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IGAZGATÓ

(1 + 79 = 80 fő + 1 fő saját bevétel)

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓ

(1 + 31 = 32 fő)

BESZERZÉSI és IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Beszerzési és igazgatási osztályvezető

(1 + 11 = 12 fő)

BESZERZÉSI CSOPORT

Beszerzési csoportvezető

(1 + 4 = 5 fő)

Közbeszerzési referens

(1 fő)

Közbeszerzési ügyintéző

(1 fő)

Beszerzési ügyintéző

(1fő)

Gépkocsi vezető, gépjármű 
ügyintéző

(1 fő)

IGAZGATÁSI CSOPORT

Igazgatási csoportvezető

(1 + 5 = 6 fő)

Rendszergazda

(1 fő)

Titkárnő, 
ügyfélszolgálati előadó

(3 fő)

Takarító

(1fő)

MŰSZAKI ÉS ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

műszaki és üzemeltetési osztályvezető

(1 + 18 = 19 fő)

KARBANTARTÁSI CSOPORT

Karbantartási csoportvezető

(1 + 12 = 13 fő)

Műszaki és üzemeltetési
előadó

(1 fő)

Karbantartó

(11 fő)

Épületgépész műszaki ellenőr 
és műszaki ügyintéző

((1 fő)

Épületvillamossági műszaki 
ellenőr és műszaki ügyintéző 

(1fő)

Építési műszaki ellenőr és 
általános műszaki ügyintéző

(1 fő)

Műszaki ügyintéző 

(1 fő)

Energetikai és általános
műszaki ügyintéző

(1 fő)

GAZDASÁGI IGAZGATÓ

(1 + 44 = 45 fő + 1 fő saját bevétel)

KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY

Költségvetési osztály vezető

(1 + 23 = 24  fő)

PÉNZÜGYI CSOPORT

Pénzügyi csoport vezető

(1 + 9 = 10 fő)

Számlaellenőr, egyéb
ügyintéző

(3 fő)

Bankkivonat feldolgozó, pénzügyi 
előadó

(1 fő)

Közüzemi nyílvántartó és 
főelőadó

(1 fő)

Általános pénzügyi főelőadó

(1 fő)

Főpénztáros

(1 fő)

Bankki ügyintéző
és feldolgozó

(1 fő)

Kötelezettségvállalás 
nyílvántartó, egyéb ügyintéző

(1 fő)

SZÁMVITELI CSOPORT

Számviteli csoport vezető

(1 + 5 = 6 fő)

Főkönyvi könyvelő (gazdasági 
főelőadó)

(1 fő)

Kontírozó és értékönyvelő

(2 fő)

Kontírozó és bérkönyvelő, 
egyéb ügyintéző

(1 fő)

Kontírozó és kötelezettségvállalás 
könyvelő

(1 fő)

MŰVELŐDÉSI HÁZAK GAZDASÁGI
CSOPORTJA

Művelődési házak gazdasági 
csoportvezető

(1 + 2 = 3 fő)

Gazdasági ügyintéző

(2 fő)

Előirányzat könyvelő (gazdasági 
főelőadó)

(1 fő)

Költségvetési referens (gazdasági 
főelőadó)

(1 fő)
Személyzeti és munkaügyi főelőadó

(2 fő)

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

Gazdálkodási osztályvezető*

(1 + 18 = 19 fő + 1 fő saját bevétel)

KÖZÉTKEZTETÉSI CSOPORT

Közétkeztetési csoportvezető

(1 + 13 = 14 fő + 1 fő saját bevétel)

Közéteztetési (egyéb) 
ügyintéző

(1 fő)

Közétkeztetési nyílvántartó és 
ellenőr, egyéb ügyintéző

(1 fő)

Közétkeztetési nyílvántartó, 
egyéb ügyintéző

(1 fő)

Közétkeztetési ellenőr, egyéb 
ügyintéző

(1 fő saját bevételből)

Közétkkeztetési mozgó 
pénzkezelő, egyéb ügyintéző

(6 fő)

Közétkeztetési ügyfélszolgálati 
egyéb ügyintéző

(3 fő)

Közétkeztetési nyílvántartó és 
egyéb ügyintéző

(1 fő)

LELTÁROZÁSI
ÉS ESZKÖZ NYÍLVÁNTARTÓ CSOPORT

Leltározási és eszköz nyílvántartó 
csoportvezető

(1 + 3 = 4 fő)

Eszköznyílvántartó és leltározó,
egyéb ügyintéző

(3 fő)

Kontroller

(1 fő)

BELSŐELLENŐRZÉSI CSOPORT

Belső ellenőrzési csoportvezető 

( 1 + 1 = 2 fő) 

Belső ellenőr

(1 fő)


