatást ad a
műszaki igazgató részére. Felújítási és fenntartási munkálatokban javaslattételi joga
van.
Az ingatlanokat önállóan nem adhatja bérbe, de a hasznosításra javaslattételi és
előkészítési joga van.
Az üzemek az energiagazdálkodási, a környezetvédelmi tevékenységét a részvénytársasági és egyéb vonatkozó utasítások, technológiák betartásával a műszaki
szakterület irányításával és szakmai felügyeletével végzik. A hatóságokkal önálló
kapcsolattartási joguk nincs.
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A tevékenységhez kapcsolódó munka-, és tűzvédelmi, valamint forgalom-biztonsági
megelőző és végrehajtó munkát a vonatkozó szabályzatok és utasítások alapján,
önállóan végzik.
Az üzemek pénzkezelési és számítástechnikai feladataikat a gazdasági szakterület
irányításával és szakmai felügyeletével végzik.
A működésük során együttműködési kötelezettségük van a személyszállítási üzemekkel.

3.1.4.

Pénzgazdálkodás
A szervezeti egységek önálló pénzgazdálkodást nem folytatnak.

3.1.5.

Számvitel
A szervezeti egységek kötelesek működésük során a részvénytársaság bizonylati
szabályzatában, információs rendszerében és a vonatkozó belső utasításokban foglaltaknak megfelelően a számvitel alapokmányait, bizonylatait előállítani és továbbítani. A pénzügyi kintlévőségek maradéktalan behajtása érdekében az egységek kötelesek a központi, illetve amennyiben szükséges, a saját külön nyilvántartásuk
alapján eljárni.

3.1.6.

Költségvetési, adóhatósági kapcsolatok
A központi állami költségvetéssel csak a központi igazgatóság tarthat fenn kapcsolatot, amely azt jelenti, hogy a szervezeti egységek nem jogosultak sem információnyújtásra, sem a költségvetéssel kapcsolatos bárminemű információkérésre.
A szervezeti egységek a helyi adóhatósággal kapcsolatot tarthatnak, de az adóhatóságnak bevallást és információt csak a gazdasági igazgatón keresztül, a vezérigazgató beleegyezésével adhatnak.
A költségvetéssel és a helyi adóhatósággal szembeni kötelezettségekről, a juttatási
igényekről a bevallást és annak pénzügyi rendezését (befizetés, illetve igénylés) a
központi igazgatóság végzi.

3.1.7.

Munkaerő-gazdálkodás
A szervezeti egységek jogosultak – a részvénytársaság jóváhagyott terveiben foglaltak szerint – az egység szükségleteinek és igényeinek megfelelően a munkaerőgazdálkodásra. A gazdasági előtervek készítése során, a 3.1.9. pontban foglaltak
figyelembevételével munkaerő-gazdálkodási tervek készülnek.
Munkaerő-gazdálkodásuk a komplex munkaügyi tevékenységet átfogó centralizált
operatív munkaerő-gazdálkodás szabályai alapján, a vonatkozó vezérigazgatói utasítás szerint valósul meg.
Bérgazdálkodásuk mindig a Kollektív Szerződésben meghatározott szabályok, valamint az évenként meghatározott és rendelkezésre bocsátott bérterv, továbbá a
vezérigazgató utasítása alapján történik.

3.1.8.

Tárgyi eszköz-gazdálkodás
A tárgyi eszközök beszerzése központi forrásokból történik, ezért bárminemű tárgyi
eszköz fejlesztés, beruházás, amelynek értéke meghaladja az 50.000 Ft-ot, csak a
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részvénytársaság jóváhagyott beruházási és felújítási terve, valamint a vezérigazgató, döntése alapján történhet.
Az 50.000 Ft alatti tárgyi eszköz beszerzés a szakterület vezetői hatáskörében, de
csak az adott évre meghatározott keret mértékéig valósulhat meg.
A tárgyi eszköz értékesítése, selejtezése kizárólag központilag végezhető el.

3.1.9.

Kontrolling
A szakterületek a részvénytársaság céljait megfogalmazó irányelvek alapján
előterveket készítenek, amelyeket a vezérigazgatói értekezlet jóváhagyása után a
kontrolling szervezet integrál a tervteljesítés feladatait is megfogalmazó részvénytársasági tervvé.
A tervellenőrzés során feltárt eltérések okainak elemzésében, továbbá a szükséges
korrekciók meghatározásában a szakterületek és az egységek szorosan együttműködnek a kontrolling csoporttal.
A részvénytársaság gazdálkodásáról rendszeres információs jelentés készül, amely
költségnemenkénti eredmény-kimutatást, az autóbusz-közlekedés teljesítményadatait, fajlagos üzemeltetési és fenntartási költségeit, munkaügyi adatokat, a fejlesztési célú forrásokat és felhasználásokat, valamint a tevékenységenkénti önköltség-elszámolásokat tartalmazza.
A szakterületek és az egységek esetenkénti vezetői információs igényét a kontrolling szervezet olyan egyedi – csak a szakterületre, vagy az egységekre vonatkozó –
esemény, illetve jelenségelemzéssel egészíti ki, amelyekhez az elsődleges információkat a szakterületek, illetve az egységek maguk szolgáltatják.
A felügyelőbizottság részére a részvénytársaság vagyoni helyzetéről és gazdálkodásáról negyedévenként részletes kontrolling jelentés készül, amely a főbb eredmény- és mérlegadatokon kívül a részvénytársaság gazdálkodását tevékenységenként is elemzi.
Havonkénti rendszerességgel a részvénytársaság eredményéről és teljesítményadatairól információs jelentés készül.

3.1.10. Az egységek egymás közti kapcsolatát eseti megállapodásaik, megegyezéseik során rendezik, valamint a vonatkozó belső utasításokban és szabályzatokban foglaltak
betartásával folytatnak együttműködést az illetékes vezetők tájékoztatása mellett.

4.

Utasítások, szabályzatok

4.1.

Vezető-, ellenőrző testületek utasításai
A részvénytársaság működésének egészére döntéseket a közgyűlés és a felügyelőbizottság hoz a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben.
A döntéseket testületi hatáskörben és határozat formájában hozzák meg. A határozatok végrehajtásáért és végrehajtatásáért a vezérigazgató felel.
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Vezérigazgatói utasítás
A részvénytársaság tevékenységét adott tárgykörben átfogóan és hosszabb időre
szabályozza. Az utasításban foglaltakat a részvénytársaság minden munkavállalója
köteles végrehajtani.
A vezérigazgatói utasítások elkészítésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:
az utasításokat sorszámmal és az év feltüntetésével kell megjelölni, az utasítás
borítólapjának mintáját az 1/a. sz. melléklet tartalmazza;
az utasításban szükség szerint utalni kell az alapjául szolgáló jogszabályra;
részletesen meg kell határozni a szabályozásra kerülő tevékenységet, annak
folyamatát, a tevékenység ellátásához szükséges irányítási és végrehajtási feladatokat, hatásköröket;
szükség szerint az utasítást záradékkal kell ellátni, amiben fel kell sorolni a hatálytalanított, vagy módosított utasításokat, illetve azok érintett részeit;
az utasítást amennyiben szükséges, sorszámozott mellékletekkel kell kiegészíteni, melyekre a tárgyaló részben hivatkozni kell;
az utasítás elkészítésének, módosításának kezdeményezése és az előterjesztés elkészítése a részvénytársaság vezetőinek feladata;
az utasítás tervezetét - szükség szerint - véleményalkotás céljából a vezérigazgatói értekezlet elé kell terjeszteni;
a hatályba lépett utasítás eredeti példányát a titkárságon kell őrizni.
A vezérigazgatói utasítások: nyomtatott, nyomon követett példányait legalább az
alább felsoroltak kapják meg:
•
•
•
•

a vezetők
a belső ellenőrzés
a SZIB és az Üzemi Tanács
titkárság (nyilvántartásra)

Az utasítások a szerveren létrehozott „I” meghajtón megtalálhatók és módosítás
nélkül „Munkapéldány-ként” kinyomtathatóak.

4.3.

Vezérigazgatói körlevél
Konkrét témakörben egyszeri alkalomra, vagy rövidebb időszakra szabályozza a
részvénytársaság tevékenységét.
A vezérigazgatói körlevelek formai és tartalmi követelményére, elkészítésére és
kiadására vonatkozóan a VI. fejezet 4.2. pontban foglaltak az irányadók.
A körleveleket kapják: VI. fejezet 4.2. pontban felsoroltak.

4.4.

Szakigazgatói utasítások
Kizárólag az általa irányított szakterület tevékenységének folyamatait átfogóan és
hosszabb időre szabályozza.
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Formai és tartalmi követelményeire, elkészítésére és kiadására vonatkozóan a VI.
fejezet 4.2. pontban foglaltak az irányadók.
A kiadott utasítás nem állhat ellentétben magasabb szintű utasítással.
Az utasítások kiadásáról értesülnek:
•
•
•

a vezetők, illetve az érintett egységek vezetői
a belső ellenőrzés
a SZIB és az üzemi tanács (a munkavállalók többségét érintő utasításokról)

Az utasításokat az illetékes szakigazgató titkárságán kell nyilvántartani.

4.5.

Szabályzatok
Az SZMSZ előírásait, a részvénytársaság működésének mechanizmusát, a munkaszervezet tevékenységének egy-egy rész-, illetőleg szakterületét szabályzatok egészítik ki.
A szabályzatok, a szabályozás tárgyát képező szakterület (vagy egység) feladatait,
működését és ügyvitelét komplex, átfogó módon hosszabb időszakra (általában
több évre) meghatározzák.
A szabályzatok egyrészt jogszabályon, másrészt a részvénytársaság vezető-, ellenőrző szerveinek jóváhagyását igénylő, vagy megállapodásokon alapuló szabályozások.
Formai és tartalmi követelményére, elkészítésére és kiadására vonatkozóan a VI.
fejezet 4.2. pontjában foglaltak az irányadók azzal, hogy a szabályzatok borítólapján a szabályzat nevét és dátumát kell megjelölni (1/b. melléklet).
A szabályzatokat az illetékes testületek, illetve a vezérigazgató hagyja jóvá.
A szabályzatokat a VI. fejezet 4.2. pontban felsoroltak kapják meg.
Nyilvántartását a titkárság végzi.
A szabályzatokat, utasításokat évenként, illetve szükség szerint felül kell vizsgálni
abból a szempontból, hogy azok összhangban vannak-e az általános érvényű jogszabályokkal, illetve a gyakorlat által támasztott követelményekkel.
A felülvizsgálat eredményeként a szükség szerinti korszerűsítésre, módosításra,
hatályon kívül helyezésre, illetve új szabályozásra javaslatot kell előterjeszteni a vezérigazgatónak.
Az utasítások, szabályzatok kezelésére és nyilvántartására minőségirányítási rendszer eljárásleírásaiban foglaltakat kell alkalmazni.

4.6.

Minőségirányítási Rendszer dokumentumai
A részvénytársaság az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási szabvány szerinti menedzsment rendszert működtet.
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Minőségirányítási Rendszer dokumentumai:
- kézikönyv
- eljárásleírások
- iratminták.
A szabványban megfogalmazott kritériumoknak történő megfelelést a tanúsítványt
kiállító 3 évente megújító audit formájában – amely egyben új tanúsítvány kiállítását
is eredményezi – illetve évente felügyeleti audit formájában ellenőrit.

5.

Munkáltatói jogkör gyakorlása

5.1

A munkaszervezetnél munkáltatói jogkörgyakorlók a vezérigazgató, továbbá a vezérigazgató által átruházott hatáskörben az operatív és gazdasági igazgató, személyszállítási igazgató, , műszaki igazgató.

5.2

A munkáltatói jog tartalma: a munkaviszony létesítése, munkaszerződés módosítása, utasítás adás, munka díjazása, értékelés, kitüntetés, illetve arra történő felterjesztés, egyéb hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása, kártérítésre kötelezés, valamint a munkaviszony megszüntetése.
A vezérigazgató – meghatározott időszakra, munkakörre vonatkozóan – új munkaviszony létesítésére vonatkozó engedély kiadásának jogát magához vonhatja.
A munkavállalónak a munkáltatói jogkör gyakorlóján kívül utasítást adhatnak a
munkaköri leírásban meghatározott munkakört betöltő személyek.

5.3

A munkáltatói jogkör gyakorlásának különös szabályai
Az egységek az éves szabadságolási tervre javaslatot tesznek, a terveket az illetékes munkáltatói jogkörgyakorló hagyja jóvá.
A szabadságok kiadásának engedélyezése – átruházott jogkörben – az egységvezetők joga.

6.

Munkakör átadás–átvétel szabályai

6.1

A vezetők, valamint önálló ügyintézők, továbbá az eszköz- és pénzkezeléssel megbízott munkavállalók esetében kötelező munkakör átadás–átvételi eljárást lefolytatni, amennyiben személyükben változás történik.
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, az átadás-átvételnél a közvetlen
felettesnek jelen kell lenni (2. sz. melléklet).
A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
az átadás-átvétel időpontját, az abban résztvevő személyeket;
az átadott munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, a jellemző
adatokat;
az átadott folyamatban lévő konkrét ügyeket, az azokban teendő intézkedéseket, megjegyzéseket;
az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások, munkaeszközök felsorolását;
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az anyagi felelősséggel járó munkakörök átadásakor csatolni kell a leltárról készített jegyzőkönyvet, valamint a munkakört átvevő munkavállaló anyagi felelőssége tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot;
az átadó, illetve átvevő esetleges észrevételeit;
az átadó, illetve átvevő aláírását.
Az átadás-átvételi eljárást a munkavállaló felmentését, munkakör-változást követően haladéktalanul meg kell kezdeni, és legkésőbb 5 napon belül be kell fejezni, ha a
munkakör betöltésére új munkavállalót még nem jelöltek ki, a munkakört a közvetlen vezetőnek kell átvenni.
Az SZMSZ IV. fejezet 2.1. pontjában felsorolt vezetők esetében ügyvédnek, a többi
vezető esetében az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlónak a jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie.
6.2

A 6.1. pontban meg nem nevezett munkakörök esetén is a munkakör átadásátvételi eljárást le kell folytatni, amit a közvetlen felettes vezető bonyolít le.

7.

Munkaköri összeférhetetlenség szabályai

7.1

A munkáltatói jogkörgyakorlónak alárendelten nem lehet munkavállaló, aki annak
hozzátartozója (Ptk. 685 § b. pont).

7.2

A vezetőkkel a vezérigazgató munkaszerződésben vagy külön szerződésben megállapodhat a részvénytársaság jogos gazdasági érdekeinek védelmének szabályairól,
legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő három évig terjedő időtartamra.

7.3

Az eszközt kezelő munkavállaló (tárgyi eszköz, készlet, pénzkészlet, stb.) az utalványozást és az ellenőrzést végző munkavállalónak nem lehet hozzátartozója.

7.4

A pénztáros helyettesítését ellátó munkavállaló pénztárellenőri munkakört nem tölthet
be, továbbá raktárost raktárellenőr nem helyettesíthet.

8.

Helyettesítés rendje

8.1

A helyettesítés során a kijelölt munkavállaló a helyettesített munkavállaló feladat- és
hatáskörét gyakorolja, kivéve ha a szabályzat, illetve a vezérigazgató eltérően rendelkezik.

8.2

A vezérigazgatót távolléte/akadályoztatása esetén – amennyiben korábban írásban
másként nem rendelkezett – az operatív és gazdasági igazgató helyettesíti.
A vezérigazgató helyettesítése során a vezérigazgató személyes hatáskörét gyakorolja, az alábbiak kivételével:
alkalmazási, munkaviszony módosítási, megszüntetési, bér-megállapítási, valamint miniszteri, vagy magasabb kitüntetésre történő felterjesztési jog;
szabályzat jóváhagyására, módosítására vonatkozó jog;
aláírási jog engedélyezése és visszavonása;
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finanszírozási jogkörök (V. fejezet 1.8. pont).
A vezérigazgató tartós akadályoztatása esetén azonban helyettese, a felügyelőbizottság egyetértésével a vezérigazgató teljes hatáskörét korlátozás nélkül gyakorolja.
8.3

A vezetők helyettesítését az irányításuk alá tartozó vezető, ennek hiányában vagy
akadályoztatása esetén az általuk megbízott más munkavállaló látja el a következő
munkáltatói jogkörök kivételével: alkalmazási, munkaszerződés-módosítási, megszüntetési, bér-megállapítási jog.
Ezeket a munkáltatói jogokat ebben az esetben a vezérigazgató gyakorolja. Tartós
akadályoztatásuk esetén azonban a helyettesítésükkel megbízott személy, a vezérigazgató egyetértésével, a helyettesített vezető teljes hatáskörét korlátozás nélkül
gyakorolja.

8.4

A részvénytársaság többi munkavállalójának helyettesítéséről a munkáltatói jogkörgyakorló a munkaköri leírásban, vagy más módon rendelkezik.

9.

Munkaköri szabályozás

9.1

A munkaköri szabályozás (munkaköri leírás) a részvénytársaságon belüli feladat-,
hatáskör és felelősség megosztásának munkakörökre szóló konkretizálását, megosztását, egyben összehangolását hivatott biztosítani.

9.2

A munkaköri leírás elkészítése, a vezérigazgató kivételével, minden munkakörre
kötelező.
A munkaköri leírás a munkavállalóval kötött munkaszerződés mellékletét képezi,
amelyet azonban a munkáltató a munkakör változatlan hagyása esetén egyoldalúan
jogosult módosítani. A munkaköri leírás három példányban készül, amelyből egy
példány a munkáltatónál marad, egy példány a munkavállalót, egy példány a Humán Erőforrás Gazdálkodási csoportot illeti meg.
Elkészítése a munkáltatói jogkörgyakorló feladata.
A munkaköri leírást a munkavállaló munkába lépésétől számított 15 napon belül kell
elkészíteni és jóváhagyni.
A munkaköri leírásokat szükség szerint kell módosítani, illetve kiegészíteni.
A munkaszerződések és hozzájuk tartozó tájékoztatók mintáit az iratmintatár tartalmazza. A munkaköri leírást a minőségirányítási rendszerben meghatározott iratminta szerint kell elkészíteni.

10.

Az ellenőrzés rendszere

10.1.

Célja és feladata
A részvénytársaság ellenőrzési rendszere átfogja a részvénytársaság munkájának
egészét, és biztosítja a folyamatos ellenőrzés érvényesülését.
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Célja a belső rend és fegyelem megtartása, a szabályzatokban, utasításokban meghatározott működés biztosítása, a tulajdon védelme, illetve a hibák, hiányosságok
feltárása.

10.2.

Felügyelőbizottság ellenőrzése
A felügyelőbizottság a tulajdonosok érdekében ellenőrzi a részvénytársaság, illetve
ügyvezetésének tevékenységét.

10.3.

Vezetői ellenőrzés
A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. Magában foglalja a
vezérigazgató, továbbá a részvénytársaság többi vezetőjének esetenként elrendelt
ellenőrzéseit.

10.4.

Belső ellenőrzés
A belső ellenőrzés a vizsgálatok során a vezérigazgató képviseletében, annak megbízásából jár el. Jogait, kötelezettségeit, felelősségét a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, amelyeket munkaköri leírásban tételesen elő kell írni.
A belső ellenőrzés működését külön vezérigazgatói utasítás tartalmazza.

10.5.

Könyvvizsgáló
A könyvvizsgáló ellenőrzési joga a társaság könyveinek hiteles ellenőrzésére terjed
ki. Így különösen ellenőrzi az üzleti könyvek szabályszerű vezetését, véleményezi,
auditálja a mérleget és a kapcsolódó előterjesztéseket.
Működésére egyebekben a közgyűlés és a Gt., valamint a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.

A munkaszervezet fórumrendszere

11.1. A részvénytársaság vezetése által működtetett fórumok
11.1.1. Kibővített vezetői értekezlet
A részvénytársaság vezérigazgatójának vezetésével általában negyedévente ülésezik.
Célja, feladatköre:
Kölcsönös tájékoztatás és beszámoló az elmúlt időszak gazdasági eseményeiről,
a részvénytársaság egységeinek működéséről.
A részvénytársaságot érintő bármely kérdés, javaslat megvitatása, ezekkel kapcsolatos állásfoglalás. Az állásfoglalást követő döntési jog a részvénytársaság
vezérigazgatóját illeti meg.
A munkahelyi fórumrendszerek elé terjesztendő anyag előzetes megtárgyalása,
illetve az ezeken felvetett kérdések, javaslatok megvalósításának megtárgyalása.
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Az egységek vezetőinek beszámoltatása.
Programok és feladatok ismertetése.
Tagjai:
• vezérigazgató;
• operatív és gazdasági igazgató;
• személyszállítási igazgató;
• műszaki igazgató;
• kontrolling vezető;
• osztályvezetők;
• titkárságvezető;
• üzemvezetők;
napirend függvényében:
• csoportvezetők;
• belső ellenőr
• reprezentatív szakszervezet elnöke;
• üzemi tanács elnöke;
• a társaság képviseletét ellátó ügyvéd;
• meghívottak.
A kibővített vezetői értekezletről emlékeztető készül, amely tartalmazza a hozott
határozatokat.
Az emlékeztetőt kapják: a résztvevők, csoportvezetők, belső ellenőr, reprezentatív
szakszervezet, Üzemi Tanács.

11.1.2. Vezetői értekezlet
A részvénytársaság vezérigazgatójának vezetésével általában hetente ülésezik.
Célja, feladatköre:
Az elmúlt időszak történéseiről, a végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatás, a
következő időszak feladatainak meghatározása, koordinálása.
A részvénytársaságot érintő bármely kérdés, javaslat megvitatása, ezekkel kapcsolatos állásfoglalás. Az állásfoglalást követő döntési jog a részvénytársaság
vezérigazgatóját illeti meg.
A részvénytársaság vezető-, ellenőrző testületei elé terjesztendő anyagok előkészítése.
Tagjai:
• vezérigazgató;
• operatív és gazdasági igazgató;
• személyszállítási igazgató;
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• műszaki igazgató;
• kontrolling vezető;
• jogi előadó;
• titkárságvezető.
napirend függvényében: meghívottak.
A vezérigazgatói értekezletről emlékeztető készül.
Az emlékeztetőt kapják: a résztvevők, a csoportvezetők, a személyszállítási osztályvezető, az üzemvezetők, a belső ellenőr, a reprezentatív szakszervezet, az
Üzemi Tanács.

11.1.3. Minőségirányítási Testület (MIT)
A részvénytársaság vezérigazgatója által létrehozott, minőségirányítási ügyekben
kompetens, konzultatív testület. A minőségirányítási rendszer kiépítésének és bevezetésének időszakában szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal, majd
ezt követően legalább negyedévente ülésezik.
Célja, feladatköre:
a minőségirányítással kapcsolatos vezetői döntések előkészítése;
a részvénytársaság szintű minőségértékelések elvégzése, a felső vezetők minőséggel kapcsolatos információval történő ellátása;
a minőségpolitika, a minőségcélok, a szervezeti felépítés, a rendszer működésével kapcsolatos beszámolók, jelentések, tervek és programok elfogadása.
Tagjai:
• vezérigazgató;
• operatív és gazdasági igazgató;
• személyszállítási igazgató;
• műszaki igazgató;
• titkárságvezető (testület titkára);

11.1.4. Szakterületi értekezletek
A szakigazgatók vezetésével szükség szerint, de legalább havonta ülésezik.
Célja, feladatköre:
• kölcsönös tájékoztatás,
• feladat-meghatározás,
• vélemény- és tapasztalatcsere,
• javaslattétel a problémák, felvetések rendezésére.
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Tagjai: A szakterületek üzemeinek vezetői, illetve szükség szerinti meghívottak.

11.2.

A munkavállalók részvételével működő fórumok

11.2.1. Üzemi Tanács
A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelmében a munkavállalók
közösségét az Mt. szerint megillető részvételi jogokat, az üzemi tanács gyakorolja, a részvénytársaság és az üzemi tanács által megkötött megállapodásban foglaltak szerint. E megállapodás rögzíti az üzemi tanács működéséhez szükséges
feltételek biztosítását is.
Az üzemi tanács működésének részletes szabályait saját ügyrendje tartalmazza.

11.2.2. Termelési tanácskozás
Célja, feladatköre:
Célja, hogy a részvénytársaság és az egységek – ideértve a központi igazgatóságot is – tervéről, gazdálkodási célkitűzéseiről, az egység előtt álló feladatokról,
a végrehajtás feltételeiről tájékoztassa a munkavállalókat.
Fóruma legyen a munkavállalók felvetéseinek, javaslatainak és azok megvitatásának, külön figyelemmel a munkakörülményeket érintő kérdésekre.
Feladata, hogy a munkavállalók érdemi módon választ kapjanak a tanácskozáson tett felvetéseikre, javaslataikra.
Működési rendje:
A termelési tanácskozás összehívásáról az üzemvezetők, a központi igazgatóságon
a titkárságvezető gondoskodik.
A termelési tanácskozások rendjének egyéb szabályait a vonatkozó vezérigazgatói
utasítás tartalmazza.

12.

A szakszervezetek

12.1

A társaságnál működik reprezentatív szakszervezet. A részvénytársaság vezetése
az Mt.-ben foglaltak alapján együttműködik vezető szervével, illetve képviselőjével.
Az együttműködés részletes szabályait (az együttműködés tárgyköre, formái, a
szakszervezeti jogok gyakorlásának feltételei) a Kollektív Szerződés melléklete tartalmazza.

12.2

Az egységek, gazdálkodási és működési kereteik figyelembe vételével kötelesek
együttműködni a reprezentatív szakszervezet területi munkahelyi szervezeteivel, illetve képviselőivel.

12.3

A reprezentatív szakszervezet vezetése előtt a részvénytársaság képviseletét a
vezérigazgató látja el, akadályoztatása esetén az általa kijelölt és írásban felhatalmazott vezető munkaköröket betöltő munkatárs..
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Az egységek és a reprezentatív szakszervezet munkahelyi szervezetei együttműködésében, munkakapcsolatában a fentiek az irányadók.
A szakszervezetek feladat- és hatáskörét, valamint működését saját szervezeti működési szabályzatuk tartalmazza.

13.

Munkahelyi Munkavédelmi bizottság
A részvénytársaságnál, a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére választott
munkavédelmi bizottság működik.
Működésére a munkavédelmi törvény vonatkozó rendelkezései, a részvénytársaság
munkavédelmi szabályzata, valamint a munkavédelmi bizottság és a részvénytársaság között megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak vonatkoznak.

14.

Paritásos munkavédelmi testület
A részvénytársaságnál összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testület
működik, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői. A testületbe a munkavállalók képviselőit a munkavédelmi képviselők
maguk közül titkos szavazás útján választják. A testületnek rendes- és póttagjai
vannak. A póttag meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes tagot, illetve a rendes tag megbízásának valamilyen ok miatti megszűnése esetén, helyére lép.
A testület az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó, érdekegyeztető tevékenység keretében:
az általa meghatározott rendszerességgel (de félévente legalább egy alkalommal) értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;
megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak
megvalósítását;
állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezéséről.
A munkavédelmi testület működése nem érinti a munkavédelmi bizottság jogállását.

15.

A részvénytársaságnál működő bizottságok

15.1.

Kollektív munkaügyi vitát egyeztető bizottság
A részvénytársaság Kollektív Szerződésében meghatározottak szerint működik.

15.2.

Lakáshitel-elosztó bizottság
Feladatai:
a részvénytársaság munkavállalói által benyújtott kölcsönkérelmek felülvizsgálata, és javaslattétel a kölcsönben részesülők személyére és a kölcsön összegére;
a rendelkezésre álló pénzügyi keret felhasználásának figyelemmel kísérése.
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A bizottság összetétele:
A Kollektív Szerződésben, illetve a vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint működik.
A bizottság a döntéseit többségi szavazattal hozza meg.
A bizottság döntéseit jegyzőkönyvbe kell foglalni.

15.3.

Leltározási bizottság
Feladatai:
a részvénytársaság tárgyi eszközeinek és vásárolt készleteinek mennyiségi
számbavétele, közreműködés a kiértékelésben;
hiány esetén javaslattétel a felelősség megállapítására.
A bizottság összetétele:
Állandó összetételű bizottság nem működik.
Az éves leltározási ütemtervben kell rendelkezni a leltározási bizottság összetételéről, tagjai megbízásáról, a vonatkozó vezérigazgatói utasítás szerint.
A leltározás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért a gazdasági igazgató felelős.

15.4.

Közbeszerzési bizottság
Feladata a részvénytársaság közbeszerzési eljárásainak előkészítése, lebonyolítása, a döntések előkészítése.
A bizottság összetétele:
Állandó tagok:
• közbeszerzési és fejlesztési referens
• műszaki szakértő(k)
• gazdasági szakértő(k)
• jogi szakértő(k)
Esetenkénti tagok: a beszerzendő eszköz, vagy szolgáltatás szakértője (szakértői).

15.5.

Selejtezési bizottság
Feladatai:
a felesleges vagyontárgyak feltárásának irányítása, és azok hasznosítási lehetőségeinek felkutatása, illetve a selejtezési eljárás, selejtezési szabályzat szerinti
lefolytatása;
a selejtté válás okainak vizsgálata, szükség esetén a felelősségre vonás kezdeményezése;
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a járművek és létesítmények selejtezését csak a selejtezési bizottság végezheti
el, készítheti elő.
A bizottság összetétele:
Elnöke a műszaki igazgató, tagjait az elnök javaslatára a vezérigazgató bízza meg.
Az egységeknél is működnek selejtezési bizottságok, melyeknek tagjait az illetékes
igazgató nevezi ki.

15.6.

Rehabilitációs bizottság
A részvénytársaságnál, a csökkent munkaképességűvé vált munkavállalók foglalkoztatásával, újbóli munkába állásával, egészségügyi állapotuknak megfelelő munkahely, munkakörülmények biztosításával foglalkozik.
Javaslatot tesz a csökkent munkaképességű munkavállalók más munkahelyen történő foglalkoztatására.
A bizottság szükség szerint működik.
A bizottság összetétele:
Elnöke: operatív és gazdasági igazgató
Tagjai:
• illetékes munkáltatói jogkörgyakorló
• humán erőforrás gazdálkodási csoportvezető
• üzemorvos
• reprezentatív szakszervezet képviselője
• üzemi tanács képviselője

15.7.

Pályázatot elbíráló bizottság
Feladatai:
a pályázatok bizalmas kezelése;
az érdekképviseleti szerv véleményének megismerése;
a beérkezett pályázatok rangsorolása, a munkáltatói jogkörgyakorlóhoz a bizottság véleményének eljuttatása.
A bizottság összetétele:
Elnökét és tagjait a részvénytársaság vezérigazgatója esetenként bízza meg.
A bizottság titkári teendőit a titkárságvezető látja el.
A bizottság állásfoglalását írásba kell foglalni, az állásfoglalást a pályázati határidő
lejártát követő 10 napon belül meg kell adni.
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Üdülési bizottság
Feladatai:
a részvénytársaság üdülőjének hasznosításában való közreműködés, az üdültetés megszervezése;
az üdültetéssel és az üdülő hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása az
üdülési szabályzatban foglaltak szerint.
A bizottság összetétele:
A Kollektív Szerződésben meghatározottak szerint működik.

15.9.

Szociális és jóléti bizottság
Feladata:
anyagi támogatás mértékének meghatározása – kérelem alapján – a tartósan
hátrányos, nehéz vagy válsághelyzetbe jutott munkavállalóknak
A bizottság összetétele:
A Kollektív Szerződésben meghatározottak szerint működik.
A bizottság döntéseit többségi szavazattal hozza meg.
A bizottság döntéseit jegyzőkönyvbe kell foglalni.

16.

Képviseleti jog

16.1

A részvénytársaságot hatóságok, különféle szervezetek és harmadik személyek
előtt a vezérigazgató képviseli, aki ezt a jogát egyes feladatcsoportok, vagy konkrét
feladatok tekintetében átruházza a vezetőkre és/vagy a jogi képviselőre.
Az átruházott képviseleti jog gyakorlása során a megbízott munkavállaló a részvénytársaság nevében, önálló felelősséggel látja el a feladatát.

16.2

A vezérigazgató – akadályoztatása esetén az általa kijelölt és írásban felhatalmazott vezető munkakört betöltő munkatárs - kizárólagos képviseleti joga:
a részvénytársaság tulajdonosai előtt, illetve az azt megjelenítő fórumokon;
minisztériumok és országos hatáskörű szervezetek vezetői, miniszterek, államtitkárok, helyettes államtitkárok előtt;
országos hatáskörű társadalmi szervezetek vezetői előtt;
a VOLÁN Egyesülés és más VOLÁN társaságok és vezérigazgatói előtt;
megyei önkormányzatok vezetői előtt;
minden olyan esetben, amikor a vezérigazgató a képviselet jogát magának fenntartja.
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16.3

Minden egyéb esetben a részvénytársaság képviseletére jogosultak a felső vezetés
tagjai, a jogi képviselő, valamint eseti megbízás alapján a vezető munkavállalók.

16.4

A részvénytársaság jogi képviseletét csak ügyvéd láthatja el.

16.5

Az üzemi tanács és a szakszervezet előtt a képviseletet e fejezet 11.2.1 és 12.
pontjában foglaltak szerint kell ellátni.

17.

Aláírási jogkör (cégjegyzés)
A részvénytársaság cégjegyzése akként történik, hogy az arra jogosultak a cég
kézzel vagy géppel írt, előnyomtatott vagy nyomtatott elnevezése alá vagy fölé hiteles aláírási címpéldányon vagy egyéb aláírásmintán szereplő módon az aláírásukat
csatolják.

17.1.

A részvénytársaságon kívüli aláírási jogkör

17.1.1. Részvénytársaság szerződéseinek aláírása
• vezérigazgató önállóan az Alapszabályban rögzített feltételek figyelembevételével;
• a részvénytársaság operatív és gazdasági igazgatója és egy vezetője (IV.
2.1.2.pont) együttesen ügyvéd általi szignálás mellett, figyelembe véve az
Alapszabály és más belső szabályzat előírásait;
• típusszerződések esetén az adott szerződés tárgya szerint illetékes szakterületi vezető által kijelölt munkavállalók, a társaság belső szabályzataiban
meghatározottak szerint;
• elektronikus úton létrejött szerződés aláírására a fenti szabályok szerint,
vagy minősített elektronikus aláírás birtokában, vagy ennek hiányában
cégszerű - papíralapon adott - meghatalmazás alapján kerülhet sor.

17.1.2. Pénzintézeti számla feletti rendelkezés
A részvénytársaság bankoknál vezetett számlái felett a banknál bejelentett aláírási
joggal felruházott vezető vagy vezetők együttes, cégszerű aláírásával lehet rendelkezni a következőképpen:
Első helyen a vezérigazgató vagy az operatív és gazdasági igazgató jogosult aláírni, második helyen vagy az operatív és gazdasági igazgató, vagy a személyszállítási igazgató, a műszaki igazgató, vagy a gazdasági csoportvezető.
Azon rendkívüli esetben, amikor a vezérigazgató és az operatív gazdasági igazgató
együttesen van távol, akkor a gazdasági csoportvezető jogosult első helyen aláírni.
Az aláírások vonatkozásában a további szabályozásokat a részvénytársaság befektetési szabályzata tartalmazza.
Az aláírásra jogosultak névsorát a pénzintézeteknél be kell jelenteni.

17.1.3. Kincstári számla feletti rendelkezés
A részvénytársaság Kincstárnál vezetett számlája felett első helyen a vezérigazgató
vagy az operatív és gazdasági igazgató, második helyen az operatív és gazdasági
igazgató, vagy a személyszállítási igazgató jogosult aláírni.
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Az aláírások vonatkozásában a további szabályozásokat a részvénytársaság befektetési szabályzata tartalmazza.

17.1.4. Értékpapír számla feletti rendelkezés
A részvénytársaság értékpapír forgalmazók felé adott megbízásait első helyen a
vezérigazgató vagy az operatív és gazdasági igazgató, második helyen vagy az
operatív és gazdaság igazgató, vagy a személyszállítási igazgató, vagy a gazdasági csoportvezető jogosult aláírni.
Az aláírások vonatkozásában a további szabályozásokat a részvénytársaság befektetési szabályzata tartalmazza.

17.1.5. Részvénytársasági levelek, egyéb iratok aláírása
• vezérigazgató önállóan;
• a vezérigazgatót helyettesítő jogkörben;
• felügyelőbizottság elnöke önállóan a felügyelőbizottság, mint testület képviseleti jogkörében;
• a részvénytársaság két vezető munkavállalója együttesen.
A vezérigazgató az operatív és gazdasági igazgató az alábbi levelek, iratok aláírási
jogát tartja fenn magának:
a részvénytársaság tulajdonosai, illetve az azt megjelenítő testületek vezetőinek
címzett levelek;
minisztériumok, országos hatáskörű szervek esetében a miniszternek, államtitkárnak, szakállamtitkárnak, főosztály-/osztályvezetőnek címzett levelek;
országos hatáskörű társadalmi szervezetek vezetőinek címzett levelek;
a VOLÁN Egyesülés és más VOLÁN társaságok és vezérigazgatóinak címzett
levelek;
megyei és városi önkormányzatok vezetőinek címzett levelek, kivéve a személyszállítási üzemvezetőknek a területükön működő önkormányzatok vezetőinek a
működési hatáskörükbe tartozó kérdésekben írt levelei;
az Üzemi Tanács és a SZIB elnökének, valamint a Munkahelyi Munkavédelmi
Bizottság elnökének címzett levelek.

17.1.6. Részvénytársaság által kibocsátott számlák aláírása

17.2.

•

vezérigazgató önállóan;

•

a részvénytársaság két vezető munkavállalója együttesen;

•

a számlát készítő és a részvénytársaság egy vezető munkavállalója együttesen.

A részvénytársaságon belüli aláírási jogkör
• a vezetőkön kívül önálló aláírásra jogosult a belső ellenőr a működési területét
érintő levelek, iratok vonatkozásában;
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• az egységek vezetői felé utasítást tartalmazó leveleket a felső vezetők írhatnak
alá;
• a munkaszerződések aláírására a vezérigazgató vagy a munkáltatói jogokat
gyakorló vezető jogosult.

17.3.

Utalványozási jogkör

17.3.1

Az utalványozási jogkör megadásáról a munkavállalót megbízólevélben kell értesíteni, melynek tartalmaznia kell az utalványozási jogkörrel megbízott személy nevét,
beosztását, konkrét utalványozási jogkörét és számát, valamint a megbízás keltét.
Az utalványozási jog megadására a vezérigazgató jogosult.
Általános utalványozási jogkörrel a vezérigazgató rendelkezik.
Az utalványozási jogkör nem ruházható át.

17.3.2

Pénztári utalványozás
A főpénztár irányába történő utalványozásra jogosultakat a vezérigazgató jelöli ki.
Az egységek pénztárai irányába történő utalványozásra jogosultakat az operatív és
gazdasági igazgató bízza meg.
Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, aláírását és kézjegyét a pénztárban ki kell függeszteni, az operatív és gazdasági igazgatónál, vagy a gazdasági
csoportnál nyilván kell tartani.

18.

Bélyegzőkre vonatkozó szabályok

18.1

A részvénytársaságnál a cégszerű levelezéssel, képviselettel, valamint belső ügyintézéssel kapcsolatban az alábbi bélyegzők használhatók:
a részvénytársaság cégszerű elnevezését tartalmazó cégbélyegző;
a részvénytársaság elnevezését, valamint a szervezeti, illetve egység elnevezését tartalmazó bélyegző;
egyéb, részvénytársasági elnevezést nem tartalmazó ügykezelési bélyegző;
névbélyegző.

18.2

18.3

A részvénytársaság részére a bélyegzőket a vezérigazgatói titkárság szerzi be, és
vezeti a központi bélyegző nyilvántartást.
A bélyegzők selejtezését az vezérigazgatói titkárság végzi.

19.

Közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézése

19.1

A részvénytársasághoz érkezett közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és panaszokat a tárgya, vagy az elintézés helye szerint kell iktatni és irattározni.
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Az egység vezetője köteles a bejelentésben, javaslatban, vagy panaszban foglaltakat kivizsgálni és annak eredményéről a bejelentőt 30 napon belül értesíteni. Ez a
határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható. Erről a bejelentőt értesíteni kell.
A személyszállítási tevékenységet érintő közérdekű bejelentések, javaslatok és
panaszok kezeléséről a minőségirányítási rendszerben meghatározott eljárásleírás
rendelkezik.
A személyszállítási tevékenységgel nem összefüggésben keletkező közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról a tárgyévet lezáró hónap 15. napjáig jelentést kell adni a titkárságra.

VII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2013. március 1-jén lép hatályba.

Jelen SZMSZ kiadása előtt megjelent utasításokban, szabályzatokban lévő egységek, munkakörök megnevezésén a jelen szabályzat megnevezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

Kaposvár, 2013. március 1.
Bebics János
vezérigazgató

Személyszállítási
Üzem

Autóbusz-állomás
Csurgó

Autóbusz-állomás
Barcs

Személyszállítási
osztály

Belső ellenőr
ellenőr
Belső

Anyaggazdálkodási
üzem

Közbeszerzési
és fejlesztési
referens

Járműjavító
műhely Nagyatád

Járműjavító
műhely Siófok

Számítástechnikai
csoport

Humán erőforrás
gazdálkodási
csoport

Gazdasági csoport

Operatív és gazdasági igazgató

Ügyviteli és
stratégiai
főmunkatárs

Járműjavító
Járműjavító
műhely
műhely Kaposvár
Kaposvár

Járműfenntartási
üzem

Általános műszaki
Üzemeltetési
és üzemeltetési
csoport
csoport

Műszaki
Műszaki
igazgató
igazgató

Kontrolling
Kontrolling
csoport
csoport
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Autóbusz-állomás
Marcali

Autóbusz-állomás
Nagyatád

Autóbusz-állomás
Tab

Autóbusz-állomás
Siófok

Autóbusz-állomás
Kaposvár

Jogi szakterület
szakterület
Jogi

Személyszállítási
igazgató

Titkárság
Titkárság

Vezérigazgató
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Postázó

Belszolgálatos
gépkocsivezető

Oktatási és minőségIrányítási főmunkatárs

Asszisztens

Titkárságvezető
Titkárságvezető

Belső ellenőr
ellenőr
Belső

Kontrolling
főelőadó

Kontrolling
Kontrolling
munkatárs
munkatárs

Kontrolling
Kontrolling
főmunkatárs
főmunkatárs

Kontrolling
Kontrolling
Kontrolling
vezető
vezető
vezető
Ügyvéd
Ügyvéd

Vezérigazgató
Vezérigazgató

Jogi előadó
előadó
Jogi

Titkárnő

Közbeszerzési és
fejlesztési referens

Ügyviteli
Ügyviteli és
és stratéstratégiai
giai főmunkatárs
főmunkatárs
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Munkavédelmi
Vezénylés,
szervezés
és irányítás
Szolgáltató

csoport

Környezetvédelmi
kedelmi és személyszállítási
kontrolling
főmunkatárs

Elszámoltatási,keres-

Bevétel-ellenőrzési
Energiagazdálkodási
és ügyviteli
főmunkatárs
csoport

Forgalomfejlesztési
és
Általános
műszaki
Forgalomszervezési
főmunkatárs
csoport

Üzemeltetési
Személyszállítási
csoport
Osztály

Igazgatói
asszisztens

Forgalomellenőrzési,
Anyaggazdálkodási
biztonsági és irányításiüzem
csoport

Autóbusz-állomás
Csurgó
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Autóbusz-állomás
Barcs

Autóbusz-állomás
Marcali

Autóbusz-állomás
Nagyatád

Autóbusz-állomás
Autóbusz-állomás
Tab
Tab

Autóbusz-állomás
Siófok

Autóbusz-állomás
Kaposvár

Személyszállítási
Járműfenntartási
üzem
üzem

Személyszállítási
Műszaki igazgató
igazgató
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Járműjavító
Központi
Tűzvédelmi
telepüzeműhely
Nagyatád
Szolgáltató
meltetés

Járműjavító
műhely Nagyatád

Járműjavító
műhely Siófok
Műhely

Járműjavító
műhely Kaposvár

Járműfenntartási
üzem

Igazgatói
asszisztens

Beszerzés

Készletkezelés

Cikkszám
gazdálkodás

Anyaggazdálkodási
üzem
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Vagyonvédelmi
Munkavédelmi
Járműjavító
Műhely
Szolgáltató
szolgáltató
Siófok

Járműjavító
Tűzvédelmi
műhely
Nagyatád
Szolgáltató

Munkavédelmi
Járműjavító
Műhely
szolgáltató
Siófok

Környezetvédelmi
Járműjavító
műhely
főmunkatárs
Kaposvár

Energiazgadálkodási
Járműjavító
És ügyviteli
műhely
Nagyatád
főmunkatárs

Általános
Járműjavító
műszaki
Műhely
főmunkatárs
Siófok

Általános
műszaki
Járműjavító
és üzemeltetési
műhely
Kaposvár
csoport

Műszaki igazgató
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Járműjavító
Adóügyi
műhely
főmunkatárs
Nagyatád

Pénzügyi,
gazdasági
Járműjavító
főelőadó/k, munkaMűhely
társ,
ügyintéző,Siófok
pénztáros

Járműjavító
Számviteli
műhely
főelőadók
Kaposvár

Gazdasági
csoportvezető
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Humángazdálkodási
főelőadó

Járműjavító
Társadalombiztosítási munkatárs
Nagyatád
műhely

Járműjavító
Számítástechnikai
műszerész/ek
Műhely Siófok

Járműjavító
Bérügyi
főelőadó,
munkatárs
Műhely
Siófok

Anyaggazdálkodási
Számítástechnikai
csoportvezető
üzem

Járműjavító
Számítástechnikai
főelőadó,főmunkatárs
műhely Kaposvár

Igazgatói
asszisztens

Munkaügyi
Járműjavító
és
szociális
munkatárs
műhely Kaposvár

Humán Erőforrás
Járműfenntartási
Gazdálkodási
üzem
csoportvezető

Operatív és
Műszaki igazgató
gazdasági igazgató
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MELLÉKLETEK
1/a. sz. melléklet:

Vezérigazgatói utasítás minta

1/b. sz. melléklet:

Szabályzat minta

2. sz. melléklet:

Munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv

3. sz. melléklet

Munkáltatói jogkör gyakorlása

KAPOS VOLÁN Zrt.
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. változat
70. oldal (74)

1/a. sz. melléklet

/2009. ( ) számú
vezérigazgatói utasítás
A KAPOS VOLÁN Zrt. ügyeleti rendje és a rendkívüli
eseményekkel kapcsolatos eljárás

Előkészítette:

Ellenőrizte:

Jóváhagyta:

vezérigazgató

Hatálybalépés dátuma:

Nyilvántartási szám:

Elosztotta:

Periodikus felülvizsgálat
Előkészítő
(dátum, aláírás)
Ellenőrző
(dátum, aláírás)
Jóváhagyó
(dátum, aláírás)

1. változat
70. oldal (1)
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1. változat
71. oldal (74)

1/b. sz. melléklet

KAPOS VOLÁN Zrt.
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Előkészítette:

Ellenőrizte:

Jóváhagyta:

vezérigazgató

Hatálybalépés dátuma:

Nyilvántartási szám:

Elosztotta:

Periodikus felülvizsgálat
Előkészítő
(dátum, aláírás)
Ellenőrző
(dátum, aláírás)
Jóváhagyó
(dátum, aláírás)

1. változat
1. oldal ()
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2. sz. melléklet
Munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv1

Név: .........................................................................................................................................
Szül.hely: ........................................................ idő: ...............................................................
Szervezet, önelszámoló egység: .............................................................................................
Az alábbi ügyintézők aláírásukkal igazolják a fent nevezett munkavállalónak a leltárfelelősségi megállapodásban foglalt tárgyak tartozását a munkáltatójával szemben.
Megnevezés2

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Tartozás összege3
Ft

A felelős ügyintézők aláírása

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Folyamatban lévő ügyek
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
.........................................., 200.... év..........................hó......nap
......................................................
átvevő
Az igazolásban foglaltakat elismerem, ellene kifogást nem emelek.

......................................................
átadó

1

A leltárfelelősségi megállapodásban foglalt eszközök, tárgyak elszámolását is tartalmaznia kell.
Az autóbuszvezető állománynál kötelező feltüntetni a következő tételeket: autóbusz és tartozékai;
szerszám; üzemanyag, tankolókorong; menetlevél; elszámoltatás.
3
A tartozás tényét az alábbi megjegyzéssel kell igazolni: - nem tartozik, - tartozik.
2
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Munkáltatói jogkör gyakorlása
A szabályozás kapcsán alkalmazott kifejezések:
Munkáltató jogok (alapvető): Munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, javadalmazás meghatározása, a munkaviszonyból eredő
kötelezettségek megszegése esetén a jogkövetkezmények alkalmazása.
Nem alapvető munkáltatói jogok: A munkavégzés egész folyamatára kiterjedő
utasítás adási jog.
1. szint:
vezérigazgató
Közvetlenül, teljes körűen gyakorolja a munkáltatói jogokat.
•

szakterületi igazgatók:
operatív és gazdasági igazgató
személyszállítási igazgató
műszaki igazgató

•

osztályvezető, vagy azzal azonos beosztásban lévők:
személyszállítási osztályvezető
kontrolling vezető
titkárságvezető

•

üzemvezetők:
személyszállítási üzemvezető
járműfenntartási üzemvezető
anyaggazdálkodási üzemvezető

•

csoportvezetők:
gazdasági csoportvezető
számítástechnikai csoportvezető
humán erőforrás gazdálkodási csoportvezető
általános műszaki és üzemeltetési csoportvezető

•

vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozók:
titkárnő
belső ellenőr
jogi előadó
ügyviteli és stratégia főmunkatárs
közbeszerzési és fejlesztési referens
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vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozók:
kontrolling fő/munkatárs
kontrolling főelőadó
asszisztens
belszolgálatos gépkocsivezető
oktatási és minőségirányítási főmunkatárs
postázók

2. szint:

szakterületi igazgatók

2.1. Operatív és gazdasági igazgató
Közvetlenül, teljes körűen gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az igazgatói asszisztens, továbbá az alárendelt szervezeti egységek – gazdasági csoport, számítástechnikai csoport, humán erőforrás gazdálkodási csoport
– munkavállalói felett a csoportvezetők kivételével.
2.2. Személyszállítási igazgató
Közvetlenül, teljes körűen gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az igazgatói asszisztens, továbbá az alárendelt szervezeti egységek – személyszállítási osztály, a személyszállítási üzem, a forgalomellenőrzési és forgalombiztonsági csoport – munkavállalói felett, a személyszállítási osztályvezető,
a személyszállítási üzemvezető kivételével.
A nem alapvető, munkáltatói jogokat gyakorolja az irányítása alá tartozó munkavállalók felett:
személyszállítási osztályvezető
személyszállítási üzemvezető
autóbusz-állomás vezető
forgalomvezető
forgalomellenőrzési, forgalombiztonsági csoportvezető

2.3. Műszaki igazgató
Közvetlenül, teljes körűen gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az igazgatói asszisztens, továbbá az alárendelt szervezeti egységek – általános műszaki és üzemeltetési csoport, járműfenntartási üzem, anyaggazdálkodási üzem – munkavállalói felett, az általános műszaki és üzemeltetési csoportvezető, a járműfenntartási üzemvezető, az anyaggazdálkodási üzemvezető kivételével.
A nem alapvető munkáltatói jogokat gyakorolja az irányítása alá tartozó munkavállalók felett:
általános műszaki és üzemeletetési csoportvezető
járműfenntartási üzemvezető
műhelyvezető
művezető
csoportvezető

