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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
Az MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MVM Zöld Generáció 
Kft., vagy Társaság) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Társaság Alapító Okirata, a 
tevékenységére vonatkozó jogszabályok, a Központi Vállalatirányítási Rendszerben kibocsátott 
központi szabályozók alapján meghatározza a Társaság munkaszervezetét, feladatait, és a 
működésre vonatkozó legfontosabb szabályokat. 
 
Az SzMSz hatálya az MVM Zöld Generáció Kft. teljes működésére és valamennyi tevékenységére 
kiterjed. A szabályozás alkalmazása vonatkozik a Társaság székhelyére és telephelyeire, 
valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára.  
 
Az egyes munkavállalók munkakörére vonatkozó konkrét feladatait munkaszerződésük, a 
munkáltatói tájékoztatás és munkaköri leírás tartalmazza. 

 
Az MVM Zöld Generáció Kft. alapadatai 

 

A társaság cégneve: MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: MVM Zöld Generáció Kft. 

A társaság angol cégneve: MVM Green Generation Limited Liability Company 

A társaság német cégneve: MVM Grüne Generation Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

A társaság székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. 

A társaság cégjegyzék száma: 01-09-702673 

A cégjegyzéket vezető és a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága 

A társaság statisztikai száma: 12771756-3511-113-01. 

A társaság adószáma: 12771756-2-41 

A társaság közösségi (EU) adószáma: HU12771756. 

A társaság tevékenységi köre az Alapító Okirat és TEÁOR ’08 szerint: 

A Társaság fő tevékenysége: 

 35.11 Villamosenergia-termelés 

A Társaság egyéb tevékenységei: 

 35.12 Villamosenergia-szállítás 

 35.13 Villamosenergia-elosztás 

 35.14 Villamosenergia-kereskedelem 

 42.99 Egyéb m.n.s. építés 

 43.21 Villanyszerelés 

 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése7022  Üzletviteli, 
egyéb vezetési tanácsadás 

 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
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 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 

 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 
A Társaság működési engedélyhez kötött tevékenységként villamosenergia termelést végez. Az 
MVM Zöld Generáció Kft. tulajdonosi és felső irányító, ellenőrző szerveire – a 
Felügyelőbizottságra, a könyvvizsgálóra – és azok működésére a jogszabályok és az Alapító 
Okirat rendelkezései az irányadóak. 
 
Összhangban a Ptk. egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságra irányadó szabályaival a 
taggyűlés jogait az egyedüli Tag (az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a 
továbbiakban: MVM Zrt. vagy Egyedüli Tag) gyakorolja úgy, hogy az egyébként taggyűlési 
hatáskörbe tartozó ügyekben írásban dönt, és e döntéseket az Egyedüli Tag a döntés 
meghozatalától számított 15 (tizenöt) napon belül az Ügyvezetőnek írásban megküldi. A döntések 
az Ügyvezetővel való közléssel válnak hatályossá. 
 
A Társaságnál Ügydöntő Felügyelőbizottság működik. Az Ügydöntő Felügyelőbizottság, mint 
testület: 

 a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Egyedüli Tag számára ellenőrzi a 
Társaság Ügyvezetését a Ptk.-ban meghatározott feladatok ellátása tekintetében, 
valamint  

 a Társaság Alapító Okiratában megjelölt, az Ügyvezetés hatáskörébe tartozó 
ügykörökben előzetes jóváhagyási jogkört gyakorol, és az ezzel kapcsolatos 
döntéshozatala során a Ptk. 3:123 §-ában foglaltak szerinti ügydöntő 
Felügyelőbizottságként jár el. 
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II. SZERVEZETI SZABÁLYZAT 

 
A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
Az MVM Zöld Generáció Kft. tulajdonosi és ellenőrző szerveire – az Egyedüli Tagra, a 
Felügyelőbizottságra, az Állandó Könyvvizsgálóra – és azok működésére a Ptk. és az Alapító 
Okirat az irányadóak. 
 

A Társaságnál Igazgatóság választására nem kerül sor, a Társaság ügyvezetését az ügyvezető 
látja. Az Ügyvezető hatáskörébe tartozik az Alapító Okirat szerint a Társaság munkaszervezeté-
nek kialakítása, és a Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett SzMSz jóváhagyá-
sáról való döntés. 

 
1.1. A munkaszervezet hierarchikusan 4 vezetési szintre oszlik 

 

 1. szint: Ügyvezető 

 2. szint: Igazgató  

 3. szint: Osztályvezető  

 4. szint: Csoportvezető 

 

1.2. A munkaszervezet a következő szervezeti egységekből áll 

 
a) Ügyvezető 

b) Termelési Igazgatóság 

o Üzemeltetési Osztály 

o Karbantartási Csoport 

o Termelés Tervezési és Elszámolási Csoport 

c) Fejlesztési Igazgatóság 

d) Gazdasági Igazgatóság 

o Kontrolling Csoport 

o Számviteli és Pénzügyi Csoport 

e) Műszaki Projekt Igazgatóság 

o Fotovoltaikus és Energiatárolási Projekt Koordinációs Csoport 

o Alternatív Energiaforrás Alapú Projekt Koordinációs Csoport 

f) Üzleti Projekt Igazgatóság 

o Projekt Támogatás Csoport 

o Üzleti Támogatás Csoport 

g) Jogi Osztály 

e) Megfelelési Csoport 

A Társaság munkaszervezetében hierarchikus, egyszemélyi felelősség érvényesül, részletesen 
szabályozott felelősség-, feladat-, és hatáskör-megosztás mellett. A hierarchia felsőbb szintjén 
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található vezető a kontroll fenntartása mellett széleskörű delegálási lehetőséggel rendelkezik, hi-
erarchiában alá tartozó szervezeti egységtől, vezetőtől hatáskört vonhat el. 

A szervezeti egységek vezetői felelősek: 

- A jelen SzMSz-ben, a Társaság belső szabályozóiban, az MVM Csoport Központi Válla-
latirányítási Rendszerben kibocsátott központi szabályozóiban előírt feladatok elvégzésé-
ért, valamint a hierarchia felsőbb szintjén lévő vezető által meghatározott feladatok ellá-
tásáért és a kapcsolódó beszámolás teljesítéséért. 

- Az irányításuk alá tartozó szervezeti egység(ek) erőforrás és költségvetés tervezéséért, 
a munka szakmai irányításáért, a feladatok – amennyiben azok jellege indokolttá teszi, 
úgy a kapcsolódó szakterületekkel, illetve társaságokkal együttműködve – végrehajtásá-
ért, a munkafegyelem fenntartásáért és rendelkezésre álló források hatékony, költségta-
karékos felhasználásáért. 

- A döntések előkészítéséért mindazokban a kérdésekben, melyekben a döntés meghoza-
tala a közvetlen vagy a közvetett felettes hatáskörébe tartozik. 

- Az irányításuk alá tartozó egység tevékenységeinek és folyamatainak szabályozottságá-
ért, a csoportszintű szabályzatoknak való megfeleltetéséért. 

- Az általuk irányított egységnek az MVM Zöld Generáció Kft. által meghatározott követel-
mények, továbbá az egészség-, munka-, tűz- és környezetvédelmi valamint energia és 
minőségügyi előírások szerinti működtetéséért. 

A Társaság szervezeti felépítését a ZöGe-SZMSZ-M-01 szervezeti ábra tartalmazza. 
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 A szervezeti egységek fő feladatai az azokhoz tartozó hatáskörök és felelősségek 
 

1. A TÁRSASÁG ELSŐ SZÁMÚ VEZETŐJE 

 
1.1 Az első számú vezető megnevezése: Ügyvezető 

Az Ügyvezető jogállása: 

Az ügyvezető a Társaság munkaszervezetének, valamint a napi operatív tevékenységének 
irányítását a Társasági Szerződésben, a Taggyűlési határozatokban, a központi szabályozóknak 
és a Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett SZMSZ-ben és belső 
szabályozókban meghatározottak szerint látja el. 
 
Az Ügyvezető a Társaság első számú vezetője. Az Ügyvezető hatásköre kiterjed minden olyan 
döntés meghozatalára, amely jogszabály, az Alapító Okirat, belső szabályozás, illetve a központi 
szabályozók értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe. Az Ügyvezető a 
Társaságon belül az SzMSz-ben, illetve belső szabályozásban foglalt munkamegosztást 
alkalmazza. 
 

Az Ügyvezető feladat- és hatásköre az Alapító Okiratban foglaltakon túl különösen: 

a) Biztosítja a Társaság folyamatos, eredményes működtetését, a társaság egészére 
vonatkozó irányító, szervező és ellenőrző tevékenységet az Alapító Okirat, az Egyedüli 
Tagi határozatok, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, központi 
szabályozóknak és a Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett 
csoportszintű szabályzatok és a társasági belső rendelkezések alapján. 

b) Irányítja a Társaság munkaszervezetét a jóváhagyott SzMSz szerint. 

c) Biztosítja a Társaság nyereséges gazdálkodásához, működéséhez szükséges 
szervezet kialakítását és az ehhez szükséges erőforrásokat. 

d) Intézkedéseket tesz, illetve ellenőrzi az intézkedések végrehajtását a gazdaságosság, 
jövedelmezőség és hatékonyság fokozására, a társaság feladatainak teljesítésére, a 
vagyon növelésére és rendeltetésszerű kezelésére vonatkozóan. 

e) Javaslatokat terjeszt az Felügyelőbizottság és/vagy az Egyedüli Tag elé az annak 
hatáskörébe tartozó ügyek eldöntéséhez. 

f) Irányítja a Társaság stratégiájának kidolgozását. 

g) Dönt a középtávú (3 éves) stratégiai irányvonalak keretei között a Társaság részletes 
stratégiai célkitűzéseinek és a kapcsolódó akciótervek kidolgozásáról. 

h) Végrehajtja, illetve végrehajtatja a jogszabályokban, hatósági előírásokban, egyedüli 
tagi határozatokban foglaltakat. 

i) Megteszi a cégbírósági bejelentéseket az Ügyvezetőkre vonatkozó ügyrendben 
foglaltak szerint, gondoskodik a Javadalmazási Szabályzatnak – figyelemmel a Kgt. 
rendelkezéseiben foglaltakra – az Egyedüli Tag általi elfogadástól számított 30 napon 
belül a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről. 

j) Kapcsolatot tart és szorosan együttműködik az MVM Zrt. vezérigazgatójával, az 
irányítási szakterület és a kapcsolódó szakterületek vezetőivel. 

k) Kapcsolatot tart az államigazgatási szervekkel. 

l) Képviseli a társaságot harmadik személyek és a nyilvánosság irányában, az Alapító 
Okiratban foglalt képviseleti szabályoknak megfelelően. 
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m) Irányítja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységeket és 
szervezeti egységek vezetőit feladataik elvégzésében szabályzatok, utasítások, 
valamint belső szabályozásnak nem minősülő körlevelek kiadásával. 

Az Ügyvezető közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 

 Termelési Igazgatóság 

 Fejlesztési Igazgatóság 

 Gazdasági Igazgatóság 

 Műszaki Projekt Igazgatóság  

 Üzleti Projekt Igazgatóság 

 Jogi Osztály 

 Megfelelési Csoport 

 

2. AZ ÜGYEZETŐ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 

A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI 

 
2.1. Termelési Igazgatóság (TIG) 

 

Vezető megnevezése: Termelési Igazgató 

Alapvető kompetencia szintje az MVM Zöld Generáció Kft. és a Társaság tulajdonában álló 
leányvállalatai energetikai berendezéseinek az előírásoknak megfelelő, gazdaságos és 
üzembiztos működtetéséről való gondoskodás. 
 
A szervezeti kapcsolatok és hatáskörök miatt kompetencia szintje kiterjed környezetvédelmi, 
katasztrófavédelmi és biztonsági feladatok elvégzésére, elvégeztetésére (ide értendők: a vagyon- 
és fizikai biztonság, beleértve a munka- és tűzvédelmet; a krízishelyzet kezelés, beleértve a 
katasztrófavédelmet, az üzletfolytonossággal kapcsolatos feladatok felügyeletét, a 
katasztrófavédelmi és biztonsági feladatok tekintetében a tulajdonos elvárásainak és 
iránymutatásainak érvényre juttatását). 
 

A Termelési Igazgató feladat- és hatásköre: 

a) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

b) Kidolgozza a Társaság és Társaság tulajdonában álló leányvállalatai termelési, 
üzemeltetési és karbantartási stratégiáit. 

c) Felelős az erőművek termelési, üzemeltetési és karbantartási területén szükséges 
fejlesztési munkáinak (felújítás, beruházás) tervezéséért és a fejlesztési feladatok 
határidőre és költségkereten belüli végrehajtásáért. 

d) Felel a vonatkozó csoportszintű szabályzatoknak megfelelő termelési, üzemeltetési és 
karbantartási tervek elkészítéséért. 

e) Az üzleti tervben meghatározott költségkeretek betartása mellett gondoskodik az 
erőművek gazdaságos termeléséről, üzemeltetéséről, az üzemeltetési szerződések 
létrehozásáról valamint a szerződött vállalkozók munkájának ellenőrzéséről. 
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f) Felügyeli az erőművek tervszerű és üzemzavari karbantartását, továbbá a garanciális 
javítások elvégeztetését az erőművek üzletpolitikai célkitűzésben rögzített 
rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. 

g) Igazolja a termelési területhez tartozó szerződések teljesítését. 

h) A termelési tevékenység vonatkozásában felel az üzemeltetési, munkavédelmi, 
környezetvédelmi és minőségbiztosítási előírások betartásáért. 

i) Felelős a termeléshez szükséges villamos energia vételezési és értékesítési 
szerződések megkötéséért és szükségszerű megújításáért. 

j) Felelős az erőművek menetrendjeinek határidőre történő és pontos elkészítéséért.  

k) A termeléssel összefüggésben kapcsolatot tart az MVM Csoport szervezeteivel, a 
hatóságokkal, valamint az átviteli és elosztó hálózati engedélyesekkel továbbá az 
erőművek területét bérbeadó cégekkel, önkormányzatokkal és magánszemélyekkel. 

l) Irányítja a heti, havi negyedéves és éves rendszerességgel a termeléshez kapcsolódó 
adatszolgáltatás határidőre történő elvégzését a társaságon és a csoporton belüli 
szervezetek részére, valamint a hatóságok (pl.: MEKH, IH, Katasztrófavédelem) felé a 
jogszabályoknak és csoportszintű szabályzatoknak megfelelően. 

m) Irányítja a Társaság és Társaság tulajdonában álló leányvállalatai által létesített 
erőműveknek a termelési folyamatba való integrálását, valamint az erőművek 
adásvétele esetén biztosítja a szükséges műszaki háttértámogatást. 

n) Felel a termelési területet érintő beszerzések műszaki specifikációjának elkészítéséért 
valamint a teljesítések műszaki ellenőrzéséért. 

o) Felelős a Társaság és Társaság tulajdonában álló leányvállalatai származási garancia 
értékesítésének lebonyolításáért, továbbá a szabályozási piacon történő részvételéért 
az üzleti tervben ezen a soron szereplő bevételek elérése érdekében. 

p) Irányítja a termeléssel összefüggő környezetvédelmi, katasztrófavédelmi 
munkavédelmi és műszaki rendkívüli helyzetek kezelését, a REVIR-rel összefüggő 
feladatok folyamatos ellátását. 

q) Felelős az üzemelő erőművekre vonatkozó biztosításokkal és biztosítási eseményekkel 
kapcsolatos ügyintézésért. 

r) Felel az e-közmű rendszer jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetéséről, a 
beérkező kérelmek határidőre történő megválaszolásáról. 

s) Irányítja és ellenőrzi a közvetlenül hozzárendelt szervezeti egységeket és szervezeti 
egység vezetőket feladataik elvégzésében a Társaság által kiadott szabályzatok, 
utasítások alapján, valamint saját hatáskörben belső szabályozásnak nem minősülő 
körlevelek kiadásával. 

t) Intézkedéseket tesz, illetve ellenőrzi az intézkedések végrehajtását a gazdaságosság, 
jövedelmezőség és hatékonyság fokozására, a Társaság és a Társaság tulajdonában 
álló leányvállalatai termelési és egyéb, a hatáskörébe utalt feladatainak teljesítésére és 
rendeltetésszerű kezelésére vonatkozóan. 

u) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai 
részére. 

 

A Termelési Igazgató közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon munkavállalói, 
akiknek a munkaköri leírásukban foglaltak a Termelési Igazgató irányítása alá rendelnek.  

A Termelési Igazgatóság vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: 

a) Üzemeltetési Osztály (ÜO) 
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b) Karbantartási Csoport (KCS) 
c) Termelés Tervezési és Elszámolási Csoport (TTECS) 

 

2.1.1. Üzemeltetési Osztály (ÜO) 

Vezető megnevezése: Üzemeltetési Osztályvezető 

Alapvető kompetencia szintje az Üzemeltetési Osztály hatáskörébe utalt erőművek MSZ 1585 
3.2.101, szerinti üzemeltetői feladatainak közvetlen irányítása.  
 
Az Üzemeltetési Osztályvezető feladat- és hatásköre: 
 

a) Felelős a hatáskörébe utalt erőművek minden berendezésének szakszerű és biztonságos 
üzemeltetéséért, karbantartásáért és üzemzavar elhárításáért. 

b) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

c) Felelős a szakmai irányítása alatt dolgozók műszakbeosztásáért és szabadság engedé-
lyezéséért. 

d) Felelős a hatáskörébe tartozó erőművek garanciális hibáinak behatárolásáért, bejelenté-
séért és a hibaelhárítás dokumentált nyomonkövetéséért. 

e) Gondoskodik az erőművek állapotának a kezelési és karbantartási utasításoknak, vala-
mint jogszabályoknak megfelelő ellenőrzéséről, az elvégzett ellenőrzések előírásszerű 
dokumentálásáról. 

f) Felelős az ETR rendszerből történő rendszeres és soron kívüli adatszolgáltatások határ-
időre történő elvégzéséért. 

g) Gondoskodik az erőművekben lévő eszközök berendezések megőrzéséről és közremű-
ködik a leltározás végrehajtásában. 

h) Felelős a kezeléshez és karbantartáshoz szükséges dokumentációnak a helyszíni kezelő 
és karbantartó vállalkozók részére történő átadásáért, valamint a vállalkozók helyismereti 
oktatásáért és vizsgáztatásáért. 

i) Üzemeltetési szempontú műszaki projekttámogatást ad a Társaság projekt tevékenysé-
geihez. 

j) Felelős az üzemviteli megállapodásokban és a REVIR utasításban rögzített feladatok el-
látásáért. 

k) Felelős az erőművek üzemeltetésével összefüggő balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezet-
védelmi és minőségbiztosítási előírások betartásáért. 

l) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai részére. 

Az Üzemeltetési Osztályvezető közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon 
munkavállalói, akik a munkaköri leírásában foglaltak az Üzemeltetési Osztályvezető 
irányítása alá rendelnek. 
 

2.1.2. Karbantartási Csoport (KCS) 

Vezető megnevezése: Karbantartási Csoportvezető 

Alapvető kompetencia szintje az Karbantartási Csoport hatáskörébe utalt erőművek karbantartási 
feladatainak közvetlen irányítása.  
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A Karbantartási Csoportvezető feladat- és hatásköre: 
 

a) Elkészíti a Társaság és leányvállalatai erőműveinek összehangolt karbantartási terveit 
a vonatkozó szabályzatnak megfelelően.  

b) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

c) Felelős a szakmai irányítása alatt dolgozók szabadságának engedélyezéséért. 

d) Felelős a Társaság karbantartási szerződéseinek létrehozásáért módosításáért és az 
azokban foglaltak végrehajtásáért továbbá az elvégzett munkák ellenőrzéséért. 

e) Felelős a Társaság és leányvállalatai balesetvédelmi, tűzvédelmi valamint fizikai és 
humánbiztonsági feladatainak koordinálásáért. 

f) Felelős a Társaság és leányvállalatai erőműveinek üzemeltetésével és 
karbantartásával kapcsolatos költségek tervezéséért nyomonkövetéséért és 
elszámolásáért. 

g) Nyilvántartja a szerződésekben rögzített ösztönzők és KPI mutatók tényértékét. 

h) Elkészíti a karbantartási jelentéseket. 

i) A karbantartások és hibajavítások során ellenőrzi a rendészeti biztonságtechnikai, 
környezetvédelmi és minőségbiztosítási előírások betartását. 

j) Irányítja az erőművekre vonatkozó fejlesztési tevékenységek végrehajtását. 

k) Felelős az erőművek karbantartásához szükséges beszerzések határidőre történő 
lebonyolításáért. 

l) Felelős a társaság és leányvállalatai tárgyi eszközeinek és raktárkészleteinek 
leltározásáért és nyilvántartásáért. 

m) Gondoskodik az erőművek közmű vezetékeinek az e-közmű rendszerben történő 
publikálásáról. 

n) Műszaki szempontból előkészíti a Társaság által létesített vagy megvásárolt erőművek 
karbantartási rendszerbe történő integrálását. 

o) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai 
részére. 

A Karbantartási Csoportvezető közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon 
munkavállalói, akik a munkaköri leírásában foglaltak a Karbantartási Csoportvezető 
irányítása alá rendelnek. 
 

2.1.3. Termelés Tervezési és Elszámolási Csoport (EMCS) 

Vezető megnevezése: Erőművi Megfelelés Csoportvezető 

Alapvető kompetencia szintje az Erőművi Megfelelés Csoport hatáskörébe utalt erőművek 
megfelelési feladatainak közvetlen irányítása.  
 
Az Erőművi Megfelelés Csoportvezető feladat- és hatásköre: 
 

Vezető megnevezése: Termelés Tervezési és Elszámolási Csoportvezető 

Alapvető kompetencia szintje az Termelés Tervezési és Elszámolási Csoport hatáskörébe utalt 
erőművek termelés tervezési és elszámolási feladatainak közvetlen irányítása.  
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Az Termelés Tervezési és Elszámolási Csoportvezető feladat- és hatásköre: 
 

a) Felelős a Társaság rövid és középtávú termelési terveinek a vonatkozó szabályzatnak 
megfelelően történő elkészítéséért. 

b) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

c) Felelős a szakmai irányítása alatt dolgozók szabadságának engedélyezéséért. 

d) Gondoskodik a villamosenergia értékesítési és vásárlási szerződések megkötéséről és 
módosításáról 

e) Gondoskodik Társaság erőműveinek folyamatos menetrendezéséről és a mérlegköri 
elszámolásról. 

f) Gondoskodik a Társaság termelési adataival kapcsolatos társaságon belüli, 
csoportszintű és csoporton kívüli adatszolgáltatások pontos és határidőre történő 
teljesítéséről 

g) A Társaság által létrehozott, megvásárolt erőművek üzemeltetéséhez gondoskodik a 
szükséges MEKH és MAVIR ügyintézésről. 

h) Gondoskodik a származási garanciával kapcsolatos akkreditálási tevékenységről, 
előkészíti a származási garancia értékesítéssel kapcsolatos szerződéseket és biztosítja 
a származási garancia értékesítéshez tartozó MEKH ügyintézést. 

i) Gondoskodik az e-közmű rendszer adatainak karbantartásáról, valamint az e-közmű 
rendszerbe érkező kérelmek határidőre történő megválaszolásáról. 

j) Elkészíti a REVIR ügyeletesek beosztását és ebben az ügyben kapcsolatot tart az MVM 
BSZK Zrt-vel. REVIR ügyeleti feladatokat lát el. 

k) Gondoskodik az erőművek rendszerszintű szolgáltatásainak értékesítéséről és a 
szolgáltatások elszámolásáról. 

l) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai 
részére. 

A Termelés tervezési és Elszámolási Csoportvezető közvetlen irányítása alatt állnak a 
Társaság azon munkavállalói, akik a munkaköri leírásában foglaltak a Termelés tervezési 
és Elszámolási Csoportvezető irányítása alá rendelnek. 
 

2.2. Fejlesztési Igazgatóság (FIG) 

 

Vezető megnevezése: Fejlesztési Igazgató 

Alapvető kompetencia szintje a megújuló és hulladék alapú energiatermelési kapacitások 
bővítésének előkészítése. 
 
A Fejlesztési Igazgató feladat- és hatásköre: 

a) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

b) Részt vesz az – MVM Csoport tagvállalataival együttműködve – a megújuló 
energiatermelés bővítését célzó, valamint piaci jelenlétet segítő fejlesztések, 
energiahatékonyságot célzó új üzleti lehetőségek felkutatásában, a Zöld Stratégia 
kialakításában. 
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c) Irányítja és felel az MVM Csoport Zöld Stratégiájában a Társaságra és Társaság 
tulajdonában álló leányvállalataira meghatározott megújuló és hulladékalapú 
energiatermelésének bővítését célzó fejlesztések, lehetőségek felkutatásáért, a 
Csoportszinten egységes zöld stratégia megvalósításáért. 

d) Irányítja a villamos- és hőenergia-termelési tevékenységet érintő megújuló és 
hulladékalapú energiatermelő erőmű-fejlesztési projektjeinek előkészítését, szakértői 
támogatást biztosít az ilyen irányú vásárlások lebonyolításához. 

e) Irányítja és felügyeli a felelősségi körébe utalt megújuló és hulladék alapú erőmű 
fejlesztési és energiahatékonyságot, működési hatékonyságot célzó egyéb projektek 
tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 

f) Feltárja az energiatermelők valamint a tagvállalatok közötti szinergiákat, gondoskodik 
az abban rejlő lehetőségek kihasználásáról. 

g) Elkészíti a fejlesztési projektekkel összefüggő döntés előkészítési dokumentumokat 

h) Részt vesz a megújuló és hulladék alapú energiatermeléshez kapcsolódó K+F+I 
tevékenység gyakorlati adaptációjában. 

i) Felügyeli és koordinálja a Társaság és a Társaság tulajdonában álló leányvállalatainak 
innovációs tevékenységét. 

j) A fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott tárgyköreiben, SLA szerződés 
keretében történő szolgáltatás nyújtás a Társaság tulajdonában álló leányvállalatai 
részére. 

k) Felügyeli és koordinálja a Társaság portfóliójába tartozó termelő leányvállalatok 
operatív működtetésével járó feladatok végrehajtását. 

l) A Társaság M&A szándékát a társaság stratégiájában csakis TRIG jóváhagyásával 
szerepelteti. 

A Fejlesztési Igazgató közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon munkavállalói, akik 
a munkaköri leírásában foglaltak a Fejlesztési Igazgató irányítása alá rendelnek.  

A Fejlesztési Igazgatóság vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: 

 

2.3. Gazdasági Igazgatóság (GIG) 

 
Vezető megnevezése: Gazdasági Igazgató 

Alapvető kompetencia szintje, hogy a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően tervezi és irányítja 
a Társaság és a Társaság tulajdonában álló leányvállalatai gazdálkodását. 
 

A Gazdasági Igazgató feladat- és hatásköre: 

a) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

b) Biztosítja a Társaság likviditását, finanszírozását és számviteli feladatainak ellátását. 

c) Felelős a stratégiai célokkal és a csoportszintű elvárásokkal összhangban az éves üzleti 
tervek, középtávú üzleti kitekintések és várhatók összeállításáért; melynek 
véglegesítése érdekében együttműködik a Nemzeti Ügyviteli Szolgáltató Kft-vel. 

d) Felelős a rendszeres évközi, valamint eseti kontrolling célú visszamérések, tény-terv 
adatok összeállításáért. 
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e) Felelős a Társaság mindenkori éves pénzügyi beszámolójának elkészítéséért, 
koordinálja a könyvvizsgálók részére történő adatszolgáltatást, egyeztet a 
könyvvizsgálókkal a beszámoló tartalmára vonatkozóan.  

f) Felelős hitelfelvételért, a vonatkozó csoportszintű szabályzatokban foglaltaknak 
megfelelően előkészíti és megköti a hitelszerződéseket. 

g) Tájékoztatást nyújt a Társaság pénzügyi helyzetéről a Társaság Ügyvezetője és a 
Csoportszintű irányító területek részére. 

h) Hatósági ellenőrzés esetén biztosítja a tájékoztatás megfelelő tartalmát, ill. annak 
határidőre történő benyújtását. 

i) Véleményezi az ajánlatokat és szerződéseket pénzügyi szempontok mentén. 

j) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai 
részére. 

A Gazdasági Igazgató közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon munkavállalói, akik 
a munkaköri leírásában foglaltak a Gazdasági Igazgató irányítása alá rendelnek. 

 

2.3.1. A Kontrolling Csoport vezetőjének feladat - és hatásköre: 

a) Felelős a Társaság közép- és rövid távú üzleti tervei, várhatózásai elkészítéséért. 

b) Felelős az időszaki és éves könyvviteli zárásokhoz szükséges kontrolling feladatok 
ellátásáért. 

c) Felelős az Éves Beszámoló részét képező elemzések elkészítéséért. 

d) Felelős az anyavállat felé történő adatszolgáltatásért. 

e) Felelős a beruházási projektek pénzügyi kontrollingjának ellátásért.  

f) Felelős a Társaság által használt tervezési rendszer és vezetői információs rendszer 
működtetéséért. 

g) Feladata a társaságot terhelő kockázatok teljes körű folyamatos feltérképezése az érintett 
szakterületek bevonásával és azok mérséklésére irányuló javaslatok kidolgozása. 
Kialakítja és működteti a társasági szintű kockázatkezelési tevékenységet a csoportszintű 
irányelveknek megfelelően. 

h) Felelős a transzferár alátámasztó dokumentációt elkészítéséért. 

i) Felelős a Saját teljesítményt alátámasztó dokumentációt elkészítésért. 

j) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

k) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai részére. 

 

3.3.2. Számviteli és Pénzügyi Csoport 

A Számviteli és Pénzügyi Csoport vezetőjének feladat - és hatásköre: 

Számviteli feladatok tekintetében: 

a) Felelős a Társaság vagyonának a szolgáltató központ által elvégzett nyilvántartásával és 
valamennyi tevékenységével kapcsolatos eredmény elszámolás ellenőrzési és 
egyeztetési feladatai elvégzéséért 

b) Felelős a Társaság és a Társasághoz tartozó leányvállalatok számviteli feladatainak 
elvégzéséértt. 
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c) Felelős az Éves Beszámoló és zárási feladatok elvégzéséért.  

d) Felelős a könyvvizsgálatok koordinálásért, problémamentes lefolyásáért. 

e) Közreműködik adóhatósági vizsgálatok lefolyásában. 

f) Felelős a vagyon- és eredmény elszámolás, értékelés mennyiségben való ellenőrzésének 
(leltár) előkészítéséért és kiértékeléséért. 

g) Felelős a tárgyi eszközökkel kapcsolatos társasági szintű feladatok elvégzéséért. 
Értékesíti a Társaság tulajdonában lévő felesleges, selejtezett illetve csökkent értékű 
vagyontárgyakat. 

h) Felelős a számlák, teljesítésigazolások (és egyéb pénzügyi bizonylatok) ügyintézésért. 

i) Feladata a vállalat működését biztosító finanszírozás, likviditás folyamatos 
monitoringozása. Aktív részvétel a különböző időtartamú, illetve operatív pénzügyi tervek 
készítésében, üzleti tervezésben. 

j) Felelős a devizaügyletek kezeléséért. 

k) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

l) Felelős a számlák, teljesítésigazolások (és egyéb pénzügyi bizonylatok) ügyintézésért. 

m) Felelős a devizaügyletek kezeléséért. 

n) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai részére.  

 

2.4. Műszaki Projekt Igazgatóság (MPIG) 

 
Vezető megnevezése: Műszaki Projekt Igazgató 
 
Műszaki Projekt Igazgató 
 
Alapvető kompetencia szintje az illetékességébe tartozó projektek megvalósításának szakmai 
irányítása, műszaki-, és engedélyeztetési szintű koordinálása, felügyelete, irányítása. 

 

A Műszaki Projekt Igazgató feladat- és hatásköre: 

a) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

b) Felel a Projekt Igazgatóság operatív működéséért, szervezi a Projekt Igazgatóság napi 
működését az üzleti projekt igazgatóval egyeztetve. 

c) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeinek műszaki felügyeletéért 

d) Folyamatosan felügyeli a hatáskörébe utalt projektek tevékenységét, státuszát, terve-
zett határidejének tartását. 

e) Felelős a hatáskörébe utalt projektek műszaki koncepciójának kidolgozásáért, munka- 
és ütemtervének elkészítéséért, folyamatos, naprakész aktualizálásáért az üzleti projekt 
igazgatóval egyeztetve. 

f) Felelős a fotovoltaikus és energiatárolási projekt koordinációs csoportvezető, valamint 
az alternatív energiaforrás alapú projekt koordinációs csoportvezető által intézkedésre 
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előterjesztett kérdésekben a döntések meghozataláért, vagy a szükséges kompetencia 
szint szerinti magasabb döntési szintű eljárás szerinti előterjesztés elkészítéséért. 

g) Felelős a hatáskörébe utalt projektekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészíté-
séért, valamint végrehajtja a projektekkel kapcsolatos döntéseket. 

h) Felelős az új építésű közvetlen és közvetett napenergia felhasználáson alapuló, vala-
mint az új geotermikus és megújítható energiaforrás felhasználáson alapuló, továbbá 
az energiatárolási projektek végrehajtásáért. 

i) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeivel kapcsolatos műszaki specifikáció megalko-
tásáért. 

j) Közreműködik az MVM Csoport regulációs környezetét alkotó megújuló fejlesztési 
tevékenységeket érintő jogszabályok tervezeteinek véleményezésében. 

k) Biztosítja a hatáskörébe utalt projektekben meghatározott feladatok teljesítését. 

l) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai 
részére. 

A Műszaki Projekt Igazgató közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon 
munkavállalói, akik a munkaköri leírásában foglaltak a Műszaki Projekt Igazgató irányítása 
alá rendelnek. 

A Műszaki Projekt Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 

a) Fotovoltaikus és Energiatárolási Projekt Koordinációs Csoport (FPKCS) 

b) Alternatív Energiaforrás Alapú Projekt Koordinációs Csoport (APKCS) 

 

2.4.1. Fotovoltaikus és Energiatárolási Projekt Koordinációs Csoport (FPKCS) 

Vezető megnevezése: Fotovoltaikus és Energiatárolási Projekt Koordinációs Csoportvezető 

Alapvető kompetencia szintje a Projekt Igazgatóság hatáskörébe utalt fotovoltaikus és 
energiatárolási projektekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátása, az azokkal kapcsolatos 
döntések meghozatala.   
 

A Fotovoltaikus és Energiatárolási Projekt Koordinációs Csoportvezető feladat- és 
hatásköre: 

a) Ellátja az új fotovoltaikus erőmű és energiatárolási kapacitás fejlesztési projektek 
előkészítésével, megalapozásával, tervezésével, megvalósításával, ellenőrzésével és 
koordinációjával kapcsolatos feladatokat az érintett társaságok, szervezeti egységek 
együttműködésével.  

b) Felelős a hatáskörébe tartozó projektek megszervezéséért, a projektben résztvevők, a 
projekten dolgozó vállalkozók munkájának ellenőrzéséért. 

c) Felelős a hatáskörébe tartozó projektek költségkeretének ellenőrzéséért, betartásáért. 

d) Rendszeres beszámolókat készít a feladat és hatáskörébe sorolt fotovoltaikus erőmű és 
energiatárolási kapacitás fejlesztési projektek megvalósulásáról, amelyek keretében 
elemzi a várható műszaki, és engedélyezési folyamatok tervezetthez viszonyított alakulá-
sát.  

e) Előkészíti és a vonatkozó kompetencia szabályozásra figyelemmel megköti a tevékeny-
ségi körébe utalt projektekkel kapcsolatos mérnökirodai, szállítói, kivitelezői szerződése-
ket. 
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f) Kapcsolatot tart a hatáskörébe utalt projektekhez kapcsolódó hatósági, átviteli és elosztó 
hálózati engedélyesi, szabályozási kérdésekben illetékes külső kapcsolattartókkal. 

g) Felelős a projektmérnök által intézkedésre előterjesztett kérésekben a döntések megho-
zataláért, vagy a szükséges kompetencia szint szerinti magasabb döntési szintű eljárás 
szerinti előterjesztés elkészítéséért. 

h) Közreműködik a döntés előkészítő anyagok és előterjesztések készítésben, az üzleti tá-
mogatási osztállyal egyeztetve. 

i) Ellátja a hatáskörébe tartozó projektek adminisztrációs feladatainak koordinálását, az 
ÜTCS támogatásával. 

j) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai részére. 

A Fotovoltaikus és Energiatárolási Projekt Koordinációs Csoportvezető közvetlen irányí-
tása alatt állnak a Társaság azon munkavállalói, akik a munkaköri leírásában foglaltak a 
Fotovoltaikus és Energiatárolási Projekt Koordinációs Csoportvezető irányítása alá ren-
delnek. 

2.4.2. Alternatív Energiaforrás Alapú Projekt Koordinációs Csoport (APKCS) 
 
Vezető megnevezése: Alternatív Energiaforrás Alapú Projekt Koordinációs Csoportvezető 
 
Alapvető kompetencia szintje a Projekt Igazgatóság hatáskörébe utalt szél-, bio-, víz- és 
geotermikus energia hasznosításon, valamint a megújítható energiaforrás felhasználáson alapuló 
projektekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátása, az azokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala, a szervezeti egységek közötti információáramlás és belső kommunikáció 
támogatása. 
 

Az Alternatív Energiaforrás Alapú Projekt Koordinációs Csoportvezető feladat- és hatás-
köre: 

a) Ellátja az új szél-, bio-, és víz-, és geotermikus energián, valamint a megújítható energiafor-
rás felhasználáson alapuló megújuló erőmű fejlesztési projektek előkészítésével, megalapo-
zásával, tervezésével, megvalósításával, ellenőrzésével és koordinációjával kapcsolatos fel-
adatokat az érintett társaságok, szervezeti egységek együttműködésével.  

b) Felelős a hatáskörébe tartozó projektek megszervezéséért, a projektben résztvevők, a pro-
jekten dolgozó vállalkozók munkájának ellenőrzéséért. 

c) Felelős a hatáskörébe tartozó projekt költségkeretének ellenőrzéséért, betartásáért. 

d) Rendszeres beszámolókat készít a feladat és hatáskörébe sorolt erőmű fejlesztési projektek 
megvalósulásáról, amelyek keretében elemzi a várható műszaki, és engedélyezési folyama-
tok tervezetthez viszonyított alakulását.  

e) Előkészíti és a vonatkozó kompetencia szabályozásra figyelemmel megköti a tevékenységi 
körébe utalt projektekkel kapcsolatos mérnökirodai, szállítói, kivitelezői szerződéseket. 

f) Kapcsolatot tart a hatáskörébe utalt projektekhez kapcsolódó hatósági, átviteli és elosztó 
hálózati engedélyesi, szabályozási kérdésekben illetékes külső kapcsolattartókkal. 

g) Felelős a projektmérnök által intézkedésre előterjesztett kérésekben a döntések meghozata-
láért, vagy a szükséges kompetencia szint szerinti magasabb döntési szintű eljárás szerinti 
előterjesztés elkészítéséért. 
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h) Közreműködik a döntés előkészítő anyagok és előterjesztések készítésben, az üzleti támo-
gatási osztállyal egyeztetve. 

i) Ellátja a hatáskörébe tartozó projektek adminisztrációs feladatainak koordinálását, az ÜTCS 
támogatásával. 

j) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA szer-
ződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai részére. 

Az Alternatív Energiaforrás Alapú Projekt Koordinációs Csoportvezető közvetlen irányítása alatt 
állnak a Társaság azon munkavállalói, akik a munkaköri leírásában foglaltak az Alternatív 
Energiaforrás Alapú Projekt Koordinációs Csoportvezető irányítása alá rendelnek. 
 

2.5. Üzleti Projekt Igazgatóság (ÜPIG) 

 
Vezetők megnevezése: Üzleti Projekt Igazgató 
 
Alapvető kompetencia szintje az illetékességébe tartozó projektek megvalósításának szakmai 
irányítása, üzleti-, és projektmenedzsment szintű felügyelete, irányítása, valamint az akvizíciók 
végrehajtása. 

Az Üzleti Projekt Igazgató feladat- és hatásköre: 

a) Irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét, javaslatot tesz a dolgozók 
elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

b) Felel a Projekt Igazgatóság operatív működéséért, szervezi a Projekt Igazgatóság napi mű-
ködését a műszaki projekt igazgatóval egyeztetve. 

c) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeinek gazdasági felügyeletéért, akvizícióinak végrehaj-
tásáért.  

d) Folyamatosan felügyeli a hatáskörébe utalt projektek tevékenységét, státuszát, tervezett ha-
táridejének tartását. 

e) Felelős a hatáskörébe utalt projektek üzleti koncepciójának kidolgozásáért, folyamatos, nap-
rakész aktualizálásáért a műszaki projekt igazgatóval egyeztetve. 

f) Felelős a projekt támogató csoportvezető és az üzleti támogatási csoportvezető által intéz-
kedésre előterjesztett kérdésekben a döntések meghozataláért, vagy a szükséges kompe-
tencia szint szerinti magasabb döntési szintű eljárás szerinti előterjesztés elkészítéséért. 

g) Felelős a hatáskörébe utalt projektekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítéséért, 
valamint végrehajtja a projektekkel kapcsolatos döntéseket. 

h) Felelős az akvizíciós projektek végrehajtásáért az MVM Zrt. tranzakciós szakterületével 
együttműködve. 

i) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeivel kapcsolatos beruházási és működési támogatá-
sok kezelésében. 

j) Közreműködik az MVM Csoport regulációs környezetét alkotó megújuló fejlesztési tevékeny-
ségeket érintő jogszabályok tervezeteinek véleményezésében. 

k) Biztosítja a hatáskörébe utalt projektekben meghatározott feladatok teljesítését. 

l) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA szer-
ződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai részére. 
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m) A Társaság M&A szándékát a társaság üzleti tervében/stratégiájában csakis TRIG jó-
váhagyásával szerepelteti.  

n) Felelős a Társaságot érintő M&A ügy(ek)ben.  

Az Üzleti Projekt Igazgató közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon munkavállalói, 
akik a munkaköri leírásában foglaltak az Üzleti Projekt Igazgató irányítása alá rendelnek. 

 

Az Üzleti Projekt Igazgatóság vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek 

a) Projekt Támogatás Csoport (PTCS) 

b) Üzleti Támogatás Csoport (ÜTCS) 

 
2.5. 1. Projekt Támogatás Csoport (PTCS) 
 

Vezető megnevezése: Projekt Támogatás Csoportvezető 

Alapvető kompetencia szintje a Társaság akvizíciós projektjeiben történő részvétel, a Projekt 
Igazgatóság hatáskörébe utalt projektek a szervezeti egységek közötti információáramlás, illetve 
a belső és külső kommunikáció támogatása, a projektek és programok, illetve kiemelt projektek 
és programok közötti szükséges harmonizáció (erőforrás, idő szükségletek ütközésének jelzése), 
a beruházási és működési támogatások projektmenedzsment feladatai. 
 
A Projekt Támogatás Csoportvezető feladat- és hatásköre: 

a) Felelős a Társaság megújuló alapú akvizíciós projektjeinek végrehajtásáért. 

b) Közreműködik a Társaság megújuló alapú erőművek akvizíciója során. 

c) Felelős a hatáskörébe tartozó projektek megszervezéséért, a projektben résztvevők, a 
projekten dolgozó vállalkozók munkájának ellenőrzéséért. 

d) Felelős a hatáskörébe tartozó projekt költségkeretének ellenőrzéséért, betartásáért. 

e) Közreműködik az MVM Csoport megújuló üzletfejlesztési projektjeinek elemzésében, 
értékelésében. 

f) Felelős a projektekkel, továbbá az egyes szervezeti egységekkel való kapcsolódási 
pontok, függőségek azonosításáért, alakulásának figyelemmel kísérésért, a projektek 
integrációjának (üzemeltetés, munka- és tűzvédelem, vagyonvédelem) biztosításáért. 

g) Közreműködik a Projekt Igazgatóság projektjeivel kapcsolatos beruházási és működési 
támogatások pályázatainak összeállításában, a pályázati projektmenedzsment felada-
tok ellátásában. 

h) Ellátja a Projekt Igazgatóság projektjeivel kapcsolatos belső és külső kommunikációs 
tevékenységet. 

i) Közreműködik a döntés előkészítő anyagok és előterjesztések készítésben, az üzleti 
támogatási osztállyal egyeztetve. 

j) Ellátja a hatáskörébe tartozó projektek adminisztrációs feladatainak koordinálását, az 
ÜTCS támogatásával. 
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k) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott  tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság leányvállalatai ré-
szére. 

A Projekt Támogatás Csoportvezető közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon mun-
kavállalói, akik a munkaköri leírásában foglaltak a Projekt Támogatás Csoportvezető irá-
nyítása alá rendelnek. 

 
2.5. 2. Üzleti Támogatás Csoport (ÜTCS) 
 
Vezető megnevezése: Üzleti Támogatás Csoportvezető 
 
Alapvető kompetencia szintje a Projekt Igazgatóság hatáskörébe utalt projektek üzleti tervezés, 
kontrolling, pénzügyi és adminisztratív feladatok, valamint a dokumentumkezelés ellátása, a 
szerződések, számviteli, pénzügyi dokumentumok, bankgaranciák, biztosítások kezelése, 
valamint az egyes előterjesztések és szerződések elkészítésének felügyelete és irányítása, 
továbbá a Társaság és leányvállalatai üzleti támogatási feladatainak elvégzéséért. 
 
Az Üzleti Támogatás Csoportvezető feladat- és hatásköre: 

a) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeinek keretében megvalósuló beruházások üzleti 
tervezéséért, engedélyeztetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzésért. 

b) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeinek előrehaladásáról jelentések készítésért, az 
előre haladásával kapcsolatos értekezletek adminisztratív előkészítéséért, emlékezte-
tők készítéséért. 

c) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeihez tartozó beszerzési eljárások lefolytatásáért, 
a szerződések megkötéséért, az eljárásokkal kapcsolatos adminisztráció elvégzésért.   

d) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeinek pénzügyi tervezésért, nyomon követéséért, 
adminisztrációjáért (terv/tény/obligó értékek naprakész nyilvántartása). 

e) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeihez tartozó számviteli, pénzügyi bizonylatok ad-
minisztratív kezeléséért, az SAP rendszerben történő rögzítéséért.  

f) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeihez tartozó teljesítésigazolások kiállításáért. 

g) Felelős a Projekt Igazgatóság megvalósult projektjeinek aktiválásáért. 

h) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeinek adminisztratív és operatív támogatásáért. 

i) Felelős a Projekt Igazgatóság projektjeinek adminisztrációs, beszámolási és dokumen-
tációs rendjének kialakításáért és nyomon követéséért, valamint ellenőrzéséért.   

j) Közreműködik a döntés előkészítő anyagok és előterjesztések készítésben. 

k) Felelős a Társaság üzleti támogatási rendszerének kialakításáért, működtetésért. 

l) Felelős a Társaság szerződésmenedzsment feladatainak ellátásáért. 

m) Felelős a Társaság beszerzési feladatainak támogatásáért. 

n) Felelős a Társaság dokumentációs rendjének kialakításáért és nyomon követéséért, 
valamint ellenőrzéséért.   

o) Felelős a Társaság erőműveihez tartozó engedélyek nyilvántartásáért és nyomon kö-
vetéséért.  
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p) Felelős a Társasághoz tartozó ingatlanok nyilvántartásáért. 

q) Felelős a fenti tevékenységek SLA szerződésben meghatározott tárgyköreiben, SLA 
szerződés keretében történő szolgáltatás nyújtásáért a Társaság tulajdonában álló le-
ányvállalatai részére. 

Az Üzleti Támogatási Csoportvezető a fenti bekezdésben rögzített c), e), f) és g) pontokban meg-
határozott feladatok ellátása-, teljesítése során köteles együttműködni a GIG Kontrolling és/vagy 
Számviteli és Pénzügyi Csoportjával a vonatkozó Társasági belső szabályzatban foglaltak sze-
rint.  

Az Üzleti Támogatás Csoportvezető közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon mun-
kavállalói, akik a munkaköri leírásában foglaltak az Üzleti Támogatás Csoportvezető irá-
nyítása alá rendelnek. 

2.6. Jogi Osztály (JO) 

 
Vezető megnevezése: Vezető Jogtanácsos 
 
A Vezető Jogtanácsos feladat- és hatásköre: 
 

a) Irányítja a hozzá beosztott munkavállalók tevékenységét, javaslatot tesz a 
munkavállalók elismerésével, javadalmazásával és elmarasztalásával kapcsolatban. 

b) A jog eszközeivel végzi a Társaság eredményes működésének szakmai támogatását. 
Elvégzi a Társaság jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez 
kapcsolódó feladatokat. 

c) Ellátja a Társaságot szabályozó csoportszintű és belső dokumentumokban 
megfogalmazott, a vezető jogtanácsos tevékenységéhez kapcsolódó területeken a 
Társaság jogi szakmai irányítását, gyakorolja a jogi igazgatóhoz rendelet jogköröket; 
szervezi a Társaság jogi tevékenységét; irányítja és ellenőrzi a jogtanácsosok és jogi 
előadók munkáját. 

d) Kapcsolatot tart az MVM Zrt. Vezető Jogtanácsosával, illetve a Társaság jogi 
tanácsadóival (megbízott ügyvédekkel, egyéb jogi szakértőkkel). 

e) Felelős a Társaságra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítéséért, 
mindenkori aktualizálásáért. 

f) Javaslatot tesz a szabályozó dokumentumok szerint a MVM Zrt. Vezető Jogtanácsosa 
számára nemzetközi vonatkozású vagy különleges szakértelmet igénylő belföldi 
ügyekben külső jogi képviselő megbízására. 

g) Ellátja a Társaság testületi ülésein a jogi tanácsadást, és a testületi ülésekre készített 
előterjesztések és tájékoztatók jogi szempontú ellenőrzését, valamint gondoskodik a 
testületi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, ezek hitelesítéséről és az érintettek 
számára történő megküldéséről. 

h) Az általános feladatai körében felmerülő, az azokhoz kapcsolódó ügyekben végzi a 
gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, testületi, valamint az MVM Zrt. számára 
készülő döntéshozatali előterjesztések, tájékoztatók és határozat tervezetek jogi 
szempontú véleményezését. 

i) Elvégzi a Társaság szerződéseinek, egyoldalú nyilatkozatainak, valamint bármely egyéb 
– a Társaság jogaira illetve kötelezettségeire kiható – jogi dokumentumnak a jogi 
szempontú előkészítését és ellenőrzését, a hozzá érkezett megkeresések alapján jogi 
szakmai iránymutatást ad, állásfoglalást nyújt, módszertani támogatást biztosít, 
közreműködik a szerződések megkötésében, a nyilatkozatok megtételében. Az arra 
jogosult által meghozott döntés alapján megteszi a szerződésekből, egyoldalú 
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nyilatkozatokból, egyéb jogi dokumentumokból származó és bármely egyéb igény 
érvényesítése iránti intézkedéseket. 

j) Jogi szakmai támogatást nyújt a Társaság tulajdonában álló üzletrészek, nagy értékű 
eszközök esetleges értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátásához. 

k) A Társaság Egyedüli Tagnak döntéshozatalával kapcsolatban: 

o Koordinálja és szakmailag felügyeli az Egyedüli Tag döntéshozatalának 
folyamatát, a döntéshozatalt szolgáló adminisztratív feladatok ellátását, 
nyilvántartja az Egyedüli Tagi határozatokat, illetve azok végrehajtása érdekében 
kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét, és figyelemmel kíséri a 
határozatok teljesülését. 

l) A Társaság Felügyelőbizottsága működésével kapcsolatban: 

o ellátja a Felügyelőbizottság üléseinek összehívásával, lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat, elkészíti e testületi ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja a 
Felügyelőbizottsági határozatokat, illetve azok végrehajtása érdekében 
kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét, és figyelemmel kíséri a 
határozatok teljesülését; 

o koordinálja és szakmailag felügyeli a Felügyelőbizottság operatív működését 
szolgáló adminisztratív feladatokat, előkészíti az üléseket (meghívók, 
előterjesztések elkészítésének, kiküldésének szervezése, a levelezések 
bonyolítása). 

m) Támogatja a Társaság szabályozási feladatait: 

o jogi szempontból véleményezi a csoportszintű szabályozók Társaság belső 
szabályzataiban történő leképezését, implementálását és a belső szabályzatok 
felülvizsgálatát, módosítását; 

o előkészíti és kezdeményezi a Jogi Osztály feladatkörébe tartozó belső 
szabályozások kiadását, rendszeres felülvizsgálatát. 

n) Együttműködésben más szakterületekkel, felelős a Társaság projektjeihez kapcsolódó 
projekt alapító okiratok elkészítésének jogi támogatásáért. 

o) Felelős a képviseleti jogosultságokkal kapcsolatos ügyintézésért, a képviseleti jogok 
nyilvántartásáért. 

A Vezető Jogtanácsos közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon munkavállalói, 
akik a munkaköri leírásában foglaltak a Vezető Jogtanácsos irányítása alá rendelnek. 

 

2.7. Megfelelési Csoport (MeCS) 

 
Vezető megnevezése: Vezető Jogtanácsos 
 

Az Ügyvezetés közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, melynek alapvető 
kompetencia szintje a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 
339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletnek történő megfeleltetés és a Társaság működésében 
érvényesülő kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, 
információs és kommunikációs rendszer és nyomon követési rendszer (monitoring) kialakítása, 
működtetéséért és fejlesztéséért megfelelési tanácsadókból álló, megfelelést támogató 
szervezeti egység vezetése. 

 

A Megfelelési Csoportvezető feladat- és hatásköre: 
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a) Feladata annak elősegítése, hogy a Társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, részvétel a szabályozó készítési folyamatokban, a 
szabályozók jogszabályi megfelelőségi vizsgálatában. 

b) Ellenőrzi  az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárására irányuló intézkedéseket és 
eljárásokat. 

c) Folyamatosan nyomon követi a Társaság által végzett tevékenységnek, a célkitűzéseinek, 
belső szabályozóinak, értékeinek és elveinek, projektjeinek, folyamatainak és eljárásainak 
jogszabályi továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfele-
lését. 

d) A feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatokat 
készít az ügyvezető részére, valamint nyilvántartja, nyomon követi és ellenőrzi a megfelelés-
beli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedéseket. 

e) Támogatja az ügyvezetőt, a vezető testületeket és a Társaság munkavállalóit abban, hogy a 
Társaság teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kö-
telezettségeit támogatást, tanácsadást nyújt az ügyvezető részére a jogszabályoknak történő 
szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában. 

f) Közreműködik a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szer-
vezeti szemlélet kialakításában, támogatja szervezetfejlesztési eszközök és képzések kez-
deményezésével. 

g) Felügyeli a belső kontrollkörnyezet koordinációját, valamint az ügyvezető általi meghatalma-
zás alapján ellátja a Társaság működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visz-
szaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és ki-
vizsgálásával kapcsolatos feladatokat. 

h) Feladata tájékoztatás nyújtás az ügyvezető részére a megfelelési kockázatokat bejelentő 
személy észrevételeiről, a kockázat csökkentéséhez szükséges intézkedésekről, a kocká-
zattal érintett szervezeti egységekről és ezen intézkedések megtételéről. 

i) Felelős az ügyvezető és a Felügyelőbizottság számára a feladatainak teljesítéséről szóló 
jelentés évente legalább egyszer történő elkészítéséért.  

j) Felelős a Felügyelőbizottság részére megküldendő, a Társaság belső kontrollrendszerét ér-
tékelő ügyvezetői nyilatkozat előkészítéséért. 

k) Részt vesz a belső auditok lefolytatásában. 
 
A Vezető Jogtanácsos közvetlen irányítása alatt állnak a Társaság azon munkavállalói, 
akik a munkaköri leírásában foglaltak a Megfelelési Csoport alá rendelnek. 

 

4. Egyéb döntést hozó testület  

Az MVM Zöld Generáció Kft. Felügyelőbizottsága 
 
A Társaságnál – mint köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, a jogszabályi előírásoknak, 
továbbá az egyedüli Tagi döntésnek megfelelően – Felügyelőbizottság működik, amely mint 
testület, fő szabályként a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Egyedüli Tag számára 
ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a Ptk.-ban meghatározott feladatok ellátása tekintetében.  
 
A Felügyelőbiztosság a Társaság Alapító Okiratában megjelölt, az ügyvezetés hatáskörébe 
tartozó ügykörökben előzetes jóváhagyási jogkört gyakorol, és az ezzel kapcsolatos 
döntéshozatala során a Ptk. 3:123 §-ában foglaltak szerinti ügydöntő felügyelőbizottságként jár 
el. 
 
A Felügyelőbizottság feladatait és hatáskörét a Társaság Alapító Okirata tartalmazza. 
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III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

3. A TÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI RENDJE 
 

3.1. Az Egyedüli Tag és az Ügyvezető hatáskörére vonatkozó rendelkezéseket az Alapító Ok-
irat tartalmazza.  

3.2. A Társaság, mint az MVM Csoport tagja, részese az MVM Zrt. által működtetett Központi 
Vállalatirányítási Rendszernek. Az MVM Zrt. a Társaság esetén a központi vállalatirányí-
tást a Központi Irányítási Kódex, központi irányelvek és központi eljárásrendek (együtte-
sen: központi szabályozók) valamint az annak keretében kibocsátott legfőbb szervi dön-
tések rendelkezései szerint gyakorolja (központi szabályozók és legfőbb szervi döntések 
együttesen: „Központi Vállalatirányítási Rendszer”).  

3.3. Az Alapító Okiratban nem-, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében a 
Ptk., a Kgt., a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései, valamint a Központi Vállalat-
irányítási Rendszer keretében kiadott központi szabályozók az irányadóak.  

3.4. A jelen Alapító Okiratban foglaltakat a Központi Vállalatirányítási Rendszerrel és a Köz-
ponti Vállalatirányítási Rendszer alapján kiadott központi szabályozókkal összhangban 
kell értelmezni. 

3.5. A munkaszervezeten belül a hatáskörök megosztását a jelen SzMSz, a Központi Vállalat-
irányítási Rendszer keretében kiadott központi szabályozók, és az azoknak megfeleltetett 
társasági belső szabályozások tartalmazzák. 

3.6. A Társaság szabályozási rendszere hierarchikus rendet követ, az alsóbb rendű szabályo-
zások és határozatok nem lehetnek ellentétesek a felsőbb rendű szabályokkal, határoza-
tokkal. Az MVM Zrt. és az MVM Csoportba tartozó egyes társaságok funkcionális területi 
folyamatok mentén történő együttműködését az MVM Zrt. által kiadott központi szabályo-
zók rögzítik.  

 
A központi szabályozók hierarchikus rendszere a következő:  

 
Központi Irányítási Kódex:  
Az MVM Csoport irányítási rendszerének jogi alapjait, az egységes irányítási modell 
alapelveit, és az MVM Csoport központi szabályozási rendszerének keretszabályait 
meghatározó, a központi szabályozói hierarchia legmagasabb szintjén elhelyezkedő 
dokumentum, melyhez tartozik DHL. 

Jóváhagyó: MVM Zrt. Igazgatóság. 
 
Központi irányelv:  
A Központi Irányítási Kódexben rögzített funkcionális területek tevékenységének 
tekintetében az MVM Csoporton belül egységesen szabályozandó, kötelező minimum 
előírásokat rögzítő rövid, tömör dokumentum. A funkcionális területi tevékenység 
csoportszintű működésének alapvető feltételeit, elvárásait rögzíti a társaságok, illetve az 
MVM Zrt. mint holdingközpont munkaszervezete felé. A központi irányelvhez tartozhat 
DHL.  
Jóváhagyó: az MVM Zrt. adott funkcionális területének legmagasabb szintű vezetője1. 
Amennyiben a központi irányelvet több funkcionális terület adja ki, valamennyi 
funkcionális terület legmagasabb szintű vezetőjének jóváhagyása szükséges.  

                                                 
1 Jogszabály speciális rendelkezései alapján kiadott Központi Irányelv vonatkozásában a Központi Irányelv jóváhagyási szintje a 
jogszabály előírásaira tekintettel eltérhet.  
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Központi eljárásrend:  
A központi irányelvhez kapcsolódó, egyes témaköröket csoportszinten egységesen, 
röviden, folyamatjelleggel szabályozó dokumentum. A központi irányelv előírásaihoz 
kapcsolódhat, amennyiben egyes témakörök folyamatalapú, részletesebb szabályozása 
szükséges. Nem feltétel, hogy a központi irányelvhez minden esetben tartozzon központi 
eljárásrend. 
Jóváhagyó: MVM Zrt. adott funkcionális területének legmagasabb szintű vezetője. 

 
Társasági belső szabályozók: 
A Társaság – a központi szabályozói keretrendszerhez illeszkedően – saját hatáskörben 
társasági szintű szabályozó dokumentumokat ad ki belső működési folyamatai 
szabályozására, illetve a társaságon belüli feladatok és felelősségek elhatárolására, 
melyek illeszkednek a központi szabályozási rendszerbe és hierarchiába. A társasági belső 
szabályozókkal kapcsolatos egységes központi előírásokat a minőségügyi és szabályozási 
tárgykörben készített külön irányelv tartalmazza. 
A központi funkcionális terület határozhat meg a központi irányelvben nem szabályozott 
további ajánlást, iránymutatást a társaságok számára, melyek betartása nem kötelező 
érvényű. 
 
A Társasági belső szabályozók hierarchikus rendszere a következő:  

 
Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) 
Az MVM Zöld Generáció Kft. saját szervezeti és működési jellemzőit leíró 
dokumentum. Célja a stratégia megvalósítását szolgáló szervezeti struktúra 
rögzítése, az egyes szervezeti egységek főbb feladatainak meghatározása és a 
belső működés alapjainak lefektetése a  Központi Vállalatirányítási Rendszer 
szabályozó dokumentumaiban rögzített feladatoknak és felelősségeknek 
megfelelően illetve a társaság működéséhez igazodva.  
 
Belső szabályzat (BSz) 
Egy-egy feladatkört vagy jogintézményt átfogóan, teljes körűen szabályozó vagy 
jogszabály által szabályzat formájában kiadni rendelt rendelkezés. Kiadására a 
Társaság Ügyvezetője jogosult. 
 
Ügyvezetői vagy Vezetői Utasítás 
Olyan belső utasítás, amely a társasági belső szabályzatokban és a 
folyamatutasításokban meghatározott folyamatok részét nem képező, illetve a 
tagvállalati szabályozó készlet lehetőségein belül nem megoldható egyedi 
ügyekben – eseti jelleggel kerül kiadásra. 
Ügyvezetői/Vezetői Utasítást a Társaság Ügyvezetője vagy a közvetlen irányítása 
alatt álló vezetők adhatnak ki. 
 
Folyamatutasítás (FU) 
Folyamat alapú dokumentum, amely egy meghatározott működési folyamat 
egymást követő tevékenységeit, lépéseit rögzíti, az egyértelmű feladat és 
felelősségi hatáskörök meghatározása mellett. Kiadására a Társaság Ügyvezetője 
jogosult. 
 
Munkautasítás (MU) 
A munkautasítás a napi operatív munkavégzés részletes szabályozására szolgáló, 
lehetőség szerint folyamatalapú utasítás, melyet az egyes szakterületek legfelsőbb 
szintű vezetői (igazgatók) adnak ki. 
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A felsorolt előíró jellegű dokumentumok hatályos, valamint archív változata(i) az MVM Zöld 
Generáció Kft. Minőségirányítási és Szabályozási Dokumentumtárában található meg. 

 
 

4. A DÖNTÉSHOZATALT SEGÍTŐ, HORIZONTÁLIS KOORDINÁCIÓT TÁMOGATÓ SZERVE-
ZETI MEGOLDÁSOK 

 
A Társaság különböző szakterületei, különösen az igazgatóságok egymás közötti, valamint az 
irányítási területtel való kommunikáció hatékonyságának elősegítésére, döntéshozatalt 
támogató, horizontális koordinációt biztosító szervezeti megoldások hozhatók létre. 
 

4.1. Bizottságok 

Az egyéni, szervezeti egységhez kötődő felelősség, feladat- és hatáskör megtartásával, több 
szakterületet érintő, rendszeres tevékenység összehangolására az Ügyvezető által bizottságok 
hozhatóak létre. A bizottságok működésének részletszabályait a bizottságok ügyrendje 
tartalmazza. 
 

4.2. Ideiglenes munkacsoportok 

Részfeladat, tevékenység vagy probléma megoldására, dedikált költségvetés vagy erőforrás 
nélkül, ideiglenes működéssel, a vezetői értekezlet javaslatára, az Ügyvezető által 
munkacsoportok hozhatóak létre. 
 

4.3. Projektmunka 

Eseti jelleggel a munkavállalók, napi feladataik mellett, a közvetlen felettesük jóváhagyása alap-
ján, meghatározott időkeretben kötelesek részt venni projektek megvalósításában. Az adott pro-
jektcsapat tagjai a projekt-feladatok terjedelméig kötelesek együttműködni a projektmenedzserrel 
a projekt céljainak elérése érdekében.  

Az adott projekt vezetésével megbízott projektmenedzserek: 

a) tevékenységüket a Társaság Ügyvezetője, Igazgatója által kiadott megbízólevél szerinti fel-
adat- és jogkörben végzik; 

b) tevékenységüket a megbízólevélben rögzített módon valamely vezető beosztású munkavál-
laló (Vezető Jogtanácsos, Igazgató vagy különösen indokolt esetben az Ügyvezető) aláren-
deltségében végzik, azaz felelősséggel, rendszeres beszámolási kötelezettséggel is neki tar-
toznak; 

c) a megbízás a megbízólevélben rögzített időtartamig, vagy a projekt szerződésben vállalt kö-
telezettségek teljesüléséig áll fenn. 

 
5. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS, ALÁÍRÁSI JOG 

5.1. A Társaság képviselete 

A Társaság képviseletére a munkaszervezeten belül: 

- az Ügyvezető, valamint 

- a vezető besorolású munkavállalók,  

jogosultak. 
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A fenti munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaszervezeten belüli képviseleti joga – 
az Ügyvezető eltérő felhatalmazása hiányában – a jelen SzMSz szerinti szakterületekhez 
kapcsolódik. 

 
5.2. Cégjegyzés 

A cégjegyzés módjáról az Alapító Okirat akként rendelkezik, hogy az Ügyvezető az általa 
cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalóval együttesen; vagy az Ügyvezető által cégjegyzési 
joggal felruházott két munkavállaló együttesen jegyzi a céget, a hiteles cégaláírási nyilatkozat 
szerint. 
 

6. VEZETŐK JOGÁLLÁSA 

 
6.1. Vezető állású munkavállaló 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése 
alapján az Ügyvezető a munkáltató vezető állású munkavállalójának, a Társaság első számú 
vezetőjének tekintendő, amely alapján vonatkoznak rá mindazon eltérő rendelkezések, 
amelyeket az Mt. a vezető állású munkavállalókra vonatkozóan rögzít. 
 
6.2. Vezető besorolású munkavállalók 

Vezető besorolású munkavállalóknak minősülnek az ügyvezető, az Igazgatók, a Vezető 
Jogtanácsos. 
 

7. A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSA 

Alapvető munkáltatói jogoknak tekintendők jelen szabályozás alkalmazásában: a munkaviszony 
létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása - 
ideértve a teljesítményösztönzők kitűzését, egyéb teljesítménykövetelmény és a végkielégítés 
meghatározását. 
 
7.1. Egyedüli Tag által gyakorolt jogok 

7.1.1. Az Alapító Okirat rendelkezéseivel összhangban az Ügyvezető felett az alapvető munkál-
tatói jogok gyakorlása az Egyedüli Tag hatáskörébe tartozik. 

7.1.2. Az Egyedüli Tag, mint a Társaság első számú vezetője feletti alapvető munkáltatói jogok 
gyakorlója határozza meg az Ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlóját. 

 
7.2. Az MVM Csoporton belüli funkcionális területi vezető által történő munkáltatói jog-
gyakorlás 

Vezető Jogtanácsos felett a munkáltatói jogkör gyakorlása során az egyes tárgykörökben az aláb-
biak szerint kell eljárni: 

a) A munkaviszony létesítése és a munkaszerződés módosítása – ideértve a javadalmazás meg-
állapítását is – tekintetében a munkáltatói jogkört az MVM Vezető Jogtanácsosa és az Ügyvezető 
együttesen gyakorolja. 

b) A teljesítménykövetelmény kitűzése és értékelése az Ügyvezető jogkörébe tartozik azzal, hogy 
e tekintetben az MVM Vezető Jogtanácsosa előzetes véleményezési jogkörrel rendelkezik. 
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c) A munkaviszony megszüntetéséről az MVM Vezető Jogtanácsosa és az Ügyvezető önállóan 
jogosult dönteni, bármelyikük intézkedése a munkaviszony megszűnését eredményezi. 

d) Az a)-c) pontokban nem nevesített munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. 
 
7.3. Az Ügyvezető által gyakorolt munkáltatói jogok 

7.3.1. Az Ügyvezető által gyakorolt alapvető munkáltatói jogok: 

7.3.1.1. Az Ügyvezető – a csoportszintű szabályzásokban, és a jelen szabályozásban foglaltak 
figyelembevételével – teljes körűen gyakorolja a munkáltatói jogokat 

a) az Igazgatók, 

b) a Vezető Jogtanácsos – az 7.2. pont szerinti kiegészítéssel - és a szerve-
zetileg hozzárendelt, közvetlen irányítása alatt álló további Munkavállalók.  

7.3.1.2. A munkaviszony létesítése és megszüntetése, a munkaszerződés módosítása, valamint 
az alapbér megállapítása  – az 7.2. pontban foglalt kivétellel – a Társaság valamennyi Munkavál-
lalója vonatkozásában az Ügyvezető jogköre. 

7.3.1.3. A munkakör megváltoztatásának és a munkabér megállapításának jogát az ügyvezető 
az érintett munkavállalók vezetőinek előzetes véleményezése mellett gyakorolja.. 

9.3.2. Az Ügyvezető által gyakorolt egyéb munkáltatói jogok: 

9.3.2.1.  Az Ügyvezető a vezető besorolású munkakört betöltő munkavállalókra ruházza át az 
irányításuk alatt lévő munkavállalók tekintetében utasítási joggal ruházza őket fel. 
 
7.4. Az Igazgatók és a Vezető Jogtanácsos által gyakorolt munkáltatói jogok 

7.4.1.  Az Igazgatók és a Vezető Jogtanácsos az irányításuk alá tartozó valamennyi munkavállaló 
tekintetében – a csoportszintű szabályzásokban, és a jelen szabályozásban foglaltak figyelem-
bevételével – az 7.3.1.1. és 7.3.1.2.pontokban rögzített kivétellel teljes körűen gyakorolják az 
alapvető munkáltatói jogokat. 

7.4.2. Az Igazgatók és a Vezető Jogtanácsos az egyéb munkáltatói jogokat a közvetlen 
irányításuk alá tartozó Munkavállalók esetében teljes körűen gyakorolják az Ügyvezető 7.3.1.1. 
és 7.3.1.2. pontokban rögzített, valamint az MVM Zrt. Vezető Jogtanácsosának jogkörei 
kivételével. 
 
7.5. A nem vezető besorolású Munkavállalók által gyakorolt munkáltatói jogok 

A Csoportvezetők közvetlen irányításuk alá tartozó Munkavállalók esetében teljes körűen 
gyakorolják az egyéb munkáltatói jogköröket az 7.3.1.1., 7.3.1.2. és az 7.4.1.pontokban rögzített 
jogkörök kivételével. 
 
8. UTASÍTÁSI JOG, VITÁS ÜGYEK KEZELÉSE, SZOLGÁLATI ÚT, A SZERVEZETI EGYSÉ-

GEK KÖZÖTTI ADAT- ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 

8.1. Az Ügyvezető valamennyi Munkavállaló felé utasítási joggal rendelkezik. 
 
8.2. A vezető besorolású Munkavállalók utasítási joga az általuk irányított szervezeti egység 

Munkavállalóira terjed ki, a helyettesítés esetét kivéve. 
 
8.3. A szervezet azonos szintjein lévő vezetők közötti vitás ügyekben a következő, magasabb 

szintű vezető, végső soron a közös magasabb szint dönt. 
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8.4. A munkaszervezeten belül a függelmi kapcsolatokat vertikális irányban a szervezeti ábra 
szemlélteti, a szolgálati út ennek megfelelő, attól eltérni csak indokolt esetben lehet. 

 
9. A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

9.1. Az Ügyvezető helyettesítése távolléte, illetve akadályoztatása esetén: 

Az Ügyvezetőt távolléte, illetve akadályoztatása esetén a Gazdasági Igazgató helyettesíti. 

A helyettesként eljáró személy a helyettesítés során nem hozhat a szervezet irányítása 
vonatkozásában lényeges döntést, illetve olyan kérdésben döntést, amellyel a Társaság 
működésére, gazdálkodására meghatározó befolyást gyakorolna. A helyettesként eljáró személy 
nem hozhat döntést olyan ügyekben, amelyekben a döntés jogát az Ügyvezető fenntartotta 
magának. 
 
9.2. Az Igazgatók és a Vezető Jogtanácsos helyettesítése: 

 
Az Igazgatókat és a Vezető Jogtanácsost az általuk kijelölt, vagy az ügy szerinti tárgykörben 
illetékes Igazgató, osztályvezető, illetve Csoportvezető – illetve ilyen munkakör hiányában a 
kijelölt Munkavállaló – helyettesíti. 
 
9.3. Az Osztályvezetők helyettesítése: 
 
Az Osztályvezetők távollétük, illetve akadályoztatásuk esetén kötelesek helyettesítésükről a 
munkaköri leírásokban megfelelően gondoskodni. 
 
9.4. Beosztott Munkavállalók helyettesítése: 
A beosztott Munkavállalók helyettesítését (szükség esetén) a szervezeti egység vezetője – 
akadályoztatása esetén felettese – rendeli el a munkaköri leírásban foglaltak figyelembevételével. 
 
9.5. A helyettesítés egyéb korlátai: 
 
A helyettesítő 

- nem hozhat döntést olyan ügyekben, amelyekben a döntés jogát a helyettesített fenntar-
totta magának, 

- a helyettesített irányítása alatt álló szervezeti egységeket érintően csak azok vezetőivel 
egyetértésben intézkedhet, kivéve, ha a halasztás jelentős társasági érdeket sértene, 
vagy ha jogszabálysértést előz meg. 

Helyettesítés esetén gondoskodni kell az ügyviteli rendszer által támogatott folyamatok 
esetében a rendszerben történő helyettesítésről is. 
 

10. A VEZETŐI MUNKAKÖRÖK ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 

A szervezeti egységek vezetői munkakörében történő személyi változás esetén legkésőbb az 
átadó utolsó munkában töltött napján a munkakört jegyzőkönyv felvételével kell átadni, illetve 
átvenni, amelyben a munkakört átadó vezető felsorolja a folyamatban lévő feladatokat, illetve az 
azokhoz kapcsolódó határidőket. A munkakör átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet az 
átadó és az ügykört átvevő vezetőn kívül két hitelesítő írja alá. 
 

11. A VEZETŐK ÉS MUNKAVÁLLALÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGE 

A Vezetők és a Munkavállalók általános kötelezettségeit a csoportszintű és a társasági, belső 
szabályozó dokumentumok tartalmazzák. 
 
MELLÉKLETEK 
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