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B/5. Üzemfenntartási osztályvezető 

Jogállása: 

A gazdasági igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik, a 
munkakör ellátásához nemzetbiztonsági bevizsgálás szükséges. 

Hatásköre: 

energiafelhasználási, biztosítási, és üzemfenntartási kérdésekben operatív 
intézkedések kiadása, határidők meghatározása, egyes feladatok előbbre 
sorolása a fenntartási terület vonatkozásában; 

az energiagazdálkodás érdekében a társaság egészére vonatkozóan egyes 
energiaféleségek volumenének meghatározása, javaslattétel az energiaféle
ségek arányának megváltoztatására, az energia-túlfogyasztási csúcsok ki
alakulásának megakadályozása; 

a munkavédelmi jegyzőkönyvben tevékenységét érintő hiányosságok opera
tív megoldása a társaság egész területén; 

az utalványozási és engedélyezési jogosultságát, valamint a számlák 
záradékolási kötelezettségét a mindenkor hatályos, idevonatkozó ve
zérigazgatói intézkedés tartalmazza; 

az irányítása alá tartozó dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogkör 
gyakorlása (a kizárólag vezérigazgatót illető jogosultságok kivételével). 

Feladata: 

a társaság használatában lévő ingatlanok nyilvántartása, azok biztosítása, 
a terület kezelési és karbantarttatási tevékenységeinek koordinálása; 

a társaság működéséhez szükséges anyag- és eszközellátási feladatok be
szerzésének szervezése, végrehajtásának ellenőrzése; 

a társaság éves és távlati beruházási és épület, építmény fenntartási tervei
nek készítésében való közreműködés; 

az energiahordozók felhasználásával történő ésszerű gazdálkodás; 

a szolgáltató vállalatokkal való együttműködés kialakítása és fenntartása; 

munkavédelmi jegyzőkönyvekben felsorolt hiányosságok megszüntetése; 

az energiahálózatok és fogyasztók dokumentációinak, adatainak naprakész 
vezetése, adatszolgáltatás; 

az irányítása alá tartozó területre vonatkozó biztonsági rendszabályok, belső 
szabályzatok és előírások betartásáról való gondoskodás; 

az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírásának elkészítése és az 
abban foglaltak érvényesítése; 

a társaság zavartalan működéséhez szükséges szállítási, belső és külső 
anyagszállítási feladatok szervezése, irányítása; 
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