
Az Int6zm6ny munkaszervezete

AzInt6zm6ny munkaszewezete szervezeti egys6gekre, oszt6lyokra, illet6leg r6szlegekre tagoz6dik. Az
Int6zm6ny szervezeti egys6gei :

F6igazgat6s6g (vezet6 : f6igazgat6)
Gazdas6gi Igazgat6sdg (vezet6 : gazdas6gi igazgat6)
Orvos Igazgat6s6 g (vezet6: orvosigazgat6)
Apol6si Igazgat6s6g (vezet6: 6pol6si igazgat6)

A fenti szervezeti egys6gek oszt6lyokra (illetve osztdly besorol6sri alegys6gekre) tagoz6dnak, amelyek
vezet6s6t az oszt6lyvezet6k l6tj6k el.

Az oszt6lyok r6szlegekre tagol6dnak, amelyek vezet6s6t a r6szlegvezet6k htjek eL

Az Int6zm6ny minden szervezeti egys6ge, oszt6lya, illetve r6szlege rendelkezik helyi szakmai ell6t6st
szab6lyoz6 dokumentummal. Ezen szabillyoz6 dokumentumok a miikdd6si szabillyzatok/iigrrendek,
melyek az Intlzm1ny min6s6giigyi rendszer6be be6pit6sre kertltek.

F6igazgat6s69

Az lnt6zm6ny F6igazgat6s6g6nak feladata az Intlzmlnyolyan szervezeti erys6geinek mtikodtet6se,
valamint olyan szakmai feladatainak ell6t6sa, amely az egy6b (szakmai) Igazgat6sfugokhoz
egy6rtelmiien nem illeszthet6ek, azok tribb szervezeti erys6g 6ltal6nos k6pviselet6t, feladatait ell6tjAk,
valamint a mindezekkel osszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munka elv6gz6se.

A f6ig az g at 6 r 6 s zlet e s feladat ai

A f5igazgat6 feladatai a krivetkez6k:
ell6tja az Int6zm6ny operativ vezet6s6t,
a Szervezeti 6s Miik6d6si Szab6lyzat, a KiSzbeszerz6si Szab6lyzat, a H6zirend, 6s a T6rit6si Dij
Szab6lyzat kiv6tel6vel az Int6zm6ny miikdd6s6t bdrmely vonatkoz6sban szabillyozza, illetve
j6v6haryja az egyes r6szlegek 6s erys6gekbels6 szab6lyzatait,
gondoskodik az lnt6zm6ny Szervezeti 6s Miikod6si Szab6lyzata, a H6zirendje, a Kcizbeszerz6si
Szab6lyzata, 6s a T6rit6si Dij Szab6lyzata tewezeteinek elk6szit6s6r6l, majd felterjeszti azokat
j6v6hagy6sra a fenntart6 fel6,
kinevezi az orvos- 6s 6pol6si igazgat6t, elk6sziti a vezet6-helyettesek munkakori leir6s6t,
kinevezi az osztiiy- 6s r6szlegvezet6ket, j6v6hagyja munkakriri leir6sukat,
kinevezi a bels6 ellen6rt, elk6sziti a munkakori leir6s6t,
gyakorolja a munk6ltat6i jogokat az Int6zm6ny alkalmazottai tekintet6ben, jelen Szervezeti 6s
Mfikdd6si Szab5lyzat III.r.z.r.r. fejezet6ben r6szletesen szabillyozott m6don,
ir6nltja az Int6zm6ny dsszes szervezeti egrs6geinek munk6j6t, cisszehangolja azok
egyiittmiikod6s6t,
ell6tja a kozvetlen vezet6i feladatokat a f6igazgat6i szervezetbe sorolt szervezeti egys6gek
munk6ja tekintet6ben,
biztositja az Int6zm6ny eg6szs6gtigyr Szakmai Yezet6 Testiilet6nek miik<id6s6t, <isszehivja a
Szakmai Yezetf Testiilet alakul6 iil6s6t, illet6leg egyiittmiik6dik a testiilettel,
5 6ves eg6szs6giigri szakmai terv el6k6szit6s6nek koordin6ci6ja, fenntart6hoz val6 felterjeszt6se,
az 6venk6nti teljesit6sr6l sz6l6 besz6mol6 elk6szit6se,
elv6gzi a Kozbeszerz6si szab6lyzatban meghat6rozott feladatokat,
feliigyeli az Int6zm6ny,,munka"Bizotts6gainak tev6kenys6g6t, biztositja a miik<jd6siikhdz
sziiks6ges felt6teleket,
biztositja 6s ellen6rzi az Int6zm6nyi H6zirend rendelkez6seinek v6grehajt6s6t, illet6leg azok
betart6s6t,
gondoskodik arr6l, hogr az Int6zm6nybe be6rkez6 panaszok kivizsg6l6sa 6s nyilv6ntartAsa
megfeleljen a mindenkor hat6lyos jogszab6lyok rendelkez6seinek,
gondoskodik k6zremiikod6i szerz6d6s megkot6s6r6l (megszi.intet6s6r6l, m6dosit6s6r6l)
eg6szs6giigyi szolg6ltat6val, amennyiben az Int6zm6ny szakmai szinvonal6nak fenntart6sa ezt



sztiks6gess6 teszi, a kozremiik6d6i szerz6d6st saj6t jogkorben elk6szitteti 6s az Int6zm6ny
nev6ben al6irja,
kidolgozza az Int6zm6ny Katasztr6fav6delmi terv6t, gondoskodik megismertet6s6r6l,
kipr6b6l6s6r6l, begyakorl6s6r6l, az erre vonatkoz6 korszerii ismeretek oktat6sdr6l az orvosok 6s
az egy6b eg6szs6gtigyi v6gzetts6gii dolgoz6k vonatkoz6s6ban,
kapcsolatot tart az Int6zm6ny mfikod6si teriilet6n 616 lakoss6g k6pvisel6ivel, az
onkorm6nyzatokkal, a Kormdnyhivatal N6peg6szs6giigyr f6oszt6lydval 6s az Orszigos
Tisztiorvosi Szolg6lattal, a sajt6val, az eg6szs6giigyi szolg6latokkal, az egyiittmiik<id6
tirsint6zm6nyekkel, 6rdekk6pviseleti szervekkel,
tanulm6nyozza 6s 6rt6keli a lakoss6g 6s a betegek v6lem6ny6t azlnt6zm6ny m(k6d6s6r6l,
az Intlzmlny k6pviselet6nek ell6t6sa a feliigyeleti (ak6r szakmai, ak6r egy6b tev6kenys6gii)
szervek, a t6rsszervek, a t6rsadalmi szervezetek 6s a sajt6 ir6ny6ban,
a k6zint6zet tev6kenys6ge elleni panasz megvizsg6l6sa, int6z6se,
a betegjogi k6pvisel6vel val6 kapcsolattart6s Int6zm6nyi szinten,
Int6zeti gy6gyszerell6t5s kcizvetlen feltigyelete, szab5lyszerti miik<id6s6nek biztosit6sa, 6s
minderre vonatkoz6 szab6lyzat kidolgoz6sa,
segiti az orvosok tudomdnyos tev6kenys6g6t,
az Intlzmlnyben v6gzett orvostudom6nyi kutat6sokat enged6lyezi.

A F6igazgat6sig a kdvetkez6 szervezeti egys6gekb6l 6ptil fel.

Kd zp onti gg 6 g y s zertdr (r 6 s zleg )
A K<izponti gy6gyszert6r a r6szlegvezet6 kozvetlen ir6nlt6s6val, af6igazgat6 feliigyelete 6s ellen6rz6se
alatt,az orvosigazgat6 kozvetlen szakmai feliiryelete mellett, 6n6l16an v6gzi az Int6zm6ny teljes
eg6sz6ben foly6, valamennyi eg6szs6giigyi teriiletre kiterjed6 g,6gyszerell6t6si feladatot, valamint a
mindezekkel6sszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munk6t, kiil6n6,sen a k<jvetkez6ket:

gy6gyszer alaplista k6szit6se6s folyamatos karbantart6sa,
a gy6gyit6 munk6hoz sziiks6ges gy6gyszerek beszerz6s6r6l val6 gondoskodds,
a szakmai szempontok 6rv6nyesit6s6nek feltigyelete,
a gy6gyit6 munk6hoz megfelel6 mennyis6gi gy6gyszer rendelkez6sre 6ll6s6nak biztositdsa,
a betegre szabott gy6ryszerfelhaszn6l6s szab6lyszerii kezel6s6nek ellen6rz6se,
az eryes r6szlegeken a megfelel6 gy6grszergazdSlkod6s dokument6ci6j6nak feltigyelete 6s
ellenSrz6se, ezen tev6kenys6g6r6l rendszeres t6teles jelent6s afligazgat6nak,
hat6kony r6szv6tel a gy6gyszerkeretek meg6llapitds6ban, azok betart6s6nak nyomon k6vet6se,
rendszeres kimutat6s k6szit6se a ry6ryszert6r szakmai 6s gazdas6gi terv6r6l, a rendelkez6sre
6116 anyagi eszkozok felhaszn6l6s6r6l,
a munkav6delmi szab6lyzat betart6s6nak rendszeres ellen6rz6se saj6t teriilet6n,
mindazon szakmai feladatok ell6t6sa, melyet af6igazgat6 hat6skor6be utal,
kapcsolattar:tils az Orsz6gos Gy6gyszer6szeti Int6zettel, a gy6gyszert forgalmaz6 c6gekkel, az
igazgat6kkal, valamint a gy6gyit6-megel6zd ell6t6s 6s a gazdas6gi szervezel osztily- 6s
rlszlegvezet5ivel,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyr szabillyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabvinyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel5en az Int6zm6ny eg6szs6gtiryi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabillyzat szerinti bels6, vezetli
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztositisa.

A Kozponti gy6gyszert6r r6szletes feladatait ,Az Int6zeti ry6gyszerell6t6s rendje" cimiiszab6lyzat
tartalmazza-

Min6 sdgbiztositds 6s kiirng ezetaddelern

Az Int6zm6ny min6s6gbiztosit6si 6s k<irnyezetv6delmi feladata nem alkot 6n6ll6 szervezeti egys6get,
az Int1zm6ny min6s6g- 6s k6rnyezetpolitikeja6rt, a min6s6g-6s a kornyezetk6zpontt ir6nlt6s
szervezeti rendszer6nek 6s miik6d6s6nek biztosit6s66rt a f6igazgat6 felel, mely jogk<ir6t a



min6s6gbiztosit6si vezet6kozvetlen kozremiikod6s6vel gyakorolja, akinek feladatai kiilonosen a
kovetkez6k:

az Int6zm6ny min6s6gtiryi 6s k6rnyezetk<izponti ir6nyit6si rendszereinek ki6pit6se,
miik<idtet6se,
felk6szit6s a kiils6 auditra,
az Int6zm6ny dolgoz6inak min6s6gtigri 6s kornyezettudatos szeml6let6t
megalapoz6k6pz6se,folyamatos 6s ism6tl6d6 jellegii megszervez6se,
az ell6t6si folyamatokat szab6lyoz6 protokollok feltigyelete,
a betegelldt6s min6s6,g6t jelzd indik6torok kifejleszt6se 6s feliigyelete, betegel6gedetts6gi
vizsg6latok v6gz6se,
a kornyezetszennyez6s megel6z6se, valamint a tev6kenys6get szab6lyoz6 kdrnyezetv6delmi
j ogszab6lyok k<ivetelm6nyeinek betart6sa,
az Inl6zm6ny teriilet6n tev6kenyked6 c6gek, sz6llit6k, szolg6ltat6k, alv6llalkoz6k kdrnyezeti
teljesitm6ny6nek dsszehangol6sa a sajdt rendszeriink szab6lyozott elv6r6saival, a
tev6kenys6giik megfelel6ss6g6nek folyamatos feltigyelete(kiemelten: a kornyezeti elemek, mint
talaj, iz, leveg6, hullad6kok, szennyviz, term6szetv6delem),
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabdlyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6irdsoknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabillyzat szerinti bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

Jogikepuiselet

Azlnt6zm6ny jogi k6pviselete nem alkot on6ll6 szervezeti egys6get, a jogi k6pviseletet ell6t6 iigyv6di
iroda hat6rozatlan id6tartamir megbiz6si szerz6d6s alapj6n, kdzvetleniila f6igazgat6 irdnft6sa,
feliigyelete 6s ellen6rz6semellett, on6ll6an v6gzi az Int6zm6nyr6sz1re nffitand6 folyamatos jogi
tan6csad6si, jogi k6pviseleti, illetve a sziiks6g szerinti okirat szerkeszt6si feladatokat, kiil<inosen a
krivetkez6ket:

polg6ri-, gazdas6gi-, kiizigazgat6si-, munka-, biintet6- 6s szab6lys6rt6si jogi tan6csad5s,
okiratszerkeszt6s,
teljes kririi jogi k6pviselete harmadik szem6lyek 6s hat6s6gok el6tt,
az Int6zm6ny bels6 szab6lyzatainak, igazgat6i utasit6soknak, rendelkez6seknek szakmai
v6lem6nyez6se, hatSlyosit6sa, jogszab6ly-6rtelmez6se,
azlnt6zm6ny 6rdekeinek k6pviselete a vele szerz6d6 partnerekkel szemben.

IQ)nyouizsgdlo,t

Az lntbzm6ny ktinywizsg6lata nem alkot 6n6ll6 szervezeti egzs6get, ak<inywizsg6latot ell6t6 szem6ly
hat6rozatlan id6tartamir megbiz6si szerz6d6s alapjdn, kdzvetleni.il a fdigazgat6 feliigyelete mellett,
on6ll6an v6gzi az Int6zm6ny r6sz6re nytjtand6 folyamatos kcinywizsg6l6i feladatokat, ktilonosen a
k<ivetkez6ket:

az eryszeriisitett 6ves p6nzforgalmi jelent6s, kdnywiteli m6rleg, p6nzmaradvdny-kimutatis,
eredm6ny-kimutat6s, valamint kieg6szit6 mell6klet k6nywizsg6lata,
azegyszerisitett 6ves kolts6gvet6si besz6mol6 v6lem6nyez6se/zilrad6kol6sa,
befektetett eszk<izrik, k6szletillom6ny, p6nzeszk6z6k, k6vetel6sek 6s kotelezetts6gek,
p6nzmaradv5ny, eredm6ny vizsg6lata,
p6nziigyi helyzet elemz6se, kiil6n6sen az ad6ss6got keletkeztet6 k<itelezetts6gv6llal6sok-
hitelfelv6tel, kezess6gv6llal6s-tekintet6ben.

Bels6 ellenfirzds

A bels6 ellen6rz6s <in61l6 szervezeti egys6gk6nt, a f6igazgat6 k6zvetlen ir6nlt6sa, feliigyelete 6s
ellen6rz6se mellett, v6gzi az Int6zm6nyteljes eg6sz6ben foly6, valamennyi bels6 ellenSrz6si feladatot,
valamint a mindezekkeldsszeftigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munk6t, ktilcindsen a kdvetkez6kel:



a bels6 ellen6rz6s hat6sk<ir6be tartoz6 tev6kenys6gek v6grehajt6sa a Bels6 ellen6rz6si
k6zikdnyvalapszab6ly6ban felsoroltaknak megfelel6en,
a K6rh6z bels6 ellen6rz6s6nekvezet6se 6s fejleszt6se a sztiks6ges szakmai, technikai 6s operativ
ir6nymutatis megad6s6val, a nemzetkdzi bels6 ellen6rz6si standardoknak, ttmutat6knak 6s
grakorlatnak megfelel6en,
a kock6zatelemz6sen alapul6 strat6giai 6s r6ves ellen6rz6si tervek kidolgoz6sa, melyek
elk6szit6sekor figyelembe veszi a vezetr6s 6ltal felt6rt kock6zati t6nyez6ket,
a j6v6hagyott 6ves ellen6rz6si terv 6s a f6igazgat6 felk6r6s6re v6gzett soron kiviili feladatok
v6grehajt6sa,
szab6lyszerfis6gi-, p6nziigyi-, rendszer-, teljesitm6ny-, illetve informatikai rendszer-
ellen6rz6sek v6gzr5se, valamint az 6ves besz6mol6kr6l megbizhat6sdgi igazolSsok, az eur6pai
uni6s forr6sok tekintet6ben z6r6nyilatkozatok kibocs6t6sa,
a szervezetn6l miikod6 f6'bb funkci6kkal, az tj vagy etalakul6 szervezeti erys6gekkel,
feladatokkal 6s folyamatokkal, valamint az ezek kialakit6s6val, miikddtet6s6vel, illetve
kiterjeszt6s6vel kapcsolatos kockSzatok 6rt6kel6se,
a bels6 ellen6rz6si tev6kenys6g m6rhet6 c6lkitiiz6seinek meghat6rozisa 6s figyelemmel
kis6rr6se, af6igazgat6 t6j6koztat6sa a bels6 ellen6rz6sitev6kenys6g m6rhet6 c6lkittiz6seirSl 6s az
azol<hoz m6rten el6rt eredm6nyekr6l,
m6s szervezetek 6ltal v6gzett ellen6rz6sek 6s a jogalkot6k munk6j6nakfigyelemmel kis6r6se
annak 6rdek6ben, hogy a bels6 ellen6rz6s a szervezet miik6d6s6t-6sszerii k6lts6gkihat6s
mellett- optim6lisan lefedj e,

a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny bels6 ellendrz6si tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan tizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Bels6 ellen6rz6si k6zikonyv, a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat
szerinti bels6, vezet6i inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii
adatszolg6ltatdsokbiztosit6sa.

Gazdas6gi lgazgat6s6g

Azlnl6zm6ny Gazdas6gi Igazgat6s6g6nak feladata azlnt6zmlnyteljes eg6sz6ben foly6 szakmai munka
vdgz6s6hez sziiks6ges valamennyi gazdas6gi, p6nziigyi, munkaiigyi, mfiszaki 6s int6zm6nyi.izemeltet6si
feladat el16t6sa, valamint a mindezekkel risszeftigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munka elv6gz6se.

Az Int6zm6ny egyetlen gazdas6gi szervezettel rendelkezik, mely szervezetnek kell megoldania a
tervez6ssel, az el6irilnyzat felhaszn6l6ssal, az iizemeltet6ssel, a fenntart6ssal, a miik6dtet6ssel, a
beruhdz6ssal, a vagyon haszn6lat6val, a munkaer6-gazddlkod6ssal, a p6nzkezel6ssel, a
konywezet6ssel, a besz6mol6si k6telezetts6ggel, az adatszolgdltatdssal, az OEP-jelent6sekkel, az
int6zeti elemz6sekkel kapcsolatos dsszefoglal6 6s saj6t szewezellre kiterjed6 feladatokat.

A gazdas6gi szervezet iigrrendet k6szit, amely r6szletesen tarlalmazza ezerl szervezet 6s annak
szervezeti egys6gei 6s a feladatok ell6t6s66rt felel6s szem6lyek 6ltal ell6tand6 feladatokat, a vezet6k 6s
m6s dolgoz6k feladat-, hat6s- 6s jogk6r6t.

A g azd.osd.gi ig azg ot6 r0szletes felo;do:toi

A gazdas6gi igazgat6 feladatai a k<ivetkez6k:
a f6igazgat6 6ltal6nos helyettese, aki a f.6igazgat6 tdvoll6te, vagy akad6lyoztat6sa eset6n a
f.6igazgat6t teljes jogk6rrel helyettesiti, az ilyen jogk6rben tett int6zked6sekkel kapcsolatban
besz6mol6si kdtelezett s6g a f6igazgat6 fel6 terheli,
ir6nltja 6s ellen6rzi az Int6zm6ny gazdas6gi-miiszaki 6s p6nztigyi feladatait ell6t6 valamennyi
szervezeti erys6g munk6j6t,saj6t hat6sk6rben ir6nltja ezen teriilet munkaer6 gazddlkodSs6t,
l6tsz6m 6tcsoportositds6t,
az lnt6zm6ny feladatainak, ezen beliil mindenekel6tt a g)r6gyit6-megel6z6, illetve az ezzel
kapcsolatos oktat6, tov6bbk6pz6, eg6szs6,gnevel6 6s tudom6nyos tev6kenys6g eredm6nyes 6s
gazdas6gos megoldSs6hoz sztiks6ges gazdas6gi-miiszaki 6s p6nziiryi felt6telek meghatAroz6sa 6s
biztosit6suk 6rdek6ben a megfelel6 int6zked6sek megt6tele,



k6pviseli az Int6zm6nyt gaz das 6 gi - m(is zaki ii gyekben,
gondoskodik az Int6zm6ny k6lts6gvet6s6nek elk6szit6s6r6l, a jogi szabdlyok 6s tervez6si
el6ir6sok fi gyelembev6tel6vel,
megteszi az Int6zm6ny kezel6s6be tartoz6 vagyont{rgyak v6delm6hez, meg6rz1s6hez,
rendeltet6sszerii 6s gazdas6gos felhaszn6l6shoz sziiks6ges int6zked6seket,
a fejleszt6si koncepci6i 6ltal megkiv6nt mtiszaki 6s gazdas6gi feladatok megold6sa,
egytittmiik6dve a szervezeti egys6gek vezet6ivel,
az Int6zm6ny gazd6lkod6si 6s p6nziigyi feladataira vonatkoz6 jogszab6lyok 6s int6zked6sek
el6ir6sainak 6rv6nyesit6se a sztiks6ges utasit6sok kiad6sa, v6grehajt6s6nak ellen6rz6se,
az Int6zm6ny gazdas6gi 6s p6nziigyi k6telezetts6g6nek, valamint k6vetel6seinek nyilv6ntartdsa,
azok pontos teljesit6se, illet6leg 6rv6nyesit6se,
a tervez6s, a gazd6lkodds 6s a sz6mvitel, az ezek alapj6ul szolg6l6 bizonylati rendszer, 6s a veliik
kapcsolatos iigyvitel megszervez6se 6s ellen6rz6se,
a beszSmol6 jelent6sek 6s m5s gazdas6gi vonatkoz6st jelent6sek hat6rid6re tort6n6
elk6szit6s6r6l val6 gondoskod6s,
af6igazgat6 6ltal6truh5zott jogkdr6ben, azlnt6zm6ny gazdasSgi-mtiszaki ell6t6sa szervezet6nek
alkalmazottai tekintet6ben,gyakorolja a munkSltat6i jogokat jelen Szervezeti 6s Miik6d6si
Szab6lyzat III. r. z. r. r. fejezet6ben r6szletesen szab6lyozott m6don,
a Gazdasigi Igazgat6s6g oszt6lyvezet6inek 6s egy6b k6zvetlen beosztottainak munkakriri leir6s6t
elk6sziti, a r,6szlegvezet6k 6s a nem k6zvetlen beosztottak munkakori leir6s6t j6v6hagyja,6s
ellen6rzi a benne foglaltak betart6s6t,
azlnl6zm6ny fejleszt6si koncepci6inak, valamint azlntlzmlny szakmai fejleszt6si programj6nak
kialakit6sira vonatkoz6 javaslatok gazdas6g-miiszaki el5k6szit6se,
kapcsolatot tart a t6rsadalom- 6s egy6b eg6szs6gbiztosit6kkal, a Magyar Allami Kincst6rral,
valamennyi ad6hat6s6ggal, valamennyi fenntart6 illet6kes p6nziigyi irod6ival,
elk6sziti az int6zm6nyi szab6lyzatok p6nziigyi vonatkoz6st r6szeit,
gondoskodik az Int6zm6ny gazd6lkod6si 6s p6nziigyi feladataira vonatkoz6 jogszab6lyok,
el6ir6sok 6rv6nyesit6s6r6l,
al6irSsi joga van az Int6zm6ny gazd6lkodis6nak ir6nlt6sa kdr6ben hozott bels6 utasit6sok,
szab6lyok tekintet6ben,
gondoskodik a gazd6lkod6si eredm6nyek folyamatos elemz6s6r6l, 6rt6kel6s6r6l a hat6konys6g 6s
az lsszerii 6s a takar6kos gazddlkod6s 6rdek6ben,
ir6nltja 6s szervezi a kontrolling rendszer kialakit6s6nak el6k6szit6s6t, miikodtet6s6t,
ir6nyitja a f6- 6s gazdas6gi titk6rs6g operativ munk6j6t, folyamatosan ellen6rzi feladatv6gz6s6t,
ir6nltja azlnt6zm6ny b6r- 6s munkaer6-gazd6lkod6si feladatait, ellen6rzi a b6r- 6s munkatigyi
szab6lyok hat6lyosul6 silt az Int6zm6nyben,
elk6sziti a gazdas6gi-miiszaki ell6t6s dolgoz6inak 6ves k6pz6si, tov6bbk6pz6si terv6t,
koordinilja a gazdas6gi-miiszaki ell6t6si tev6kenys6g vonatkozilsiban a min6s6gbiztositdsi
tev6kenys6get,
saj6t hatSsk6rben oldja meg a gazdas6gi-miiszaki ell6t6 szewezet dolgoz6inak l6tsz6m
6tcsoportosit6s6t 6s munkaer6 gazd6lkodds6nak korszeriisit6s6t,
a munkak6ri leir6s6ban meghatdrozott feladatain kivtl elv6gzi azol<at, amelyekkel megbizza a
f6igazgat6.

A Gazdasigi Igazgat6s6g a kcivetkez6 szewezeti egys6gekb6l6piil fel.

Kii z g az d.as d.g i o s ztdly

A K6zgazdas6gi oszt6ly az oszt5lyvezet6 k6zvetlen ir6nft6s6val, a gazdas6gi igazgat6 feltiryelete 6s

ellen6rz6se alatt, on6ll6an v6gzi az Intlzmlnyteljes eg6sz6ben foly6, valamennyi gazdas6gi, p6nztigyi
feladatot, valamint a mindezekkel 6sszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munk6t.



A Kdzgazdas6gi oszt6ly r6szletes feladatait a ,,Kcizgazdas6gi oszt6ly tigyrendje" cimii szabdlyzat
tartalmazza.

P6nziiryi-szimviteli rdszleg

A P6nziigzi-sz6mviteli r6szleg a r6szlegvezet6 kiizvetlen ir6nlt6s6val, a kozgazdas6gi oszt6lyvezet6
feliigyelete 6s ellen6rz6se alatt, on6ll6an v6gzi az Int6zm6nyteljes eg6sz6ben folyo, valamennyi
p6nziiryi-sz6mviteli feladatot, valamint a mindezekkel osszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ
munk6t, kiilonosen a krivetkez6ket:

az Int6zm6ny k6telezetts6geinek p6nziigyi bonyolit6sa sor6n gondoskod6sa sz6ml6k
6rkeztet6s6r6l, ellen6rz6s6r6l 6s 6rv6nyesit6s6r6l,az 6tutal6sok v6grehajt6s6r6l, valamint a
plnzgazdillkod6ssal kapcsolatos nyilvdntart6sok vezet6s6r6l,
ahilzipflnztdri 6s let6ti p6nzt6ri teend6k ell6t6sa,
az elvlgzett szolg6ltat6sokr6l, 6rt6kesitett 6rukr6l, t6rryi eszkrizrik 6rt6kesit6s6r6l sz6ml6k
ki6llit6sa,
a pszichi6triai betegek otthona t6rit6si dijainakszem6lyenk6nti, jogszab5lyoknak megfelel6
megdllapit6sa 6s beszed6se, valamint kezel6se,
valamennyi 6llami 6s/vary dnkorm6nyzati ad6val kapcsolatos elsz6mol6s elk6szit6se,
az 6ves k6lts6gvet6s eik6szit6s6n6l val6 tev6keny krizremfikdd6s,
az analitikus 6s f6k<inyvi kdnyvel6s elv6gz6se,
a kiils6 adatszolg6ltat6sok elv6gz6se a hat6lyosjogszab6lyok, a feltigyeleti szerv, a finansziroz6,
illetve a Magyar Allamkincst6r meghatilrozisa szerint,
az analitikus nyilv6ntart6sok adatszolg6ltat6sainak ellen6rz6se,
tdrgyi eszk6z nyilv6ntartdsok vezet6se, eszkdz6k munkahelyi, illetve szem6lyi haszn6latba ad6sa
6s az azokkal kapcsolatos elsz6mol6sok v6gz6se,
a k<ilts6gvet6si gazd6lkod6sr6l sz6l6 id6szaki besz6mol6k sz6mszaki elk6szit6se, lelt6rakkal
al6t6masztva,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabilyoknak, szabvdnyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny p6nziig,i, gazd5lkod6si tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan
iizemel6s6nek biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabillyzat szerinti bels6, vezetli
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegfi adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

A P6nziigyi-szdmviteli r6szleg r6szletes feladatait a ,,P6nztgyi-sz6mviteli r6szleg iignendje" cimii
s zab6lyz at lartalmazza.

Munkaiiryi r6szleg

A Munkaiiryi r6szleg a r6szlegvezet6 kozvetlen ir6nlt6s6val, akiizgazdas6gi osztilyvezet6 feltigyelete
6s ellen6rz6se alatt, 5n5ll6an v€,gzi az Int6zm6nyteljes eg6sz6ben foly6, valamennyi munkaiigyi
feladatot, valamint a mindezekkel dsszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munk6t, kiil6n6sen a
k<ivetkez6ket:

hum6n er6forr6s gazd6lkodds,
a kinevez6si, alkalmaz6si iratok elk6szit6se, szem6ly- 6s munkaiiryek int6z6se,adatszolg6ltat6s a
MAKfel6,
t6voll6tek, betegszabads6g, keres6k6ptelens6g, szabads6g rogzit6se, nyilv6ntart6sa,
jelenl6ti ivek, munkaid6 lapok, egy6b illetm6nyfejt6sre, t6rit6sre szolg6l6 bizonylatok
ellen6rz6se,
az Int6zm6ny hat6skor6be utalt, nem rendszeres illetm6nyek 6s egr6b j6rand6s6gok
sz6mfejt6se, levon6sok v6grehajtdsa,
szem6lyi juttat6s 6s l6tszdmnyilv6ntart6s vezet6se, b6rgazd6lkod6s,
TB feladatok ell6t6sa (tdpp6nz, csal6di p6tl6k, GYED, GYES, stb.), az ezekkel kapcsolatos
adatszolg6ltatdsok teljesit6se MAK fel6,
kereseti igazol6sok, munk6ltat6 igazol6sok, nyugdijiiryek el6k6szit6se, int6z6se,
6ll6shirdet6sek, p6lyazati kiir6sok k6szit6se, 6n6letrajzok bek6r6se, grfijt6se,
tovibbk6pz6sek, oktat6sok, tanulm6nyr szerz6d6sek elk6szit6se,



b6ren kiviili juttat6sok, utalvdnyok megrendel6se, koordin6l6sa,
fj bel6p6k NAV fel6 t<irt6n6 bejelent6si kotelezetts6g6nek teljesit6se,
az 6ves k<ilts6gvet6s elk6szit6s6n6l val6 tev6keny kozremiikrid6s,
az intlzmlnyi iinneps6gek el6k6s zit6se, kitiintet6sek felterjeszt6se,
uAf 6ltal havonta megkiild<itt b6rfelad6s elk6szit6se, ellen6rz6se, 6tad6sa a P6nziigyi
Oszt6lynak,
a ktilts6gvet6si gazd6lkod6sr6l sz6l6 id6szaki besz6mol6k munkaiigyr adatainak szolg6ltat6sa,
az azl al6t6maszt6 bizonylatokkal,
a hatdlyos jogszabilyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainakbetart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6vd jogszabAlyoknak, szabvdnyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny munkaiigri tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzatszerinti bels6, vezetdi
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

A Munkaiigyi r6szleg r6szletes feladatait a ,,Munkaiigyi r6szleg i.igyrendje" cimii szabdlyzat
tartalmazza.

Controlling rdszleg

A Controlling r6szleg a r6szlegvezet6 k6zvetlen ir6nlt6s6val, akdzgazdas6gi oszt6lyvezetS feliigyelete
6s ellen6rz6se alatt, 6n61l6an v6gzi az Int6zm6ny teljes eg6sz6t 6that6 controlling feladatokat, valamint
a mindezekkel6sszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munk6t, kiil6n6sen a kovetkez6ket:

adott id6szaki bev6telek, kiad6sok elemz6se, 6rt6kel6se, kovetkeztet6sek levon6sa, esetleges
lemaradSsokkal kapcsolatos tlnyez6kkimutat6sa, javaslatok t6tele,
az Int6zm6ny mfi kod6si hat6konys6g6nak m6r6se, elemz6se, j avaslatt6tel,
telj esitm6nymutat6k kidolgoz6sa,
az OEP jelent6sek elk6szit6s6nek koordin6l6sa, az OEP visszaigazol6sok adatainak ellen6rz6se,
a sztiks6ges javit6sok elv6gz6se, elv6geztet6se,
int6zm6nyi gazd6lkod6s elemz6se natur6li6k 6s sz6mok alapj6n,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betartdsa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny controllingtev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabillyzat szerinti bels6, vezetli
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltatdsokbiztosit6sa.

A Controlling r6szleg r6szletes feladatait a ,,Controlling r6szleg tig,'rendje" cimii szabillyzat
tartalmazza.

Miiszo.ki osztdly

A Miiszaki oszt6ly az osztillyvezetd kiSntetlen ir6nlt6s6val, a gazdas6gi igazgat6 feliig,elete 6s
ellen6rz6se alatt, rin6ll6an v6gzi az Int6zm6nyteljes eg6sz6ben foly6, valamennyimtiszaki 6s
int6zm6nyiizemeltet6si, a munka- 6s tiizv6delmi feladatokat, valamint a mindezekkel osszefiigg6sben
felmeriil6 adminisztrativ munk6t.

A Miiszaki oszt6ly r6szletes feladatait a ,,Miiszaki osztily tigyrendje" cimiiszab6lyzat tartalmazza.

Anyag- 6s eszkiizgazd6lkod6si r6szleg

Az Anyag- 6s eszkiizgazd6lkoddsi r6szleg a rlszlegvezel6 kozvetlen ir6nyit6s6val, a miiszaki
oszt6lyvezet6 feliiryelete 6s ellen6rz6se alatt, 6n6ll6an v6gzi az Int6zm6nyteljes eg6sz6t 6that6 anyagok
6s eszk<izrik beszerz6si 6s -gazd6lkoddsi feladatait, valamint a mindezekkel cisszefiigg6sben felmeriil6
adminisztrativ munkSt, kiil<inrisen a kovetke z6ket:

a k<ilts6gvet6sben biztositott keretek k<iz<itt, az Int6zm6ny feladatainak ell6t6s6val,
iizemeltet6s6vel kapcsolatos anyag- 6s kis 6rt6kii eszkdz6k rendel6seinek 6ssze6llit6sa a



felmertilt ig6nyek alapj6n, azaz anyagtervez6s, el6k6szit6s, zavartalan int6zeti anyagell6t6s,
beszerz6s, k6szletez6s szab6lyossSg6nak biztosit6sa,
a j6rmiivek iizemeltet6se kapcsina menetlev6l kiad6sa,a havi futdsteljesitm6ny alapj6n az
tizemanyag-el6leg ut6lagos elsz6mol6sa,a g6pj6rmii nyilv6ntart6s vezet6se 6s az el6irt
jelent6sek elk6szit6se,az id6szakos miiszaki vizsg6n val6 megjelen6s, a kiilonf6le biztosit6sok
megl6t6nekbiztosit6sa, az azokkal kapcsolatos egy6b iigyint6z6s elv6gz6se,
a sz6llit6si ig6nyek folyamatos ell6t6s6nak biztosit6sa (p1. szennyesruha, szem6tsz6llit6s, napi
egy6b sz6llit5si feladatok szervez6se 6s v6grehajt6sa),
sziiks6g szerinti betegsz6llit6s biztosit6sa,
a t6rsszervek r6sz6re vlgzett b6rmos6s lebonyolit6sa, a mosodai szolg6ltat6sok ig6nybe
v6tel6nek elsz6mol6sai,
az egyes szolgdltatdsok elv6gz6s6nek igazol6sa,
anyag- 6s eszkdzgazdilkod6si adatok szolg6ltat6sa a kolts6gvet6s elk6szit6s6hez,
az 6lelmez6si 6s a gy6gyszert6ri anyagokon kiviili anyagok, kis 6rt6kii t6rgyi eszkozdk (bele6rtve
a haszn6lt eszkoz<iket is) rakt6ri feladatainak el16t6sa, a rakt6ri nyilvdntart6sok vezetlse, az
informatikai rendszerekben tcirt6n6 naprak6sz nyilvdntartSs,
azlnt6zm6ny osztdlyainak, r6szlegeinek tisztaruha biztosit6sa,atextilia javit6s6nak szervez6se
a lelt6roz6s el6k6szit6s6vel kapcsolatos teend6k ell6tdsa,a leltirozAs elv6gz6se,
a selejtez6s el6k6szit6s6ben 6s a lebonyolit6s sor6n aktiv kdzremiikod6s,
a hat6lyos jogszabilyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainakbetartisa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabilyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny anyagbeszerzr6si tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzatszerinti bels6, vezetli
informdci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

Az Anyag 6s eszktizgazd6lkod6si r6szleg r6szletes feladatait az ,,Lnyag- 6s eszk<izgazd6lkod6si r6szleg
iigrrendje" cimii szab6lyzat tartalmazza.

Uzemfenntart6si r6szleg

Az Uzemfenntart6si r6szleg a rlszlegvezetl k<izvetlen ir6nft6s6val, a miiszaki osztilyvezet6
feliigyelete 6s ellen6rz6se alatt, 6n61l6an v6gzi az Int6zm6nyteljes eg6sz6re vonatkoz6
beruh6z6si/fehijit6si, iizemeltet6si, karbantartisi 6s parkfenntart6si feladatokat, valamint a
mindezekkel osszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munk6t, ktilon6sen a k6vetkez6ket:

azlnt6zm6ny rendeltet6sszerii, zavartalan menetr5nek biztosit6sa, miikod6s6nekmegszervezrSse,
irinyit6sa, ellen6rz6se,
miiszaki 6s 6ptiletg6p6szeti berendez6sek, iizemviteli feladatok folyamatos biztosit6sa,
karbantart6sa, ellen6rz6se, bels6 6s kiils6 munk6k szab6lyok szerinti ir6nyitisa,
kolts6gvet6shez 6ves gazdSlkod6si t6vlati fejleszt6si tervek elk6szit6se,
az 6piilet6llom6ny, az 6ptiletg6p6szeti berendez6sek iizemeltet6se, karbantart6sa, fehijitisa,
azlnt6zm6ny energia-,viz 6s kozmii-ell6t6s6val kapcsolatos tervez6si, iizemeltet6si, elemz6si 6s
inform6ci6s tev6kenys6g,a miik6d6shez sziiks6ges energiahordoz6k 6s a tervszer(
energiaell6t6s biztositAsa, az energiafelhaszndl{sr6l 6ves besz6mol6 k6szit6se, annak elemz6se,
azlntlzmbny eg6sz6re kiterjedS (g6p, m(iszer, r5piilet, tertilet) rovid 6s hosszabb t6vt fehijit6si,

karbantart6si, beruh6z6si-fejleszt6si feladatainak ir6nft6sa, 6ves tervek ossze6llit6sa, az
ezekkel osszefligg6 realiz6l6si feladatok ir6nyit6sa, koordin6l6sa, folyamatos ellen6rz6se,
azlnt6zm6ny t6rgyi eszkdzei biztons6gos miik<id6s6nek folyamatos ellen6rz6se, biztosit6sa, az
ezekkel kapcsolatos tizembe helyez6si elj6rSsok lefolytat6sa, gondoskod6s a nyilv6ntart5sba
v6telr6l,
beruh6z6sokkal, fehijitSsokkal kapcsolatban a rekonstrukci6s folyamat, a beruh6z6si- fehijit6si
tervek el5k6szit6se, szerz6d6skdt6sek lebonyolit6sa, folyamatos feliilvizsg5lata,szab6lyoss6g,
biztons6g ellen6rz6se, az elk6sztilt l6tesitm6nyek 5tad5s-6tvr6tele,a kezel6szemllyzet oktat6sa, a
sztiks6ges hat6s6gi enged6lyek megl6t6nek biztosit6sa, azlnI,6zm6ny ingatlan nyilv6ntart6s6nak
Foldhivatali karbantart6sdr6l t6rt6n6 gondoskod6s,



a k6lts6gvet6sben biztositott keretek krizott,a fenntart6ssal 6s tizemeltet6ssel kapcsolatos
anyag- 6s eszk6zig6ny ossze6llit6sa,kiilonf6le javit6sok megrendel6se, 6tv6tele, illetve az
elv6gzett munk6k igazol6sa,
a kolts6gvet6sben biztositott keretek k6z6tt, a beruh6z6sok, fehijit6sok megrendel6se,
lebonyolit6sa, 6tv6tele,
a haszn6laton kiviili eszk6z6k, anyagok hasznosit6s6nak szervez6se, bonyolit6sa, a selejtez6sek
el6k6szit6se 6s elv6gz6se,
az Int6zm6ny valamennyi telephelye parkjainak gondoz6sa, n6v6nyek kiiiltet6se,nicvlnyhlz
rendben tart6sa,oszt6lyok disznov6nyekkel val6 ell6t6sa,kert6szeti g6pek tizemeltet6se,az
udvarok fokozott tisztintart6sa,teriiletrendez6s szervez6se, ir6nft6sa,
6vszakonk6nt v6ltoz6 feladatok elv6gz6se (pl. h6 eltakarit6s, vir6gl6d6k beiiltet6se, ...),
azintlzm1nyi i.inneps6gek 6s egy6b rendezv6nyek szi.iks6ges technikai felt6teleinek biztosit6sa,
k<iltoztet6sek szervez6se, lebonyolitdsa,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6irdsainakbetart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabvdnyoknak, hat6sSgi el6irdsoknak
megfelel6en az Int6zm6ny folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek biztosit5sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzatszerinti bels6, vezetdi
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

A Munkaiigyi r6szleg r6szletes feladatait a ,,Munkaiigyi r6szleg tigrrendje" cimii szabillyzat
tartalmazza.

Munka-, ttiz- 6s varyonv6delmi r6szleg

A Munka, -tiiz- 6s vagyonv6delmi r6szleg a r6szlegvezet6 k6zvetlen ir6nlt6s6val, a miiszaki
oszt6lyvezet6 feliiryelete 6s ellen6rz6se alatt, on6ll6an v6gzi az Int6zm6nyteljes eg6sz6t 6that6 munka-
6s tiizv6delmi, a portaszolgdlati 6s egy6b vagronv6delmi feladatokat, mindenekel6tt a megel6z6s
eredm6nyes biztosit6s 6rdek6ben, valamint a mindezekkel 6sszeftigg6sben felmeriil6 adminisztrativ
munk6t, kiil6n6sen a k<ivetkez6ket:

a tiz-, munkav6delem 6s rend6szeti munka szakmai ir6nft6sa,sziiks6g eset6n operativ
int6zked6seket hozatala a munkav6delmi 6s balesetelh6rit6si tev6kenys6g zdkken6mentes
v 6gz6s6r e 6s megel6z6s6re,
havi portaszolg6lati beoszt6s elk6szit6se,
a dolgoz6k folyamatos oktat6s6nak megszervezr6se 6s megtart6sa, vizsg6ztat6sa,
k<izvetlen kapcsolattart6s az 6rintett hat6s6gokkal,
a berendez6sek, l6tesitm6nyek biztons6gos miikod6s6nek folyamatos ellen6rz6se,
iizembehelyez6si elj6r6sokban tort6n6 aktiv, szem6lyes r6szvr5tel,
az esetlegesen bekovetkez1 baleseti 6s egy6b k6rok folyamatos figyelemmel kis6r6se, sziiks6g
szerinti jelent6se,
a rendszeres t(iz- 6s munkav6delmi szeml6k, bej6r6sok szervez6se,
vagyonv6delmi int6zked6sekre t6rt6n6 javaslatt6tel,
az Intlzminyen beliili parkol6s rendezett biztosit6sa, annak feliigyelete,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainakbetart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzatszerinti bels6, vezetli
informdci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

A Munka-, tiz- 6s vagyonv6delmi r6szleg r6szletes feladatait a ,,Munka-,tfi2- 6s vagyonv6delmi r6szleg
tigrrendje" cimf szab6lyzat tartal mazza.

Informatikair6szleg

Az Informatikai r6szleg a r6szlegvezet6klwetlen ir6nlt6s6val, a miiszaki osztAlyvezetd feliigyelete 6s
ellen6rz6se alatt, on6ll6an v6gzi azlnt1zm6nyteljes eg6sz6t6that6, valamennyi adminisztr6ci6s munka



felt6tel6t jelent6 informatikai h6tt6r feladatokat, valamint a mindezekkel osszefiigg6sben felmeriil6
adminisztrativ munkSt, ktilonosen a k<ivetkez6ket:

az lnt6zm6ny feladatainak ell6t5s5hoz sztiks6ges sz6mit5stechnikai eszk6z6k iizemeltet6se,
hardver 6s szoftver eszk<iztik beszerz6si elj6r6sinak kidolgoz6sa, meghat6roz6sa, kozvetlen
kozremiik6d6s az eszkrizbeszerz6s megval6sit6s6ban,
azlnt6zm6ny informatikai rendszer6nek, adminisztr6ci6j6nak tervez6se, fejleszt6se,folyamatos,
zavartalan miikodtet6s6nek biztosit6sa,
hardverek 6s felhaszn6l6i szoftverek beszerz6s6ben a szakmai v6lem6ny kialakit6sa, sz{iks6ges
6raj6nlatok beszerz6se,
adatt6rol6si m6dszerek meghat6rozilsa, kezel6se,
hardverek 6s szoftverek telepit6se, m6dosit6sa,
felhasz n6l6 i hozztflr 6s i j o gosults6 gok kezel6s e,

biztons6gi ment6sek megval6sit6sa, nyilvdntart6sa, ellen5rz6se,
virusv6delmi m6dszerek kidolgoz6sa 6s megval6sit6sa,
jogtiszta szoftverhaszndlat megval6sit6sa 6s ellen6rz6se,
az eryes informatikai alrendszerek k<izti inform6ci6s kapcsolat kidolgoz6sa,ahozzi kapcsol6d6
beruh5z6sok el6k6szit6se,
a dolgoz6k folyamatos informatikai oktat6s6nak megszervez6se 6s megtart6sa, sztiks6g szerinti
vizsg6ztat6sa,
az informatikai berendez6sek biztons6gos mfik<id6s6nek folyamatos ellen6rz6se, az ezekkel
kapcsolatos tizembe helyez6si eljdr6sokban t6rt6n5 aktiv, szem6lyes r6szv6tel,
hardver 6s szofrver nyilvintartSsok megval6sit6s6ban, karbantart6s6ban,lelt6rozds6bantdrt6n6
aktiv, szem6lyes r6szv6tel,
a hatdlyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny informatikai eszk6zei, rendszerei folyamatos, zavartalan
iizemel6s6nek biztosit6sa,
a SzSmviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzatszerinti bels6, vezetdi
inform6ci6ig6nyeket kiel6gitd 6s alkalmi jellegii adatszolgdltat6sokbiztosit6sa.

Az Informatikai r6szleg r6szletes feladatait az ,,Informatikai r6szleg iigyrendje" cimii szab6lyzat
tartalmazza

Elebnezdsi osztdly

Az Blelmez6si osztdly az oszt6lyvezet6 kdzvetlen ir6nyit6s6val, a gazdas6gi igazgat6 feliigyelete 6s
ellen6rz6se alatt, 6n6ll6an v6gzi az Int6zm6nyfekv6betegell6t6sa, a Pszichi6triai betegek otthoni
tev6kenys6g r6sz6tk6pez6 6s a munkahelyi dolgoz6k 6lelmez6si feladatait, valamint a mindezekkel
osszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munk6t, kiil6n6sen a k6vetkez6ket:

az Int6zm6ny mfik6d6s6hez sztiks6ges, a betegek, gondozottak, alkalmazottak napi
6lelmez6s6nek id6re, megfelel6 min6s6gben t6rt6n6 biztosit6sa, a dietetikai el6ir6sok
betart6s6val,
az llelmezlssel kapcsolatos hat6lyos jogszab6lyi el6ir6sok betart6sa 6s betartat6sa,a sztiks6ges
hat6s6gi enged6lyek megl6t6nek biztosit6sa,
ajogszab5lyban, 6s egyes szabillyzatokban el6irt ellen6rz6si feladatok elv6gz6se,

a meghat6rozott nyersanyagnorm6k betart6sa, a feldolgoz6s, 6telkiades megszervez6se,
ellen6rz6se,heti 6tlapok elk6szit6se,
a kdlts6gvet6sben biztositott keretek k6z6tt,az6lelmez6s biztosit6s6val kapcsolatos anyagig6ny
6ssze6llit6sa, azok megrendel6se, 6w6tele, illetve az elv6gzett munkdk igazol6sa,
az 6lelmez6s biztosit6s6hoz sziiks6ges besz6llit6i szerz6d6sek bonyolit6sa,
az 6lelmez6si rakt6ri nyilvSntart6sok vezet6se, az informatikai rendszerekben t6rt6n6 naprak6sz
nyilvdntart6s,
azlntlzmfinyben a k<izponti mosogat6s megszervez6se, koordin6l6sa, ellen6rz6se,
a fekv6beteg oszt6lyokra 6s az Egynapos Miit6ti Ell6t6 Egys6gre t6rt6n6 6telkisz6llit6s
megszervez6se, ellen6rz6se,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betartSsa,



a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny 6lelmez6si tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan tizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Szimviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzatszerinti bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltatdsokbiztosit6sa.

Az Elelmez6si oszt6ly r6szletes feladatait az ,,Elelmez6si oszt6ly iignendje" cimii szab6lyzat
tartalmazza.

Kiizponti titkdrsdg

A K<izponti titk6rs6g nem alkot cin6ll6 szervezeti egys6get, kozvetleniila gazdas6gi igazgat6 ir6nftdsa,
feliigzelete 6s ellen6rz6semellett, on6ll6an v6gzi az Int6zm6ny6ltal6nos 6s gazdas6gi igazgat6s6gi
feladatokhoz kapcsol6d6 titkdrs6gi feladatokat, kiil<indsen a kovetkez6ket:

a k6zponti iktat6s 6s iratt6roz6s jogszab6lyi el6ir6sok 6s bels6 szab6lyzatok szerinti elv6gz6se,
a kozponti iktatds r6s a gazdas6gi iratt6r analitikus vezet6se, folyamatos karbantartisa, az ezzel
kapcsolatos selejtez6si elj6r6sok kezdem6nyez6se, megszervez6se, aktiv r6szv6tel annak
lefolytat6s6ban,
a kiils6 6s belsS levelez6sben hat6rid6sk6nt megjelcilt feladatok hat6rid6re t6rt6n6
teljesit6s6ben aktiv r6szv6tel,
egy6b adminisztrativ jellegii kieg6szit6 tev6kenys6gek ell6t6sa,
a hat6lyos jogszabilyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainakbetart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabilyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny titk6rs6gi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabilyzat szerinti bels6, vezelli
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegfi adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

A K6zponti titk6rs6g r6szletes feladatait a,,K6zponti titkirsSg iigyrendje" cimii szab6lyzat tartalmazza.

Orvosigazgat6s6g

Az Int6zm6ny Orvos Igazgat6s6g6nak feladata az Int6zm6ny6ltal nytjtott orvosi tev6kenys6g
feliigyelete 6s a tev6kenys6gek <isszehangol6sa, valamint a mindezekkel 6sszefiigg6sben felmeriil6
adminisztrativ munka elv6gz6se.

Az Int6zm6ny egzetlen orvosi szervezettel rendelkezik, mely szervezetnek kell megoldania az
Int6zm6ny valamennyi tev6kenys6g6nek orvosi feladat6t.

Az orvosi szervezet tignendet k6szit, amely r6szletesen tartalmazza ezerL szervezet 6s annak szervezeti
egys6gei 6s a feladatok el16t6s66rt felel6s szem6lyek 6ltal ell6tand6 feladatokat, a vezet6k 6s m6s
dolgoz6k feladat-, hat6s- 6s jogk<ir6t.

Az oruosig azg at6 rdszletes felado,toi

Az orvosigazgat6 feladatai a k6vetkez6k:
elk6sziti 6s kiadja az orvosi ell6t6st 6rint6 bels6 utasit6sokat, szab6lyokat,
koordin6lja az egy6b szabillyzatok orvos szakmai vonatkoz6st r6szeit, illet6leg dsszehangolja
ezeket egrm6ssal, tov6bb6 a nem orvos szakmai r6szekkel, illetve a nem orvos szakmai t6rgyu
szab6lyzatokkal,
ell6tja az Int6zm6ny tev6kenys6gi k6r6be tartoz6 eg6szs6giigri tev6kenys6gre vonatkoz6an
megkritott megbiz6si szerzfldlsekben foglaltak szerinti szakmai-feltigyeleti jogkort a teljesit6s
vonatkoz6s6ban,
gondoskodik az orvos-eg6szs6gtigyi vonatkoz6sri jogszabSlyok 6s fels6bb szintii utasit6sok
v6grehajt6sir6l,
az orvosi tev6kenys6g szakmai dokument6lfsdnak ir6nyit6sa, ellen6rz6s6nek feliigyelete 6s
javaslatt6tel a sziiks6ges int6zked6sek meghozatalilra a szervezeti egys6g vezet6je sz6m6ra,



int6zm6nyi bels6 orvos-szakmai elj6r6sok 6s protokollok kidolgoz6s6nak koordin6l6sa, ezek
betart6s6nak monitorozilsa, az att6l val6 elt6r6sek szakmai indok6nak megvizsg6l6sa 6s sziiks6g
eset6n javaslat 6s utasit6s megt6tele a szervezeti egys6g vezetlje szAmAra,
az eg6szslgiigyi dokument6ci6 vezet6se szab6lyszeriis6g6nek biztosit6sa 6s feliigyelete,
az eglszslgiigyi hat6sdgi rendelkez6sek v6grehajt6s6nak ellen6rz6se,
k6pviseli az Int6zm6nlt orvos-szakmai tigrekben,
az Int6zm6nyr gy6gyszerell6t6s szab6lyszerii mfik6d6s6nek biztositSsa, kcizvetlen feliigyelete, a
gy6gyszerell6t6ssal, -kezel6ssel kapcsolatos szabilyzat elk6szit6s6r6l, illet6leg annak betart6s6r6l
val6 gondoskod6s,
gondoskodik az Int6zm6ny orvosi iigyeleti/k6szenl6ti rendszer6nek megszervez6s6r6l 6s azt
feliigyeli, elk6sziti az errevonatkoz6 szab6lyzatot, annak karbantartds6t biztositja,
az Int6zm6ny Sltal nyrijtott eg6szs6giigyi szolg6ltat6sok folyamatos min6s6gellen6rz6s6nek
megszervez6se 6s miik6dtet6se,
orvos-szakmai tev6kenys6g k6pviselet6ben r6szv6tel, az orvosi ir6nyelvek megad6sa a
beruh6z6si, fehijitdsi tervek elk6szit6s6ben,
kapcsolattartds az Int6zm6ny mfikdd6si teriilet6n 616 lakossSg k6pvisel6ivel, az
6nkorm6nyzatokkal, a Korminyhivatal N6peg6szs6giigyr F6oszt6ly6val 6s az Orszigos
Tisztiorvosi Szolg6lattal, az eglszs6giigyi szolg6latokkal, az egyiittmiikod6 t6rsint6zm6nyekkel,
folyamatosan elemzi azlntdzmlny gy6g/it6-megel6z6 ell6t6st v6gz6 egys6geinek teljesitm6ny6t,
vezeti 6s feltiryeli az int6zm6nyi k6dol6si tev6kenys6get,
figyelemmel kis6ri, feldolgozza 6s 6rt6keli az Int6zm6ny ell6totts6gi 6s mfikrid6si mutat6it,
elemzi a miiktid6s szakmai hat6konys6g6t, javaslatokat tesz a hat6konys6g fokoz6sa 6rdek6ben,
az Int6zm6ny miik<id6si teriilet6n 616 lakoss6g megbeteged6si viszonyainak tanulmdnyoz6sa, 6s
az erre vonatkoz6 statisztikai adatok, valamint ery6b inform6ci6k 6rt6kel6se, ezerr a teriileten a
Vas Megyei Korm6nyhivatal N6peg6szs6giigyr F6oszt6ly6val val6 egyiittm(ik6d6s koordin6l6sa,
k6pviseli az Int6zm6nyt 6polis-szakmai tigyekben,
Tudom6nyos F6rumok 6s refer6l6k folyamatos miik6dtet6s6nek feliigyelete,
a betegjogok 6rv6nyesiil6s6nek folyamatos figyelemmel kis6r6se,
a betegek 6ltal bejelentett panaszok kivizsg6l6s6ban val6 kdzremiikrid6s,
a betegjogi k6pvisel6vel va16 kapcsolattart6s,
a hdzirend rendelkez6sei v6grehajt6s6nak ellen6rz6se,
a ry6gyint6zet higi6n6s rendj6nek biztosit6sa 6s feliigyelete,
azlntlzm{nyi orvosi munka szakmai 6s etikai szinvonal6nak ellen6rz6se,
szakmai t6mogat5st adni a miik6d6st biztosit6 iizleti tervek 6s megval6sit6si tanulm6nyok
elk6szit6s6n6l, valamint ezen anyagok v6lem6nyez6se.
az Int6zmlnyben orvosi 6s gy6gyszer6szi munkakdrben foglalkoztatott eg6szs6gtigyi dolgoz6k
tov6bbk6pz6s6nek koordinSl6sa, az Int6zm6nyi szintii tov6bbk6pz6s szewezlse, illetve az ezzel
kapcsolatos nyilv6ntart6sok vezet6s6nek feltigyelete,
elk6sziti az orvosok 6ves k6pz6si, tov6bbk6pz6si terv6t,
saj6t hat6skdrben ir6nltja az orvosok munkaer6 gazd6lkod6s6t,l6tsz6m 6tcsoportosit6s6t,
az Orvos Igazgat6s6g oszt6lyvezel1 f6owosainak egy6b kdzvetlen beosztottainak munkakrlri
leir6s6t elk6sziti, a nem kozvetlen beosztottak munkakdri leir6s6t j6v6hagyja, 6s ellen6rzi a
benne foglaltak betart6s6t,
a f6igazgat6 6ltal 6truh6zott jogkdr6ben, az orvosok vonatkoz6s6ban, gyakorolja a munk6ltat6i
jogokat jelen Szervezeti 6s Miik6d6si Szab6lyzat III.r.z.r.r. fejezet6ben r6szletesen szab6lyozott
m6don,
a munkaktiri leir6s6ban meghat6rozott feladatain kiviil elv6gzi azokat, amelyekkel megbizza a
f6igazgat6.

Az Orvos Igazgat6s6g a k<ivetkez6 szewezeti egys6gekb6l6piil fel.

I{r 6niku s b elg y 6 g y d.s z ati o s zt dly

A Kr6nikus belgy6ry6szati oszt6lyazorvosi feladatait az oszt6lyvezet6 f6owos kdzvetlen ir5nyit6s6val,
az orvosigazgat6 feliiryelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzi, a belgy6gy6szat 6s subspecialit6sai teriiletln. Az
Int6zm6ny olyan on6ll6 szervezeti egrs6ge, melynek l6nyege, hogy a betegs6g folyt6n csokkent



6letfunkci6k-a beteg egr6n-testi, szellemi helyre6llitisa olyan m6rt6kben, amennyire a betegs6g,
illetve annak maradv6nya ezt lehet6v6 teszi, kiilon6sen a kovetkez6 ell6tand6 feladatokkal:

a felv6telre keriil6 betegek felv6teli vizsg6lata, diagnosztikus 6s ter6pi6s terv k6szit6se,
az oszt6lyon 6polt betegek folyamatos orvosi ell6t6sa: naponta e$/szer vizit,a sziiks6ges
diagnosztikus 6s ter6piSs beavatkoz6sok elvr6gz6se, a betegek eg6szs6gi 6llapot6nak figyelemmel
kis6r6se, az 6pol6si tev6kenys6g ellen6rz6se, a sziiks6ges dokument6ci6s feladatok elv6gz6se,
a beteg hazabocs6t6sakor a z6r6jelent6s elk6szit6se, sziiks6g eset6n a betegnek vagy
hozzdlartoz6inak sz6ban vagy ir6sban 6letm6dbeli tandcsad6s,
a sziiks6ges adminisztr6ci6s feladatok elv6gz6se,
az lnt6zm6ny iigreleti/k6szenl6ti szolg6lat6ban tort6n6 r6szv6tel,
ytiks6g 6s ig6ny szerinti, kdzvetlen orvos-szakmai feliigyeletet l6t el konzili6lis jelleggel, az
Apol6si oszt6ly tekintet6ben,
kcizrem(kod6s az Int6zm6ny tudom6nyos, kutat6si, gy6ryszer 6s mtiszerkipr6b6l6si
programjaiban,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainakbetart6sa,
a mindenkor 6ru6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezetli
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

A Kr6nikus belgy6gy6szati oszt6ly r6szletes feladatait a ,,Kr6nikus Belgr6gy6szati osztdly miik<id6si
szab 6lyzata" cimii szab illyzat tartal m azza.

Mozg d.s szerui rehabilitdci6s o sztdlg

A Mozg6sszervirehabilit6ci6s oszt6ly az orvosi feladatait az osztillyvezetd f6orvos kdzvetlen
ir6nlt6s6val, az orvosigazgat6 feliigyelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzi, az Int6zm6ny olyan 6n6116
szervezeti egys6ge, melynek feladatarehabilit6ci6s kezel6st nyrijtani mindazon betegek szimilra,
akiknek fogyat6koss6ga mozg6sszervi, n6gr6gr6szati, onkol6giai, gastroenterol6giai 6s
pszichoszomatikus okokb6l alakult ki. Az oszt6ly multidiszciplin5ris team munk6ban
multidiszciplindris kooper6ci6val, rehabilit6ci6s szakorvos vezetr6s6vel aktiv rehabilit6ci6s
tev6kenys6get folytat, kiil6ndsen a kovetkez6 ell6tand6 feladatokkal:

az osztillyra tort6n6 felv6tel szakorvosi beutal6val, vagy m6s k6rh6zi oszt6lyokr6l t6rt6n6
6thelyez6ssel, konziliumot k6vet6en,
a felv6telre keriil6 betegek felv6teli vizsg6lata, diagnosztikus 6s teripi6s terv k6szit6se,
az osztilly munkarendj6nek kialakitisa: heti egy alkalommal team vizit tart6sa, rehabilit6ci6s
c6lok megval6sul6s6nak elemz6se,
a betegek folyamatos orvosi ell6t6sa: naponta egyszer vizit, a sziiks6ges diagnosztikus 6s
ter6pi6s beavatkoz6sok elv6gz6se, a betegek eg6szs6gi 6llapot6nak figyelemmel kis6r6se, az
6pol6si 6s a ter6pi6s tev6kenys6g ellen6rz6se, a sziiks6ges dokument6ci6s feladatok elv6gz,6se,

a beteg hazabocs6t6sakor a z6r6jelent6s elk6szit6se, sziiks6g eset6n a betegnek vagy
hozziltartoz6inak sz6ban vagz ir6sban 6letm6dbeli tan6csad6s,
a sziiks6ges adminisztrdci6s feladatok elv6gz6se,
az Int6zm6ny iigyeleti/k6szenl6ti szolg6lat6ban tort6n6 r6szv6tel,
krizremiikod6s az Int6zm6ny tudom6nyos, kutat6si, gy6ryszer 6s miiszerkipr6b6l6si
programjaiban,
a hatilyos jogszab6lyok, az int6zmlnytszabillyzatok el6ir6sainakbetartdsa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el5ir6soknak
megfelel6en az lnt6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan i.izemel6s6nek
biztositdsa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabilyzat szerinti bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltatdsokbiztosit6sa.

A Mozgisszervi rehabilit6ci6s oszt6ly r6szletes feladatait a ,,Mozgdsszervi rehabilit6ci6s oszt6ly
mfi k6d6si szab 6ly zata" cimii sz ab 6lyzat tartalm azza.



P s zichidtriai r ehabilitdcid s o s ztdlg

A PszichiStriai rehabilit6ci6s oszt6ly az orvosi feladatait az oszt6lyvezet6 f6orvos k<izvetlen
ir6nyitds6val, az orvosigazgat6 feliigyelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzi, az Int6zm6ny olyan on6ll6
szervezeti egys6ge, mely olyan pszichi6triai betegek, illetve szenved6lybetegek r6sz6re nyrijt ell6t6st,
akik akut ry6gyint6zeti kezel6sre nem szorulnak, 6s ut6gondoz6sukra nincs m6s m6d, kiilcinosen a
kovetkez6 ell6tand6 feladatokkal:

a felv6telre keriil6 betegek felv6teli vizsg6lata, diagnosztikus 6s ter6pi6s terv k6szit6se,
az oszt6lyon 6polt betegek folyamatos orvosi ell6t6sa: naponta egyszer vizit,a sziiks6ges
diagnosztikus 6s ter6pi6s beavatkozisok elv6gz6se, a betegek eg6szs6gi 6llapot6nak figyelemmel
kis6rr6se, az 6pol6si tev6kenys6g ellen6rz6se, a sziiks6ges dokument6ci6s feladatok elv6gz6se,
a beteg hazabocs6tdsakor a z6r6jelent6s elk6szit6se, sziiks6g eset6n a betegnek vary
hozzAtartoz6inak sz6ban vagy irisban 6letm6dbeli tan6csad6s,
a sziiks6ges adminisztr6ci6s feladatok elv6gz6se,
az InI6zm6ny iigyeleti/k6szenl6ti szolg6latdban tort6n6 r6szv6tel,
a Pszichi6triai betegek otthonagondozottaikrizvetlen orvos-szakmai feltigrelet6nek folyamatos
biztosit6sa,
tev6keny r6szv6tel a Pszichi6triai betegek otthonaeg6szs6giigyi-hat6s6gi ellen6rz6sein,
kozremfiktid6s az Int6zm6ny tudom6nyos, kutatdsi, ry6gyszer 6s miiszerkipr6b6ldsi
programjaiban,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyt szabillyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabvSnyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezetli
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit5sa.

A Pszichi6triai rehabilitSci6s oszt6ly r6szletes feladatait a ,,Pszichi6triai rehabilit6ci6s oszt6ly
mfi kod6siszabillyzata"cimiiszabillyzattartalmazza.

J dr 6b eteg s z akelldt ds (o s ztdlA )

A J6r6beteg szakell6t6s (szakrendel6sek, gondoz6k, diagnosztika)az orvosi feladatait az osztillyvezetl
f6orvos k<izvetlen ir6nyit6s6val, az orvosigazgat6 feltigyelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzi, azlnt6zm6ny
olyan rin6ll6 szervezeti egys6ge, mely biztositja a j6r6 betegek folyamatos ell6t6s6t, diagnosztiz6l6s6t,
gondoz6s6t, kiilonosen a kcivetkez6 ell6tand6 feladatokkal :

azlnt6zm6ny betegellSt6si feladatainak ell6t6sa a j6r6beteg ell6t6s teriilet6n,
a hozz6juk fordul6 betegek ell6t6sa diagnosztikus 6s terdpiSs vonatkoz5sban eryar6nt,
szakkonzili6rusi tev6kenys6g folytat6sa,
munk6juk sordn eg6szs6gnevel6 6s megel6z6 munkav6gzr5s,
j6r6beteg ell6t6s tertilet6n el6irt adminisztrativ feladatok ell6t6sa,
az Int6zm6ny iiryeleti/k6szenl6ti szolg6lat6ban t<irt6n6 r6szv6tel,
kdzremiik6d6s az Int6zm6ny tudom6nyos, kutat6si, gy6gyszer 6s miiszerkipr6b6l6si
programjaiban,
a hat6lyos jogszabSlyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir5sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabdlyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika 6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabilyzat szerinti bels6, vezetfli
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sok biztosit6sa.

A J6r6beteg szakell6t6s (oszt6ly) r6szletes feladatait a ,,J6r6beteg ell6t6s folyamata" cimii szabillyzat
tartalmazza.

Eggnapos miitdti elldt6 egysdg (osztdlU)



Az Egynapos Mfit6ti Ell6t6 Egys6g az orvosi feladatait, az oszt6lyvezetdfiorvos kozvetlen irdnyitds6val,
az orvosigazgat6 feliigrelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzi. Az Int6zm6ny olyan 6n6ll6 szervezeti
egys6ge,melynek tev6kenys6ge a j6r6betegell6t6s speci6lis form6ja (a beteg el6re tervezett id6pontban,
kivizsgilva 6rkezik, a miit6t elv6gz6se a szakma szab6lyainak betart6s6val, megfelel6 szem6lyi 6s t6rgyi
felt6telekkel rendelkez1 mit1helys6gben tort6nik, 6s a beteg a beavatkoz6s ut6n z4 6rdn beliil
t6vozik), kiikinrisen a kovetkez6 ell6tand6 feladatokkal :

a szakma szab6lyainak 6s a jogszab6lyi felt6teleknek megfelel6 elbir6l6s abban a tekintetben,
hogy a beteg eg6szs6gi.igyi probl6m6ja az egynapos ell6t6s keret6ben megoldhat6-e,
a protokoll szerint el6irt kivizsg6l6s, a laborat6riumi 6s egy6b diagnosztikus vizsgAlatok,
valamint az el6zetes aneszteziol6giai vizsg6lat megl6t6nek ellen6rz6se, azok negativit6sa eset6n
a beteg felv6tele az osztillyra,
az esmapos ell6t6s esetr6n kotelez6en el6irt, miit6t el6tti kivizsgil6s elv6geztet6se,
a beteg kiv6laszt6s6t6l kezdve a hazabocs6t6s6ig szoros egyiittmfikod6s az aneszteziol6gus
orvosokkal,
legjobb szakmai tud6sa szerint a tervezett, jogszab6ly 6ltal enged6lyezett miit6t elv6gz6se,
az aneszteziol6gus orvossal, valamint a miit6tet v6gz6 orvossal egriittmiik6dve a beteg
postoperativ 6llapot6nak figyelemmel kis6r6se, majd k<iz6s dont6shozatal a beteg
hazabocs6t6s6r6l,
a sztiks6ges adminisztrdci6s feladatok elv6gz6se,
tin6ll6 anaeszteziol6giai szakasszisztensi iiryelet r6s aneszteziol6gus orvosi k6szenl6t, tov6bbd a
miit6tet v1gz6 oros azonnali el6rhet6s6g6nek biztosit6sa a mfit6t utdni id6szakban a
hazabocs6t6sig,
az Int6zm6ny tigyeleti/k6szenl6ti szolg6lat6ban t<irt6n6 r6szv6tel,
kozrem(ik6d6s az Int6zm6ny tudom6nyos, kutat6si, gy6gyszer 6s mfiszerkipr6b6l6si
programjaiban,
a hatdlyos jogszab6lyok, az int6zm6nyr szabilyzatok el6irSsainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabvdnyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6gtigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Szdmviteli politika 6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezetfii
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolgiltat6sok biztosit6sa.

Az Egynapos miit6ti ell6t6 erys6g (oszt6ly) r6szletes feladatait az ,,Egmapos miit6ti e116t6 egys6g
miikod6siszabillyzata"cim(iszabillyzattartalmazza.

Higi6nds szolgdlat

A Higi6n6s szolg6lat nem alkot 6n6ll6 szervezeti egys6get, kozvetleniilaz orvosigazgat6 ir6nft6sa,
feliiryelete 6s ellen6rz6semellett, a megbizott Higi6n6s f6orvos szakmai ir6nlt6sa mellett, 6n6ll6an
v6gzi az Int6zm6ny 6ltal6nos higi6n6s feladatait a nosocomi6lis fert6z6sek megel6z6se c6lj6b6l,
ktil<inosen a kovetkez6ket:

k<izremiik<id6s a k6r-higi6ni6val kapcsolatos laborat6riumi mintav6telekn6l,
alkalomszeriien a k6zi miiszerek, eszkozok v6r-szennyezetts6g vizsg6lat6nak elv6gz6se,
azlnt6zm6ny szakk6pzetlen dolgoz6inak higi6n6s oktat6sa, 6s tov6bbk6pz6se,
az Int6zm6ny szab6lyzatiban el6irt idSkriz6nk6nt higi6n6s szeml6k tart6sa, az ellen6rz6s
tapasztalatainak dokumentdl6sa, javaslatt6tel a hi6nyoss6gok megsziintet6sr6re,
a vesz6lyes hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos hat6lyos jogszab6lyok betartdsa, betartat6sa,
feliigyelete azlnt6zm6ny eg6sz tertiletr6n, az el6ir6sok szerinti nyilv6ntart6sok vezet6se,

az Int6zm6nyhigi6n6vel kapcsolatos bels6 szab6lyzatainak 6s miiveleti utasit6sainak
kidolgoz6s6ban val6 r6szv6tel,
szoros szakmai kapcsolattartils az Int6zm6ny Infekci6kontroll 6s Antibiotikum Bizotts6g6val,
aVas Megyei Korm6nyhivatal N6peg6szs6giigyr F6oszt6lya 6ltal kiadott szakmai ir6nyelvek
betart6sa,
a hatSlyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szabdlyzatok el6ir6sainak betart6sa,



a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabdlyoknak, szabvdnyoknak, hat6sdgi el6ir6soknak
megfelel6en az Int1zm6ny eg6szs6giiryi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan tizemel6s6nek
biztositdsa,
a Sz6mviteli politika 6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegti adatszolg6ltat6sok biztosit6sa.

A Higi6n6s szolg6lat r6szletes feladatait a,,Higi6n6s szolg6lat tigyrendje" cimti szabillyzattartalmazza.

Kiizponti sterilizil6

A K<izponti steriliz6l6 nem alkot on6ll6 szewezeti egys6get, kozvetleniilahigi6nikus ir5nyit6sa,
feliigyelete 6s ellen6rz6semellett, 6n6ll6an v6gzi, a higi6niai, sterilit6si, munkav6delmi, min6s6giigyi
szabSlyok marad6ktalan betart6sa mellett, az Int6zm6ny betegell6t6 oszt6lyai, j6r6beteg
szakrendel6sei 6s az esrnapos seb6szeti ell6t6s sz6m6ra a sziiks6ges steril miiszerek, textilia, k<itszerek
6s ery6b szakmai anyagok biztosit6s6t.

N app ali ellfltds (r 6 s zleg )
A Nappali ell6t6sban az orvosi feladatait a felel6s szakorvos kozvetlen ir6nyitis6val, az orvosigazgat6
feliigrelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzi, az Inl6zm6ny olyan on6ll6 szervezeti egys6ge, melynek
tev6kenys6ge a rehabilit6ci6s, reumatol6giai 6s belry6gy6szati j6r6betegell6t6s speci6lis form6ja (a
beteg el6re egreztetett id6pontban, szakorvosi, h6ziorvosi beutal6val 6rkezik, a felel6s szakorvos
ir6sos utasit6sa alapj6n kapja a sztiks6ges kezel6seket a szakmai szab6lyainak betart6s6val, megfelel6
szem6lyi 6s t6rgyi felt6telekkel rendelkezdkezellhelys6gben tcirt6nik, 6s a beteg a napi kezel6sek ut6n
otthon6ba t6vozik), kiil6n6sen a k6vetkez6 ell6tand6 feladatokkal:

kr6nikus f6jdalom szindr6m6ban, agyi kering6szavarban szenved6, fiil-orr-g6g6szeti betegek 6s
angiol6giai betegek ambul6ns inf(rzi6s 6s komplex fizioter6pi6s kezel6s6nek biztosit6sa
egy6b kezel6si m6dszerek alkalmaz6sa (pl. logop6dia, ergoterdpia, Bemer magnetoter6pia)
legjobb szakmai tud6sa szerint a tervezett, jogszab6ly 6ltal enged6lyezett kezel6sek elv,6gz6se,

a sztiks6ges adminisztr6ci6s feladatok elv6gz6se,
k<izremiikod6s az Int6zm6ny tudom6nyos, kutat6si, ry6gyszer 6s miiszerkipr6b6l6si
programjaiban,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyrszabillyzatok el6ir6sainakbetart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabilyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Inl6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika 6s az Adatv6delmi 6s - kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezetli
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolgiltat6sok biztosit6sa.

A Nappali ell6t6s (r6szleg) r6szletes feladatait a ,,Nappali ellitds miikod6si szabilyzata" cimii
szabdlyzat tartalmazza.

Apol6si igazgat6s6g

Az Int6zm6ny Apol6si Igazgat6sigdnak feladata az Int6zm6ny6ltal nytjtott 6pol6si tev6kenys6g
feltryelete 6s a tev6kenys6gek osszehangol6sa, valamint a mindezekkel dsszefiigg6sben felmertilS
adminisztrativ munka elv6gz6se.

Az Tnt6zm6ny egyetlen 6pol6si szervezettel rendelkezik, mely szervezetnek kell megoldania az
Int6zm6ny valamennyi tev6kenys6g6nek 6pol6si 6s egy6b eg6szs6gi.igyi szakdolgoz6i feladatait.

Az SpolSsi szervezet tigyrendet k6szit, amely r6szletesen tartalmazza ezen szervezet 6s annak szervezeti
egys6gei 6s a feladatok ell6t6s66rt felel6s szem6lyek eltal eletand6 feladatokat, a vezet6k 6s m6s
dolgoz6k feladat-,hat6s- 6s jogk6r6t.

Az dp oldsi ig azg ot6 r,lszletes felo,do,toi

Az 6pol6si igazgat6 feladatai a k6vetkez6k:



megszervezi, ir6nyitja 6s vezeti az Intbzminy beteg6pol6si munk6j6t, gondozdsi tev6kenys6g6t,
kialakitja azlnt6zm6ny c6ljainak megfelel6, beteg-centrikus 6pol6si strat6gi6t,
koordin6lja, ellen6rzi a betegell6t6 oszt6lyok, a jdr6beteg szakrendel6sek 6s diagnosztikai
erys6gek szakdolgoz6inak munk6j6t, az oszt6lyvezetl f6n6v6rek, oszt6lyvezet1 asszisztensek
ritj6n,
figyelemmel kis6ri az 6pol6shoz kot6d6 szakmai dokument6ci6 szab6lyszerii vezet6s6t,
k6pviseli az Inl6zm6nyt 6pol6s-szakmai iiryekben,
megszervezi az eg6szs6giigyl szakdolgoz6k nyilv6ntart6s6t, az ezzel kapcsolatos ery6b teend6ket,
trirekszik a kolts6g-hat6kony gazddlkod6s megval6sit6s6ra 6s betart6sAra az 6pol6s teriilet6n,
folyamatosan figyelemmel kis6ri a betegjogok 6rv6nyesiil6s6t,rendszeres kapcsolatot tart a
betegjogi k6pvisel6vel,kozrem(ikodik a betegek 6ltal bejelentett panaszok kivizsg6l6s6ban,
folyamatosan figyelemmel kis6ri 6s ellen6rz i az InI6zm6ny higi6n6s rendj6t,
ell6tja a beteg6lelmez6s 6ltal6nos feliigyelet6t az osztdlyos tev6kenys6g tekintet6ben, valamint a
di6tetikai szakmai feltigyelet6t,
feliigyeli az Int6zm6ny osztdlyos eg6szs6gtigyi textilia forgalm6t,
ir6nyitja, ellen6rzi, 6s 6rt6keli az osztillyvezet1 6pol6k 6s oszt6lyvezetl asszisztensek 6ltal v6gzett
6pol6sszervez6si tev6kenysr6get,
rendszeresen ellen6rzi 6s 6rt6keli a szakdolgoz6k 6s kisegit6 szemllyzet szakmai munk6j6t 6s
etikai magatart6s6t,
gondoskodik az int0zeti Spol6si protokollok elk6szit6s6r6l, kiad6s5r6l, gyakorlatban tort6n6
bevezet6s616l,
gondoskodik a jobb, kultur6ltabb betegell6t6 eszkcizok, valamint 6pol6si munk6t k6nnlt6
korszerii eszk6z6k alkalmaz6s6r6l, kezdem6nyezi beszerzr6siiket,
r6szt vesz az int6zm6nyi hizirend 6pol6si tev6kenys6gre vonatkoz6 rendelkez6seinek
megalkot6siban, 6s ellen6rzi azok betart6s6t,
ir6nltja az orvosi 6s 6pol6si titk6rs6g operativ munk6j6t, folyamatosan ellen6rzi
feladaw6gz6s6t,
kdzremiik6dik az int6zm6nyi szab6lyzatok eg6szs6giigyi szakdolgoz6i kompetenci6ba tartoz6
tev6kenys6gi tertiletet 6rint6 r6szeinek kidolgoz6s6ban,
elk6sziti a szakdolgoz6k 6ves k6pz6si, tov6bbk6pz6si terv6t,
koordin6lja a beteg6pol6si tev6kenys6g vonatkoz6s6ban a min6s6gbiztosit6si tev6kenys6get,
gondoskodik a hat6lyosjogszab6lyok szakdolgoz6kra vonatkoz6 el6ir6sainakv6grehajt6s6r6l,
ir6nltja az egflszslgiigrr szakdolgoz6i teriileten foglalkoztatott szakdolgoz6kra 6s kisegit6
szem6lyzetre vonatkoz6 hum6npolitikai tev6kenys6get,
gondoskodik a szakmai gyakorlatra 6rkez6 hallgat6kkal kapcsolatos elv6r6sok v6grehajt6s6r6l,
ellen6rzi ezek 6rv6nyre jut6s6t, kapcsolatot tart a kiild6 6s k6pzd int6zm6nyekkel,
saj6t hat6skorben ir6nltja az eglszslgiigyr szakdolgoz6k munkaer6 gazdilkod6s6t, l6tsz6m
6tcsoportosit6s6t,
az Apolisi Igazgat6s6g oszt6lyvezet6 flndvlreinek 6s osztilyvezet6 asszisztenseinek 6s egy6b
kozvetlen beosztottainak munkakori leir6s6t elk6sziti, a rr6szlegvezet6k 6s a nem k6zvetlen
beosztottak munkakori leir5s6t j6v6hag{a, 6s ellen6rzi a benne foglaltak betart6s6t,
a f.6igazgat6 6ltal 6truh6zott jogk6r6ben, szakdolgoz6k 6s kisegit6 6llom6nyt dolgoz6k
vonatkoz6s6ban, gyakorolja a munk6ltat6i jogokat jelen Szervezeti 6s Miik6d6si Szab6lyzat
III. r. z. r. r. fej ezet6ben r6szletesen szabilly ozott m6don,
a munkakdri leir6sdban meghat6rozott feladatain kiviil elv6gzi azokat, amelyekkel megbizza a
f6igazgat6.

Az Apol6si lgazgat6silg a k<ivetkez6 szewezeti erys6gekb6l 6piil fel.

Apold.si osztdly

Az Apol6si osztSlyaz osztillyvezet6 f6n6v6r kozvetlen ir5nlt6s6val, az 6pol6si igazgat6 feltiryelete 6s

ellen6rz6se alatt mtikodik, az Int6zm6ny olyan <in6ll6 szervezeti egys6ge, mely meghat6rozott ideig
6pol6si szolg6ltat6st ny(rjt mindazoknak, akik folyamatos szak6pol6st ig6nyelnek, kiz6r6lag a beteg
6pol6s6t szolg6l6 (nem kr6nikus 6s nem "elfekv6")szervezeti egys6g, kiil6n6sen a kovetkez6 ell6tand6
feladatokkal:



az aktiv k6rh6zi ell6tSsra nem szorul6, csalSdi gondozSst 6tmenetileg n6lkiil6z6k int6zm6nyes
ell6t6sa,
a betegek szdm6ra egy6ni sziiks6gleteik 6ltal meghatdrozott, lehet6 legmagasabb szintii
min6s6gi 6pol6s megval6sit6sa, a betegek szem6lyis6g6nek tiszteletben tart6s6val, 6rdekeik
figyelembe v6tel6vel, biztons6gos k6rnyezetben,
segiteni a betegek 6pol6si sztiks6gleteinek kiel6git6s6t, gy6gyul6s6t, megvdltozott
6letfunkci6jukhoz val6 alkalmazkod6sukat, egyiittmiikridve ahozzitartoz6kkal, a h6ziorvosi 6s
otthon6pol6si szervezetekkel,
a hat6lyos jogszabdlyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

Az Apol6si oszt6ly r6szletes feladatait az
tartalmazza.

I{r 6nikus b elg g 6 g y d.s z ati o s zt dly

,Apol6si oszt6ly miikod6si szabdlyzata" cimii szabilyzat

A Kr6nikus belry6gy5szati oszt6ly az 6pol5si feladatait az osztillyvezetl f6n6v6r k6zvetlen
ir6nflt6sival, az ipolilsi igazgat6 feliigyelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzi, az Intbzmlny olyan 6ndll6
szervezeti egys6ge, melynek t6 profilja az id6s elesett 5llapotri betegek szakell6t6sa, aktiv
gy6gykezel6s6nek folytat6sa, belry6gydszati, traumatol6giai, seb6szeti, neurol6giai betegs6gek,
6ltal6nos daganatos betegs6gek, kiil<in6sen a kdvetkez6 ell6tand6 feladatokkal:

az egy6nek eg6szs6g6nek lehets6ges m6rt6kii helyre6llit6sa, tov6bbi 6llapotroml6suk
m6rs6kl6se, illetve megakad6lyozilsa,
segiteni a megv6ltozott eg6szs6gi Allapot(r egy6nt a koz6ss6gbe val6 beilleszked6sben,
az 6pol6sra szorul6 szem6lyis6g6nek tiszteletben tart6sival, 6rdekeinek figyelembev6tel6vel,
biztons6gos k6rnyezetben, emberkdzpontri, min6s6gi 6pol6s ny6jt6sa,
segiteni a p6ciens 6pol6si sziiks6gleteinek kiel6git6s6t, gy6gyul6s6t, megv6ltozott 6letfunkci6juk
lehet6s6gekhez m6rt hely,re6llit6s6t, egyiittmiikcidve az orvosokkal,hozziltartoz6kkal, h6ziorvosi
6s otthon6polisi szolg6ltat6kkal,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szabilyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben I6v6 jogszabilyoknak, szabv6nyoknak, hat6sdgi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6giiryi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztositAsa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabillyzat szerinti bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

A Kr6nikus belgy6gy6szati oszt6ly r6szletes feladatait a ,,Kr6nikus belgy6gy6szati osztily miikod6si
szabdlyzata" cimii dokumentdci6 tartalmazza.

M o z g ds s z eru ir ehabilit dei6 s o s zt dlg

AMozg6sszervi rehabilit6ci6s osztillyaz 6pol6si feladatait az oszt6lyvezet6 f6n6v6r kozvetlen
irinfit5s6val, az 6pol6si igazgat6 feliiryelete 6s ellen6rz6se alatt v6,gzi, az InI6zm6ny olyan on6ll6
szervezeti egys6ge, melynek feladata, az akut fekv6'beteg vagy j6r6beteg szakell6t6s sor6n
diagnosztiz6lt 6s ry6gykezelt betegs6gek aktiv ell5t6s6t k6vet6en sziiks6gessl v6l6 rehabilitSci6s
kezel6s, ktkinrisen a k6vetkez6 ell6tand6 feladatokkal:

a beteg szem6lyis6g6nek, intimit6sdnak maxim6lis tiszteletben tart6s6val, az egy6ni ig6nyeket
6s lehet6s6geket figyelembe v6ve, a rehabilit6ci6s team tagjaik6nt segiteni, hory a teljes
gy6gyul6st el6rje,
t6mogatni a n6'betegeket azon k6pess6giik fejl6d6s6ben, hogy 6nbecsiil6siik-<inmegval6sit6si
sziiks6gletiik, legmagasabb fok6t el6rj6k,
segiteni a beteg egy6nt, eg6szs6gmegtart6 viselked6s kialakit6s6ban,



mindezen c6lok el6r6s6hez, 6rzelmi t6mogat6st, 6s min6s6gi 6pol6si munk6t biztositani,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok eg6szs6giigyi teriiletre vonatkoz6
el6irdsainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az lnt6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabdlyzat szerinti bels6, vezetdi
informdci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

A Mozg6sszervi rehabilit6ci6s oszt6ly r6szletes feladatait a ,,Mozg6sszervi rehabilit6ci6s oszt6ly
mfi kdd6siszabillyzata"cim(iszabiiyzattartalmazza.

P s zichidffiai rehq.bilitdcifl s o s zt dlg

A Pszichi6triai rehabilit6ci6s osztillyaz 6pol6si feladatait az oszt6lyvezet6 f6n6v6r kozvetlen
ir6nlt6s6val, az 6pol6si igazgat6 feliigyelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzi, az Int6zm6ny olyan on6l16
szervezeti egys6ge, mely olyan pszichi6triai betegek, illetve szenved6lybetegek r6sz6re nytjt e116t6st,
akik akut gy6ryint6zeti kezel6sre nem szorulnak, 6s ut6gondoz6sukra nincs m6s m6d, kiil6n6sen a
kovetkez6 ell6tand6 feladatokkal:

a l6lektani miikrid6seiben s6riilt, megv6ltozott k6pess6gii szem6lyt segitse visszailleszkedni a
t6rsadalomba, ott fenntartsa a szem6ly funkcion6lis k6pess6g6t rigy, hogy min6l kisebb es6lye
leryen a visszaes6sre, 6s min6l nagyobb a fennmarad6sra, az on- 6s a t6rsadalmilag hasznos,
6rtelmes l6tre,
a szem6lyis6gben bekovetkez6 rombol6s m6rt6k6nek felm6r6se, 6s ezut6n a szem6lyis6g
vissza6pit6se az eredeti, de legal6bbis a lehet6legmagasabb szintre €By, o szem6lyzet 6s a beteg
6ltal kozosen megtervezett saj6t, testreszabott rehabilit6ci6s program segits6g6vel,
az itt foly6 6pol6si munka nemcsak a hagyominyos 6rtelemben vett sztiks6gletek kiel6git6s6re
ir6nyul, hanem kieg6sziil a szocioter6pi6s 6s kreativ szocioterdpi6s m6dszerek alkalmazds|val,
gy6 gyfo glalkoztat6s sal,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainakbetart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben 16v6 jogszabilyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltatdsokbiztosit6sa.

A Pszichi6triai rehabilit6ci6s oszt6ly r6szletes feladatait a ,,Pszichi6triai rehabilitici6s osztdly
miikrid6siszabillyzata"cimiiszabillyzaltartalmazza.

Psziehidtriai beteg ekotthono (rdszleg )

A Pszichi6triai betegekotthonaa gondozottak 6pol6sigondoz6si feladatait a r6szlegvezet6 k<izvetlen
adminisztrativ 6s 6ltal6nos, valamint a pszichi6triai rehabilit6ci6s oszt6lyvezet6 f6orvos k6zvetlen
orvos-szakmai 6s a pszichi6triai rehabilit6ci6s oszti.lyvezetd f6t6v6r k6zvetlen 6pol6s-szakmai
ir6nyit6s6val, az 6pol6si igazgat6 feliiryelete 6s ellen6rz6se alatt, on6ll6an v6gzi a Pszichiitriai betegek
otthona folyamatos miikodtet6s6t, valamint a mindezekkel 6sszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ
munk6t, kiilon<isen a k6vetkez6ket:

az 6pol6si munka gondoz6si tev6kenys6gb6l, eg6szs6giigyi ell6t6sb6l, rehabilit6ci6s
tev6kenys6gb6l 6s ment6lhigi6n6s tev6kenys6gb6l 611,

a gondoz6si tev6kenys6g -on6ll6 6leMtelre 6tmenetileg, vagy tart6san alkalmatlan
gondozottakn6l-, a sziiks6ges gondoz6si szinten, z4 6ris ell6t6si form6ban t6rt6nik,
eg6szs6giigyi ell6t6s napi orvosi jelenl6ttel biztositott
rehabilit6ci6s tev6kenys6g: a gondoz6si 6s egOszsegiigyi tev6kenys6g szerves kieg6szit6sek6nt
miik<idik,
ment6lhigi6nikusi tev6kenys6g: az 6letm6di rehabilit6ci6n kiviil mag6ban foglalja a
gondozottak int6zm6nyi felv6tel6t segit6 beilleszkedlsl,hozzitartoz6kkal val6 kapcsolattartist,
a betegjogok 6rv6nyre juttatisit,



a szocielis ell6t6sr6l sz6l6 mindenkor hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6, torv6nyes
miik6d6sr6l tdrt6n6 gondoskod6s,
a t6rgyi- 6s szem6lyi felt6telek el6irds szerinti megteremt6se 6s folyamatos biztosit6sa,
az int6zeti elhelyez6sek szab6lyszerfi bonyolit6s6nak adminisztr6l6sa 6s nyilv6ntart6sa,
az 6let- 6s varyonbiztons6gi, a munkav6delmi- 6s tiizv6delmi szab6lyok betart6s6r6l 6s
betartatds6r6l val6 gondoskod6s,
a hat6lyos jogszab5lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainakbetart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabilyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6irisoknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6gtigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabiiyzal szerinti bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegti adatszolgdltat6sokbiztositasa.

A Pszichi6triai betegek otthona (r6szleg) rr6szletes feladatait a ,,Pszichi6triai betegek otthona szervezeti
tigyrend" cimii szab6lyzat tartal mazza.

J dr 6b eteg s zo.kelldt ds ( o s ztdlA )
A J6r6beteg szakell6t6s (szakrendel6k, diagnosztika 6s gondoz6k) szakdolgoz6i feladatukat az
oszt6lyvezet6 asszisztens kcizvetlen ir6nyit6s6val, az 6pol6si igazgat6 feliigyelete 6s ellen6rz6se alatt
v6gzik, az Int6zm6ny olyan tinSll6 szervezeti egys6ge, mely biztositja a j6r6 betegek folyamatos
ell6t6s6t, gondozis6t, kiildnosen a k<ivetkez6 ell6tand6 feladatokkal :

vizsgdlati, ell6t6si id6pontok el6jeg,ez6se, koordinil6sa,
a beteg t6j6koztat6sa a rendel6sek idej6r61, hely6r6l,
a betegnyilv6ntart6s pontos vezet6se, szem6lyi adatok ellen6rz6se,
sz6mit6g6pes nyilv6ntart6si dokument5ci6 6s iigyviteli adminisztrici6 vezet1se az el6ir6sok
szerint,
betegsz6llit6s megszervez6se,
a beteg szilmilra segits6gnyrijt6s a vizsg6latokn6l, seg6dkez6s az orvosnak eryes vizsg6latokn6l,
a hat6lyos jogszabilyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6gtiryi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabillyzat szerinti bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolgdltat6sokbiztositdsa.

A J6r6beteg szakell6t6s osztily r6szletes feladatait a ,,J6r6beteg ell6t6s folyamata" cimii dokument6ci6
tartalmazza.

Eggnapos miitdti elldtO eggsdg (osztdlA)

Az Egynapos Miit6ti E[et6 Egys6g szakdolgoz6i a szakmai feladataikataz osztilyvezet6 asszisztens
kdzvetlen ir6nlt6s6val, az 6pol6si igazgat6 feliiryelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzik.Az Int6zm6ny olyan
<in6ll6 szervezeti eg;rs6ge, mely tev6kenys6g a j6r6beteg el16t6s speci6lis form6ja (a beteg el6re
tervezett id6pontban, kivizsg6lva 6rkezik, a miit6t elv6gz6se a szakmai szabdlyainak betart6s6val,
megfelel6 szem6lyi 6s t6rgyi felt6telekkel rendelkez5 miit6helys6gben t6rt6nik, 6s a beteg a
beavatkozis ut6n z4 6riln beltil t5vozik),kiil6nosen a k6vetkez6 ell6tand6 feladatokkal:

v6r6lista kezel6s6t az Egynapos Miit6ti EIet6 Egys6g esetmenedzserc v6gzi, a v6r6list66rt
felel6s szem6ly a v6r6lista felel6s,
a kompetenci6nak megfelelS felvil6gosit6s,
mfit6ti el6k6szit6s 6s postoperativ 6szlel6s, megfiryel6s,
miit6t ut6ni sz<iv6dm6nyek kialakul6s6nak megel6z6se,
szakmai biztons6g megl6te,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6irdsainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabilyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6irisoknak
megfelel6en az Int6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,



a Szdmviteli politika6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezetdi
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

Az Egynapos miit6ti ell6t6 erys6g (oszt6ly) r6szletes feladatait az ,,Egrnapos miit6ti ell6t6 erys6g
mtik6d6 si szabilly zata" cimii dokume ntici6 ta rtalmazz a.

Terdpids eggs6g (r0szleg)

A Ter6pi6s egys6g szakdolgoz6i a szakmai feladataikat a r6szlegvezet6 asszisztens kozvetlen
ir6nflt6sival, a Mozg6sszervi rehabilit6ci6s oszt6ly osztillyvezet6 f6orvosa 6s az Apoldsi igazgat6
feli.igyelete 6s ellen6rz6se alatt vlgzik az Int6zm6ny teljes teriilet6n. Az Int6zm6ny olyan on6ll6
szervezeti egys6ge, mely biztositja a fekv6- 6s j6r6betegek folyamatos ell6t6s6t, gondozis6t, kiilondsen
a kovetkez6 ell6tand6 feladatokkal:

a beteg szem6lyis6g6nek, intimit6s6nak maximilis tiszteletben tart6sival, az egy6ni ig6nyeket
6s lehet6s6geket figyelembe v6ve, a rehabilitdci6s team tagjak6nt segiteni, hog, a teljes
gy6gyul6st el6rje,
az osztilyok fekv6 betegeinek komplex rehabilit6ci6s ell6t5sa,
a jir6 betegek ut6kezel6se,
kezel6si id6pontok el6jeryz6se, koordin6l6sa.
a beteg tij6koztat6sa a kezel6sek idej6r6l, hely6r6l,
a betegnyilvintart6s pontos vezet6se,
sz6mit6g6pes nyilvSntartisi dokumentSci6 6s iigyviteli adminisztrdci6 vezetlse az el6ir5sok
szerint,
a hatdlyos jogszab6lyok, az int6zm6nyr szabillyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszabilyoknak, szabvdnyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az lnt6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan iizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politikai 6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezet1i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sokbiztosit6sa.

A Mozgdsszervi rehabilit6ci6s oszt6ly ter6pi6s erys6g (r6szleg) r6szletes feladatait a ,,Mozg6sszervi
rehabilit6ci6s oszt6ly ter6pi6s egys6g miik6d6si szab6lyzata" cimii szabilyzattaftalmazza.

B et e gfelu 6t el, r e cep ei6 (r 6 s zle g )

A Betegfelv6tel, recepci6 r6szleg szakdolgoz6i a szakmai feladataikat a r6szlegvezet6 kozvetlen
ir6nyit6s6val, az ApolSsi igazgat6 feliigyelete 6s ellen6rz6se mellett, 6n6ll6an v6gzi az Int6zm6ny teljes
eg6sz6t 6that6 betegirinlt6si feladatokat, valamint a mindezekkel osszefiigg6sben felmeriil5
adminisztrativ munk5t. Az lnt6zm6ny olyan 6n6ll6 szervezeti egys6ge, mely biztositja a fekv6- 6s
j6r6betegek folyamatos ell6t6s6t, gondoz6s6t, kiil6n6sen a k6vetkez6 ellStand6 feladatokkal:

a fekv6betegek tekintet6ben a Betegfelv6teli Iroda, a j6r6betegek tekintet6ben a Recepci6
miik6dtet6se,
az Int6zm6nybe 6rkez6 betegek sz6mit6g6pes beteg-nyilv6ntart6sba v6tele, ennek
karbantartisa, az 6thelyez6sek, t6voz6sok, elhal6loz6sok okozta v6ltoz6sok kovet6s6vel,
el6jegyz6sek bonyolit6sa, az 6gyak kihaszn6l6s6nak koordin6l6sa, az elhal6loz6sokkal
kapcsolatos teend6k intr6z6se,
a diszp6cseiz6l6 program vezet6se, kezel6si id6pontok r6gzit6se, el6jegyz6si id6pontok
r<igzit6se,
az eglszslgiigyi dokumentdci6k kezel6se, az adminisztr6ci6s feladatok ell6t6sa,
kapcsolatta rtis az egyes szakrendel6sekkel, fekvdbeteg oszt6lyokkal,
a betegellSt6 oszt6lyok adminisztrativ munk6j6nak tSmogat6sa inform6ci6val, list6k
6ssze6llit6s6val,
hozzitartoz6k tillkoztat6sa a beteg elhelyez6s6r6l,
fizet6 betegek szimlilzilsi folyamat6ban val6 r6szv6tel a T6rit6si Dijszab6lyzatban
meghat6rozottak szerint, ahiziplnztiri 6s let6ti p6nzt6ri teend6k ell6t6sa,
az elvbgzett szolg6ltat6sokr6l, 6rt6kesitett 6rukr6l, t6rgyi eszk6z6k 6rt6kesit6s6r6l sz6ml6k
ki6llitdsa,



folyamatos adategyeztet6s, p6tl6s, sziiks6g szerint javit6s a fekv6- 6s j6r6beteg-ell6t6
oszt6lyokkal, szakrendel6sekkel,
a fekv6beteg l6tsz6mstatisztik6k naprak6sz vezet6se,

a hat6lyos jogszab6lyok, az Int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben levd jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az Tnt6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan miikdd6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika 6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szabillyzat szerint bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sok biztosit6sa.

A Betegfelv6tel, recepci6 (r6szleg) r6szletes feladatait a ,,Betegfelv6tel, recepci6 miikod6si szab6lyzata"
cimii szab6lyzat tartal mazza.

N app ali elldt&s (r 6s zleg )
A Nappali ell6t6s (belgy6gydszat, reumatol6gia, rehabilit6ci6s medicina, gy6gytorna, ry6grmassz6zs
6s fizik6ter6pia) szakdolgoz6i feladatukat az vezell szakipol6 kozvetlen ir6nyit6s6val, az 6pol6si
igazgat6 feliiryelete 6s ellen6rz6se alatt v6gzik, az Int6zm6ny olyan 6n6ll6 szervezeti egys6ge, mely
biztositja a nappali ell6tist ig6nybe vev6 betegek folyamatos ell6t6s6t, gondoz6s6t, kiildnosen a

kdvetkez6 ell6tand6 feladatokkal:
vizsg6lati, ell6t6si id6pontok el6jegyez6se, koordin5l6sa,
a beteg t6j6koztat6sa a kezel6sek idej6r6l, hely6r6l,
a betegnyilv6ntart6s pontos vezet6se, szem6lyi adatok ellen6rz6se,
sz6mit6g6pes nyilv6ntart6si dokument6ci6 6s iigyviteli adminisztrici6 vezetlse az el6ir6sok
szerint,
betegsz5llit6s megszervez6se,
a beteg szilmirasegits6gnytjtds a vizsg6latokn6l, seg6dkez6s az orvosnak egyes vizsg6latokn6l,
a hat6lyos jogszab6lyok, az int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben l6v6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az lnt6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan tizemel6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika 6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerinti bels6, vezet1i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegfi adatszolg6ltat6sok biztosit6sa.

A Nappali ell6t6s (r6szleg) r6szletes feladatait a ,,Nappali ell6t6s miikod6si szabAlyzata" cimii
szab6lyzat tartalmazza.

Dietetika

A Dietetika nem alkot 6n6116 szervezeti egys6get, kcizvetlentil az 6pol6si igazgat6 ir6nyit6sa, feliigyelete
6s ellen6rz6se mellett, a beteg kezel6orvos6nak di6t6t 6rint6 utasitisai alapj6n, de 6n6ll6an v6gzi az

Int6zm6ny 6lelmez6si tev6kenys6g6nek dietetikai szakmai feltigyelet6t.

A Dietetika r6szletes feladatait a ,,Dietetikai szolg6lat miik<id6si szabillyzata" cim(i szabillyzat
tartalmazza.

T c'ka;rit 6 s z olg dlat (r 6 s zle g )

A Takarit6szolg6lat a r6szlegvezet6 kiinetlen ir6nyit6s6val, az Apol6si igazgat6 feliigyelete 6s

ellen6rz6se mellett, 6n6ll6an vlgzi az Int6zm6ny teriilet6n a takarit6si feladatokat, valamint a

mindezekkel 6sszefiigg6sben felmeriil6 adminisztrativ munk6t, kiil6n6sen a k<ivetkez6 ell6tand6
feladatokkal:

azlnt6zm6ny teljes teriilet6n a helyis6gek tisztasdginak biztosit6sa (folyos6k, teakonyha, orvosi
szob6k, irodSk, kezel6k, k6rtermek, fiird6k, WC-k stb.), a k6rhiz higi6niai szab6lyok betartdsa
mellett, a szakmai osztillyvezet5k/r6szlegvezet6k szakmai ir6nlt6s6val, a takarit6szolg6lat
v ezet6j 6nek felti gyelet6vel, e11en6 rz6s6vel,
a nagytakarit6sok elv6gz6se a meghat6rozott id6ben 6s helyeken, az el6zd pontban ismertetett
felt6telek mellett,



a munkateriiletr6l a kommun6lis hullad6k elsz6llit6sa, a kijelolt helyekre, betarbva a
munkav6delmi el6ir6sokat,
a hatdlyos jogszab6lyok, az Int6zm6nyi szab6lyzatok el6ir6sainak betart6sa,
a mindenkor 6rv6nyben lev6 jogszab6lyoknak, szabv6nyoknak, hat6s6gi el6ir6soknak
megfelel6en az lnt6zm6ny eg6szs6giigyi tev6kenys6ge folyamatos, zavartalan miikod6s6nek
biztosit6sa,
a Sz6mviteli politika 6s az Adatv6delmi 6s -kezel6si szab6lyzat szerint bels6, vezet6i
inform6ci6ig6nyeket kiel6git6 6s alkalmi jellegii adatszolg6ltat6sok biztositisa.

A Takarit6szolg6lat (r6szleg) r6szletes feladatait a ,,Takarit6si utasit6s" cimii szab6lyzat tartalmazza.

Oru o s- 6s dp old.si ig azg at6i titkdrsdg

Az Orvosi- 6s 6pol6si igazgat6i titk6rs6g nem alkot on6ll6 szervezeti egys6get, k<izvetleniilaz 6pol6si
igazgat6 ir6nft6sa, feliigyelete 6s ellen6rz6semellett, on6ll6an v6gzi az Int6zm6nyeg6szs6giigyi, azaz
orvos- 6s 6pol6si igazgat6sdgi feladatokhoz kapcsol6d6 titk6rs6gi feladatokat, ktikinosen a
k<ivetkez6ket:

az iktat6s 6s eg6szs6giigrr irattiroz6s jogszab5lyi el6ir6sok 6s bels6 szabdlyzatok szerinti
elv6gz6se,
iktatAs 6s eg6szs6giigyi iratt6r analitikus vezet6se, folyamatos karbantartisa, az ezzel
kapcsolatos selejtez6si elj6r6sok kezdem6nyez,6se, megszervez6se, aktiv r6szv6tel annak
lefolytat6s6ban,
bels6 levelez6sben hat6rid6sk6nt megjeldlt feladatok hat6rid6re tort6n6 teljesit6s6ben aktiv
16szv6tel,
egy6b adminisztrativ jellegii kieg6szit6 tev6kenys6gek ell6t6sa.

Az Orvosi- 6s 6pol6si igazgat6i titk6rs6g r6szletes feladatait a ,,Orvosi- 6s 6pol6si igazgat6i titk6rs6g
iigyrendje" cimfi szabilyzat tartalmazza.


