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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2018.  április 26.-i 

49. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és 

státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 8711/20.04.2018. sz. indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

2627/17.04.2018. sz. átiratára, valamint a Vállalat Vezetőtanácsának a 12/17.04.2018. sz. 

Határozatára, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített 25/2012. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal jóváhagyott, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

szervezési és működési szabályzatának a 18. cikkely i) betű rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés a) betű, a (2) bekezdés c) betű és a 97. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat 

szerkezeti felépítését és státuszjegyzékét, az 1 és 2 mellékletek szerint, amelyek szerves részei a 

jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen okiratnak a keltezésével, az utólag módosított, a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének a 

jóváhagyására vonatkozó 12/29.01.2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak, megszűnik az 

alkalmazhatósága. 

3. cikkely A határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatával és a Gazdasági Igazgatóságával, valamint a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsával, amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

  8711/20.04.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és 

státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsa, a 

12/17.04.2018. sz. Határozatával jóváhagyott egy új szerkezeti felépítést és státuszjegyzéket a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. számára, amely ugyanarra a 140 jelenleg létező 

állásra van alapozva. Ezt a javaslatot beiktatták a Maros Megyei Tanácsnál, a 8376/18.04.2018. sz. 

alatt. 

A szervezési szerkezetnek az átszervezése, a Vállalat ügykezelésének a 2017-2020 közötti tervének 

az alkalmazási stratégiájának a része, amelyet a Vezetőtanácsnak a 40/14.12.2017. sz. Határozatával 

hagytak jóvá. 

Ezzel a dokumentummal vállalt célkitűzések megvalósítása feltételezi, többek között, a 2017-2018-

as periódusban létező 140 állásnak a megtartása, követelmény, amelyet a jelenlegi javaslat betart. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, valamint (2) bekezdés ”c” betű, a megyei 

tanácsnak a feladatainak a kategóriájába szabályozza, a közhatóságnak az illetékességét „a megyei 

tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak, valamint a megyei 

érdekeltségű intézményeknek és közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, 

szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásában.” 

Megjegyezzük, hogy a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a 

jelenlegi szerkezeti felépítését és státuszjegyzékét, a Maros Megyei Tanácsnak a 12/2015. sz. 

Határozatával hagyták jóvá. Ezeknek az utolsó módosítását a Maros Megyei Tanácsnak a 

204/21.12.2016. sz. Határozatával hagyták jóvá. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

8712/20.04.2018. sz.  

II.22 akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és 

státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 12/29.01.2015. sz. Határozatával jóváhagyták, a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a szerkezeti felépítését és státuszjegyzékét, a 

szervezési szerkezetet 140 állásra alapozva. 

A fennebb említett közigazgatási okirattal jóváhagyott szerkezeti felépítést és státuszjegyzékét 

utólag módosították a Maros Megyei Tanácsnak a 115/25.08.2016. sz. és a 204/21.12.2016. sz., a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Szerkezeti felépítésének és 

Státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 12/29.12.2015. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosítására vonatkozó Határozataival. 

A vállalatnak a vezető tanácsa elfogadta a 12/17.04.2018. sz. Határozatot - Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V. szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének a módosítására 

vonatkozó javaslat, amelyet ugyanarra a 140 állásra alapoztak. 

Figyelembe véve a vállalatnak a Szervezési és működési szabályzatának a 18. cikkely ”i” betű 

rendelkezéseit, amelyek szerint a Vezetőtanács „elkészíti és aláveti jóváhagyásra a Maros Megyei 

Tanácsnak, a szerkezeti felépítést és a státuszjegyzéket, a Repülőtérnek a tevékenységének a 

szükségleteinek megfelelően”, az 1614/29.01.2018. sz. alatt, az illető határozatot beiktatták a Maros 

Megyei Tanácsnak az Iktatójába, a kéréssel, hogy vegyék fel a Maros Megyei Tanácsnak a 

2018.02.15.-i soros ülésének a napirendjébe. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) 

bekezdés ”a” betű, valamint (2) bekezdés ”c” betű, a megyei tanácsnak feladat körének 

szabályozza, a szervezését és működését a megyei tanácsnak a szakapparátusának, a megyei 

érdekeltségű intézményeknek és szolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak, a megyei közhatóságnak a hatásköre a „megyei 

tanácsnak a szervezési és működési szabályzatát, a szakapparátusának, valamint a megyei 

érdekeltségű intézményeknek és szolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezeti felépítését, tisztségjegyzékét, szervezési 

és működési szabályzatát jóváhagyni.” 

A Vezetőtanácsnak a 40/14.12.2017. sz. Határozatával jóváhagyták a Vállalatnak az ügykezelési 

tervét a 2017-2020-as periódusra. 

Ezzel a dokumentummal bevállalt célkitűzéseknek a megvalósítása feltételezi, többek között, a 

2017-2018-as periódusban létező 140 állásnak a megtartása, valamint a szerkezeti felépítésnek az 

átszervezését a tervbe foglalt prioritások és célkitűzések függvényébe. 
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A szervezési szerkezetnek az átszervezését, mint az új stratégiának az első szakaszát kötelezővé 

teszi a vállalatirányítás elveinek az alkalmazásának a szükségessége is, amelyek szerint a 

vállalatirányítás kerete kell biztosítsa a vállalatnak a stratégiai vezetését, az ügykezelésnek a 

hatékony felügyeletét a vezetőtanács által és a tanácsnak a felelősségvállalása a részvényesekkel és 

a vállalattal szemben. 

A szervezési szerkezetnek az átszervezésével biztosítják ugyanakkor, a szervezési szerkezetnek a 

harmonizálását, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V. szervezési és működési 

szabályzata által előírt jellegzetes feladatokkal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnak, az utólag 

módosított és kiegészített, a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V. keretébe, a vállalat 

irányítás bevezetésére vonatkozó 25/2012. sz. Határozatával hagytak jóvá. 

A viszonyok/hierarchikus szintek szempontjából, a jelen pillanatban van egy működőképes 

rangsorolt szerkezetünk, amelyet 3 alosztályt tartalmazó szintre építettek ki: a végrehajtó 

igazgatónak direkt alárendelt osztályok, igazgatóságok – igazgató vezeti, valamint szolgálatok – 

szolgálatvezető irányítja. 

A jelenlegi szerkezeti felépítéshez viszonyítva, kiemeljük összegzően a javasolt fontosabb 

módosításokat, amint következnek: 

 A Műveleti Igazgatóságot az új szervezésben „Repülőtéri műveleteket irányító és felügyelő 

igazgatóság”, amely 58+3 állásra van alapozva, a 65+4 jelenleg létező állással szemben. 

Ennek az igazgatóságnak a keretében két szolgálat működik – Földi tevékenységi szolgálat 

és a Mentő és Tűzoltó Szolgálat. Ennek az igazgatóságnak, a szerveinek a jellegzetes 

tevékenységeit módosították azzal a céllal, hogy egyetlen szervbe összpontosítsák a 

mozgásfelületnek az irányítását, felügyeletét és ügykezelését, mindennel, ami a kiszolgáló 

tevékenységgel jár. Ezzel a céllal egy új osztályt hoztak létre – Repülőtéri tájékoztatás és 

Csökkentett mozgási lehetőséggel rendelkező személyeket támogató (PMR) osztály, az 

irányító/tájékoztató tevékenységnek az átvételével, amely előzőleg a Gazdasági – Pénzügyi 

Igazgatóság, Ügykezelési Karbantartási Osztály része volt; 

 A Műszaki Igazgatóságnak a szerkezetébe, amely 38+3 állásra van összeállítva, a létező 

28+2 álláshoz viszonyítva, az infrastruktúrának, a karbantartásának és a repülőtéri műszaki 

eszközöknek az összes tevékenységének az egybefogását tartották szem előtt. Ennek 

értelmébe, a régi szerkezetben létező Műszaki Szolgálaton kívül létrehozták a Repülőtéri 

műszaki eszközöknek a karbantartási és működtetési szolgálatát, 19 végrehajtó állással és 1 

szolgálatvezetővel. 

 A Gazdasági – Pénzügyi Igazgatóságnál felszámolják az Ügykezelési Karbantartási Osztály, 

az irányítási/tájékoztatási tevékenységet a Repülőtéri Tevékenységet Irányító és Felügyelő 

Igazgatóság keretében működő, Repülőtéri tájékoztatás és PMR támogatás osztály által a 

takarítást pedig a Repülőtér- és termináltakarítási osztály által lesz elvégezve. Hasonlóan, a 

közbeszerzési tevékenységet a Beszerzési és Európai Alapok Osztály fogja ellátni, amelyet 

újonnan hoztak létre, közvetlen alárendelve a Vezetőtanácsnak az Elnökének. Ezen 

körülmények között, ennél az igazgatóságnál, amelybe egyetlen szolgálat van kiépítve, nem 

indokolt egy közép ügykezelői szint létezése, az igazgatói állást felszámolták. 

Mivel ugyanarra az állás számra építették ki, a vállalat Vezetőtanácsa által jóváhagyott szervezési 

szerkezet javaslat, nem generál növekedést a fizetésekkel való kiadások esetében. 
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Következésképpen, tekintettel a fennebbiekre, valamint a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” 

Ö. Ü. V. szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 

8711/20.04.2018. sz. indokolásra, úgy becsüljük, hogy teljesítve vannak a törvényes feltételek, 

ennek a határozattervezetnek a jóváhagyásra való felterjesztéséhez. 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Elena Popa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető /2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 8732/20.04.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és 

státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 8711/20.04.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak a 8712/20.04.2018. sz. 

szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

A Maros Megyei Tanácsnak a 12/29.01.2015. sz. Határozatával jóváhagyták, a Marosvásárhely-i 

„Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a szerkezeti felépítését és státuszjegyzékét, a 

határozatot utólag módosítva a MMT-nak a 115/25.08.2016. sz. és a 204/21.12.2016. sz. 

Határozataival. 

A Vállalatnak a Vezető Tanácsa elfogadta a 12/17.04.2018. sz. Határozatot, amellyel jóváhagyta a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö. Ü. V. szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének 

a módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet ugyanarra a 140 állásra alapoztak. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy a Vállalatnak a szervezési és működési 

szabályzatának 18. cikkely ”i” betű rendelkezéseinek alapján, a Vállalatnak a Vezető Tanácsa 

elkészítette a Repülőtérnek, a tevékenységének megfelelő szerkezeti felépítését és státuszjegyzékét, 

kérve a Maros Megyei Tanácstól azoknak a jóváhagyását. Mivel ugyanarra az állás számra építették 

ki, a Vállalat Vezetőtanácsa által jóváhagyott szervezési szerkezet javaslat, nem generál növekedést 

a fizetésekkel való kiadások esetében. 

A jóváhagyásra beterjesztett ügykezelési okirattal, a Vállalatnak a szervezési szerkezetének az 

átszervezését követik, ami a Vezetőtanácsnak a 40/14.12.2017. sz. Határozatával jóváhagyott, a 

Vállalatnak a 2017-2020-as periódusra vonatkozó ügykezelési tervének az alkalmazásának a 

stratégiájának a része. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvénynek a 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, 
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összevetve a (2) bekezdés ”c” betű előírásaira vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és 

státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emőke /2pld.  

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető  
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