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1. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása 
 

Bevezető 
 

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Szervezeti és Működési Szabályzatának 

(SZMSZ) célja, hogy a társaság tevékenységeinek szervezeti kereteit, általános működési 

szabályait, a vezető és beosztott munkatársak alapvető kötelezettségeit és jogait, valamint a 

társaság vezetőjének főbb feladatait, hatásköreit, együttműködési kötelezettségeit rögzítse. 

Az SZMSZ működést szabályozó alapdokumentumként ad iránymutatást a Társaság dolgozói 

számára. 

Az SZMSZ előírásai nem lehetnek ellentétben a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, 

valamint az alapító okirattal. Az SZMSZ mellékleteként további dokumentumok szolgálnak 

előírásokkal, útmutatásokkal a működést illetően. A Társaság ügyvezetője számára egyes 

speciális területeken szakmai szabályzatok adnak az SZMSZ-nél részletesebb útmutatást a 

tevékenységek végzéséhez.  

A munkavállalók kötelezettségeit jogait, konkrét feladatait, az azokhoz kapcsolódó 

hatásköröket, a munkaszerződés, a tájékoztató, a munkaköri leírás és a hatályos Cégvezetői 

utasítások írják le.  

Az SZMSZ és kapcsolódó dokumentumainak időszakos – legalább évente egyszer – 

felülvizsgálata szükséges. A felülvizsgálat célja a változások dokumentálása és a naprakész 

információk feltüntetésé.   

A felülvizsgálatot az Ügyvezető kérésére lehet elvégezni.   

 

A társaság neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   

A társaság rövidített elnevezése: ZV Nonprofit Kft. 

 

Cégjegyzékszáma:  05 09 026137 

Adószáma:  24708018-2-05 

Statisztikai számjele: 24708018-3811-572-05 

 

Működés időtartama:  a Társaság határozatlan időre alakult 

A társaság székhelye:  3700 Kazincbarcika, 082/21 

 

A társaság telephelyei: 3720 Sajókaza, 082/19. hrsz. 

             3720 Sajókaza, 082/22.hrsz. 

             3720 Sajókaza, 082/23. hrsz. 

             3720 Sajókaza, 082/25. hrsz. 

            3720 Sajókaza, 0101/4. hrsz. 

             3720 Sajókaza,0101/10. hrsz. 
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3780 Edelény, 050/3 hrsz. 

3752 Szendrő, 0428/6 hrsz. 

3800 Szikszó, 069/2 hrsz. 

3600 Ózd, 9255 hrsz. 

3600 Ózd Zrínyi Miklós út 5/A. 

3630 Putnok, 0123/15 hrsz 

3671 Borsodnádasd 058/1 hrsz 

3600 Ózd 7997/3 hrsz 

3700 Kazincbarcika, 175/3 hrsz. 

3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz. 

A társaság jogállása és célja:  
 

A Társaság a 2009.évi CXXII. törvény alapján köztulajdonban álló gazdasági társaság, melyből 

eredően közzétételi kötelezettség  terheli és  a Ptk. szabályaitól eltérő egyéb szabályozás köti. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3.§ (1) bekezdésének megfelelően 

a Társaság ún. átlátható szervezetnek minősül.  

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.) 

9/F.§ (1)-(3) bekezdéses szerint a Társaság a tevékenységét nonprofit jelleggel gyakorolja, a 

társaság ún. nonprofit gazdasági társaságnak minősül.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 19. pontja alapján, a hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati közfeladatnak 

minősül. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött 

közszolgáltatási szerződés útján biztosítja, amely feladatot a 13.§ (6) bek. ill. 35.§ (1) bek. b.) 

pontja szerint a Társaság – a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapján- alvállalkozóként 

lát el. 

Az Alapító rendelkezése szerint a Társaság olyan nonprofit gazdasági társaság, amely a 

környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alapelvek szem előtt tartásával, regionális és 

térségi területen az ellátásra kötelezettek számára, szervezi és ellátja a települési 

önkormányzatok területén fellelhető, illetve képződő települési hulladék kezelését, mely 

magában foglalja a hulladék begyűjtését, szelektív gyűjtését, szállítását, előkezelését, 

tárolását és ártalmatlanítását is. 
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A társaság tevékenységi köre:  
 

Főtevékenység:  3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

 

3700’08  Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

3812’08  Veszélyes hulladék gyűjtése 

3821’08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

3822’08  Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

3831’08  Használt eszköz bontása 

3832’08  Hulladék újrahasznosítása 

3900’08  Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

4221’08  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4299’08  Egyéb máshova nem sorolt építés 

4677’08  Hulladék-nagykereskedelem 

4941'08  Közúti áruszállítás 

5210'08  Raktározás, tárolás 

5221'08  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

5224'08  Rakománykezelés 

5229'08  Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 

7211'08  Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 

7219'08  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

7490’08  Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7712'08  Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

7739'08  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

8130'08  Zöldterület-kezelés 

7021’08  PR, kommunikáció 

7022’08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7311’08  Reklámügynöki tevékenység 

8230’08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

9329’08  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

A Társaság tagjai és jegyzett tőkéje  
Alapító:  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

 

A társaság törzstőkéje:960.419.169.-Ft, azaz_kilencszázhatvanmillió négyszáztizenkilencezer 

egyszázhatvankilenc  forint, mely 100 %-ban pénzbeli hozzájárulásból áll;  
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A Társaság cégjegyzése, képviselete, a képviselők aláírási joga: 
 

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a 

kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan 

írja alá a nevét hiteles aláírási címpéldányának megfelelően. 

 

A Társaság külön okiratban feljogosított munkavállalói az SZMSZ-ben megjelölt ügykörükben 

együttesen jogosultak a Társaság képviseletére és cégjegyzésére. 

 

Az együttes képviseletre és cégjegyzésre feljogosított munkavállalók: 

- Gazdasági igazgató 

- Szolgáltatási igazgató 

 

 

A képviseletre jogosult munkavállaló képviseleti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra. 
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2. A Társaság külső szervezeti kapcsolatai 

 Az Alapító 
 

A  Társaságnál taggyűlés nem működik- a taggyűlés jogait és kötelezettségeit az Alapító 

gyakorolja. 
 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések 
 

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntés;  

- vagyonkimutatás jóváhagyása;  

- törzstőke felemelése, leszállítása;  

-  az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;  

-  olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyleteknek a jóváhagyása, - beleértve a hitel 

felvételéről való döntést is - melynek értéke a 100.000.000,-Ft-ot (Százmillió forintot) 

meghaladja;   

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy 

azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;  

- ügyvezetővel, a felügyelő bizottság tagjával, a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény 

érvényesítéséről való döntés, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a 

társaság képviseletéről; 

- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és 

szétválásának elhatározása, valamint gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, 

gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása; ideértve a gazdálkodó 

szervezet átalakulása, egyesülése, szétválása ügyében történő döntéshozatalt, továbbá 

mindazon ügyeket, melyekben a Társaság ügyvezetőjének személyes érintettsége fennáll. 

- alapító okirat módosítása; 

- a felügyelő bizottság megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;  

- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;  

- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 

- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 

- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 

- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 

- üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 

- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 

megvizsgálásának elrendelése; 

- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 

tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 

- döntés azon az ügyekben, melyeket törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal; 
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A szerződések, illetve jogügyletek értékhatárának számítása során az ellenszolgáltatás 

általános forgalmi adó nélkül számított értékét, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci 

vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.  

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 

kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított arányos összegét kell alapul venni.  

 
Az alapító és jogosítványai 
 

Az alapítói jogokat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

legfőbb szerve, a Társulási Tanács gyakorolja. 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk. és jelen 

alapító okirat az alapító hatáskörébe utal, így különösen döntés minden olyan jogügyletről, 

amely által a társaság 100 millió forintot meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet 

vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat.  
 

Jelen alapító okirat vonatkozásában az értékhatárhoz kötött jogügyletek esetében az ügylet 

évenkénti, nettó értékét kell alapul venni. 

Az értékhatár számítása során, figyelmen kívül kell hagyni azon jogügyleteket, melyeket a 

társaság olyan gazdálkodó szervezettel köt, melyben társasági részesedéssel rendelkezik. 
 

Az alapító évente napirendre tűzi a vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett 

munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselő részére megadható felmentvény 

tárgyában.  

A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt 

időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 

végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy 

a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak. 
 

Az alapító a Ptk.-ban és az alapító okiratban az alapító hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben 

jogosult eljárni. A gazdasági társaságot érintő ügyeket – a társaság ügyvezetőjének javaslatára 

– az alapítót képviselő Társulási Elnök terjeszti a Társulási Tanács elé. 

Felügyelő Bizottság  
 

Az alapító az ügyvezetés ellenőrzésére a 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (2) bek. második fordulata 

alapján 5 tagból álló felügyelő bizottságot hozott  létre, mely testületként jár el.  

  
Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a 

társasági szerződésbe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 

gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja az alapítói ülést, és javaslatot tesz 

annak napirendjére. 
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A felügyelőbizottság köteles az Alapító, mint döntéshozó szerv elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni. 

  

A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, 

a vezető tisztségviselőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság 

fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

  

A felügyelő bizottság a véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésein hozott 

határozatával írásban gyakorolhatja. A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a 

társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni; 
 

Könyvvizsgáló  
 

A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot 

az Alapító felé. 

A könyvvizsgáló feladata a társaság gazdálkodásával kapcsolatos könyvvezetési és számviteli 

előírások betartásának, a közölt adatok valódiságának ellenőrzése, és a hitelesítés. 

Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a Társaság irataiba, 

számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a felügyelőbizottság 

tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, 

pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. 

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely 

veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt 

észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett 

tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az 

ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának - döntéshozatalához szükséges 

intézkedések megtételét.  

Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről 

a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. 

 

Jogi képviselő: 
 

Feladata a Társaság teljeskörű és általános jogi képviseletének ellátása bíróságok, hatóságok 

és egyéb személyek előtt. Ennek keretében jogi tanácsot ad, együttműködik a 

Társaság alkalmazásában álló vezető beosztású munkavállalókkal, ill. a Társasággal 

vállalkozási-, megbízási- vagy egyéb polgári jogi szerződéses viszonyban álló, a 

Társaság tevékenységét támogató partnerekkel. 

 A Társaság érdekében okiratokat szerkeszt, jogszabály által előírt esetben 

azokat   ellenjegyzi,  és szükség szerint elektronikus okirati formába alakítja. 
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A Társaság követeléseit érvényesíti, és az ehhez szükséges eljárásokban (fizetési 

meghagyások, peres- és végrehajtási eljárás) a jogi képviselet ellátja. 

A Társaság létesítő okiratának módosítása, karbantartása érdekében a szükséges okiratokat 

előkészíti, ellen jegyzi és a cégeljárásban a jogi képviselet ellátja. 

Közreműködik a belső szabályzatok, utasítások készítésében. Az üzleti partnerektől beérkező 

szerződési ajánlatokat véleményezi. 

A Társaság tevékenységével összefüggő egyedi szerződéseket szerkeszt és ellenjegyez. 

Ellátja a Társaság jogi képviseletét munkaügyi- és közigazgatási perekben. 

Szakmailag együttműködik a Társaság Alapítójával (jogi képviselővel ill. alapítói jogokat 

gyakorló testülettel, annak képviselőjével, a felügyelő bizottsággal) továbbá a Megbízó 

vagyoni részvételével működő gazdasági társasággal. 
 

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató:  
 

Foglalkozás- egészségügyi alapszolgáltatási tevékenység keretében az alábbi feladatokat 

köteles elvégezni: 

- külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok, valamint az 

ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése; 

- külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott 

expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása; 

a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált 

vizsgálata évente legalább egy alkalommal, vagy változás bekövetkezéskor soron kívül; 

-  külön jogszabályban előírtak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás; 

- külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok 

ellátása; 

- a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő 

kérdésekkel összefüggő felvilágosítása; 

- külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos 

feladatok; 

- a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása; 

-  a Társaság  munkavállalóinak fogadása rendelési időben  

-  külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó 

közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata 
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Közreműködik a Társaságnak a munkavédelméről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározott munkáltatói feladatai ellátásban, különösen: 

- a munkahelyi veszélyforrások feltárásában; 

- foglalkozás- egészségügyi, fiziológiai, - ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában; 

- a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában,  

- a sürgős orvosi ellátás megszervezésében az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében; 

- a foglalkozási rehabilitációban; 

- a munkáltatói katasztrófa megelőző, - elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások 

rehabilitációs tervének kidolgozásában. 

 

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval a munka- és tűzvédelmi szakember tartja a 

kapcsolatot szervezetben. 

Adatvédelmi megbízott:  
Feladatai:  

- közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában, 

- ellenőrzi a 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, 

valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az 

adatbiztonsági követelmények megtartását, 

- kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén 

annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt, vagy az adatfeldolgozót, 

- elkészíti az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, 

- elkészíti az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentéseket, 

- vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást, 

- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról, 

- közreműködik és segítséget nyújt a közérdekű adatkérések teljesítésében, 

- közreműködik az Adatkezelő közzétételi kötelezettségének teljesítésében, 

- az adatvédelmi szabályok figyelemmel kísérése, változások jelzése az adatkezelőnek, 

- javaslattétel az adatvédelmi eljárások változtatására, a jogszabályváltozásoknak 

megfelelően, valamint a változtatások átvezetése az adatvédelmi szabályzatban. 
 

Az adatvédelmi megbízottal  a HR csoportvezető tartja a kapcsolatot szervezetben. 
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3. A munkaszervezetre vonatkozó általános jogok és 

kötelezettségek 
 

A társaság munkavállalóinak jogai: 
 

a) Megismerni a társaság terveit és célkitűzéseit, a Munka Törvénykönyvében 

szabályozott módon részt venni azok kialakításában és munkájával összefüggő 

javaslatait megtenni.  

b) Végzett munkájáért a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés és a belső 

szabályzatok alapján részére járó bért, keresetet, juttatást, kedvezményt 

megkapni.  

c) Megkövetelni az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosítását. 

d) A munkáltatói utasítást nem teljesíteni, ha annak végrehajtása jogszabályba 

vagy munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. 

A társaság valamennyi munkavállalójának kötelessége a saját 

munkaterületén: 
 

e) Jogait rendeltetés szerűen és a társaság érdekeinek megfelelően gyakorolni, 

munkáját a társaság vezetőivel és munkavállalóival együttműködve végezni. 

f) A legjobb tudásával elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és 

eredményes teljesítését. 

g) A munkakörével összefüggő jogszabályokban, belső szabályzatokban és 

utasításokban foglalt előírásokat megismerni, azokat munkavégzése során 

maradéktalanul alkalmazni, végrehajtásukat elősegíteni és ellenőrizni. 

h) Munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint általában 

olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne 

veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen 

megítélést ne idézzen elő. 

i) A munka- és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonságtechnikai előírásokat 

megismerni, betartani, az időszakos oktatáson és vizsgákon részt venni. 

j) Munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni, a 

technológiai-, munkarend-, munka-és bizonylati fegyelmet megtartani. 

k) Munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel eltölteni, 

munkaköri feladatait az előírt határidőre és jó minőségben végrehajtani, 
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munkakörével járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen 

ellátni. 

l) A felettese által kiadott munkát a kívánt időben megkezdeni, a vonatkozó 

jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, legjobb tudása szerint 

határidőre végrehajtani és tevékenységéről felettesének beszámolni. 

m) A Munka Törvénykönyve, illetve munkaszerződése alapján – különösen 

indokolt esetben – munkakörébe nem tartozó munkát, illetve állandó 

munkahelyén kívüli munkát is elvégezni. 

n) Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, 

testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

o) Az utasítást adó figyelmét felhívni, ha az utasítást végrehajtása kárt idézhet elő 

és a munkavállaló ezzel számolhat (az utasítás teljesítését azonban nem 

tagadhatja meg). 

p) Vezetőjének bejelenteni a további munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló 

jogviszony létesítését. 

q) Munkája során tudomására jutott, személyekre, illetve a társaságra vonatkozó 

olyan információkat, melyek a cég gazdasági érdekeit sérthetik, üzleti titokként 

kezelni. 

r) Szakmai felkészültségét folyamatosan fejleszteni, az előírt szakmai 

oktatásokon, továbbképzéseken részt venni, munkája ellátásához szükséges és 

előírt szakképesítést megszerezni. 

s) A munkavégzés során észlelt hiányosságokat feltárni és a munkamódszerek 

továbbfejlesztését kezdeményezni. 

t) A társaság tulajdona védelmével kapcsolatos előírásokat maradéktalanul 

betartani, a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, gépeket, 

felszereléseket, anyagokat gondosan kezelni, csak a társaság érdekében 

felhasználni, illetve hasznosítani (a jogtalan használattal a társaságnak okozott 

kárt a munkajog szabályai alapján kell megtéríteni). 
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4. A társaság belső szervezeti felépítése 
 

A társaság szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Ügyvezető  
 

A társaság ügyvezetője 2013. augusztus 26. napjától 2022. szeptember 11.napjáig terjedő 

időre:  

név :     Sztupák Péter 

lakcím:    3700 Kazincbarcika, Ménes utca 11.  

anyja neve:    Virág Ibolya 

születési hely, idő:  Kazincbarcika, 1979. 04. 15. 

adóazonosító jel:  8410112620 

 

Az Ügyvezető ezen tisztségét munkaviszony keretében látja el, díjazásáról, illetve 

munkabéréről az alapító jogosult dönteni. Munkaviszony keretében ellátott ügyvezetői 

tisztség esetén az ügyvezető felett a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, a 

kártérítési igények érvényesítésével összefüggő munkáltatói jogokat az alapító, az egyéb 

munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. 

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja.  

A társaság ügyeinek intézését és képviseletét az alapító által megválasztott ügyvezető látja 

el. Amennyiben a Ptk. eltérően nem rendelkezik az ügyvezető feladata különösen: 

- képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, 

-  kialakítja a társaság munkaszervezetét, elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 

illetve a jogszabály által a társaság működéséhez kapcsolódóan előírt további 

szabályzatokat; 

- amennyiben nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe, meghozza a társaság 

gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket; 

- kidolgozza és a felügyelő bizottság jelentésével együtt az alapító elé terjeszti a társaság 

éves mérlegét, vagyonkimutatását és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot; 

- az alapító és a felügyelő bizottság elé terjeszti évente legalább egyszer a társaság 

ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló beszámolót 

- megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat külső vagy a társaság belső ellenőrzését 

végző szervek megállapításai megkövetelik; 

- gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről; 

- javaslatot tesz a felügyelő bizottság egyetértésével az alapító felé a könyvvizsgáló 

szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére; 

- dönt minden olyan jogügyletről, - a hitelfelvételt is ide értve - amely által a társaság 50 

millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló 

kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat; 
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- a felügyelő bizottság hozzájárulásával, az alapító Társulási Tanács értesítését követően 

dönt minden olyan jogügyletről, - a hitelfelvételt is ide értve - amely által a társaság 50 

millió forintot meghaladó, azonban 100 millió forintot meg nem haladó mértékben 

vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, 

vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat; 

- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., illetve az alapító az ügyvezető részére előír; 

- dönt a Társaság által alapított gazdálkodós szervezetnél mindazokban az ügyekben, 

melyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe; 

 

 Az ügyvezető közvetlen irányítása alá tartozó munkakörök:  

 

- Gazdasági igazgató 

- Szolgáltatási igazgató 

- Üzemeltetési igazgató 

- Környezetvédelmi Igazgató 

- HR és kommunikációs csoportvezető 

- Titkárságvezető 

- Jogi képviselő  

- Műszaki koordinátor 

- Projektmenedzser 

- Adatvédelmi megbízott 
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A Gazdasági igazgatóság általános leírása, szervezeti felépítése, 

vezetőinek felelősségi területi 
 

A Gazdasági igazgatóság általános leírása: 
 Gazdasági csoport működési tevekénységek célja: 

- A társaság gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységének elvégzése, különös 

tekintettel az alábbiakra: 

- kimenő számlák készítése 

- házipénztár működtetése 

- vevői követelések behajtásában való közreműködés 

- szállítói tartozások nyilvántartása,  pénzügyi rendezése 

- költségvetési fizetési kötelezettségek rendezése 

- együttműködés a számviteli szolgáltatóval 

 

 Eredményességi mutatók: 

 A társaság pénzügyi  egyensúlyának megléte, 

 A költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítése 

 Főbb szabályozóknak és jogszabályoknak való folyamatos megfelelés. A társaság 

gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának megvalósulása.  

 Belső kapcsolódási pontok: A cég szervezeti egységeinek vezetői 

 Főbb külső kapcsolódási pontok: a szakterületen a társszervekkel, hatóságokkal, 

pénzintézetekkel. BMH: Kapcsolatot tart együttműködik a megyei közszolgáltatóval és 

a NHKV Zrt vel.  

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések: számviteli törvény, adótörvények 
 

 Gazdasági igazgató 
 

 Közvetlen felettese: Ügyvezető 

 Távollétében helyettesíti: Ügyvezető, pénzügyi asszisztens 

 Irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök: számlázó-pénztáros, pénzügyi 

asszisztens 

 

 Egyéb főbb felelősségi területek:  

- A társaság gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységének megszervezése, 

irányítása és felügyelete. 

- Kapcsolattartás a számviteli szolgáltatást végző társasággal, a Kft könyvelésének, 

analitikus nyilvántartásainak, adóbevallásainak mérleg- és eredménykimutatásának  

és mellékleteinek folyamatos, ill. határidőre történő elkészítése érdekében. 

-  A bizonylati fegyelem betartásának felügyelete. 

- A számviteli szabályzatok elkészítése, aktualizálása. 

- A pénzforgalom megszervezése, ellenőrzése, bank- és hitelügyek intézése. 
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- A költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek  teljesítése.  

- A társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának 

elősegítése.  

- A társaság eszközeinek leltározásának megszervezése 

- A társaság pénzügyi tervezési és ellenőrzési rendszerének kidolgozása, a működés 

értékelése és folyamatos javítása. A tervek teljesítésének figyelemmel kisérése és 

értékelése. 

- Kapcsolattartás a bankokkal, pénzintézetekkel. 

- Gondoskodás a házipénztár működéséről és ellenőrzéséről. 

- A vevői tartozások behajtásáról és szállítói követelések teljesítéséről való 

gondoskodás. 

- A társaság statisztikai adatszolgáltatásáról való gondoskodás. 

- Kapcsolatot tartás a szakterületen a társszervekkel, hatóságokkal, 

- Erre vonatkozó megbízás esetében képviseli a Társaságot a szakterületét érintő 

egyeztetéseken. 

- A rendelkezésére álló anyagi juttatások ösztönző felhasználása, havi bérfeladás 

elkészítése, teljesítménybérek, jutalmak felosztása. 

- Az Ügyvezető által kijelölt projektekben való részvétel, projektek irányítása.  

- Az Ügyvezető által delegált egyéb feladatok ellátása.  

- Felel az üzleti titok megőrzéséért és a társaság érdekeinek érvényesítéséért.  

- Kapcsolattartás a külső szolgáltatóval a bér- és a társadalombiztosítási feladatok 

tekintetében 

- Társaság tevékenységeire, eszközeire, vagyonára vonatkozó biztosítási ajánlatok 

megkérése, döntés előkészítő összegzés elkészítése. Szerződött biztosító 

társaságokkal kapcsolattartás, káresemények ügyleteinek intézése. 

- A szabadságok kiadásának és a helyettesítések biztosítása. 

- A rendelkezésére álló anyagi juttatások ösztönző felhasználása, havi bérfeladás 

elkészítése, teljesítménybérek, jutalmak felosztása  

- Az ügyvezető által kijelölt projektekben való részvétel, projektek irányítása, az 

ügyvezető által delegált egyéb feladatok ellátása. 

- Felelős a vonatkozó utasítások betartásáért, ellenőrzéséért. 

- Felelős az üzleti titok megőrzéséért, a társaság érdekeinek érvényesítéséért. 

- A vezetőség tagjaként közvetlenül járul hozzá a vállalat stratégiájának és 

eredményeinek megfogalmazásához és megvalósításához 

- Felelős a rábízott csapatért, emberközeli menedzsmentet képvisel és alkalmazza a 

bevonó menedzsmentet. 

- Szorosan együttműködik az ügyvezetővel, igazgatókkal és a vállalat középvezetőivel. 

- Jó kapcsolattartó, dinamikus, feladati megfelelő elvégzésére motivált, pontos, 

valamint felelősségérzettel és a vállalat által meghatározott vezetői 

kompetenciákkal rendelkezik. 
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- - Távolléte esetén, munkatársaival előzetesen tervezi és megszervezi területe 

tevékenységét. Feladatait szükség szerint delegálja egy, a helyettesítésére 

feljogosított munkavállalóra. 
 

Gazdasági Csoport 
 

Számlázó-pénztáros 
 Közvetlen felettese: Gazdasági igazgató 

 Távollétében helyettesíti: Pénzügyi asszisztens 

 Főbb felelősségi körök: kimenő számlák készítése, házipénztár kezelése 

 

 Főbb feladatok a számlázás tekintetében: 

- Számlázás alapjául szolgáló szerződések nyilvántartása. A számlázó programban a 

partner és cikktörzs kialakítása, nyilvántartása, karbantartása.  

- Alap tevekénységből adódó Szolgáltatási díjról számla kiállítása a BMH felé. 

- Hulladékkezelési és beszállítási szerződés alapján a történő számlázás 

- Szállítási igazolás alapján többlethulladék számlázás  

- Konténer bérleti – és mozgatási  díj számlázása 

 

 Főbb feladatok a Kft pénztárának a kezelése tekintetében: 

- Napi működéshez szükséges pénztárkészlet  biztosítása banki készpénz felvétel 

kezdeményezésével , címletjegyzék megadásával 

- Mérlegházi bevételek bevételezése heti rendszerességgel.  

- Készpénzes bérkifizetéshez kapcsolódó feladatok koordinálása  

- Munkába járás és kiküldetés vezető által igazolt költségeinek kifizetése. 

- Elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása, az azokkal való elszámoltatás,  

- Készpénzes beszerzések kifizetése. 

- Pénzkezelési szabályzatban meghatározott limit betartása 

- Szigorú számadású nyomtatványok rendelése, nyilvántartása. 

- Leltározásban, selejtezésben való részvétel 

 

Pénzügyi asszisztens 
 

 Közvetlen felettese: Gazdasági igazgató 

 Távollétében helyettesíti: számlázó-pénztáros 

  Főbb felelősségi körök: szállítói tartozások, vevői követelések kezelése 

 

 Főbb feladatok: 

- Beérkező számlák iktatása, igazoltatása 

- Esedékesség figyelemmel kisérése, banki utalásra előkészítés 

- Vevői követelések figyelemmel kisérése 

- Fizetési felszólítások készítése 
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- Lejárt követelések behajtásra való átadása, megtérülések nyomon követése 

- Tárgyi eszközük használatba vételi jegyzőkönyvének elkészítése 

- Leltározásban, selejtezésben való részvétel 
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Szolgáltatási Igazgatóság általános leírása, szervezeti felépítése, 

vezetőinek felelősségi területi 
 

 A Szolgálgatási Igazgatóság általános leírása: 
 

 Az igazgatóság működési tevekénységek célja: 

  A BMH által kijelölt működési területen hulladék közszolgáltatási feladatok 

alvállalkozóként történő ellátása és egyéb hulladékszállítási feladatok megvalósítása.  

 Főbb felelősségi területek: Hulladékszállítás eredményes működtetése,  

 Eredményességi mutatók: beszállított hulladékok mennyisége, szolgáltatással 

kapcsolatos panaszbejelentések száma, bírságmentesség 

 Szervezeti kapcsolódások: a társaság teljes egészével. 

 Főbb külső kapcsolódási pontok: BMH Nonprofit Kft., MEKH stb. 

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések (A tevékenysége szabályozói 

keretrendszere) Alvállalkozói szerződés, HT, OHKT, vonatkozó rendeletek. 

 

 

Szolgáltatási Igazgató:  

 

 Irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 

 Szállítási csoport  

 Kontrolling csoport  

 

 Közvetlen felettese:    Ügyvezető 

 Távollétében helyettesíti:   megbízott igazgató 

 

Főbb felelősségi körök, feladatok:  

 

- Koordinálja és ellenőrzi az alá rendelt szervezeti egységek munkáját, gazdálkodását. 

- Biztosítja a társaság által végzett tevékenységek, szolgáltatások szakszerűségének, 

jogszerűségének feltételeit az általa irányított szervezeti egységek vonatkozásában.  

- Gondoskodik az önálló szervezeti egységeknél a biztonságos munkavégzés feltételeinek 

teljesüléséről. 

- Gondoskodik a szakterületére vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok 

megismertetéséről és maradéktalan betartatásáról, folyamatosan figyelemmel követi a 

jogszabályok változását. 

- Maradéktalanul elvégzi a BMH-val kötött alvállalkozói szerződésben rögzített szolgáltatási 

feladatokat. 

- Biztosítja a települési szilárd hulladék kezelési tevékenység végzéséhez szükséges elméleti, 

jogi ismeretek naprakész ismeretét, alkalmazását, folyamatosan figyelemmel kíséri a 

területét érintő jogszabályváltozásokat, eljár a jogszabályokból és azok változásaiból 
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adódó feladatok, teendők előkészítése, valamint azok végrehajtása érdekében.  

- Elkészíti az Alapító, a Felügyelő Bizottság, a felügyelet vagy az ügyvezető által igényelt, 

szakterületére vonatkozó kimutatásokat, elemzéseket, jelentéseket, 

- Biztosítja a rendelkezésre álló források költségtakarékos, hatékony felhasználását, az 

eredményes gazdálkodás érdekében. 

- Szakterülete vonatkozásában gondoskodik az előírt szakképesítéssel rendelkező dolgozók 

alkalmazásáról, vagy a szükséges képesítés továbbképzéssel való megszerzéséről az 

érintett dolgozók beiskolázása révén. 

- Gondoskodik a szakterületét érintő pályázatok elkészítéséről, más szervezeti egységek 

pályázatainak szükséges szakmai támogatásáról. 

- Biztosítja a hozzárendelt szervezeti egységekhez kapcsolódó beruházások körültekintő 

műszaki előkészítését, engedélyezését, megvalósításának ellenőrzését, utólagos 

elszámolását, költségelemzését. 

- Folyamatos kapcsolattartás a BMH képviselőivel.  

- Működési területét érintő önkormányzati kapcsolattartás. 

- Képzések összesítése, képzési igények továbbítása az illetékes vezető felé. 

- A rendelkezésére álló anyagi juttatások ösztönző felhasználása, havi bérfeladás 
elkészítése, teljesítménybérek, jutalmak felosztása. 

- Kapcsolatot tart a szakterületen a társszervekkel. Erre vonatkozó megbízás esetében 

képviseli a Társaságot a szakterületét érintő egyeztetéseken, bejárásokon. 

- A szabadságok kiadásának és a helyettesítések biztosítása. 

- A rendelkezésére álló anyagi juttatások ösztönző felhasználása, havi bérfeladás 
elkészítése, teljesítménybérek, jutalmak felosztása  

- Az ügyvezető által kijelölt projektekben való részvétel, projektek irányítása, az ügyvezető 

által delegált egyéb feladatok ellátása. 

- Felelős a vonatkozó utasítások betartásáért, ellenőrzéséért. 

- Felelős az üzleti titok megőrzéséért, a társaság érdekeinek érvényesítéséért. 

- Együttműködik a társaság szervezeti egységeinek vezetőivel. 

- A vezetőség tagjaként közvetlenül járul hozzá a vállalat stratégiájának és eredményeinek 

megfogalmazásához és megvalósításához 

- Felelős a rábízott csapatért, emberközeli menedzsmentet képvisel és alkalmazza a bevonó 

menedzsmentet. 

- Szorosan együttműködik az ügyvezetővel, igazgatókkal és a vállalat középvezetőivel. 

- Jó kapcsolattartó, dinamikus, feladati megfelelő elvégzésére motivált, pontos, valamint 

felelősségérzettel és a vállalat által meghatározott vezetői kompetenciákkal rendelkezik. 

- Távolléte esetén, munkatársaival előzetesen tervezi és megszervezi területe 

tevékenységét. Feladatait szükség szerint delegálja egy, a helyettesítésére feljogosított 

munkavállalóra. 
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Szállítási csoport  
 
 

 Közvetlen felettese:   Szállítási csoportvezető 

 Távollétében helyettesíti:  diszpécser 

 Az irányítása alatt lévő munkakörök:  

o diszpécser,  

o gépkocsivezető,  

o rakodó,  

o adminisztrátor 

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések: A Munka Törvénykönyve, illetve a 

munkakörre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint 
 

Főbb felelősségi körök, feladatok: 

 

- A szállítási folyamatok zavartalan működésének biztosítása, a változások figyelemmel 

kísérése, a szállítási folyamatok fejlesztése. 

- A hulladékszállítással kapcsolatos teendők (járatterv, ürítési szabályok, vezénylés, 

elszámoltatás stb.) kidolgozása, ellátása, betartatása. 

- A személyi és eszközállományok igények szerinti legoptimálisabb egymás mellé rendelése 

(vezénylés). 

- Közvetlen beosztottak munkájának koordinálása, összehangolása, együttműködések 

zavartalan biztosítása, szabadságok kiadásának ütemezése, éves szabadságterv 

elkészítése. 

- A járatok feladat végrehajtás közbeni helyszíni ellenőrzése, ellenőrzési jegyzőkönyv 

vezetése. 

- Szolgáltatással kapcsolatos hibák, károkozások dokumentált kivizsgálása.   

- A gépjármű állomány műszaki állapotának, a napi felülvizsgálatok és karbantartások 

végrehajtásának ellenőrzése, ellenőriztetése a gépjárművezetőkkel, szükség esetén 

karbantartási, javítási igény jelzése a karbantartási csoport felé.  

- Az észlelt hibák, hiányosságok, károkozások jelzése a szolgáltatási igazgató felé. 

- A járműfenntartó (szervíz) részleggel (karbantartási  csoport és/vagy külső vállalkozó) 

együttműködve elősegíteni a tervszerű karbantartást, a járművek hatósági vizsgáztatása 

érdekében, valamint az üzemképesség és forgalombiztonság szintjének állandó emelése 

érdekében. (hibajelzés)  

- Kötelező szervizek, eseti meghibásodások jelzése a karbantartási csoport felé 

- A diszpécser által gyűjtött menetlevelek időszakos ellenőrzése. 

- Gépjárművezetői kártyák ellenőrzése, időszakos mentések és ellenőrzések (Ózd telephely) 

- A rendelkezésére álló anyagi juttatások ösztönző felhasználása, havi bérfeladás 

elkészítése, teljesítménybérek, jutalmak felosztása. 

- Szállítással kapcsolatos adatgyűjtések és adatszolgáltatások (pl. MEKH adatszolgáltatás, 
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NHKV, KSH stb.) folyamatos megvalósítása. 

- A vonatkozó utasítások betartása, betartatása. 

- Munkavédelmi védőeszközök, illetve munkaruhák, védőital elosztása munkavállalók 

részére, védőruházat használatának ellenőrzése. 

- Felelős az üzleti titok megőrzéséért, a társaság érdekeinek képviseletéért, 

érvényesítéséért. 

- Hulladékgyűjtő szigetek felügyelete, begyűjtés megszervezése. 

- Felelős az üzleti titok megőrzéséért, a társaság érdekeinek képviseletéért, 

érvényesítéséért. 

- A szolgáltatási igazgató által delegált egyéb feladatok elvégzése. 

 

A Kontrolling csoport általános leírása, szervezeti felépítése, felelősségi területi: 
 

 A Kontrolling csoport általános leírása: 
 

 A csoport működési tevekénységek célja: 

 

- a gazdasági eredmények létrehozása, az ehhez szükséges döntések meghozatalánál 

tanácsot adnak az ügyvezetőnek, megtervezik a vállalat hosszútávú célkitűzéseit. 

- vezetőséggel összehangolva megállapítják a célkitűzéseket, döntéseivel 

hozzájárulnak a vállalati eredmények növekedéséhez. 

 

Kontrolling csoport 
 

 Közvetlen felettese:   Szolgáltatási igazgató 

 Távollétében helyettesíti:  megbízott munkatárs 

 Irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök: - 

 Eredményességi mutatók: 

- A társaság időszakos kontrolling jelentésének elkészítése 

 Belső kapcsolódási pontok 

-  A cég szervezeti egységeinek vezetői 

 Főbb külső kapcsolódási pontok: 

- A vállalat indirekt beszállítói 
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 Egyéb főbb felelősségi területek:  

- Célkitűzések meghatározása a vezetőséggel összhangban, a vezetőkkel évente 

megállapítja és felépíti a vállalat megbízható és helytálló, ambiciózus célkitűzéseit 

minden mutatószám tekintetében. Garantálja az adatok megbízhatóságát és a 

tervezés minőségét. 

- Követi, elemzi a vállalat eredményeit, javaslatot tesz a vezetőségnek az 

eredménymutatók javítására 

- A kimutatások, statisztikák, elszámolások határidőben való továbbítása. 

- Kontrolling adatbázis kiépítése, fejlesztése és üzemeltetése, adatellenőrzési 

feladatok ellátása, társterületek részéről a kontrolling adatbázishoz szükséges 

adatszolgáltatás biztosítása. 

- Gépjárművezetői kártyák ellenőrzése, időszakos mentések és ellenőrzések 

(Sajókaza telephely) 

- A beérkező számlák ellenőrzése, és a megfelelő költséghelyre való besorolása. 
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Az Üzemeltetési Igazgatóság általános leírása, szervezeti felépítése, 

vezetőinek felelősségi területi:  
 

Az Üzemeltetési Igazgatóság általános leírása: 
 

 Az igazgatóság működési tevekénységek célja: 

 

- Sajókazai Hulladékkezelő Centrumba beérkező -közszoláltatási és egyéb nem veszélyes-

hulladékok kezelése és/vagy ártalommentes elhelyezése, hasznosítása.  

- Kiszolgáló létesítmények folyamatos működtetése.  

- A Hulladéklerakó üzemeltetése, szakmai munkájának irányítása. 

- A vállalat facility menedzsmentjének a biztosítása. 

- A létesítmény- és eszközpark megóvása, ezen belül társasági szintű tervszerű megelőző 

karbantartási, illetve hibaelhárítási feladatok ellátása. 

- Közfoglalkoztatásban részt vevő munkatársak foglalkoztatása. 

- Őrzés-védelem 

- Üzemi gyártásellenőrzési rendszer működtetése. 

- SHC reklamációk kivizsgálása és kezelése.  

- Beszerzési folyamatok irányítása 

 

 Eredményességi mutatók: tömegkorlátok teljesítése, beszállított és feldolgozott 

hulladékok aránya, haszonanyagok mennyisége, lerakási járulék, termék értékesítés, 

kezeléssel kapcsolatos panaszbejelentések száma, keletkező veszélyes hulladékok 

mennyisége, bírságmentesség  

 Szervezeti kapcsolódások: a társaság teljes egészével. 

 Főbb külső kapcsolódási pontok: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás, NHKV ZRt, BMH Nonprofit Kft., Hatóságok, Önkormányzatok, 

Megrendelők, egyéb kezelők és átvevők, laboratóriumok, haszonanyag átvevők, 

tanúsító, Foglalkoztatási Osztály, NAV, foglalkozás- egészségügyi szolgáltató, hulladék 

szállítók, MEKH, KSH, szakszervizek,  

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések (A tevékenysége szabályozói 

keretrendszere: Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi normák, BMH Nonprofit Kft-

vel kötött alvállalkozói szerződés, NHKV Zrt. által kiadott OHKT és egyéb utasítások, 

szabványok 
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Üzemeltetési igazgató 
 

Irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 

 Elhelyezési és hasznosítási csoport 

 Karbantartó csoport  

 Munka- és tűzvédelmi szakember 

 Beszerzés, közbeszerzési tanácsadó 

 

 Őrzés-védelem megszervezése a társaság tevékenységeihez és telephelyeihez 

igazodva, folyamatos kapcsolattartás az alvállalkozóval. 

 Épület-takarítás megszervezése a társaság székhelyén és telephelyein. 

 Hóeltakarítási, síktalanítási feladatok megszervezése a társaság telephelyein. 

 Zöldfelület karbantartás a telephelyeken. 

 Munka- tűz és egészségvédelmi feladatok koordinálása. 

 Biztosítja a beszerzésekkel kapcsolatos szerződések naprakészségét. 

 Folyamatosan keresi a lehetőségeket az alacsonyabb beszerzési árak elérésének 

érdekében. 

 A mindenkor hatályos beszerzési szabályzatban leírtak szerint jár el. 

 Beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyek, dokumentumok, időpontok, 

határidők biztosítása. 

 közbeszerzési tanácsadóval közvetlen kapcsolatot tart 

 Az ügyvezető által kijelölt projektekben való részvétel, projektek irányítása, az 

ügyvezető által delegált egyéb feladatok ellátása. 

 A vezetőség tagjaként közvetlenül járul hozzá a vállalat stratégiájának és 

eredményeinek megfogalmazásához és megvalósításához 

 Távolléte esetén, munkatársaival előzetesen tervezi és megszervezi területe 

tevékenységét. Feladatait szükség szerint delegálja egy, a helyettesítésére feljogosított 

munkavállalóra. 

 A szabadságok kiadásának és a helyettesítések biztosítása. 

 A rendelkezésére álló anyagi juttatások ösztönző felhasználása, havi bérfeladás 

elkészítése, teljesítménybérek, jutalmak felosztása  

 Felelős a vonatkozó utasítások betartásáért, ellenőrzéséért. 

 Felelős az üzleti titok megőrzéséért, a társaság érdekeinek érvényesítéséért. 

 Felelős a rábízott csapatért, emberközeli menedzsmentet képvisel és alkalmazza a 

bevonó menedzsmentet. 

 Szorosan együttműködik az ügyvezetővel, igazgatókkal és a vállalat középvezetőivel. 

 Jó kapcsolattartó, dinamikus, feladati megfelelő elvégzésére motivált, pontos, 

valamint felelősségérzettel és a vállalat által meghatározott vezetői kompetenciákkal 

rendelkezik. 
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Elhelyezés és hasznosítás csoport - Elhelyezés és hasznosítás csoportvezető 

 

 Közvetlen felettese: Üzemeltetési Igazgató 

 Távollétében helyettesíti: Műszakvezető  

 Irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök, felelősségi területek: 

- Komposztálómű,  

- Válogatómű,  

- Nem veszélyes építés és bontási hulladék kezelő üzemi, törmelékfeldolgozó üzem 

gyártásellenőrzés,  

- Nem veszélyes lerakó 

- MBH üzem 

- Műszakvezető 

- Közfoglalkoztatás 

 

 Eredményesség mutatója: kezelőlétesítmények anyagmérlegei, leltárak, jogi 

normáknak megfelelés, folyamatos működés biztosítása, OHKT mutatószáma, munka 

és tűzvédelmi megfelelés 

 Szervezeti kapcsolódások: Kezelőlétesítmények, Szállítási Igazgatóság, 

Hulladékudvarok és átrakó állomások, Karbantartási  csoport,  

 Főbb külső kapcsolódási pontok: szakszervizek, NAV, egyéb kezelők, hatóságok, egyéb 

szállítók, munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltató, tanúsító, laboratóriumok, ÉRV ZRt. 

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések. Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi 

normák, BMH Nonprofit Kft-vel kötött alvállalkozói szerződés, NHKV Zrt. által kiadott 

OHKT és egyéb utasítások, szabványok, üzemi gyártásellenőrzési rendszer 

 Az irányítása alatt lévő munkakörök: műszakvezető, üzemi munkairányító, gépkezelő, 

csurgalékvíz szállító gépjárművezető, előválogató 
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 Egyéb főbb felelősségi területek 
- A csoport célja: kezelőlétesítmények eredményes működtetése, a 

közfoglalkoztatásban alkalmazott munkavállalók tevékenységének koordinálása.  

 

Általános feladat minden egységnél: 
 

- Havi adatszolgálatás teljesítése a környezetvédelmi igazgatóság részére 

- Munkavédelmi védőeszközök, illetve munkaruhák, védőital elosztása munkavállalók 

részére, védőruházat használatának ellenőrzése, időszakos munka- és tűzvédelmi 

ellenőrzések.  

- Üzemhez tartózó műtárgyak, munkaeszközök, gépek megfelelő műszaki állapotának 

biztosítása, gondoskodás a folyamatos karbantartásról, hiba esetén jelzés a karbantartási  

csoport felé 

- Esetlegesen jelentkező havária helyzetek kezelése, szükséges kárelhárítási eszközök 

meglétének folyamatos biztosítása a vonatkozó utasítások betartása, ellenőrzése. 

- Tevékenységi körébe tartozó szakmai szabályzatok elkészítése és aktualizálása. 

- Új belépők szükséges képzésének jelzése, igény szerint megszervezése.  

- Az üzemeltetési igazgató által delegált feladatok ellátása. 

- Az üzemeltetési igazgató által kijelölt projektekben való részvétel, projektek irányítása. 

- Üzleti titok megőrzéséért, a társaság érdekeinek képviseletért, érvényesítéséért. 

 

Komposztálómű 
 

- Komposztáló üzem irányítása és felügyelete. A vonatkozó EKHE, üzemeltetési szabályzat 

előírásainak folyamatos figyelése, betartatása, eltérés esetén jelzés a vezetés felé. 

- Üzemi nyilvántartások, készletek, anyagmérlegek, gépnaplók naprakészen tartása. 

- Az üzemhez tartozó műtárgyak, munkaeszközök, gépek megfelelő műszaki állapotának 

biztosítása, gondoskodás a folyamatos karbantartásról, hiba esetén jelzés a karbantartási  

csoport részére 

- Tárolt, előkezelt, átvett mennyiségek, naprakész nyilvántartása, anyagmérleg készítése. 

- Termékkel kapcsolatos elszámolások, nyilvántartások. 

 

Válogatómű 
 

- Válogatómű irányítása és felügyelete. A vonatkozó környezetvédelmi engedély, 

hulladékgazdálkodási engedély, üzemeltetési szabályzat előírásainak folyamatos figyelése, 

betartatása, eltérés esetén jelzés a vezetés felé. 

- Üzemi nyilvántartások, készletek, anyagmérlegek, gépnaplók naprakészen tartása. 

- Havi adatszolgálatás teljesítése a környezetvédelmi igazgatóság részére 

- Az üzemhez tartozó műtárgyak, munkaeszközök, gépek megfelelő műszaki állapotának 
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biztosítása, gondoskodás a folyamatos karbantartásról, hiba esetén jelzés a karbantartási  

csoport részére.  

- Tűzvédelmi eszközök üzemeltetői ellenőrzési feladatai, illetve dokumentálása. 

- Kiszállítások megszervezése, elszámolások elkészítése. 

 

Építési-bontási hulladékkezelő 
 

- Inert feldolgozó üzem irányítása és felügyelete. A vonatkozó környezetvédelmi engedély, 

hulladékgazdálkodási engedély, üzemeltetési szabályzat előírásainak folyamatos figyelése, 

betartatása, eltérés esetén jelzés a vezetés felé. 

- Üzemi nyilvántartások, napi készletek, anyagmérlegek, gépnaplók naprakészen tartása. 

- Az üzemhez tartozó műtárgyak, munkaeszközök, gépek megfelelő műszaki állapotának 

biztosítása, gondoskodás a folyamatos karbantartásról, hiba esetén jelzés a karbantartási  

csoport részére 

- Tárolt, előkezelt, átvett mennyiségek, nyilvántartása, anyagmérleg készítése. 

- Termék előállítás, ÜGYE rendszerben előírt feladatok teljesítése. 

 

Hulladéklerakó 
 

- Lerakó kezelés, a vonatkozó EKHE, üzemeltetési szabályzatok előírásainak folyamatos 

figyelése, betartatása, eltérés esetén jelzés a vezetés felé. 

- Lerakói nyilvántartás figyelése, statisztikák készítése 

- A lerakóhoz tartozó műtárgyak, munkaeszközök, gépek üzemeltetésére vonatkozó napló 

vezetése, megfelelő műszaki állapot biztosítása, gondoskodás a folyamatos 

karbantartásról, hiba esetén jelzés a karbantartási  csoportrészére. 

- Csurgalékvíz keletkezés figyelése, elszállítás megszervezése és dokumentálása 

- Depóniagáz hasznosítás, rendszer üzemeltetés feladat gondozás  

- Árvízvédelmi feladatok, szükséges személyi-, tárgyi eszközök biztosítása. 

 

MBH üzem 

- MBH üzem irányítása és felügyelete, működtetése.  

- A vonatkozó környezetvédelmi engedély, hulladékgazdálkodási engedély, 

üzemeltetési szabályzat előírásainak folyamatos figyelése, betartatása, eltérés 

esetén jelzés a vezetés felé. 

- Riportálás: beszállított, kezelt mennyiségek, karbantartási igények, normál 

működéstől eltérő események. 

- Üzemi nyilvántartások, készletek, anyagmérlegek, gépnaplók naprakészen tartása. 

- Az üzemhez tartozó műtárgyak, munkaeszközök, gépek megfelelő műszaki 

állapotának biztosítása, gondoskodás a folyamatos karbantartásról, hiba esetén 

jelzés a karbantartási  csoport részére. 

- Tűzvédelmi eszközök, tűzi víz-medence üzemeltetői ellenőrzési feladatai, illetve 
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dokumentálása. 

- RDF Kiszállítások megszervezése. 

- ÜGYE rendszer megvalósítása, működtetése. 

 

Műszakvezető 
 

 Közvetlen felettese:   Elhelyezési és hasznosítási csoportvezető  

 Távollétében helyettesíti: Elhelyezési és hasznosítási csoportvezető 

 A munkakör célja: Közfoglalkoztatás telephelyi koordinálásának és üzemi 

gyártásellenőrzési rendszer működésének megvalósítása.  

 Eredményesség mutatója: a kezelőlétesítményekben a jogi normáknak megfelelés 

biztosítása, folyamatos működés biztosítása, munka és tűzvédelmi megfelelés. 

 Szervezeti kapcsolódások: Kezelőlétesítmények, Szállítási Igazgatóság, 

Hulladékudvarok és átrakó állomások, Karbantartási csoport,  

 Főbb külső kapcsolódási pontok: szakszervizek, munkavédelmi és tűzvédelmi 

szakember, laboratóriumok. 

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések. Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi 

normák, BMH Nonprofit Kft-vel kötött alvállalkozói szerződés, NHKV Zrt. által kiadott 

OHKT és egyéb utasítások, szabványok, üzemi, gyártásellenőrzési rendszer, tanúsító. 

 Az irányítása alatt lévő munkakörök: Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak. 

 

 

 Egyéb főbb felelősségi területek: 

- Közfoglakoztatási pályázat keretében foglalkoztatottak hasznossága, 

- Folyamatos üzem biztosítása,  

- Kezelőlétesítmények anyagmérlegei, haszonanyag minősége és mennyisége, 

tanúsítás fenntartása, 

- Riportálási kötelezettsége: karbantartási igények, üzemeltetés eltérései, jogi 

normák eltérései    
 

Karbantartó csoport – Karbantartási csoportvezető 
 

 Közvetlen felettese:   Üzemeltetési Igazgató 

 Távollétében helyettesíti:  Üzemeltetési Igazgató 

  

 Az irányítása alatt lévő munkakörök: karbantartó, takarító, villanyszerelő 

Főbb felelősségi körök, feladatok: 

- A társaság székhelye, fióktelephelyek, illetve telephelyek (továbbiakban 

telephelyek) általános karbantartási feladatai. 

- Hibaelhárító és tervszerű karbantartási feladatok, gépjármű- és munkagépjavítások 

megszervezése és ellátása, időszakos szervizek megszervezése és/vagy ellátása. 

- Időszakos felülvizsgálatok (érintésvédelem, villámvédelem, erősáramú 
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berendezések felülvizsgálata) által feltárt hiányosságainak megszüntetése a 

telephelyeken (fióktelepeken) és teljesítés igazolása a jegyzőkönyvben. 

- Gépjárművek érvényes forgalomban tartása, műszaki érvényesség ellenőrzése, 

műszaki vizsgáztatás ütemezése, koordinálása 

- Járművek, műhelyben lévő gépek, szerszámok megfelelő műszaki állapotának 

biztosítása, garanciális problémák kezelése (szerszámok, gépek, elektromos 

eszközök) 

- A szállítási területen esetlegesen jelentkező műszaki mentések megszervezése, 

lebonyolítása. 

- Üzemanyag beszerzése, kapcsolattartás a szállítóval (KEF). 

- Üzemanyag tartály szintjének havi leolvasása és dokumentálása, megküldése 

Kontrolling csoport felé 

- Üzemanyag tartály érvényes engedélyeinek figyelése és engedélyeztetések 

lefolytatása. 

 
 

Munka és tűzvédelmi szakember  

- Közvetlen felettese:   Üzemeltetési Igazgató 
- Távollétében helyettesíti: Üzemeltetési Igazgató 
 

- munkáltatói munka – és tűzvédelmi rendelkezések, szabályozások elkészítése, 

felülvizsgálatuk elvégzése, naprakészen tartása  

- munka- és tűzvédelmi követelményeket, vonatkozó engedélyeket, szabványokat, 

jogszabályi előírásokat kielégítő üzemeltetési, technológiai és műveleti szabályzatok 

elkészítése, aktualizálása 

- telephelyek munka- és tűzvédelmi szabályoknak megfelelő működtetése, a vonatkozó 

utasítások betartatása és ellenőrzése, eltérés esetén jelzés a vezetés felé. 

- az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjének meghatározása, részvétel egyéni 

védőeszközök kiválasztásában, védőeszközök viselésnek ellenőrzése 

- rendkívüli helyzetek szabályozása, vészhelyzetekre felkészítése a munkavállalóknak, 

esetleges vészhelyzetek kezelése, érintettek értesítése a teendőkről. 

- kockázatértékelések elvégzése, felülvizsgálatuk (munkavédelmi, biológiai stb) 

- munkavédelmi megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása 

- munkavédelmi és tűzvédelmi jogi normák változásainak figyelése, tájékoztató készítése a 

céget érintő változásokról a vezetés részére 

- A személyi állomány munkára alkalmasságának ellenőrzése. Orvosi alkalmassági, oltások 

ütemezése.  

munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálatainak ütemezése, elvégeztetése 

- munka- és tűzvédelemhez kapcsolódó oktatási tematika készítése, oktatások megtartása, 

(külső igény esetén megszervezése) dokumentálása, (új belépők, időszakos, rendkívüli, 

emelőgép kezelői, munkaterületen dolgozó alvállalkozók stb ) 
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- munkaalkalmassági vizsgálatok nyilvántartása, figyelése 

- munkáltatói munka- és tűzvédelmi ellenőrzések (terv szerinti és rendkívüli ) elvégzése a 

társaság telephelyein, ellenőrzésekről jegyzőkönyvek készítése. Ellenőrzéseken feltárt 

eltérések kezelése, intézkedési terv készítése és felügyelete. Közvetlen felettes írásbeli 

értesítése az eltérésekről, intézkedésekről. 

- munkavédelmi szempontú mérések ütemezése, elvégeztetése, a határérték-túllépések 

megelőzése (pl. zaj, por, stb)  

- a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése, elvégeztetése  

- időszakos biztonsági felülvizsgálatok figyelése, elvégzése vagy elvégeztetése, a 

felülvizsgálatok eredményeinek értékelése, emelőgép vizsgálatok elvégeztetése 

- ismételt használatbavételi vizsgálatok lefolytatása és dokumentálása 

- a munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvek összeállítása, hatósági jelentés elkészítése 

foglalkozás egészségügyi szolgáltató és munkavédelmi képviselő bevonásával 

- a munkáltató képviselete a munkavédelmi hatóság ellenőrzésein 

- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kapcsolattartás 

- veszélyes anyagokkal, készítményekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, hatósági 

bejelentések, adatszolgáltatások teljesítése, 

- mv. képviselő választás szervezése, kapcsolattartás a képviselőkkel,  

- üzemekhez, telephelyekhez tartozó műtárgyak, munkaeszközök, gépek, megfelelő 

műszaki-biztonsági állapotának ellenőrzése, folyamatos karbantartásuk ellenőrzése, 

eltérés esetén jelzés közvetlen vezetője részére. Működési tapasztalatok értékelése, 

fejlesztési lehetőségek javaslatai vezetés felé 

- tárolások, tárolóterületek munka- és tűzvédelmi szempontú ellenőrzése, eltérés esetén 

jelzés felettese részére 

- Telephelyeken esetlegesen keletkező havária helyzetek kezelése érdekében szükséges 

kárelhárítási eszközök meghatározása, meglétének folyamatos biztosítása, ellenőrzése, a 

kapcsolódó utasítások betartása, ellenőrzése 

- Tűzvédelmi eszközök, berendezések üzemeltetői és szakcég általi vizsgálatainak 

megszervezése, nyilvántartás naprakészen tartása 

- Tűzjelző rendszerek működőképességének ellenőrzése, üzemeltetési naplók ellenőrzése 

- Tűzvédelmi szakvizsgát igénylő munkakörök meghatározása, munkatársaknál a szükséges 

képzettségek meglétének ellenőrzése, szakvizsgák érvényesség figyelése, szakvizsga és 

egyéb hatósági gépkezelői vizsgák szervezése 

- Alkoholszondás ellenőrzések végrehajtása és dokumentálása 

- Gépkezelői megbízások előkészítése, elsősegélynyújtó-személyek biztosítása a 

telephelyeken 

- Dohányzásra vonatkozó szabályozás készítése, aktualizálása. dohányzásra kijelölt helyek 

ellenőrzése 

- Biztonsági jelek meglétének ellenőrzése, nyilvántartás vezetése, időszakos ellenőrzés 

dokumentálása 

- Képernyő előtti munkavégzés szabályzásának elkészítése, felülvizsgálata, a munkavégzés 
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feltételeinek ellenőrzése 

- Egyéb kötelező, illetve jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetése, 

adatszolgáltatások elkészítése  

- Rágcsálóirtás megszervezése az SHC-ben és telephelyeken 

- Együttműködés  a társaság szervezeti egységeinek munkatársaival. 

- Üzemeltetési igazgató által delegált feladatok ellátása 

- Külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok 

elvégzése,  

- Munkavédelmi védőeszközök, illetve munkaruhák, védőital elosztása, szervezeti egységek 

és a munkavállalók részére, védőruházat használatának ellenőrzése. 
 
 
 

Beszerzési csoport általános leírása, szervezeti felépítése, felelősségi területi: 
 

Beszerzési csoport általános leírása: 
 
 
A csoport működési tevekénységek célja: 
 

- a gazdasági eredmények létrehozása, az ehhez szükséges döntések meghozatalánál 

tanácsot adnak az ügyvezetőnek, megtervezik a vállalat hosszútávú célkitűzéseit. 

- vezetőséggel összehangolva megállapítják a célkitűzéseket, döntéseivel hozzájárulnak a 

vállalati eredmények növekedéséhez. 
 
 

Beszerzési munkatárs 
 

Közvetlen felettese:   Ügyvezető 

Távollétében helyettesíti:  megbízott munkatárs 

Irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök: - 
 

- A beszerzési munkatárs felelős a társaság indirekt beszerzéseiért. 

- Végrehajt minden olyan egyéb munkakörével kapcsolatos feladatot, melyet számára 

felettese meghatároz. 

- Beérkező számlák szkennelése, elhelyezése a cég központi szerverén 

- Alvállalkozói szerződések érvényességének figyelése 
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A Környezetvédelmi Igazgatóság általános leírása, szervezeti felépítése, 

vezetőinek felelősségi területi:  
 

A Környezetvédelmi Igazgatóság általános leírása: 
Az igazgatóság működési tevekénységek célja: 

 

- A vállalat adatszolgáltatásainak teljesítése (Kormányhivatal, Főfelügyelőség, BMH, NHKV 

ZRT, MEKH, KSH stb. jogi normák figyelése.  

- Engedélyeztetések lefolytatása 

- NHKV ZRT Zrt.-vel. BMH NKft-vel való kapcsolattartás. 

- Hulladékok kezelésére vonatkozó egyedi árajánlatok, szerződések, illetve a számlázásra 

vonatkozó dokumentumok előkészítése. 

- Hulladékudvarok és átrakó állomások üzemeltetése 

- Mérlegház és térmesterek munkájának irányítása 

 

 Eredményességi mutatók: tömegkorlátok teljesítése, lerakási járulék, termék 

értékesítés, kezeléssel kapcsolatos panaszbejelentések száma, bírságmentesség, 

engedélyek érvényessége, adatszolgáltatások határidőre teljesítése. 

 Szervezeti kapcsolódások: a társaság teljes egészével. 

 Főbb külső kapcsolódási pontok: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás, NHKV ZRt, BMH Nonprofit Kft., Hatóságok, Önkormányzatok, 

Megrendelők, egyéb kezelők és átvevők, laboratóriumok, haszonanyag átvevők, 

tanúsító, Foglalkoztatási Osztály, NAV, foglalkozás- egészségügyi szolgáltató, hulladék 

szállítók, MEKH, KSH, szakszervizek,  

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések (A tevékenysége szabályozói 

keretrendszere: Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi normák, BMH Nonprofit Kft-

vel kötött alvállalkozói szerződés, NHKV Zrt. által kiadott OHKT és egyéb utasítások, 

szabványok 

 

Környezetvédelmi igazgató 

 

 Közvetlen felettese:   Ügyvezető 

 Távollétében helyettesíti:  megbízott igazgató 

 Irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök: 

- Környezetvédelmi csoport  

Környezetvédelmi asszisztens 

- Mérlegház , térmesterek 

- Hulladékudvar ás átrakó állomások csoport vezető 
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Egyéb főbb felelősségi területek:  

 

- Koordinálja és ellenőrzi az alárendelt szervezeti egységek munkáját, gazdálkodását. 

- Gondoskodik az önálló szervezeti egységeknél a biztonságos munkavégzés feltételeinek 

megteremtéséről. 

- Gondoskodik a szakterületére vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok 

megismertetéséről és maradéktalan betartásáról, betartatásáról.  

- Biztosítja a működési területét érintő elméleti, jogi ismeretek naprakész ismeretét, 

alkalmazását, folyamatosan figyelemmel kíséri a területét érintő jogszabályváltozásokat, 

eljár a jogszabályokból és azok változásaiból adódó feladatok, teendők előkészítése, 

valamint azok végrehajtása érdekében.  

- Elkészíti az Alapító, a Felügyelő Bizottság, a Felügyelet, vagy az Ügyvezető által igényelt, 

szakterületére vonatkozó kimutatásokat, elemzéseket, jelentéseket. 

- Biztosítja a rendelkezésre álló források költségtakarékos, hatékony felhasználását, az 

eredményes gazdálkodás érdekében. 

- Szakterülete vonatkozásában gondoskodik az előírt szakképesítéssel rendelkező dolgozók 

alkalmazásáról, vagy a szükséges képesítés továbbképzéssel való megszerzéséről az 

érintett dolgozók beiskolázása révén. Képzések összesítése, képzési igények továbbítása a 

HR csoport vezető felé. 

- Biztosítja a hozzárendelt szervezeti egységekhez kapcsolódó beruházások körültekintő 

műszaki előkészítését, engedélyezését, megvalósításának ellenőrzését, utólagos 

elszámolását, költségelemzését. 

- A működési területére vonatkozó külső megbízásos szolgáltatási szerződések előkészítése, 

felügyelete, teljesítés igazolása. 

- Tevékenységi körébe tartozó szakmai szabályzatok elkészítése és aktualizálása. 

- Betölti a környezetvédelmi megbízotti feladatkört.  

- Tevékenységi körébe tartozó szakmai szabályzatok, üzemeltetői műszaki szabályzatok 

elkészítése és aktualizálása. 

- Vállalatirányítási és minőségügyi rendszerek bevezetése, működtetése, külső és belső 

felülvizsgálatok megszervezése és lebonyolítása. 

- A működési területére vonatkozó külső megbízásos szolgáltatási szerződések 
előkészítése, felügyelete, teljesítés igazolása. 

- A szabadságok kiadásának és a helyettesítések biztosítása a szakterületét illetően. 

- Felel az üzleti titok megőrzéséért, a társaság érdekeinek érvényesítéséért. 

- Kapcsolattartás a társaság munkavédelmi és tűzvédelmi megbízottjával, foglalkozás-

egészségügyi szolgáltatóval. 

- Környezetvédelmi engedély kérelemi dokumentációk összeállítása. 

- Használatbavételi eljárás során közreműködés SBVT-val. 

- Építési-bontási és egyéb hulladékok kezelésre vonatkozó ajánlatok, szerződések 
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előkészítése. 

- Haszonanyagok termékké minősítésének koordinálása, ÜGYE vezető 

- Labor és egyéb vizsgálatok elvégzésére irányuló beszerzési eljárás előkészítése, vizsgálatok 

ütemezése, végrehajtás ellenőrzése 

- Hatósági ellenőrzések koordinálása 

- A rendelkezésére álló anyagi juttatások ösztönző felhasználása, havi bérfeladás 

elkészítése, teljesítménybérek, jutalmak felosztása. 

- A rendelkezésére álló anyagi juttatások ösztönző felhasználása, havi bérfeladás 

elkészítése, teljesítménybérek, jutalmak felosztása  

- Az ügyvezető által kijelölt projektekben való részvétel, projektek irányítása, az ügyvezető 

által delegált egyéb feladatok ellátása. 

- Felelős a vonatkozó utasítások betartásáért, ellenőrzéséért. 

- Felelős az üzleti titok megőrzéséért, a társaság érdekeinek érvényesítéséért. 

- Együttműködik a társaság szervezeti egységeinek vezetőivel. 

- A vezetőség tagjaként közvetlenül járul hozzá a vállalat stratégiájának és eredményeinek 

megfogalmazásához és megvalósításához 

- Felelős a rábízott csapatért, emberközeli menedzsmentet képvisel és alkalmazza a bevonó 

menedzsmentet. 

- Szorosan együttműködik az ügyvezetővel, igazgatókkal és a vállalat középvezetőivel. 

- Jó kapcsolattartó, dinamikus, feladati megfelelő elvégzésére motivált, pontos, valamint 

felelősségérzettel és a vállalat által meghatározott vezetői kompetenciákkal rendelkezik. 
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Környezetvédelmi csoport  
 
Környezetvédelmi mérnök 
 

 Közvetlen felettese:   Környezetvédelmi Igazgató 

 Távollétében helyettesíti:  Környezetvédelmi Igazgató 

 Eredményesség mutatója: adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése, érvényes 

engedélyek, kezelőlétesítmények anyagmérlegeinek megléte 

 Szervezeti kapcsolódások: Üzemeltetési igazgatóság kezelőlétesítményei, Szolgáltatási 

Igazgatóság, Hulladékudvarok és átrakó állomások, Karbantartási  csoport, Beszerzési 

Igazgatóság, HR ,  

 Főbb külső kapcsolódási pontok: hatóságok, BMH NKft, NHKV ZRt., megrendelők, 

mérlegszervíz, laboratóriumok, KSH, MEKH 
 

Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések. Környezetvédelemmel kapcsolatos jogi normák, 

BMH Nonprofit Kft-vel kötött alvállalkozói szerződés, NHKV Zrt. által kiadott OHKT és 

egyéb utasítások, szabványok 

 

 Főbb felelősségi körök, feladatok: 

- Adatszolgáltatások teljesítése, engedélyeztetések 

- Főbb felelősségi területek: Jogi normáknak történő megfelelés 

- Engedélyek előírásainak érvényességének figyelése, előírások teljesítése, szükséges 

módosítás estén kapcsolatfelvétel az illetékes hatóságokkal. 

- Hatósági adatszolgáltatások készítése, benyújtása a hatósághoz. 

- Belső anyagmérlegek, csurgalékvíz nyilvántartás ellenőrzése, összhangjának 

vizsgálata 

- Hulladéklerakóra vonatkozó állapotjelentés összeállítása.  

- Talajvíz monitoring vizsgálatok szervezése. 

- Levegőtisztaságvédelmi és zajvédelmi mérések elvégeztetése és értékelése 

- Meteorológiai adatok értékelése. 

- Geoelektromos vizsgálatok elvégezetetése. 

- Hulladékanalízis vizsgálatok megszervezése és megvalósítása. 

- Beérkező hulladékokra vonatkozó alapjellemzések és megfelelőségi vizsgálatok 

megkérése. 

- Depóniagáz rendszerhez kapcsolódó nyilvántartások, mérések megszervezése, 

jelentések, éves adatszolgáltatások teljesítése  

- Telepengedélyeztetési eljárások és kapcsolódó szakhatóságokkal közreműködés. 

- Hulladéklerakási járulék bevallásának elkészítése, járulékfizetési kötelezettség 

jelzése ügyvezető és igazgatók részére. 

- Keletkező veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szakcég részére. 

- Mérőeszközök ellenőrzött állapotának biztosítása, hiteles eszközök lejáratainak 

figyelése, ajánlatok kérése, érvényesség folyamatos biztosítása 
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- Mérlegházi program folyamatos frissítése, működési hibák jelzése az 

informatikusok részére. 

- NHKV szakmai kapcsolattartás és adatszolgáltatás előkészítése, együttműködés a 

szervezet egységeivel az adatok feldolgozása érdekében 

- Hatósági ellenőrzés esetén rendelkezésre állás. 

 

Ipari Hulladék szállítási csoport 
 
Közvetlen felettese: Környezetvédelmi igazgató 
Távollétében helyettesíti: asszisztens kolléga 
 

 A munkakör célja: Közfoglalkoztatás nyilvántartása, belső ellenőrzések, 
dokumentumainak naprakész nyilvántartása,  

 Eredményesség mutatója: A feladatkörében megnevezett folyamtok, feladatok 
megvalósulása, napi működésben. Szakmai, határidős feladatok, adatszolgáltatási 
kötelezettség határidőre, elvárt minőségben történő teljesítése. 

 Szervezeti kapcsolódások: Üzemeltetési Igazgatóság, Szolgáltatási Igazgatóság, 
Gazdasági Igazgatóság, Hulladékudvarok és átrakó állomások, Beszerzés.  

 Főbb külső kapcsolódási pontok: Kormányhivatalok, Önkormányzat/Foglalkoztatási 
osztály, 

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések: Közfoglalkoztatásra vonatkozó jogi 
normák, közszolgáltatáson felüli szerződések NHKV ZRT Zrt. által kiadott útmutatók. 
 
Egyéb főbb felelősségi területek: 
 

- közfoglakoztatási pályázat keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos mindennemű 
ügyintézés és határidők és szabályozók figyelemmel kísérésé együttműködésben a HR 
és kommunikációs igazgatósággal.  

- Haszonanyag nyilvántartások előkészítése (udvarok, átrakók tekintetében)  
- Számlázásra történő összesítések, mérlegjegyek, szállítási igazolások határidőre 

történő előkészítése, átadása a gazdasági részleg részére 
- Mérlegházi munkatársak helyettesítése 
- Adatszolgáltatás előkészítése. Eltérések figyelése, jelzése. 
- Közszolgáltatáson felüli hulladékok befogadására vonatkozó ajánlatok, szerződések 

előkészítése. Szállítások ütemezése, egyeztetés a Megrendelőkkel. Szállítások 
teljesítése, logisztikai ütemezés előkészítése  
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Mérlegház-üzemeltetési és térmesteri feladatok:  
Mérlegházi feladatok 

- A beérkező hulladék eredetének, összetételének első szemrevételes ellenőrzése. 

- Gyanús hulladék esetén a térmester azonnali értesítése. 

- Mérlegprogram ismerete, a keletkezett adatbázis megfelelő kezelése. 

- A beérkező hulladék regisztrálása, mennyiségi nyilvántartásba vétele a telepre érkező 

gépjárművek bruttó és nettó tömegének mérésével, számítógépes mérlegprogrammal. 

- Gépjárművezetőkkel való kommunikáció, bemeneti regisztrálás után a gépjármű az ürítési 

helyre irányítása. 

- A mérlegelő rendszer hibájának azonnali jelentése környezetvédelmi igazgató, illetve a 

mérlegház leállítása. 

- Mérlegprogramból kigyűjtés készítése, pontos és valóságnak megfelelő jelentések 

készítése. 

- Hulladékok mennyiségi ellenőrzését követő készpénzfizetési számla kiállítása, számla 

ellenértékének bevételezése, heti elszámolás Gazdasági Igazgatósággal 

- Mérlegjegyek kezelése, mérlegelést követően átadása a gépjárművezető részére. 

- Kapcsolattartás az SHC kiszolgáló létesítményeivel. 

- Telephelyről történő minden kiszállítás mérlegelése és nyilvántartásba vétele. 

- Felettese által rábízott egyéb feladatok teljesítése. 

- Munkavédelmi előírások maradéktalan betartása.  

- A mérőeszközök hiteles, illetve ellenőrzött állapotának biztosítása. Vonatkozó javítás, 

karbantartás, felülvizsgálatok érvényességi lejárat figyelése. 

 
Térmesteri feladatok 

- Gépjárművezetőkkel, mérlegkezelőkkel való kommunikáció, bemeneti regisztrálás 

után a gépjármű az ürítési helyre irányítása. 

- A beérkező hulladék eredetének, összetételének szemrevételes ellenőrzése, 

kezelőhelyre irányítása, ürítés ellenőrzése. 

- Gyanús hulladék esetén a fogadó üzem vezetőjének azonnali értesítése, ürítés 

leállítása. 

- Problémás hulladékok esetén minden körülményről /beszállítás időpontja, szállító 

megnevezése, jármű rendszáma, hulladékfajta, lerakást engedélyező neve stb./ pontos 

feljegyzést kell vezetni az üzemi naplóban. 

- Felettese által rábízott egyéb feladatok teljesítése. 

- Telephelyi közlekedés, munkavédelmi szabályok betartatása a hulladékátadókkal. 

- Munkavédelmi előírások maradéktalan betartása. 
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Hulladékudvar- és átrakó állomások kezelő csoport - Hulladékudvar- és átrakó állomások 

kezelő csoportvezető 

 

 Közvetlen felettese: Környezetvédelmi Igazgató 

 Távollétében helyettesíti: Megbízott munkatárs  

 Az irányítása alatt lévő munkakörök: hulladék kezelők, átrakó állomás kezelő és 

karbantartó 

Főbb felelősségi körök, feladatok: 

- Biztosítja a társaság üzemeltetésében lévő hulladékudvarokban és átrakó állomásokon 

végzett gyűjtési, illetve előkezelési tevékenységek, szolgáltatások szakszerűségét, 

jogszerűségét a vonatkozó engedélyek, illetve alvállalkozói szerződés szerint. 

- Gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél a biztonságos munkavégzés 

feltételeinek teljesüléséről. 

- Kapcsolatot tart a BMH ügyfélszolgálattal a működés esetén fellépő változások 

kommunikációja, illetve problémák kezelésében, közreműködik lakossági tájékoztatók 

készítésében.  

- A működéshez szükséges személyi és eszközállományi igények optimális egymáshoz 

rendelése. 

- Hulladék-nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, adatszolgáltatások teljesítéséhez 

szükséges információk biztosítása az igazgatóság részére. 

- Átvételi és gyűjtési tömegkorlátok figyelése. 

- A telephelyekről történő hulladékszállítások ütemezése, nyomon követése, 

nyilvántartások ellenőrzése. 

- Kárelhárítási eszközök felmérése és biztosítása. 

- A hulladékgyűjtő udvarok és átrakó állomások mérőeszközeinek hiteles, illetve ellenőrzött 

állapotának biztosítása.  

- Havi adatszolgálatás teljesítése az igazgatóság részére 

- Tárgyi eszközök, illetve általános karbantartási igényeinek jelzése a karbantartási  csoport 

részére. 

- Gondoskodik az érvényes dokumentumok kiadásáról a kezelők részére. 

- Időszakos képzési igények jelzése, igény esetén megszervezése a kezelők részére. 

- A szabadságok kiadásának és a helyettesítéseknek a biztosítása. 

- Felel a vonatkozó utasítások betartásáért, ellenőrzéséért. 

- Munkavédelmi védőeszközök, illetve munkaruhák, védőital elosztása munkavállalók 

részére, védőruházat használatának ellenőrzése. 

- Felelős az üzleti titok megőrzéséért, a társaság érdekeinek képviseletéért, 

érvényesítéséért. 

- Környezetvédelmi  Igazgató által delegált egyéb feladatok elvégzése. 
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A HR és kommunikációs csoport általános leírása, szervezeti felépítése, 

felelősségi területi: 
 

A HR és kommunikációs csoport általános leírása: 
 Az igazgatóság működési tevekénységek célja: 

Teljes körű, valamennyi HR folyamatot lefedő HR stratégia kialakítása, szervezeti 

implementációja és a működtetése. Szerepét a HR rendszerek kialakításával és 

megvalósításának biztosítása útján tölti be.  HR szakmai támogatás, iránymutatás 

tanácsadás és együttműködés biztosítása a vezetők számára annak érdekében, hogy a 

szervezeti képességeket formálni és fejleszteni tudják üzleti céljaik elérése érdekében. 

A társaság külső és belső kommunikációjának összefogása, a külső és belső 

munkáltatói márka építésének fő célkitűzését követve.  

 Eredményességi mutatók: A feladatkörében megnevezett folyamtok, feladatok 

megvalósulása, napi működésben történő bevezetése. 

 Belső kapcsolódási pontok: A cég szervezeti egységeinek vezetői 

 Főbb külső kapcsolódási pontok: Önkormányzatok, Szakterületet érintően a megyei 

közszolgáltató, Munkaügyi Hatóság, 

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések: SZMSZ, belső szabályzatok, ügyvezetői 

utasítások, Munka Törvénykönyve, PTK,  
 

HR és kommunikációs csoportvezető 

 Közvetlen felettese: Ügyvezető 

 Távollétében helyettesíti: Ügyvezető 

 Irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök: HR munkatárs 

 

STRATÉGIAI HR MENEDZSMENT, 

- A külső és belső munkáltatói márka építésének erősítése HR eszközrendszerével.  

- A HR stratégiához illeszkedő éves HR program és akciótervek készítése, a vezetők 

támogatása az akciótervek elkészítésében és megvalósításában a nyomon követés.  

SZERVEZETFEJLESZTÉS, 

- Aktív részvétel a szervezeti szükségletek, a létszámtervek, kidolgozásában az üzleti 

célok támogatása során, a kidolgozott megoldások bevezetésének biztosítása a 

vezetőkkel együttműködve.  

- Szabadságok kiadásának nyomon követése 

 

- Az eredményes üzleti működést elősegítő szervezeti felépítés, hatáskörök, felelősségi 

szintek, valamint az   illeszkedő vezetői és munkatársi munkakörök kialakításának 

koordinálása. 

- Munkaköri rendszer konzisztenciájának biztosításában nyújtott támogatás, az 

alkalmazott munkakörök figyelemmel kísérése, munkaköri leírások kidolgozása, 

együttműködés a vezetővel. 
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-  A szervezeti karrierlépcsők kialításának valamint a kulcsemberek beazonosításának és 

megtartásának HR szakmai támogatása. A vezetői motivációs lehetőségeknek a 

szervezet fejlesztés eszközeivel való támogatása.  

- Konzultációs szerep a szakmai vezetők szervezeti változásra vonatkozó koncepcióinak 

kidolgozásában, részvétel a megvalósítási terv kidolgozásában.   

- Támogató, útmutató szerep a képzési és fejlesztési igények meghatározásában. 

- A képzésekhez kapcsolódó felelősségek meghatározása a megvalósítás, után követés 

irányítása 

- A képzési igények folyamatos monitorozásának kialakítása. 

HR FOLYAMATOK KIALAKÍTÁSA, BEVEZETÉSE, MŰKÖDTETÉSE:   

- A munkavállalói vállalati életút szakaszaihoz- toborzás-kiválasztás, belépés, beillesztés, 

képzés fejlesztés, kilépés) kapcsoltan a HR folyamatok meghatározása, azok működési 

leírása és szervezeti implementációjának elősegítése.  

- HR adatbázis építése, naprakész karbantartásának biztosítása.  

HR PARTNERKAPCSOLAT A VEZETŐKKEL, MUNKATÁRSAKKAL, 

- Pro-aktív partnerkapcsolat a vezetőkkel a magas színvonalon teljesítő kulcsemberek és 

leendő potenciális dolgozók azonosításában, képzésében, karrier fejlesztésében, és 

megtartásában,  

- Közreműködés teljesítménynöveléssel kapcsolatos folyamatokban és akciókban 

MUNKAÜGYI HÁTTÉR FOLYAMATOK, 

- Munkaszerződések aktualizálása, tanulmányi szerződések készítése, munkajogi 

kérdések tisztázása, a rendezés alternatívainak kialakítása és a vezetők 

szemléletformálása és támogatása az esetek megelőzésében, kezelésében.  

- Szervezeti ábrák frissítése. 

BÉREK ÉS JUTTATÁSOK,  

- Az éves általános bérfejlesztési folyamat, prémiumfizetési folyamatok támogatása.  

- A Vállalatcsoport juttatásainak leírása, kommunikációjának elősegítése és azon 

lehetőségek keresése, amelyek növelik a juttatások körét. 

KOMMUNIKÁCIÓ:  

- A Vállalaton belüli folyamatos kommunikáció és információ áramlás elősegítése a 

közösségi élményeket adó események, akciók szervezése, támogatása 

együttműködésben a vezetőkkel.  

- A társaság külső és belső kommunikációjának összefogása, a külső és belső munkáltatói 

márka építésének fő célkitűzését követve.  

- Koordinálja a cég hirdetéseinek és közérdekű közleményeinek megjelenését és a 

megjelentetett szöveg tartalmát.  

- Koordinálja, felügyeli a társasági honlap üzemeltetését, tartalmát, az aktualizálási 

folyamatokat. 

- Kapcsolattartás az cég adatvédelmi megbízottjával. Az adatvédelmi feladatok 

folyamatos nyomon követésének megvalósítása, különös tekintettel a társaság 

honlapján megjelenítésre kerülő közérdekű adatok közlésére vonatkozó feladatok 
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tekintetben.  

- Szemléletformáló projektek, rendezvények irányítása. 

- HR kontrolling kimutatások készítése. 

 

HR munkatárs feladatai 

- Üzemorvosi vizsgálatok indítása az új belépők esetében. Az üzemorvosi vizsgálatok, 

oltások időbeliségének, követése, a megvalósulás nyomon követése.   

- Bérelszámoláshoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése. 

- Mozgóbér összesítése 

- Túlóra összesítése, egyeztetése a közvetlen vezetővel. 

- Táppénzes utalványok átvétele, továbbítása. 

- Sajókazán kp-es bérek kifizetése 

- Sajókazán jövedelem-kifizetési lapok és egyéb bérrel kapcsolatos iratok továbbítása a 

dolgozóknak.  

- Munkaidő nyilvántartó lap vezetése dolgozónkként,  Havonkénti beküldése a 

bérszámfejtésre.  

- Egyéb bérjellegű bérszámfejtéshez szükséges dokumentumok elkészítése. 

- VOLÁN és MÁV bérletek megrendelése, kiosztása. 

- Szigorú számadású nyomtatványok megrendelése, nyilvántartása. 

- Kiküldetési rendelvény kiállítása szükség esetén. 

- Kapcsolattartás a vezetőkkel, a HR folyamatok megvalósulásában való támogatás. 

- munkatársak beléptetése- kiléptetése  

- munkaköri leírások szabályozás szerinti meglétének elősegítése 

- munkaszerződések módosítása 

- szervezeti változások nyomon követése. 

- HR nyilvántartások vezetése a közös mappában és kiléptetés dokumentálása, jelzés a 

BMH felé 

- Álláshirdetések feladása, válaszlevél készítése és megküldése pályázók részére 

-  Toborzás -kiválasztás, belépés, teljesítmény értékeléshez, elszámoláshoz kapcsolódó 

folyamatok, szabadsággal, szerződés módosításokkal kapcsolatos teendők, kilépés 

- kapcsolódó HR folyamatszabályozás teljes körű ismerete 

- Kapcsolattartás a vezetőkkel, a HR folyamatok megvalósulásában való támogatás. 

- HR nyilvántartások vezetése a közös mappában a HR vezető útmutatása alapján. 

- Szervezetfejlesztési feladatok koordinálása a HR vezető útmutatása alapján.  

- Cégszintű programok szervezésében koordinációs szerep. 

- Honlap és Online felületekhez köthető feladatokban való közreműködés. 

- Adatvédelmi feladatokban való közreműködés. 

- KONTROLLING FOLYAMATOKBAN való közreműködés a Szolgáltatási igazgató 

útmutatása alapján maximum heti 6 órában.  

- BMH Nonprofit Kft: bérszámfejtéshez kapcsolódó adminisztráció. 
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A Titkárság általános leírása, szervezeti felépítése, felelősségi területei: 
 

A Titkárság általános leírása: 
 

 Az igazgatóság működési tevekénységek célja: 

A ZV Zöld Völgy Kft. Ügyvezető munkájának szakmai adminisztratív támogatása, 

szervezési, nyilvántartási feladatok elvégzése, információáramlás biztosítása. A külső 

partnerekkel való kapcsolattartás koordinálása, a folyamatos kommunikáció és 

információ áramlás elősegítése, biztosítása.  

 Eredményességi mutatók: A feladatkörében megnevezett folyamtok, feladatok 

megvalósulása, napi működésben. Szakmai, határidős feladatok határidőre, elvárt 

minőségben történő teljesítése 

 Belső kapcsolódási pontok: A cég szervezti egységeinek vezetői. 

             Főbb külső kapcsolódási pontok: Kapcsolattartás Önkormányzat jegyzői/aljegyző 

             hivatalával. Szakterületet érintően a megyei közszolgáltató, egyéb külső partnerek 

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések: SZMSZ, belső szabályzatok, ügyvezetői 

utasítások,  
 

Ügyvezetői asszisztens felelősségi területei: 
 

 Közvetlen felettese: Ügyvezető 

 Távollétében helyettesíti: megbízott munkatárs 

 Irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök: - 

 Felelősségi területek:  

 

- A ZV Zöld Völgy. Nonprofit Kf.t Ügyvezető napi munkájának teljes-körű támogatása. 

- Titoktartási kötelezettség mellett a szakmai információk, üzleti adatok bizalmas 

kezelése.  

- A ZV Zöld Völgy Kft Ügyvezető programjának részbeni szervezése, találkozók, 

tárgyalások időpontjainak egyeztetése, meghívók küldése 

- A ZV Zöld Völgy. Nonprofit. Kft Ügyvezető munkájához kapcsolódó szakmai 

előadások, elemzések, beszámolók, tájékoztatók előkészítése, összeállítása, 

szerkesztése, formázása. 

- Kapcsolattartás a vezetőkkel a felettese által rá bízott témakörökben. 

- Kapcsolattartás Önkormányzat jegyzői/aljegyzői hivatalával 

- Ügyfelek fogadása, útbaigazítás. 

- Heti munkák szervezése, naptár kezelése, tárgyaló beosztása 

- A megbeszélések emlékeztetőjének előkészítése, jóváhagyást követően kiküldése. 

- A rá bízott beszerzések előkészítése, jóváhagyás esetén lebonyolítása, teljesítés 

igazolás és számlaigazolás lezárásáig. 

- Postázás- iktatás: Bejövő levelek iktatást követő átadása ügyvezető részére. Kimenő 

levelek előzetes szerkesztése, postázásra előkészítése. 
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- A hivatalos levelezésekről összefoglalók készítése, szakmai bontású mapparendszer 

vezetése, az összefoglalók tematikus tárolása.  

- A ZV Zöld Völgy Nonprofit  Kft. dokumentumai archiválási rendjének megszervezése 

- Felügyelő Bizottsági és Társulási ülések megszervezése, meghívók kiküldése a 

felettese útmutatásai alapján. 

- Irodahelyiségekkel kapcsolatos facility tárgyú feladatok koordinálása (hibák 

bejelentése, intézkedés megszervezése, teljesítések nyomon követése) 

- Belső nyilvántartások vezetése. 

- HR vezető munkájának adminisztratív támogatása a belső kommunikáció és toborzás- 

kiválasztás témakörökben. A céges rendezvények és oktatásokhoz kapcsolódó 

szervezési feladatokban való közreműködés. 

- Számlaellenőrzések előkészítése, költségek nyomon követése 

- A beérkező számlák kezelése, nyilvántartása és ellenőrzése. 

- Az átutalásos, készpénzes ügyintézés kapcsán a szükséges teendők időbeni elvégzése, 

számlák határidőn belüli utalásának elősegítése. 

- Utazások, kiküldetések szervezése. 

- Leltár vezetése, eszközök nyilvántartása, átadás-átvétel kezelése. 

- Rendelések bonyolítása, nyomtatvány, irodaszer rendelése, nyilvántartása. 

- Folyamatos nyilvántartások kezelése (szabadság, betegállomány távollét, munkaidő), 

vezetői aláíratások megszervezése. 

 

Műszaki koordinátor, felelősségi területi: 

 A műszaki koordinátor tevekénységek célja: A ZV Zöld Völgy Nonprofit  Kft. 

eredményes működésének támogatása a megyei közszolgáltatóval való szakmai 

koordináció megvalósításával.  

 Eredményességi mutatók: A feladatkörében megnevezett folyamatok, feladatok 

koordinációjának megvalósulása, a napi működés összhangja a BMH -val. Szakmai, 

határidős feladatok határidőre, elvárt minőségben történő teljesítése. 

 Belső kapcsolódási pontok: A cég szervezeti egységeinek vezetői. 

             Főbb külső kapcsolódási pontok: Szakterületet érintően a megyei közszolgáltató, egyéb 

             külső partnerek. 

 

 Főbb szabályozók, jogszabályi megfelelések:  

 

Műszaki koordinátor 
 

 Közvetlen felettese: Ügyvezető 

 Távollétében helyettesíti: Ügyvezető  

 Irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök: - 

 Felelősségi területek:  
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- A ZV Zöld Völgy. Nonprofit Kft és a megyei szolgáltató eredményes, összehangolt 

működésének koordinációja a szolgáltatással kapcsolatos szakmai folyamatokban. 

- Rendszeres kapcsoltatás és tanácsadás a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével 

és Igazgatóival.  

 

Projektmenedzser: 

 „Színezzük együtt Kazincbarcikát!” CLLD projekt feladatainak ellátására 

 

 Közvetlen felettese: Ügyvezető 

 Távollétében helyettesíti: Ügyvezető  

 Irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkakörök: - 

 Felelősségi területek:  

 
 

- Projektmegvalósítás nyomon követése – ütemezése követése, jelentések készítése 

HACS ülésre, vezetőknek 

- Projekten belüli beszerzések előkészítése (nem közbeszerzés), kapcsolattartás a 

szerződő partnerekkel, szerződések teljesítésének dokumentálása – (tárgy, 

nyilvánosság, marketing- kommunikáció; értékelés – monitoring; egyéb szakértő) 

- Projekt elszámolások készítése (menedzsmenthez kapcsolódó költségek elszámolása) 

- Projekt során megvalósult feladatok és dokumentumok (szerződés, számla, teljesítés-

igazolás) adminisztrálása 

- HACS, Helyi Bíráló Bizottság, Pályázat-Előkészítő Munkacsoport ülések előkészítése – 

meghívó készítése, kiküldése, terem előkészítése, jegyzőkönyv-emlékeztető készítése 

- Kapcsolattartás Magyar Államkincstárral, Irányító Hatósággal 

- Projekt kiválasztási folyamat dokumentálása: pályázatok regisztrálása, formai 

értékelés elvégzése; szakmai érétkelőknek értékelésre a pályázatok tovább küldésé, 

szakami értékelés összesítése, előterjesztés készítése; emlékeztető készítése HBB 

ülésről 

- Kommunikáció szervezése – honlap fejlesztés előkészítése, honlapon információk, 

kisprojektekről, illetve stratégiai szintű tájékoztatás 
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5. Egyéb rendelkezések 

Hierarchia, szolgálati út, horizontális és vertikális kapcsolatok: 
 

A Társaság munkaszervezete hierarchikus felépítésű, az alá- és fölérendeltségi viszonyok 

egyértelműek, a szolgálati út betartása kötelező. A Társaság valamennyi dolgozója a 

Társaság ügyvezetőjétől, valamint közvetlen felettesétől fogadhat el utasítást, a 

másképpen el nem hárítható szükséghelyzetek kivételével. A feladat- és hatásköröket jelen 

SZMSZ részletesen szabályozza. 

Munkáltatói jogok 
 

A munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja a Társaság munkavállalói vonatkozásában. 

Az ügyvezető az általa szükségesnek tartott mértékben a munkáltatói jogok gyakorlását az 

egyes részlegek vezetőire átruházhatja, külön utasításban szabályozott módon. Nem 

ruházható át a munkaviszony létesítésére, megszüntetésre, munkabér megállapítására, 

felelősségre-vonásra vonatkozó jogosítvány. Az Ügyvezető feletti munkáltatói jogokat az 

Alapító gyakorolja. 

A helyettesítés rendje 
 

Az Ügyvezetőt távollétében a munkaszervezet irányításával kapcsolatos hatásköre 

vonatkozásában az Ügyvezető által megbízott igazgató helyettesíti. 

Összeférhetetlenség 
 

A Társaság munkavállalói kötelesek a munkaviszony létesítésekor, illetőleg az erre irányuló 

megállapodás megkötése előtt tájékoztatni az Ügyvezetőt arról, hogy mely hasonló profilú 

gazdasági társaságban rendelkeznek tulajdoni részesedéssel, illetőleg mely gazdasági 

társaságnál töltenek be vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyt. A 

Társaság általános összeférhetetlenségi alapelve, hogy a munkaszervezetben családtagok 

vezető-beosztott viszonyban nem lehetnek egymással. Az alvállalkozók minősítésében, 

kiválasztásában az alvállalkozóval rokoni kapcsolatban álló munkavállaló nem vehet részt. 

A Társaságon kívülre történő információszolgáltatás általános szabályai 
 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 

nyilatkozatnak minősül. A Társaság munkáját érintő bárminemű kérdésben a tájékoztatás 

joga kizárólag az Ügyvezetőé.  

Nem adható nyilatkozat olyan belső, üzleti titkot képező tényről, amely idő előtti 
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nyilvánosságra hozatala esetén a Társaság működésében zavart kelthetne, a Társaságnak 

kárt okozna. Nem adható tájékoztatás folyamatban lévő kártérítési vagy bűnvádi eljárásról, 

továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe 

tartozik. 

A titoktartás rendje 
 

A munkavállaló nem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Társaságra nézve 

hátrányos következményekkel járna. 

Üzleti titoknak minősülnek a Társaság működési ügyviteli vagy egyéb adatai, okmányai, 

amelyek nyilvánosságra kerülése a Társaság gazdasági érdekeit sértené, valamint, amelyet 

az Ügyvezető írásbeli rendelkezéssel annak minősít. A titokká minősítés történhet az 

adatok, okmányok bizonyos körére általánosságban vagy esetenként, időbeli korlátozással, 

vagy a nélkül. Amennyiben az adott esetben, a jogszabályban előírt válaszadási 

kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás harmadik félnek az üzleti titoknak 

minősülő kérdésekben. 

Üzleti titoknak minősül a Társaságnál: 

- az üzleti partnerektől kapott, illetve nekik adott engedmények mértéke; 

- a Társaság szakmai tevékenységeinek egyedi nyereség- és költségadatai; 

- távlati fejlesztési koncepciók és fejlesztési tervek, valamint a jóváhagyott tervek 

számítási dokumentumai; 

- éves operatív tervek, továbbá azok végrehajtásáról és gazdasági eredményeiről készí-

tett beszámolók olyan részletei, amelyeket nem kötelező nyilvánossá tenni; 

- fejlesztési és beruházásokkal összefüggő forrásmérlegek; 

- üzletpolitikai tervek, határozatok; 

- ellenőrzések és vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű anyagok; 

- munkavállalókkal szembeni eljárások adatai a határozat jogerőre emelkedéséig; 

- esetenként üzleti titoknak minősített adatok.  

 

Az üzleti titok megsértése munkajogi vétségnek minősül. Az üzleti titok be nem tartása a 

munkaszerződés szerinti jogkövetkezményekkel jár. 

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a tudomására jutott üzleti titkot addig 

megőrizni, amíg a megőrzés alól az illetékes felettestől felmentést nem kap. 

Általánosságban a Társaságon belül 3 év elévülési időt kell figyelembe venni. A 

munkaviszony megszűnése az üzleti titok megőrzésének kötelezettsége alól nem mentesít. 
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6. A Társaság működése, feladatai 

Kiadmányok: 
 

A Társaságtól külső szervhez vagy személyhez küldött iratokat, továbbá az alkalmazottak 

részére hivatalosan kiadott iratokat kiadmánynak kell tekinteni. Kiadmányok aláírására az 

ügyvezető, a szervezeti egységek vezetői, vagy felhatalmazott munkavállalók jogosultak az 

ügyvezetői utasításoknak, illetve a társaság egyéb szabályzataiban foglaltaknak 

megfelelően. 

Kötelezettségvállalás szabályai: 
 

Kötelezettségvállalásra kizárólag az ügyvezető vagy az általa felhatalmazott személy 

jogosult a társaság beszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A 

kötelezettségvállalások előkészítéseként a megrendelők, szerződések aláírásra való 

előkészítése a vezetők feladata. 

Előzetes adatszolgáltatást követően a szervezeti egységek vezetői a részleg munkájával 

összefüggésben tudomásukra jutott többlet feladatokról, többlet kiadásokról illetve 

bevétel kiesésről az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni kötelesek. 

A Társaság működését szabályozó írásos dokumentumok 
 

A Társaság működését szabályozó írásos dokumentumok előre rögzítik a működés 

különböző szabályait. Az ügyviteli szabályzatokat ügyvezetői utasítás formájában kell 

kiadni.  

 

Ezek a következők: 

- üzleti tervek, operatív (keret)tervek 

- a szakmai szabályzatok, utasítások 

- munkaköri leírások 
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