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Általános rész1.

1.1. A Szervezeti és működési szabályzat megalkotásának célja

Jelen Szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg a Társaság 

irányítását, belső struktúráját, szervezeti egységeit, az azok közötti hierarchiát, továbbá az egyes 

szervezeti egységek által ellátandó feladatcsoportokat.

Ezen szabályzat a Részvénytársaság alapszabályának rendelkezéseivel összhangban készült.

Jelen SZMSZ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), továbbá 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény {a 

továbbiakban: Ctv.) alapján került összeállításra. Figyelembe veszi a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi 

rendelkezéseket. A Társaság működése a távhőszolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályokban 

foglaltakkal összhangban történik. Ezen jogszabályok az alábbiak:

- 2005. évi XVIIt. törvény a távhőszolgáltatásról (Tszt.), a végrehajtásról szóló 157/2005. (Vili.15.) 

Korm. rendelettel egységes szerkezetben

- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

- 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

- 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a 

lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának 

megállapításáról

- 51/2011. (Xil.oi.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról.

- Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhöszolgáltatási díjak megállapításáról és 

alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló, többször módosított, 

egységes szerkezetű 4/2006. (II. 24.) Ö. r. számú rendelete

-1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

- 2011. évi CXIl. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

5



1.2. Az SZMSZ tartalmának hatálya

Jelen SZMSZ kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére, szervezetére, 

munkavállalójára. Az SZMSZ-t a Társaság minden munkavállalója köteles alkalmazni és betartani. 

Az SZMSZ, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos külső és belső szabályok Ismerete, 

rendelkezéseinek betartása a Társaság valamennyi munkavállalójának kötelessége. Ennek lehetővé 

tétele a szervezeti egység vezetőinek a feladata.

1.3. A Társaság adatai

Cégneve: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Idegen nyelvű elnevezései

angolul: Debrecen DIstríct Heatíng Co.

németül; Fernwárme AG. Debrecen

Székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Telefonszáma: (52) 509-409

Faxszáma: (52) 509-491

Postacíme: 4001 Debrecen 1. Pf; 119

Alapítás időpontja: 2011. szeptember 30.

Alapítója: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Induló alaptőke: 1.303.000 E Ft

Induló tőketartalék: 7.646.219 E Ft

Cégjegyzék száma: 09-10-000482

Típusa: Közüzemi

Számlavezetője: OTP Bank NyRt.

Bankszámlaszáma: 11738008-20226433

Adószáma; 23506088-2-09

KSH száma: 23506088-3530-114-09
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Időtartama: határozatlan Idejű

Az üzleti évek megegyeznek a naptári évvel, azaz minden év január 1. napjától december 31. 

napjáig tartanak.

A Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) 

zártkörűen került megalakításra és zártkörűen működik.

A társaság a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.09-10-000148) 

és a DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.09-09-013538) 

általános jogutódja.

ATársaság előre meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló alaptőkével rendelkező 

gazdasági társaság.

A Társaság jogi személy, mely saját cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, 

tulajdont szerezhet, szerződéseket köthet, perelhet és perelhető. Vagyonával az Alapítóval közösen 

kijelölt stratégiai irányvonal mentén, az önállóan megalkotott és az Alapító által elfogadott üzleti 

terve alapján gazdálkodik.

1.4. A Társaság tevékenységi körei

A Társaság tevékenységi köreit a TEÁOR '08 szerint tartja nyilván.

A Társaság fÖ tevékenysége:

35.30 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

A Társaság tevékenységi körei: /TEÁOR '08 szerint/

Elektronikus, optikai eszköz javítása33.13

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése33.20

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése42.21

Talajmintavétel, próbafúrás43.13

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés43.22

Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme47.78

Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás49.39

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás55.20
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59.13 Film-, videó- és televízió program terjesztése

64.99 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés

Médiareklám73.12

1.5. A Társaság cégjegyzése

A Társaság cégjegyzésére a vezérigazgató önállóan, illetőleg a vezérigazgató által feljogosított 

alkalmazottak közül ketten együttesen jogosultak.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég előnyomott, előírt vagy előbélyegzett 

cégszövegéhez a vezérigazgató önállóan, a vezérigazgató által feljogosított alkalmazottak közül 

ketten együttesen jogosultak aláírásuk csatolására az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán 

alkalmazott formában. Társaság cégjegyzési joggal, illetve meghatalmazáson alapuló képviseleti 

joggal rendelkező munkavállalóira vonatkozó aláírási rendről külön szabályzat rendelkezik.

1.6. A Társaság képviselete

A Társaság képviseletében kizárólag a képviselője útján lehet jognyilatkozatot tenni. 

Jognyilatkozat a Társaság részére jogok szerzését, kötelezettségek vállalását tartalmazó bármilyen 

nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, jog elismerése, jogról való lemondás, 

harmadik személytől érkező megkeresésekre adott nyilatkozat tétele, aláírása stb.

A képviselő eljárása alapján a Társaság válik jogosulttá, illetve kötelezetté.

A cégképviselet az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzaton vagy jogügyleten 

(megbízáson) alapul.

A cégjegyzés és a cégképviselet egymással összefüggő, de nem azonos fogalmak. A cégjegyzésre 

való jogosultság magában foglalja a képviseleti jogosultságot is.

Képviseleti joggal a cégjegyzésre jogosult vezérigazgató, illetőleg az általa eseti vagy állandó 

jelleggel megbízott alkalmazottak rendelkeznek. Társaság cégjegyzési joggal, illetve
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meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal rendelkező munkavállalóira vonatkozó aláírási rendről 

külön szabályzat rendelkezik.

1.7. A cégbélyegző
A cégbélyegzőnek tartalmaznia kell teljes szövegkiírással a Társaság teljes nevét, székhelyét, 

adószámát és cégjegyzék számát.

Tartalmazhatja továbbá a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét és címét, a Társaság 

bankszámlaszámát, valamint a bélyegző sorszámát.

Egyforma szövegű cégbélyegzőknél a sorszámmal történő megjelölés kötelező.

A fentiekben leírtaktól eltérő szövegű bélyegző nem minősül cégbélyegzőnek. A cégbélyegzővel 

rendelkező munkavállalók a bélyegzők rendeltetésszerű használatáért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartoznak, annak átvételétől leadásáig, illetve elvesztés esetén a hivatalos eljárás 

befejezéséig.

A bélyegzőkkel kapcsolatos részletes szabályozást a vonatkozó szabályzat tartalmazza.

1.8. Munkavállalói érdekképviselet

A munkavállalókat a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi !. Törvény (továbbiakban Mt.) 

értelmében a Társaság vezetésében részvételi Jog illeti meg, amelyet a megválasztott üzemi 

tanácson keresztül gyakorolnak.

Az üzemi tanács tevékenységét az Mt., valamint saját működési szabályzata szerint látja el.

A Társaság cégvezetése köteles együttműködni az üzemi tanáccsal az Mt.-ben részükre 

biztosított részvételi jogok gyakorlásában.

A Társaság köteles biztosítani az Mt.-ben rögzített működésük feltételeit.

A munkavállalók a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik előmozdítása és megvédése 

érdekében érdekképviseleti szervezetet hozhatnak létre az Mt. értelmében és ezt a Kollektív 

Szerződésben rögzíthetik.

Ez a Társaságnál a Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkahelyi 

Szakszervezete.
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2. A társaság vezető szervei, tisztségviselői

2.1. Az alapító
A Társaság alapítója a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(továbbiakban: DV Zrt.)

Hatáskörébe tartozik minden, a Társaság működését, illetve szervezetét érintő alapvető kérdés, 

melyet a törvény vagy az Alapító Okirat részletez.

Mindazokat a jogokat, amelyek a részvényeseket a Társaság ügyei vonatkozásában megilleti, az 

alapító gyakorolja.

2.2. Vezérigazgató
A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, így a vezérigazgató a Társaság 

ügyvezetésén túl az igazgatóság Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogait is gyakorolja. A 

vezérigazgatót az alapító, egyszemélyes részvényes jelöli ki.

Hatáskörébe tartozik minden, a Társaság működését, illetve szervezetét érintő kérdés, amelyet 

törvény vagy az Alapító okirat nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe.

2.3. Felügyelőbizottság
A felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából kijelölt, kizárólag az 

alapítónak alárendelt testület, amely a tulajdonosi érdekeknek megfelelő, jogszerű és 

gazdaságossági értelemben vett célszerű ellenőrzésére hivatott.

A felügyelőblzottságra kizárólag a jogszabályi rendelkezések, valamint az alapító határozatai 

kötelezőek.

Tagjai csak természetes személyek lehetnek, akik az ügyvezetésben nem vehetnek részt és nem 

lehetnek a Társaság alkalmazottai, a DV Zrt. Igazgatóságának határozata alapján megválasztásra 

került munkavállalói képviselő tagja kivételével.

A feiügyelőbizottság hat tagból áll. A társaság munkavállalóinak képviselete is biztosítva van a 

gazdasági társaság működésének ellenőrzésében oly módon, hogy a felügyelőbizottság egy tagját 

az üzemi tanács jelöli a munkavállalók soraiból, a társaságnál működő szakszervezet véleményének 

meghallgatása után.
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A felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységét a 2013. évi V. törvény, a 339/2019. (XII. 23) 

Korm. rendelet, a részvénytársaság alapító okirata és az általa meghatározott, az alapító által 

jóváhagyott ügyrend alapján végzi.

A felügyelőbizottság ügyrendjét, működésének szabályait maga alakítja ki és az alapító hagyja

jóvá.

Az ügyrend tartalmi fejezetei:

- Általános rendelkezések

- A felügyelőbizottság összetétele

~ A felügyelőbizottság feladata és hatásköre

- A felügyelőbízottság működési rendje

- A felügyelőbízottsági tagok jogállása és felelőssége

A felügyelőbizottság feladatai ellátásához - a Társaság költségére - szakértőket is igénybe vehet.

2.4. Könyvvizsgáló
A Társaságnál könyvvizsgáló működik.

A Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és független 

könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság éves beszámolója megfelel*e a 

jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről.

A könyvvizsgálót az alapító határozott időtartamra választja.

A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a Társaság irataiba, számviteli 

nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság 

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír 

állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
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3. A társaság munkaszervezete, működésének alapelvei és 

szabályai

3.1. A Társaság munkaszervezete

A Társaság munkaszervezete hagyományos felépítésű, hierarchikus szervezet.

A szervezeti ábrát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.2. A Társaság szervezeti egységei és azok irányítása

3.2.1. Közvetlen vezérigazgatói irányítás alá tartozó szakterületek

Igazgatás

Beszerzési és pályázati koordináció

Minőségirányítás

Adatvédelem és fogyasztóvédelem

3.2.2. Gazdasági és kereskedelmi igazgatóság

Vezetője; Gazdasági és kereskedelmi igazgató

Szakterületei: Pénzügy és számvitel

Kontrolling

Kereskedelem

3.2.3. Szolgáltatási és műszaki igazgatóság 

Vezetője: Szolgáltatási és műszaki igazgató

Szakterületei: Szolgáltatás

Műszak

A szervezeti egységekre vonatkozó függőségi alapelvek3.3.

A fentiek szerinti szervezeti egységeken belül minden munkavállaló csak egy vezetővel állhat 

közvetlen függőségi kapcsolatban.
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A szakterületi szervezeti egység vezetője csak a vezérigazgatótól vagy közvetlen felettesétől 

fogadhat el utasítást, a másképpen el nem hárítható szükséghelyzetek kivételével.

Az utasításokat a szervezeti egységek vezetői továbbítják végrehajtás végett a Társaság 

munkavállalói részére.

A beosztott részére szükséghelyzetben adott közvetlen utasítás esetén az utasítás kiadója az 

érintett szervezeti egység vezetőjét utólagosan, a tőle elvárható legrövidebb időn belül tájékoztatni 

köteles.

3.4. A Társaság munkaszervezetének vezetői

3.4.1. A Társaság vezető állású munkavállalói 

Vezérigazgató

Gazdasági és kereskedelmi igazgató 

Szolgáltatási és műszaki igazgató

3.4.2. A Társaság vezető beosztású munkavállalói

Igazgatási vezető

Beszerzési és pályázati koordináció vezető 

Pénzügyi és számviteli vezető 

Kontrolling vezető 

Kereskedelmi vezető

Szolgáltatási vezető 

Műszaki vezető

3.5. A vezetőkre vonatkozó általános rendelkezések

3.5.1. A vezetők általános jogai

A feladat és hatáskörükbe tartozó Társasági döntések előkészítése során véleményük 

kinyilvánítása és a döntések megfelelő időben való megismerése.

A munkavégzésükhöz szükséges információk megismerése.

A tárgyi és személyi feltételek biztosításának igénylése.

A vezérigazgató utasítása alapján meghatározott keretek között a képviseleti, utalványozási 

és aláírási jogkör gyakorlása.

Az általuk Irányított szervezeti egység érdekének képviselete.

A beosztott munkavállalók magasabb szintű döntést igénylő kérelmeinek véleményezése.
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- A hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtási módjának, módszereinek kialakítása, 

ellenőrzése, az észlelt hiányosságok megszüntetése.

3.5.2. A vezetők főbb feladatai

Az általuk vezetett szervezeti egység képviselete.

Az alapító által meghatározott célkitűzések elérése érdekében, a tervek és döntések 

végrehajtása, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában.

A szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos céíkitűző, koncepcióalkotó, tervezési, 

szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatainak ellátása.

Az operatív feladatok megfogalmazása, rendszerezése és kiadása a szervezeti egység és az 

alárendelt szervezeti egységek részére.

A szervezeti egység anyagi- és munkaerőforrásaival való gazdálkodás.

Szervezeti egységbe tartozó munkavállalók munkaköreinek meghatározása.

A végrehajtással kapcsolatos munkamegosztás kialakítása, az egyes részfeladatok 

összehangolása.

A működés hiányosságainak feltárása, a munkamódszerek javítása.

A beosztottak munkájának értékelése.

Saját képzettségének, vezetési módszerének fejlesztése.

A tudomására jutott üzleti és egyéb társasági titkok megőrzése.

A minőségirányítási munka terén megfogalmazott feladatok szervezése, irányítása, 

végzése, ellenőrzése.

A személyes adatok védelméről, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló hatályos jogszabályok általános elveinek és szabályainak 

szakterületi betartásának irányítása, ellenőrzése.

A Társaság közszolgáltatási tevékenységéből adódó feladatok jogszabályoknak megfelelő 

elvégzése, elvégeztetése.

Közreműködik a Társaság stratégiai és üzleti terveinek kidolgozásában és a végrehajtás 

ellenőrzésében.

3.5.3. A vezetők felelőssége

A szervezet és a szervezeti egység feladatait, működését szabályozó előírások betartása.

A munkafegyelem, a bizonylati fegyelem, a határidők betartása.

A munkafeladatok szakszerű ellátása, az adatszolgáltatások valódisága, pontossága.

A szakterületükre vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások megismerése, 

betartása, végrehajtása.
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Az Irányított szervezeti egység munkájának eredményessége, a tevékenységi körébe utalt 

feladatok színvonalas és hatékony elvégzése.

Az Irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti együttműködés biztosítása.

A Társaság vagyonának megőrzésében és gyarapításában való hatékony közreműködés.

Az irányítása alá tartozó munkavállalók szakmai fejlődése.

A személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló hatályos jogszabályok általános elveinek és szabályainak 

szakterületi betartásának irányítása, ellenőrzése.

A Társaság közszolgáltatási tevékenységéből adódóan a fogyasztói jogok érvényesítésének 

megvalósulását biztosító jogszabályok elveinek és szabályainak szakterületi betartásának 

irányításáért és ellenőrzéséért.

A területére vonatkozó szabályzatok létrehozása, azok szükség szerinti módosítása. 

Szakterületéhez tartozó beszerzések szakmai felelősi tevékenységének ellátása.

A minőségirányítási rendszer előírásainak megfelelő szakterületi működés biztosítása.

A Társaság vezető állású munkavállalói az Mt. és a Ptk. rendelkezései szerint felelősek a Társaság 

eredményes működése érdekében részükre meghatározott feladatok elvégzéséért, 

intézkedéseikért, utasításaikért, a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi 

helyességéért, a törvényesség biztosításáért és betartásáért, az előírt ellenőrzések végrehajtásáért, 

a feladat- és hatáskörükbe tartozó tevékenységek megtételéért vagy elmulasztásáért.

A felelősség tartalmát, mértékét az Mt. és a Ptk. szabályozza.

A vezetők felelőssége nem csökkenti a beosztott munkavállalók munkaköri leírásában 

meghatározott személyes felelősséget.

A Társaság beosztott munkavállalóinak általános jogai és3.6.

kötelességei
A Társaság beosztott munkavállalójának elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy:

Megismerje a Társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek kialakításában és 

megtehesse a munkájával összefüggő javaslatait.

A végzett munkájáért megkapja azt a bért, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely az Mt., 

a munkaszerződés, valamint a Társaság belső szabályai alapján jár, illetve adható. 

Biztosítva legyenek számára a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos információk, illetve 

annak feltételei és eszközei.
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Kérése esetén tájékoztatást kapjon a személyi nyilvántartásban szereplő rávonatkozó 

adatokról.

A személyes adatok védelméről, az Információs önrendelkezési jogról és az 

Információszabadságról szóló hatályos jogszabályok általános elveinek és szabályainak 

szakterületi betartásával biztosítva legyen személyes adatainak védelme.

A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeken túl csak közvetlen 

írásbeli hozzájárulásával adhatók ki személyi és jövedelmi adatai harmadik személy részére. 

A munkavégzés hatékonyságának növelésére, a munkakörülmények javítására, a társasági 

vagyon védelmére vonatkozó javaslatokat előterjessze.

A Társaság érdekeinek megfelelő szakmai továbbképzést Igényelje.

A beosztott munkavállalók kötelessége, hogy:

Munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenjen.

A Társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését elősegítse, a 

jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírt 

határidőben, megfelelő minőségben végrehajtsa, illetve azok végrehajtását elősegítse és 

ellenőrizze.

A kapott utasításokat késedelem nélkül végrehajtsa, akkor Is, ha annak tárgyában külön 

végrehajtási utasítás nem került kiadásra.

A munkarendet, a bizonylati- és Iratkezelési fegyelmet betartsa.

A munkakörükkel járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellássa.

A Társaság vagyontárgyait megóvja.

Baleset vagy anyagi kár megelőzése érdekében intézkedjen. Illetőleg az illetékesek 

figyelmét erre felhívja.

A minőségirányítási rendszer normáinak, követelményeinek megfelelően végezze 

feladatait.

Munkaidejét a követelményeknek megfelelő, hatékony munkavégzéssel töltse el.

A felettese által kiadott munkát a jogszabályokban és utasításokban foglaltaknak 

megfelelően végezze el és tevékenységéről felettese kérésére számoljon be.

A Társaság ügyfeleivel és munkatársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes 

magatartást tanúsítson, öltözködésében és viselkedésében a Társaság követelményeinek 

feleljen meg.

Az előírt szakmai oktatásokon, továbbképzéseken vegyen részt, új munkakör esetén 

munkája ellátáshoz szükséges képesítést szerezze meg.
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A Társaságnak okozott kárt a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően 

megtérítse.

Az üzleti titoknak minősülő adatokat, információkat megőrizze.

A munkavégzése során észlelt hibákat, hiányosságokat feltárja és feletteseiknek jelezze.

A személyes adatok védelméről, az információs Önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló hatályos jogszabályok általános elveinek és szabályainak 

szakterületre vonatkozó előírásait betartsa.

A szervezet közszolgáltatási tevékenységéből adódóan a fogyasztói jogok érvényesítésének 

megvalósulását biztosító jogszabályok elveit és szabályait betartsa.

3.7. A Társaság szervezeti egységeinek kapcsolata

A Társaság azonos szinten lévő szervezeti egységei között mellérendeltségi, a különböző szinten 

lévő szervezeti egységek között függőségi kapcsolat áll fenn.

3.7.1. Mellérendeltségi kapcsolat

A mellérendeltségi kapcsolat alapján a közös felettesnek alárendelt szervezeti egységek, 

munkavállalók egymással a Társaság hatékony és eredményes működése érdekében kötelesek 

együttműködni.

A közöttük felmerülő esetleges vitás kérdésekben kötelesek kikérni közös felettesük 

állásfoglalását, mely állásfoglalás köti őket.

Ha valamelyik fél a véleménnyel nem ért egyet, jogosult az eggyel magasabb szintű vezető 

állásfoglalását kikérni.

Az írásban adott állásfoglalás a szervezeti egységre, munkavállalókra kötelező érvényű.

3.7.2. Függelmi kapcsolat

A függelmi kapcsolat függőségi viszonyt, a szervezeti egységek és munkavállalók egymás alá- és 

fölérendeltségét jelenti.

A függőségi viszony a gyakorlatban azt fejezi ki, hogy a munkaszervezeti hierarchia különböző 

szintjén elhelyezkedő vezetők Irányítják beosztottjaikat.

A függelmi kapcsolatot a vezetők elsősorban utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási jogaik 

gyakorlásán keresztül érvényesítik.
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3.7.2.I. Utasítási jogok

Utasítási jog illeti meg a Társaság vezetőit az irányításuk alatt lévő szervezeti egységekhez 

tartozó munkavállalók tekintetében. Utasítás kizárólag a Társaság működésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtása érdekében adható.

Az utasítások fajtái:

Szóbeli utasítás 

írásbeli utasítás

Szóbeli utasítást egy-egy adott szervezeti egység vezetője adhat, elsősorban feladat 

meghatározás céljából. Az utasítás kiadása és fogadása során be kell tartani a 3.3. pontban rögzített 

alapelveket.

Az írásbeli utasítás természete szerint lehet:

Szabályozási jellegű 

Operatív

A szabályozási jellegű írásbeli utasítás a munkaszervezet működését érintő ideiglenes vagy 

állandó érvényű rendelkezés, kiadására csak a vezérigazgató, a gazdasági és kereskedelmi igazgató, 

valamint a szolgáltatási és műszaki igazgató jogosult.

Az operatív írásbeli utasítások a vezetők feladatkijelölésre vonatkozó rendelkezései.

3.7.2.2. Egyeztetési kötelezettség
A Társaság szervezeti egységeinek vezetői és munkavállalói minden olyan intézkedésnél, amely 

más szervezeti egységnek a működési területét is érinti, kötelesek az intézkedést megelőzően 

egyeztetni, illetőleg a feladat eredményes ellátásához szükséges adatokról, információkról egymást 

tájékoztatni.

Az egyeztetés sikertelensége esetén az első közös felettes vezető döntését kell kikérni a 

végrehajtandó feladat jellegétől függően.

A vezérigazgató a szakszervezet és az üzemi tanács képviselőivel az Mt.-ben meghatározott 

esetekben köteles egyeztetni. Az egyeztetés keretében a közös egyeztetéssel hozott döntéseket a 

Társaság döntési mechanizmusába be kell építeni.

3.7.2.3. Szolgálati út betartása

Az ügyek intézése során a szolgálati út betartása a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve 

kötelező.
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A beosztott munkavállalóknak a feladatok végrehajtása során felmerülő problémák megoldása, 

az azokkal kapcsolatosan szükséges állásfoglalások, döntések megkérése érdekében közvetlen 

felettesükhöz kell fordulniuk.

Amennyiben a munkavállaló közvetlen felettese döntésével nem ért egyet, a döntést kérheti 

írásban vagy felülvizsgálatért a közvetlen felettes személy feletteséhez fordulhat. Ezen szándékáról 

viszont felettesét tájékoztatni köteles. Az utasítás végrehajtására azonban ezen tény nem bír 

halasztó hatállyal.

A felsőbb szintű vezető ezekben az esetekben döntése meghozatala előtt az érintett közvetlen 

vezetőt is meghallgatja, majd döntéséről írásban tájékoztatja.

A szolgálati út betartása nem kötelező abban az esetben, ha a munkavállalónak a feladat 

végrehajtása érdekében olyan szóbeli szakmai információra van szüksége, amely - jellegére 

tekintettel-a szolgálati út betartása nélkül hatékonyabban átadható.

3.7.3. Belső információs rendszer

A Társaság információs rendszerének feladata, hogy a belső mechanizmusok célszerű, 

gazdaságos és hatékony működéséhez, a folyamatok áttekintéséhez, az azokba történő gyors 

beavatkozáshoz, a megalapozott döntésekhez megbízható és értékelhető adatokat szolgáltasson.

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a Társaság működésére, céljainak 

megvalósítására befolyással bíró, tudomására jutott információt haladéktalanul közölni az azzal 

kapcsolatos javaslattételi vagy döntési joggal rendelkező felettesével. Ez vonatkozik mind a 

munkavégzés során megszerzett belső, mind a képviselete ellátása során tudomására jutott külső 

információkra.

Az információk-jellegüktől, valamint az információra vonatkozó belső rendelkezéstől függően 

— írásban, vagy szóban adhatók meg. Minden esetben írásba kell foglalni a rendszeresen előírt 

adatszolgáltatásokat, jelentéseket, amelyeket a belső szabályozások és az eseti utasítások 

tartalmaznak. Az írásba foglalt információ valódiságáért az aláíró felelősséggel tartozik. Az 

információt a lehető legrövidebb úton kell a címzetthez eljuttatni.

Amennyiben az információ valamely szervezeti egység működését érinti vagy intézkedést tesz 

szükségessé, az írásba foglalt anyagból egy másolati példányt az érdekelt szervezeti egység 

vezetőjének is meg kell küldeni.
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3.8. Helyettesítés

3.8.1. A helyettesítés általános szabályai

A vezérigazgatót távollétében elsősorban a gazdasági és kereskedelmi igazgató, másodsorban a 

szolgáltatási és műszaki igazgató helyettesíti.

A Társaság szervezeti rendszerében minden vezetőnek van helyettesítője. A helyettesítő írásbeli 

kijelölése a vezető hatásköre, kijelölés hiányában a helyettesítőt a felettes vezető jelöli ki.

Minden egyes beosztott munkavállaló állandó vagy eseti helyettesítőjét az a vezető jogosult 

kijelölni, aki az érintett személy vonatkozásában a feladat kiadására is jogosult. Amennyiben a 

helyettesítés olyan szakértelmet kíván meg, mellyel csak az akadályozott személy rendelkezik, az 

akadályozott személy közvetlen felettese köteles a megfelelő helyettesítőről gondoskodni, amely 

keretében a munkaszervezetbe nem tartozó személy vagy szervezet segítségét is igénybe veheti.

3.8.2. Az állandó helyettesítés szabályai
Állandó helyettesítő az, aki a kinevezésre jogosulttól írásos helyettesítési, visszavonásig 

érvényes kinevezést kapott. A vezető akadályoztatása esetén az állandó helyettesítő intézkedik 

mindazon ügyekben, amelyeket a vezető magának nem tartott fenn. A helyettesítő dönthet 

továbbá minden olyan a vezető által magának fenntartott kérdésben, amelyben a döntés a vezető 

akadályoztatásának lejártáig nem tűr halasztást.

3.8.3. Az ideiglenes helyettesítés szabályai

Ideiglenes helyettesítő az. akit a szervezeti egység vezetője (vezető állású munkavállaló esetén 

annak közvetlen felettese) a helyettesítéssel meghatározott időre, eseményre vagy feladatra jelöl 

ki, írásos megbízás alapján.

Az Ideiglenes helyettesítés alkalmával a munkakör átadását csak akkor kell írásba foglalni, ha azt 

az egyik fél kéri, vagy azt valamely utasítás elrendelte.

A helyettesítés időtartama alatt történt eseményekről a helyettesítő köteles a helyettesítettnek 

részletesen beszámolni és a helyettesítés lejártakor a függő ügyeket átadni.

3.8.4. A helyettesítő jogai és kötelezettségei

A helyettesítő joga, hogy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Illetőleg az egyéb 

szabályzatoknak megfelelően a helyettesítői feladatok ellátásában a helyettes minőségében lépjen 

fel, a helyettesi jogokat gyakorolja, kötelezettségeket teljesítse.
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A helyettesítő köteles a helyettesítési tevékenysége során hozott döntéseiről, Intézkedéseiről a 

helyettesített személyt a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni.

Minden vezető köteles a helyettesítési feladatok eredményes ellátása érdekében állandó 

helyettesítőjét az általa irányított szervezeti egység vezetésébe bevonni, tájékozottságát 

biztosítani, ideiglenes helyettesítőjét a helyettesítés tárgyában részletesen tájékoztatni.

3.9. A hatáskörök delegálása
A vezetőket megillető, a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített hatáskörök a 

Társaság szervezetében alacsonyabb szinten álló munkavállalók részére a következők szerint 

delegálhatok.

Bármely hatáskör csak a szervezeti rendszerben közvetlenül a hatáskörrel rendelkező személy 

alatt elhelyezkedő munkavállaló részére adható átmenetileg vagy tartósan tovább, abban az 

esetben, ha a feladat ellátására a munkavállaló megfelelő képesítéssel és szakértelemmel 

rendelkezik, valamint a feladat a hatáskörrel rendelkező személy megítélése szerint ilyen módon 

eredményesebben, gazdaságosabban vagy hatékonyabban megoldható. Átmeneti a hatáskör 

delegálása abban az esetben, ha az határozott időre és 3 hónapot meg nem haladó időtartamra 

történik.

A hatáskör delegálásához a szakigazgatók előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben 

a hatáskört szakigazgató delegálja a szervezeti rendszerben közvetlenül alatta elhelyezkedő 

munkavállaló részére a delegáláshoz a vezérigazgató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A delegált hatáskört az átadó személy írásbeli utasítással bármikor visszaveheti, erről azonban a 

delegálást engedélyező felettest előzetesen tájékoztatni kell.

Határozott időre történő delegálás esetén az Időtartam lejártakor a hatáskör delegálása 

meghosszabbítható, erre azonban a delegálás engedélyezésének szabályait kell megfelelően 

alkalmazni.

A delegálás visszavonása esetén, illetőleg, ha a határozott idő lejárta után a delegálás 

meghosszabbításra nem került, a beosztott munkavállaló köteles a felettesének a hatáskört - a 

függő ügyekről történő tájékoztatással egyidejűleg-visszaadni.

A delegált hatáskört a jogosult sem a szervezeti rendszerben azonos, sem az abban alacsonyabb 

helyen álló munkavállaló részére nem delegálhatja tovább.

Ezen tilalom alól csak különösen indokolt esetben adhat felmentést a vezérigazgató.
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3.10. A munkáltatói jogok gyakorlása

A munkáltatói jogokat-a Társaság munkavállalóinak felvételét, kinevezését, bérmegállapítását, 

minősítését, felelősségre vonását és a hatályos jogszabályok szerinti minden egyéb munkáltatói 

jogot - a Társaság munkavállalói felett a vezérigazgató gyakorolja.

A vezérigazgató az általa szükségesnek tartott mértékben a munkáltatói jogok gyakorlását a 

szakigazgatókra átruházhatja külön utasításban szabályozottak szerint.

A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, az 

egyéb munkáltatói jogokat pedig a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. mindenkori vezérigazgatója 

gyakorolja (jelen rendelkezés alkalmazásában egyéb munkáltatói jog gyakorlásán kell érteni a 

munkaviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével, továbbá a munkavállalót 

megillető díjazás meghatározásával kapcsolatosan meghozandó döntéseken kívüli valamennyi más 

munkáltatói jog gyakorlását).

3.11. Etikai elvárások

Az integrált működés biztosításának egységes magatartási alapjait jelentik azok az elfogadott és 

követett értékek, viselkedési irányelvek és elvárások, amelyek meghatározzák a stratégiából 

származtatható feladatok, a napi munkavégzés megvalósításának módját, a kívánatos viselkedési, 

magatartási szabályokat, szemléletbeli elvárásokat. Ezek együttesen az Etikai Kódexében jelennek 

meg, amely cégcsoport szinten kerül szabályozásra.

3.12. Az üzleti titok megőrzése

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, 

valamint a Társaságra, mint munkáltatóra, illetve a Társaság tevékenységére vonatkozó alapvető 

fontosságú információkat megőrizni. Üzleti titok minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat, 

amelyet az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény annak minősít.

3.13. A személyes adatok kezelésének alapelvei

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített 

alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései 

alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van 

lehetőség.
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Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

3.14. A személyes adatok kezelésének általános szabályai

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és Ideig.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes — különleges személyes adat esetén 

írásbeli - hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

Az adatkezelés minden szakaszában meg keli felelnie a célnak, így amennyiben az adatkezelés 

célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából 

az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek 

a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

3.15. Bejelentés és panaszkezelés

A Társaság feladatkörébe tartozó bejelentéseket, javaslatok és panaszok szabályait külön 

vállalati szintű szabályzatok határozzák meg.

3.16. Nyilatkozati jogosultság

A Társaság munkavállalóinak sajtónyilatkozat! jogosultságáról belső szabályzat rendelkezik.

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

nyilatkozatnak minősül.

A Társaság egészét érintő stratégiai kérdésekben a tájékoztatás jogát a vezérigazgató 

gyakorolja. Olyan nem stratégiai kérdésekben, amely a Társaság egészére vonatkozik, vagy 

magasabb szintű összefüggések ismeretét igényli, csak a kellő információval rendelkező 

szakigazgatók nyilatkozhatnak.

A nyilatkozat megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az üzleti titoktartásra 

vonatkozó rendelkezésekre, a Társaság jó hírére, valamint a tulajdonos elvárásaira és törvényes 

érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan belső, üzemi (üzleti) titkot képező tényről, amely idő előtti 

nyilvánosságra hozatala esetén a folyamatban zavart, a Társaságnak kárt okozna, valamint 

folyamatban lévő kártérítés vagy bűnvádi eljárásról, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a 

döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A Társaság által szervezett, országosan 

érdeklődésre számot tartó ankétokra, bemutatókra, új egységek és szolgáltatások
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megismertetésére az országos tömegtájékoztatási eszközök képviselőit a vezérigazgató vagy az 

általa kijelölt munkatárs hívja meg. Külföldi sajtószervek munkatársainak csak a vezérigazgató 

engedélyével szabad nyilatkozatot adni.

A nyilatkozatot adó munkavállaló a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, 

konkrét, szabatos válaszokat kell adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a 

tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó felel.

3.17. A Társaság által megkötendő szerződések és az ahhoz 

kapcsolódó aláírási jogosultságok

A Társaság valamennyi szerződésének, banki ügyletének, egyoldalú kötelezettség vállalásának, 

egyéb jogügyletének megkötése a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. A Társaság munkavállalói 

bármely szerződés megkötésére csak abban az esetben válnak jogosulttá, ha a vezérigazgató erre 

külön írásbeli meghatalmazást adott.

3.18. A bankszámlák feletti rendelkezési jog és a pénztárak

A Társaság bankszámlái feletti rendelkezési jogot külön utasítás szabályozza.

A központi- és ügyfélszolgálati pénztárból történő kifizetések utalványozásának rendjét külön 

utasítás szabályozza, a pénztárakban az aláírási joggal rendelkező nevét és aláírás mintáját jól 

látható helyen ki kell függeszteni.

Saját maga részére a Társaság egyetlen munkavállalója sem jogosult utalványozásra.

3.19, Vagyonnyiiatkozati kötelezettség

A vagyonnyilatkozattételre kötelezettek köre a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. illetve a Debreceni 

Hőszolgáltató Zrt. vonatkozó szabályzatai alapján kerül kijelölésre.

A vagyonnyilatkozattételire kötelezett munkakörök: Vezérigazgató, Gazdasági és Kereskedelmi 

Igazgató, Szolgáltatási és Műszaki Igazgató, Beszerzési és pályázati koordináció vezető. Beszerzési 

főmunkatárs. Műszaki vezető.

3.20. A Társaság munkavállalóira vonatkozó összeférhetetlenségi 

szabályok

Az összeférhetetlenségi irányelvek kialakításának célja, hogy a Társaságra vonatkozó irányadó 

jogszabályok előírásainak maradéktalan betartása érdekében meghatározzák azokat az elveket és
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kereteket, amelyek elősegítik az összeférhetetlenség azonosításának és kezelésének biztosítását. 

Ezen irányelvek a cégcsoport szinten kialakított Összeférhetetlenségi szabályzatban jelennek meg.

4. A vezetés és irányítás eszközei, módszerei

4.1. Belső utasítási és szabályozási rendszer
A Társaság vezetését, irányítását belső utasítási és szabályozási rendszer támogatja a jelen 

Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően.

Ezek alapvetően a következők:

Szervezeti és működési szabályzat (**)

Működési engedély (

Üzletszabályzat (

Kollektív szerződés (*)

Képviseleti és aláírási jog gyakorlása, bélyegzők használata szabályzat

Pénz és értékkezelési szabályzat

Külföldi kiküldetési szabályzat

Informatikai biztonsági szabályzat

Leltározási szabályzat

Vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

Tűzvédelmi szabályzat 

Beszerzési szabályzat

Iratkezelési, irattározási, iratselejtezési szabályzat és irattári terv 

Számviteli politika (**)

Számlarend (**)

Számlatükör (**)

Utalványozási rend

Árképzési és önköltség számítási szabályzat

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. költségeinek/ráfordításainak számviteli szétválasztása 

Bizonylati szabályzat a számviteli elszámolást és nyilvántartást alátámasztó 

bizonylatokról 

Etikai kódex (**)

****
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Kommunikációs szabályzat 

Integrált kockázatkezelési szabályzat 

Panaszkezelési szabályzat 

Vezérigazgatói utasítások 

Szakigazgatói utasítások

Megjegyzés: (*) üzemi tanács és a szakszervezet közreműködése elengedhetetlen. {**) 

Tulajdonosi jogok gyakorlója határozza meg. (***) Debrecen Megyei Jogú Város jegyzője hagyja 

jóvá. (****) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adja ki.

4.1.1. Utasítások

Az operatív feladatok, döntések végrehajtásának összehangolására, a Társaság egészére vagy 

meghatározott szervezeti egységekre a vezérigazgató, illetőleg a szakigazgatók belső utasításokat 

adnak ki.

A belső utasítás nem lehet ellentétes a hatályban lévő jogszabályokkal. A belső utasítások 

nyilvántartásáról az igazgatási vezető gondoskodik.

4.1.2. Szabályzatok

A Társaság szabályozási rendszere kidolgozásának irányításáért, koordinálásáért, a szabályzatok 

kiadásáért és azoknak az érintett munkavállalók tudomására juttatásáért a vezérigazgató a felelős.

A kidolgozás során fel kell használni a szabályzat tárgyához kapcsolódó hatályos jogszabályokat, 

előírásokat, a szakirodalmat, illetőleg hasznosítani kell a hasonló tevékenységet folytató más 

társaságok tapasztalatait.

A szabályzat tervezetét menet közben egyeztetni kell az érintett vezetőkkel és munkavállalókkal, 

jogos és indokolt észrevételeik figyelembevételével.

A szabályzatokat a vezérigazgató hagyja jóvá és írja alá.

A szervezeti egységek vezetői felelősek azért, hogy a szabályzatok előírásait valamennyi 

beosztott munkavállaló megismerje és munkáját az azokban foglaltaknak megfelelően végezze.

4.1.3. A szabályzatok kezelése és nyilvántartása

A szabályzatok kezelését, nyilvántartását az Igazgatási vezető végzi, aki ennek keretében köteles 

a szabályzatokról folyamatos és naprakész elektronikus nyilvántartást vezetni, illetőleg a hatályon 

kívül helyezett szabályzatokat a dátum feltüntetésével jól láthatóan megjelölni.
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4.1.4. A szabályzatok karbantartása

A szabályzatokat a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítani kell. A módosítások 

megismertetésére a 4.1.2. pontban leírtakat kell alkalmazni.

A szabályzatok módosításáért az adott szabályzatért felelős munkavállaló, annak megküldéséért 

a szabályzatokat nyilvántartó munkavállaló felelős.

4.1.5. A szabályzatok eredményességének ellenőrzése
új szervezési intézkedést tartalmazó szabályzat végrehajtását a hatálybalépést követő 6 hónap 

elteltével ellenőrizni kell, amelyekről a szabályzat elkészítéséért felelős munkavállaló köteles a 

vezérigazgató részére tájékoztatást adni.

A megállapított hiányosságok megszüntetéséről a vezérigazgató a munkaszervezet útján 

gondoskodik.

4.2. A munkaköri leírás

A Társaság valamennyi munkavállalója alapvető feladatainak felsorolását a belső utasítási és 

szabályozási rendszer mellett a munkaköri leírása tartalmazza.

A munkaköri leírás meghatározása és elkészítése a munkavállaló közvetlen felettesének a 

kötelezettsége, mely során a közvetlen felettesnek egyeztetnie kell saját felettesével is.

A Társaság munkavállalóinak munkaköri leírását a vezérigazgató hagyja jóvá.

A munkaköri leírás a belső utasítási és szabályozási rendszer előírásaival nem lehet ellentétes.

A munkaköri leírást a készítő közvetlen felettesnek folyamatosan felül kell vizsgálni és szükség 

esetén módosítani.

A munkaköri leírásnak a munkavállalóra kötelező érvényű SZMSZ-ben már rendezett szabályok 

kivételével tartalmaznia kell a következőket:

munkavállaló neve, 

munkavállaló beosztása, 

munkavégzés helye, 

közvetlen felettes vezető megjelölése, 

közvetlen alárendeltek megjelölése, 

feladat- és hatáskör tételes felsorolása, 

felelősség meghatározása,
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tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség felsorolása, 

helyettesítéssel összefüggő szabályok meghatározása, 

az őt helyettesítő munkavállaló neve, beosztása, 

az általa helyettesített munkavállaló neve, beosztása, 

a munkaköri leírás hatályba lépésének meghatározása, 

a felettes vezető és a munkavállaló aláírása.

4.3. A munkakörök átadása

A munkavállalók munkakörét - szervezeti változás miatt bekövetkezett, vagy egyéb személyi 

változás esetén - jegyzőkönyv felvétele mellett kell átadni, illetve átvenni.

A munkakör átadás - átvételnél a közvetlen felettesnek jelen kell lennie.

Az átadás-átvételről készített jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

a munkakör átadásának okát, 

a szervezeti egység és a munkakör megnevezését,

az átadás - átvétel megkezdésének és befejezésének Időpontját, az abban résztvevő 

személyeket,

az átadott munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, a jellemző adatokat, 

az átadott folyamatban lévő konkrét ügyeket, az azokban teendő Intézkedéseket, 

megjegyzéseket,

az átadó nyilatkozatát, amely szerint a munkakörrel kapcsolatosan minden lényeges 

ügyben és kérdésben tájékoztatást nyújtott,

az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások, munkaeszközök felsorolását, 

az anyagi felelősséggel járó munkakörök,átadásához csatolni kell a leltárról készített 

jegyzőkönyvet, valamint a munkakört átvevő munkavállaló anyagi felelősségvállalási 

nyilatkozatát,

az átadó, illetve az átvevő esetleges észrevételét, 

az átadó és az átvevő aláírását.

A felvett jegyzőkönyv egy-egy példányát át kell adni:

az átadó személy, 

az átvevő személy,

az átvevő személy közvetlen felettese, 

a Kontrolling vezető részére.
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Az átadás-átvételi eljárást az Mt.-ben leírt rendelkezéseknek megfelelően kell lefolytatni a 

munkavállaló munkaviszonyának megszűnéséig vagy a munkakörváltozást követően legkésőbb 30 

napon belül be kell fejezni.

Amennyiben a munkakör betöltésére új munkavállalót még nem jelöltek ki, a munkakört a 

közvetlen vezetőnek kell átvennie.

4.4. A Társaságon belüli ellenőrzés

4.4.1. Az ellenőrzés célja

A Társaság operatív munkaszervezetével szemben alapvető tulajdonosi elvárás, hogy a 

vonatkozó jogszabályok és az ezeken alapuló belső szabályok szerint működjön, észszerűen és 

célszerűen gazdálkodjon, működési körben biztosítsa a társasági vagyon védelmét.

Ennek egyik legfontosabb eszköze az ellenőrzés, amelynek célja, hogy Idejében feltárhatók 

legyenek a működési zavarok és elkerülhetőek legyenek az olyan jelenségek, amelyek sértik a 

rendet, rontják a gazdálkodás hatékonyságát, vagy a társasági vagyon sérelmét okozzák. A 

Megfelelési tanácsadó funkció működtetése vállalati szinten valósul meg, amelynek feltételeit a 

vezérigazgató biztosítja.

4.4.2. Az ellenőrzés rendszerének formái

könyvvizsgálói ellenőrzés 

felügyelőbizottsági ellenőrzés 

vezetői ellenőrzés

munkafolyamatba épített ellenőrzés

a 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó 

ellenőrzés, belső ellenőrzés.

4.4.2.1 A 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a belső 

kontrollrendszerhez kapcsolódó feladatok

A vezérigazgató belső kontrollrendszert alakít ki és működtet a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a köztulajdonban 

álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletben 

foglalt követelmények szerint. A kontrollrendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos 

feladatokat és felelősségi köröket a társaság Belső kontrollrendszer kézikönyv, illetve egyéb 

belső szabályzatok határozzák meg.
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4.4.3. A belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés funkció működtetése vállalati szinten valósul meg, a vezérigazgató biztosítja 

a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés részletes feladat- és felelősségi körei, illetve a keretrendszer a belső ellenőrzési 

alapszabályban, a kapcsolódó módszertan irányelvei a belső ellenőrzési kézikönyvben jelennek 

meg.

4.4.4. A Társaságon belüli vezetői ellenőrzések

A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része, amely a döntési és hatásköri rendszerhez 

Igazodva különböző vezetői szinteken valósul meg. A Társaság minden vezetője köteles a rábízott 

szervezeti egység munkáját ellenőrizni. A vezető felelős az általa irányított szervezet, illetve 

tevékenység ellenőrzési rendszerének kialakításáért, eredményes működéséért és a tapasztalatok 

hasznosításáért. A Társaság vezetőinek ellenőrzéssel kapcsolatos feladatai: a vezetői ellenőrzési 

feladatok megszervezése, az irányítása alá tartozó szervezeti egység által elvégzett munka 

minőségének és mennyiségének, szakmai színvonalának ellenőrzése, a munkafolyamatokba épített 

ellenőrzés figyelemmel kísérése, a munkarend és fegyelem betartásának ellenőrzése, szervezeti 

egységre háruló általános ügyviteli feladatok végrehajtásának nyomon követése, a belső és külső 

ellenőrző szervek munkatársai tevékenységének segítése, tapasztalatok értékelése és felhasználása 

a feladatok/folyamatok újraszervezése során.

A vezetői ellenőrzés módszerei:

- a folyamatos és eseti adatszolgáltatás ellenőrzése, értékelése.

- a beosztott vezetők és dolgozók rendszeres és eseti beszámoltatása a feladatok teljesítéséről, az 

intézkedések végrehajtásáról.

- a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, aláírási jog gyakorlása során a szakmai és 

gazdasági kihatású intézkedések megalapozottságának, szabályszerűségének ellenőrzése.

- szükség esetén személyes helyszíni ellenőrzés.

4.5. Gazdasági tervek

A belső irányítás egyik alapvető funkciója és eszköze a tervezés.

A tervek valamennyi munkavállaló elé célokat állítanak, feladatokat jelölnek ki, valamint 

meghatározzák az egyes tevékenységek tartalmát.
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Az éves tervek vonatkozásában az alapinformációk körét a több éves időszakra meghatározott 

társasági, gazdasági, minőségirányítási célok megvalósításából a vonatkozó gazdálkodási évre 

érvényes főbb irányelvek és feladatok képezik. Mind az éves, mind a hosszabb időtartamú tervek 

elkészítését az érdekeltek közreműködésével kell biztosítani.

A gazdasági tervek valamennyi szervezeti egységre és munkavállalóra kötelező érvényűek, azok 

végrehajtása valamennyi alkalmazott kötelezettsége.

A Társaság eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges az egyes szervezeti egységek 

teljesítményét tervező és ellenőrző, illetve az ehhez kapcsolódó beszámolási rendszer. Az üzleti terv 

teljesítésének nyomon követésére havi és negyedéves beszámolók készülnek, amelyek 

tartalmazzák az aktuális időszakra vonatkozó akciók megvalósulásának szöveges értékelésén kívül 

a terv, tény és várható költség és bevételi adatok összehasonlítását, azok elemzését, a terv 

teljesüléséhez szükséges esetenkénti korrekciós lépések leírását.

4.6. Koordinációs testületek

A Társaság munkaszervezetének összehangolása, eredményes működése érdekében a 

Társaságnál különböző szinteken megszervezett koordinációs testületek működnek.

4.6.1. Felsővezetői értekezlet

Résztvevői:

Vezérigazgató

Gazdasági és kereskedelmi igazgató 

Szolgáltatási és műszaki igazgató

Gyakoriság: heti egy alkalom

4.6.2. Kibővített vezetői értekezlet

Résztvevői:

Vezérigazgató

Gazdasági és kereskedelmi igazgató 

Szolgáltatási és műszaki igazgató 

Igazgatási vezető

Beszerzési és pályázati koordináció vezető 

Pénzügyi és számviteli vezető 

Kontrolling vezető
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Kereskedelmi vezető

Műszaki vezető

Szolgáltatási vezető

Vezérigazgató által meghívott személyek

Gyakoriság: havi egy alkalom

5. A Társaság munkavállalóinak feladat és hatásköre

5.1. Vezérigazgató

A Társaság küldetése, hogy Debrecen távhőszolgáltatási piacán megbízható szolgáltatóként, 

ugyanakkor eredményesen gazdálkodjon. A város fejlődésének szolgálatában, a Debreceni 

Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataként el kell érni, hogy a Társaság felkészült legyen a fogyasztók és a 

tulajdonos igényeinek való teljes körű megfelelésre.

Szervezeti felettese: DV Zrt. Igazgatósága

Közvetlen irányítása alá tartozik:

Gazdasági és kereskedelmi igazgató 

Szolgáltatási és műszaki igazgató 

Igazgatási vezető

Beszerzési és pályázati koordináció vezető 

Adatvédelmi és fogyasztóvédelmi tisztviselő

A vezérigazgató feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint a szervezeti egységekkel való 

kapcsolata:

A Társaság célkitűzéseinek, stratégiájának, üzleti terveinek kialakítása.

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése.

Munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett.

A Társaság képviselete harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más 

hatóságok előtt.

Részvénykönyv vezetése.

Üzleti könyvek szabályszerű vezetése.

A Társaság üzleti kapcsolatainak építése, ápolása.
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A Társaság általános képviselete.

A Társaság jogi képviseletének biztosítása.

A közvetlen irányítása alá tartozó szakigazgatók tevékenységének irányítása, 

koordinálása, ellenőrzése.

Könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgárjog szerint.

Tőkecsökkenés, fizetésképtelenség esetén az alapító 8 napon belüli értesítése.

A Társaság cégjegyzése, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és 

ezek változásának cégbírósági bejelentése.

Szerződéskötések a hatáskörébe tartozó értékhatárig.

A vezetők továbbképzésének kiépítése és támogatása.

Tanácsadó, tanácskozó testületek létrehozása, működtetése.

A Társaság működését szabályozó szakmai szabályzatok kialakítása, összehangolása 

kiadása.

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve módosítására vonatkozó 

előterjesztés kidolgozása.

Szervezeti-működési dokumentációk elkészítése, naprakészen tartása.

A Társaság szervezeti és működési hatékonyságának vizsgálata.

A vállalatcsoport egységes informatikai rendszerének kialakítása, működtetése. 

Városfejlesztési és vállalatcsoport szintű fejlesztési tervek kialakítása.

A tagvállalatok egymásnak nyújtott szolgáltatásainak kialakítása, működtetése.

A vállalatcsoport marketing tevékenységére vonatkozó koncepció kidolgozása.

A vezérigazgató feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes felsorolását, hatáskörét, 

felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló munkaköri leírása 

tartalmazza.

5.1.1 Igazgatási vezető

Az Igazgatási terület funkciója a Társaság dokumentumkezelésének irányítása, ellenőrzése, 

szervezése, ügyviteli feladatainak és általános ügykezelési tevékenységének szakszerű ellátása. 

A kommunikációs, marketing- és PR tevékenységének szervezése, bonyolítása, koordinálása. Az 

informatikai támogató és kiszolgáló folyamatok irányítása. A zavartalan működéshez szükséges 

infrastruktúra biztosítása, gépjármű flotta és létesítményüzemeltetés.

Szervezeti felettese: Vezérigazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
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Minőségirányítási vezető

Titkársági (fő)munkatárs

Igazgatási (fő)munkatárs

HR (fő)munkatárs

IT {fő)munkatárs

Az Igazgatási vezető feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint a szervezeti egységekkel 

való kapcsolata:

Tevékenységéhez szükséges alapvető feladatok ellátása érdekében önállóan, teljes 

hatáskörrel végzi feladatát.

A feladatkörében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében hatásköre a 

Társaság egészére kiterjed.

A feladatkörébe tartozó teendőkkel kapcsolatban döntés előkészítő jogköre van. 

Koordinálja szervezete konstruktív együttműködését a Társaság többi szervezeti 

egységével.

A jogszabályokban és a belső előírásokban, szabályzatokban és utasításokban 

megszabott feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtás ellenőrzése.

A Társaság ügyviteli feladatainak és általános ügykezelési tevékenységének irányítása, 

ellenőrzése, szervezése.

A gépjármű üzemeltetési és dokumentumkezelési feladatok koordinálása, felügyelete. 

A nem alaptevékenységgel összefüggő vagyonelemekkel, kiemelten ingatlanokkal és az 

ingatlanokhoz kapcsolódó tárgyi eszközökkel történő gazdálkodás, 

létesítményüzemeltetés.

A feladatkörébe tartozó teendők pontos, időbeni elvégzése, tekintettel a végzett munka 

tartalmára és minőségére.

A Társaság kommunikációjának, marketing- és PR tevékenységének bonyolítása, 

irányítása.

A Társaság informatikai rendszereinek üzemeltetése és felhasználó támogatói 

tevékenység ellátásának irányítása.

Általános felelőssége kiterjed minden olyan tevékenységre, amelyek feladat- és 

hatáskörében szerepelnek.
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Az igazgatási vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes felsorolását, hatáskörét, 

felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló munkaköri leírása 

tartalmazza.

5.1.2 Beszerzési és pályázati koordináció vezető

A Beszerzési és pályázati koordináció terület funkciója a zavartalan működéshez szükséges 

energiahordozók beszerzése, beszállítói és felhasználói szerződések megkötése, teljesítése, 

módosítása; a pályázati források bevonásának a feltérképezése, pályázaton való részvétel 

menedzselése, innováció lehetőségének a vizsgálata, beintegrálása a távhőrendszerbe, 

működésbe; továbbá beszerzési, - közbeszerzési eljárások lefolytatása, dokumentálása azok 

megőrzése illetve a beszerzésekkel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

biztosítása.

Szervezeti felettese: Vezérigazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:

Beszerzési (fő)munkatárs

A Beszerzési és pályázati koordináció vezető feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint 

a szervezeti egységekkel való kapcsolata:

Az energiahordozók beszerzése, szerződések előkészítése és megkötése, az 

energiahordozók optimális felhasználásának biztosítása.

Kapcsolattartás a pályázatban közreműködő szervezetekkel.

Közreműködés a pályázat összeállításában.

Belső folyamatvizsgálati rendszer kidolgozása, üzemeltetése.

Beszerzési és közbeszerzési terv készítése, beszerzési folyamatok ütemezésének 

kidolgozása.

Beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatása az érintett szervezeti egységekkel 

együttműködve, dokumentálása azok megőrzése, jogszabályok által előírt közzétételi 

kötelezettségnek való megfelelés.

Tevékenységéhez szükséges alapvető feladatok ellátása érdekében önállóan, teljes 

hatáskörrel végzi feladatát.

Feladatkörében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében hatásköre a Társaság 

egészére kiterjed.
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Köteles a jogszabályokban és a belső előírásokban megszabott feladatokat végrehajtani, 

illetve a közvetlenül hozzá rendelt munkavállalókkal végrehajtatni és a végrehajtást 

ellenőrizni.

Irányítja és koordinálja, ellenőrzi a hozzá tartozó munkavállalók munkáját.

Biztosítja az eredményes és biztonságos munkavégzéshez szükséges 

munkakörülményeket, munkafeltételeket.

Köteles az üzleti titkot és a minősített adatot megőrizni.

A Vállalatcsoport és társaság szintű szabályzatokban foglalt feladatok ellátása.

A szakterületre vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, belső utasítások megismerése, 

betartása, betartatása.

Határidők betartása, betartatása.

Konstruktív együttműködés más szervezeti egységekkel.

A Beszerzési és pályázati koordináció vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes 

felsorolását, hatáskörét, felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló 

munkaköri leírása tartalmazza.

5.1.3. Adatvédelmi és fogyasztóvédelmi tisztviselő

Az Adatvédelmi terület funkciója a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyes 

adatok kezelésének megfelelő szintű biztonságának kialakítása, bizalmas kezelése, többek között 

annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez 

használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A Fogyasztóvédelmi terület maradéktalanul eleget tesz a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 

CLV. törvényben foglaltaknak, továbbá kapcsolatot tart, és eljár hatósági megkeresés esetén.

Szervezeti felettese: Vezérigazgató

Az adatvédelmi és fogyasztóvédelmi tisztviselő feladat- és hatásköre tételes felsorolása, 

valamint a szervezeti egységekkel való kapcsolata:

Adatvédelem területén:

Részt vesz a személyes adatok védelmét érintő kérdések előkészítésében, véleményezi 

az elkészített anyagokat.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt 

és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad.
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Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, 

így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok 

érvényesülését

Az adatkezelési műveletekben közreműködő foglalkoztatottak adatvédelmi 

ismereteinek bővítése és tudatosság növelése.

Kivizsgálja az adatvédelmi feladatok végrehajtásával kapcsolatosan beérkezett 

panaszokat és kezdeményezi a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételé. 

Együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására 

jogosult szervekkel és személyekkel.

Kapcsolatot tart a Hatósággal az előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott 

eljárások elősegítése érdekében.

Fogyasztóvédelem területén:

A társaság tevékenységére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és 

azok érvényre juttatásával kapcsolatosan információt, tanácsot, javaslatot ad.

A társaság fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kisérése, segítése, az ezen 

tevékenységet végző munkavállalók fogyasztóvédelmi szemléletének erősítése.

A fogyasztóvédelmi jogszabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi 

tárgyú oktatások, képzések rendszeres szervezése.

Kapcsolattartás a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, 

fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Az adatvédelmi és fogyasztóvédelmi tisztviselő feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes 

felsorolását, hatáskörét, felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló 

munkaköri leírása tartalmazza.

5.1.4. Minőségirányítási vezető

A Társaság vezetése a TQM (Totál Quality Management - Teljeskörű Minőség Irányítás) 

rendszere szerinti működésre törekszik, amelynek alapja a környezeti elvárásoknak megfelelő 

folyamatos fejlesztés. Ennek érdekében elhatározta, hogy működését és dokumentáltságát 

hozzáigazítsa az ISO 9001:2015 szabvány alapelveihez, az alábbi előnyök elérése érdekében:

vevői elvárásoknak, jogszabályi és egyéb szabályozói követelményeknek való 

megfelelés,

vevői elégedettség javítása,

működési kockázatok és lehetőségek kezelése;

37



nemzetközi minőségirányítási rendszerkövetelményeknek való megfelelőség igazolása.

a Társaság elfogadottságának, partnereink bizalmának erősítése

A Stratégiában és az Üzleti tervben kijelölt működési (alap -és támogató) folyamatok eljárási 

szabályait -és a végrehajtás bizonylatait az aktuális szabvány szerint kialakított Minőségirányítási 

rendszer tartalmazza.

A minőségirányítási vezetői feladatok ellátása határozatlan idejű megbízás alapján történik a 

kijelölt munkavállalóik) által.

A minőségirányítási vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes felsorolását, 

hatáskörét, felelősségét és azok leírását az adott tevékenységet végző munkavállaló megbízása 

tartalmazza.

5.2. Gazdasági és kereskedelmi igazgató

A Gazdasági és kereskedelmi igazgatóság tevékenységi köre a mindenkori szabályozásoknak, 

illetve a Társaság stratégiájának megfelelően a pénzügyi, számviteli, kontrolling, humánpolitikai és 

kereskedelmi tevékenységének irányítása és ellenőrzése. Minden segítség megadása annak 

érdekében, hogy a Társaság működtetési, üzemeltetési tevékenysége során érvényesüljön a 

hatékonyság és a gazdaságosság.

Szervezeti felettese: Vezérigazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:

Pénzügyi és számviteli vezető

Kontrolling vezető

Kereskedelmi vezető

A gazdasági és kereskedelmi igazgató feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint a 

szervezeti egységekkel való kapcsolata:

A Társaság célkitűzéseinek, stratégiájának, üzleti terveinek kialakítása.

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

A Társaság működését szabályozó szakmai szabályzatok kialakítása, összehangolásuk 

biztosítása, betartásuk ellenőrzése.

Éves, közép és hosszútávú gazdálkodási tervek készítése.

Közreműködés a fejlesztési és beruházási terv készítésében.
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Számviteli politika, számlarend, bizonylati rend kidolgozása.

Az adó és TB. kötelezettség teljesítése, gazdasági jellegű statisztikai adatszolgáltatás 

átfogó irányítása és ellenőrzése.

Pénzkezelési irányelvek és szabályozás kidolgozása.

Pénzügyi tervezés és likviditás menedzsment.

Humánerőforrás menedzsment, bérezés - javadalmazás.

A fejlődést és gazdaságos működést segítő javaslatok kidolgozása, előterjesztése, 

Debrecen távhőellátási piacának a fejlesztése, bővítése

Felhasználói, díjfizetői kapcsolatok hatékony biztosítása, ügyfélszolgálat működtetése, a 

társaság imázsának javítása.

A számlázás alapját képező naprakész adatbázis biztosítása.

Számlázási alapadatok meghatározása, számlák elkészíttetése, eljuttatása a díjfízetők 

részére.

Hátralékos díjfizetők állományának kezelése, felszólítók készítése és megküldése, 

kintlévőségek folyamatos behajtása.

A Társaság zavartalan működéséhez a szakmai szabályzatok törvényekkel, rendeletekkel 

összehangolt kialakítása.

A minőségirányítási rendszer előírásai szerinti működés biztosítása a hozzá tartozó 

szervezetnél.

Az adatvédelemmel kapcsolatos tevékenység szakterületi irányítása, ellenőrzése.

A gazdasági és kereskedelmi igazgató feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes felsorolását, 

hatáskörét, felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló munkaköri 

leírása tartalmazza.

5.2.1. Pénzügyi és számviteli vezető

A Pénzügyi és számviteli terület a számviteli törvény és más, a gazdálkodásra vonatkozó 

jogszabályok előírásainak figyelembevételével gondoskodik a pénzügyi és számviteli feladatainak 

előírásszerű, jogszabálykövető munkavégzéséről, a számviteli és pénzügyi nyilvántartásokból 

kinyerhető információk szolgáltatásáról a gazdasági, pénzügyi döntések meghozatalához, 

a pénzügyi tervezéshez, a társaság mérlegbeszámolójának összeállításához, az adóhatóságok és 

más hatóságok, hivatalok felé teljesítendő kötelezettségek teljesítéséhez.

Szervezeti felettese: Gazdasági és Kereskedelmi igazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
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Számviteli (fő)munkatárs

Pénzügyi (fő)munkatárs

A Pénzügyi és számviteli vezető feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint a szervezeti 

egységekkel való kapcsolata:

Szakmai iránymutatást ad, irányítja, szervezi és ellenőrzi a Pénzügyi és számviteli 

munkáját {a főkönyvi könyvelést, analitikus nyilvántartások vezetését, a pénzügyi 

folyamatok működését).

A zárlati határidőkhöz igazodva mérleget, eredmény kimutatást készít, a beszámoló 

kiegészítő mellékletéhez információkat szolgáltat, táblázatokat állít össze.

Részt vesz a társaság éves tervezésében.

Az adóztatáshoz kapcsolódóan levelezést folytat, adóbevallásokat dolgoz ki, 

adatszolgáltatásokat állít össze és nyújt be.

Szükség szerint a munkavégzéshez adatokat és információkat gyűjt.

Egyeztetéseket, munkafolyamatba épített ellenőrzéseket végez.

Kapcsolatot tart a társaság valamennyi szervezeti egységével, a társaság tulajdonosával, 

a holding tagvállalataival, a számlavezető bankkal, a társaság könyvvizsgálójával, az 

adóhatóságokkal.

Beosztott munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszere (munkabér, jutalom, egyéb 

juttatások).

A szervezeti egység munkavállalói fegyelmi vétsége esetén figyelmeztetés, fegyelmi 

felelősségre vonás kezdeményezése.

A Pénzügyi és számviteli vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes felsorolását, 

hatáskörét, felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló munkaköri 

leírása tartalmazza.

5.2.2 Kontrolling vezető

A Kontrolling terület funkciója a Társaság vezetésének támogatása a stratégiai és operatív 

irányításban, a döntések megalapozásához és meghozatalához szükséges információk megfelelő 

Időben és formában történő biztosítása, a gazdálkodással kapcsolatos költség- és 

eredménytervezési, beszámolási, valamint információ szolgáltatási tevékenységek ellátása, 

koordinálása, ellenőrzése.

Szervezeti felettese: Gazdasági és kereskedelmi igazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
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Kontrolling (fő)munkatárs

Munkaügyi (fő)munkatárs

A kontrolling vezető feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint a szervezeti egységekkel 

való kapcsolata:

A kontrolling terület munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Feladata a Társaság üzleti tervének elkészítése.

A Társaság éves beszámolójának, kiegészítő mellékletének összeállítása.

Jelentéseket, beszámolókat készít.

Működteti a Társaság Kontrolling rendszerét.

A stratégiai és operatív célok elérését támogató riporting rendszert alakít ki és 

működtet.

Összeállítja a Társaság számára releváns gazdálkodási mutatókat.

Működteti a Társaság költségfigyelő rendszerét.

Statisztikai információkat készít.

Feladata a pénzügyi tervezés, elemzés és értékelés.

Vizsgálja a központi ár-és támogatás változásának hatásait.

A vállalati kultúra fejlesztésére alakítására javaslatokat tesz.

Koordinálja a bérelszámolási, TB tevékenységet.

Vezeti munkaügyi adminisztrációt, munkaerő gazdálkodási feladatokat iát el. 

Bérezéssel, juttatásokkal kapcsolatos feladatokat lát el.

Koordinálja a Társaság szociálpolitikai tevékenységét.

Oktatási továbbképzési tervet készít és szervez.

A Kontrolling vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes felsorolását, hatáskörét, 

felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló munkaköri leírása 

tartalmazza.

5.2.3. Kereskedelmi vezető

A Kereskedelmi terület funkciója a Társaság fejlődését és gazdaságos működését segítő 

javaslatok kidolgozása, előterjesztése, Debrecen távhőellátásí piacának a fejlesztése, bővítése, a 

felhasználói szerződések megkötése, teljesítése, módosítása, az alaptevékenységéhez kapcsolódó 

számlák készítéséhez szükséges alapadatok biztosítása, elkészíttetése, a kiegyenlítések figyelemmel 

kísérése, a kintlévőség alakulásának nyomon követése, a díjfizetőkkel történő folyamatos
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kapcsolattartás biztosítása ügyfélszolgálati irodán keresztül, valamint a kapcsolódó tevékenységek 

megszervezése, irányítása és ellenőrzése.

Szervezeti felettese: Gazdasági és kereskedelmi igazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:

Ügyfélszolgálati (fő)munkatárs

Ügyfélszolgálati vezető munkatárs

Kereskedelmi kontrolling (főjmunkatárs

Kereskedelmi kontrolling vezető munkatárs

Mérési és Számlázási (fő}munkatárs

Mérési és számlázási vezető munkatárs

Kintlévőség kezelési (fő)munkatárs

Kintlévőség kezelési vezető munkatárs

A Kereskedelmi vezető feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint a szervezeti 

egységekkel való kapcsolata:

A kereskedelmi terület munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Új potenciális felhasználók feltérképezése, távhőrendszerre csatlakoztatásuk 

lehetőségének vizsgálata, kapcsolatfelvétel, tárgyalások előkészítése.

Piacbővítő beruházások megvalósíthatóságának vizsgálata, gazdaságossági számítások 

elvégzése, beintegrálása az Éves Beruházási tervbe.

A távhőrendszer fejlesztésére, bővítésre fordítható külső források figyelése, a 

pályázaton való részvétel lehetőségének vizsgálata.

ÚJ hőellátási módozatok vizsgálata, a Társaság működését elősegítő újítások 

lehetőségének a feltérképezése, tanulmányok készítése, beintegrálása a rendszerbe. 

Kereskedelmi riporting rendszer kialakítása, fejlesztése, működtetése a vállalat 

hatékony működésének elősegítése érdekében.

Felhasználói szerződések megkötése, időszakos felülvizsgálata, módosítása. 

Felhasználói alapadatok kezelése, biztosítása a számlakészítéshez, az elszámolási 

lehetőségekkel kapcsolatos ügyfélszolgálat.

Adatszolgáltatások társ szervezetek részére.
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A távhőszolgáltatási számlák határidőre történő elkészítése és a díjfizetők részére 

történő eljuttatása.

A kintlévőség alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése.

A kiegyenlítetlen számlákkal kapcsolatos felszólítok készítése, postázása.

A teljes energetikai, számlázási, kintlévőség kezelési folyamat és ügyfélszolgálati 

tevékenységek szervezése, irányítása és felügyelete.

Adatszolgáltatások külső-belső szervezetek részére.

Kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos levelezések felügyelete.

A kereskedelmi folyamattal kapcsolatos törvények, rendeletek, szabályzatok ismerete 

és megismertetése.

A személyes adatok védelméről, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló hatályos jogszabályok általános elveinek és szabályainak 

szakterületre vonatkozó előírásainak betartása, betartatása.

A Kereskedelmi vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes felsorolását, hatáskörét, 

felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló munkaköri leírása 

tartalmazza.

5.3. Szolgáltatási és műszaki igazgató

A Szolgáltatási és műszaki igazgatóság fő tevékenységi köre a debreceni távhő rendszer 

üzemeltetésének, karbantartásának, felújításának, bővítésének irányítása, az érvényben lévő 

jogszabályokban előírt követelményekben előírt minőségű távhőszolgáltatás biztosítása a távhő 

felhasználók számára, korszerű technológiák bevezetése és alkalmazása. Feladata továbbá a 

Társaság beruházási, karbantartási, üzemeltetési, rendszerfejlesztési és szolgáltatási politikájának a 

kialakítása és megvalósítása.

Szervezeti felettese: Vezérigazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:

Szolgáltatási vezető

Műszaki vezető

A Szolgáltatási és műszaki igazgató feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint a 

szervezeti egységekkel való kapcsolata:

A Szolgáltatási és műszaki igazgatóság szervezetének szakmai irányítása.
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A debreceni távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetésének, karbantartásának, 

felújításának, bővítésének irányítása.

Az érvényben lévő jogszabályokban előírt követelményekben előírt minőségű 

távhőszolgáltatás biztosítása a távhő felhasználók számára.

Korszerű technológiák bevezetése és alkalmazása.

A Társaság beruházási, karbantartási, üzemeltetési, rendszerfejlesztési és szolgáltatási 

politikájának a kialakítása és megvalósítása.

A Társaság stratégiájának és üzleti tervének kialakításában való részvétel.

A társasági beruházások projekt szemléletű megvalósításának irányítása.

A beruházási és karbantartási igények rangsorolása.

Távhőszolgáltatási rendszer beruházási, karbantartási, üzemeltetési, műszaki 

információk, adatok nyilvántartásának felügyelete.

A szolgáltatási, üzemeltetési, műszaki-, technológiai előírások és szabályzatok 

kidolgozásának irányítása.

A feladatkörében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében hatásköre a 

Társaság egészére kiterjed.

Jogosult a vezérigazgató általános helyettesítésére - beleértve a munkáltatói jogokat. 

Köteles a jogszabályokban és a belső előírásokban megszabott feladatokat végrehajtani, 

illetve a közvetlenül alárendelt szakterületek vezetőivel végrehajtatni és a végrehajtást 

ellenőrizni.

Biztosítja az eredményes és biztonságos munkavégzéshez szükséges 

munkakörülményeket, munkafeltételeket.

Feladata a társasági tulajdon védelme.

Köteles az üzleti titkot és a minősített adatot megőrizni.

A Szolgáltatási és műszaki igazgató vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes 

felsorolását, hatáskörét, felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló 

munkaköri leírása tartalmazza.

5.3.1 Szolgáltatási vezető

Szervezeti felettese: Szolgáltatási és műszaki igazgató

A Szolgáltatási terület funkciója az érvényben lévő törvényben, rendeletekben és utasításokban 

előírt követelményeknek és a felhasználói igényeknek megfelelő, hőszolgáltatás biztosítása 

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felhasználói számára.

Közvetlen irányítása alá tartozik:
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Szolgáltatási vezető helyettes

Szolgáltatási (fő)munkatárs

Szolgáltatási diszpécser

Szolgáltatási üzemeltető

A Szolgáltatási vezető feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint a szervezeti 

egységekkel való kapcsolata:

Az érvényben lévő törvényben, rendeletekben és utasításokban előírt 

követelményeknek és a felhasználói igényeknek megfelelő, hőszolgáltatás biztosítása 

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felhasználói számára.

Kulturált kapcsolattartás a felhasználókkal azok képviselőivel.

A Társaság tulajdonában és üzemeltetésében lévő távhőrendszer üzemeltetésének, 

karbantartásának, hibaelhárításának szervezése és irányítása.

Ügyeleti beosztásának időszakában műszaki ügyelet biztosítása.

Távvezetéki és hőközponti üzemzavarok elhárításának szervezése, Irányítása, 

végrehajtásának ellenőrzése.

A szolgáltatási területen folyó munkavégzés feltételeinek biztosítása a rendelkezésre 

álló saját és vállalkozók által biztosított erőforrásokkal (munkaerő, gép, szerszám, anyag) 

takarékos, hatékony gazdálkodással.

A távhőrendszer hőközpontjaiban, műtárgyaiban, KAF-ban, a szolgáltatási területhez 

tartozó épületek környezetében, a munkahelyeken, szociális helyiségekben a rend és 

tisztaság biztosítása és ellenőriztetése.

Feladatok meghatározása a beosztott munkatársaknak.

Javaslattétel a területhez tartozó távhő rendszer karbantartási, felújítási munkáira. 

Javaslattétel üzemeltetés biztonsági, költséghatékonyságot növelő, hőszolgáltatás 

minőségét javító műszaki megoldások, üzemeltetési módszerek bevezetésére. 

Távvezeték szakaszok időszakos tömörség vizsgálatának elvégeztetése.

Távvezeték hibahely behatárolás eszközeinek beszereztetése és alkalmazásának 

biztosítása.

A szolgáltatási terület munkafolyamatainak időszakos áttekintése és hatékonyság 

növelő javaslatok tétele.

A szolgáltatási területhez tartozó tárgyi eszközök és készletek nyilvántartásának, 

pótlásának és vagyonvédelmének biztosítása.

Felhasználói panaszok kivizsgáttatása és a jogos panaszok elhárítása.
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Előzetes felhasználói tájékoztatás szolgáltatási szünetek időpontjáról.

Adatszolgáltatás a társaság szervezeti egységeinek.

A szolgáltatási terület tevékenységére vonatkozó beszámolók jelentések készítése.

A szolgáltatási területre vonatkozó műszaki nyilvántartási rendszerhez adatszolgáltatás.

- A távhőrendszerhez kapcsolódó új létesítmények kiviteli tervének üzemeltetői 

véleményezése és azok megvalósulása után az üzembe helyezhetöség vizsgálata és 

véleményezése.

A szolgáltatási diszpécserek munkájának szakmai irányítása.

Az előírt munkavédelmi oktatások megtartatása és azokon való közreműködés.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek engedélyének kiadása.

A tűzvédelmi és munkavédelmi utasítások betartatása.

Tevékenységéhez szükséges alapvető feladatok ellátása érdekében önállóan, teljes 

hatáskörrel végzi feladatát.

- A feladatkörében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében hatásköre a 

Társaság egészére kiterjed.

Köteles a jogszabályokban és a belső előírásokban megszabott feladatokat végrehajtani, 

illetve a közvetlenül hozzá rendelt munkavállalókkal végrehajtatni és a végrehajtását 

ellenőrizni.

Irányítja és koordinálja, ellenőrzi a hozzá tartozó munkavállalók munkáját.

Biztosítja az eredményes és biztonságos munkavégzéshez szükséges 

munkakörülményeket, munkafeltételeket.

Feladata a társasági tulajdon védelme.

Köteles az üzleti titkot és a minősített adatot megőrizni.

A Szolgáltatási vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes felsorolását, hatáskörét, 

felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló munkaköri leírása 

tartalmazza.

5.3.2. Műszaki vezető

Műszaki terület funkciója a Társaság kiviteli tervezési, közmű nyilvántartási, terv-felülvizsgálati, 

beszerzési, karbantartási, beruházási folyamataihoz tartozó részfeladatok meghatározása, 

elvégeztetése, ellenőrzése és a folyamatok összehangolása.

Szervezeti felettese: Szolgáltatási és műszaki igazgató

Közvetlen irányítása alá tartozik:
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Műszaki (fő)munkatárs

A Műszaki vezető feladat- és hatásköre tételes felsorolása, valamint a szervezeti egységekkel 

való kapcsolata:

Karbantartási és beruházási tervek összeállítása.

Távhőrendszer karbantartási, felújítási, bővítési munkák lebonyolításának 

ellenőrzésének összehangolása, szervezése, számlaellenőrzés.

Ügyeleti beosztásának időszakában műszaki ügyelet biztosítása.

A karbantartási és beruházási munkákkal összefüggő forgalomkorlátozásokról a 

nyilvánosság előzetes tájékoztatása a Beszerzési és pályázati koordináció és igazgatási 

terület bevonásával a társaság honlapján, közösségi média oldalain, helyi médiákon 

keresztül és a szórólapon a közvetlenül érintettek esetén.

Közműnyilvántartás és egyeztetés irányítása.

Kiviteli tervezés és tervvéleményezés szakmai felügyelete.

Műszaki adatok nyilvántartásának irányítása.

Műszaki ügyelet szervezése.

A szolgáltatási és műszaki igazgatóság tevékenységére vonatkozó beszámolók és 

jelentések összeállítása.

Anyag és tárgyi eszköz utalványozás az érvényben lévő Igazgatói utasításban előírtak 

betartásával.

A szolgáltatási és műszaki igazgató helyettesítése.

Közreműködés a távhő rendszer karbantartására, felújítására, bővítésére, átalakítására, 

vonatkozó javaslatok kidolgozásában és az ezekre vonatkozó kiviteli és programtervek 

elkészíttetésében, véleményezésében.

Közműtérképeket aktualizálásának és dokumentálásának szervezése.

Távhő vezetékekre, hőközpontokra, távfűtött épületekre vonatkozó műszaki és 

üzemeltetési adatok összegyűjtésének és aktualizálásának koordinálása.

Szaksajtó kiadványai és közlönyök tanulmányozása.

Szakmai rendezvényeken való részvétel.

Szolgáltatási és műszaki igazgatóság tevékenységi köréhez tartozó számlák ellenőrzése. 

A műszaki terület tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése.

Selejtezési bizottság vezetői feladatok ellátása.

Tevékenységéhez szükséges alapvető feladatok ellátása érdekében önállóan, teljes 

hatáskörrel végzi feladatát.
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A feladatkörében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében hatásköre a 

Társaság egészére kiterjed.

Köteles a jogszabályokban és a belső előírásokban megszabott feladatokat végrehajtani. 

Illetve a közvetlenül hozzá rendelt munkavállalókkal végrehajtatni és a végrehajtást 

ellenőrizni.

Részt vesz a Társaság stratégiájának kialakításában.

Irányítja és koordinálja, ellenőrzi a hozzá tartozó munkavállalók munkáját.

Biztosítja az eredményes és biztonságos munkavégzéshez szükséges 

munkakörülményeket, munkafeltételeket.

Feladata a társasági tulajdon védelme.

Köteles az üzleti titkot és a minősített adatot megőrizni.

A Műszaki vezető feladatkörébe tartozó tevékenységek tételes felsorolását, hatáskörét, 

felelősségét és azok leírását az adott munkakört betöltő munkavállaló munkaköri leírása 

tartalmazza.
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6. Hatálybalépés

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az alapító Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a 

XX/2022. (xx.xx.) számú, határozatával jóváhagyta.

A hatályba lépés időpontja: 2022.05.04.

Egyidejűleg a 2020. 07.01.-én kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Készítette, a normatív rendelkezés aktualitásáért felel:

Név, munkakör: Terdik Ábel, Gazdasági és kereskedelmi igazgató

Debrecen, 2022.05. VH.

sw^.Sfc...... •««»

Dr Mészáros József Arday Balázs

vezérigazgatóelnök

Dttbreceai Hőszolgáltató 
Zártkőrőeii Működd 

Részvénytársaság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
Cécienyzéks/ám; OÓ-10-000482

az alapító képviseletében

Pebreceoi Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működd Részvénytársaság 

4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5. 
Adószám: 11995340-2-09 

Cégjegyzékszám: 09-10-000327 
Szlasz.: 11738008-20241852
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l.sz. melléklet
DH ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

KönyvvizsgálóFelügyelő bizottság

Vezérigazgató
Beszerzési és pályázati 
koordináció vezetőIgazgatási vezető

Adatvédelmi és 
fogyasztóvédelmi tisztviselő

Minőségirányítási vezető

Gazdasági és kereskedelmi 
igazgató

Szolgáltatási és műszaki igazgató

Pénzügyi és számviteli 
vezető

Szolgáltatási vezető

Kontrolling vezető

Műszaki vezető
Kereskedelmi vezető
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