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BEVEZETÉS
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya
10.1. pont l.) alpontjának és az Igazgatóság ügyrendje 12.2. pontjának megfelelően az
Igazgatóság állapítja meg és fogadja el a Társaság szervezeti és működési szabályzatát. Erre
tekintettel, az Igazgatóság 265/2015. (V. 20.) számú határozatának alapján, valamint a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályzatkezelési
rendjéről szóló 16/2014. sz. Vezérigazgatói utasítás 7) pontjának megfelelően a következőket
rendelem el:
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1.
1.1.
1)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat célja
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a BKK Budapesti Közlekedési

Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01-10-046840; a továbbiakban: Társaság vagy BKK)
irányítását, belső struktúráját, szervezeti egységeit, az azok közötti hierarchiát, továbbá az
egyes szervezeti egységek által ellátandó feladatcsoportokat.
2)

Az

egyes

szervezeti

egységek

feladatainak

részletes

meghatározására

külön

vezérigazgatói utasításban kerül sor.

1.2.
3)

A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat személyi hatálya a Társaság valamennyi munkavállalójára kiterjed.
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A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

2.

A Társaság jogállása

2.1.
4)

A Társaság Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító vagy Fővárosi

Önkormányzat), mint egyedüli részvényes által alapított, zártkörűen működő egyszemélyes
részvénytársaság.

A Társaság feladatai

2.2.
5)

A Fővárosi Önkormányzat a 1823/2010.(10.27.) sz. Főv. Kgy. határozatával elfogadta a

„Koncepció Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakítására” című koncepciót (a
továbbiakban: Koncepció) és egyúttal 1829/2010.(10.27.) sz. Főv. Kgy. határozatával
megalapította a BKK-t.
6)

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban:

Személyszállítási törvény), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, továbbá
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az önkormányzat feladatainak
ellátására kijelölő jogszabályban közlekedésszervezőt jelöl ki. Mindezek alapján a Fővárosi
Önkormányzat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III.
14.) Főv. Kgy. rendelettel (a továbbiakban: Kijelölő Rendelet) a Fővárosi Önkormányzat
feladatainak – Kijelölő rendeletben meghatározott körben és módon történő – ellátására a
BKK-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki.
7)

A Fővárosi Önkormányzat a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének

szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb
építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet
2. § 33. pontjában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 9. § (5) bekezdés h) pontjában foglaltak figyelembevételével átadja a
Fővárosi Közgyűlés 2012. április 25-én jóváhagyott Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról
szóló

keretmegállapodásban

(a

továbbiakban:

Keretmegállapodás)

meghatározott

közútkezeléssel kapcsolatos közfeladatok ellátását a BKK részére.
2.2.1.
8)

Közútkezelői feladatellátás

A BKK a 7) pont alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró kezelőként ellátja a

közútkezelői feladatokat mindazon utak, műtárgyak és tartozékai kapcsán, amelyeken a
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közútkezelői feladatok ellátása a Fővárosi Önkormányzat feladata, valamint a Főváros teljes
területén ellátja a forgalomtechnikai létesítmények kezelési, üzemeltetési, fenntartási
feladatait, illetve azok lebonyolításával kapcsolatos feladatait.
9)

A közútkezelői feladatokat az Infrastruktúra szervezeti egység látja el a jelen szabályzat

6.3. fejezetében foglaltak szerint.
2.2.2.

A taxiszolgáltatással, a citylogisztikával, a parkolással és a Bubi rendszer

működtetésével, valamint a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos közszolgáltatás
10) A Fővárosi Önkormányzat a Kbt. 9. § (5) bekezdés g) pontjára is figyelemmel megbízza a
BKK-t a Keretmegállapodásban meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásával.
2.2.2.1.

Taxiszolgáltatással kapcsolatos feladatok

11) A Taxi Szakterület feladatai kiterjednek a taxiállomások létesítésére, üzemeltetésére,
ellenőrzésére és megszüntetésére, a taxiállomás-használati hozzájárulás díj ellenében való
kiadására és visszavonására, a személytaxi-gépjárművek és a személytaxi-szolgáltatást
közvetítő és szervező szolgálatok előzetes megfelelőségi vizsgálatára, a személytaxival
végzett személyszállítási szolgáltatás, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti
személyszállítás, valamint a szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálatok tevékenységének
ellenőrzésére.
12) A taxiszolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Közlekedési Szolgáltatások szervezeti
egység látja el a jelen szabályzat 6.5. fejezetében foglaltak szerint.
2.2.2.2.

Citylogisztikai feladatok

13) A citylogisztikai feladatok közé tartozik a korlátozott övezetekre vonatkozó, a túlsúlyos és
túlméretes gépjárművek behajtási hozzájárulásainak kiadása, a védett övezetekbe történő
behajtási-, várakozási hozzájárulások és a rakodótárcsa kiadása, valamint az egyéb, a
teherforgalmi közszolgáltatások ellátásával összefüggésben elvégzett környezetvédelmi és
forgalomszabályozási feladatok.
14) A citylogisztikai feladatokat a Közlekedési Szolgáltatások szervezeti egység látja el a jelen
szabályzat 6.5. fejezetében foglaltak szerint.
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2.2.2.3.

Parkolási feladatok

15) A parkolási feladatok a díjköteles közterületi várakozóhelyekkel kapcsolatos üzemeltetési,
pótdíjkezelési, fenntartási és karbantartási feladatokat, az őrzött, fizető P+R várakozóhelyek
és az európai uniós forrásból megvalósult P+R várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és
karbantartási feladatait, egyéb várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és karbantartási
feladatait, valamint a Margitszigeten lévő várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és
karbantartási feladatait foglalják magukba.
16) A parkolási feladatokat a Közlekedési Szolgáltatások szervezeti egység látja el a jelen
szabályzat 6.5. fejezetében foglaltak szerint.
2.2.2.4.

A Bubi Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerrel kapcsolatos feladatok

17) A Bubi Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerrel kapcsolatos feladatok közé
tartozik a rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenység ellenőrzése,
koordinálása, az ügyfélvisszajelzések kezelése, az értékesítések nyomon követése, a
rendszerelemek fejlesztésére történő javaslatok megtétele. Ide sorolható a rendszer
működésének folyamatos monitorozása, kapcsolattartás, együttműködés és elszámolás a
külső üzemeltetővel.
18) A Bubi Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerrel kapcsolatos feladatokat a
Közlekedési Szolgáltatások szervezeti egység látja el a jelen szabályzat 6.5. fejezetében
foglaltak szerint.
2.2.2.5.

Közlekedésbiztonsági feladatok

19) A közlekedésbiztonsági feladatok elsősorban a főváros közútjain, csomópontjaiban
elvégzett baleseti góckutatást foglalják magukba annak érdekében, hogy a közúti biztonsági
audit keretében közlekedésbiztonságot javító javaslattétel készüljön, amely révén a főváros
közlekedésbiztonsága javul.
20) A közlekedésbiztonsági feladatokat a Közlekedési Szolgáltatások szervezeti egység látja
el a jelen szabályzat 6.5. fejezetében foglaltak szerint.
2.2.3.

Projektmenedzsment közszolgáltatási feladatok

21) A BKK a Keretmegállapodásban meghatározott feltételek alapján köteles a Fővárosi
Önkormányzat fővárosi és európai uniós forrásból megvalósított közlekedésfejlesztési
projektjei kapcsán a projektmenedzsment közszolgáltatási feladatok ellátására.
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22) A projektmenedzsment közszolgáltatási feladatokat a Stratégia és Innováció, a
Kommunikáció és a Gazdaság szervezeti egységek látják el a jelen szabályzat 6.2., 6.7. és
6.8. fejezeteiben foglaltak szerint.
2.2.4.

Közlekedésszervezői feladatellátás

23) A Kijelölő Rendelet kijelölése alapján a BKK a Személyszállítási törvény 16. alcíme
szerinti közlekedésszervező. Erre tekintettel a Fővárosi Önkormányzat a BKK részére a
Budapest főváros közösségi közlekedési személyszállítása (amelybe beleértendő a Kijelölő
Rendelet 5. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti közigazgatási határon kívül nyúló
közlekedés is) szervezésével és biztosításával kapcsolatosan a Keretmegállapodásban
meghatározott feladatok ellátását adja át.
24) A közlekedésszervezői feladatokat a Stratégia és Innováció, a Közösségi Közlekedés, a
Közlekedési Szolgáltatások, a Kereskedelem és a Gazdaság szervezeti egységek látják el a
jelen szabályzat 6.2., 6.4., 6.5., 6.6. és 6.8. fejezeteiben foglaltak szerint.
2.2.5.

Tulajdonosi joggyakorlás

25) A BKV Zrt. feletti tulajdonosi jogokat a BKV Zrt. által kibocsátott 127.000.000.000,- Ft
névértékű, a BKV Zrt. teljes jegyzett tőkéjének 100 %-át képező, nyomdai úton előállított,
részvények testesítik meg.
26) A Fővárosi Önkormányzat és a BKK 2012. december 21-i hatálybalépéssel Megbízási
szerződést kötöttek a Fővárosi Önkormányzatnak a BKV Zrt.-ben fennálló tulajdonosi
részesedésével kapcsolatos egyes tagsági jogok gyakorlásáról, amelynek alapján a BKK
jogosult ezen Megbízási szerződés szerinti jogokat gyakorolni. A Megbízási szerződés
biztosítja azt, hogy a BKK – a Személyszállítási Rendelet előírásainak megfelelően – olyan
ellenőrzési jogokat gyakorolhasson a BKV Zrt. felett, amely alapján a BKV Zrt. a BKK belső
szolgáltatójának minősül.
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3.

A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE

3.1.

Igazgatóság

27) Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a Társaságot harmadik
személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.
28) A vezérigazgató vonatkozásában a 4.2. fejezet szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat.
29) Az Igazgatóság dönt továbbá azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály a
hatáskörébe utal, illetve amelyeket az Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos
hatáskörébe.

3.2.

Felügyelőbizottság

30) A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
31) A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe
betekinthet, az Igazgatóságtól, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság
bankszámláit,

pénztárát,

értékpapír-

és

készletállományát,

valamint

szerződéseit

megvizsgálhatja vagy a Társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja.
32) A Felügyelőbizottság ellenőrzi a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet.
33) A

Felügyelőbizottság

véleményezi

a

Társaság

és

az

Alapító

közötti

szerződéstervezeteket.
34) A Felügyelőbizottság az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket köteles
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
35) A Felügyelőbizottság megtárgyalja a Társaság belső ellenőrzési szervezeti egységének
jelentéseit, jóváhagyja annak munkatervét és számára ellenőrzési megbízást ad.
36) A Felügyelőbizottság a Társaság éves beszámolójáról készített jelentését megküldi az
Alapítónak. Ezzel egy időben beszámol az éves tevékenységéről, az általa megtett
intézkedésekről és elrendelt ellenőrzésekről, valamint azok megállapításairól.
37) A Felügyelőbizottság a fentieken felül ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket
jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.
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3.3.

Vezérigazgató

38) A vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az Alapszabály tartalmazza.
39) A vezérigazgató
a)

képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt az

Alapszabályban az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével;
b) operatív módon irányítja a Társaság tevékenységét;
c)

gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, amelyek egy részét külön

szabályzat alapján a vezérigazgató-helyettes, az igazgatók és az egyéb, vezető beosztású
munkavállalók hatáskörébe utalhat.
40) A vezérigazgató dönt mindazokban a vezetői döntést igénylő kérdésekben, amelyek nem
tartoznak az Igazgatóság vagy az Alapszabály szerint az Alapító döntési kompetenciájába.
41) A vezérigazgatónak feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános
utasítási, illetőleg intézkedési joga van a Társaság egészét illetően. E jogokat a vezérigazgató
a mindenkor hatályos, a Társaság belső szabályozási rendjét megállapító külön szabályzatban
foglaltak szerint gyakorolja.
42) A Társaság jelen szabályzat részletezettségét meghaladó szervezeti alábontása –
összhangban a 2) pontban foglaltakkal – a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. A Társaság
részletes szervezeti tagolását a Társaság ügyrendje tartalmazza.
43) A vezérigazgató a feladatait és hatáskörét megoszthatja a Társaság vezető beosztású
munkavállalóival.

3.4.

Könyvvizsgáló

44) A könyvvizsgáló ellátja azon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a
hatáskörébe utal.
45) A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a
Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
Társaság

bankszámláját,

pénztárát,

értékpapír-

és

áruállományát,

szerződéseit

megvizsgálhatja.
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Vezérigazgató-helyettes

3.5.

46) A Gazdaság szervezeti egységet a gazdasági vezérigazgató-helyettes vezeti.
47) A gazdasági vezérigazgató-helyettes az alábbi feladatcsoportok ellátásáért felelős:
a)

közreműködés a társasági stratégia kialakításában, a szervezet és működés

fejlesztésében;
b) a hozzá rendelt terület operatív irányítása;
c)

a Fővárosi Önkormányzat, illetve minden külső finanszírozó partner és a BKK közötti

finanszírozási és elszámolási feladatok ellátása;
d) a BKK és a vele tulajdonosi vagy vagyonkezelői kapcsolatban álló társaságok közötti
finanszírozási és elszámolási feladatok ellátása;
e)

tulajdonosi joggyakorlói és vagyongazdálkodási feladatok ellátása;

f)

a Társaság üzemeltetési és ellátási feladatainak végrehajtása;

g) a Társaság gazdálkodási tevékenységének ellátása;
h) javaslattétel a vezérigazgató részére munkáltatói kérdésekben.

Igazgatók

3.6.

48) A Stratégia és Innováció, az Infrastruktúra, a Közösségi Közlekedés, a Közlekedési
Szolgáltatások, a Kereskedelem, a Kommunikáció, a Koordináció és Szabályozás, a Jog, a
Humán Erőforrás, az Infokommunikációs Szolgáltatások és a Biztonság szervezeti egységeket
igazgatók vezetik.
49) Az igazgatók általános feladatai:
a)

a hozzájuk rendelt terület vezetése, operatív irányítása;

b) a Társaság képviselete az irányításuk alá tartozó tevékenységekre vonatkozóan;
c)

javaslattétel a vezérigazgató részére munkáltatói kérdésekben.

3.6.1.

Stratégiai és innovációs igazgató

50) A stratégiai és innovációs igazgató felelős a fővárosi közlekedésfejlesztési irányelvek által
meghatározott közlekedésszakmai és üzletfejlesztési koncepciók, stratégiák kidolgozásáért,
az

azokból

fakadó

közlekedésfejlesztési

programok,
–

akciótervek,

infrastruktúrához,

projekttervek

elkészítéséért,

mobilitásmenedzsmenthez,

a

értékesítéshez

kapcsolódó – projektek előkészítéséért, tervezéséért, lebonyolításáért és üzemeltetésre való
átadásáért, egységes társasági szintű projektmenedzsment keretrendszer működtetésével.

12/58

12/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás
a BKK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3.6.2.

Infrastruktúra igazgató

51) Az infrastruktúra igazgató felelős a közútkezelői és forgalomtechnikai kezelői feladatok
ellátásáért, valamint a BKK megbízása alapján a közút és forgalomtechnikai üzemeltetési
feladatokat ellátó BKK Közút Zrt. tevékenységének műszaki, mennyiségi ellenőrzéséért.
3.6.3.

Közösségi közlekedési igazgató

52) A közösségi közlekedési igazgató felelős a Mobilitásmenedzsment üzletág szervezeti
egységei közötti feladatok koordinálásáért, ezen belül különösen:
a)

a lehető legteljesebb körű, környezetileg fenntartható mobilitási kínálat nyújtásáért a

kereslet és a finanszírozási lehetőségek figyelembevételével;
b) a közlekedésfejlesztési stratégiában célul kitűzött közlekedési munkamegosztás elérése
érdekében a közlekedési infrastruktúra és közlekedési szolgáltatások húzó és visszatartó
intézkedésekkel történő biztosításáért, fejlesztéséért;
c)

az

egyenlő

esélyű

hozzáférés

feltételeinek

fokozatos

megteremtéséért

és

megköveteléséért a közösségi közlekedési szolgáltatásokon és közlekedési infrastruktúrán.
53) A közösségi közlekedési igazgató a közlekedésszervezői feladatok közül felelős
különösen:
a)

a közösségi közlekedés megszervezéséért, a szolgáltatás fejlesztéséért;

b) a lehető legmagasabb színvonalú helyi és elővárosi menetrend szerinti közösségi
közlekedés megszervezéséért és biztosításáért az utazási igények és a rendelkezésre álló
pénzügyi lehetőségek figyelembevételével;
c)

a közösségi közlekedési szolgáltató kiválasztásáért, megbízásáért, szolgáltatások

teljesítésének ellenőrzéséért;
d) a fővárosi és elővárosi közlekedés elővárosi ellátásért felelőssel és az elővárosi
szolgáltatókkal történő együttműködésért.
3.6.4.

Közlekedési szolgáltatások igazgató

54) A közlekedési szolgáltatások igazgató felelős a Társaság közlekedésbiztonsági, taxiszolgáltatási, citylogisztikai, parkolási és Bubi rendszer közszolgáltatásokkal kapcsolatos
feladatainak jogszabályszerű és az ezen feladatokat rögzítő szerződésekben foglaltak szerinti
végrehajtásáért, az irányítása alá tartozó szakterületek költséghatékony tevékenységéért, az
üzemeltetési feladatok végrehatásáért a szolgáltatási területek ellenőrzési feladatainak
végrehajtásáért.
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3.6.5.

Kereskedelmi igazgató

55) A kereskedelmi igazgató felelős a Társaság márkájának erősítését szolgáló magas szintű
ügyfélkapcsolatokért és eredményes piaci kommunikációért, az értékesítési csatornák bevételi
tervének biztosításáért és az ehhez szükséges termékmenedzsment, értékesítéstámogatási,
ügyfélszolgálati és ellenőrzési területek hatékony működtetéséért, valamint a Társaság többi
szakterületével való harmonikus együttműködésért a közös célrendszer elérése érdekében.
3.6.6.

Kommunikációs igazgató

56) A

kommunikációs

igazgató

felelős

a

Társaság

mindenkori

kommunikációs

tevékenységének irányításáért, a Társaság kommunikációs stratégiájának (projektek,
közlekedésszervezés,

értékesítés)

meghatározásáért

és

végrehajtásáért,

a

teljes

sajtókommunikációért, valamint az ATL és BTL tevékenység, az arculat és ügyfél-tájékoztatás
irányításáért.
3.6.7.

Koordinációs igazgató

57) A koordinációs igazgató felelős a vezérigazgató tevékenységének támogatásáért, a
vezérigazgatói

feladatok

koordinálásáért,

a

Társaság

vezérigazgatói

szintű

külső

kapcsolattartásáért, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság munkájának szervezéséért,
adminisztrálásáért, valamint a Társaság szabályozási és ügyviteli tevékenységének
ellátásáért.
3.6.8.

Jogi igazgató

58) A jogi igazgató felelős a Társaság jogszerű működésének biztosításáért, a törvényes
működés

érdekében

a

jogszabályi

keretek

betartásáért,

valamint

a

Társaság

tevékenységeihez kapcsolódó feladatok végrehajtása során azok jogi megfelelőségéért, a
felsővezetők munkájának jogi támogatásáért, a Társaság szervezeti egységeinek működése
során felmerült jogi kérdések vizsgálatáért, a megfelelő jogi álláspont kialakításáért, továbbá
a Társaságon belüli egységes jogalkalmazás megvalósításáért, valamint a Társaság
közbeszerzési tevékenységének ellátásáért.
3.6.9.

Humán erőforrás igazgató

59) A humán erőforrás igazgató felelős a Társaság mindenkori tevékenységéhez kapcsolódó
létszámszükséglet

biztosításáért;

a

munkavállalók

kiválasztásáért,

megtartásáért,
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fejlesztéséért, jogszerű foglalkoztatásáért, a munkabéke megőrzéséért és fenntartásáért,
továbbá a személyi jellegű költségek tervnek megfelelő betartásáért és betartatásáért.
3.6.10.

Informatikai igazgató

60) Az informatikai igazgató felel a Társaság mindenkori információs és kommunikációs
rendszereinek

folyamatos,

zavartalan

és

jogtiszta

működéséért,

az

adat-

és

információbiztonsági követelmények betartásáért és betartatásáért, valamint az informatikai
infrastruktúra üzemeltetéséért. Gondoskodik a költségvetés felelősségi területéhez tartozó
előirányzatainak rendeltetésszerű felhasználásáról, felel az azokkal történő gazdálkodás
rendjéért, valamint a rábízott vagyon megóvásáért és védelméért.
3.6.11.

Biztonsági igazgató

61) A biztonsági igazgató felelős a Társaság biztonságvédelmi tevékenységének ellátásáért,
ide értve a kritikus infrastruktúravédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi, valamint
gazdaságbiztonsági feladatokat, továbbá felel a vagyon-, tűz- és munkavédelmi tevékenység
ellátásáért.

3.7.

Vezetők

62) Minden egyéb, a szervezeti és működési szabályzatban nevesített szervezeti egységet
vezető vezet.
3.7.1.

Belső ellenőrzési vezető

63) A belső ellenőrzési vezető felelős a Felügyelőbizottság szakmai felügyelete alatt a
munkafolyamatok auditjellegű vizsgálatáért, valamint a külső ellenőrző szervekkel történő
kapcsolattartásért.

3.8.

További vezetői szintek

64) A Társaság további vezetői szintjeit a Társaság ügyrendje határozza meg.
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4.

A TÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS

SZABÁLYAI
4.1.

Társasági hierarchia

65) A társasági hierarchia az alábbiak szerint épül fel:
a)

a Társaság legfőbb szerve a közgyűlési jogkörben eljáró Alapító;

b) a Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el, amely testület az Alapítónak tartozik
felelősséggel;
c)

az Igazgatóság Alapító által kijelölt egy tagja (vezérigazgató) látja el a Társaság operatív

irányítását, továbbá végzi mindazon feladatokat, amelyeket az Alapszabály és az Igazgatóság
ügyrendje a vezérigazgató hatáskörébe utal.

4.2.

Munkáltatói jogok

66) A munkáltatói jogok gyakorlása a Társaságnál az alábbiak szerint került megosztásra:
a)

az Alapító gyakorolja a vezérigazgató fölött a munkaviszony létesítésével és

megszüntetésével, valamint a javadalmazással (ideértve a végkielégítést, egyéb díjazást,
juttatást) kapcsolatos munkáltatói jogokat;
b) az Igazgatóság gyakorolja a vezérigazgató felett mindazon munkáltatói jogokat,
amelyeket a BKK Alapszabálya nem utal az Alapító hatáskörébe;
c)

a vezérigazgató gyakorolja a Társaság munkavállalói fölött a munkáltatói jogokat, amelyek

egy részét a vezérigazgató-helyettes, igazgatók és egyéb, vezető beosztású munkavállalók
hatáskörébe utalhat külön szabályzat alapján.

4.3.

A helyettesítés rendje

67) A helyettesítés rendjét külön szabályzat határozza meg.

4.4.

Képviselet és cégjegyzés

68) A Társaság képviselete, cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt,
előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá vagy fölé az igazgatósági tagok közül kettő
együttesen, az Alapító által kinevezett vezérigazgató pedig önállóan aláírja a nevét a hiteles
cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
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69) Az Alapító által kinevezett vezérigazgató a Társaságot önállóan képviseli és jegyzi,
beleértve ebbe a Társaság bankszámlája feletti önálló rendelkezési jogot is.
70) A Társaság Igazgatósága a Társaság munkavállalóját az ügyek meghatározott
csoportjaira nézve együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. Az együttes képviseleti joggal
felruházott munkavállalók a céget akként jegyzik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott
vagy nyomtatott cégszöveg alá vagy fölé a két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló
együttesen írja a nevét.
71) A Társaság cégjegyzési joggal, illetve meghatalmazáson alapuló képviseleti joggal
rendelkező munkavállalóira vonatkozó aláírási rendről külön szabályzat rendelkezik.

4.5.

A munkavállalók általános kötelezettségei

72) A Társaság munkavállalói kizárólag olyan büntetlen előéletű, cselekvőképes személyek
lehetnek, akik feladataik ellátásához szükséges magas szintű elméleti tudással, valamint kellő
szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
73) A Társaság munkavállalói munkavégzésük során mindenkor az általában elvárható
gondossággal és szakértelemmel, a Társaság érdekeinek figyelembevételével, a hatályos
jogszabályok, a Társaság hatályos szabályzataiban foglaltak és vezetőjük utasítása szerint
kötelesek eljárni.
74) A Társaság szabályzatainak megismerésével kapcsolatos előírásokról külön szabályzat
rendelkezik.

4.6.

A Társaságon kívülre történő információszolgáltatás általános szabályai

75) A Társaságon kívülre történő információszolgáltatás szabályait külön szabályzatok
határozzák meg.

4.7.

A titoktartás rendje

76) A Társaság munkavállalói kötelesek a Társaság működésével kapcsolatban tudomásukra
jutott üzleti titkot – időbeli korlátozás nélkül – megőrizni.
77) Az üzleti titoknak minősített adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséről az adatot
kezelő szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni az adatkezelés rendjét szabályozó
mindenkor hatályos szabályzat szerint.
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78) A Társaság munkavállalói – az erre vonatkozó kifejezett munkáltatói engedély hiányában
– a munkakörükben vagy annak révén birtokukba jutott – a Társaság működésével
kapcsolatos – információt nem használhatják fel, és nem adhatják át vagy tehetik
hozzáférhetővé illetéktelen személy számára.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

4.8.
79)

1

80) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség eljárási rendjéről külön szabályzat rendelkezik.

1

Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
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Értekezletek

4.9.

81) A Társaságnál működtetett értekezleti rendet a vezérigazgató saját felelősségi körben,
külön szabályzatban határozza meg.
82)

2

2

Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
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5.

A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
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6.
6.1.

A VEZÉRIGAZGATÓ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI
Vezérigazgató

83) A vezérigazgató általános társaságirányítási feladatait a jelen szabályzat 3.3. fejezete
tartalmazza.
83/A) A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatok:
a)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá

tartozó állami támogatási szabályok, valamint az európai uniós jogi aktusok állami támogatási
rendelkezései

érvényesítésének

elősegítése

a

Társaság

finanszírozásában

és

tevékenységében;
b) az általános közszolgáltatási, a közlekedési közszolgáltatási és a feladatellátási
tevékenységekre vonatkozó állami támogatási szabályoknak való megfelelés biztosítása a
Társaság tevékenységében, valamint a Társaság más szolgáltatókkal és közszolgáltatókkal
fennálló jogviszonyaiban;
c)

a feladat-ellátási tevékenységet, az infrastruktúrához, információs technológiához

kapcsolódó közszolgáltatási feladatokat, a közszolgáltatásokat, valamint az azokhoz
kapcsolódó

fejlesztéseket

érintő

jogi,

versenyjogi,

szerződéses,

szabályozási

és

finanszírozási feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódóan előkészített anyagok előzetes és
folyamatba épített minőségbiztosítása;
d) közreműködés szakmai feladatok állami támogatási hátterének kidolgozásában,
tanácsadás az ezzel kapcsolatos kérdésekben;
e)

kapcsolattartás állami támogatási ügyekben az érintett támogatást nyújtókkal,

szolgáltatókkal, valamint egyéb érintett szervekkel, szervezetekkel;
f)

az uniós és a hazai állami támogatási szabályok értelmezése, az ezzel kapcsolatos

jogszabály-módosítások kezdeményezése, részvétel az uniós állami támogatási szabályok
felülvizsgálatában.

6.2.

Stratégia és Innováció szervezeti egység

84) A Stratégia és Innováció szervezeti egységet a stratégiai és innovációs igazgató vezeti.
85) A Stratégia és Innováció szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:
a)

fővárosi közlekedésfejlesztési stratégia előkészítése, koordinálása és a társasági szintű

szakmai stratégiaalkotási folyamat összefogása;
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b) közlekedésszakmai stratégiai tervezési feladatok, valamint közlekedési ágazati és
alágazati összhang biztosítását célzó stratégiai feladatok ellátása;
c)

Budapest

Mobilitási

Tervének,

(Balázs

Mór

Terv)

elkészítése,

felülvizsgálata,

naprakészen tartása az érdekeltekkel történő egyeztetése; a fővárosi közlekedésfejlesztési
stratégia felsőbb szintű dokumentumokkal (pl. Nemzeti Közlekedési Stratégia, Városfejlesztési
Koncepció) történő összhangjának megteremtése, a stratégia és a fejlesztési program
megvalósulásának nyomon követése, elemzése és visszacsatolása a stratégiai tervbe;
d) a Fővárosi Önkormányzat közlekedésfejlesztési döntéseinek szakmai előkészítése, illetve
egyéb döntések közlekedésszakmai szempontú véleményezése (pl. településrendezési
eszközök);
e)

közlekedésszervezési szempontból releváns építészeti, város- és közterület-fejlesztési

tárgyú tanulmányok, döntés-előkészítő anyagok és településrendezési tervek készítése,
véleményezése, illetve azok megrendelői feladatainak ellátása és szakmai ellenőrzése, a
szakmai kapcsolattartás koordinációja;
f)

hazai és nemzetközi szervezetekkel való stratégiai, fejlesztési, elemzési célú szakmai

együttműködés, kapcsolattartás, képviselet; együttműködés a Főpolgármesteri Hivatal
városfejlesztési, városépítészeti szakterületével, az érintett önkormányzatokkal és civil
szervezetekkel; a BKK nemzetközi szervezetekben vállalt munkájának ellátása, valamint a
céges szintű szakmai együttműködések nyilvántartása, információs platform karbantartása;
g) K+F projektek előkészítése, végrehajtása, javaslattétel azok eredményeinek a fővárosi
rendszerbe való beépítésére;
h) közlekedési alágazatok stratégiai integrációjával kapcsolatos feladatok és diszpozíciós
tervezési feladatok ellátása, ágazati szakmai koordináció, különösen a fejlesztésekre
vonatkozóan;
i)

átfogó, integrált, városi és elővárosi szintű hálózatok és közlekedésszabályozó

rendszerek (pl.: díjstratégiák) módosításának és kialakításának előkészítése, térségi
koncepciók kidolgozása (pl.: P+R, B+R) összhangban a Kereskedelem szervezeti egység által
a viteldíjrendszerrel kapcsolatban kialakított javaslatokkal, illetve szakmai együttműködésben
az érintett kerületi, fővárosi, régiós és állami partnerekkel, közreműködés az intézkedések
bevezetésében;
j)

egységes fővárosi forgalmi modell létrehozása és működtetése, rendszeres frissítése,

kapcsolódó adatgyűjtési, elemzési feladatok ellátása;
k)

fejlesztési projektötletek generálása, projektjavaslatok kidolgozása, pályázatfigyelés,
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l)

pályázati anyagok kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmányok, szakmai elemzések

elkészítése, elkészíttetése;
m) támogatási kérelmek összeállítása és koordinációja;
n) fejlesztési projektek forrásigényének meghatározása, fejlesztési projektek fedezetét
biztosító szerződések előkészítése (támogatási kérelmek, hitelkérelmek, önkormányzati
költségvetési megvalósítási megállapodások);
o) támogatási szerződések előkészítése, menedzsmentje, kapcsolattartás az Irányító
Hatóságokkal, Közreműködő Szervezetekkel;
p) fejlesztési projektek koordinációja az üzemeltető szervezetekkel;
q) engedélyezési és kivitelezési tervek elkészíttetése;
r)

közlekedésfejlesztési,

beruházási

projektek

lebonyolítói

és

projektmenedzsment

feladatok ellátása a Fővárosi Önkormányzat képviseletében és a BKK saját projektjei
vonatkozásában,

műszaki,

pénzügyi

eljárások

kezdeményezése,

végrehajtása,

dokumentálása, szükség szerint közreműködők bevonásával, valamint közbeszerzési
eljárások kezdeményezése;
s)

3

t)

meghatározott és saját projekteknél beruházói feladatok és beruházásokhoz kapcsolódó

egyéb feladatok ellátása;
u)

4

v)

út- és hídfelújítási feladatok előkészítési, tervezési feladatainak ellátása, kivitelezés,

projektmenedzsment irányítása;
w) projektekhez

kapcsolódó

kötelező

tájékoztatási,

közzétételi

tevékenységek

kezdeményezése, közlekedésszakmai előkészítése, együttműködés a Kereskedelem és a
Kommunikáció szervezeti egységekkel;
x)

egyéb közlekedésszakmai feladatok ellátása a koncepció kialakításától az előkészítésig

és fejlesztési projektek kidolgozásáig, illetve kapcsolódó feladatok ellátása (pl. városi-elővárosi
hajózás, turista és városnéző buszok fővárosi közlekedési rendszere, környezetbarát
közlekedési módok, fővárosi dunai rakpartok rendezése);
y)

az üzleti tervben foglalt közlekedésfejlesztési, közlekedésszakmai feladatok ellátása;

z)

a Bubival és a FUTÁR-ral kapcsolatos fejlesztési feladatok kidolgozása, lebonyolítása;

3
4

Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
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aa) együttműködés a projektek kapcsán érintett hatóságokkal, szakmai szervezetekkel,
kamarákkal, valamint civil szervezetekkel;
bb) egyes egyedi kormányzati, fővárosi projektek kapcsán a Társaság képviselete;
cc) egyedi, a Társaság vezetése által meghatározott feladatok projektmenedzsment és
monitoring feladatainak ellátása, ide nem értve a közbeszerzési monitoring tevékenységet;
dd) a Társasághoz rendelt városfejlesztési projektek, valamint a közlekedésszervezési
feladatainak ellátáshoz szükséges közterületek, építmények, köztárgyak fejlesztéséhez
kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása a projektgenerálás, az előkészítés,
megvalósítás és fenntartás során;
ee) építészeti és városépítészeti tervpályázatok során a kiírás és lebonyolítás koordinálása;
ff) részvétel a Fővárosi Tervtanácsban;
gg)

5

hh) a Társaság közszolgáltatási tevékenysége során az egyenlő esélyű hozzáférés és az
akadálymentesítés

szempontrendszerének

képviselete

és

érvényesítése

az

egyes

beruházások előkészítés és megvalósítása során;
ii)

a gyalogos közlekedés és közterület-használat jellemzőinek felmérése, vizsgálata, az

ilyen irányú szempontok képviselete, megjelenítése és kontrollja a Társaság szakmai
munkájában;
jj)

a természeti és kulturális örökség értékeinek védelme, e szempontok megjelenítése és

kontrollja a Társaság szakmai munkájában;
kk) a Társaság üzletfejlesztési és értékesítési stratégiájának kialakítása, együttműködésben
a Kereskedelem szervezeti egységgel, ezek végrehajtásának nyomon követése és felügyelete
ll)

az üzletfejlesztési és értékesítési stratégia és az üzleti, értékesítési tevékenység

tapasztalatai alapján meghatározott fejlesztési koncepciók, javaslatok (tarifára, termékre,
technológiára, infrastruktúrára vonatkozóan) kidolgozása, kapcsolódó projektek, feladatok
előkészítése, kivitelezése és üzemeltetésre vagy kivitelezésre történő átadása;
mm)

részvétel a közösségi közlekedés tarifapolitikájának javaslattételében, fejlesztésében;

nn) éves piackutatási koncepció meghatározása, és az éves piackutatási terv és a Társaság
kommunikációjához kapcsolódó éves kutatási terv elkészítése, ide nem értve a közbeszerzési
eljárásokat megelőző helyzet- és piacfelmérés felügyeletét, továbbá bármely, a Társaság

5

Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
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tevékenységével kapcsolatos piackutatás céljainak meghatározása, majd ezek lebonyolítása,
irányítása, együttműködve a Közösségi Közlekedés és a Kereskedelem szervezeti
egységekkel;
oo) együttműködve a Kereskedelem szervezeti egységgel új értékesítési lehetőségek és új
értékesítési csatornák felkutatása, ezek értékesítési stratégiához való illeszthetőségének
vizsgálata, megvalósíthatósági dokumentumok elkészítése, finanszírozás biztosítása,
szerződés előkészítése, megkötése, majd üzemeltetésre való átadása a Kereskedelem
szervezeti egységnek;
pp) tervezési

és

értékesítés-elemzési,

adatbázis-fejlesztési

feladatok

ellátása,

együttműködve a Kereskedelem szervezeti egységgel;
qq) társasági szintű egységes projektmenedzsment rendszer kialakítása, bevezetése,
szabályozása, működtetése;
rr) társasági szintű projektmonitoring és projekt-támogatási feladatok ellátása;
ss) a projektmegvalósítás teljes életciklusa alatt projektekhez kapcsolódó műszaki, szakmai
terv-tény előrehaladás nyomon követése, ütemtervek, kerettervek készítése, aktualizálása,
dokumentálása;
tt) projektek adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítése, pl. előrehaladási
jelentések, nyilvántartások, beszámolók összeállítása;
uu) közreműködés a Fővárosi Önkormányzat 7 éves fejlesztési tervezési feladataiban, a BKK
beruházási terv összeállításában;
vv) a BKV Zrt. beruházásainak közlekedésfejlesztési szempontú tervezése, műszaki
teljesítéseinek figyelése;
ww) tarifa-, termék-, technológia- és infrastruktúra-fejlesztésekhez kapcsolódó üzleti
folyamatfejlesztések és módosítások alapelveinek meghatározása, összefogása.

Infrastruktúra szervezeti egység

6.3.

86) Az Infrastruktúra szervezeti egységet az infrastruktúra igazgató vezeti.
87) Az Infrastruktúra szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:
a)

az útügyi kezelői feladatkörében:
1.

a Kkt. és egyéb jogszabályok szerinti eljáró közútkezelői feladatok ellátása;

2.

a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok (Kkt. 8. § (1), 9. § (2)
bekezdése) ellátása kapcsán a fővárosi közgyűlési döntések előkészítése,
előterjesztések összeállítása;
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3.

a Fővárosi Önkormányzat törzsvagyonának részét képező közutak és műtárgyaik
működtetésére vonatkozó fővárosi közgyűlési előterjesztések előkészítésében való
közreműködés;

4.

koordináció a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervezeteivel;

5.

javaslat, előterjesztés készítése a Fővárosi Közgyűlés részére a helyi közutak
országos közúttá vagy magánúttá nyilvánításáról;

6.

a BKK Közút Zrt. Szolgáltatási Keretszerződésének és Éves Szerződésének
előkészítése, a Szolgáltatási Díj elemeinek műszaki, mennyiségi ellenőrzése;

7.

az útkezelői kötelezettségek megszegésével okozott káresemények kivizsgálása,
indokolt esetben megtérítése helyi közutak osztályba sorolása kapcsán a fővárosi
közgyűlési döntések előkészítése, előterjesztések összeállítása;

8.

a közút területén jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy
egyéb tárgy elhelyezéséhez való hozzájárulások kiadása, a hozzájárulás nélkül vagy
attól eltérő módon a közút területén elhelyezett reklámcélú tárgyak vagy
berendezések eltávolíttatása;

9.

a helyi közutak, azok műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatai, valamint a forgalmi
rendjét meghatározó jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és
fejlesztésére fordított költségek nyilvántartása, kapcsolódó mérések elvégzése;

10.

a közút felbontásához annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy létesítmény
elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához
szükséges kezelői hozzájárulások kiadása, kapcsolódó felülvizsgálati feladatok
elvégzése;

11.

a

közút

nem

közlekedési

célból

történő

igénybevételére

vonatkozó

hozzájárulásokban foglaltak ellenőrzése, érvényesítése, a kapcsolódó nyilvántartás
vezetése és a vonatkozó jelentések készítése;
12.

a közlekedési hatósági eljárás kérelmezése, ha a közutat nem közlekedési célból
hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették
igénybe;

13.

útcsatlakozás létesítéséhez hozzájárulások kiadása;

14.

a közlekedés biztonsága érdekében a Kkt. 41. § (1) bekezdésében megjelölt
építmény, útcsatlakozás tulajdonosának (kezelőjének) felszólítása annak felújítására,
korszerűsítésére vagy megszüntetésére;
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15.

a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába, vagy más vízelvezető
létesítménybe, a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetéséhez
hozzájárulás

kiadása,

ezzel

kapcsolatosan

a

hozzájárulásokban

foglaltak

ellenőrzése, érvényesítése, vonatkozó jelentések készítése;
16.

a közterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és
főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag,
homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, illetve a közút területének
határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához való
hozzájárulások kiadása, ezzel kapcsolatosan a hozzájárulásokban foglaltak
ellenőrzése, érvényesítése, vonatkozó jelentések készítése;

17.

a rendőrség, a tűzoltóság és a fegyveres erők megkeresésére a közút lezárásához,
forgalmának korlátozásához (eltereléséhez) való hozzájárulások kiadása és a
szükséges tájékoztatás biztosítása;

18.

a közúton, illetve a közút mellett olyan tevékenység észlelése esetén, amely a
közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti, a szabályszegőnek a
tevékenység megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút
állagának védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére való felszólítása;
ennek eredménytelensége esetében közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése;

19.

a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez való hozzájárulás megtagadása a
közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben;

20.

a közút igénybevételéért fizetendő díj összegének fővárosi közgyűlési döntés általi
megállapítása kapcsán szakmai véleményezés nyújtása, a szakmai előkészítő
tevékenység ellátása;

21.

a közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele
esetén fizetendő pótdíj megállapításának kérelmezése a közlekedési hatóságtól;

22.

a Kkt. 16. § (2) bekezdésében foglalt esetben a főpolgármester intézkedéseiben
közreműködés biztosítása, ennek kapcsán beszámoló jelentések készítése a
főpolgármester és igény szerint a Fővárosi Közgyűlés részére, az elemi kár, rendkívüli
helyzet hatásai mérséklése, elhárítása és a lakosság tájékoztatása körében felmerülő
feladatok ellátása.

b) a közösségi közlekedési kezelői feladatkörében:
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1.

közösségi közlekedési kezelői feladatok: közösségi közlekedési útvonalak és
megállóhelyek kijelölése, módosítása, valamint a közösségi közlekedési hálózat
módosításának közösségi közlekedési kezelői szempontú ügyintézése;

2.

a közösségi közlekedés előnyben részesítése, a közösségi közlekedés előnyben
részesítésére vonatkozó közösségi közlekedési szervezővel egyeztetett javaslattétel.

c)

a közúti forgalomtechnikai feladatkörében:
1.

forgalmi rend kialakítása, az utak forgalmának szabályozása;

2.

forgalmi rend felülvizsgálatok, ellenőrzések;

3.

forgalomba helyezések, ütemváltások esetében kezelői érdekek képviselete;

4.

kezelői hozzájárulások kiadása;

5.

kezelői képviselet különböző egyeztetéseken, tárgyalásokon;

6.

a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása;

7.

forgalomtechnikai jellegű fejlesztések előkészítése, közlekedési jelzőlámpákkal
kapcsolatos feladatok;

8.

forgalomtechnikai eszközöket ért károkkal, károkozásokkal kapcsolatos biztosítási
ügyintézés;

9.

védett övezetekben és a korlátozott forgalmú övezetekben a Fővárosi Önkormányzat
illetékességébe tartozó területeken a szükséges forgalomtechnikai jelzések és
kiegészítő

eszközök

kihelyezése,

időszakos

ellenőrzése,

szükség

szerinti

módosítása vagy pótlása;
10.

gondoskodás a forgalom elterelések esetén a szükséges áruellátási lehetőségek
biztosításáról;

11.

a közösségi közlekedés előnyben részesítése cél érdekében egyeztetés a felelős
területtel;

12.

a közúti forgalom alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, felügyelete;

13.

a forgalmi zavarok elhárításában való közreműködés helyszíni részvétellel, valamint
ügyeleti rendszer biztosításával;

14.

a forgalmi zavarok esetén a kiváltó okok helyszíni feltérképezése, azok
megszüntetésére történő intézkedések végrehajtása, koordinációja, a forgalom
irányításának megszervezése;

15.

a forgalmi zavarok esetén kapcsolattartás a hatóságokkal, külső szervezetekkel,
közművekkel, védelmi és katasztrófa elhárítási szervekkel, közösségi közlekedési
szolgáltatókkal;
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16.

a forgalmi zavarokról a közlekedők folyamatos tájékoztatása a helyszínen, valamint
elektronikus médiákon és az előre telepített változtatható jelzésképű jelzőtáblákon
keresztül;

17.

helyszíni beavatkozás a hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulástól eltérő
munkavégzés esetén;

18.

új forgalmi rend esetén a közúti forgalom helyszíni segítése;

19.

rendkívüli forgalmi helyzetek és haváriahelyzetek kezelése, szükség esetén
ideiglenes forgalmi rend kialakítása;

20.

a főváros közlekedését érintő korlátozások menedzsment és integrációs szemléletű
kezelése, koordinálása;

d) az útüzemeltetési feladatkörében:
1.

közút-üzemeltetési feladatok ellátása;

2.

egyeztetések, bejelentés fogadása és engedélyezés a hóeltakarítás, tisztántartás,
síkosságmentesítés kapcsán a közútfenntartás további üzemeltetési és fenntartási
szempontjai figyelembe vételével;

3.

útellenőrzési feladatok ellátása;

4.

a közlekedés biztonsága érdekében a közút melletti ingatlan tulajdonosát terhelő,
halasztást nem tűrő munkák elvégzése, ha azokat a tulajdonos felszólítás ellenére
sem végzi el;

5.

a közút lezárása vagy forgalmának korlátozása (elterelése) a közúton folyó munka, a
közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt;

6.

a közút megrongálódásának haladéktalan kijavítása, és a közút forgalmának
biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása;

7.

a közút állapota, tisztasága, nem közlekedési célú igénybevétele vonatkozásában
ellenőrzés. A közúti jelzések láthatósága, épsége és működése, továbbá a közút
mellett végzett – a közút forgalmát érintő – tevékenység ellenőrzése. A közúttal és a
forgalommal kapcsolatos információk beszerzése és továbbítása.

e)

az útfenntartási feladatkörében:
1.

útfenntartási koncepció, stratégia elfogadása, jóváhagyása, útfenntartási feladatok
definiálása, beszámolás feltételek, minőségi követelmények meghatározása;

f)

az egyéb kezelési tevékenységek körében a főutak utólagos zajvédelmével kapcsolatos

feladatok, ennek keretében a részleges környezetvédelmi felülvizsgálat ellátása.
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Közösségi Közlekedés szervezeti egység

6.4.

88) A Közösségi Közlekedés szervezeti egységet a közösségi közlekedési igazgató irányítja.
89) A Közösségi Közlekedés szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:
a)

a mobilitásmenedzsment feladatkörében:
1.

közlekedési alágazatok integrációjával és szakmai koordinációjával kapcsolatos
feladatok ellátása;

2.

környezetvédelmi feladatok végzése, a BKK egyéb szervezeti egységeivel, illetékes
hatóságokkal, más szervezetekkel együttműködés;

b) a közösségi közlekedéssel kapcsolatos általános feladatkörében:
1.

a Keretmegállapodásból, a belső szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésből,
valamint a versenyeztetett szolgáltatókkal kötött megállapodásokból fakadó feladatok
ellátása;

2.

a közösségi közlekedési ágazatok szakmai koordinációja;

3.

a forgalmi tevékenységekről szóló információk összeállítása;

4.

a budapesti helyi és főváros-környéki elővárosi közlekedés integrált rendszerének
kialakítása, az intézkedések koordinálása;

5.

közforgalmú

közlekedési

üzletszabályzat

elkészítése,

koordinációja,

véleményeztetése és hatósági egyeztetése;
6.

a

közösségi

közlekedés

műszaki,

üzemeltetési,

környezet-védelmi

eszközrendszerével kapcsolatos ismeretek alkalmazása, a megrendelői szempontból
szükséges műszaki tudás fejlesztése, alkalmazása a koordinációs, a megrendelői és
az elszámolási folyamatok során,
7.

a közösségi közlekedés eszközrendszerének fejlesztését érintő projektekhez az
alágazati szakmai, műszaki kérdésekben támogatás nyújtása;

c)

a közlekedésszervezési feladatkörében:
1.

közforgalmú

helyi

személyszállítás

szervezése,

koordináció,

agglomerációs

együttműködés biztosítása;
2.

elővárosi közlekedés koordinációja az elővárosi közlekedés ellátásáért felelőssel,
továbbá ebben érintett szervezetekkel és az elővárosi önkormányzatokkal;

3.

közlekedési igényfelmérés;

4.

az

egyes

közösségi

közlekedési

ágazatok

forgalmi

tevékenységeinek

összehangolása,
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5.

a közösségi közlekedési hálózat módosításának közösségi közlekedési kezelővel
egyeztetett ügyintézése;

6.

menetrend jóváhagyásával kapcsolatos előkészítő feladatok, a végrehajtás
ellenőrzése;

7.

a közösségi közlekedés előnyben részesítésére vonatkozó javaslattétel, és
forgalomtechnikával egyeztetés;

8.

koordináció a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervezeteivel;

9.

az egyes ágazatok forgalmi tevékenységeinek összehangolása,

10.

a

forgalom-felvételi,

forgalomszervezési

és

közlekedésfejlesztési

feladatok

végrehajtásának koordinálása,
11.

a közlekedésfejlesztési igények alapján a hálózatmódosítási tervek előterjesztése,
készítése, előkészíttetése,

12.

a közlekedést érintő beruházás vonzatú fejlesztési igények meghatározása, a
forgalmi szolgáltatásokat érintő jármű és infrastrukturális igények megadása,

13.

a közösségi közlekedést érintő fővárosi szintű, nem társasági beruházásoknál,
építkezéseknél a közlekedésszervező képviselete, a Társaságon belüli egyeztetések
elvégzése,

14.

a forgalmi paraméterek tervezése, a menetrendek elkészíttetése,

15.

a menetrendek jóváhagyása,

16.

a közösségi személyszállítást ellátó járművek iránti igény meghatározása a
szolgáltatók felé,

17.

a

Keretmegállapodásban foglaltak

szerint

a

Keretmenetrend

összeállítása,

felterjesztése jóváhagyásra,
18.

a Keretmegállapodás hatálya alá nem tartozó közösségi személyszállítási
szolgáltatást megrendelő szerződések előkészítésének kezdeményezése,

19.

a Keretmenetrend, valamint az éves vágányzári ütemterv figyelembevételével az
Üzleti Terv forgalmi és utasszállítási teljesítményi munkarészeinek elkészítése, a
teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérése,

20.

a menetrendszerinti közlekedést előre tervezhetően befolyásoló forgalmak tervezése,
és a kapcsolódó szerződések előkészítésének kezdeményezése,

21.

a forgalmi változásokhoz kapcsolódó utasítások kiadása,

22.

közösségi közlekedési szolgáltatási szerződések forgalmi részének előkészítése, a
szolgáltatókkal való kapcsolattartás,
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23.

a forgalmi törzsadatok és a menetrendi adatbázis naprakész karbantartása,

24.

a közlekedési igények jobb megismerése céljából rendszeres kapcsolattartás a
fővárosi, kerületi és agglomerációs önkormányzatok illetékeseivel, a témához
kapcsolódó megbeszéléseken a közlekedésszervező képviselete,

25.

részvétel a közösségi közlekedési hálózatot érintő döntés-előkészítési munkákban, a
beruházásokkal kapcsolatos tervegyeztetéseken, átadásokon,

d) a forgalomfelügyeleti feladatkörében:
1.

a közösségi közlekedés felügyelete, szükség szerint az operatív beavatkozások
rendjének meghatározása, ide értve a Bubi rendkívüli- és vészhelyzetének kezelését,

2.

forgalmi zavarok, események bekövetkezésekor a gyors és hatékony forgalmi
zavarelhárítási tevékenység megszervezése, valamint az ezekkel kapcsolatos
adatszolgáltatás,

3.

a forgalomfelügyeleti tevékenység ellátása (autóbusz, trolibusz, villamos viszonylatok
esetében),

4.

a felszíni közlekedés operatív forgalom-lebonyolításának összehangolása,

5.

a forgalom-lebonyolítás elveinek, technológiájának, szabályainak, módszereinek
kidolgozása, végrehajtásának és ellenőrzésének megszervezése,

6.

a Forgalom-lebonyolítás Működéstechnológiai Kódexének karbantartása,

7.

a

forgalomfelügyelet

eszközigényeinek

kidolgozása,

előterjesztése,

a

forgalomfelügyelet eszközrendszerével kapcsolatos fejlesztések véleményezése,
8.

a forgalomfelügyelettel kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok, javaslatok
kivizsgáltatása - a szükséges intézkedések kezdeményezése, illetve megtétele,

9.

a forgalom előre tervezhető zavarainál az operatív lebonyolítással kapcsolatos
feladatok - előzetesen koordinált - "Intézkedési terv"-ben való szabályozása,

10. a BKK központi fődiszpécseri ügyeletének működtetése,
11. meghatározott esetekben a forgalmi zavarelhárítási és balesethelyszínelési
tevékenység biztosítása,
12. a forgalomlebonyolítási tevékenység,
13. az informatikai jellegű üzemeltetési feladatokon kívül a FUTÁR rendszer
üzemeltetése, ezen belül különösen:
 a FUTÁR rendszer működésének, paramétereinek folyamatos felügyelete, az
ezzel

kapcsolatos

felhasználói

információk,

hibajelenségek,

rendellenes

működésre utaló jelek gyűjtése és nyilvántartása,
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 a FUTÁR rendszer külső üzemeltetője tevékenységének nyomon követése, az
üzemeltető ellenőrzése és beszámoltatása, illetve ennek alapján a kapcsolódó
elszámolással és pénzügyi tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése,
 a FUTÁR rendszer működési folyamatainak Társaságon belüli bemutatása, a
FUTÁR rendszer státuszának, rendellenességeinek, hiányosságainak értékelése,
a

rendszer

használatára

vonatkozó

észrevételek

gyűjtése,

a

rendszer

fejlesztésével kapcsolatos javaslatok megfogalmazása,
e)

a szolgáltatásmenedzsment feladatkörében:
1.

a versenyezetett közösségi közlekedési szolgáltatókkal kötendő szerződések
előkészítése, elszámolása és a szolgáltatások teljes körű minőségi felügyelete, a
közszolgáltatás tervezési, értékelési és elszámolási rendszerének fejlesztése és
működtetése, a kapcsolódó utasészrevételek kezelése,

2.

a belső szolgáltató szerződéseinek szakmai kezelése, indikátorok rendszerének
kidolgozása és teljesülésük folyamatos kontrolja,

3.

a közlekedési szolgáltatások költségeinek, ráfordításainak és önkormányzatoktól
származó, valamint piaci bevételeinek tervezése, elszámolása és kontrollja, a
közösségi

közlekedési

szolgáltatók

hatékonyabb

működésére

vonatkozó

ösztönzőrendszerek kidolgozása, a Bonus/Malus és kötbér-rendszer fejlesztése és
működtetése,
4.

a belső szolgáltató indokolt költségszintjével kapcsolatos szakmai, felügyeleti,
koordinációs

tevékenység

ellátása,

közszolgáltatási

forrásokkal

történő gazdálkodásának monitoringja,
5.

a

BKV

Zrt.

beruházási

Feladatellátásról

és

terve

végrehajtásának

Közszolgáltatásról

szóló

pénzügyi

monitoringja

Keretmegállapodás

a

adta

jogosítványokon belül,
6.

a forgalmi tevékenységgel, önkormányzatokkal, piaci és egyéb partnerekkel
kapcsolatos

szerződések

előkészítésének

kezdeményezése,

koordinálása,

ajánlattétel összeállítása és kapcsolattartás,
7.

a közösségi közlekedési szolgáltatások minőségére és ráfordításaira vonatkozó
különböző időtávú tervek elkészítése és azok teljesülésének folyamatos monitoringja,

8.

a közösségi közlekedési szolgáltatás minőségi ellenőrzése.
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Közlekedési Szolgáltatások szervezeti egység

6.5.

90) A Közlekedési Szolgáltatások szervezeti egységet a közlekedési szolgáltatások igazgató
vezeti.
91) A Közlekedési Szolgáltatások szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:
a)

a közlekedésbiztonsági feladatkörében:
1.

a főváros forgalombiztonsági helyzetének megállapítása, a közúti biztonsági audit
elvégzése és javaslattétel a közúti közlekedés biztonságának javítására (figyelemmel
a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.)
Korm. rendelet előírásaira);

2.

a 10.000 E/nap keresztmetszeti forgalomnagyságnál nagyobb forgalmú közutak
közlekedésbiztonsági rangsorolásához forgalmi adatgyűjtés alapján meghatározza a
10.000 E/nap keresztmetszeti forgalomnál nagyobb utak jegyzékét, és ezt a jegyzéket
folyamatosan karbantartja. Az útszakaszokhoz tartozó baleseti adatokat begyűjti,
azokat elemzi és a baleseti adatok alapján rangsorolja ezeket a szakaszokat. Az
adatgyűjtés során kapcsolatot tart az Infrastruktúra Igazgatósággal, a BRFK
Közlekedésrendészetével és a BKK Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságával;

3.

a kiemelt fejlesztésű közutak közúti biztonsági hatásvizsgálatának előkészítése és a
közúti biztonsági auditálása;

4.

a közutakra vonatkozó közúti biztonsági felülvizsgálatok egyidejű elvégzése a
mindenkor hatályos közúti közlekedésről szóló törvény szerinti forgalmi rend
felülvizsgálatával;

5.

az EU irányelveinek megfelelő javaslattétel a közúti közlekedési balesetek számának,
súlyosságának

csökkentése

érdekében.

Baleseti

okkutatás

a

BRFK

Közlekedésrendészetével és a BKV Zrt. forgalombiztonsági részlegével közösen,
baleseti sűrűsödési helyek és okok meghatározása;
6.

a közösségi közlekedési

megállóhelyek közlekedésbiztonsági vizsgálata, a

megállóhelyek elhelyezkedésének utasforgalmi és forgalmi szempontú vizsgálata a
BKV Zrt. forgalombiztonsági részlegével együttműködve;
7.

a közösségi közlekedési útvonalak közlekedésbiztonsági vizsgálata, úthálózati és
forgalomeloszlás figyelembevételével;

8.

a közlekedési alágazatok integrációjával kapcsolatos feladatok ellátása, ágazati
szakmai

koordinációban,

az

integrált

közlekedésirányítási

folyamatmodell

kialakításában való részvétel. A díjstratégiák kialakításának (teherforgalmi behajtási
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díj, személyforgalmi behajtási díj, parkolási díjstruktúra, közösségi közlekedési
tarifastruktúra) közlekedésbiztonsági szempontú véleményezése;
9.

az

ellátandó

feladatokhoz

kapcsolódó

kötelező

tájékoztatási,

közzétételi

tevékenységek kezdeményezése, közlekedésszakmai előkészítése;
b) a taxiszolgáltatási feladatkörében:
1.

taxiállomás létesítése, fenntartása, megszüntetése, a speciális taxiállomások
üzemeltetésével kapcsolatos megállapodások megkötésének előkészítése;

2.

a közterület-használatot is megvalósító taxiállomás létesítésére, használatára és
üzemeltetésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek
benyújtásával kapcsolatos ügyintézés;

3.

a

taxiállomások

üzemeltetésével

és

használatával

összefüggő

minőségi

követelmények és feltételek ellenőrzése;
4.

a

személytaxi-szolgáltatást

nyújtó

gépjárművek

megfelelőségének

előzetes

vizsgálata;
5.

taxiállomás-használati

megállapodás

megkötése,

a

taxiállomás-üzemeltetési

szolgáltatási díj beszedése és a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadása;
6.

személytaxi-szolgáltató

vállalkozások

részére

előzetes

igazolás

kiadása

a

jogszabályban foglalt feltételek teljesüléséről és a taxiállomás-üzemeltetési
szolgáltatási díj megfizetéséről;
7.

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás, a személytaxi-szolgáltatást
nyújtó

gépjárművekkel

kapcsolatos

jogszabályok

betartásának

folyamatos

ellenőrzése, jogsértés esetén a megfelelő intézkedések megtétele;
8.

a díj ellenében személygépkocsival végzett közúti személyszállítási szolgáltatás, a
díj ellenében személyt szállító személygépkocsik vezetőjének ellenőrzése, jogsértés
esetén a megfelelő intézkedések megtétele;

9.

a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működési feltételeinek
előzetes vizsgálata, és a szolgálat tevékenységének ellenőrzése;

10.

a

személytaxi-szolgáltatást

közvetítő

és

szervező

szolgálatot

üzemeltető

vállalkozások részére előzetes igazolás kiadása a jogszabályban foglalt feltételek
teljesüléséről;
c)

a citylogisztikai feladatkörében:
1.

a behajtási hozzájárulások, valamint a behajtási-várakozási hozzájárulások és a
rakodótárcsa kiadásával kapcsolatos tevékenységek:
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a kérelmek ügyfelektől történő átvétele, megvizsgálása, szükség esetén
egyeztetés lefolytatása az érintett kerületi önkormányzatokkal, a Fővárosi
Önkormányzat részére a hozzájárulások kiadásához szükséges döntési
javaslatok előkészítésében való közreműködés;



a Fővárosi Önkormányzat döntése alapján a hozzájárulások kiállítása és az
ügyfeleknek történő átadása, a rakodótárcsa kiadása vagy az elutasítás
közlése;



a

megengedett

össztömeget,

illetőleg

a

megengedett

legnagyobb

tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánctalpas jármű
közlekedéséhez történő hozzájárulás kiadása a Fővárosi Önkormányzat
nevében, illetve a jogszabályban megjelölt esetekben a hozzájárulás
megtagadása;


a mindenkor hatályos fővárosi parkolási rendelet szerinti várakozási díjak és a
mindenkor

hatályos

teherforgalmi

rendelet

szerinti

behajtási

díjak

önkormányzat nevében történő beszedése;


a gépjármű adatainak rögzítésével, azonosításával kapcsolatban felmerült
adminisztrációs, technikai és egyéb költségek kérelmező által megfizetett
részének a Fővárosi Önkormányzat nevében történő beszedése;



a behajtási hozzájárulás és a behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásával
kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségeknek az
ügyfelek által a Fővárosi Önkormányzat számára fizetendő részbeni
ellentételezésének a beszedése a Fővárosi Önkormányzat nevében;



a hozzájárulások kiadásához szükséges elektronikus informatikai rendszer – a
vonatkozó

jogszabályokkal,

összhangban

történő

–

illetve

fenntartása,

az

adatvédelmi

üzemeltetése

és

jogszabályokkal
fejlesztése;

a

hozzájárulások kiállításához, illetve az egyéb jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges eszközök (így különösen papír, öntapadó felirat,
hologramos matrica, rakodó- és parkolási tárcsa) folyamatos biztosítása;
2.

a mindenkor hatályos fővárosi teherforgalmi rendelet szerinti korlátozott forgalmú
övezetekben a Fővárosi Önkormányzat illetékességébe tartozó területeken:


forgalomtechnikai tervek előkészítésében való közreműködés;



a behajtási jogosultság ellenőrzésének lehetőség szerinti biztosítása, személyi
és tárgyi feltételeinek megteremtése;
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a behajtási jogosultságot ellenőrző rendszerek kiépítésének vizsgálata,
megvalósítására

javaslattétel

(a

Fővárosi

Önkormányzat

előzetes

jóváhagyásával) és üzemeltetése.
3.

a teherforgalmi közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos tapasztalatok elemzése
alapján a behajtási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása,
ennek keretében különösen:


a környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében szükség szerint
javaslattétel a fővárosba behajtó, illetve a fővárosban közlekedő gépjárművek
közlekedésének szabályozására;



a

teherforgalommal,

illetve

a

forgalomcsillapítással

kapcsolatos

forgalomszabályozási javaslatok kidolgozása


javaslattétel a Fővárosi Önkormányzat számára a korlátozott forgalmú övezetek
továbbfejlesztése érdekében;



a teherforgalmi közszolgáltatással kapcsolatos behajtási és várakozási díjak
valamint a költségtérítés és a regisztrációs díj mértékének meghatározására
vonatkozóan javaslattétel;



a koncentrált rakodóhelyek folyamatos felülvizsgálata és a szükséges
intézkedések kezdeményezése;



kapcsolattartás a kerületi önkormányzatokkal (beérkező igények egyeztetése);



forgalomterelések esetén a szükséges áruellátási lehetőségek kidolgozása.

d) a parkolási feladatkörében:
1.

díjköteles közúti várakozóhelyekkel kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási és
karbantartási feladatok, ezen belül különösen:


parkolási üzemeltetői feladatok ellátása;



a szükséges forgalomtechnikai jelzések és kiegészítő eszközök kihelyezése,
időszakos ellenőrzése, szükség szerinti módosítása vagy pótlása;



a mindenkor hatályos fővárosi parkolási rendeletben előírt területeken
parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetése és fenntartása;



a várakozási övezetek területén a mindenkor hatályos fővárosi parkolási
rendeletben

meghatározott

díjfizetési

feltételekkel

történő

várakozás

ellenőrzése; pótdíjak kezelése,


Várakozási díj Fővárosi Önkormányzat nevében történő beszedése és
elszámolása;
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a várakozóhelyek folyamatos tisztán tartása, szükség esetén hóeltakarítás,
jégmentesítés, illetve ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedések megtétele.

2.

őrzött, fizető P+R várakozóhelyek és az európai uniós forrásból megvalósult P+R
várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatai, ezen belül
különösen:


parkolásüzemeltetői feladatok ellátása;



a szükséges forgalomtechnikai jelzések és kiegészítő eszközök kihelyezése,
időszakos ellenőrzése, szükség szerinti módosítása vagy pótlása;



a várakozóhelyek folyamatos tisztán tartása, szükség esetén hóeltakarítás,
jégmentesítés illetve ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedések megtétele;



a Kkt. 15/B. § alapján szedhető őrzési díjak önkormányzat nevében történő
beszedése és elszámolása.

3.

egyéb várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatai, ezen belül
különösen:


parkolásüzemeltetői feladatok ellátása;



a szükséges forgalomtechnikai jelzések és kiegészítő eszközök kihelyezése,
időszakos ellenőrzése, szükség szerinti módosítása vagy pótlása;



a várakozóhelyek folyamatos tisztán tartása, szükség esetén hóeltakarítás,
jégmentesítés illetve ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedések megtétele



a Várakozási díjak Fővárosi Önkormányzat nevében történő beszedése és
elszámolása.

4.

a parkolási közszolgáltatások ellátásával összefüggésben közreműködés a Parkolási
és Közlekedésfejlesztési Keretrendelettel kapcsolatos feladatokban.

e)

a Bubi közszolgáltatási feladatkörében:
1.

a helyi személyszállítási szolgáltatások integrált részét képező Bubi rendszernek a
Fővárosi Önkormányzat illetékességi területén történő üzemeltetése és fenntartása,
igénybevételi feltételeinek és díjszabásának előkészítése;

2.

a

Bubi

üzemeltetője

által

végzett

üzemeltetés

ellenőrzése,

valamint

a

változáskezelések és üzemeltetési fejlesztések vezetése. A Bubi működésének
folyamatos nyomon követése, monitorozása; folyamatos kapcsolattartás az
üzemeltetővel a felmerülő hibák és hiányosságok javítása érdekében. Havonta
történő elszámolás az üzemeltetővel a teljesítménymutatók teljesülése alapján;
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3.

a

közösségi

kerékpáros

rendszer

szolgáltatási

folyamataiért

felelős

BKK

munkavállalók továbbképzésének biztosítása, szakmai információkkal történő
ellátásuk;
4.

a Bubi állomásait figyelő kamerarendszer üzemeltetése és karbantartása a BKK
fődiszpécsere és a BKK Közút Zrt. bevonásával;

5.

a Bubival kapcsolatos külső, partnerek felé történő és belső adatszolgáltatások
teljesítése a Társaság mindenkor hatályos ügyrendjében az egyes szervezeti
egységeknél meghatározott feladatok és hatáskörök figyelembevételével;

6.

a Bubi ügyfelek üzemeltetéssel kapcsolatos szakmai panaszainak kivizsgálása;

Kereskedelem szervezeti egység

6.6.

92) A Kereskedelem szervezeti egységet a kereskedelmi igazgató vezeti.
93) A Kereskedelem szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:
a)

az ügyfélkapcsolati feladatkörében:
1.

általános minőségbiztosítás a BKK ügyfélkapcsolati tevékenységével kapcsolatban;

2.

részvétel a közösségi közlekedési szolgáltatók (operátorok) ügyfél-kommunikációs
szempontú ellenőrzésében és javaslattétel ennek továbbfejlesztésére;

3.

a Társasági Identitás (Corporate Identity) kialakításához és a közlekedésszervezői
tevékenységekhez kapcsolódó egységes arculati keretrendszerek megalkotása,
bevezetése, fejlesztése, minőségellenőrzése, az arculati elvek szigorú betartatása;

4.

az utastájékoztatási és járműfeliratozási arculat kialakítása, végrehajtása és a
szolgáltatókkal (operátorokkal) történő végrehajtatása;

5.

a BKK és az érdekkörébe tartozó társaságok kommunikációjának és arculatának
meghatározása, együttműködve a társaságokkal;

6.

közlekedésfejlesztési projektekben, jármű- és eszközbeszerzéseknél a társasági és
utastájékoztatási arculat, a jármű-feliratozási standarddal, a budapesti közösségi
közlekedés egységes arculatával és a városképpel összhangban álló vizuális arculat
megteremtése és design-felügyelete;

7.

a forgalmi változásokhoz kapcsolódó ügyfél-kommunikációs szabályok, utasítások
átadása a feladat ellátásában érintett szakterületeknek, részvétel ezek betartásának
ellenőrzésében;

8.

statikus és digitális utasinformációs felületek koncepcionális szintű grafikai tervezése,
utastájékoztató anyagok, menetrendek készítése, ellenőrzése, kihelyezése és
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folyamatos naprakészen tartása a felszíni és a felszín alatti, a BKK és a szolgáltatók
tulajdonában lévő felületekre;
9.

hangos utastájékoztatási keretrendszer kialakítása ágazatonként;

10.

javaslattétel a közösségi közlekedési ágazatok koncepcionális arculatára, annak
projekt

keretében

történő

bevezetése

a

szolgáltatókkal

(operátorokkal)

együttműködve;
11.

a

megállóhelyi

utastájékoztatási

infrastruktúra

(oszlop,

KRESZ

tábla

és

menetrendtartó) üzemeltetése és ellenőrzése;
12.

éves, a kereskedelemmel összefüggő marketingkutatási tervjavaslat elkészítése a
Stratégia és Innováció szervezeti egység részére;

13.

kereskedelmi termékekre vonatkozó kommunikációs stratégia kidolgozása és
végrehajtása;

14.

a projektek kommunikációs stratégiájának előkészítése, végrehajtása;

15.

külföldi kiküldtetések, külföldi szakmai célú utazások szervezése;

16.

idegen nyelvű utastájékoztatással és kommunikációval járó egyéb feladatok ellátása;

17.

nemzetközi kapcsolatokból eredő feladatok ellátása;

18.

web2-es kommunikáció, közösségi média, folyamatos tájékoztatási rendszerek
működtetése;

19.

forgalmi, közlekedési információs szolgálat működtetése;

20.

a fővárosi közlekedési helyzetről objektív, valós idejű és tényszerű tájékoztatás,
információadás biztosítása a rendkívüli forgalmi helyzetekről, és változásokról,
beleértve a közösségi közlekedési hálózatot érintő változásokat is, a sajtón és a
honlapon keresztül, együttműködésben a Kommunikáció szervezeti egységgel;

21.

kommunikációs stratégia, külső kommunikációs és kreatív koncepciók kialakítása;

22.

kapcsolattartás stakeholderekkel, társadalmi konzultációk marketing-, sajtó- és
ügyfél-kommunikációs feladatainak ellátása;

23.

külső-

és

termékkommunikációs

feladatok

ellátása,

nyomon

követése

és

visszacsatolása;
24.

a Társaság projektjeihez és a közlekedésfejlesztési projektekhez kapcsolódó
kötelező tájékoztatási, közzétételi tevékenységek biztosítása;

25.

PR feladatok ellátása;

26.

külső rendezvények szervezése, koordinációja, belső rendezvények szakmai
támogatása;
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27.

lakossági tájékoztatás szervezése;

28.

a Társaság Identitás (Corporate Identity) kialakítása, karbantartása és felügyelete;

29.

a BKK és a BKK érdekkörébe tartozó társaságok honlapja arculatának és
koncepciójának

kialakítása

és

tartalmi

karbantartása,

együttműködve

az

Infokommunikációs Szolgáltatások szervezeti egységgel és a társaságokkal;
30.

kommunikációs együttműködés a felelős minisztériumokkal;

31.

médiatervezés és vásárlás koordinációja;

32.

társasági külső kommunikációs felületek koordinációja, minőségellenőrzése;

33.

saját kommunikációs felületek nyilvántartása, kezelése;

34.

a közösségi közlekedéssel, a közúti közlekedéssel, taxiközlekedéssel, közösségi
kerékpárral, teherforgalommal, valamint a behajtási és parkolási rendszerekkel
összefüggő ügyfél-kommunikációs tevékenység szervezése, fejlesztése, az ügyfélkommunikációval összefüggő tervek véleményezése;

35.

a forgalom előre tervezhető zavarainál az operatív lebonyolítással kapcsolatos ügyfélkommunikációs feladatok meghatározása és végrehajtása;

36.

a fővárosi közlekedést befolyásoló változásokról különféle csatornákon keresztül
történő

információgyűjtés,

az

információk

feldolgozása,

rendszerezése,

szerkesztése; tájékoztatás adása;
37.

lapok és folyóiratok, időszaki kiadványok kiadása;

38.

a

kommunikációs

tevékenységgel

összefüggő

marketingkutatás

céljainak

meghatározása, majd ezek lebonyolítása, irányítása;
b) az értékesítési és termékmenedzsment feladatkörében:
1.

termék- és piacmenedzsment feladatok ellátása;

2.

a kereskedelmi termékek értékesítési tevékenységét ellátó szakterülettel kapcsolatos
marketingkutatáshoz szükséges igények megfogalmazása

3.

kereskedelmi termékekre vonatkozó kommunikációs javaslatok kidolgozásában való
közreműködés;

4.

új

értékesítési

lehetőségek

és

új

értékesítési

csatornák

felkutatása,

együttműködésben a Stratégia és Innováció szervezeti egységgel;
5.

a stratégiai partneri kör, az értékesítés-stratégiai partnerek meghatározása,
együttműködésben a Stratégia és Innováció szervezeti egységgel; kapcsolattartás
ezen partnerekkel;
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6.

tervezési és értékesítéselemzési feladatok ellátása, együttműködésben a Stratégia
és Innováció szervezeti egységgel;

7.

értékesítési területek teljesítménymérése;

8.

értékesítésfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek ellátása, együttműködésben a
Stratégia és Innováció szervezeti egységgel;

9.

adatbáziskezelés, CRM fejlesztésben való közreműködés, igények megfogalmazása;

10.

a Bubi rendszer pénzügyi tervezésével (bevételek, szponzoráció) kapcsolatos
feladatok ellátása;

11.

a Bubi rendszer igénybevételi feltételeinek és díjszabásának jóváhagyása.

12.

díjtermékekhez jutási lehetőségek fejlesztési koncepciójának támogatása, és
kommunikációs eszközök kidolgozása, együttműködve a feladat ellátásában érintett
szakterületekkel;

13.

személyszállítási menetdíj-bevételi és szociálpolitikai menetdíj-támogatási terv
meghatározása;

14.

a közösségi közlekedés viteldíjrendszerével kapcsolatos koncepcionális javaslatok
kialakítása, tarifa- és termékjavaslatok elkészítése a Stratégia és Innováció
szervezeti egység részére, összhangban a Stratégia és Innováció szervezeti egység
által kialakított elvekkel, stratégiával;

15.

javaslattétel

a

közösségi

közlekedés

tarifapolitikájára,

annak

fejlesztésére,

együttműködésben a Stratégia és Innováció szervezeti egységgel és összhangban
az elfogadott tarifapolitikai koncepcióval;
c)

6
7

a lakossági és üzleti értékesítési feladatkörében:
1.

kereskedelmi termékek értékesítésének szakmai irányítása;

2.

kereskedelmi termékek értékesítés stratégiájának végrehajtása;

3.

értékesítés célrendszerének meghatározása;

4.

értékesítési területek céljainak kijelölése;

5.

értékesítési terület éves/negyedéves akcióterveinek megvalósítása;

6.

6

7.

7

Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
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8.

8

9.

javaslattétel piackutatásra, marketingakcióra a bevételszerzés érdekében;

10.

a jegy- és bérletértékesítési tevékenység ellátása, irányítása, a menetjegyhez,
bérlethez jutási lehetőségek koncepciójának végrehajtása;

11.

9

12.

online értékesítési feladatok ellátása;

13.

értékesítés-csatorna menedzsment;

14.

üzleti szolgáltatások értékesítése;

15.

a BKK nagyvásárlói és kiemelt ügyfelei speciális kiszolgálási feltételeinek kialakítása
és megvalósítása (ún. key account management funkció bevezetése);

16.

a

BKK

viszontértékesítési

hálózatának

átalakítása,

összhangban

a

BKK

stratégiájának megvalósításával;
17.

rendezvények

és filmforgatás,

valamint közterület-használati engedélyekhez

kapcsolódó forgalomtechnikai hozzájárulás kiadásában való közreműködés és ezek
egykapus lebonyolítása az üzleti ügyfelek vonatkozásában;
18.

a Fővárosi Önkormányzat társaságaival és intézményeivel, a Főpolgármesteri
Hivatallal, a városvezetéssel, bizottságokkal közterület-használati ügyekben történő
kapcsolattartás;

19.

a közlekedési infrastruktúra és a tömegközlekedési járművek, eszközök kereskedelmi
jellegű hasznosítása, egyedi vagy speciális együttműködések kialakítása állami,
önkormányzati vagy magán szervezetekkel, egyesületekkel;

20.

10

21.

reklámfelületek értékesítése;

d) az értékesítéstámogatási feladatkörében:
1.

a kereskedelmi és pénztári informatikai rendszerek szakmai felügyelete, javaslattétel
azok fejlesztésére;

2.

kereskedelmi tevékenyéghez kapcsolódó projektek kapcsán a Társaság képviselete;

3.

ügyfélközpontok

kialakításában

történő

részvétel,

az

ügyfélközpontok

infrastruktúraellátásának irányítása;

Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
10 Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
8
9
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4.

kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó projektmenedzsment és monitoring
feladatainak ellátásában való részvétel a Stratégia és Innováció szervezeti
egységgel;

5.

értékesítést támogató infrastruktúra- és szerződés-menedzsment ellátása;

6.

értékesítést támogató készletgazdálkodás és logisztikai feladatok ellátása;

7.

jegyraktári feladatok ellátása;

8.

jegykiadó automata-hálózat üzemeltetése;

9.

a Bubi stratégiai partnerei és beszállítói feladatainak, illetve szerződéses feltételeinek
a meghatározásában való részvétel és jóváhagyás;

az ügyfélszolgálati és minőségbiztosítási feladatkörében:

e)

1.

személyes, telefonos és levelezési ügyfélszolgálat üzemeltetése, az ügyfélszolgálati
feladatok ellátása, valamint társasági szintű irányítása;

2.

a beérkező ügyfélpanaszok, észrevételek, megkeresések, reklamációk valamint
szakhatósági állásfoglalások kezelése (érkeztetés, iktatás), a BKK szervezeti
egységei és szakterületei válaszadásának koordinálása (válaszadások nyomon
követése, kapcsolódó dokumentációk felügyelete) és válaszadások ügyintézése;

3.

kereskedelmi csatornák és folyamatok (értékesítés, ügyfélszolgálat, ellenőrzés)
minőségbiztosítási feladatainak ellátása, oktatásának szakmai támogatása;

4.

ösztönzőrendszerek kialakítása a kereskedelmi csatornák vonatkozásában;

az ellenőrzési és bevételvédelmi feladatkörében:

f)

1.

a menetjegy- és bérletellenőrzési feladatok ellátása, irányítása, új módszerek
feltárásával a tevékenység hatékonyabbá tétele;

2.

pénztár-ellenőrzési tevékenységek felügyelete;

3.

bevételellenőrzési feladatok ellátása;

4.

javaslattétel a kintlévőségkezelés hatékonyabbá tételére;

5.

hévfedélzeti értékesítési feladatok ellátása.

6.7.
94) A

Kommunikáció szervezeti egység
Kommunikáció

szervezeti

egységet

a

kommunikációs

igazgató

vezeti.

A

kommunikációs igazgató ellátja továbbá a Kereskedelem szervezeti egység alatt található, az
ügyfélkapcsolatokért

felelős

szakterület

szakmai

irányításában

való

közreműködési

feladatokat.
95) A Kommunikáció szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:
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Fővárosi Önkormányzat Kommunikációs Igazgatóságával való kapcsolattartás;

a)

b) a Társaság sajtókommunikációs feladatainak ellátása;
sajtószolgálati feladatok ellátása:

c)

d) napi kapcsolattartás a sajtóval, objektív tájékoztatáson alapuló információáramlás
biztosítása;
e)

sajtófigyelés;

f)

sajtótájékoztatók, sajtónyilvános rendezvények szakmai koordinációja;

g) sajtóinterjúk megszervezése;
h) sajtóközlemények kiadása;
sajtótól érkező megkeresések nyilvántartása, válaszadási határidő betartása figyelemmel

i)

a törvényi előírásokra;
j)

web2-es

kommunikáció,

közösségi

média, folyamatos tájékoztatási

rendszerek

felügyelete;
k)

forgalmi, közlekedési információs hírekkel kapcsolatos tevékenységek koordinációja;

l)

a fővárosi közlekedési helyzetről objektív, valós idejű és tényszerű tájékoztatás,

információadás biztosítása a rendkívüli forgalmi helyzetekről, és változásokról, beleértve a
tömegközlekedési hálózatot érintő változásokat is, a sajtón és a honlapon keresztül,
együttműködésben a feladat ellátásában érintett szakterülettel;
m) a belső kommunikáció szakmai felügyelete.

Gazdaság szervezeti egység

6.8.

96) A Gazdaság szervezeti egységet a gazdasági vezérigazgató-helyettes vezeti.
97) A Gazdaság szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:
a)

gazdasági szabályozói feladatkörében:
1.

a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelés biztosítása a
működésben, gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok kidolgozása, aktualizálása;

2.

kontrolling, pénzügyi és számviteli szabályozás, számlarend kialakítása, módosítása;

b) társasági és tulajdonosi körben végzett tervezési és elemzési feladatkörében:
1.

csoport és társasági szintű éves és középtávú üzleti tervezés működtetése;

2.

csoport és társasági szintű beszámolási és elszámolási rendszer kialakítása és
működtetése;

3.

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása a tulajdonos és megbízók felé;

4.

vezetői számviteli és információs rendszer kialakítása és működtetése;
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5.

önköltségszámítás;

6.

leányvállalati kontrolling feladatok ellátása;

7.

az Alapító, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság részére készülő előterjesztések
gazdasági kontrollja;

8.

fedezetigazolások gazdasági ellenjegyzése;

9.

a Fővárosi Önkormányzattal történő kapcsolattartás költségvetési kérdésekben;

10.

a Fővárosi Önkormányzat, illetve minden külső finanszírozó partner és a BKK közötti
finanszírozási és elszámolási feladatok ellátása;

11.

a BKK és a vele tulajdonosi vagy vagyonkezelői szerződéses kapcsolatban álló
társaságok közötti finanszírozási és elszámolási feladatok ellátása;

12.

a belső szolgáltató (BKV Zrt.) és a BKK Közút Zrt. indokolt költségei megállapításának
támogatása;

13.

éven belüli és éven túli pénzügyi és gazdálkodási következményekkel bíró
beszerzések, beruházások és kötelezettségvállalások előzetes pénzügyi vizsgálata
és jóváhagyása az üzleti tervvel való összhang szempontjából;

14.

az üzleti tervnek megfelelő bevétel-, költség-, beruházás-, keretgazdálkodás
kialakítása és működtetése;

c)

15.

11

16.

12

17.

projektfinanszírozás, a pénzügyi elszámolási feladatok ellátása;

18.

13

gazdasági események elszámolása, beszámoló készítési feladatkörében:
1.

számviteli havi és éves zárás, beszámolás;

2.

könyvelési feladatok ellátása;

3.

kapcsolattartás a könyvvizsgálóval, hatóságokkal, különösen adóhatóságokkal;

4.

adó- és járulékbevallások kezelése, kivéve a munkabérekkel kapcsolatos adókat;

d) pénzügyi elszámolási feladatkörében:
1.

fogyasztói árkiegészítés igénylése és a hozzá kapcsolódó elszámolás;

2.

házipénztár működtetése;

Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
13
Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
11

12 Hatályon
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3.

likviditás-menedzsment;

4.

adatszolgáltatás a KSH és a hatóságok felé;

5.

vevői követelések kezelése, kimenő számlázás;

6.

szállítói kötelezettségek kezelése, bejövő számlák határidőre történő kifizetése;
kötelezettségállomány nyilvántartása;

7.

banki kapcsolattartói feladatok ellátása (bankok által kínált szolgáltatások
tendereztetése, banki finanszírozások lebonyolítása);

8.

szerződésnyilvántartás rendszerének kialakítása, a nyilvántartás vezetése és
naprakészen tartása;

9.

szállítói számla kontrollja;

10.

a

projekt

fedezetigazolások,

szerződések,

számlák

határidő-

és

költségmenedzsmentje, eltérések jelzése a projektben érdekelteknek;
11.

a projektek finanszírozásához kapcsolódó továbbszámlázások, lehívólevelek,
kifizetési kérelmek összeállítása;

12.

a

projektekhez

kapcsolódó

szállítói

számlák

pénzügyi

teljesítésével

és

elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása;
e)

beszerzési eljárások lebonyolítása tekintetében:
1.

a beszerzési igények kezelése, koordinációja;

2.

a Társaság beszerzéseinek lebonyolítása;

3.

részvétel a közös beszerzési és közbeszerzési stratégia megalkotásában és
végrehajtásában a BKK érdekkörébe tartozó társaságok tekintetében;

4.

részvétel a beszerzési monitoring feladatok ellátásában a BKK érdekkörébe tartozó
társaságok tekintetében;

5.
f)

beszerzési terv elkészítése;

üzemeltetési feladatkörében:
1.

irodai eszközök (nem infokommunikációs eszközök) üzemeltetése;

2.

az irodaház üzemeléséhez kapcsolódó szerződésekben foglaltak teljesítésének
biztosítása;

3.

létesítményüzemeltetés;

4.

elhelyezés biztosítása;

5.

készletezéshez és raktározáshoz kapcsolódó feladatok ellátása;

6.

gépjármű-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása, flottakezelés;

7.

a Társaságnál felmerülő szállítási igények kielégítése;
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8.

14

;

g) társasági és leányvállalati vagyonelemekkel gazdálkodás feladatkörében:
1.

társasági és leányvállalati vagyonelemek apportjának, átvételének menedzsmentje;

2.

portfóliómenedzsment;

3.

a Társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében levő társaságokkal kapcsolatos
tulajdonosi joggyakorlási és vagyongazdálkodási feladatok ellátása a Fővárosi
Önkormányzat Vagyongazdálkodási tervével összhangban;

4.

a társaság vagyonkezelésében és tulajdonában álló társaságok vonatkozásában
minden vagyonkezelői és alapítói nyilvántartási, adminisztrációs feladat ellátása;

5.

vagyongazdálkodás

és

hasznosítás

tervezése

(vagyonelemek

felmérése,

vagyongazdálkodási stratégia kialakítása, éves tervezés);
6.

vagyongazdálkodási nyilvántartás vezetése;

7.

vagyongazdálkodási és hasznosítási feladatok végrehajtása;

h) pótdíj kintlévőség-kezelési feladatkörében a pótdíjra kötelezettek nyilvántartása,
kintlévőségek kezelése és a pótdíjbehajtás hatékonyságának javítása, javaslattétel
fejlesztésre;
15

i)

6.9.

Koordináció és Szabályozás szervezeti egység

98) A Koordináció és Szabályozás szervezeti egységet a koordinációs igazgató vezeti.
99) A Koordináció és Szabályozás szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:
a)

a vezérigazgató napi munkájának teljes körű támogatása;

b) a vezérigazgató általános társaságirányítási feladatkörében felmerülő, illetve a
Koordináció és Szabályozás szervezeti egység ügyviteli munkáinak szervezése és intézése;
c)

felsővezetői megbeszélések, tárgyalások, szakmai értekezletek előkészítése és

megszervezése;
d) a vezérigazgató által meghatározott feladatok végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése,
a felelősök beszámoltatása a teljes munkaszervezet vonatkozásában;
e)

társasági, cégcsoporti stratégia kidolgozásának koordinációjában történő részvétel;
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f)

a Társaság irányítási tevékenységének gyakorlásához szükséges előkészítő, szervező és

adminisztratív feladatok ellátása;
g) a Társaság titkársági, személyi asszisztensi feladatait ellátó munkavállalók munkájának
szakmai összefogása és irányítása;
h) az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság üléseinek, valamint az írásbeli szavazásoknak a
megszervezése, a lebonyolítás szakmai, adminisztratív és technikai támogatása, az ülések
jegyzőkönyvének vezetése, dokumentálása, a meghozott határozatok megszövegezése és
nyilvántartása;
i)

az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a Fővárosi Önkormányzat, illetve a

Városigazgatóság

testületei

elé

terjesztett

előterjesztések

koncepciójának,

illetve

tervezetének koordinálásában, véleményezésében, szakmai előkészítésében való részvétel;
j)

az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a Fővárosi Önkormányzat, illetve a

Városigazgatóság Társaságot érintő testületi határozatai végrehajtásának ellenőrzése;
k)

a Társaság tulajdonában levő cégekkel, a megbízás alapján kezelt társaságokkal, a

Fővárosi Önkormányzat, illetve az állam tulajdonában levő társaságokkal, továbbá a
minisztériumokkal, állami intézményekkel, önkormányzatokkal, a hazai szakmai és társadalmi
egyesületekkel, valamint szervezetekkel való egyeztetések szervezése, illetve az ezen
szervezetekkel való kapcsolattartás koordinációja;
l)

a kerületi polgármesterekkel, önkormányzatokkal történő kapcsolattartás felügyelete és

összehangolása, a kiemelt kerületi ügyek összefogása;
m) a Társaságnál működő folyamatok feltérképezése, dokumentálása, meglévő problémák
definiálása, az aktuális és az elvárt működés közötti eltérések feltárása;
n) a működést érintő fejlesztési javaslatok kidolgozása, a kívánt működés eléréséhez
szükséges akcióterv összeállítása, folyamatmodell kialakítása, a folyamatszakaszok közötti
átadási pontok meghatározása;
o) tevékenység-, hatáskör- és felelősségmátrix készítése;
p) a hatályos jogszabályi környezetnek és az Alapító rendelkezéseinek megfelelő
szabályozási rendszer kialakítása, megvalósítása;
q) a

Társaság

működését

meghatározó

szabályzatok

szabályozási

szempontú

véleményezése, az egységes szabályozási rendszert biztosító szakmai kontroll biztosítása;
r)

a szabályzatok véleményezésének, illetve kibocsátásának koordinálása, felügyelete, a

szabályzatok kihirdetése;
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s)

a szabályzatokat érintő szükséges módosítások, felülvizsgálatok kezdeményezése és

figyelemmel kísérése, nyilvántartás vezetése;
t)

a vezérigazgató feladatkörét érintő, illetve a Koordináció és Szabályozás szervezeti

egység tevékenységéhez kapcsolódó beszámolók, jelentések összeállítása;
u) iratkezeléssel kapcsolatos feladatok személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
kialakítása;
v)

a dokumentum és iratkezelés (érkeztetés, postázás, kézbesítés), illetve az irattározás

(archiválás, betekintések biztosítása, selejtezés, levéltárba adás) rendszerének működtetése;
w) az elektronikus dokumentumkezelő rendszer működtetése;

6.10.

Jog szervezeti egység

100)

A Jog szervezeti egységet a jogi igazgató vezeti.

101)

A Jog szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:

a)

a Társaság jogszerű működésének biztosítása;

b) közszolgáltatási, a közlekedési közszolgáltatási és a feladatellátási tevékenységgel
kapcsolatos általános jogi feladatok ellátása;
c)

cégjogi feladatok ellátása és koordinálása;

d) a szervezetre vonatkozó, kötelező érvényű jognyilatkozatok ellenjegyzése;
e)

jogszabályfigyelés működtetése, valamint az uniós és a hazai jogszabályok értelmezése,

az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosítások kezdeményezése;
f)

beszerzési jelleget nem hordozó szerződések előkészítése (olyan szerződések

előkészítése, amelyekben nem a beszerzési jelleg az elsődleges);
g) a jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések tekintetében teljesítésigazolás és a
szállítói számla kontrollja;
h) a szervezeti egységek, szakterületek igényei szerint közreműködés a szakmai feladatok
jogi hátterének kidolgozásában;
i)

a

Társaság

Igazgatóságának

és

Felügyelőbizottságának

munkaszervezésével,

anyagainak előkészítésével, adminisztrációs feladataival kapcsolatos jogi tevékenység
ellátása;
j)

jogi tanácsadás a Társaság vállalati ügyeiben;

k)

peres és peren kívüli ügyek kezelése, gondoskodás a Társaságot érintő vitás ügyekben a

Társaság jogi képviseletéről, ide értve az Igazgatóság mindenkor hatályos ügyrendje alapján
az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyeket;
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l)

kapcsolattartás a Társaságot képviselő külső ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal;

m) alapítói döntések, előterjesztések jogi koordinációs feladatainak ellátása;
n) közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása;
o) adatvédelmi felelős feladatainak ellátása,
p) hivatalos, eredeti cégdokumentumok tárolása;
q) a Társaság tulajdonában, illetve kezelésében levő társaságokat érintő tulajdonosi
joggyakorlással, egyéb portfólió-menedzsmenttel és vagyongazdálkodással kapcsolatos jogi
feladatok ellátása;
r)

részvétel a közös beszerzési és közbeszerzési stratégia megalkotásában és

végrehajtásában a BKK érdekkörébe tartozó társaságok tekintetében;
s)

közbeszerzési monitoring feladatok ellátása a BKK érdekkörébe tartozó társaságok

tekintetében;
t)

a

közbeszerzésekhez

és

beszerzésekhez

kapcsolódó

szerződések

megírása,

előkészítése, aláíratása;
u) közbeszerzési terv elkészítése;
v)

éves közbeszerzési statisztikai összegzés elkészítése;

w) a Közbeszerzési Hatóság felé hirdetmények feladása, adatszolgáltatás;
x)

közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, közbeszerzési eljárásokat megelőző

helyzet- és piacfelmérés felügyelete;
y)

a

központosított

közbeszerzések

lebonyolítása

a

Közbeszerzési

és

Ellátási

Főigazgatóságon keresztül;
z)

közbeszerzéssel kapcsolatos tanácsadás;

aa) Közbeszerzési Hatóság előtti képviselet;
bb) közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentumok fogadása;
cc) beszerzésekhez és közbeszerzésekhez kapcsolódó egybeszámítási vizsgálat elvégzése;
dd) éven

túli,

pénzügyi

és

gazdálkodási

következményekkel

bíró

éven

túli

kötelezettségvállalások előzetes vizsgálata és jóváhagyatásával kapcsolatos feladatok;
ee) munkajogi

tanácsadás,

munkaügyi

dokumentumok

munkajogi

szempontú

véleményezése/jóváhagyása.

6.11.

Humán Erőforrás szervezeti egység

102)

A Humán Erőforrás szervezeti egységet a humán erőforrás igazgató vezeti.

103)

A Humán Erőforrás szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:
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a)

munkavállalók adminisztrációs ügyeinek intézése;

b) bérek és juttatások elszámolása;
c)

társadalombiztosítási és szociális ellátások kezelése;

d) foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása és adminisztrációja;
e)

mindezen tevékenységekhez kapcsolódó hiteles nyilvántartások vezetése;

f)

ezen tevékenységekhez kapcsolódó információ-szolgáltatás a cég egyes szervezeti

egységei számára;
g) létszámtervezés, bértervezés, bérfejlesztés, bérpolitika kialakítása;
h) az üzleti terv szerinti létszám és bérgazdálkodás kontrollja;
i)

toborzás, kiválasztás lebonyolítása;

j)

humán erőforrás fejlesztési tervek készítése;

k)

oktatás, képzés, szervezetfejlesztés;

l)

teljesítményértékelés menedzsmentje;

m) kapcsolattartás a társaságon belül működő munkavállalói érdekképviseletekkel;
n) munkajogi feladatok előkészítése;
o) belső kommunikációs stratégia kidolgozása, végrehajtása;
p) belső rendezvények szervezése, koordinációja;
q) fórumok rendezése;
r)

16

s)

belső intranet kialakításának koordinációja, tartalmi szerkesztés;

t)

társasági belső kommunikációs tevékenység ellátása;

;

u) javaslattétel a vezérigazgató részére munkáltatói kérdésekben;
v)

közreműködés a Társaság társadalmi felelősségvállalás tevékenységében.

6.12.
104)

Infokommunikációs Szolgáltatások szervezeti egység
Az Infokommunikációs Szolgáltatások szervezeti egységet az informatikai igazgató

vezeti.
105)

Az Infokommunikációs Szolgáltatások szervezeti egység felelősségi körébe tartozó

feladatok:
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a)

Informatikai Stratégia kialakítása és megvalósítása a Társaságra és az irányítása alatt

álló társaságokra;
b) Információbiztonsági Stratégia kialakítása és megvalósítása;
c)

az információbiztonság rendszerének kialakítása, működtetése és fejlesztése;

d) a végfelhasználói infokommunikációs eszközök kivételével a Társaság közvetlen vagy
közvetett tulajdonában lévő infokommunikációs infrastruktúra, irodai, ügyviteli alkalmazások,
rendszerek, illetve az ezeket kiegészítő segédrendszerek működésének és működtetésének
biztosítása, biztonságos üzemeltetése, technikai felügyelete, rendszeres karbantartása,
tervezése és fejlesztése;
e)

a FUTÁR, a Bubi, a behajtási hozzájárulás és a behajtási-várakozási hozzájárulások

kiadásához szükséges elektronikus informatikai rendszer és a TVM – vonatkozó
jogszabályoknak,

különösen

az

adatvédelmi

jogszabályoknak

megfelelő

–

rendszerfelügyeletével, informatikai üzemeltetésével kapcsolatos társasági feladatok ellátása,
adott esetben a fejlesztő és üzemeltető vállalkozóval együttműködve;
f)

az informatikai üzemeltetésben részt vevő alvállalkozók munkájának koordinálása,

szakmai ellenőrzése;
g) az infokommunikációs rendszerek fejlesztésének kezdeményezése, azok tervezési,
megvalósítási és üzemeltetési dokumentációinak elkészítése belső fejlesztések, illetve ezek
véleményezése és elbírálása külső fejlesztések esetén;
h) egyetértési jog gyakorlása az infokommunikációs rendszerek fejlesztése, üzemeltetése
és karbantartása illetve adott esetben ezek befogadása kapcsán, valamint mindazon
beszerzések esetében, amely infokommunikációs eszközellátást, rendszert vagy hálózatot
érint;
i)

minden, BKK infrastruktúrán üzemelő és/vagy a BKK tulajdonában lévő, kiszervezett

üzemeltetésű informatikai kiszolgáló és alkalmazás felügyelete, üzemeltetési dokumentáció
alapján;
j)

a végfelhasználói infokommunikációs eszközök kivételével az infokommunikációs

eszközökkel való egységes gazdálkodás biztosítása;
k)

a felhasználók meghatározott szolgáltatási szinten történő támogatása;

l)

infokommunikációs szolgáltatások és a szolgáltatásokat biztosító eszközök incidenseinek

teljes körű kezelése;
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m) a Társaság infokommunikációs tevékenységével összefüggő beszerzések előkészítése,
kezdeményezése, a műszaki specifikáció elkészítése a megfogalmazott szakmai igények
alapján, a beszerzési, közbeszerzési eljárás és a szerződéskötések támogatása;
n) a BKK irányítása alatt megvalósuló projektek teljes körű informatikai támogatása;
o) az Infokommunikációs Szolgáltatások szervezeti egység által támogatott, felügyelt
beszerzések, fejlesztések, projektek esetében a teljesítések kontrollja;
p) a BKK és a BKK érdekkörébe tartozó társaságok honlapjának fejlesztése, üzemeltetése,
együttműködve a Kereskedelem szervezeti egységgel;
q) a BKK és a BKK érdekkörébe tartozó társaságok térinformatikai rendszereinek tervezése,
kialakítása és karbantartása, együttműködve a társaságokkal;
r)

a BKK adattárházának és információs rendszereinek tervezése, kialakítása és

karbantartása;
s)

a BKK adatvagyonának felmérése és karbantartása;

t)

az internetes kommunikációt és közösségi médiát kiszolgáló tájékoztatási rendszerek

folyamatos működtetése;
u) informatikai kérdésekben érkező külső megkeresések válaszadásának koordinálása;
v)

visszaélések informatikai szempontú vizsgálata, a vizsgálatok koordinálása;

w) a BKK mindenkori székhelyén, fióktelepein és bérleményeiben működő beléptető- és
kamerarendszereinek üzemeltetése;
x)

a BKK mindenkori székhelyének, fióktelepeinek és bérleményeinek informatikai

szempontból történő megfelelőségi vizsgálata;
y)

részvétel a jegy- és bérletértékesítés technológiai stratégiájának kialakításában;

z)

részvétel a jegy- és bérletértékesítési részterületek technológiai céljainak kijelölésében;

aa) részvétel

az

értékesítéssel

kapcsolatos

informatikai

rendszerek

fejlesztésének

meghatározásában;
bb) részvétel az elektronikus jegyrendszer projekt végrehajtásában.

6.13.

Biztonság szervezeti egység

106)

A Biztonság szervezeti egységet a biztonsági igazgató vezeti.

107)

A Biztonság szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:

a)

gazdaságbiztonsági védelmi feladatok ellátása;

b) a Társaság üzleti céljai megvalósításának védelme;
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c)

a

Társaság

informatikai

rendszerei

zártságának

és

információbiztonsági

megfelelőségének monitorozása, a Társaság üzleti titkainak megőrzésében, az információ- és
adatvédelmi

tevékenység

megszervezésében,

valamint

a

biztonsági

incidensek

kivizsgálásában történő közreműködés;
d) intézményi-, szervezeti- és vagyonvédelem ellátása;
e)

üzemeltetésfelügyelet, élőerős őrzés, beléptetőrendszer irányítása, éberségi ellenőrzések

lefolytatása;
f)

a bekövetkezett események elemzése, folyamatos értékelése a biztonsági stratégia

hatékonyságának fokozásáért;
g) kezelt és felhasznált források, különböző támogatások, közbeszerzési eljárások során
felmerülő

érdeksérelmek,

jogellenes

cselekmények

megelőzése,

felderítése,

megakadályozása;
h) együttműködés külső és belső szervekkel, intézményekkel a biztonság fokozása
érdekében;
i)

más, hasonló hatáskörrel rendelkező stratégiai cégekkel történő együttműködés,

tapasztalatok közös értékelése, felhasználása;
j)

döntéselőkészítési folyamatok kockázatelemzése;

k)

gazdaságbiztonsági vonatkozású adat- és információvédelem ellátása;

l)

hazai és nemzetközi biztonságvédelmi tendenciák elemzése, új irányok, célterületek

kijelölése, feladatok megjelölése;
m) rendkívüli

és

válsághelyzettel

összefüggő

és

minősített

időszak

feladatainak

koordinálása;
n) kritikus infrastruktúravédelem, pandémiás időszak tervezése, polgári védelmi és
katasztrófavédelmi feladatok koordinálása;
o) biztonsági kérdésekben érkező külső megkeresésekre történő válaszadás koordinálása;
p) visszaélések biztonsági szempontú vizsgálata, a vizsgálatok koordinálása;
q) a munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonbiztonsági tevékenység irányítása;
r)

a biztonsági tevékenységgel összefüggő beszerzések kezdeményezése, műszaki

specifikációk készítése, a beszerzési és a szerződéskötési folyamat támogatása;
s)

városi közösségi közlekedés üzemeltetésével összefüggő vagyonvédelmi feladatok

támogatása, koordinálása;
t)

vagyonvédelmi kockázatelemzés, eszközök, műtárgyak károkozás elleni védelmének

koordinálása;
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u) díjtermékek értékesítésével, ellenőrzésével kapcsolatos biztonsági kockázatok feltárása,
megszüntetésének koordinálása.

6.14.
108)

Belső Ellenőrzés szervezeti egység
A Belső Ellenőrzés szervezeti egység a Felügyelőbizottság szakmai felügyelete és a

vezérigazgató irányítása alatt áll.
109)

A Belső Ellenőrzés szervezeti egységet a belső ellenőrzési vezető vezeti.

110)

A Belső Ellenőrzés szervezeti egység felelősségi körébe tartozó feladatok:

a)

a belső ellenőrzési munkaterv javaslatának elkészítése;

b) a szervezeti egységek, tevékenységek, munkafolyamatok "audit", pénzügyi-gazdasági,
szabályszerűségi és teljesítményvizsgálata a munkatervben rögzítettek és a vezérigazgató,
illetve a Felügyelőbizottság elrendelése alapján;
c)

az ellenőrzési rendszer egyéb elemeinek – vezetői ellenőrzés, folyamatba épített

ellenőrzés – működtetésére történő javaslattétel a belső ellenőrzések és a Belső Ellenőrzés
szervezeti egység által folytatott tanácsadói tevékenység keretében;
d) a Fővárosi Önkormányzat és az Állami Számvevőszék ellenőrzése során tett
megállapítások és javaslatok figyelembevétele a belső ellenőrzéseknél;
e)

az ellenőrzések javaslatai alapján intézkedési tervek készítése és ezek végrehajtásáról a

Felügyelőbizottság tájékoztatása;
f)

tevékenységéről évente beszámoló készítése a Felügyelőbizottság részére.
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7.
111)

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK
Rendkívüli eseménynek minősül különösen a természeti katasztrófa, elemi csapás,

bármilyen eredetű tűz, robbantással, egyéb erőszakos cselekménnyel való fenyegetés, amely
a Társaságnak anyagi, erkölcsi hátrányt okoz, a rendeltetésszerű, zavartalan működést
gátolja, a hatályos jogrendbe, valamint a belső szabályozásokba ütközik.
112)

A rendkívüli események esetén szükséges teendőket, illetve a munkavállalók

vonatkozó kötelezettségeit külön szabályzat tartalmazza.
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8.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

113)

A jelen szabályzat 2015. június 1-jén lép hatályba.

114)

17

115)

A jelen szabályzat elkészítéséért, valamint a BKK Budapesti Közlekedési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályzatkezelési rendjéről szóló 16/2014. sz.
Vezérigazgatói utasítás 113) pontja szerinti, továbbá soron kívüli felülvizsgálatáért a
szabályozási vezető a felelős.
Budapest, 2015. május 26.

Dr. Dabóczi Kálmán s.k.
vezérigazgató

SZIGNÓK

17

Előkészítő szakterület/szervezeti

További érintett

További érintett

egység

szakterület/szervezeti egység

szakterület/szervezeti egység

Aláírás/bélyegző helye

Aláírás/bélyegző helye

Aláírás/bélyegző helye

Gazdaság

Jog

Szabályozás

Aláírás/bélyegző helye

Aláírás/bélyegző helye

Aláírás/bélyegző helye

Hatályon kívül helyezte a 36/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás. Hatálytalan 2015. október 1-jétől.
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