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1 Bevezető 

A kórokozó 

A koronavírusok lipid burokkal rendelkező, egyszálú RNS vírusok. Embert és számos állatfajt 
képesek megbetegíteni, jellemzően madarakat és emlősöket, mint például tevéket, 
macskákat, denevéreket. A koronavírusok zoonózisok1, képesek állatról emberre terjedni. 
Jelenleg hét koronavírusról ismert, hogy képes humán fertőzéseket és megbetegedések is 
előidézni. A koronavírus fertőzések okozta megbetegedések változó súlyosságúak lehetnek, a 
hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig. Négy humán koronavírus általában 
enyhe- mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoz, míg a Közel-Keleti légúti koronavírus 
(MERS-CoV) és a súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus (SARS-CoV) súlyos, akár 
életveszélyes légúti megbetegedésekhez is vezethet. (A SARS-CoV okozta további humán 
megbetegedések kialakulását a 2003. évi járványügyi intézkedések sikeresen 
megakadályozták.) 

A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében egy újonnan kialakult, a 
béta-koronavírusok családjába tartozó vírust azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 
2020. február 12. napjától „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2” (SARS-CoV-
2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease 
2019), melynek rövidített változata a COVID-19. 

A fertőzés forrása 

A fertőzés forrása jelenleg ismeretlen. A kezdeti esetek közös epidemiológiai2 kapcsolata a 
vuhani tengeri és élő állat piaccal erősen valószínűsíti egy ott előforduló állat, mint zoonótikus 
forrás szerepét a koronavírus járvány kialakulásában. Feltehetően ezen állatfaj segítségével 
jutott át a koronavírus a denevérekből az emberbe. Az új koronavírus emberről-emberre 
történő terjedését igazolták: ember is lehet a fertőző forrás. 

A terjedés módja 

Az emberről-emberre történő terjedés jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött 
váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. 

Lappangási idő 

A jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-12 nap). 

Az eddigi adatok alapján a fertőzőképesség a tünetek meglétekor a legnagyobb, de jelenlegi 
ismereteink szerint nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy fertőzőképesség előfordulhat 

                                            
1 Zoonózis: állatról emberre történő fertőző betegség  
2 Epidemiológia: járványtan. A betegségek elterjedésének statisztikai vizsgálatával foglalkozó orvosi 
tudományág. 
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a megbetegedés kezdete előtt is. Valószínűleg a tünetek súlyosságával arányos a 
fertőzőképesség. 

Fontosabb tünetek 

A megbetegedés lázzal, köhögéssel, nehézlégzéssel, tüdőgyulladásra jellemző radiológiai 
eltérésekkel szaglás, ízérzés zavarral, hányással jár. A megbetegedés megnyilvánulhat enyhe, 
közepes és súlyos tünetekkel, ideértve a tüdőgyulladást, az akut légúti distressz3 szindrómát 
(ARDS), a szepszist4 és a szeptikus sokkot5, többszervi elégtelenséget. A megbetegedések 80%-
a enyhe formában jelentkezik. Az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: WHO) eddigi 
adatai szerint a halálozási arány meghaladta a 9%-ot. 

A fertőzőképesség tartama nem ismert 

A koronavírus járvány egészségügyi jellege mellett további dimenziók is jelentkeznek, ezek 
pedig a lakosság létfenntartásával, az állam, és a nemzetgazdaság működése szempontjából 
alapvető szolgáltatások fennmaradásával kapcsolatosak. Jelen dokumentum behatóan 
foglalkozik a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
BKV Zrt. vagy Társaság) munkavállalóin keresztül a lakosság számára nyújtandó szolgáltatások 
– a mindenkori körülményekhez igazodó szintű – fenntarthatóságának vizsgálatával. 

Budapesten, és annak vonzáskörzetében élők jelentős hányada napi szinten – munkába, 
iskolába járásra - veszi igénybe a tömegközlekedést. Tudjuk, hogy a koronavírus járvány 
terjedésének egyik legideálisabb közege sok ember összezártsága, amely jellemző a közösségi 
közlekedésre. Budapesten, és az agglomerációs körzetben lakók utaztatásában a BKV Zrt. 
működőképessége kiemelt jelentőségű.  

Azért, hogy az utazóközönségnek folyamatos szolgáltatást tudjunk biztosítani, még egy 
esetlegesen bekövetkező újabb koronavírus járvány időszakot megelőzően is, szem előtt kell 
tartanunk a saját munkavállalóink egészségének megőrzését, ezért már a megelőzés 
időszakában is céltudatosan kell eljárnunk. 

Jelen terv a WHO ajánlásai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: 
NNK) koronavírus járvánnyal kapcsolatban kiadott eljárásrendje alapján készült.  
 
 A Főváros szempontjából stratégiai jelentőségű vállalatok, így Társaságunk feladata is a 
munkavállalóink egészségének megőrzése, a koronavírus járvány terjedésének lassítása 
elsősorban a javasolt és elrendelt szabályok betartásával, és védőfelszereléssel. Amennyiben 
majd rendelkezésre áll, antiviriális szerek kerülhetnek alkalmazásra. 

                                            
3 Distressz: olyan magas stressz szint, amelynél már csak a stressz negatív hatásai jelentkeznek. 
4 Szepszis vagy vérmérgezés: az egész szervezetet érintő, összetett, különböző szerv- és 
sejtrendszereket érintő folyamatok eredményeként kialakult tünetegyüttes, amelynek súlyos formája 
a beteg halálához is vezethet 
5 Szeptikus sokk: olyan állapot, melyben a szepszis következményeként a vérnyomás életveszélyesen 
alacsony szintre süllyed. 
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A koronavírus járvány folyamata 6 fázisra osztotta fel, melyet az 1. számú melléklet 
részletesen tartalmaz. A 2009-es H1N1 vírus idején létrejött Magyarországi Pandémiás 
Bizottság a vállalatok számára készített iránymutatása szerint Pandémiás Tervező Csoport 
felállítását ajánlotta, mely részt vesz a felkészülésben, majd a koronavírus járvány 6. fázis 6/e 
szintjén a menedzsmentből megalakuló Krízis Kezelő Csoport (a továbbiakban: KKCS) 
munkáját segíti. Ezt az ajánlást a rendelkezésre álló egyéb információk hiányában jelen 
esetben is irányadónak tekintjük, a koronavírussal kapcsolatos Nemzeti Pandémiás Terv 
megjelenéséig. Amennyiben a Nemzeti Pandémiás Terv megjelenik, jelen Pandémiás Terv 
igény, illetve szükség esetén annak megfelelően átdolgozásra kerül. 
  

A KKCS feladata a fázisonként meghatározott teendők írásba rögzítése és kiadása, annak 
végrehajtásának figyelemmel kísérése. Amennyiben valamilyen kérdésben a KKCS saját 
hatáskörében dönteni nem tud, akkor a Társasági Operatív Törzs elé terjeszti a problémát, aki 
a probléma áttekintését követően dönt.  

A fokozatos és hatékony intézkedéssorozat végrehajtása érdekében az előkészítésben a 
Pandémiás Tervező Csoport, majd a végrehajtásban a KKCS által meghatározott és 
összehangolt feladatokat kell elvégezni. 
 

1.1 A terv célja 
 
A terv célja a koronavírus járvány következő hullámára való felkészülés, illetve annak 
bekövetkezése esetén a követendő eljárásrend meghatározása, elterjedésének és negatív 
hatásainak mérséklése, a munkavállalók egészségvédelme, végső soron a közösségi 
közlekedés folytonosságának fenntartása. 
  
A BKV Zrt.-nek is fel kell készülnie arra, hogy egy elhúzódó és jelentős létszámhiányt és állami, 
valamint önkormányzati szintű korlátozásokat okozó koronavírus járvány esetén is képes 
legyen a közösségi közlekedési szolgáltatást megrendelő elvárásainak megfelelően az 
alapvető, a kritikus szolgáltatási feladatok még elégséges szintű fenntartására.  
 
Jelen terv egy ilyen helyzetben ad alapot a kritikus szolgáltatások – a mindenkori 
körülményekhez igazodó maximális szintű – fenntarthatóságának biztosításához. 
 

1.2 A terv részletes célkitűzése 
 
Miután nem egy szokásos, szezonális járványra, hanem egy nagyméretű, a társadalom és a 
nemzetgazdaság megrendítésére képes koronavírus járvány esetére, illetve kezelésére kell 
ismételten felkészülnünk, a cél nem az összes megszokott szolgáltatás utolsó pillanatig történő 
fenntartása, hanem a budapesti lakosság és az ellátórendszer működtetése szempontjából 
szükséges szolgáltatások minden lehetséges eszközzel történő biztosítása. 
 
E célból azonosítani kell a szükséges szolgáltatást végző minden munkavállalót, valamint azon 
szakágak dolgozóit, akik a szolgáltatások alapszinten történő fenntartásához mindenképp 
szükségesek. 
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A koronavírus járvány során a BKV Zrt. szervezeti egységeinek a szolgáltatások fenntartására, 
és az ehhez nélkülözhetetlen munkavállalók védelmére kell koncentrálniuk.  
 
A koronavírus járványt megelőző időszakban felkészülve a feladatokra, létrehozásra került a 
1. Pandémiás Tervező Csoport (2. számú melléklet), melynek feladatai: 

1. A felkészülési és cselekvési tervek elkészítése. 
2. A szükséges szervezési előkészületek és intézkedések megtétele a megfelelő 

készültségi állapot elérése céljából. Oktatás, képzés, felkészítés megszervezése. 
2. A KKCS (2. számú melléklet) e dokumentum felhasználásával került létrehozásra, amely 

felülvizsgálja, végrehajtja és végrehajttatja a tervben meghatározott intézkedéseket. 
Krízis Kezelő Csoport feladatai a következők: 

1. A krízis kezelése. 
2. Közreműködés a helyreállításban. 

 

2 Feladatok és felelősségek fázisonként 
 

2.1 A riasztás időszaka 
 
 
(Non-invasive prenatal test (a továbbiakban: NIPT) 2.-3., 4. és 5. fázis))  
 
2.- 3. fázis 
 
A koronavírus járványhelyzetre felkészülve a KKCS áttekinti a hatályban lévő Koronavírus 
Pandémiás Tervet és a rendelkezésre álló információk és a tapasztalatok alapján, amennyiben 
szükséges módosítja. A KKCS előkészületeket tesz a koronavírus járványhelyzet második 
hullámának esetleges megelőzésére, bekövetkezés esetén meghozza a szükséges döntéseket.    
 

4. fázis  
 
Emberről emberre történő korlátozott terjedés következtében az emberi megbetegedések 
csupán kis gócokban jelentkeznek, a terjedés igen kis területre korlátozódik.   
 

5. fázis  
 
Az emberi megbetegedések nagyobb gócokban jelentkeznek, de a fertőzés még mindig csak 
kis területre korlátozódik.  
 

2.2 Pandémiás időszak 
 

NIPT 6. Fázis 6/a szint: az új koronavírus altípus terjedése abban az országban, ahol kialakult 
(Kína), 
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NIPT 6. Fázis 6/b szint: az új koronavírus más országban is megjelenik 
 
 
NIPT 6. Fázis 6/c. szint: az új koronavírus Európában is megjelenik  
 
NIPT 6. Fázis 6/d. szint: az új koronavírus által okozott igazolt megbetegedések megjelenése 
Magyarországon 
 

Általános feladatok: 
 

o tájékozódás az NNK, illetve a felhatalmazott állami szervezetek által meghatározott 
feladatokhoz történő igazodás érdekében, 

o munkavállalók tájékoztatása figyelemfelkeltő kommunikációk formájában, 
o kritikus területen dolgozó munkavállalók beazonosítása, a részükre biztosítandó 

védőfelszerelések rendelkezésre állásának felmérése, a későbbi kiosztás előzetes 
megtervezése-, és megszervezése (járművezetők, valamint utasforgalommal 
közvetlenül érintkezők stb.)  

o a (napi üzemszerű működésnél nagyobb mértéket igénylő) fertőtlenítendő munkahelyi 
– és utasforgalmi területek, járművek körének és a rendelkezésre álló szerződések 
összhangjának felmérése, a szükséges többletkapacitás rendelkezésre állásának 
előkészítése, 

o szigorítani kell a prevenciós óvintézkedéseket. 
 
A társasági kommunikációért felelős vezető (társasági kapcsolatok irodavezető) vagy annak 
megbízottja és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató vezetője együttműködve alakítják ki az 
munkavállalóknak szóló egyértelmű és következetes kommunikációt. 
 

NIPT 6. Fázis 6/e. szint Az új vírus Magyarországon regionális járványt okoz  
 
Általános feladatok: 
 

o a Társaság vezérigazgatója a nem kulcsfontosságú munkavállalói kör esetében a 
jogszabályi keretek között távmunkavégzésre, valamint home office munkavégzésre 
szólíthat fel, 

o a szűkített és a zavarmentes működéshez, az utasforgalom lebonyolításhoz szükséges 
kulcsfontosságú munkavállalók meghatározása a szükséges antivirális szerek 
mennyisége szempontjából,  

o a nem létszükségletű felújítások, bővítések gyakorlati kivitelezésének felfüggesztése, 
elhalasztása. 
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A Társaság, azon belül elsődlegesen a KKCS feladata: 
 

o tájékozódás az NNK, illetve a felhatalmazott állami szervezetek által meghatározott 
feladatokhoz történő igazodás érdekében, 

o a kritikus területek munkavállalói létszámának felmérése, előzetes terv készítése az 
esetleges munkaerő kiesés helyettesítésére, javasolt pótlására, 

o döntés előkészítése az egyéni védőeszközök beszerzésének ütemezéséről, 
o az egészségügyi hatóságok rendelkezéseivel összhangban a szükséges fertőtlenítők és 

védőeszközök beszerzésének és elosztási rendjének meghatározása,  
o a távmunkavégzés, Home Office szabályok lehetőségeinek felülvizsgálata a jogszabályi 

lehetőségek függvényében, 
o rendelkezés kidolgozása a munkába járás körülményeinek és feltételeinek 

szabályozásáról, 
o a társasági gépjárműpark magáncélú használati lehetőségeinek vizsgálata,  
o a Társaság rendkívüli helyzetek megoldására mozgósítható anyagi lehetőségeinek 

felmérése. 
 

A KKCS megvalósítja a részletes akcióterveket, foglalkozik a napi szintű kérdésekkel, helyi 
intézkedéseket hoz, a helyi hatóságokkal együttműködik, és azokkal egyeztet. A Társasági 
Kapcsolatok Iroda felelős minden szervezeti egységhez eljuttatni az egyértelmű és 
következetes tájékoztatásokat. 
 
NIPT 6. Fázis 6/f. szint: Az új vírus Magyarországon országos járványt okoz 
 
Általános feladatok:  

o a Társaság vezérigazgatója a nem kulcsfontosságú munkavállalói kör esetében, illetve 
a kulcsfontosságú, de személyes jelenlétet nem igénylő munkakörökben munkát végző 
munkavállalóknak távmunkavégzést rendel el,  

o az eddigi intézkedések áttekintése (megvalósultak-e és eredményesek voltak-e a 
tervezett intézkedések), 

o a kiadott felsőbb szabályozások áttekintése, a Társaságra nézve kötelező érvényű 
rendelkezések átvétele, bevezetése.  

 
Időszerűen végrehajtandó feladatok:  

o egy szűkített és a zavarmentes működéshez mindenképpen szükséges alkalmazotti kör 
meghatározása az egészségügyi maszkok mennyisége szempontjából, figyelembe véve 
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: BKK Zrt.) által megrendelt teljesítményt, 

o egyéni védőeszközök kötelező használatának elrendelése, szájmaszk ismételt viselése 
javasolt a napi fertőzötti esetszámok jelentős emelkedése esetén, 

o munkavállalók munkahelyi érintkezésének minimalizálása, 
o a fertőző forrás, vagy betegséggyanús személy azonnali kivonása a munkából, 
o betegek elkülönítése elszállításig, 
o fertőtlenítés az NNK útmutatásai alapján, 
o fertőző hulladékok megfelelő kezelése, 
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o amennyiben rendelkezésre áll a védőoltások beadásának előkészítése, megszervezése, 
az NNK iránymutatása alapján, az NNK által rendelkezésre bocsátott oltóanyag 
mennyiség függvényében, a korábban meghatározott prioritások figyelembevételével. 
A koronavírus oltóanyag megérkezése után az oltóorvosok (ilyenek lesznek a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál lévő orvosok is), az oltási tervnek megfelelően, 
az 5. számú mellékletben szerepeltetett telephelyeken folytatják a munkavállalók 
oltását, ezzel összhangban a foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosító szolgáltató 
felkészülése a központi és területi rendelőkben a tömeges oltások beadására, 

o a fertőzöttek, vagy fertőzés-gyanús személyek számára megfelelő karantén kialakítási 
lehetőségeinek pontosítása a végállomási tartózkodókban, kocsiszínekben, figyelembe 
véve a hatóság által előírtakat (8. számú melléklet), amennyiben a fertőzött személy 
elhagyja a helyiséget, annak fertőtlenítése,  

o közösségi érintkezések korlátozása, a Társaságon belüli tömegrendezvények (előadás, 
értekezlet, gyűlés, oktatás-továbbképzés, ünnepség, sportrendezvény stb.) 
felfüggesztése, egyéb módon történő kiváltása. 

o A veszélyhelyzeti működés elrendelése az érintett területeken: 
▪ az üzemi konyhák, étkezők ideiglenes bezárása, (a szerződésesek is), 
▪ értekezletek, több munkavállaló személyes jelenlétét igénylő tevékenységek 

tilalma, mobilkommunikációs és internet alapú kommunikációra történő 
átalakítása (kivétel a csökkentett szolgáltatás biztosításához szükséges 
csoportmunka), 

▪ az irányítás és a kapcsolattartás telefonon, internetes valós idejű share-
programokkal, vagy videó-konferencián keresztül történő lebonyolítása. 

o Ügyfélszolgálat, kereskedelem:  
▪ a személyes ügyfélfogadás szüneteltetése,  
▪ a személyes kontaktust igénylő kereskedelmi tevékenység szüneteltetése (jegy 

és bérletértékesítés), 
▪ az ügyféllátogatások szüneteltetése,  
▪ a számlázás folytonosságának biztosítása.  

o Vagyonvédelem: 
▪ minden telephelyen egy önálló raktárhelyiség kijelölése, ahol a fertőtlenítő 

szerek, vegyszerek, védőeszközök, áramfejlesztők stb. tárolását meg lehet 
oldani, 

▪ a telephelyre beengedhető személyek névsorának, valamint a beengedhető 
gépjárművek rendszámait tartalmazó lista összeállítása. 

o Bérszámfejtés: 
▪ a bérszámfejtési feladatok távmunkában történő elvégzésének biztosítása.  

o A foglalkozás-egészségügy további feladatai: 
▪ az orvosi rendelőben a járvánnyal össze nem függő tevékenységeket 

szüneteltetni kell, 
▪ foglalkozás-egészségügyi ellátás időpont előjegyzéssel működtethető, 
▪ orvosi rendelőkben a szájmaszk viselése és a távolságtartás kötelező, melyre 

figyelemfelhívó plakát kihelyezése indokolt. 
o A kulcsfontosságú munkavállalók számára egyéni közlekedési módszerekkel (gépkocsi, 

kerékpár, gyalogos közlekedés) történő munkába járás elrendelése, -felszabadítva ez 
által a tömegközlekedés kapacitását a közösségi közlekedést igénybe vevők részére-, a 
munkába járásának biztosítása érdekében – amennyiben a Társaság területén nem áll 
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rendelkezésre elégséges mennyiségű parkolóhely – kezdeményezni kell a BKV Zrt. 
érintett objektumának közeléből a többi parkoló gépjármű kitiltásának, esetleges 
elszállításának elrendelését, 

o a BKK Zrt. által meghatározott teljesítmény biztosítása, 
o egyéni védőeszközök (alkoholos lemosók, maszkok, kesztyűk) központi szétosztása a 

szervezeti egységek között a BKK Zrt. által meghatározott szolgáltatáshoz szükséges 
létszám összetétele és száma alapján, 

o a helyettesítési rend kidolgozása a szervezeti egységekkel, és azok megküldése a Jogi 
és Humánpolitikai Igazgatóságnak és a munkáltatói jogkörgyakorlóknak. 
Vírushelyzetben mindenki köteles a helyetteseit folyamatosan tájékoztatni, az 
elektronikus levelezéseket részükre is megküldeni, 

o a Fővárosi Önkormányzat által elvárt, a BKK Zrt. által megrendelt szolgáltatás 
biztosításához szükséges munkakörökben dolgozók tájékoztatása, felkészítése: 

▪ a szolgáltatás tartalmáról, 
▪ az egység helyettesítés rendjéről, 
▪ a személyre szabott feladatokról egészségügyi vészhelyzet során, 
▪ egyéni védőeszközök használatáról, 
▪ a különböző helyzetekben tanúsítandó magatartási szabályokról, 
▪ oktatási tájékoztató anyagok, plakátok elkészítését követően azok kiosztása. 

o Az alaptevékenység ellátásához szükséges anyagokból és eszközökből biztonsági 
tartalék (havária) készletek felhalmozása, a meglevő készletek növelése. Legalább két 
hónapra való tartalék képzése, 

o fokozott gondoskodás a koronavírus járványhelyzethez kapcsolódó veszélyes hulladék 
elkülönítéséről, és mihamarabbi elszállításáról, mely a foglakozás-egészségügyi 
szolgáltató feladata, 

o valamennyi telephelyen gondoskodni kell a megfelelő létszámú takarító személyzetről 
a megnövekedett feladatok ellátásához, amely igényt a Társaság ad meg, a megfelelő 
létszám biztosítása a szolgáltató feladata, 

o a koronavírus járványhelyzet függvényében a szellőző és klímarendszerek működési 
körülményeinek áttekintése, 

o a járművezetők védelmében a szükséges intézkedések bevezetése (pl.: kordonozás 
bevezetése, a járművezetői jegyértékesítés és/vagy az első ajtós felszállás 
felfüggesztése). 

 
Ki kell jelölni azokat a szakembereket, akik az NNK erre vonatkozó engedélye, illetve utasítása 
esetén, felelősek a BKV Zrt. részére esetlegesen rendelkezésre álló antivirális készítmények 
Társaságon belüli kiszállításáért.  
Az egészségügyi szakemberek biztosítják az érintett személyekre vonatkozó iránymutatásokat.  
 
A Kormány általi elrendelés esetén:  

o a Fővárosi Önkormányzat intézkedik a helyi tömegközlekedés leállításáról (kivéve a 
védekezéshez szükséges járatokat) a fertőzés csökkentése érdekében,  

o a csökkentett szolgáltatások folyamatos, és biztonságos ellátása a vonatkozó 
jogszabályok és belső normák elvárásainak megfelelően, 

o az országos koronavírus járványügyi intézkedéssel összhangban a megrendelt 
szolgáltatáshoz szükséges létszámon kívül egyéb munkavállalók esetében a 
munkavállalók mentesülnek a munkavégzési, vagy rendelkezésre állási kötelezettség 
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alól és az erre az időre a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, vagy attól pozitív 
irányban eltérően a Társaság, vagy a Tulajdonosi rendelkezései szerinti juttatásban 
részesülnek.  

 
A Kormány és a Fővárosi Önkormányzat a működési területükhöz tartozó gazdálkodó 
szervezeteknek a humán átfertőződések megjelenésekor elsősorban azonnali utazási, 
utaztatási korlátozásokat rendelnek el.  

3 Utazási egészségügyi program, közösségi érintkezések 
korlátozása 

 
Magyarországon nincs utazási egészségügyi program. Abban az esetben, ha utazási tilalmat 
rendelnek el Magyarország vagy Budapest területén, akkor az az utazás megtiltását fogja 
jelenteni. A leállás kidolgozásában és végrehajtásában a KKCS segítséget nyújt. 
 
A Társasági Kapcsolatok Iroda feladata az utazóközönség tájékoztatása a médián keresztül.  
A közösségi érintkezések korlátozása is segíti a koronavírus terjedésének megakadályozását, 
ezért a lehető legtöbb munkavállaló esetében, ahol természetesen ez lehetséges, a 
távmunkavégzéshez szükséges eszközöket biztosítani szükséges, hogy a munkavállaló a 
munkakörét otthonról el tudja látni.   
 
A járművezetők részére fertőtlenítésre alkalmas eszközök biztosítása, amely a vezetőfülke 
berendezéseinek fertőtlenítésére ad lehetőséget.   

4 Szezonális koronavírus oltási program 
 
Tekintettel arra, hogy a koronavírus vonatkozásában védőoltás még nem áll rendelkezésre, 
jelen pontnak nincs aktualitása, változás esetén a 4. pont aktualizálásra kerül. 

5 Az oltóanyag rendelése, tárolása, felírása 
 
A koronavírus vonatkozásában védőoltás még nem áll rendelkezésre. Változás esetén 
aktualizálásra kerül 5. és 6. pont is. 
 

5.1 Rendelés 
 
Tekintettel arra, hogy a koronavírus vonatkozásában védőoltás még nem áll rendelkezésre, 
jelen pontnak nincs aktualitása, változás esetén aktualizálásra kerül. 
 

5.2 Tárolás 
 
Tekintettel arra, hogy a koronavírus vonatkozásában védőoltás még nem áll rendelkezésre, 
jelen pontnak nincs aktualitása, változás esetén aktualizálásra kerül. 
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5.3 Felírás 
 
Tekintettel arra, hogy a koronavírus vonatkozásában védőoltás még nem áll rendelkezésre, 
jelen pontnak nincs aktualitása, változás esetén aktualizálásra kerül. 
 

6 A koronavírus vakcina ellátása és szállítása 
 
Jelenleg az 5. pontban foglaltak az irányadók. 
 

7 Üzemeltetési-, üzleti- és kommunikációs terv 
 
Üzemeltetési- (7.1 pont), üzleti- (7.2 pont) és kommunikációs (12. pont) terveket szükséges 
készíteni, melyek jelen melléklet pontjaiban megtalálhatók, és azoknak a következőket kell 
tartalmazniuk: 

o gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszerekről, és azok további 
beszerzéséről, 

o a létesítményekbe való bejutást, és a közösségi érintkezések korlátozását, 
o  a megfertőzöttek számának felmérése, a biztonságos munkába való visszatérés 

szabályozása a koronavírus járványhelyzet után (a betegek otthon tartása rendkívül 
fontos a vírus terjedésének megfékezése szempontjából), 

o a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell a kulcsfontosságú, de személyes 
jelenlétet nem igénylő munkavállalóknak az otthoni munkavégzésre, kulcs 
munkakörökben szükség esetén rotációs munkavégzés elrendelése, 

o a humánügy stratégiai irányelveinek, álláspontjainak, és eljárásainak meghatározása, 
szükséges intézkedések (pl. bérlista, rugalmas munkaidő, kompenzáció, betegség 
miatti hiányzás) meghozatala, 

o részletes kommunikációs terv elkészítése, -amely felhasználja a többszintű 
kommunikációs csatornát (hotline, website, Intranet stb.)-, helyi humán erőforrások 
igénybe vétele  a megbízható, és aktuális információk szolgáltatására, továbbá a 
Koronavírus Pandémiás Terv szintjeinek megfelelő információk közvetítésére. 

 

7.1 Üzemeltetési terv 
 
Amint a koronavírus járványt hatos fokozatúnak minősítik, akkor a KKCS rendszeresen 
tájékozódik az ország koronavírus járványügyi státuszáról, melyről tájékoztatja a Társaság 
menedzsmentjét, illetve a Társasági Operatív Törzset. Amennyiben a koronavírus járvány 
helyben is aktív, a KKCS heti rendszerességgel ül össze, mely elektronikusan is megvalósítható. 
 

7.2 Üzleti terv a koronavírus helyi kitörésének esetén 
 
Ebben az esetben minden olyan tevékenység felfüggesztésre kerül, ami nem üzletkritikus. 
A BKV Zrt. csak olyan tevékenységeket lát majd el, mely az alaptevékenység csökkentett 
mértékű ellátásához szükségesek. A nem kulcsfontosságú és a kulcsfontosságú munkát végző, 
de személyes jelenlétet nem igénylő feladatot ellátó munkavállalóknak otthon kell dolgozniuk, 
amihez használhatják a rendelkezésre álló távoli elérést biztosító technológiát, és a telefonos 
kommunikációt.  
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A KKCS a kulcsfontosságú munkavállalók listáját felülvizsgálja, és a humánügyi jelentések 
alapján helyesbíti. Amennyiben a kijelölt munkavállalók közül valaki kilép a Társaságtól, a 
kilépő helyett a vezetésnek ugyanabból a szakmacsoportból kell új tagot kijelölnie. 
 

8 Betegség miatti távolmaradás 
 
A szakterületenként kijelölt munkáltatói jogkörgyakorlók felelőssége az aktuális információk 
átadása és a humán területek feladata a betegség miatti távolmaradások teljes 
adminisztrációjának a kezelése. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni arra, hogy a 
munkáltatói jogkör gyakorlókat vagy az általuk meghatalmazottakat tájékoztassák (pl.: 
telefonon) betegség miatti távolmaradás vagy járvány tüneteinek észlelése esetén. 
 
A munkavállalók koronavírus-fertőzés miatti hiányzását a munkáltatói jogkörgyakorlók 
naponta jelentik a KKCS vezetője felé, melyről a KKCS heti összesítő jelentés formájában 
tájékoztatja a Társasági Operatív Törzset. 
 
Az NNK ajánlásai alapján azon munkavállalóknak, akik betegek lesznek, vagy a betegség 
tüneteit vélik magukon felfedezni, mentőt kell hívniuk, egyúttal a háziorvost és a munkáltató 
jogkör gyakorlót tájékoztatniuk kell a betegség tüneteiről. A háziorvosi rendelők az ilyen 
fertőzésben lévő betegek részére a koronavírus járvány időszakában zárva tartanak, a 
háziorvosok a betegeket a lakásukon kezelik. A munkavállalók teljes gyógyulásig nem állhatnak 
munkába, és a munkába állás előtt a háziorvos írásos engedélye szükséges. 

9 Telephelyekre történő belépés korlátozása 
 
A Társaság irodáiba, illetve telephelyeire történő bejutás szigorúan korlátozásra kerül. Az 
irodaházakban, illetve a telephelyeken a biztonsági szolgálat utasítást kap arra vonatkozóan, 
hogy senki nem léphet be, aki nem szerepel a kulcsfontosságú munkavállalók listáján, vagy 
nem a KKCS tagja. A jelzett utasításban szerepeltetni kell az adott helyzetben is zavartalan 
üzletmenet biztosításához szükséges, nem társasági munkavállalók belépésének és telephelyi 
mozgásának a szabályait. Egyben biztosítani kell a munkavállalói érdekképviseletek 
(szakszervezeteik és szövetségeik, üzemi tanács tagjai, helyi munkavédelmi bizottság tagjai) 
képviselőinek a telephelyre történő belépését, továbbá biztosítani kell a telephelyen lévő 
bérlakásokba való bejutás lehetőségét. 
 
Ahhoz, hogy a korlátozott belépést ellenőrizni lehessen, az irodaházakba és a telephelyekre 
történő bejutás csak a főbejáratoknál lesz engedélyezett. Azokban az irodaházakba, ahol 
kártyajogosultsággal lehet belépni, ennek megfelelően állítják be a kapukat, valamint 
látogató-kártya nem kerülhet kiadásra, belépésre csak külön engedéllyel van mód. 
A munkavállalók az irodaházak, és a telephelyek előterénél, valamint a beléptetés 
ellenőrzésére alkalmas bejáratnál kihelyezett figyelemfelkeltő táblákon olvashatják majd a 
felhívásokat, miszerint a betegség tüneteit hordozó alkalmazottak nem léphetnek be az 
irodaházakba és a telephelyekre. 
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10 Emberek közötti fertőzés megakadályozása 
 
A kulcsfontosságú feladatot ellátó munkavállalókat az egy légterű munkaterületről a 
rendelkezésre álló kisebb, különálló zárható helyiségekbe kell költöztetni. Amennyiben ez nem 
oldható meg rotációs munkarend alkalmazása javasolt. A kulcsfontosságú feladatot ellátó 
munkavállalóknak nem javasolt személyes jelenléttel csoportokban dolgozni, ha csak az üzleti 
szempontok miatt ez nem kerülhető el. Külsős személyekkel csak üzleti szempontból kritikus 
helyzetben célszerű találkozni.  
 
A kulcsfontosságú munkavállalók lakás és munkahely közötti utazás során való 
megfertőződésének elkerülése érdekében, minden szóban forgó munkavállalónak a Társaság 
lehetőségeihez mérten biztosítja a biztonságos munkába járást (pl. gépkocsi biztosítása, saját 
gépkocsi használatának költségtérítése (figyelembe véve a törvényi előírásokat), parkolási 
lehetőség stb.). 

 
A koronavírus járvány ideje alatt a személyes jelenléttel járó tárgyalások, megbeszélések, 
értekezletek számát minimálisra kell szorítani, illetve meg kell szüntetni és a munkavállalókat 
inkább az e-mail-es, és telefonos kommunikációra kell ösztönözni. Plakátokat kell készíteni, 
hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az épületbe csak a kulcsfontosságú munkavállalók 
mehetnek be. Maszkok, és más az emberek közti fertőzést megakadályozó eszközök 
használatát biztosítani kell. 
 
Elrendelés alapján, annak tartalmától függően a maszk használata mindenkinek kötelező. 

11 Takarítás és fertőtlenítés 
 
A rendszeres takarítás és fertőtlenítés végrehajtását minden telephelyen a gondnokok 
felelőssége megszervezni az irodai takarítást biztosító cégen keresztül.  
Minden járművezető a fülketisztítást a korábbiakban jelzett fertőtlenítő eszközök 
igénybevételével végezheti el, melyet a Társaság biztosít.  
 
A járművek utastere és minden olyan helyiség esetén (pl. végállomási tartózkodók) ahol 
nagyobb a fertőzésveszély -a közvetlenül utasokkal érintkező munkavállalók között- napi 
fertőtlenítőszeres takarításra kell átállni a koronavírus járvány ideje alatt. A fertőtlenítőszeres 
takarítást minden esetben az a takarító cég végzi, amellyel érvényes szerződése van az adott 
területnek.  
A fertőtlenítő szert, amennyiben a vállalkozó nem tudja biztosítani, a munkavállalók védelme 
érdekében a BKV Zrt. is biztosíthatja. Abban az esetben, ha bármelyik kulcsfontosságú 
munkavállaló megbetegedést jelent be, vagy hazaküldték miután megbetegedett, illetve a 
betegség tüneteit már az irodában, járművön vagy telephelyen érezte, akkor a munkahelyét 
sürgősen fertőtleníteni kell, a munkáját helyettesítő személy munkájának megkezdése előtt. 

12 Kommunikációs terv 
 

12.1 Belső kommunikációs célkitűzés 
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Cél a Társaság minden munkavállalójának megfelelő tájékoztatást nyújtani, a BKV Zrt. 
koronavírus járvánnyal összefüggő szándékairól, szabályozásairól és terveiről, így a 
munkavállalók pontosan megérthetik a saját maguk, illetve a Társaság iránti felelősségüket, és 
nem vállalnak túlzott kockázatokat. 

 
Biztosítani kell a munkavállalókat arról, hogy az egészségük a Társaság számára kiemelt 
prioritású, fontos. Rendszeresen tájékoztatni kell Őket, hogy milyen intézkedéseket tesz a 
Társaság a munkavállalóinak védelme érdekében és ez milyen szintű védelmet biztosít. Arról 
is tájékoztatást kell, hogy kapjanak a munkavállalók, milyen intézkedéseket hoz a Társaság, 
amennyiben munkavégzés során fertőződnek meg, (járványügyi protokoll stb.).  

 
Növelni kell a koronavírus járvánnyal kapcsolatos tájékozottságot, mind a megelőzésről, mind 
a betegségről. Meg kell ismertetni a munkavállalókkal a koronavírusra vonatkozó 
közegészségügyi információs forrásokat és irányelveket. 

 

Célcsoport 

• Munkavállalók 

• Tulajdonos 

• Megrendelő 

• Menedzsment 

• Érdekképviselet 
      Eszközök 

• Intranet, fejlesztést követően járművezetői portál 

• Szolgálati telefon SMS 

• humán szakterületen keresztül írásos tájékoztatás a munkavállalóknak 
a koronavírus járvány ideje alatti munkafolyamatokról 

• BKV Hírnök (ha technikailag alkalmas rá) 

• Belső kommunikációs hírlevél 

• Tájékoztatók kihelyezése a telephelyeken, tartózkodókban, üzemi 
területeken plakátokkal 

 

12.2 Külső kommunikációs célkitűzések 
 

Kommunikációs üzenet: 
Minden körülmények között a lehető legbiztonságosabban kell a szolgáltatást végezni. 
 
Kommunikációs cél: 
A Társaság kommunikációs üzenetét a leghatékonyabban és egyértelműen kell közölni a 
célcsoporttal, legfőképpen az utasokkal. Biztosítani kell, hogy a BKV Zrt. külső „érintettjei” 
kellő tájékoztatást kapjanak a Társaság szándékairól és terveiről egy koronavírus járvány 
esetén. 
 
   Célcsoport 

• Utasok 

• Budapesten, és az agglomerációban élők 

• Sajtó képviselői 
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   Eszközök 

• Facebook 

• Instagram 

• YouTube 

• BKV Zrt. honlapja 

• Kapcsolattartás a sajtóval, megkeresések megválaszolása  

• Közlemények 

• Indokolt esetben fizetett hirdetések 

• Utastájékoztatási felület 

12.3 Stratégia 
 
A Társaság elkészíti a kommunikációs tervet, és koordinálja az összes célcsoportot célzó 
kommunikációt. A terv biztosítja azt, hogy a Társaság egyértelműen, következetesen és 
időszerűen teljesítse a kommunikációs célkitűzéseket. 

 
A Társaság kommunikációs szakterületétől, valamint a munkavállalói foglakozás-egészségügyi 
szakterülettől származó, a koronavírus járvány stádiumának megfelelő tájékoztatók és 
eszközök biztosítják a Társaság létesítményei számára továbbítandó információk tartalmát. A 
Koronavírus Pandémiás Tervet minimum évente felül kell vizsgálni, és frissíteni kell, 
amennyiben olyan változás következik be, amely lényegesen módosítja a koronavírus esetén 
szükséges intézkedéseket. 
 

12.4 A kommunikáció alapelvei 
 
A koronavírus járvány időszakában a kommunikáció válságkommunikáció, amely a probléma 
jelentkezésével egy időben lép életbe. Itt külső válságról beszélünk, azaz a probléma nem függ 
össze a szervezet életével, de kihat a tevékenységére. 
 
Társaságunk speciális helyzetben van, hiszen koronavírus járvány kialakulása idején kerülni 
kell több embernek kis, zárt légtérben való tartózkodását, ami egyébként szolgáltatásunk 
alapja. Ezt figyelembe véve olyan kommunikációt kell kidolgozni, ami eltér az általános 
kommunikációs tervünktől. 
  
Mindenkor az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt: 
 
A Társaság minden munkavállalója tisztában van azzal, hogy a BKV Zrt. alapvető módon 
hozzájárul a potenciális, vagy ténylegesen fennálló egészségügyi krízishelyzetre való 
felkészüléshez. A globális koronavírus járványra való felkészülés, illetve kezelő akciók 
végrehajtása során a Társaság működőképességének fenntartása mellett a betegség- és a 
továbbterjedés megelőzését kell szem előtt tartani. A Társaság a koronavírus járvány kapcsán 
felmerülő szándékai és tervei terén a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra törekszik. 
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13 FÜGGELÉKEK 
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Koronavírus járvány fázisai a WHO definiciója szerint 

 

2005 januárjában a WHO módosította a koronavírus járvány fenyegetéshez társuló fokozódó 
közegészségügyi veszélyszintek fázisait és javaslatot tett arra, hogy minden fázisra helyi 
akciótervek készüljenek. Ennek eredményeként nagyobb mértékben megtervezhetővé válnak 
a különböző érintett partnerek - beleértve WHO-t is - által a különböző fázisok során teendő 
intézkedések, és javul a nemzetközi koordináció és transzparencia. A Társaságok koronavírus 
járvány tervei támogatják ezen célkitűzéseket. 

A koronavírus járvány fázisai 

Interpandémiás időszak: 
 
 
1. fázis 
 
Nincs új koronavírus altípus. 
Az állati influenza altípus által okozott humán fertőzés kockázata alacsony. 
 
 
2. fázis 
 
Nincs új koronavírus altípus. 
Az állati influenza altípus komoly megbetegedési kockázatot jelent az ember számára. 
 
 
Koronavírus Pandémiás Terv élesztése: 
 
 
3. fázis 
 
Új koronavírus altípus humán fertőzéseket okoz. 
Az emberről emberre terjedés ritka. 
 
 
4. fázis 
 
Kis gócokban jelentkező emberről emberre terjedés. 
A fertőzött területek igen kis területre korlátozódnak. 
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Koronavírus járvány időszak: 
 
5. fázis 
 
Nagyobb gócokban jelentkező emberről emberre terjedés. 
A fertőzés még mindig kis területre korlátozódik. 
 
6. fázis 
 
Fokozott intenzitású, folyamatos terjedés a lakosság körébe. 
Globális koronavírus járványveszély. 
 
 
Koronavírus járvány utáni időszak: 
 
Visszatérés az interpandémiás időszakba. 
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Pandémiás Tervező Csoport  

alakult 2020.  

 

A Pandémiás Tervező Csoport vezetője: 

jogi és humánpolitikai igazgató 

 

Szakmai segítségnyújtó: 

NNK 

Proto Prevent Kft. 

Fővárosi Operatív Törzs 

 

Pandémiás Tervező Csoport tagjai: 

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Főosztály részéről 1 fő 

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Metró- és Villamos Forgalmi Főmérnökség részéről 1-1 fő 

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Metró és Villamos Járműműszaki Főmérnökség részéről 1-1 

fő 

Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetés-támogatási Osztály részéről 1 fő 

Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság Forgalmi és Műszaki Főosztály részéről 1 fő 

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság Munkaügyi és Szociális Osztály részéről 1 fő 

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság Munkaügyi Kapcsolatok Csoport részéről 1 fő 

Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság Beszerzési Főosztály részéről 2 fő 

Gazdasági Igazgatóság részéről 1 fő 

Társasági Kapcsolatok Iroda részéről 1 fő 

Biztonsági Igazgatóság részéről 2 fő 

Központi Munkavédelmi Bizottság részéről 1 fő 

Központi Üzemi Tanács részéről 1 fő 
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Krízis Kezelő Csoport 

 6/e. fázistól 

 

A Krízis Kezelő Csoport munkáját a Társasági Operatív Törzs létrehozásáról szóló 

vezérigazgatói utasítás rendelkezéseivel összhangban végzi. 

 
A Krízis Kezelő Csoport vezetője: 

jogi és humánpolitikai igazgató 

 
Szakmai segítségnyújtó: 

NNK 

Proto Prevent Kft. 

Fővárosi Operatív Törzs 

Pandémiás Tervező Csoport vezetője  

 
Krízis Kezelő Csoport tagjai: 
 
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Főosztály részéről 1 fő 

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Metró- és Villamos Forgalmi Főmérnökség részéről 1-1 fő 

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Metró és Villamos Járműműszaki Főmérnökség részéről 1-1 

fő 

Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetés-támogatási Osztály részéről 1 fő 

Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság Forgalmi és Műszaki Főosztály részéről 1 fő 

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság Munkaügyi és Szociális Osztály részéről 1 fő 

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság Munkaügyi Kapcsolatok Csoport részéről 1 fő 

Gazdasági Igazgatóság részéről 1 fő 

Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság Beszerzési Főosztály részéről 2 fő 

Társasági Kapcsolatok Iroda részéről 1 fő 

Biztonsági Igazgatóság részéről 2 fő 

Központi Munkavédelmi Bizottság részéről 1 fő 

Központi Üzemi Tanács részéről 1 fő 

Társasági foglalkozás egészségügyi szolgáltató (Proto Prevent Kft.) 

Szükség esetén: 



…./VU/2020 1. számú melléklet 
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Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság igazgató, vagy az általa írásban megbízott személy 

Belső Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető, vagy az általa írásban megbízott személy 

DBR Metró Projekt Igazgatóság igazgató, vagy az általa írásban megbízott személy 

Metró Felújítási Projektigazgatóság igazgató, vagy az általa írásban megbízott személy 
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A Társasági Operatív Törzs: 
 

 

Funkció Név Munkahelyi 
telefon 
 

Mobil, 
otthoni 
telefon, 
e-mail, 
skype 

Helyettes Munkahelyi 
telefon 
 

Mobil, 
otthoni 
telefon, 
e-mail, 
skype 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
A Társaságon belüli tevékenységek részletes elemzése: 
 
A Társaságon belüli tevékenységek részletes elemzése során a következő kérdésekre kell 
választ találni: 
 
1. Mely tevékenységek hajthatók végre kizárólag a Társaság saját irodáiban/telephelyein? 
2. Mely tevékenység igényel személyes kontaktust utasokkal / egyéb személyekkel? 
(személyes ügyfélszolgálat, külső helyszíni tevékenység, oktatás, catering létesítmény, utazás 
stb.) 
3. Mely tevékenység látható el távmunkában? (telefon, internet útján) 
4. Kulcsfontosságú / kritikus tevékenységek: 
5. Átmenetileg felfüggeszthető tevékenységek, a dolgozók átcsoportosítása érdekében: 
 
Funkciólista 
 

Kritikus 
funkciók 
 

Létszám Megoldható-e 
távmunkában ? 
 

Saját 
irodákban 
/telephelyen 
végezhető-e? 
 

Külső kontaktus? 
(fokozott fertőzési 
veszély?) 
 

  Igen         nem Igen                 nem Igen            nem 
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Távmunka, Home Office technikai követelményei 
 
 

Technológia Létszám Lakással való 
összeköttetés 
 

Telefon (vonalas) 
 

  

Telefon (mobil)   

PC 
 

  

Internet hozzáférés 
 

  

Speciális szoftverek 
használati 
engedélye 
 

  

Szerver-kapacitás 
 

  

IT security 
módosítása 
 

  

 
 
A munkafolyamatok újraszervezése 
 
• A nem sürgős és nem szükséges tevékenységek nélküli működés 
• A részmunkaidős személyzet munkaóráinak növelése 
• Helyettesek kijelölése 
• Munkavállalók átminősítése 
• Kiegészítő munkaerő felvétele  
• A cég számítógépes hálózatához történő hozzáférés 
biztosítása 
• Ingyen hívható telefonvonal felállítása, hogy biztosítani lehessen a 
kapcsolatot a munkavállalókkal, vásárlókkal és azok beszállítóival.
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Termékek 
 

Nélkülözhetetlen 
termékek 

Felelős 
funkciók 

Pótolható-e a 
munkaerő? 
(igen/nem) 

   

   

   

   

 
 
 

Nélkülözhető 
termékek 

Felelős 
funkciók 

Átcsoportosítható-e a 
munkaerő más kritikus 

termelési helyre? 
(igen/nem) 

 

   

   

   

   

 
 
Külső tevékenységek felmérése 
 
Mivel a Társaság tevékenysége a legtöbb esetben külső beszállítóktól és felhasználóktól függ, 
a tervezésnek ezek tevékenységére is ki kell terjednie. 
 

Beszállító Van-e a 
beszállítónak 
Pandémiás 
Terve 
(igen/nem) 
 

A 
legfontosabb 
szállított 
termékek 
 

Hogy 
érkezik 
a 
termék? 
(posta/ 
egyéb) 
 

Beszállított 
termék általi 
fertőzésveszély 
(igen/nem) 
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Felhasználó 
 

Felhasználó Van-e a 
felhasználónak 

Pandémiás 
Terve 

(igen/nem) 
 

A 
legfontosabb 

szállított 
termékek 

 

Hogy 
érkezik a 
termék? 
(posta/ 
egyéb) 

 

Kiszállított 
termék által 

jelentett 
fertőzésveszély 

(igen/nem) 
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Megjegyzések:    
A telephelyek közötti vezénylést az egységes leterhelésre, létszámra azonnal el kell végezni, amennyiben erre az érvényes vizsgák lehetőséget adnak! 
A megfogalmazott javaslatok csak néhány hetes koronavírus járvány esetén adnak megoldást, amennyiben a koronavírus járványhelyzet hosszabbá 
válik, akkor az intézkedéseken túl a járműkiadást is nagyobb mértékben kell csökkenteni! Azon járművek esetében, amelyek hosszabb távon nem 
kerülnek kiadásra, a vizsgálatokat a kiadás előtt el kell végezni. Tulajdonosi vagy BKK Zrt. döntése alapján a járműkiadás csökkenésére csak forgalmi 
okok miatt is lehetőség lenne, hiszen a betegek és az „otthon maradók” miatt csökken az utasszám is! Azonban ilyen esetekben figyelemmel kell lenni 
ebben a tárgyban kiadott egyéb előírásokra is. 
 

Szolgáltatás csökkentésére teendő intézkedések koronavírus járvány időszakában 
Villamos 

    

Létszámcsökkenés mértéke 20% 30% 40% 

Járműkiadás csökkentés 10% 20% 30% 

további szükséges intézkedések:    
Általános intézkedés (minden állományra 
vonatkozik) 

szabadságokat nem adunk ki szabadságokat nem adunk ki, túlóra, 
elvont szabadnap 

szabadságokat nem adunk ki, túlóra, 
elvont szabadnap 

Nappalos tervezett karbantartás V2-V3-as vizsgálatok számának 
csökkentése (napos vizsgálatok 
maradnak) 

V1-V2-V3 vizsgálatok számának 
csökkentése a járműkiadások 
függvényének figyelembevételével 
(napos vizsgálatok maradnak) 

V1-V2-V3-as vizsgálatok számának 
csökkentése a járműkiadások 
függvényének figyelembevételével  

Nappalos nem tervezett karbantartás Nagyobb mérvű hibák, 
sérülésjavítások, fődarabcserék 
elhagyása 

Nagyobb mérvű hibák, 
sérülésjavítások, fődarabcserék 
elhagyása 

Nagyobb mérvű hibák, 
sérülésjavítások, fődarabcserék 
elhagyása 

Éjszakai tervezett karbantartás (Vizsgáló) kiegészítő tevékenységek elhagyása 
(grafiti eltávolítás stb.) 

fődarabcserék, E1-E2 ellenőrzések 
csökkentése a járműkiadások 
függvényének figyelembevételével 

fődarabcserék, E1-E2 ellenőrzések 
csökkentése a járműkiadások 
függvényének figyelembevételével  

Éjszakai nem tervezett karbantartás fődarabcserék, nagyobb mérvű hibák 
javításának elhagyása 

fődarabcserék, nagyobb mérvű hibák 
javításának elhagyása 

fődarabcserék, nagyobb mérvű hibák 
javításának elhagyása 

Vonalműszaki Tevékenység túlóra szükség szerinti elrendelése túlóra szükség szerinti elrendelése, 2-
vel kevesebb szerkocsi kiadása 

túlóra szükség szerinti elrendelése, 
3-mal kevesebb szerkocsi kiadása, a 
nagysegélytől 1 fő elvonása 
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Közúti vasúti szállítás Az elhalasztható szállítások halasztása 
a rendelkezésre álló létszám 
függvényében 

Az elhalasztható szállítások halasztása 
a rendelkezésre álló létszám 
függvényében 

Az elhalasztható szállítások 
halasztása a rendelkezésre álló 
létszám függvényében 

Budavári Sikló   Az üzem leállítása 

Adatrögzítés, adminisztráció átcsoportosítás más területről SAP adminisztrálás csökkentése SAP adminisztrálás további 
csökkentése 

Irányítás nincs változás feladatok delegálása, átszervezése feladatok delegálása, 
átszervezése 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BKV Zrt. Koronavírus Pandémiás Terv 3. számú függelék 

 

 
 29/77. oldal 

Megjegyzés:  
A telephelyek közötti vezénylést az egységes leterhelésre, létszámra azonnal el kell végezni azon szakmák esetében, ahol a szakmai tudás alapján 
ez lehetséges! A megfogalmazott javaslatok csak néhány hetes koronavírus járvány esetén adnak megoldást, amennyiben a koronavírus 
járványhelyzet hosszabbá válik, akkor az intézkedéseken túl a járműkiadást is nagyobb mértékben kell csökkenteni! Tulajdonosi vagy BKK Zrt. 
döntése alapján a járműkiadás csökkenésére csak forgalmi okok miatt is lehetőség lenne, hiszen a betegek és az „otthon maradók” miatt csökken 
az utasszám is! Azonban ilyen esetekben figyelemmel kell lenni ebben a tárgyban kiadott egyéb előírásokra is. Ebben az esetben azonban a 
rendelkezésre álló kapacitások a járműjavításban/vonatforgalmat nem érintő infrastruktúra fenntartásban a koronavírus járványt követő időszak 
zavartalan forgalomlebonyolítása érdekében lehetőség szerint fenntartandók.  

 
METRÓ, MillFAV 

  
 

  

Létszámcsökkenés mértéke 20% 30% 40% 

Járműkiadás csökkentés 10% 20% 30% 

további szükséges intézkedések:    

Általános intézkedés (minden 
állományra vonatkozik) 

szabadságokat nem adunk ki szabadságokat nem adunk ki,  
túlóra, elvont szabadnap 
(járművezetők esetében nem 
alkalmazható)  

szabadságokat nem adunk ki,  
túlóra, elvont szabadnap 
(járművezetők esetében nem 
alkalmazható) 

garázs-gépkocsivezetői tevékenységek       

Nappalos tervezett karbantartás V1, V2, V3 vizsgálatok számának 
csökkentése, az E1-E3 és 4k, 8k, 
16k, ellenőrzések maradnak 

V1, V2, V3 vizsgálatok számának 
csökkentése, az E1-E3 és 4k, 8k, 
16k, ellenőrzések maradnak 

V1, V2, V3 vizsgálatok teljes 
átütemezése, az E1-E3 és 4k, 8k, 
16k, ellenőrzések maradnak 

Nappalos nem tervezett karbantartás fődarabcserék elhagyása a 
munkaidőszükséglet 
figyelembevételével 

fődarabcserék és kisebb 
hibajavítások elhagyása a 
munkaidőszükséglet 
figyelembevételével 

fődarabcserék és utasbiztonságot 
nem veszélyeztető hibajavítások 
elhagyása a munkaidőszükséglet 
figyelembevételével 

Éjszakai tervezett karbantartás  fődarabcserék elhagyása a 
munkaidőszükséglet 

fődarabcserék elhagyása a 
munkaidőszükséglet 

fődarabcserék elhagyása a 
munkaidőszükséglet 
figyelembevételével, az E1-E3 és 
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figyelembevételével, E1-E3 és 4k, 
8k, 16k, ellenőrzések maradnak 

figyelembevételével, E1-E3 és 4k, 
8k, 16k, ellenőrzések maradnak 

4k, 8k, 16k, ellenőrzések 
maradnak 

Éjszakai nem tervezett karbantartás fődarabcserék elhagyása a 
munkaidőszükséglet 
figyelembevételével 

fődarabcserék és kisebb 
hibajavítások elhagyása a 
munkaidőszükséglet 
figyelembevételével 

fődarabcserék és utasbiztonságot 
nem veszélyeztető hibajavítások 
elhagyása a munkaidőszükséglet 
figyelembevételével 

        

Adatrögzítés, adminisztráció átcsoportosítás más területről SAP adminisztrálás csökkentése, 
utólagos adatbevitelek 
elrendelése 

SAP adminisztrálás további 
csökkentése, utólagos 
adatbevitelek elrendelése 

        

Irányítás nincs változás feladatok delegálása, átszervezése feladatok delegálása, átszervezése 

 
Állomási diszpécseri illetve peronőri állomány kritikus létszámcsökkenése esetén az egyes, kisebb utasforgalmú állomások bezárása mellett a vonali 
forgalom még fenntartható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzések: 

   

A telephelyek közötti vezénylést az egységes leterhelésre, létszámra azonnal el kell végezni azon szakmák esetében, ahol a szakmai tudás alapján 
ez lehetséges! A megfogalmazott javaslatok csak néhány hetes koronavírus járvány esetén adnak megoldást, amennyiben a koronavírus 
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járványhelyzet hosszabbá válik, akkor az intézkedéseken túl a járműkiadást is nagyobb mértékben kell csökkenteni! Tulajdonosi vagy BKK Zrt. 
döntése alapján a járműkiadás csökkenésére csak forgalmi okok miatt is lehetőség lenne, hiszen a betegek és az „otthon maradók” miatt csökken 
az utasszám is! Azonban ilyen esetekben figyelemmel kell lenni ebben a tárgyban kiadott egyéb előírásokra is. Ebben az esetben azonban a 
rendelkezésre álló kapacitások a járműjavításban a koronavírus járványt követő időszak zavartalan forgalomlebonyolítása érdekében lehetőség 
szerint fenntartandók. 
 

 Autóbusz, trolibusz  
 

 

Létszámcsökkenés mértéke 20% 30% 40% 

Járműkiadás csökkentés 10% 20% 30% 

további szükséges intézkedések:    

Általános intézkedés (minden 
állományra vonatkozik) 

szabadságokat nem adunk ki szabadságokat nem adunk ki, 
túlóra, elvont szabadnap 

szabadságokat nem adunk ki, 
túlóra, elvont szabadnap 

garázs-gépkocsivezetői tevékenységek belső engedélyesekkel pótlás belső engedélyesekből és forgalmi 
járművezetőkből pótlás 

belső engedélyesekből és forgalmi 
járművezetőkből pótlás 

Nappalos tervezett karbantartás szemlék számának csökkentése 
(szerviz marad) 

szemlék elhagyása (szerviz marad) vizsgaszemlék számának 
csökkentése (30 %-kal csökkentett 
kiadás biztosításáig) 

Nappalos nem tervezett karbantartás szemle létszámból pótlás, 
fődarabcserék elhagyása 

20 %-kal kevesebb jármű javítása 30 %-kal kevesebb jármű javítása 

Éjszakai tervezett karbantartás (Vizsgáló) kiegészítő tevékenységek 
elhagyása (utasszámmérés, 
grafiti eltávolítás, tachográf 
korong, felmérések stb.) 

kiegészítő tevékenységek 
elhagyása (utasszámmérés, grafiti 
eltávolítás, tachográf korong, 
felmérések stb.) + technológiai 
műveletek (nem 
biztonságtechnika) elhagyása + 20 
%-kal kevesebb jármű javítása 

kiegészítő tevékenységek 
elhagyása (utasszámmérés, grafiti 
eltávolítás, tachográf korong, 
felmérések stb.), kiegészítő 
tevékenységek elhagyása (20%-nál 
leírtak) + technológiai műveletek 
(nem biztonságtechnika) elhagyása 
+ létszám bővítése más 
területekről + 30 %-kal kevesebb 
jármű javítása 



BKV Zrt. Koronavírus Pandémiás Terv 3. számú függelék 

 

 
 32/77. oldal 

Éjszakai nem tervezett karbantartás fődarabcserék, vázjavítások 
elhagyása 

fődarabcserék, vázjavítások 
elhagyása + 20 %-kal kevesebb 
jármű javítása 

fődarabcserék, vázjavítások 
elhagyása + 30 %-kal kevesebb 
jármű javítása 

Adatrögzítés, adminisztráció átcsoportosítás más területről SAP adminisztrálás csökkentése SAP adminisztrálás további 
csökkentése 

Irányítás nincs változás feladatok delegálása, átszervezése feladatok delegálása, átszervezése 
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Orvosi rendelőkhöz rendelt szervezeti egységek 
a koronavírus járvány időszakában 

 

1165 Budapest Bökényföldi u. 122. 

Telephely címe 
Főállású munkaviszonyban 

foglalkoztatottak létszáma (fő) 

1165 Bp. Bökényföldi u. 122. 1082 

1165 Bp. Bökényföldi u. 122.-höz tartozó 
telephelyek összesen: 1 082 

  
  

1021 Budapest Budakeszi út 9-11. 

Telephely címe 
Főállású munkaviszonyban 

foglalkoztatottak létszáma (fő) 

1021 Bp. Budakeszi út 9-11. 152 

1125 Bp. Szilágyi E. fasor 14-16. 41 

1021 Bp. Budakeszi út 9-11.-hez tartozó 
telephelyek létszáma összesen: 193 

  
1087 Budapest Kerepesi út 29/c 

Telephely címe 
Főállású munkaviszonyban 

foglalkoztatottak létszáma (fő) 

1013 Bp. Szentgyörgy tér 1. 18 

1037 Bp. Pomázi út 15. 862 

1039 Bp. Ország út 1. 93 

1045 Bp. Pozsonyi u. 1. 167 

1072 Bp. Akácfa u. 15. 1 313 

1072 Bp. Rákóczi út 42. II. em. 39 

1077 Bp. Kéthly Anna tér 1. 38 

1087 Bp. Fiumei út 27. 45 

1087 Bp. Brüll Alfréd u. 1. 259 

1088 Bp. Szabó Ervin tér 2. 493 

1089 Bp. Baross u. 132. 168 

1089 Bp. Orczy út 34. 24 

1091 Bp. Üllői út 197-199. 268 

1097 Bp. Könyves Kálmán krt. 7. 236 

1101 Bp. Zách u. 6-8. 841 

1103 Bp. Kőér u. 2/d. 988 

1106 Bp. Fehér út 1. 785 

1113 Bp. Hamzsabégi út 53-55. 906 

1115 Bp. Bartók Béla út 135-137. 174 
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1116 Bp. Fehérvári út 245-247. 110 

1118 Bp. Villányi u. 99. 172 

1119 Bp. Gyergyótölgyes utca 2. 200 

1146 Bp. Thököly út 173. 600 

1163 Bp. Nagyicce sor 2. 305 

1149 Bp. Mexikói út 21-23. 186 

1194 Bp. Méta u. 39. 1 033 

1212 Bp. Csepel II. Rákóczi F. u. 174. 56 

3234 Galyatető Mező Imre u. 2. 2 

6066 Tiszaalpár, Fecske u. 2. 1 

1087 Bp. Kerepesi út 29/c-hez tartozó 
telephelyek létszáma összesen: 10 468 
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Az egyéni tisztításnál alkalmazható eszközök, védőeszközök 

 

Alkoholos lemosók 

Az alkoholos kéztisztító és fertőtlenítő folyadékok, zselék és lemosók legalább 60% alkoholt 
kell, hogy tartalmazzanak. Ezeket a készítményeket kényelmesen hordozható és könnyen 
használható flakonban, beépített adagolóval árulják, amelyek:  

• csökkentik a baktériumok számát, alkalmazásuk hatékonyabb, mint a szappanos 
kézmosás,  

• kényelmesebbek és kevésbé időigényesek. 

A szer hatékonysága a készítményben található alkohol fajtájától és mennyiségétől is függ. A 
60-70%-os alkoholt tartják a leghatékonyabb töménységűnek a kézszennyezettség 
minimálisra csökkentéséhez. 

Az alkohol a kéztisztítóknál alkalmazott koncentrációban tűzveszélyes, így valamennyi ilyen 
készítmény veszélyes anyagnak minősül. 

Respirátorok, maszkok 

A koronavírus járvány esetében használt részecskeszűrők főbb típusai: a sebészeti 
szájmaszkok, mosható maszkok, illetve az FFP1-FFP2-FFP3 szájmaszkok, melyek kellő 
védelmet adnak a munkavállalónak.  
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A társasági munkavállalói kör veszélyességi/fontossági sorrendje 

 

A prevenciós célra a Társaság által biztosított antivirális szer, majd a koronavírus oltóanyag 

kiosztásának munkaköri szempontok alapján megállapított sorrendjét az alábbi felsorolás 

tartalmazza. 

 
1.) Utazóközönséggel közvetlenül érintkező munkavállalók  

• járművezetők, 

• állomási diszpécserek, 

• állomási diszpécser-járművezető, 

• metró műszakvezető diszpécser, 

• állomási forgalmi szolgálattevő, 

• peronőr, 

• tabulátorkezelők, 

• sikló peronőrök, 

• libegő ültetők, 

• baleseti helyszínelők, 

• üzemviteli zavarelhárítók,  

• jármű- és utasforgalmi, utas tájékoztatási irányító/ kiszolgáló személyzet. 

2.) Műszaki kiszolgáló személyzet 

3.) BKV Zrt. felső vezetés, Pandémiás Tervező Csoport és Krízis Kezelési Csoport 

4.) Mindenki, aki nincs benne az első 3 kategóriában (pl. Irodai alkalmazottak) 

 
A szintenként várható (főállású, teljes munkaidős) létszám: 

Pandémia kategória Létszám (fő) 

1. szint 5697 

2. szint 1450 

3. szint 805 

4. szint 2384 

Összesen 10336 
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Jogi- és Humánpolitikai Igazgatóság feladatai:  

• negyedévenként automatikusan felül kell vizsgálnia a kategóriánkénti létszámot és 
változások esetén erről értesítenie kell a Pandémiás Tervező Csoportot, 

• a Pandémiás Tervező Csoport vagy a KKCS utasítására azonnal össze kell állítani és 
megküldeni részükre (igazgatóságonként és a kért szervezeti bontásban) az aktuális 
név szerinti, szintre besorolt listát, aminek jóváhagyását követően azt azonnal ki kell 
küldeni a szakterületeknek végrehajtásra. 

 
Igazgatóságok feladatai: 
 

• a szintekre besorolt munkavállalókra vonatkozóan az oltó/védő anyagok 
beérkezésének ütemében meg kell határozni a területen illetékes üzemorvosoknak az 
oltási sorrendet. Célszerű először a telephelyhez legtávolabb lakó, tapasztaltabb 
munkavállalókat a védőanyaggal ellátni, ezzel is csökkentve a munkahelyre eljutás 
miatti nagyobb megfertőződési kockázatot,  

• amennyiben a koronavírus járvány miatt csak csökkentett mértékű járműkiadásra lesz 
mód, abban az esetben a 2. szintig a kocsi kibocsátási %-nak megfelelően kell kiadni az 
oltó/védő anyagot, azok részére, akiknek a munkájára feltétlenül szükség van. A 
kibocsátási % növelése, valamint az eddig még oltó/védő anyagot nem kapók esetében 
az oltási sorrendet az előző pontban leírtak alapján kell megállapítani, 

• azokon a munkaterületeken, ahol az otthoni munkavégzés lehetséges- kizárólag az 5-
ös kategória egy része - telefonos vagy számítógépes kapcsolattartással mindenkinek 
otthon kell maradni. 

 

Munkakör 
kód 

Munkakör Alkalm. Munkakör család Pandémiás szint 

21366 Block-post járműte. forg-i szolgálattevő Fizikai Forgalom 1. szint 

2139 metró állomási diszpécser Fizikai Forgalom 1. szint 

1878 metró állomási diszpécser - járművezető Fizikai Forgalom 1. szint 

2140 metró állomási forgalmi szolgálattevő Fizikai Forgalom 1. szint 

21416 metró forgalmi szolgálattevő Fizikai Forgalom 1. szint 

2142 metró járművezető instruktor Fizikai Forgalom 1. szint 

2183 metró kocsiszíni diszpécser Fizikai Forgalom 1. szint 

21436 metró központi forgalmi menetirányító Szellemi Forgalom 1. szint 

21446 metró központi forgalmi operátor I Fizikai Forgalom 1. szint 

21456 metró központi forgalmi operátor II Fizikai Forgalom 1. szint 

2146 metró központi utasforg.-ir. diszpécser Fizikai Forgalom 1. szint 

2147 metró műszakvezető diszpécser Fizikai Forgalom 1. szint 

21486 MILLFAV forgalmi szolgálattevő I Fizikai Forgalom 1. szint 

21496 MILLFAV forgalmi szolgálattevő II Fizikai Forgalom 1. szint 

2150 MILLFAV járművezető instruktor Fizikai Forgalom 1. szint 

21516 
MILLFAV központi forgalmi 
menetirányító 

Szellemi Forgalom 1. szint 

2152 MILLFAV műszakvezető diszpécser Fizikai Forgalom 1. szint 
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2153 MILLFAV peronőr I Fizikai Forgalom 1. szint 

2154 MILLFAV peronőr II Fizikai Forgalom 1. szint 

21826 MILLFAV térfelvigyázó Fizikai Forgalom 1. szint 

2577 tabulátorkezelő - tanuló Fizikai Forgalom 1. szint 

1883 üzemviteli zavarelhárító Szellemi Forgalom 1. szint 

2576 üzemviteli zavarelhárító - tanuló Szellemi Forgalom 1. szint 

1016 autóbuszvezető Fizikai Járművezetés 1. szint 

1672 autóbuszvezető - garázsmester Fizikai Járművezetés 1. szint 

1860 autóbuszvezető - területvezető Fizikai Járművezetés 1. szint 

1486 autóbuszvezető /különjárati/ Fizikai Járművezetés 1. szint 

1018 autóbuszvezető /tanuló/ Fizikai Járművezetés 1. szint 

1949 fogaskerekű vasútijármű vezető Fizikai Járművezetés 1. szint 

2137 földalatti vasútijármű vezető Fizikai Járművezetés 1. szint 

2138 földalatti vasútijármű vezető (tanuló) Fizikai Járművezetés 1. szint 

1859 közúti vasútijármű vezető Fizikai Járművezetés 1. szint 

1982 közúti vasútijármű vezető - kocsiszíni Fizikai Járművezetés 1. szint 

1983 közúti vasútijármű vezető - útv. csopvez Fizikai Járművezetés 1. szint 

1870 közúti vasútijármű vezető tanuló Fizikai Járművezetés 1. szint 

2179 metró járművezető-mozgató járművezető Fizikai Járművezetés 1. szint 

2365 metró motorkocsivezető I Fizikai Járművezetés 1. szint 

2364 metró motorkocsivezető II Fizikai Járművezetés 1. szint 

1280 trolibuszvezető Fizikai Járművezetés 1. szint 

1673 trolibuszvezető - garázsmester Fizikai Járművezetés 1. szint 

1861 trolibuszvezető - területvezető Fizikai Járművezetés 1. szint 

1282 trolibuszvezető /tanuló/ Fizikai Járművezetés 1. szint 

1877 libegő peronügyeletes Fizikai Turisztika 1. szint 

2472 libegő peronügyeletes - diszpécser Fizikai Turisztika 1. szint 

1239 sikló peronügyeletes Fizikai Turisztika 1. szint 

1891 sikló peronügyeletes pénztáros Fizikai Turisztika 1. szint 

1888 libegő műszakvezető diszpécser Fizikai Turisztika 1. szint 

2599 kötélvont.köttötp.üz.szakszolgálatvezető Szellemi Turisztika 1. szint 

1266 tabulátorkezelő Fizikai Forgalom 1. szint 

1480 baleseti helyszínelő Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

1. szint 

2209 metró vasútbiztonsági csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

1. szint 

14856 vasútbiztonsági revizor Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

1. szint 

2535 metró műszaki diszpécser Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

1. szint 

1196 metró műszaki operátor Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

1. szint 
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2118 Metró műszaki ügyeletes I Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

1. szint 

2119 Metró műszaki ügyeletes II Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

1. szint 

2292 jegykezelő automata karbant. műszerész Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

1. szint 

1632 gépjárműszerelő - troli vonali szerelő Fizikai Járműműszak 1. szint 

1631 gépjárműszerelő - vonali szerelő Fizikai Járműműszak 1. szint 

19936 vasúti járműszer. - zavarelh. csoportvez Fizikai Járműműszak 1. szint 

19946 vasúti járműszer. - zavarelh. vonali sz. Fizikai Járműműszak 1. szint 

1017 autóbuszvezető  /garázs/ Fizikai Járművezetés 1. szint 

1281 trolibuszvezető /garázs/ Fizikai Járművezetés 1. szint 

20036 villamos forgalmi diszpécser Szellemi Forgalom 1. szint 

19446 áramellátási zavarelhárító Fizikai Áram 1. szint 

19696 járműfenntartási mérnök - elektromos Szellemi Járműműszak 1. szint 

16906 járműfenntartási művezető Szellemi Járműműszak 1. szint 

17106 járműfenntartó üzemvezető Szellemi Járműműszak 1. szint 

19916 
vasúti járműszerelő – csoportvezető 
(villamos) 

Fizikai Járműműszak 1. szint 

18646 vasúti járműszerelő – kiemelt (villamos) Fizikai Járműműszak 1. szint 

18666 vasúti járműszerelő – komplex (villamos) Fizikai Járműműszak 1. szint 

18656 
vasúti járműszerelő – specialista 
(villamos) 

Fizikai Járműműszak 1. szint 

15916 
vasúti járműszerelő-elektromos 
(villamos) 

Fizikai Járműműszak 1. szint 

19486 fogaskerekű forgalmi diszpécser Szellemi Forgalom 1. szint 

1950 fogaskerekű vasútüzemelt. csoportvezető Szellemi Forgalom 1. szint 

22636 járműtelepi forgalmi szolgálattevő Fizikai Forgalom 1. szint 

2087 villamos diszpécseri csoportvezető Szellemi Forgalom 1. szint 

20256 energia diszpécser Fizikai Áram 1. szint 

10406 energia operátor Fizikai Áram 1. szint 

13096 vezető elektrikus Fizikai Áram 1. szint 

25596 villamos vasútbiztonsági csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

1. szint 

2014 zavarelhárítási telephelyi diszpécser Fizikai Járműműszak 1. szint 

19846 pálya zavarelhárító Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

1. szint 

1055 forgalmi szolgálatvezető Szellemi Forgalom 2. szint 

1931 műszaki szolgálatvezető Szellemi Járműműszak 2. szint 

                                            
6 ezzel a jelöléssel kiemelt munkakörök a forgalom fenntartásában elengedhetetlenek, ezért az oltások 
beadásánál előnyt élveznek. A kiemelések a táblázatban operatívan változhatnak, amennyiben olyan 
munkakör kerül kijelölésre, amely a forgalom fenntartásához elengedhetetlen. 



BKV Zrt. Koronavírus Pandémiás Terv 6. számú függelék 

 

 
 40/77. oldal 

1333 forgalom előkészítő Szellemi Forgalom 2. szint 

1939 általános betanított karbantartó Fizikai Általános műszaki 2. szint 

2096 műszaki ügyintéző Szellemi Általános műszaki 2. szint 

1650 üzemi villamossági szerelő Fizikai Általános műszaki 2. szint 

1044 felsővezeték szerelő Fizikai Áram 2. szint 

1875 felsővezeték szerelő - betanított Fizikai Áram 2. szint 

1946 felsővezeték szerelő - csoportvezető Fizikai Áram 2. szint 

1947 felsővezeték szerelő- kiemelt Fizikai Áram 2. szint 

1533 kábelszerelő Fizikai Áram 2. szint 

2509 kábelszerelő - betanított Fizikai Áram 2. szint 

1979 kábelszerelő - csoportvezető Fizikai Áram 2. szint 

1980 kábelszerelő- kiemelt Fizikai Áram 2. szint 

1999 villamos berendezés szerelő Fizikai Áram 2. szint 

1317 villanyszerelő Fizikai Áram 2. szint 

2011 villanyszerelő - betanított Fizikai Áram 2. szint 

2070 villanyszerelő (világítás és erőátvitel) Fizikai Áram 2. szint 

2626 felvonószerelő Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

 felvonószerelő-gyakornok Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

1839 mozgólépcső javító üzemvezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

1840 mozgólépcső karbantartó üzemvezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

1899 mozgólépcső művezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

2565 mozgólépcső szerelő - betanított Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint  

2350 mozgólépcső szerelő - csoportvezető Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

2351 mozgólépcső szerelő - elektromos Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

1746 mozgólépcső szerelő - gyakornok Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

2496 mozgólépcső szerelő - komplex Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 
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1849 mozgólépcső szerelő - mechanikus Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

1339 vulkanizáló Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

2. szint 

1643 gépjármű gumiszerelő, -javító Fizikai Járműműszak 2. szint 

1625 gépjármű minőségellenőr Fizikai Járműműszak 2. szint 

2459 gépjármű műszaki ellenőr Fizikai Járműműszak 2. szint 

1644 gépjármű zsírzó, olajzó Fizikai Járműműszak 2. szint 

1084 gépjárműszerelő Fizikai Járműműszak 2. szint 

1637 gépjárműszerelő - betanított Fizikai Járműműszak 2. szint 

1627 gépjárműszerelő - csoportvezető Fizikai Járműműszak 2. szint 

1630 gépjárműszerelő - specialista Fizikai Járműműszak 2. szint 

1636 gépjárműszerelő - troli Fizikai Járműműszak 2. szint 

1634 gépjárművillamossági szerelő Fizikai Járműműszak 2. szint 

1628 gépjárművillamossági szerelő csoportvez. Fizikai Járműműszak 2. szint 

2213 hegesztő (specialista) Fizikai Járműműszak 2. szint 

1967 jármű alkatr. és főd. szerelő - kiemelt Fizikai Járműműszak 2. szint 

2047 jármű alkatrész és fődarabszer.komplex Fizikai Járműműszak 2. szint 

2157 járműfenntartási mérnök Szellemi Járműműszak 2. szint 

1970 járműfenntartási mérnök - gépész Szellemi Járműműszak 2. szint 

1640 járműfényező, felületkezelő Fizikai Járműműszak 2. szint 

1695 járműjavító üzemvezető Szellemi Járműműszak 2. szint 

1691 járműkarbantartó művezető Szellemi Járműműszak 2. szint 

1647 járműkarbantartó üzemvezető Szellemi Járműműszak 2. szint 

1992 vasúti járműszer. - zavarelh. betanított Fizikai Járműműszak 2. szint 

2488 villamos zavarelhárítási járművezető Fizikai Járműműszak 2. szint 

1651 anyagigénylő, -nyilvántartó Szellemi Logisztika 2. szint 

1912 szállítási ügyintéző Szellemi Logisztika 2. szint 

1213 pályamester Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

2. szint 

1318 vonalgondozó Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

2. szint 

1087 gondnok Fizikai 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

2. szint 

1363 fődiszpécser Szellemi Forgalom 2. szint 

1388 központi diszpécser Szellemi Forgalom 2. szint 

2018 automatika műszerész Fizikai Áram 2. szint 

2019 automatika műszerész - csoportvezető Fizikai Áram 2. szint 

1163 elektrikus Fizikai Áram 2. szint 

1880 másodelektrikus Fizikai Áram 2. szint 

1237 segédelektrikus Fizikai Áram 2. szint 
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1869 távvezérlő műszerész (villamos) Fizikai Áram 2. szint 

1987 távvezérlő műszerész - betanított Fizikai Áram 2. szint 

1988 távvezérlő műszerész csoportvezető Fizikai Áram 2. szint 

2000 villamos berendezés szerelő - csoportvez Fizikai Áram 2. szint 

2012 villanyszerelő csoportvezető Fizikai Áram 2. szint 

1963 hírközl. jelzőb. műszerész csoportvezető Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

2. szint 

19616 
hírközlő berend. műszerész 
csoportvezető (villamos) 

Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

2. szint 

19606 
hírközlő berendezés műszerész 
(villamos) 

Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

2. szint 

2040 hírközlő berendezés műszerész - kiemelt Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

2. szint 

1962 hírközlő és jelzőberendezés műszerész Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

2. szint 

2570 
hírközlőber. rendszergazda-
csoportvezető 

Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

2. szint 

2569 hírközlőberendezés rendszergazda Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

2. szint 

1086 gépkocsivezető Fizikai Járművezetés 2. szint 

2623 járműfedélzeti biztosítóberen. műszerész Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

2. szint 

1913 tehergépkocsi és kétéltű járművezető Fizikai Járművezetés 2. szint 

2375 tehergépkocsivezető és kétéltű jv.tanuló Fizikai Járművezetés 2. szint 

1214 pályamunkás Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

2. szint 

2064 pályamunkás - betanított Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

2. szint 

1986 pályamunkás - lángvágó Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

2. szint 

2234 pályamunkás-sínhegesztő Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

2. szint 

2156 humánkoordinátor  Szellemi Humán 2. szint 

1575 szociális előadó Szellemi Humán 2. szint 

1368 humánügyi előadó Szellemi Humán 2. szint  

2236 oktatási szakértő  Szellemi Humán 2. szint 

2237 oktatási szakreferens  Szellemi Humán 2. szint 
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2241 oktatástechnikus  Szellemi Humán 2. szint 

2243 oktatásszervező II  Szellemi Humán 2. szint 

2244 szakképzési szakreferens  Szellemi Humán 2. szint 

2444 tanműhelyvezető  Fizikai Humán 2. szint 

1679 gépjármű elektronikai szerelő szakoktató  Fizikai Járműműszak 2. szint 

1668 gépjárműszerelő szakoktató Fizikai Járműműszak 2. szint 

1669 járműfényező szakoktató  Fizikai Járműműszak 2. szint 

1670 karosszérialakatos szakoktató Fizikai Járműműszak 2. szint 

2348 tanműhelyi gyakorlati oktató Fizikai Járműműszak 2. szint 

1889 sikló műszaki vezető Fizikai Turisztika 2. szint 

1852 sikló műszakvezető diszpécser Fizikai Turisztika 2. szint 

1853 sikló műszerész Fizikai Turisztika 2. szint 

1890 sikló műszerész diszpécser Fizikai Turisztika 2. szint 

2655 autóbusz és trolibusz vezérig-helyettes Szellemi Vezetés 3. szint 

1818 belső ellenőrzési főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

1757 beruh. és műsz. fejl. főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

1729 beszerzési főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

1819 biztonsági igazgató Szellemi Vezetés 3. szint 

1820 DBR Metró projektigazgató Szellemi Vezetés 3. szint 

1536 divízióvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

1811 erőforrás gazdálkodási főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

1828 fejlesztési és koordinációs igazgató Szellemi Vezetés 3. szint 

 logisztikai és üzemeltetés-támogatási 
főmérnök 

Szellemi Vezetés 3. szint 

2654 gazdasági vezérigazgató-helyettes Szellemi Vezetés 3. szint 

1732 informatikai főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

1821 jogi és humánpolitikai igazgató Szellemi Vezetés 3. szint 

1728 kontrolling főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

2467 metró felújítási projektigazgató Szellemi Vezetés 3. szint 

2339 metró forgalmi főmérnök Szellemi Vezetés 3. szint 

2340 metró infrastruktúra főmérnök Szellemi Vezetés 3. szint 

2341 metró járműműszaki főmérnök Szellemi Vezetés 3. szint 

2293 metró üzemeltetéstechnológiai főmérnök Szellemi Vezetés 3. szint 

2468 metró üzemigazgató Szellemi Vezetés 3. szint 

2637 minőségirányítási főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

1726 pénzügyi főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

2445 stratégiai és beszerzési igazgató Szellemi Vezetés 3. szint 

2634 stratégiai főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

1727 számviteli főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

1826 társasági kapcsolatok irodavezető Szellemi Vezetés 3. szint 

2219 tranzakciós főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

2649 turisztikai és értékesít. divízióvezető Szellemi Vezetés 3. szint 

2279 üzemeltetési főosztályvezető Szellemi Vezetés 3. szint 
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2653 vasúti üzemeltet.vezérigazgató-helyettes Szellemi Vezetés 3. szint 

1306 vezérigazgató Szellemi Vezetés 3. szint 

2545 villamos forgalmi főmérnök Szellemi Vezetés 3. szint 

2546 villamos infrastruktúra főmérnök Szellemi Vezetés 3. szint 

2547 villamos járműműszaki főmérnök Szellemi Vezetés 3. szint 

2469 villamos üzemigazgató Szellemi Vezetés 3. szint 

1868 vasúti járműszerelő - betanított Fizikai Járműműszak 3. szint 

1991 
vasúti járműszerelő – csoportvezető 
(metró) 

Fizikai Járműműszak 3. szint 

2473 forg.bizt.és felügy. szakszolgálatvezető Szellemi Forgalom 3. szint 

1864 vasúti járműszerelő – kiemelt (metró) Fizikai Járműműszak 3. szint 

1866 vasúti járműszerelő – komplex (metró) Fizikai Járműműszak 3. szint 

2211 vasúti járműszerelő - műszakvezető Fizikai Járműműszak 3. szint 

1865 vasúti járműszerelő – specialista (metró) Fizikai Járműműszak 3. szint 

2212 vasúti járműszerelő -műszakvez helyettes Fizikai Járműműszak 3. szint 

1591 vasúti járműszerelő-elektromos (metró) Fizikai Járműműszak 3. szint 

1595 vasúti járműszerelő-mechanikus Fizikai Járműműszak 3. szint 

2175 anyag- és eszköznyilvántartó Szellemi Logisztika 3. szint 

1228 raktáros Fizikai Logisztika 3. szint 

1229 raktárvezető Fizikai Logisztika 3. szint 

2555 villamos forgalmi szakszolgálatvezető Szellemi Forgalom 3. szint 

2007 villamos forgalmi vezető diszpécser Szellemi Forgalom 3. szint 

1593 biztosítóberendezés műszerész Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 

2290 biztosítóberendezés rendszermérnök Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 

2291 biztosítóberendezés üzemmérnök Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 

1961 
hírközlő berend. műszerész 
csoportvezető (metró) 

Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 

2041 hírközlő berend. műszerész-specialista Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 

1960 hírközlő berendezés műszerész (metró) Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 

1975 jelzőberendezés műszerész Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 
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2501 jelzőberendezés műszerész - kiemelt Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 

2502 jelzőberendezés műszerész - specialista Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 

1976 
jelzőberendezés műszerész-
csoportvezető 

Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

3. szint 

1034 diesel mozdonyvezető Fizikai Járművezetés 3. szint 

1822 közp. munkaügyi admin. osztályvezető Szellemi Humán 3. szint 

1823 munkaügyi és sz2ociális osztályvezető Szellemi Humán 3. szint 

2652 munkaügyi kapcsolatok csoportvezető Szellemi Humán 3. szint 

1824 oktatási osztályvezető Szellemi Humán 3. szint 

1825 
személyügyi és humánstrat. 
osztályvezető 

Szellemi Humán 3. szint 

1572 helyettes vezető jogtanácsos Szellemi Jog 3. szint 
 Pandémiás Tervezési Csoport   3. szint 
 Krízis Kezelő Csoport   3. szint 

2268 felszíni zavarelh. és ell. csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1329 forgalmi ellenőr Fizikai Forgalom 4. szint 

1951 forgalmi informatikai koordinátor Szellemi Forgalom 4. szint 

2643 forgalmi koordinációs csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1952 forgalmi koordinátor Szellemi Forgalom 4. szint 

1675 forgalmi szakreferens Szellemi Forgalom 4. szint 

1919 forgalmi technológus Szellemi Forgalom 4. szint 

2262 forgalmi üzemi rendszermérnök Szellemi Forgalom 4. szint 

1953 forgalmi üzemviteli mérnök Szellemi Forgalom 4. szint 

2662 forgalmi üzemviteli mérnök - kiemelt Szellemi Forgalom 4. szint 

2280 forgalombiz. és üzemelt. szolgálatvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2073 forgalom-előkészítési osztályvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2281 forgalomfelügyeleti szolgálatvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1517 forgalomfelügyeleti vezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1751 forgalomirányítási üzemvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2074 forgalom-lebonyolítási csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1521 forgalomtechnikai és koordinációs vezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2171 forgalomtechnikus Szellemi Forgalom 4. szint 

2083 forgalomtechnológiai mérnök Szellemi Forgalom 4. szint 

2075 forgalomtervezési csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2266 fődiszpécseri csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1169 menetrendszerkesztő Szellemi Forgalom 4. szint 

2558 metró forg. előkészítő csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2556 metró forg. üzemeltetési osztályvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2288 metró forgalmi oktatási csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 
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2331 metró forgalmi szakszolgálatvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2557 metró forgalmi üzemviteli csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2355 metró forgalomelőkészítő I Fizikai Forgalom 4. szint 

2356 metró forgalomelőkészítő II Fizikai Forgalom 4. szint 

2615 MILLFAV peronőr - tanuló Fizikai Forgalom 4. szint 

2616 diesel mozdonyvezető - tanuló Fizikai Járművezetés 4. szint 

2180 metró motorkocsivezető tanuló Fizikai Járművezetés 4. szint 

2079 szállítási és vonali üzem. csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2267 tabulátorfelügyeleti csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1666 telephelyi diszpécser Szellemi Forgalom 4. szint 

1327 váltóőr Fizikai Forgalom 4. szint 

2004 villamos forg. előkészítő csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2006 villamos forg. üzemviteli csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

2005 villamos forgalmi üzemelt. osztályvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1792 vonalműszaki csoportvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1750 vonatközlekedési üzemvezető Szellemi Forgalom 4. szint 

1659 emelőgépkezelő Fizikai Általános műszaki 4. szint 

2304 energetikai osztályvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2195 energetikus I Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2194 energetikus II Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2305 energiagazdálkodási csoportvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2306 energiairányítási csoportvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1681 infrastruktúra mérnök Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1965 infrastruktúra mérnök - kiemelt Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1966 infrastruktúra műszaki ellenőr Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2106 jármű beruh. és fejleszt. csoportvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1835 karbantartó üzemvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1385 közlekedési főmunkatárs Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2310 metró infrastr. műszaki osztályvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1563 metró rendszerüzemeltető mérnök Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2311 műszaki berendezések minőségellenőr Fizikai Általános műszaki 4. szint 

1812 műszaki koordinációs osztályvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1458 műszaki titkár Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2307 műszaki ügyviteli csoportvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1278 terv- és rajztárkezelő Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1786 üzemeltetés-támogatási osztályvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2561 villamos infrastr. műszaki osztályvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2238 akkumulátor karbantartó Fizikai Áram 4. szint 

2252 akkumulátor karbantartó - csoportvezető Fizikai Áram 4. szint 

1697 áramátalakító üzemvezető Szellemi Áram 4. szint 

1791 áramellátási koordinációs csoportvezető Szellemi Áram 4. szint 

1941 áramellátási mérnök Szellemi Áram 4. szint 

2240 áramellátási műszaki előadó Szellemi Áram 4. szint 
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1942 áramellátási művezető Szellemi Áram 4. szint 

1943 áramellátási technikus Fizikai Áram 4. szint 

2560 áramellátási zavarelhárító üzemvezető Szellemi Áram 4. szint 

2235 betanított elektrikus Fizikai Áram 4. szint 

1033 diesel gépész Fizikai Áram 4. szint 

2239 diesel gépész - csoportvezető Fizikai Áram 4. szint 

2508 érintésvédelmi csoportvezető Szellemi Áram 4. szint 

1832 erőátviteli és világítási üzemvezető Szellemi Áram 4. szint 

1701 felsővezeték és kábel üzemvezető Szellemi Áram 4. szint 

2333 metró áramellátási szakszolgálatvezető Szellemi Áram 4. szint 

1869 távvezérlő műszerész (metró) Fizikai Áram 4. szint 

1719 villamos áramell. szakszolgálatvezető Szellemi Áram 4. szint 

2002 villamos biztonságt.szabv. felülv.csopv. Fizikai Áram 4. szint 

2001 villamos biztonságt.szabványos. felülv. Fizikai Áram 4. szint 

1513 balesetelemző és megelőzés koordinátor Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

2503 baleseti és kárügyintézési csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

2628 biztonsági előadó Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1459 biztonsági főelőadó Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1038 emelőgép ügyintéző Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1846 helyszínelői csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1598 katasztrófavédelmi referens Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1805 költségell. és lét.bizt. csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1806 közp. és közúti munkavéd. csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

2308 metró polgári védelmi csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1184 munkavédelmi előadó Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1803 munkavédelmi osztályvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

2309 polgári védelmi előadó Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

2264 tűz- és polgárvédelmi osztályvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1653 tűzvédelmi főelőadó Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

2265 üzemeltetés támogató csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 
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2625 üzletbiztonsági szakértő Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1808 vagyonvédelmi ellenőrzési csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1804 vagyonvédelmi ellenőrzési osztályvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1577 vagyonvédelmi koordinátor Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

 megf. támogató és vállbizt. osztályvezető Szellemi  4. szint 

 megfelelési szakértő I. Szellemi  4. szint 

 megfelelési szakértő II. Szellemi  4. szint 

2642 vállalatbiztonsági csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1484 vállalatbiztonsági főmunkatárs Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1589 vállalatbiztonsági referens Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1989 vasútbiztonsági szakértő Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1509 vasútbiztonsági vezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1807 vasúti munkavédelmi csoportvezető Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

1855 védelmi főelőadó Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

2208 védelmi szakreferens Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

2021 biztosítóber. műszerész - csoportvezető Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2023 biztosítóberendezés műszerész - kiemelt Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2022 
biztosítóberendezés műszerész -
gyakornok 

Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

1594 biztosítóberendezés műszerész specialist Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2456 biztosítóberendezés szerelő - betanított Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2289 biztosítóberendezési művezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 
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1830 biztosítóberendezési üzemvezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2298 hibaelhárító üzemvezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

1957 hírközlési- és jelzőberendezés mérnök Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

1958 hírközlési- és jelzőberendezés technikus Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

1959 hírközlési és karbantartó művezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

1706 hírközlési és karbantartó üzemvezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2039 hírközlési művezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2297 hírközlési üzemmérnök Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2369 hírközlő berendez. műszerész - gyakornok Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2455 hírközlőberendezés szerelő - betanított Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2621 
járműfed.biztber.műszerész-
csoportvezető 

Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2624 járműfed.biztber.műszerész-gyakornok Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2622 járműfed.biztber.műszerész-specialista Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2619 járműfedélzeti biztosítóber. művezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2620 járműfedélzeti biztosítóber. üzemmérnök Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 
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2300 
jegykez.aut.karb.műszerész 
csoportvezető 

Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2051 jelző- és biztosítóberendezési művezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

1749 jelző és biztosítóberendezési üzemvezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

1977 jelzőberendezés műszerész gyakornok Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2361 jelzőberendezés szerelő - betanított Fizikai 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

1978 jelzőberendezési művezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

1715 jelzőberendezési üzemvezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2497 metró bizt.berend. szakszolgálatvezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2296 metró hírközlési szakszolgálatvezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2498 villamos jelzőberen. szakszolgálatvezető Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2295 
vonatbefolyásolás járműfedélz 
üzemvezető 

Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2499 
vonatbefolyásolás pályamenti 
üzemvezető 

Szellemi 
Biztosító-, 
hírközlő 
berendezés 

4. szint 

2357 metró csőhálózat karbant. csoportvezető Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

1897 metró csőhálózat karbantartó Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2566 metró csőhálózat karbantartó-betanított Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 
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2494 metró épületgépész technikus Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

1900 metró épületgépészeti üzemmérnök Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2359 metró különlegesgép karb. csoportvezető Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2358 metró különlegesgép karbantartó Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2360 metró légtechnikai karb. csoportvezető Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2347 metró légtechnikai karbantartó Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2349 mozgólépcső minőségellenőr Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2334 mozgólépcső szakszolgálatvezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

1623 mozgólépcső üzemmérnök Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2495 mozgólépcső üzemtechnikus Fizikai 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

1676 AVR szakreferens Szellemi Járműműszak 4. szint 

2352 felületkezelő Fizikai Járműműszak 4. szint 

2332 fődarabjavító művezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

1639 gépi anyagmegmunkáló Fizikai Járműműszak 4. szint 

2486 gépjárműfenntartási mérnök Szellemi Járműműszak 4. szint 

2487 gépjárműfenntartási technológus Szellemi Járműműszak 4. szint 

1648 gépjárműfenntartási üzemmérnök Szellemi Járműműszak 4. szint 

1649 gépjárműfenntartási üzemtechnikus Szellemi Járműműszak 4. szint 

2461 gépjárműtechnológiai mérnök Szellemi Járműműszak 4. szint 

1968 jármű alkatr. fődarabszer. - mechanikus Fizikai Járműműszak 4. szint 

2045 jármű alkatrész és fődarabszer.betanítot Fizikai Járműműszak 4. szint 

2046 jármű alkatrész és fődarabszer.elektrom. Fizikai Járműműszak 4. szint 

1834 jármű- és fődarabjavító üzemvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2443 jármű fődarab és alkatrész anyagvizsgáló Fizikai Járműműszak 4. szint 
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1646 járműalkatrész- és fődarabszer. csopvez. Fizikai Járműműszak 4. szint 

1638 járműalkatrész- és fődarabszerelő Fizikai Járműműszak 4. szint 

1372 járműasztalos Fizikai Járműműszak 4. szint 

2608 járműdiagn. és minőségell. csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

1971 járműfenntartási technikus - elektromos Fizikai Járműműszak 4. szint 

1972 járműfenntartási technikus - gépész Fizikai Járműműszak 4. szint 

1973 járműfenntartási üzemtechnikus Fizikai Járműműszak 4. szint 

1787 járműgazdálkodási csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2463 járműgazdálkodási mérnök Szellemi Járműműszak 4. szint 

2214 járműjavító művezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

1641 járműkárpitos Fizikai Járműműszak 4. szint 

1713 járműműszaki osztályvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

1677 járműműszaki szakreferens Szellemi Járműműszak 4. szint 

1867 járműtakarító, -mosó Fizikai Járműműszak 4. szint 

2609 járműtechn. és projekt csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

1916 járműtechnológiai mérnök - elektromos Szellemi Járműműszak 4. szint 

1915 járműtechnológiai mérnök - gépész Szellemi Járműműszak 4. szint 

2664 járműtechnológiai mérnök Szellemi Járműműszak 4. szint 

1635 karosszéria lakatos Fizikai Járműműszak 4. szint 

1629 karosszéria lakatos - csoportvezető Fizikai Járműműszak 4. szint 

1553 könnyűgép kezelő Fizikai Járműműszak 4. szint 

2312 metró jármű üzemviteli csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2317 metró járműműszaki osztályvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2314 metró minőségellenőrzési csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2315 metró vontatási szakszolgálatvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

1178 mosónő Fizikai Járműműszak 4. szint 

2316 műszaki üzemeltetéstám. csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

1655 szennyvízkezelő Fizikai Járműműszak 4. szint 

2313 termelés programozó Szellemi Járműműszak 4. szint 

1718 üzemviteli csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

1990 vasúti jármű minőségellenőr Fizikai Járműműszak 4. szint 

1584 vasúti járműmérnök Szellemi Járműműszak 4. szint 

2663 vasúti járműmérnök - kiemelt Szellemi Járműműszak 4. szint 

1998 vezető vasúti jármű minőségellenőr Fizikai Járműműszak 4. szint 

2606 villamos jármfejl.és techn.csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2607 villamos jármű üzemviteli csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2549 villamos járműműszaki osztályvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2552 villamos minőségellenőrz. csoportvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2550 villamos vontatási szakszolgálatvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2484 villamos zavarelh. szakszolgálatvezető Szellemi Járműműszak 4. szint 

2373 síncsiszoló járművezető Fizikai Járművezetés 4. szint 

1272 tehergépkocsi vezető Fizikai Járművezetés 4. szint 

2178 vasúti járművezető (TVG, vasútép. jármű) Fizikai Járművezetés 4. szint 

1319 vonatvezető Fizikai Járművezetés 4. szint 
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2013 vonatvezető - csoportvezető Fizikai Járművezetés 4. szint 

2285 járműüzemel. és ell. szakszolgálatvezető Szellemi Logisztika 4. szint 

2378 járműüzemeltetési mérnök Szellemi Logisztika 4. szint 

1407 raktárirányító Fizikai Logisztika 4. szint 

2276 raktározási és humánellátó csoportvezető Szellemi Logisztika 4. szint 

1520 raktározási vezető Szellemi Logisztika 4. szint 

2270 speciális eszközellátó művezető Szellemi Logisztika 4. szint 

 adatvédelmi tisztviselő Szellemi Jog 4. szint 

     

2564 alagútfenntartási csoportvezető Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2226 alagútfenntartási mérnök Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2227 alagútfenntartási művezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2228 alagútfenntartási technikus Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1829 alagútfenntartási üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2230 alagútgondozó Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1487 alagúti munkás Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2480 alagúti munkás - betanított Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2229 alagútmester Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

 alagútmester-kiemelt  
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2464 épületfenntartási építőmérnök Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1527 felügyeleti pályamester Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2600 fenntartási szakszolgálatvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2274 gondnokolási művezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2474 gondnokolási üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2500 hibaelhárítási művezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 
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1519 hibaelhárítási vezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1955 hídfenntartási mérnök Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1956 hídfenntartási technikus Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1981 kitérőlakatos Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2278 koordinációs csoportvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2272 létesítmény fenntartási művezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2273 létesítmény fenntartási üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2078 létesítmény-menedzsment csoportvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2475 létesítménymérnök Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2465 létesítménytechnikus Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2284 létesítményüzemeltetési szolgálatvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2601 műtárgykarbantartó üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2337 pálya és alagútfennt.szakszolgálatvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2232 pálya és alagútfenntartási művezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1722 pálya zavarelhárító üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2640 pályafelügy.és műtárgyf. szolgálatvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2322 pályafelügyeleti csoportvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2641 pályafennt. fejlesztési csoportvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1687 pályafenntartási mérnök Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2568 pályafenntartási mérnök - kiemelt Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1985 pályafenntartási technikus Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1693 pályafenntartási üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 
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2233 pályafenntartási vasúti járműszerelő Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2478 pályamunkás - diesel mozdonyvezető Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2479 pályamunkás - tolatásvezető Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1929 pályamunkás - vasúti járművezető Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2372 síncsiszoló gépész Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2603 sínhegesztő üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2602 sínkarbantartó szolgálatvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2604 sínkondícionáló üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2271 speciális eszközellátó üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1341 tolatásvezető Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1566 vasúti munkavezető Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2326 vill.pálya és műtf. szakszolgálatvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2376 vonali létesítmény ellenőr Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2511 vonali létesítményi művezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2231 vontatási művezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2072 vontatási üzemvezető Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1827 Budavári Sikló üzemvezető Szellemi Turisztika 4. szint 

2471 zugligeti libegő üzemvezető Szellemi Turisztika 4. szint 

1772 értékesítési csoportvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2220 értékesítési referens Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2221 értékesítő Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2303 folyamatellenőr Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2330 hatósági kapcsolattartó Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1954 hatósági referens Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2225 helyiséggazdálkodó-nyilvántartó Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1964 infrastruktúra koordinátor Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2510 ingatl.nyilv. és helyiség. csoportvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1108 ingatlan nyilvántartó Szellemi Általános műszaki 4. szint 
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1771 ingatlanhasznosítási osztályvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2222 ingatlanhasznosítási referens Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2223 ingatlanhasznosító Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2224 ingatlanüzemeltető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1658 környezetvédelmi mérnök Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1525 környezetvédelmi munkatárs Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2636 környezetvédelmi osztályvezető Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2353 környezetvédelmi szakértő Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1586 műszaki asszisztens Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1195 műszaki főmunkatárs Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1395 műszaki koordinátor Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2460 műszaki szakértő Szellemi Általános műszaki 4. szint 

2614 pályakezdő mérnök Szellemi Általános műszaki 4. szint 

1267 takarító Fizikai Általános műszaki 4. szint 

1602 ár/költségszakértő Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2108 beruh. koord. és járműber. osztályvezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2130 beruházás gazdasági referens Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2648 beruházás tervez.és monit. csoportvezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2159 beruházás tervezési referens Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2121 DBR projektvezető mérnök Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2111 építmény beruházási csoportvezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1619 épület és különleges gépész főmunkatárs Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1661 esélyegyenlőségi munkatárs Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1599 gépész projektmérnök Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2645 hajó üzemfejlesztési csoportvezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2644 hajózási irodavezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2618 hajózási műszaki felülvizsgáló Fizikai 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1886 hajózási vonaljárati és táj. koordinátor Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2107 infrastruktúra beruházási osztályvezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2125 ingatlannyilvántartó-geodéta Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 
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1762 kiemelt projekt irodavezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

 általános projekt irányító Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2646 kikötő és komp üzemfejl. csoportvezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2638 monitoring osztályvezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1191 műszaki ellenőr Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1656 nemzetközi koordinátor Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2109 nyomv. infra. és eszk. beruh. csoportvez Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1678 projekt asszisztens Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2122 projekt dokumentációs referens Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2174 projekt gazdasági irányító Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2132 projekt gazdasági munkatárs Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2126 projekt informatikai rendszerüzemeltető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2129 projekt kommunikációs irányító Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2184 projekt koordinációs irányító Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2158 projekt menedzser Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1404 projekt mérnök Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2128 projekt minőségirányítási referens Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2173 projekt műszaki kontroller Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2584 projekt műszaki vezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2507 projekt pénzügyi főmunkatárs Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2131 projekt pénzügyi irányító Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1610 projekt pénzügyi kontroller Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1611 projekt pénzügyi-számviteli főmunkatárs Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 
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1612 projekt számviteli főmunkatárs Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1597 projekt titkárság vezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1590 projektirányító jogtanácsos Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1406 projektvezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1621 rendszer projektmérnök Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1606 rendszer villamos projektmérnök Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1618 szerkezetépítő és építész projektmérnök Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

2635 szervezet- és működésfejl. osztályvezető Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1620 villamos projektmérnök Szellemi 
Beruházás, 
fejlesztés 

4. szint 

1940 anyagellátási koordinátor Szellemi Beszerzés 4. szint 

1783 anyagellátási osztályvezető Szellemi Beszerzés 4. szint 

1740 beszerzés irányítási osztályvezető Szellemi Beszerzés 4. szint 

1884 beszerzés lebonyolító Szellemi Beszerzés 4. szint 

1660 beszerzés támogató Szellemi Beszerzés 4. szint 

1745 beszerzés terv és nyilvánt csoportvezető Szellemi Beszerzés 4. szint 

1785 beszerzési csoportvezető Szellemi Beszerzés 4. szint 

1469 beszerzési előadó Szellemi Beszerzés 4. szint 

2354 beszerzési koordinátor Szellemi Beszerzés 4. szint 

1945 beszerzési ügyintéző Szellemi Beszerzés 4. szint 

2160 beszerző Szellemi Beszerzés 4. szint 

2101 beszerző gyakornok Szellemi Beszerzés 4. szint 

2633 építési beruházási és besz.csoportvezető Szellemi Beszerzés 4. szint 

2113 közbeszerző I Szellemi Beszerzés 4. szint 

2114 közbeszerző II Szellemi Beszerzés 4. szint 

2163 központi beszerzés támogató I Szellemi Beszerzés 4. szint 

2164 központi beszerzés támogató II Szellemi Beszerzés 4. szint 

2632 központi beszerzési osztályvezető Szellemi beszerzés 4. szint 

2631 közúti beszerzési osztályvezető Szellemi beszerzés 4. szint 

2203 szerződéskötési előadó Szellemi Beszerzés 4. szint 

2505 szerződéskötési koordinátor Szellemi Beszerzés 4. szint 

1784 szerződésmenedzsment csoportvezető Szellemi Beszerzés 4. szint 

2630 vasúti beszerzési osztályvezető Szellemi beszerzés 4. szint 

1478 baleseti- és kárügyintéző Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 

2578 baleseti helyszínelő - tanuló Szellemi 
Biztonság, 
védelem 

4. szint 
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2319 épületgépészeti művezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2318 épületgépészeti szakszolgálatvezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

1833 épületgépészeti üzemvezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2299 metró üzemeltetéstechn. csoportvezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2329 műszaki üzemeltetési művezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2328 műszaki üzemeltetési szakszolgálatvezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

1842 műszaki üzemeltetési üzemvezető Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

2366 üzemeltetési üzemmérnök Szellemi 
Épületgép., 
mozgólépcső, 
műszaki üzemelt 

4. szint 

1578 forgalmi adatrögzítő Fizikai Forgalom 4. szint 

2370 forgalmi elemző Szellemi Forgalom 4. szint 

1332 forgalmi előadó Szellemi Forgalom 4. szint 

1686 forgalmi és műszaki ügyintéző Szellemi Forgalom 4. szint 

2287 forgalmi oktatásszervező Szellemi Forgalom 4. szint 

1665 forgalmi ügyintéző Szellemi Forgalom 4. szint 

1667 gépjármű forgalmi oktatótiszt Fizikai Forgalom 4. szint 

2562 menetrendszerkesztő - gyakornok Szellemi Forgalom 4. szint 

1879 metró állom. diszp. - járművezető tanuló Fizikai Forgalom 4. szint 

2198 metró állomási diszpécser tanuló Fizikai Forgalom 4. szint 

2661 metró forgalmi szolgálattevő - tanuló Fizikai Forgalom 4. szint 

1995 vasútszakmai oktató (elméleti) Szellemi Forgalom 4. szint 

1997 vasútszakmai oktató (gyakorlati) Szellemi Forgalom 4. szint 

1996 vasútszakmai oktató/elméleti-gyakorlati Szellemi Forgalom 4. szint 

1938 adó csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2492 adózási munkatárs Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2120 adózási szakértő Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 
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1777 bérszámfejtési csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2191 bérszámfejtési munkatárs I Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2192 bérszámfejtési munkatárs II Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2193 bérszámfejtési munkatárs III Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2446 bérszámfejtési szakértő Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2493 bérszámfejtési teamvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1549 bérszámfejtési ügyintéző Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2187 elemző közgazdász Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1778 eszközelszámolási csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2335 eszközelszámolási munkatárs I Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2336 eszközelszámolási munkatárs II Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1734 folyószámla osztályvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2302 gazdálkodási csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2553 gazdálkodási osztályvezető (ATÜI) Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2554 gazdálkodási osztályvezető (VÜI) Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2181 gazdasági szakértő Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1851 humánkontrolling osztályvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2490 jövedelem-elszámolási osztályvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2185 kontroller I Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2186 kontroller II Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1793 kontrolling csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2169 kontrolling munkatárs Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1779 könyvelési csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 
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1775 könyvviteli osztályvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2595 közszolgáltat. kontrolling osztályvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1158 leltárellenőr Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2344 leltározási és selejtezési csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1863 módszertani csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2261 pénzforgalmi osztályvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2491 pénzügyi ellenőrző csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2257 pénzügyi munkatárs I Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2258 pénzügyi munkatárs II Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2259 pénzügyi munkatárs III Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2256 pénzügyi szakértő Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2260 pénzügyi ügyintéző Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2124 projekt kontroller I Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2127 projekt kontroller II Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1733 szállítói folyószámla csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2199 számviteli iratkezelő Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2167 számviteli munkatárs I Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2166 számviteli munkatárs II Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2165 számviteli munkatárs III Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2176 számviteli szakértő Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1776 társadalombiztosítási csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1730 társasági kontrolling osztályvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2200 TB munkatárs I Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 
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2201 TB munkatárs II Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2202 TB munkatárs III Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2458 TB szakértő Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

2301 tervezési és elemzési csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1735 vevői számlázási csoportvezető Szellemi 
Gazdaság, 
pénzügy 

4. szint 

1573 egyetemi gyakornok Szellemi 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

1508 érdekképviseleti vezető Szellemi 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

1488 jogsegélyszolgálati munkatárs Szellemi 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

2629 létesítmény fenntartás támogató Fizikai 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

2660 mediátor Szellemi 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

1531 metró tesztjármű vezető Fizikai 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

1541 munkavédelmi bizottság elnöke Szellemi 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

1398 oktató Szellemi 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

1528 próbafutásvezető Fizikai 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

1453 rendészeti területfelügyelő Fizikai 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

1436 szakmunkástanuló Fizikai 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

2657 szünidei munkás Fizikai 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

2656 szünidei ügyintéző Szellemi 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

1296 üzemi tanács elnöke Szellemi 
HAY rendszeren 
kívüli 

4. szint 

2248 HR előadó Szellemi Humán 4. szint 

2103 HR szakértő I Szellemi Humán 4. szint 

2104 HR szakértő II Szellemi Humán 4. szint 

2105 HR szakértő III Szellemi Humán 4. szint 
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1259 személyügyi főelőadó Szellemi  4. szint 

1707 humánerőforrás csoportvezető Szellemi Humán 4. szint 

1500 humánrészleg irányító Szellemi Humán 4. szint 

1801 humánügyi csoportvezető Szellemi Humán 4. szint 

1148 könyvtáros Szellemi Humán 4. szint 

2249 menetkedvezményi előadó Szellemi Humán 4. szint 

1182 munkaügyi előadó Szellemi Humán 4. szint 

2196 munkaügyi kapcsolatok munkatárs I Szellemi Humán 4. szint 

2197 munkaügyi kapcsolatok munkatárs II Szellemi Humán 4. szint 

1917 oktatási koordinátor Szellemi Humán 4. szint 

2242 oktatásszervező I Szellemi Humán 4. szint 

2251 operatív koordinátor Szellemi Humán 4. szint 

2613 szakképzési csoportvezető Szellemi Humán 4. szint 

2247 szociális főelőadó Szellemi Humán 4. szint 

2610 
adatmenedzsm. és műk.fejl. 
osztályvezető 

Szellemi IT 4. szint 

2453 információbiztonsági felelős Szellemi IT 4. szint 

2454 információbiztonsági tanácsadó Szellemi IT 4. szint 

2090 informatikai tanácsadó I Szellemi IT 4. szint 

2091 informatikai tanácsadó II Szellemi IT 4. szint 

1739 
IT alkalmazás-menedzsment 
osztályvezető 

Szellemi IT 4. szint 

2611 IT biztonsági csoportvezető Szellemi IT 4. szint 

2447 IT kontroller Szellemi IT 4. szint 

2489 IT szolgáltatás menedzser Szellemi IT 4. szint 

2088 IT ügyfélszolgálati munkatárs Szellemi IT 4. szint 

1736 IT üzemeltetési támogatási osztályvezető Szellemi IT 4. szint 

1233 rendszergazda Szellemi IT 4. szint 

2451 rendszerprogramozó I Szellemi IT 4. szint 

2452 rendszerprogramozó II Szellemi IT 4. szint 

2448 rendszerüzemeltető I Szellemi IT 4. szint 

2449 rendszerüzemeltető II Szellemi IT 4. szint 

2612 telekommunikációs osztályvezető Szellemi IT 4. szint 

2462 járműgazdálkodási munkatárs Szellemi Járműműszak 4. szint 

2485 karbantartási folyamatszakértő Szellemi Járműműszak 4. szint 

2617 adatvédelmi referens Szellemi Jog 4. szint 

2650 jogász - szabályozási Szellemi Jog 4. szint 

1373 jogi előadó Szellemi Jog 4. szint 

2253 jogtanácsos I Szellemi Jog 4. szint 

2254 jogtanácsos II Szellemi Jog 4. szint 

1911 követeléskezelő Szellemi Jog 4. szint 

2116 munkajogi jogász I Szellemi Jog 4. szint 

2117 munkajogi jogász II Szellemi Jog 4. szint 

2246 munkajogi koordinátor Szellemi Jog 4. szint 
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1663 projekt jogász Szellemi Jog 4. szint 

2123 projekt jogtanácsos Szellemi Jog 4. szint 

1581 kommunikációs főmunkatárs Szellemi Kommunikáció 4. szint 

1381 kommunikációs munkatárs Szellemi Kommunikáció 4. szint 

2216 kreatív munkatárs Szellemi Kommunikáció 4. szint 

2217 muzeológus munkatárs Szellemi Kommunikáció 4. szint 

2215 nemzetközi utaztatási munkatárs Szellemi Kommunikáció 4. szint 

1754 rendezvény csoportvezető Szellemi Kommunikáció 4. szint 

1548 rendezvényszervező Szellemi Kommunikáció 4. szint 

2482 sajtó csoportvezető Szellemi Kommunikáció 4. szint 

1753 tájékoztatási osztályvezető Szellemi Kommunikáció 4. szint 

1600 tájékoztatási referens Szellemi Kommunikáció 4. szint 

2218 ügyfélkapcsolati koordinátor Szellemi Kommunikáció 4. szint 

1906 ügyfélkapcsolati munkatárs Szellemi Kommunikáció 4. szint 

1752 ügyfélkapcsolati osztályvezető Szellemi Kommunikáció 4. szint 

1898 anyag- és eszközkezelő Fizikai Logisztika 4. szint 

2338 ellátási vezető Szellemi Logisztika 4. szint 

1782 erőforrás-gazdálkodási csoportvezető Szellemi Logisztika 4. szint 

2275 flottamenedzsment csoportvezető Szellemi Logisztika 4. szint 

2377 gépjármű szervizelési ügyintéző Szellemi Logisztika 4. szint 

1083 gépjármű ügyintéző Szellemi Logisztika 4. szint 

2567 gépkocsivezető - speciális Fizikai Logisztika 4. szint 

1789 szállítási csoportvezető Szellemi Logisztika 4. szint 

1409 szállítási diszpécser Szellemi Logisztika 4. szint 

2481 szállítási és elosztási koordinátor Szellemi Logisztika 4. szint 

2379 üzemeltetési koordinátor Szellemi Logisztika 4. szint 

2605 vasúti infra ellátó szolgálatvezető Szellemi Logisztika 4. szint 

2371 veszélyes áru ügyintéző Szellemi Logisztika 4. szint 

1000 ács-állványozó Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1015 asztalos Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1028 burkoló Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1050 festő és mázoló Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1146 kőműves Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1294 üveges Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1654 üzemi karbantartó Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

1308 vezeték és csőhálózat sz. Fizikai 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 
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2477 vonali üzemeltetési koordinátor Szellemi 
Pálya és épület 
fenntartás 

4. szint 

2651 különjárati csoportvezető Szellemi Turisztika 4. szint 

1887 különjárati műszaki vezető Fizikai Turisztika 4. szint 

2647 turisztikai adminisztr. csoportvezető Szellemi Turisztika 4. szint 

1892 turisztikai értékesítési koordinátor Szellemi Turisztika 4. szint 

1893 turisztikai marketing koordinátor Szellemi Turisztika 4. szint 

1894 turisztikai szolgáltatási előadó Szellemi Turisztika 4. szint 

1768 turisztikai szolgáltatási osztályvezető Szellemi Turisztika 4. szint 

1862 turisztikai üzletfejlesztési koordinátor Szellemi Turisztika 4. szint 

2457 turisztikai üzletfejlesztési munkatárs Szellemi Turisztika 4. szint 

1001 adatrögzítő Fizikai 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1002 adminisztrátor Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2100 belső ellenőr I Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2099 belső ellenőr II Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2205 energiaelszámoló I Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2450 energiaelszámoló II Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2155 forgalmi kontroller Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2639 
irányítási rendszer menedzsm 
irodavezető 

Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1111 iratkezelő Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1113 irattáros Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 
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2134 irattárvezető Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1133 kézbesítő Fizikai 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1759 koordinációs irodavezető Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2596 közszolgáltatási irodavezető Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2057 közszolgáltatási referens Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2245 létesítményüzemeltető Fizikai 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1347 menedzser asszisztens Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2210 metró erőforrás koord. osztályvezető Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2168 minőségbiztosítási referens Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2658 monitoring munkatárs Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1671 működési koordinátor Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1474 operatív menedzser Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1570 panaszügyi előadó Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2286 panaszügyi és közszolgáltatási előadó Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 
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2161 rendszerszakértő I Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2162 rendszerszakértő II Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2627 stratégiai munkatárs Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2346 stratégiai szakértő Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1854 szakmai titkár Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2133 társasági koordinátor Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1856 titkárnő Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1774 ügyiratkezelési csoportvezető Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1717 üzemgazdasági csoportvezető Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2294 üzemgazdasági irányító Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1895 üzemgazdasági kontroller Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

1896 üzemgazdasági koordinátor Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2076 üzemviteli munkatárs Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 

2659 vezérigazgatói tanácsadó Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 
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1588 projektigazgató műszaki helyettes Szellemi Vezetés 4. szint 

1475 projektigazgató-helyettes Szellemi Vezetés 4. szint 

2548 villamos erőforrás koord. osztályvezető Szellemi 
Ügyviteli, 
üzemgazdasági 
támogató 

4. szint 
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Kijelölt elkülönítő szobák listája 

TELEPHELYEK ELKÜLÖNÍTÉSRE ALKALMAS HELYISÉGEI 

 

So
rs

zá
m

 

Ágazat Telephely 

Orvosi szobák 

ELKÜLÖNÍTŐ 

épület 
helyisége
k száma 

helyiségek 
megnevezése 

1. IRODAHÁZ 
Székház 1072 
Bp. Akácfa utca 
15 

iroda 
épület 

V.em. 530  
3 helyiség 

vizsgáló, 
fektető, 
vetkőző 

Orvosi, 
fektető 

2. IRODAHÁZ 

Forgalomirányít
ó Központ                           
1088 Bp. Szabó 
Ervin tér 2. 

- - - 
Fsz. 44. 

helyiségblok
k 

3. 
Foglalkozás-
egészségügy
i szolgáltató 

1087 Budapest 
Kerepesi út 29/C 

központi 
rendelő 

21 
helyiség 

7 vizsgáló, 1 
fektető, 3 
vetkőző, 2 

iroda, 4 labor, 
veszélyes 

hulladéktároló
, étkező, 2 
kartonozó 

Fsz. 30 

4. IRODAHÁZ 
Orczy Irodaház                                  
Budapest, VIII. 
ker. Orczy út 34. 

- - - 
TÁRGYALÓ                           

Fsz. 103 

5. Autóbusz 

Kelenföld 
Divízió, 1113 Bp. 
Hamzsabégi út 
45. 

porta 
épület 

4 helyiség 

várakozó, 
vizsgáló, 
fektető, 
vetkőző 

Orvosi, 
fektető 

6. Autóbusz 
Óbuda Divízió                 
1037 Bp.  
Pomázi út 15. 

külön 
épület  

4 helyiség 

várakozó, 
vizsgáló, 
fektető, 
vetkőző 

Orvosi, 
fektető 

7. Autóbusz 

Cinkota Divízió                 
1165 Bp. 
Bökényföldi út 
122 

iroda 
épület fsz. 

4.   
3 helyiség 

vizsgáló, 
fektető, 
vetkőző 

Orvosi, 
fektető 

8. Autóbusz 
Dél-Pest Divízió                         
1194 Bp. Méta 
utca 39. 

iroda 
épület fsz.   

3 helyiség 
vizsgáló, 
fektető, 
vetkőző 

Orvosi, 
fektető 

9. 
Trolibusz és 

Autóbusz 

Trolibusz Divízió                                            
1102 Bp. Zách 
utca 8. 

„A” épület - - Fsz. 2.  
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10
. 

Villamos 

Szépilona 
Villamos 
Járműtelep 
1021 Bp. 
Budakeszi út 9 - 
11. 

szociális 
épület em. 

5 helyiség 

várakozó, 
vetkőző, 
vizsgáló, 
fektető, 

pihentető 

Orvosi, 
fektető 

11
. 

Villamos 

Angyalföld 
Villamos 
Járműtelep 
1045 Bp. 
Gyapjúszövő köz 
11. 

Forgalmi 
épület 

- - 

Fsz. 26.                     
(két 

helyiség, egy 
bejárattal) 

12
. 

Villamos 

Baross Villamos 
Járműtelep              
1086 Bp. Baross 
utca 130 - 132 

1. épület - - 
Fsz. 1. sz. 

iroda 

13
. 

Villamos 

Hungária 
Villamos 
Járműtelep          
1087 Bp.Brüll 
Alfréd utca 1. 

műszaki 
épület fsz. 

4 helyiség 

várakozó, 
vizsgáló, 
fektető, 
vetkőző 

Orvosi, 
fektető 

14
. 

Villamos 

Ferencváros 
Villamos 
Járműtelep 
1097 Bp. 
Könyves Kálmán 
krt. 7. 

Forgalmi 
épület 

- - 
Fsz. 

Kultúrterem 

15
. 

Villamos 

Fék utcai 
Irodaház                                  
1097 Bp. Fék 
utca 

Irodaépüle
t 

- - 

földszint, 
folyosó 

végén lévő 
raktár 

16
. 

Villamos 

Száva Villamos 
Járműtelep             
1091 Bp. Üllői út 
197-199. 

Forgalmi 
Irodaépüle

t 
- - 

I. em.  
Forgalmi 
tárgyaló 

17
. 

Villamos 

Budafok 
Villamos 
Járműtelep              
1116 Bp. 
Budafok  
Fehérvári út 
247. 

- - - 
F007 pályás 

pihenő 

18
. 

Villamos 
Kelenföld 
Villamos 
Járműtelep              

15. sz. 
Forgalmi 

épület 
- - 11-es iroda 
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1115 Bp. Bartók 
Béla út 137. 

19
. 

METRO 

M4 Metró 
Járműtelep 
1119, Bp. 
Gyergyótölgyes 
utca 2. 

„K” épület  
vizsgáló, 
fektető 

K1. I.05 
Orvosi, 
fektető 

20
. 

Villamos 

Zugló Villamos 
Járműtelep                      
1146 Bp. 
Thököly út 173 

- - - 
FSZ 

Klubhelység 

21
. 

Fogas 

Fogaskerekű                                 
1125 Bp. Szilágyi 
Erzsébet fasor 
14-16. 

"B" épület  - - 
I. em. 

 Dohányzó 

22
. 

METRO 
M2 járműtelep         
1106 Bp. Fehér 
út 1/b 

iroda 
épület     

2 helyiség 
vizsgáló, 
fektető 

II. em. 205-
206. 

Orvosi, 
fektető 

23
. 

METRO 
M3 Járműtelep           
1103 Bp. Kőér 
utca 2/d 

szociális 
épület  

4 helyiség 

Elsősegély, 
fektető, 
vizsgáló, 
vetkőző, 

raktár 

fsz. 
Orvosi, 
fektető 

24
. 

MILLFAV 

M1 Járműtelep                            
1142 Bp. Kacsóh 
Pongrácz út 21-
23 

iroda 
épület  

5 helyiség 

várakozó, 
vizsgáló, 

fektető, 2 
vetkőző 

fsz. 9 
Orvosi, 
fektető 
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BUSZ, TROLI, VILLAMOS VÉGÁLLOMÁSOK  

ELKÜLÖNÍTÉSRE ALKALMAS HELYISÉGEI 

Srsz. Ker. Végállomások helye 

Ajtóval lezárt, elkülönítőnek 
átalakítható "második" 
helyiséggel rendelkező 

végállomások  

11. III. Bécsi út                    X 

12. III. Bogdáni u. X 

13. III. Csobánka tér X 

14. III. Szentlélek tér X 

15. III. Újmegyeri tér X 

17. IV. Káposztás Megyer, Szilaspatak X 

18. IV. Rákospalota, Újpest MÁV.áll.Szilágyi u. X 

22. V. Arany J. utca X 

24. VI. Nyugati pályaudvar X 

28. VII. Garay utca X 

41. X. Kőbánya Vkp.(9 busz) X 

42. X. Köbánya Vkp. (32,62 busz) X 

44. X. Örs V.tere (Fehér úti faház) X 

45. X. Örs vezér tere dél X 

47. XI. Bornemissza tér X 

48. XI. Etele tér (Kelenföldi pu.) villamos X 

51. XI. Gazdagréti ltp. X 

57. XI. Savoyai Park X 

58. XII. Apor Vilmos tér X 

76. XV. Mézeskalács tér X 

77. XV. Erdőkerülő utca X 

78. XV. Rákospalota Fő u.-Kossuth utca X 

83. XVII. Rákoskeresztúr Vkp. X 

84. XVIII. Jegenye fasor X 

89. XIX. Kispest, Határ út X 

90. XIX. Vasgereben utca X 

91. XIX. Kőbánya Kispest MÁV állomás X 

93. XX. Pesterzsébet, Ady E. tér X 

95. XXI. Csepel, Csillagtelep X 

96. XXI. Csepel, Határ út X 

92. XXI.  Csepel, Szt. Imre tér X 

99. XXII. Nagytétény, Campona X 

100. XXII. Városház tér X 

104.   Budaörs ltp. X 
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Kommunikációs terv 

A Társaság belső stakeholderei számára 

 

WHO 3. fázis 

 

Kommunikációt 
kiváltó ok 

Kommunikációs 
tevékenység 

Kommunikációs 
csatornalánc  

Kommunikációs 
erőforrások 

A BKV Zrt. 
Koronavírus 
Pandémiás 
Tervének 
elkészítése 

A Koronavírus 
Pandémiás Terv 
koordinálásra 
történő 
megküldése 

Levél, E-mail Koronavírus 
Pandémiás Terv 
tervezete 

Külső 
környezetből 
kapott általános 
tájékoztatás 

A koronavírus 
járvánnyal 
összefüggő 
egészségvédelmi 
és higiéniás 
tennivalókkal 
kapcsolatos 
tájékoztatás 

Mozgásban 
Magazin, E-mail 

Külső és helyi 
anyagok, 
rendszeres 
aktualizálás 

Adatgyűjtés 
antivirális 
szerek 
forgalmazójától, 
értékelés 

Az antivirális 
készítmények 
értékelése 

Személyes, levél A BKV Zrt. 
vezetése 
irányában 
prezentáció 
készítés 
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WHO 4. fázis 
 

Kommunikációt 
kiváltó ok 

Kommunikációs tevékenység Kommunikációs 
csatornalánc 

Kommunikációs 
erőforrások 

WHO bejelenti a 
koronavírus 
járvány 4. 
fázisát 

Társasági intézkedés, új 
tájékoztatás, útmutatók, 
üzenetek készítése 

E-mail, intranet, 
Mozgásban 
Magazin 

Papíralapú 
tájékoztató 
készítése 

Magyar 
Kormány 
bejelenti az 
emberről 
emberre 
terjedést 
Európa 
országaiban 

A Társaság üzletmenetében 
bekövetkező változások 
monitorozása, valamint 
tájékoztatás az intézkedés 
sorozatról. 
A Koronavírus Pandémiás 
Terv, felülvizsgálata, 
átismétlése 

E-mail, intranet, 
telefon, 
tájékoztatás a 
vállalat minden 
dolgozójának 

Tájékoztató anyag 
előkészítése, 
Végleges 
Koronavírus 
Pandámiás Terv 
és az 
Üzletfolytonossági 
terv 
 
 
 
 
 

Magyar 
Kormány 
bejelenti az 
emberről 
emberre 
terjedés első 
magyarországi 
esetét 

A társasági intézkedéssekkel 
kapcsolatos új tájékoztatás, 
személyes és családi kockázat 
csökkentése, higiéniás 
tennivalók. Munkavállalók 
tájékoztatása, az 
elkövetkezendő feladatok 
ismertetése, munkába járás, 
rugalmas munkaidő, 
létesítmény lezárás, parkolás. 
Antivirális készítményekkel 
kapcsolatos tájékoztatás, a 
megelőzés kezelés kezdetére 
vonatkozó időpontok 
meghatározása. 

Előadás, 
oktatás, 
épületekben 
kitett 
hirdetmények, 
E-mail, telefon, 
vezérigazgatói 
kör e-mail 

Tájékoztató 
elkészítése, 
prezentáció, 
honlap, 
Tréning anyag 

Magyar 
Kormány 
bejelenti a 
fokozódó 
emberről 
emberre 
terjedés 
Magyarországon 
(kis gócok) 

Kezdeti lezárások, egyes 
területeken a tevékenység 
felfüggesztése, Új tájékoztató 
készítése, annak terítése a 
BKV Zrt. minden egységére. 
Tennivalók a betegségek 
esetén, kit kell értesíteni, ha 
felmerül egy munkatárs 
betegsége, mikor nem szabad 
dolgozni, jönni. 

Előadás, 
oktatás, 
épületekben 
kitett 
hirdetmények, 
E-mail, telefon, 
vezérigazgatói 
kör e-mail 

Előkészített 
tájékoztató anyag 
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WHO 5. fázis 
 

Kommunikációt 
kiváltó ok 

Kommunikációs 
tevékenység 

Kommunikációs 
csatornalánc 

Kommunikációs 
erőforrások 

A WHO/ Magyar 
Kormány 
bejelenti az 5. 
fázis 
életbeléptetését 
és a fokozódó 
mértékű 
emberről 
emberre 
terjedést 
Magyarországon 
(nagy gócok) 
Felkészülés a 
létesítmények 
lezárására és 
egyes 
tevékenységek 
felfüggesztésére 

A pandémia 
fázisairól új 
tájékoztatás és 
értesítés a 
létesítmények 
lezárása, az 
ellenőrzési és 
értékelési 
tevékenységek 
teljes 
felfüggesztése. 
Tájékoztató 
anyagok terítése. 
Antivirális szerek 
kiosztása. 
Értesítés az 
egyes 
létesítmények, 
lezárásáról, a 
bejárás 
korlátozásáról, a 
parkolók 
felszabadításáról. 
Közösségi 
intézkedések 
korlátozása, 
személyes és 
családi kockázat 
csökkentése. 
Higiéniás 
tennivalók 
(takarítás, 
védőeszköz 
kiosztás). 

Épületekben 
kitett 
hirdetmények, E-
mail, telefon, 
vezérigazgatói 
kör e-mail.  
A BKV Zrt. 
üzemorvosi 
hálózata 
felvilágosítást ad 
egyedi 
megkeresések 
esetén. 
Alkalmazottaknak 
biztonságos külső 
honlap, E-mail, 
hangposta 

Előkészítendő 
tájékoztató 
anyagok, 
tréning anyagok 
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WHO 6. fázis 
 

Kommunikációt 
kiváltó ok 

Kommunikációs 
tevékenység 

Kommunikációs 
csatornalánc 

Kommunikációs 
erőforrások 

A WHO 
megerősíti a 6. 
fázis 
életbelépését 
és a Magyar 
Kormány 
bejelenti a 
fokozott 
intenzitású, 
folyamatos 
terjedést a 
lakosság 
körében 

Rendszeres 
tájékoztatás, 
tájékoztató 
anyagok 
folyamatos 
biztosítása 
belső körben és 
utas 
tájékoztatás. 
Antivirális 
készítmények 
alkalmazása, 
védőmaszkok 
kötelezővé 
tétele. 
Létesítmények 
nyitva 
tartásával, 
lezárásával 
kapcsolatos 
tájékoztatás.  

Tájékoztató 
anyagokat E-
mailen az 
alkalmazottak 
részére, 
valamint 
biztonságos 
külső honlap. 

Változások 
miatt 
rendszeres 
gyakorlatban 
előkészítő 
anyag 

 
 

 
A koronavírus járvány utáni időszak 

 

Kommunikációt 
kiváltó ok 

Kommunikációs 
tevékenység 

Kommunikációs 
csatornalánc 

Kommunikációs 
erőforrások 

A Magyar 
Kormány 
bejelenti, hogy 
Magyarország a 
koronavírus 
járvány utáni 
időszakba 
lépett és a 
létesítményeket 
újra megnyitják 

A létesítmények 
megnyitásával 
kapcsolatos 
tájékoztatás, a 
munka 
újrakezdése, 
tájékoztató 
anyag 
biztosítása. A 
munkába 
történő 
visszatérésre 
vonatkozó 
irányelvek, erre 
vonatkozó 

Épületekben 
kitett 
hirdetmények, E-
mail, telefon, 
vezérigazgatói 
kör 
 E-mail.  
A BKV Zrt. 
üzemorvosi 
hálózata 
felvilágosítást ad 
egyedi 
megkeresések 
esetén. 

Előkészítendő 
tájékoztató 
anyag, 
jelentések 
hetente 



BKV Zrt. Koronavírus Pandémiás Terv 8. számú függelék 

 

 
 77/77. oldal 

útmutatás. 
Rendszeres 
belső és külső 
tájékoztatás 
járatok 
újraindításáról. 
A KKCS hetente 
kér 
tájékoztatást az 
üzemorvostól, 
valamint a HR 
jelentést készít 
a munkavállalók 
munkába 
állásáról, 
támogatást és 
információt ad. 

Alkalmazottaknak 
biztonságos külső 
honlap, E-mail, 
hangposta 

 
 

A kommunikáció felelőse minden esetben a Pandémiás Tervező Csoport, illetve a Krízis 
Kezelő Csoport. 

 
IDEGEN NYELVŰ SZAVAK JELENTÉSE 

 
Pandémia:  járvány, a világ nagy részére kiterjedő 
Stakeholder:  Rt-k, Zrt.-k tulajdonosa, vagy többségi tulajdonosa 
Respirátor:  légszűrő 
Antivirális:  vírusszaporodás gátló 
SHARE-program: osztott fájlkezelés 
 
 


