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1./

A szervezeti

ds

mtik6d6si szab lyzat c6l1a 6s hat6lya

Jelen Szervezeti 6s Mrikdd6si SzzbAlyzzt (a tov6bbiakban: SZMSZ) a hat6lyos jogszab6lyok
ds normativ ta(almri rendelkez6sek el6irasai szerint k6sziilt. Rendelkezeseit a mindenkori
hatiilyos jogszabalyokkal dsszhangban kell alkalmazni, tartalma nem lehet ellent6tes
jogszabrilyokkal , az lntdzm€nyi alapvet6 dokumentumokkal, nem vonhat el jogszabrily altal
biaositott jogot 6s nem szfikitheti azt, kiv6ve, ha jogszabrily ene felhatalmazSst ad.

SZMSZ c6lja, hogy rdgzitse a H6vizgy6gyfiiLrd6 is Szent Andras Reumakbrhiz (a
tovrlbbiakban: Intezmdny) adatait 6s szervezeti fel6pit6sdt, a vezet6k 6s alkalnazottak
feladatait 6s jogkdr6t (hatiskdrtiket, feladataikat 6s felel6ssdgiiket r6szletesen a munkakdri
leinisaik tartalm azzi*.), az Intdzmdny miikddds6nek alapvet6 szabailyait'

Az

A jelen SZMSZ hatrilya kiterjed a Intdzmdny valamennyi szervezeti egys6gdre, vezet6j6re,
munkav6llal6jrir4 a Intezm6nnyel szerz<id6ses jogviszonyban all6 munkatarsakra
szervezeteke, valamint a Int6zmeny szolgriltatasait ig6nybe vev<ike, te(iletdnek,
helyisdgeinek 6s l6tesitm6nyeinek hasznrll6j6ra.

2.1

A Hdvizgy6gyftirdS

6s Szent Andnls Reumak

irh{zlnt|zmdnyi alapadatai

Hevizgy6gyffird6 6s Szent Andrris Reumakorhaz

N6v:

8380 Hdviz, Dr. Schulhof Vilmos siuiny I .
8380 Hdviz, Pf.: I 1 1.
Statisaikai szrirnjel: 15813729 - 8610 - 312 - 20

Sz6khely:
Levelez6si

3.1

cim:

Az alapitris id6pontja, az Alapit6 okirat kelte, szlrna:

Az alapitis id6oontia: 2013. mrircius 29.
2013. mri,rcius 29.
2014. szeptember 10.
41377-10/20t4/JOGI
Az alapitrisr6l rendelkez6 jogszabiiy:2013.6vi XXV, tv.
A Hevizgy6gyfiird6 6s Szent Andnis Reumak6rh6z Nonprofit Kft. (Cg.20-09-069657,
ad6sz6m: 22100012-2-20) 2013. 6prilis l-j6n a fekv6beteg-szakelkit6 is egyes fekvobetegszakelldt6hoz kapcsol6d6 eg6szsdgiigyi hdfterszolgaltatist nyujt6, 100%-os rillami
tulajdonban liv6, valamint azok 100%-os tulajdonriban l6v6 gazdas6gi tarsas6gok 6Lltrl ell6tott
feladatok kdzponti kdltsegvet6si szervek iiltali ritvdtel6r6l, valamint az ezzel kapcsolatos
eljrlrrisi k6rdesek rendez6sdr6l sz6l6 2013. 6vi )O(V. tv. (Eugt. w.) 6rtelm6ben a ttirv6ny
erejdndl fogva szrint meg. Az Eiigt. w-ben szabalyozottak szerint a 100%-os ri,llami
tulajdonban l6v6 gazdasrigi tarsas6g eltal elletoft feladatokat a megsziin6st kdvet6en a
kdltsegvet6si szerv veszi 6t.

A

a

feladat 6wdtel6nek id6pontj6ban fenniil6 jogainak 6s
ktitelezetts6geinek jogutodkisar6l az Eilgt. w. 3. $-a rendelkezik. A feladat 6tvetelinek
id6pontjriban - az Eiigl. tv. 3. $ (2) bekezd6sdben foglaltak kiv6tel6vel - a tarsasiignak
megszrint Lirsas6g

valamennyi joga 6s kdtelezettsdge tekinteteben jogut6dja a ktilts6gvetdsi szerv.

4.1

Az Alapit6 is ir6nyit6 szerv neve: Emberi Er6forr{sok Miniszt6riuqa

(1054

Budaoest. Akad6mia u. 3.

5.1

Fenntart6 ds ktizdpirriuryit6 szerue: Allami Eg6szs6giigyi Ell6t6 Kdzpont
Budapest, Di6s rirok 3.)

6.1
.l

Statisaikai szimjel: 1581f7,29-8610-312-20
Bankszi.rnlaszirn: Magyar Allamkincstar
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A Intdzrndny jog6'lkisa, gazdri.lkodrisrinak alapelvei, engeddlyezett l6tsz6mkerele:

Az lntdznday a vagyoni jogok 6s kdtelezettsdgek tekintet6ben - a 2013. 6vi XXV. w.
rendelkezdsei folyt in - a H6vizgy6gyfiirdo 6s Szent Andrris Reumak6rhdzNonprofit Kft.
j ogut6dj a.

0ndll6an gazdalkod6 kdlts6gvet6si szerv, elSirAnyzatai felett teljes jogkdnel rendelkezik. Az
el6ir6nyzat feletti rendelkez6si jog gyakorlAsrival kapcsolatos k6rd6sekben a koltsegvetes
v6grehajt6s6nak 6ltalinos szabdlyai, illewe az idevonatkoz6 re6 irrinyad6 t6rv6nyi el6inisok 6s
rendeletben foglaltak szerint, valaminl az iriultyitb 6s kdz6piranyit6 szerv utasi&lsai alapjan j6r
el.

On6ll6 sz6mviteli politik6t alakit ki is elkdsziti a hozzil kapcsol6d6 szabiiyzatokat.

Kialakitja a bels6 ellen<irz6si rendszeret 6s a folyamatba dpitett el6zetes 6s ut6lagos vezet6i
ellenrirzdst.

A

vonatkoz6 jogszab6lyokkal dsszhangban meghatArozzz kdzbeszerzdsi eljrirasai

el<ik6szit6sdnek, Iefolyatris6nak rendjdt.

P6nzkdlcsiint nem vehet fel, kezessdget nem vii'llalhat, 6rtdkpapirt, vaiLlt6t nem bocs6that ki 6s
nem fogadhat el.

Lizing 6s faktoring iigyletekben nem vehet r6szt.
Az inlizn€ny enged6lyezett ldtszfunkerete: 540f6 kdzalkalmazott.
Gy6gyff.ird6 [a ktitelezd eg6szs6gbiztositris ell6uisair6l szdl6 1997.6vi LX)O(III. tdrvdny
r,6grehajtris6r6l sz6l6 21711997. (XII. 1.) Korm. rendelet l. $ (2) a)pontja)

KttzftiLrdri, gy6gyisati szolgriltatasokat nyujt6 fiird6 [a kozfiirdrik l6tesitdsdr6l
mtikdd6sdr6l sz6l6 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet L $ (2) bekezdds c) pontjal

6s

Termdszetes ffiLrd6hely [a termeszetes ffird6vizek min6s6gi kdvetelm6nyeir6l, valamint a
termdszetes fiird6helyek kijeliil6s6r6l 6s iizemeltet6sdr6l sz6l6 7812008. (lV. 3.) Korm.
rendelet 2. $ b) pontjal

6

Sz6lloda [a szi,ll6shely-szolgAltat6si tev6kenys6g folyatas6nak r6szfgt99 felteteleir6l 6s a
szi.llashely-tizemeltet6ii enged6ly kiadds6nak rendj6r6l szbl6 23912009. (X. 20.1 Korm.
rendelet2$c)Pontja)

g.l

A H6vizgy6gyfiird6 6s Szent Andnis Reumak 6rhAz szswezsl€nek tagol6dris4 az

ell6tott feladatnak megfeleloen:

A betegell6t6s szervezete
Fekv6beteg osarl'lYok:
Aktiv Reumatol6giai Oszt ilY
Mozgrisszervi Rehabilit6ci6s Intenziv OsztriLly

Jar6beteg ell6t'is:
Szakrendel6sek

Gy6gYszeruir:

lnt€zeti gYlgYszertir
Kdzforgalmri gY6gYszertrir
Diagnosztik6k:
ODM laborat6rium
Rdntgen es UH Diagnosaika

Az igazgatirs szew ezele
F6igazgat6:
Gazdas6gi igazgx6
Orvos igazgat6
Apohsi igazgat6
Intezeti jogasz
Min6s6g0gYi vezet6
Belsti ellen6r
Titk6rs6g
Marketing
Kdmyezew6delem

A gazdasigi-miiszaki ell6uis szervezete
Gazdasigi lgazgati:
Gazdas6gi Igazgat6i Titk6rs6g
P6nziigyi-, Szi.rnviteli-, 6s Vagyongazdrilkodrisi Oszt6ly
Elelmezdsi OsztalY
Hum6npolitikai 6s B6rgazdrilkodrisi Oszully
BeruhriLz.isi 6s Fejlesa6si Osztrily
Mffszaki, gazd6lkodasi 6s Uzemeltet6si Csoport
Energetika ds Gondnoks6g CsoPort

Szrilloda szelezetei
Sz6llodavezet6
.a ,.
bneKesltes, recepclo
Sz6llodai terripias r6szleg
Sz6llodai 6tterem

T6fiird6 szervezete:
T6ftirdd vezet6
T6fiird6 mf szakvezet<ik
Jegyellen<irdk

T6tisztit6k, mentocs6nakosok
Ter6pia

l0.l Az int€zm€ny foieazgat6ja. gazdasigi igazgat6ja:

foigazgal6 6ll. A f6igazgat(r felett a
jogkcir
gyakorl6j a
munkrlltat6i
a kinevezes vagy megbizis es felmentes vagy a megbiz6s visszavoniis4 illetve
k6lts6gvet6si szerv eset6ben, ha a vezetdvel a Munka T6rv6nyk6nyve vezet6 iill:isri
munkaviiLllal6ra vonatkoz6 rendelkezesei alkalmaz6s6val munkaviszonyt kell ldtesfteni
a munkaviszony l6tesitdse 6s megszihtetdse tekintetiben az eg6szsdgiigyert felelos
miniszter,
egy6b munkriltat6i jogok gyakorlAsrira azAllami Eg6szs6giigyi Elltito Ktizpont
Ibigazgat6ja jogosult.

Az int,mftny 6l6n az iftinyit6 szerv 6ltal megbizott

-

-

-

-

A

gazdzr;igi igazgatl felett a munk6ltat6i jogkdr gyakorl6ja
a kinevezes vagy megbizis 6s felmentes vagy a megbizis visszavonih4 illewe
kdltsegvet6si szerv eset6ben, ha a vezet6vel a Munka Tdrvdnykdnyve vezet6 6llasf
munkav6llal6ra vonatkoz6 rendelkezesei alkalmazrisrival munkaviszonyt kell l6tesiteni
a munkaviszony l6tesit6se 6s megszilntet6se tekinteteben az eg6szsdgiigy6rt felel6s
miniszter,
az Etitv. 155. $ (l) bekezdds e) pontja alapj6n a gazdas6gi vezet6 tekintet6ben a d,ijaz{s
meg6llapitasa - a kinevezesi jog keretei k6z6 tartoz6 dijazdst ide nem 6rwe - azAllami
Egdszs6giigyi Ell6t6 Kdzpont ftiigazgat6jdnak hataskdrdbe tartozik,
az egy6b munkailtat6ijogok gyakorkisara az Int6zmdny fiiigazgatoja jogosult."

-

-

-

-

A fekv6beteg osaalyok 6l6n osa6lyvezet6 ftiorvosok, az egydb osztdlyok 6l6n oszt6lyvezetdk
6llnak.
I 1./

Az int6zm6ny k6pviselet6re jogosult:
Az int6zm6ny vezeloje 6s az A)tala meghatalmazott szemdlyek.

l2.l Az intdzmdny tipusa:
K6rhaz
13./ Az intdzlr,er,y kdzfeladata:

eg6szs6giigyr6l sz616 1997. 6vi CLIV. trirv6ny alapjrin, ell6tasi teriilet6re
kiterjedoen a jrir6- 6s fekvcibetegek diagnosztikus 6s terapias szakorvosi ell6t6sa,
rehabilitrici6ja 6s kiivetdses gondoz6sa.

Az

l4.l Akorhia

alaptev6kenys6g6nek kormriLnyzati funkci6k szerinti besoroliisa:

Termeszettudomrinyi, mriszaki alapkutaris
V6dett term6szeti teriiletek 6s termdszeti drtdkek bemutatrisa, meg6rz6se
6s fenntartasa,
Kdmyezetvidelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatris 6s fejlesa6s

014030
054020
055010
072210
072220
072420
072430
072450
072460
0'13210
073230
076050
081061
093010

J:ir6betegek gy6gyit6 szakelLitasa
Jar6betegek rehabilitaci6s szakell6tasa

Eg6szs6giigyi laborat6riumi szolg6ltatiisok
K6palkot6 diagrosztikai szolg6ltatasok
Fizikoterapias szolgdltat6s
Ter.ipias cdhi gy6gyfiird6-, 6s kapcsol6d6 szolgaltatAsok
Fekv6betegek aktiv ell6tasa szakk6rhazakban
Bentlakiisos eg6szs6giigyi rehabilitaci6s ell6tris szakk6rhrizakban
Orvos- 6s n6v6rszill6, hozzAtattozbi sz6llas fenntartasa, iizemeltet6se
Szabadid6s park, fiird6 6s strandszolg6ltat6s
Fels6fokri v6gzettsdgi szintet nem biztosit6 kdpz6sek

a./ A kSltsdgvetdsi szerv alaptevdkenys6g6nek szak iflaz,ati
besorol6sa:

iilanh[ztartasi rend szerinti

86 I 000 Fekv6beteg-ell6teis

I

5./ Gazdalkodrisi jogktir:

Az
Eli'trinyzatai felett teljes jogkunel rendelkezo, 6n6ll6an gazd6lkod6 k6lts6gvet6si szet '
kiiltsegvetes
eliiirlnyzat feleui rendelkezdsi jog gyakorlastival kapcsolatos k6rd6sekben a
vegrehajulsanak riltakinos szauhya, a re6 ir6nyad6 jogszab6lyi el6irasok, alapit6i 6s
fenntart6i utasitthok szerint jar el'
A gazdriikodasi jogkOrdben ell6tand6 feladatokat illet6en, az 6nrill6an gazdrilkod6 int6zm6ny
szinviteli potitiicai6Uan es szabilly zatziban foglaltakat kell alkalmazni'
Ellen6rz6si rendszerenek kialakitasfu6l, annak megfelel6 miikddds6r6l az 6n6ll6 intdzmeny
vezet6je gondoskodik.

yo'el meg nem halad6
16./ V6llalkozisi tev6kenys6get m6dositott kiadasi el6iranyzata 65
m6rt6kben folytathat.
17

.l Azirtlzm€ny

Ad6sziiLrn:

az 6ltalanos forgalmi ad6nak alanya'

15813729-2-20

Rendszeresen v6gzett v6llalkoz6si tevdkenysdge: vallalkozasi tev6kenys6g 900090.
'18./

Kezeli 6s haszniilja a sz6mrfua hasznaLlaEa etadott vagyont, a vagyonkezel6i szerz6d6s
szerint.
19.l

Az intl,zm€ny alapvet6 feladatai:

9

Ell6t6si teriiletdn feladata a jfu6- 6s fekvobetegek diagnosztikus ds tenipi6s szakorvosi
elkitasa, rehabilitaci6ja 6s kdvet6ses gondozisa, ennek keretdben fekv6betegek aktiv 6s
k6nikus ell6t6sa, rehabilitrici6j4 j6r6betegek gy6gyito ds rehabilitaci6s szakelkitrisa 6s
egynapos ellirtisa az egydn gy6gykezel6se, dletveszdly elhdLrit6sa a megbeteged6s
kdvetkea6ben kialakult ellapot javitrlsa vagy a toviibbi 6llapotromliis megel6zdse c6lj6b6l.
A beteg-beutalihi szabrilyz6kban, az Egdszs€gbiaositrisi P6nztrirral k6tdtt szerz6dds alapj6n
meghatarozott terUleten a lakoss6g k6rhdai fekv<ibeteg 6s jrir6beteg szakell6trisa, szakorvosi
konzitium nyujtasa, taniicsadiis. Eg6szsdgiigyi dolgoz6k kdpzdse, tovdbbk6pz6se, szakmai
kapcsolattaruis az otthoni ripolast v6gz6 szervezettel.

A

Int6zmeny az alapkutatiist, valamint klinikai tudomdnyos kutatrlsi tevekenysdget vegez a
reumatol6gia, a rehabilitrici6 es a fizioter6pia teriilet6n, szoros egyiittmiikdd6sben magyar ds
nemzetkOzi szervezetekkel.

A Intdzm6ny feladata a gy6gyfilrdoA Int6zm6ny

.

a

6s

komplex egeszs6gturisztikai szolgelhtasok elkitisa.

kdmyezel- 6s term6szewddelem teriilet6n a kdvetkez6 feladatokat l6tja el.

Mfikddteti 6s iizemelteti, s pdnziigyi lehet6sdgei ffiggvdnyiben

fej

lesai a Intdzmeny

kezel6sdben, haszn6lat6ban l6v6 vagyontiirgyakat, termdszeti erdforriisokat

.

Gondozz4 mrikddteti 6s tizemelteti a Hfviz - gy6gytavat, annak mritrirgyait, a
termillkutakat 6s term6lvizrendszert, a vdderdcit, valamint a kapcsol6d6 egy6b 6pitm6nyeket,
valamint gondoskodik a gy6gyr iz min6sdginek meg6rz6s6r6l.
.
Ell6tja a jogszabdlyban r6szdre megfogalmazon, a H6vizi-t6 termiszetvddelmi teriilet
kezelds6b6l ad6d6 feladatokat.

Alapfeladatrit a fekv6beteg osztrilyok, szakendeldsek, a diagaosaikai osaii,lyok 6s a
gazdasi4:i- miiszaki ell6t6 szolgiilatok tev6kenysdgdn kereszttl l6tja el.

20./ Az alaptevdkenysdget meghataroz6 jogszabrllyok:
1997. €vi CLIV. w.az egdszsdgiigyr6l
1997 . 6vi LXXXIII. tv.a kdtelezri eg6szs6gbiaosit6s ellitrisair6l
2003. dvi LXXXV w.az egdszs6giigyi tevdkenysdg vigz6sdnek egyes k6rd6seir6l

2l .l Az int€zmflny kapcsolatrendszere:
Az intdzet kapcsolatot tart fenn kUldndsen:
- Az ininyit6, ktizdpininyit6 szerwel
- H6viz Vairos Onkormri,nyzat K6pvisel6+estiiletivel, annak bizotts6gaival 6s
Polgrirmesteri Hivatalival, int6znr6nyeivel
- Teriileti elLlt6s szerint 6rintett dnkorminyzatokkal 6s polgiirmestereikkel
- Attami Nipeg6szs6giigyi 6s Tisaiorvosi Szolg6lattal
- Az Eg6szsigbiaositrisi P €nztirral
- Magyar Orvosi Kamara szervezeteivel
- Kesahelyi Rend6rkapitrinys6g Hdvizi Rend6r6rsevel
- Az egdszsdgiigyi ui,rsint6zminyekkel, valamintegdszsdgiigyi tev6kenysdget vdgz6 egy6nitrfusas v6llalkoz6kkal

6s

l0

- Az egdszs6giigy ter[letdn mukddti alapiwanyokkal, egyh6zi szervezetekkel

22.1

Minosdgir6nyitris

A Hivizgyogyffird6 6s Szent Andrris Reumakirhia az ISO 9001:2008 min6sdgilgyi valamint
az ISO 14001:2004 kdmyezetirriuryitrisi rendszer szerint miikddik megfelelve a Magyar
Eg6szs6gUgyi Ell6t6si Standardok (MEES) kdvetelmdnyrendszerdnek.

A

18/2013. (lll.5.) EMMI rendelet 5. $ (2) bekezd6s el6inisainak megfelel<ien, a helyi
szakmai ellitris szab6Llyoz6 dokumentumok (Fekv6beteg elleitas, Jrir6beteg ell6tis, valamint
Apolasi szabalyzat) a min6sdgiigyi rendszerbe be6pit6sre keriilnek.

II.
AZ INTEZMENWEZETESE

I.

FoIGAZGATO

lntez

egyszemilyi felel6s vezet6je a foigazgat6. Helyettesitdse a jelen Szabri.Llyzat IV. 4.
5. pontj6ban irtak szerint titrtdnik.

Az

1.1.

F<iigazgat6 feladatai, hatriskdre,jogk6re

1.1.1. Az Alapit6 Okiratban meghatifuozott eg6szsdgiigyi alaptevdkenysdg ell6uisdnak a
biaositasa, az lnt{zrn{ny rendeltetCsszerii miiktidtetise.
1.1.2.

1

.1

.3.

gazdasdgi igazgat6, valamint a kdzvetlen
iranyitdsa al6 tartoz6 szeruezeti egysdgek tevdkenysdg6nek irrinyitasa6s koordin6klsa.

Az orvos igazgat6, ripolfui igazgat6,

Az

int6zm6ny kdlts6gvet6si, fejlesztdsi-beruhl"isi terv6nek elkdszittet6se

6s

j6v6hagyisa.

1.1.4. Az int6zm6ny 6s az Eg6szs6gbiaositasi Pdnztar k6z6tt megkdtendd finansziroz6si
szerzSdds el6k6szitese 6s a szerz6d6s megkiitdse.

1.1.5. Gondoskod6s

az

intdzmdny vagyonkezel6sdben

l6v6 vagyon rendeltetdsszerii

hasznrllatar6l.

1.1.6. Munkavddelmi, katasztr6fa

6s

polg6ri vddelmi feladatok ir6nyitrisa.

L1.7. Kapcsolatlartis az int6zm6ny mukdddsi terulet6n liv6 lakoss6g k6pvisel6ivel,
dnkorminyzatokkal, tisaiorvosi szolg6lattal, eg6szs6gbiaosit6si rtnaitral 6s
drdekkdpviseleti szervekkel, sajt6val, eg6szsdgtigyi szolgrlLlatokkal.
L

1.8.

intezm€ny Szervezeti is MiikddCsi Szabrilyzatanak elkdszit6se, Kollekriv
Szerz6dds megktitdse a munkiltat6i oldal kdpviseletiben.

Az

ll
1.1.9. Az intdzm6ny kdnyvviteli, elszirnolasi, vagyon-nyilvantartrisi

I .10.

bizonylati rendj6nek

j6vrihagyisa.

a

l

6s

Az intdzm6nyben foly6 kontroling tevdkenys6g ininyitasa'

l. t.l I . . Az int6zm6ny marketing-PR tev6kenys6g6nek iranyitasa az int6zm6ny miik6d6s6re
vonatkoz6 lakossagi Js az egdsziegugyi szolgrlltatrisokat ig6nybe vev6 betegek v6lem6ny6nek
tanulmri,nyozasa 6s 6rtdkel6se.

l.1.ll.

Az

.1.12.

Az

I

int6zrndnyben

foly6

orvosbiol6giai kutatasok

6s

kiserletek, illewe

gy6gyszerkipr6balisok enged6lyez6se, az erre vonatkoz6 szerz6desek megkotese.

intdzmeny ell6totts6gi 6s miiLkdddsi mutat6inak a figyelemmel kisCrdse' a
mrikdd6sszakmai hat6konys6ganak elemz6se 6s az ehhez kapcsol6d6 int6zked6sek
meghozatala.

l.l.l3.A

k6rh6z miikdddsihez szilksdges, jogszab6ly riltal k6telez6en el6irt, illewe a

helyilegindokolt bels6 szabdlyzatok elk6szitdse, kiadasa.

1.I.14. Munka,ltat6i jogkdr gyakorkisa iv orvos igazgal6, apolisiigazgat6, oszt6l-yvezetS
foorvosok, ds a kiizvetieniil a fiiigazgat6h oz tarloz' egysegek vezet6i, dolgoz6i felett. A
gazdas1gi igazgat6val kapcsolatos jogviszony l6tesit6sen 6s megszilntetdsen tuli munk6ltat6i
jogktir gyakorlrisa. A vezet6 helyettesek megbizds4 a megbizits visszavonAsa'

A

szakmai oszUilyvezet6k megbizasa,
helyettesek munkakdri leirisainak meghatiirozisa'
1.1.15.

a

megbizasok visszavon6sa.

A

vezetb

-

1.1.16. Kinevezdsi, felmentesi, valamint fegyelmi jogktir gyakorlis a a gazdasfigi igazgal6
kiv6tel6vel - az inllzmdny valamennyi kdzalkalmazottja vonatkozas6ban.
1.1.17 .
I

Az int6zmdnyben miikdd6 munkabizotts6gok tev6kenysdg6nek feltgyelete.

.l .I 8. Az 6rdekk6pviseleti szervekkel val6 kapcsolattartiis soriin a munkiiltat6 kdpviselete'

egdszdre vonatkoz6 intdzkeddsek meghozatal4 utasitrisok kiadasa.
gy6gyintdzet tevdkenysdge elleni panasz megvizsg6lasa, elint6z6se.

l.l.l9. Az int6zndny
1.1.20.

A

Az intlzmdny tdrvdnyes kdpviseleti jogkdr6nek elliuisa.

l.l.2l.Kdtelezetts6gvrillalasi, utalvanyozisi 6s szakmai igazolalsi jogkdrt gyakorol az erre
vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6seknek 6s szabalyzatnak megfelel6en. Jogkdrdt a
szzbily zatban meghatarozottaknak megfelel6en 6truh6zhatja.

Ellenorzlsi 6s beszamoltatasi kdtelezetts6ge, joga van. M6rlegel6si joga van a szakmai
vezet6 testiilet javaslatai, riLll6sfoglal6sai vonatkozis6ban. Kikdri a testiilet egyet6rtds6t a
jogszab6lyok riltal el6irtakra n6zve.
I .1.22.

1.1.23. Az alapfeladatok ell6trisa 6s az intezm6ny miikddtetdsdnek biaositrisa 6rdek6benjogi
ds termdszetes szem6lyekkel szerz6d6seket kdthet.
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1.1.24. Kizfu'lagosan gyakorolj a az int€art5ny miikoddscre vonatkoz6an a sajt6, valamint
miis termdszetes 6s jogi szemdlyek r6szdre tiirtenti inform6ci6 kiadAs, Uij6koaa6s jogirt az
erre vonatkoz6 szabirlyoz'k szerint. E jogkiirdt esetenkent dtruhdzhatja.

l.l.25. Kialakitja a bels6 ellenrirzds rendjdt. BiAositja a belsS ellentir feladatkdri ds szervezeti
fiiggetlensdgdt. Kiadja a bels6 ellenori kdzikdnyvet. (Belsti ellenorzdsi szabdlyzatot.)
Gondoskodik a bels6 ellenorz6s megriLllapitrisainak v6grehajtis6r6l.

l.l

.26. Biztositja a folyamatba 6pitett elozetes 6s ut6lagos vezet<ii ellen6rzist, felel6s arumk

szabiilyozottsiige6rt.
1.1.27. El6segiti a k6zalkalmazottak rendszeres szakmai k6pz6sdt 6s tov6bbk6pzds6t'
6s ddnt6shoz6i rendszerdt, gondoskodik a
miikdddsdrSl.
bels6 informrici6ii,ramliis megszervezds6r6l 6s

LL28. Kialakitja az int6zm6ny ddntds elSkdszit6

I

.l .29. Elkdszitteti

6s kiadja a

kdzalkalmazottak munkakOri leiriisrit. Megbizza az drvenyesit6t

a feladatell6trissal.
I .1 .30. Rdszt vesz a

1.2.

1.3.

l6orvosi tan6cs munk6j6ban.

A foigazgat6 kdzvetlen irri.Lnyitasa ali tartoz6 szeruezeti

-

egys6gek:

Titkdrs6g
Minris6gir6nyiuis,
Intdzeti jogtisz,
Kdmyezetvddelem,
Bels6 ellen6r,
Marketing,
Kontrolling.

A foigazgat6t

feladatainak ell6tls6ban vezet6-helyettesek, valamint a szakmai vezet6

testiilet segitik.

2. ORVOS IGAZGATO

2.1.

Az orvos igazgat|

-

a foigazgatl ir6nltrisa mellett

-

az int6zrninyben nytijtott orvosi

6s intdzeti gy6gyszer6szi tev6kenys6g feliigyeletdt, e tev6kenys6gek dsszehangol6set l6tja el.

2.2.

Az orvos igazgatb a f6igazgat6 teljes jogkiirf helyettese. Jogkdrdt a fiiigazgat6 eseti
megbizisa alapjrin, tov6bb6 trivoll6t6ben gyakorolhatja. T6voll6tnek tekintend6, ha a
f6igazgat6 jogkdrdt keres6kdptelens6g, szabads6g miatt vagy egydb akadrilyoztat6s fol>tin 24
6r6t meghalad6 id6tartamban nem tudja gyakorolni.

2.3.

Orvos igazgat6 feladatai, hat6skdre, jogkdre

2.1.1. A betegell6t6 osaiilyok, a diagnosaikai 6s terePi6s osztAlyok, reszlegek
egyiinmiikdddsdnek a koordinrlLl6s4 ehhez kapcsol6d6 szzbitlyzatok (konziliumok
adrisrirnakrendje, vizsg6latk6r6sek rendje, leletkdzl6si rend, stb.) kiadasa.
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2.3.2. Az orvos-szakmai tevdkenyseg mutat6inak figyelemmel kis6r6se, feldolgozisa
drtdkeldse,

az

orvos-szakmai tev6kenys6g hatdkonysagrlnak

az

6s

elemzdse, javaslatt6tel

asztiks6 ges intezkeddsek me ghozztalfu a.

Az

int6zmdny miik6d6si terti,letdn 616 lakossdg megbeteged6si viszonyainak
tanulmiinyoziisa 6s az erre vonatkoz6 statisaikai adatok, egydb informrlci6k feldolgozasa 6s

2.3.3.

6rtdkel6se.

2.3.4. Az orvosi tevdkenys6gre vonatko z6 sz*mai iriinyelvek 6rv6nyesiil6s6nek a
frgyelemmel kis6r6se, orvos-szakmai tdmakdriikben a MoK illetekes szerveivel val6
rendszeres kapcsolattart6s.

2.3.5.

A

k6rhazi informrici6s ds dokumentiici6s rendszer 6ltal feldolgozott adatok

elemzds6ben, ellen6rz6s6ben val6 r6szv6tel orvos-szakmai vonatkozisban.

2.3.6. Biztositja, feliigyeli

6s ellen6rzi az egdszs6gtigyi dokument6ci6 szabrilyszerii vezetds6t.

Gondoskodik az adatvddelem szabalyainak betaftasar6l, ellen6rzi azok 6rv6nyesiil6s6t.

2.3.7. Orvos-szakmai tevdkenys6g k6pviseletdben r6szvdtel

a

kdltsdgvet6si,

beruhrizisi,fehijitrisi tervek el<ik6szit6s6ben.
jrir6beteg ell6tas ir6nyitasa 6s ellen6rz6se, a betegiogok 6rv6nyesiil6s6nek
folyamatos figyelemmel kis6r6se, a betegek 6ltal bejelentett panaszok kivizsgrildsdban val6
krizremiikddis. Kapcsolattartiis a betegiogi k6pvisel6vel'

2.3.8. A fekvri-

ds

2.3.9. Rdszvdtel az osaitlytezet6 fiiorvosi pitlyiuztok vdlem6nyezds6re l6trehozort

ad-hoc

bizottsrigban.

2.3.10.

Az

int6zmdnyben

foly6 orvosi

tudomrl.nyos

munka

felt6telrendszere

megteremtds6nekel6segit6se.
2.3.11 .

Az intdzmdny 0gyeleti-kdszenleti tev6kenys6g6nek biaosiuisa 6s feliigyelete.

2.3.12. Az orvosi, gy6gyszerdszi munkakdrben foglalkoztatott

eg6szsdgiigyi dolgoz6k

tovdbbk6pzdsdnek el6segit6se.

2.3.13. Kdzremrikddik

az

orvosszakmai programok, tervek kidolgozisriban, illetve

koordinalasriban.

2.3.14. Az intdzm6nyben foly6 orvosbiol6giai kutatilsok 6s
gy6gyszerkipr6balasokel6zetes v6lemdnyez6se
rendj6nek bizos(tiisa 6sfeliigyelete.

6s feliigyelete. Az

kisdrletek,
irt'zm€ny higidn6s

orvosi-egeszs6giigyi tev6kenys6gre vonatkoz6 jogszabrilyi el6ir6sok
v6grehajtasar6t val6 gondoskodris. A hrizirend rendelkezdsei vdgrehajt isrlnak ellen6zdse. Az

2.3.15.

Az

eg6szs6giigyi hat6srigi rendelkez6sek v6grehajtrisrinak ellen6rz6se.

"katasztr6fa 6s polgdri v6delmi tervdnek" 6rintett ktizalkalmazotti
kdrben val6 megismertet6s6r6l val6 gondoskodiis.

2.3.16.

Az int6zm6ny

t4

2.3.17. Egyiituniikddds az 6poldsi is gazdasiLgi igazgat6val.
2.3.18 Az intdznrdnyi finanszirozisi szerz6ddsek el6kdszitds6ben val6 r6szvitel.
2.3.19.

A2

2.3.20.

A

int6zm6ny eg{sz teriileten orvos-szakmaivonatkozisban ellen6rz6si 6s
beszimoltatrisi joga van. Az orvos-igazgat6t trivolldtdben a fiiigazgat6 6ltal meghatarozott
osaii.{y oszt6lyvezet6 ftiorvosa helyettesiti.
ftiigazgat6 6ltal eseti megbizissal hatriskt r6be utalt iigyekben

a

fdigazgatb

jogkordben j6.r el.

2.4.

Az orvos igazgat6 kdzvetlen inimyiuisa al6 tafiozb szpwezeti egysdgek:

-

Fekv<ibeteg elldtris:

:

-

-

H;gHffi,ffll:',[g;],'ntenzivosztr,v

J6r6beteg ell6tris:

-

szakrendelisek,
laborat6rium,
Rdntgen 6s UH diagnosaika,
ODM laborat6rium

Gy6gyszert6r:
Int6zeti gy6gyszertrir,
k6zforgal mri gy 6 gy szertAr

-

Orvos igazgatili Titk6rs6g,
Jnfekci6kontroll Csoport,
-Betegfelv6teli Irod4

3. APOLASI IGAZGATO

3.1.
el. A

Az tlpoldsi igazgat6 az int6zm6nyben foly6 betegripokisi 6s koordin6lfui feladatait l6da
fiiigazgat6 kdzvetlen iranyitrisa mellett feliigyeli az intdzm6ny altal nyujtott 6polisi

tev6kenysdget, azt 6sszehangolja.

3.2. T6vollete eset6n megbizott helyettese vagy a loigazgat6 6ltal meghauirozott oszt6ly
os4elyvezet6 fiin6vdre helyenesiti.
3.3.

Apokisi igazgat6 feladatai, haMsktire, jogkiire

3.3.1. Az int6zm6nyben foly6 beteg6pokisi tev6kenys6g koordinrlirisa
3.3.2.

Az

6polasi dokument6ci6 egys6ges elveinek

a

ellen6rz6se.

kidolgozrisa,

a

dokument6ci6

szab6lyszeni vezetdsdnek, szakmai tartalmdnak feltgyelete, ellenorzdse.

3.3.3. A betegelkit6 oszullyok,
egysdgek, tov6bb6

a jri.,r6beteg

a Fedettffird<i Ter6pia 6s a kdzponti diagrosaikai 6s terripiris
elkit6 r6szlegek szakdolgoz6inak munk6j6t koordinrilja.
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3.3.4.

A

hatilyos jogszabalyok 6s int6zrn6nyi szab6lyzatok szakdolgoz6kra vonatkoz6

el6ir6sai v6grehajt isdr6l val6 gondoskodas, ezek hatrilyosuldsrinak az ellentirz6se.

3.3.5. Az ives kdltsegvetesi, fehijitasi, beruhdzisi tervek
3.3.6.

Az

el6k6szitds6ben val6 rdszvctel.

oszAlyok ftintiv6rei rlLltal v6gzett 6poliisszervezisi tev6kenys6g irinyitasa

ellen6rzese.

3.3.7 Ellen<irzi

az

intdzm6ny hriairendje dpokisi tev6kenysdgre

vonatkoz6

rendelkezdseinekvdgrehajLis6t. Figyelemmel kisdri a k6rhdz higidnds rendj6t.
3 .3 .8

.

Apolisi szakmai programok, tervek k6szitdse is koordin6kisa.

3.3.9. Az ripol6si tevdkenys6g ter0letdn foly6 rudomrlnyos munka ininyitrisa.

Az

intizmdnyben foly6 eg6szs6gnevelisi munkdban val6 aktiv r6szvdtel,
betegell6t6osztrilyokon foly6 eg6szsigreveldsi tevdkenysdg ellen6rz6se.

3.3.10.

a

3.3.11. A szakdolgoz6k 6s 6polisi kisegitti szemdlyzet szakmai munk6jainak rendszeres
ellen6rz6se 6s drtdkeldse. Az iryol6 6s egydb egdszs6giigyi szakdolgoz6i munkakdrben
foglalkoztatott egdszsigugyi dol goz6k tovebbk6pzdsdnek feliigyelete.
3.3.12. Munkiltatoi jogkdr gyakorkisa - a kinevezdsi, felmentisi, valamint a fegyelmi
jogk6rkiv6tel6vel - a szakdolgoz6i 6s ripol6si ter[leten dolgoz6 kisegit6 szemClyzet
tekintetdben, amely jogkdn rdszben, vagy egdszben 6truhiizni jogosult.

3.3.13.

A

betegdpokisi tev6kenys6g vonatkozis6ban

a

min6s6gbiztositrisi tevdkenys6g

koordin6Lisa.
3.3.14.

A szakdolgoz6k i.igyeleti-k6szenleti rendszerdnek megszervezdse

6s

feliigyelete.

3.3.15. Az rirpolasi szakteriiletek intizm6nyi szab6lyzatainak elkdszitdse.
3.3.16. Egy[ttmuk6d6s az orvos igazgat6val ds gazdasrigi igazgat6val.

3.3.17.A betegjogok 6rvdnyesiildsenek folyamatos figyelemmel kisirdse, a betegek 6ltal
bejelentett panaszok kivizsgrlkis6ban val6 reszvetel. Kapcsolattartris a beteglogi kdpvisekivel.
3.3.18.

A feladatkdrebe utalt iigyekben utasitdst, intdzkeddst adhat ki.

3.3.19.

Az

intdznr6ny egdsz tertiletdn 6polisi

6s

szakdolgoz6i

tevdkenys6g

vonatkoz4sdbanellen6rzdsi ds beszimoltat6si joga van.
3.3.20. Felel6s az 6ltala kiadott utasftrisok, intdzked6sek c6lszerfis6g66rt, jogszeriis6g66rt.

3.3.21. Felel6s

a

hat6skiirdbe utalt feladatok ell6t6s66rt, az intlnnlnyben foly6 ripolasi
munkaszakmai szinvonaftidrt.
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3.3.22. Felel6s

az

intdzm6nyben

foly6 6polisi tevikenysdgre vonatkozo hauilyos

jogszab6lyok betartauhaert.
3.3.23. Felel6s int6zked6sei, utasit6sai jogszeriis6gidrt, szakszerfis6g66rt'

3.4.

Az 6polasi igazgat6 irtinyitrisa al6 tartozb szprvezeti egys6gek:

-

Fedeufurdo is Ter6Piris Centrum,
Betegregisztnici6sCsoPort,
ElektroteniPiaCsoPort,
Hidro-balneo Ter6Pia CsoPort'
Gy6g)'torna CsoPort,
K6rhrizhigidnikus,
Takarit6 CsoPort'

4. GAZDASAGI IGAZGATo

4.1.
i

A

gazdasdgi igazgatl az

int€znlny

gazdrilkodrisri.Lnak, mtiszaki ell6t6 tev6kenys6g6nek

rrfuryitisdt l6tja el.

A gazdasdgi igazgat6 az intezmlny mfikdddsdvel Osszeff.iggo gazdasigi 6s pendigyi feladatok
tekintetdben a k6rhlz frigazgat$Linak helyettese, feladatait kdzvetlen ininyitrisa ds ellen6rz6se
mellett l6tja el.

4.2. A gazdas6gi

igazgat6t trlvolldteben

a

fbigazgat' 6ltal megbizott szemely teljes

jogkonel helyenesiti.

4.3.

Gazdas6gi igazgatil feladata hatriskdre, jogkiire

gazdrilkodrisrinak megszervez6se. A k6rhaz miikdd6s6vel
6sszefiigg6 gazdashgi, p6nzugyi €s int6zrndnyiizemeltetdsi (gondnoksigi) feladatok, valamint
a mindezekkel osszeftiggdsben felmeriil6 adminisarativ feladatok iranyitrlsa. Feladatkdrdt a
foigazgal,b iranyitrisa mellett vdgzi.

4.3.1

. Az intezmdny hat6kony

4.1.2.

Az

int6zmdny gazdriLlkod6srira vonatkoz6 jogszabri'lyok 6rvinyesiil6s6r6l val6

gondoskodris 6s a vCgrehajtris ellen6rzdse.

4.3.1. A humrinpolitikai tev6kenys6g ininyit6sa

6s koordin6leisa.

1.3.4. Az intdzrndny kdltsdgvet6si, beruh6arisifejlesa6si tervei el6k6szit6 munkrilatainak
irti.nyiuisa.

4.3.5. Az int6zm6ny penzugyi, gazdasiryi tevdkenys6gdt meghat6roz6 bels6 szabiilyzatok
elkdszit{se, illetve elkeszittetds6nek szakmai feliigyelete, az dsszefdrhetetlensdgi szabrilyok
rdgzitese.

4.3.6.

A

hatdkony gazd6lkodris el6segitdse 6rdekdben

a

gazdrilkodris eredm6nyeinek

folyamatos elemzdse, 6rt6kelese 6s a sziiks6ges intezl<eddsek me ghozatzla.
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4.3.7.

Az

orvos-szakmai egys6gek gazdas6gi tev6kenysdgdhez inform6ci6,

adatszotg6ltatiis,irii,nymutatiis adasa 6s ezen tevdkenys6g ellen6rz6se.
4.f .8. Az inteandny finanszirozisi szerz6d6s6re vonatkoz6 el6k6szit6 munkrilatokban
val616szv6tel.

4.3.9. Kdtelezettsdgv6llaklsok gazdasigi'p'Erungyi el6k6szit6se'
4.3.10. A tiizv6delemmel kapcsolatos feladatok v6grehajtisanak ir6nyitdsa, tov6bbd a polg6ri
vddelem hatrisk6rdbe utalt feladatai v6grehajtrisanak a biaosiuisa.

a kinevez6s, felmentds 6s a fegyelmi jogkdr
4.3.11. Munkeltat6i jogkiir gyakorl6sa
kiv6tel6vel - a gazdasagi-mriszaki ellit6 szervezet kdzalkalmazottainak tekintetdben.

-

4.3.12. Ellenjegyzdsi feladatok 6s szakmai igazolAs az erre vonatkoz6 intdzmdnyi szabfilyzat
rendelkezdsei szerint.

4.3.13.A ftigazgato kdtelezetts6gviillal6sri,nak 6s utalv6nyozis inak az ellenjegyz6se. Az
eltala ell6ton ellenjegyz6si jogkiirt m6rlegel6si jogkdrdben 6truhrizhatj4 melyet bels6
szab6lyzatban kell rdgziteni.

4.3.14. Egyiittmiikdd6s az orvos igazgat6val 6s az dpoltlsi igazgatival.
4.3.15.

A foigazgatl

megbizasa alapj6n az intdzm€ny kdpviselete.

4.3.16. Feladatkdre ell6tiisa kapcsiin bels6 utasitiis, int6zked6s kiadrisa.
4.3. 17. Felel6s az

irfilzm€ny gazd6lkodrisira vonatkoz6an hozott int6zked6sei, bels6 utasitrisai

cdlszeriis6g66rt 6s jogszertisdg66rt.
4.3.1 8. Felel6s a hatiiskdribe utalt feladatok ell6t6s66rt'

a

gazdas6gi-mffszaki tev6kenysdgre vonatkoz6 hauiJyos jogszab6lyok
betart is66rt, betartat6666rt, es a tdrvdnyessdg biaosit6s66rt.

4.3.19.Felel6s

4.3.20. Feleltis a gazdasrlgi-mriszaki elkiLis szervezeti egysdgeinek a tevdkenysdg66rt.

4.4.

A gazdas6gi igazgatl kdzvetlen ir6nyitrisa al6 tartozi szewezeli egysdgek:
Gazdasai gi lgazgal6i Titki, s6g
Pdnziigyi-szimviteli6sVagyongazddlkodrisiOsa6ly
-

-

4.5.

Elelmezdsi Oszt6lY
Hum6npolitikai 6s B6rgazdalkodisi Oszuily
Miiszaki gazdrilkodrisi 6s Uzemeltetdsi Osztely
Beruhazdsi 6s Fejlesa6si Osa6lY

Informatikai Osadly

Azlntdzmdrry vezetds6re vonatkoz6 helyettesitesi eljiiLrasrend:

IE

Az lnt6zm6ny helyettesit6si e[616srendJe

Helyetlesilend5 szem6ly

F6iqozqot6

Gozdos6qi ioozqot6
Orvos ioozoot6

Aool6si ioozoolo

A helyettesit6sre kijelcilt szem6ly
bet6lletlen dll6s
esel6n
t6voll6,f esel6n
Gozdosoqi iqozooto Orvos iqozqot6
P6nzr.i gyi-Sz6 m viteli
P6nzugyi-5z6mviteli 6s
6s
Vogyongozd6lkod6si
Vogyongozd6lkod6si
oszt6lyvezet5
oszt6lyvezet5
Orvos igozgot6Orvos igozgotohelyelles
helyettes
Apol6si igozgoto
Apol6si igozgot6
helyettes
helyelles

szobods6g, beleg6llom6ny, tort6s t6vol16t

(T6voll6l:

stb.)

III. TOFURDo ES SZALLODA

l.l
I.I

Szillodavezet6

.

A loigazgat6 kdzvetlen irrinyitasa alaft kitja el a tev6kenyseg6t.

1.2. Hauirskdr6k

j

is feladatok:

1.2.1. Gondoskodik a szilloda gazdas6gos 6s szinvonalas mrikodtetdsdr6l, kihasznriltsagi ds
dvedelmez6sdgi mutat6inak me gfeleltis6gd16l.

Szeruezi 6s irrinyitja a sziLllodai szolgaltatasok ell6tasrit, bizositja a szalloda zavartalan
miikddeset 6s iiaemeldsdt.

1.2.2.

1.2.3. Gondoskodik

a

szillodai iigyviteli rendszer elkdszit6ser6l, 6s ellen6rzi

annak

betartis6t.

1.2.4. Gondoskodik

a

szi{lodai kateg6rianak

6s a

vend6gig6nyeknek megfelel6

szol gri,ltatrisok nyujuislLr6l.

1.2.5. Gondoskodik a szl'llodai 6s gy6gyszlLllodai min<isit6s, a min6sit6si kdvetelminyek
biaositasri.Lr6l

1.2.6.

Elj{t a

sz6lloda miikdddsehez kapcsol6d6 szakhat6s6gi enged6lyek

beszerzdse

6rdek6ben.
1.2.7 . Kidolgozza a bevetel-, marketing-, kdlts6g-, eredm6n)tervet 6s az alkalmazand6
szlllodai rirpolitik6t, valamint az egyedi szillodai rirk6pz6sek ds engedm6nyek rendszeret.
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A

szalloda 6ves rirlistajanak elkdszitis6hez piackutatds alapjrin javaslatot tesz,
el6kdsziti az rirkalkukici6t.

1.2.8.

1

.2.9. Gondoskodik a vend6gel6gedefts6g

1

.2.10. Kapcsolatot tart a venddgeket k6zvetit6 utazrisi irodrikkal.

1

.2.1 I .

mer6s6nek eszkdzeir6l 6s felt6telei16l.

Kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, a vilros idegenforgalmi bizottsig6val, a

h6vizi sziLllodriLkkal.
L2.12. Kepviseli az sziiloditt bel- 6s kfilfttldi kirlllitrlsokon. vasiirokon, ellfitja az. ezel*el
kapcsolatos szervez6si feladatokat.
I .2.13. On6ll6an ddnt a venddgek k6r6sei alapjrin a hotelszolgrfltatrisok ig6nybevdtele kdr6ben.
I .2. 14.

Felel6s az eloirinyzat hotelszolgii.Lltatiisra vonatkoz6 r6sz6nek teljesit6sd6rt.

l.2.l5.Felel6s

a j6

szinvonahi, vend6gbar6t, k6lts6g-hat6kony sz6llodai szolgdltatiis

megteremt6sedrt 6s nyuj t5se6rt.
1.2.16. T6voll6te vagy akad6lyoztauisa eset6n
vezetSi helyettesitik.
I .3.

az irinyit{sa alatt rlll6 szervezeti

egysdgek

A szrillodavezetS k<izvetlen irinyitdsa al6 tartoz6 szervezeli egysdgek:

2.1

drtdkesit6s6srecepci6
szillodai terapiris r6szleg

szillodai konyh4 dtterem

T6fiird6 vezet6

2.1.1. Gondoskodik an6l, hogy a T6fiird6 a tev6kenys6g6hez 6s feladatk&ehez tartoz6
Int6zmdnyi cdlokat 6s feladatokat optim6lisan 6s eredmenyesen megval6sitsa.

2.1.2. A T6ffird6

6s a Festetics FiirdShdz miikddtetdse, iizemfenntartilsa, az ezzel kapcsolatos
feladatok ell6trisdnak iranyit,6s4 koordin6l6sa, ellentirzese.

2.1.3. Biztositja

a

T6fiird6 szolgri,ltatrisainak

6s vend6gfogadasrinak zavartalans6g6t.

2.1.4. A miiszaki gazdrilkod.isi

6s iizemeltetdsi osz[ilyvezet6vel egyiittrnukddve
T6ftird6 szolg5ltatasok technikai 6s mriszaki kdvetelmdnyeit.

biaositja

a

2.1.5. Figyelemmel kis6ri a T6fiirdri 6piiletek, g6pek miiszaki technol6giai 6llapot6t 6s az
iizemeltetds biaonsdg6t.

621.6. Szorosan egyiittmiikddik a P6nziigyi-Sz6mviteli 6s VagyongazdriLlkodrisi Osztrillyal a

T6ffid6

.

pdnz:rlrak miikdd6s6vel, mfikddtet6sdvel kapcsolatos k6rddsekben.

Folyamalosan kapcsolatot tart a T6ff.irdo szolgA,ltatdsainak 6rtdkesitesben rdsZvev6
partnerekkel, kapcsolatot vesz fel a lehetseges tij partnerekkel.
2.1.7
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2.1.8. Felel6s

a

T6fiird6 vezetds66rt, ellen6rzdsddrt, a ffiLrd6szolg6ltatisok szinvonalS6rt, 6s a

miikddds hat6kony biztosit6saert.
2.1

.9. T6volldte vagy

2.2. A

akad6lyoztatrisa eset6n a kijeltilt helyettese helyettesiti.

T6ftird6 vezet6 kdzvetlen ir6nyitiisa al6 tartoz6 szervezeti egysdgek

6s

munkaviillal6k:

-

T6ffird6miiszakvezet6k
Jegyellen6rdk
T6tisztit6k,ment<ics6nakosok
FesteticsFiird6hdzterdpiavezet6

IV.
VEZET6K

1.

A vezet<ik

1.1.

Oszt6lyvezet6k

1.1.1. Az osztalyvezet6ket a foigazgat6 bizza meg. Munkaltat6i - a kinevez6si, felment6si,
valamint a fegyelmi jogk6rkiv6tel6vel - illetve utasitrisi jogkdrrel rendelkeznek az osztrilyuk
dllomrimydba sorolt munkav6llal6k (egydb, munkavdgzdsre ir6nyul6 jogviszonyban dll6k,
egydni vagy trlrsas v6llalkoz6k) tekintetdben. Indiwrinyozzik kdzalkalmazotti jogviszony
l6tesitds6t, megsziintetes6t, valamint fegyelmi eljrirris inditris6t. Inditvri,nyt tehetnek a
kdzremukdd5i vagy egydb munkav6gz6sre iranyul6 jogviszonyban (megbizisi jogviszonyban,
szabadfoglalkozisri orvosi szerz6d6sben stb.) ri'll6k szerz<id6sdnek l6tesit6s6re, m6dositrisara
6s megsztintetds6re.

1.1.2. Az osa6lyvezet6k utasit6sai, int6zked6sei nem illlhatnak ellentdtben a foigazgat6, az
orvos igazgat6, valamint a gazdasigi igazgal6 6s mris osztiillwezet6k utasit6saival,
intdzked6seivel.

1.1.3 V6lem6nykiil6nbs6g eset6n az osa6lyvezet6k az 6rintett vezet6vel, illetrileg

a

f6igazgat6val egyeztetni kdtelesek. Ennek eredm6nytelensdge eset6n az utasitrls, intezkedds
m6dosit6sa, hatrily6ban fenntartrisa, illet6leg haullyon kirtl helyezdse tekintot6ben a
f6igazgat6 ddnt.
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V.

AZ INTEZMENY TESTULETEI, MIJNKABIZOTTSAGAI

1.

SZAKMAI VEZET, TESTULET

6s javaslatt6teli
l.l. A Szakmai Vezet6 Testtilet az ir*€zrnlny tan6csad6, vdlem6nyez6
jog
Feladatait a

is megilleti.
szerve, toviibbe meghatii,rozott szakmai k6rd6sekben egyet6rt6si
maga eltal alkotott
saj6t
kdziitt
keretei
Szervezeti 6s Vtut<tidesi Szabdlyzatban 6s annak
iigyrendben meghatrirozottaknak megfelel6en l6tja el'

1.2.

A Testulet dsszetdtele:

- orvos igazgat6
- 6polisi igazgat6
- osztilyv ezeto foorvosok
- laborat6rium vezel6ie
- f6gy6gy szeftsz

A Szakmai Vezet6 Testiilet tagiai kdziil elndkot velaszt.
L3. A Szakmai Vezet<i Testiilet feladatai:

-

Reszt vesz az intdzmdny szakmai fejlesztdsi programj6nak, szervezeti ds mtikdddsi
szzbilyzatinak, haiziren j6nek es a jogszab6ly riltal meghatrirozott bels6 szab6lyzatainak

el6k6szitesdben.

V6lem6nyezi, illewe rangsorolja a vezet6-helyettesi 6s a szakmai osztiilyok vezet6i
munkaktireinek betd,lt6 s6re be irkezett pily Azatokat.
Az int6zm6ny fenntart6, illet6leg a loigazgatl fel6 javaslatt6teli joga van'
Az int6zm6ny fenntart6, illet6leg a loigazgat6 felk6rds6re meghatiirozott szakmai
k6rd6sben vilem6nYt nYilv6nit.
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1

.4.

A Szakmai

Vezet<i Testiilet riLll6sfoglalis6t a fi5igazgat6 kirteles

kik6mi

- a vezet6-helyettesek megbiziisa, a megbizis visszavonlisa el6tt,
- ak6rhin szakmai osztalyvezet6inek megbizisa, illewe a megbizis visszavondsa
el6tt.
1.5.

A Szakmai Vezetri

-

Testi.ilet egyet6rt6se sziiks6ges

az intdzm6ny szakm ai tewdhez,

ak6rhrizfejleszt6sipriorit6sainakmeghatiuozirsihoz,
a foigazgat6i- orvos-igazgat6i, itpolisi igazgatii kinevezdsekn6l a kiildn jogszabrllyban
meghat6rozott felt6telek al6li felment6shez,
ak6rhini Etikai Bizousdg vezet6j6nek ds tagiainak, kinevez6sdhez,
a min6s6gbiaositrisi politika kialakitasdhoz 6s a bels<i min6sdgiigyi rendszerr6l sz6l6
szabily zat e I fo gadiisdhoz,
miis egdszsdgiigyi szolg6ltat6val val6 szakmai egyiittmukdddsi ds konzilium k6rdsi
rendhez.

-

1.6.

dvente legakibb k6t iil6st tart. Az iildst a testiilct elndke
f6l6venk6nt egy alkalommal, a tagoknak k6zbesitett, a napirendet tartalmaz6 meghiv6val
hivja ossze. Az iil6st sziiks6g eset6n, tovribb6 akkor kdteles dsszehivni, ha ezt a vezet6 testtilet
legal6bb egyharmada irasban kezdem|,nyezi. Az iildsre minden esetben meg kell hivni a
fenntart6 k6pvisel6j6t, a ki:rhiz foigazgatbjflt 6s a gazdasrigi igazgat6t. E meghivottak az
iildseken taniicskozrlsi joggal vesznek rdszt. Az iil6sek6l jegyz6kdnyvet kell k6sziteni. A
szakmai vezet6 testiilet d6nt6seit az intdzm6nyen beliil nyilv6nossiigra kell hozni.
Intdzm6nyen kivi.ili nyilvriLnoss6gra hozatalr6l a fiiigazgat6 jogosult ddnteni.

A Szakmai Vezet6 Testiilet

1.7.

A szakmai vezet6 testi.ilet iil6se akkor hatiirozatk6pes, ha azon a tagjainak tdbb, mint a
fele jelen van. A szakmai vezet6 testiilet a hat6rozatait ajelenl6v6 tagok tdbbs6gi szzvazaliryal
hozz4 az 1.5. pontban meghatarozott egyet6rt6si jogkdrdkben a d0nt6shez az dsszes tag tdbb
mint feldnek az egyel|to szavazata sziiks6ges.

2. F6ORVOSI TANACS

2.1.

A F6orvosi Tanrics javaslatt6teli, v6lem6nyezesi jogkonel felruhdzott

tesfiiLlet.

Javaslatait, v6lemdnyeit tovdbbitja a ftiigazgat6nak.

2.2.

A F6orvosi Tan6cs 6sszet6tele:

Elndke:
Tagjai:

A

fiiigazgat6
orvos igazgat6
osnAlyt ezeto fi iorvosok
nem osadlyos hdtterii szakendel6sek k6pvisel6je
Magyar Orvosi Kamara helyi szervezetenek deleg6,ltja

F6orvosi Tanrics elndke a napirendt6l ffigg<ien tanilcskozasi joggal bri.rkit meghivhat

F<iorvosi Tan6cs i.il6s6re.

23

2.2.1. A F6orvosi Tanrlcs ig6ny szerint til6sezik.

2.2.2. A Ftiorvosi

Tanrics iil6seir6l jegyz<ikdnyv k6sziil.

2.3.

A F6orvosi Tan6cs feladat- 6s jogkdre:
2.3.1. Az osztrllyok miik6des6r6l, a gy6gyit6- megel6z6 munk6jar6l, a tiirsoszullyokkal val6
egyiiftmiikdd6sr<il, a teriileti tevekenys6gr6l sz6l6 osztiilyvezet6 ftiowosi
beszimol6kmegvitatrisa.

2.3.2. Az int6zm6ny gy6gyszerell6t6si helyzetdnek rendszeres 6rt6kel6se.

2.3.3. Az

intezm6ny orvos-szakmai k6vetelm6nyrendszerdnek

a

megtitgyal6s4

a

kdvetelmenyrendszer drvdnyestil6s6nek rendszeres 6rt6kel6se.

2.3.4. Az intezm6ny etikai helyzetdnek az 6rt6kel6se.
2.3.5. A foigazgx,6, a Szakmai Vezet6 Testtilet, illetve a F6orvosi Taniics tagiai rlltal a testiilet
el6 terjesaett t6mak6rdk megtargyalisa.

2.3.6 A fekv6 6s jar6 beteg ell6t6 szervezeti egys6gek teljesitm6nyadatainak

(bev6tel,

kdltsdg)elemz6se saj6t ds t6rsk6rhazi dsszehasonlitiisban.

3.

F6N6VERI TANACS

3

I

.

.

Az 6polasi igazgat6 szakmai tan6csad6 testiiLlete. Javaslatait, v6lemdnyeit tov6bbitja a

f<iigazgat6nak.

3.2.

Feladatrlt 6ves munkaterv alapjrin v6gzi, az 6polisi igazgatb elniiklet6vel. Az iil6sekr6l
j egyz6kiinyv kesziil.

3.3.

A F6n<ivdri Taniics 6sszet6tele:
Elndke : 6poklsi igazgat6

Tagjai: 6polasi igazgat6-helyettes
osztrllyos ftin6v6rek
vezet6 asszisztensek
szakdolgoz6i kamara delegd,ltja

3.3.

A F6n6vdri Tandcs feladatktire

3.3.1. Osztrityokon foly6 6polisi munka 6rt6kel6se
3.3.2. Szakdolgoz6 kdpz6,*e, tov6bbk6pz6sre javaslattdtel
3.3.3. Gy6gyszerelds rendj6nek az 6(6kel6se
3. 3.4. Osarilyos ellenSrzisi tapasztalatok 6rtdkel6se
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3.3.5.

Az

SZMSZ 6s egydb int6zrndnyi szabiiyz*ok 6pol6sra vonatkoz6 r6szeinek

kidolgozis6ban val6 reszvetel.

4. GAZDASAGI-MUSZAKI TANACS

4.1.

A gazdasrigi igazgat6 tandcsad6 testiilete:
Elndke: a gazdas gi igazgato
Tagiai: a gazdasdgi-miiszaki ell6t6 szervezet osztilyvezetli

4.2.

A Gazdas6gi- Miiszaki Tan6cs feladatkdre

4.2.1. Az int6zmdnyi gazdrilkodassal kapcsolatos feladatok, az operutiv

ir6nlt6

munka

feladatainak meglri.rgyakisa.
4.2.2.

A gazdas

gi miiszaki ell6tis vezet6inek egymris kdlcsdnds

tij6koaadsa.

4.2.3. Az SZMSZ ds egy6b int6zn6nyi szab6lyzatok Eazdusagi-, miiszaki ell6uis6t 6rint6r6szei
kidolgozisdban val6 r6szvetel.

4.3.

A Gazdasdgi- Miiszaki Tan6cs sziiksdg szerint, de legakibb havonta iildsezik, til6seir6l
eml6keztet6 k6sziil.

4.4.
5.

A tan6cs javaslatait, v6lem6nydt tovrlbbitja

a ftiigazgat6nak.

KOZALKALMAZoTTITANACS

5.1. A munkai.igyi kapcsolatok keretdben a kOzalkalmazottakat megillet6 rdszv6teli
jogokataz 6ltaluk kdzvetleniil viilasaoft Kdzalkalmazotti Tan6cs gyakorolja.

A

5.2.
Kdzalkalmazotti Tan6cs
megvrilasztasa esetdn
t6rv6nyben
biaositottjogositvd.nyait a Kdzalkalmazotti Szabrilyzatban foglaltak szerint gyakorolja.

-

- a

5.3.

A Kiizalkalmazotti Tanrlcs miikdddsinek rdsdetes szabalyait i.igyrendje

5.4.

Az int6zmdny a Kdzalkalmazotti Tan6cs megv6laszt6s6t el6segiti.

riLllapitja meg.

6. ERDEKEGYEZTET6 FORUM
6.1

a

.

Az6rdekegyeaet6 F6rum a munkahelyi szakszervezetek, erdekv6delmi szervezetek 6s

munkilltat6 kdztitti 6rdekegyeztetds, kdlcs6nds informiici6csere f6rumakdnt nliikddik.
Tev6kenys6gdt akkor fejti ki, ha az intdun6ny miikdd6s6t, a dolgoz6k szdlesebb kitr6t 6rint6
ddntds sziiksdgessige mertil fel.

6.2.

Osszet6tele:

-

Szakszervezetek k6pvisel6je

Magyar Orvosi Kamara k6pvisel6je

F6igazgx6
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:
A

3il#':rr*:::;,

f6rumot brirrnelyik tag kezdem6nyezese esetdn vagy sajilt elhatri.rozisa altpjin

az

Eg6szs6gi.igyi Dol9oz6k Demokratikus Szakszervezetdnek helyi kepvisel6je hivja 6ssze.

6.3.

Erdekegyeztet6 F6rumhatiiskdre:
6.3. L T6j6koz6das az int6zm6ny mrikdd6s6t, illeWe a kdzalkalmazottak sz6lesebb retegeit
erinto munk6ltat6i int6zked6sekr6l.

A

kiizalkalmazottak jelent6s hdnyad6nak anyagi-szoci6lis helyzetdt kdzvetleniil
befolyasol6 munkAltat6i int6zkeddsek tervezet6nek a megvitatrisa, ennek kapcsrin l'elmeriil6
munkriltat6i 6s munkaviillal6i drdekellent6tek egyeztetese, a tervezetl int6zked6ssel
kapcsolatos 6rdekkdpviseleti dlklspont kialakitisa.

6.3.2.

Az

Erdekegyeaet<i F6rum iil6sein meghivottk6nt, tan6cskozisi joggal rdszt vesznek a
napirendre keriil6 tdmrlk riltal 6rinten szakemberek, a szakteriilet int6zrninyi munkatrirsai.

6.4. Az Erdekegyenet6

F6rum m0kdddsdnek szab6lyait maga a f6rum 6llapitja meg,

i.il6seir6l jegyz6k6nyv kdsziil.

7.

MUNKABIZOTTSAGOK

.1.1.

INTEZETI CYOGYSZERTERAPIAS BIZOTTSAG

7.1.1. A Gy6gyszerterilpi6s Bizottsrig a fbigazgat6 taniicsad6 testiilete, amely javaslatt6teli,
vdlemenyezdsi jogkdnel rendelkezik.Az intdzeti gy6gyszerell6trist szab[lyozo
4112007.(lX.lg.)EiM rendelet 35.$ alapjrin mrikdd6 Gy6gyszertenipids Bizotts6g a K6rhria
kUl6n jogszab6lyokban meghatiirozott gy6gyszerellduhi feladatainak az dsszehangoliisa
6rdek6ben tev6kenykedik.

7.1.2. A bizots6g tagiai a fekv6beteg ell6t6 osztrilyok vezet6i 6s az int6zmenyi gyb1yszertir
vezet6je, elndke a loigazgati 6ltal kijeldlt osztalyvezet6 fiiorvos.

7.1.3. A bizotts6g feladatai:
- A gy6gyszerell ixitsi szabilyzzt vilem6nyezese.
- A korszerii, gazdasrigos gy6gyszerterdpias eljrinisok intezmdnyben tdrt6n6 drvdnyesitdsdnek
az el6segit6se.
- A betegdokumentiici6 elemz6se 6s 6rtdkeldse alapjrfu figyelemmel kisdri az int6zmdnyben
foly6 gy6gyszerter6piais tevdkenysdget 6s gy6gyszerfelhaszndl6st.
- Az elemz6sek alapjiim esetlegesen felmeriil6 probldmrik megoldAs6ra javaslatot tesz.
- Az 6v v€gi dsszefoglal6 kimutaulsok alapjrln a gy6gyszergazditlkodiis elemz6se.
- A korszerii gy6gyszertertipiris elvek 6rv6nyesitds6re javaslatt6tel.
- A gy6gyszerek rendelesere 6s kiadiis:ira vonatkoz6 rendelkezdsek betaruis6.nak ellen6rz6se.
- Az antibiotikum felhaszn6las irrinyelveinek a kidolgozisa.
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- K6bit6szer nyilvrintartris ds kezelds ellen<irzCse.
7

.1.4.

7.1

A bizottsig legakibb k6thavonta iil6sezik, iil6seirtil jegyz6kdnyv kdsziil.

.5

A bizottsdg miikdd6si rendjdt ktildn szabAlyzat szabdlyozza-

7.2.

INTEZMENYI INFEKCIOKONTROLL ES ANTIBIOTIKUM BIZOTTSAG (IIAB)

7.2.1.

Az IIAB az

int6zm6ny vezetes6nek vdlem6nyezesi joggal rendelkez6 szakmai

tan6csad6 testtilete.

7.2.2. Abizottsdg Elndke a foigazgat6
Titkrira: a k6rhriz infekci6kontroll tevdkenysdgdt ird'nyit6 higi6nikusa
A bizottsiig tagi ai
- lXi"'ffit'a-ff.tfl,"r y fertozobetegs6gek szakorvosa
- orvosi mikrobio16gus
- fiigy6gyszer6sz

:

bizotrsag iil6s6n r6szt vehet meghivoftkdnt az Allami Ndpegdszsdgiigyi ds Tisaiorvosi
Szolgalat teriileti dsaiorvosa.

A

A bizottsilg dvente kdtszer iil6sezik, miikdd6sdt iigyrendjdben szabilyozzz.

7.2.3. A bizottsrlg feladatai:
- A nosocomiiiiis fert6z6sek megel6z6se szempontj6b6l sziiks6ges felt6telek biaositrisdban, a
higi6n6s, illewe epidemiol6giai szempontb6l megfelel6 int6zmdnyi viszonyok kialakillsdban
val6 segitsdgnytjxis.
Az int6zm6nl higidnds- jSwri.nyiigyi munka hat6konys6grinak fokozasa.

6s fenntartrhriban

-

'7.2.4. A bizotts6g sztiks6g szerint, de legal6bb dvente egyszer iildsezik, az iildseket

a

bizotts6g titkrira kesziti el6, azokr6l jegyz6kdnyv k6sziil.

7.3. INTEZETI TUDOMANYOSES OKTATASI BIZOTTSAG

Tudomrinyos Bizottsrig a foigazgat| tan6csad6 testiilete, a k6rhrizi tudomfuryos
tevekenys6g szervezoje 6s irrinyit6ja.
Az Intdzeti Tudomrinyos 6s OktatAsi Bizotts6g (tovribbiakban ITOB) a Hdvizgy6gyfiird6 6s
Szent Andrris Reumak6rh6z orvos- 6s nem-orvos egdszsdgiigyi tudom6nyos Szervezete, mely
szervezdsi, oktatisi, irdnyitasi, ellen6rzdsi, szfunitristechnikai-informatikai 6s koordin6l6integral6 szerepet vdgez, 6s egyben loigazgat6 szakmai ds tudomdnyos taniicsad6 szerve

7.3.1.

7

.3.2. Az ITOB mrikttdds6r6l, feladatair6l kiil6n szabilyzat rendelkezik.

7.4.
7

A

.4.1.

VTUSZERsTZOTTSAG

A ftigazgat6 szakmai v6lem6nyez6, d6nt6s-el6k6szit6 testiilete'
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7.4.2. A bizotts6g

5 fbbol 6ll.

Elndkdt a fiiigazgat6 jeliili ki.

loigazgx6 jeltili ki az osztiiytezrtb fborvosok, az iizemeltet6s miiszerUgyi
csoportja valamint a diagnosztikai teruleten dolgoz6 kitzalkalmazottak kdziil. A gazdas gi
igazgat6 a bizottsig tagia.

Tagiait

a

7.4.3. A bizottsrig feladatai:
- Osszerillitja a miiszerigdny kdz6ptavfi tervdt.
- Osszeriilitja a k6rhiia 6ves rij mffszer beszerz6si ig6ny6t, valamint a mriszer-feltjitisi
igdnyt.
- Javaslatot tesz a miiszerbeszerz6s prioritrisainak meghaulrozisrira.
- T6j6koaatja a f6igazgat6t az ismert miiszerbeszerzdsi lehet6sdgekr6l.
- Tagiai kdzremrikddnek a mflszerbeszerzdssel kapcsolatos pdlyrizatok figyeldsdben 6s
elkCszit6sdben.
7.4.4. A bizottsAg fdlivente iildsezik, iil6seir6l jegyz6kdnyv k6szUl.

7.5.

K6rlapreviziosBizotts6g

7.5.1. A k6rlaprevizi6s bizottsig tagiait a Foigazgat6 nevezi ki, megbizauisuk visszavoniisig
dwdnyes.
7 .5.2. A Bizottshg cdlja hogy biaositsa aa a folyamatos ellenrirz6si rendszert, ami az orvosieg6szs6gUgyi dokumentiici6 hirimyndlktli 6s megfelel6 formai illewe tartalmi elvri.r6saink,
el6inisainak megfelel.

7.5.f

.

7.6.
A

A K6rlaprevizi6s Bizottsag miikOdisi rendj6t kiildn szabilyzzt tartalmazza.

AD.HOCBIZOTISAGOK

f6igazgat6 munkrija ell6tasa sorln felmeriil6 tdmiik, feladatok elokdszitdsdrc ad-hoc

bizotts6gokat hozhat ldtre.

Az ad-hoc bizonsrlg tagiait a bigazgat6 jeldli ki 6s egyidejiileg meghatdrozza a bizonsag
feladatkdr6t 6s hattukitrdt.

Ad-hoc bizottsrigk6nt mrikddik az oszt6lyvezet6 fiiorvosi pitlyiuztok v6lemenyezisdre
l6trehozott bizottsdg, 6lland6 tagia a Kdzalkalmazotti ranacs, a Magyar orvosi Kamara
k6pvisel6je 6s az orvos igazgat6.

A bizottsrig v6lem6nyez6si

6s

javaslatt6teli jogk6rrel felruhiizott testiilet.

7.7. ETIKAI BIZOTTSAG, FELUGYEL6 TANACS

Az intezm6nyben jogszabrilyi k6telez6sb<il ered<ien Etikai Bizofts6g 6s Feliigyel6 Tanrics
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miikodik. A kdt testiilet feladatait, jogkot€l az 1997 . dvi CLN. t0rv6ny 156. $'4 a
14/1998. CXII. I I .) Etim. rendelet, tovihb| a2311998. (X[. 27.) Eiirn' rendelet
ii gyrendj eik szzblly ozzi*..
7

.8. VEZET 6r

6s

ERtpxszlr,r

.8.1. Az int6zmdny miikod6s6vel kapcsolatos konkr6t feladatok megti,rgyalas4 a dontdsek
elokiszit6se 6rdekdben a loigazgat6 heti egy alkalommal vezet6i 6rtekezletet
tart, melyen az orvos igazgat6, az 6polasi igazgat6 6s a gazdas{gi igazgat'6 vesz rdszt. A
rdszt vesz az igyben drintett vagy kompetenci6val
tem6t6l ffigg6en az
'rtekezletendolgoz6, kiils<i szaktan6csad6'
rendelkez6 vezeto, intezrndnyi
7

.8.2. Az intdzmdny vezet6-helyettesek, oszt6llruezet6k a hariskdriikbe tartoz6 Ugyekben, a
ddntdsek el<ik6szit6se, a hatdkony vdgrehajtris 6rdekdben 6rtekezletet tarthatnak. A
id6pontj6t saj6t hataskdrilkben hauirozz6k meg.
meghivottak kdrdt, az
7

'rtekezlet
7.8.3. Az lrtekezletekr5l az 6sszehiv6 vezeto ddntdse alapjrin jegyz6k6nyv kdszithet6.
7

.8.4.

A vezetoi 6rtekezleten hozott hatiirozatokr6l a fiiigazgat6

az 6rintefteket 6rtesiti.

VI.
AZ INTEZMENY MUKODESENEK F6BB SZABALYAI

l.
I

.l

A munkav6gzdssel kapcsolatos szabrilyok

.

A k6zalkalmazotti jogviszony,

a munkavdgz6sre

irinyul6

egyeb jogviszony letrejdtte:

A

kdzalkalmazottak eset6ben a jogviszony hatii.rozott vagy hat rozatlan id6re sz6l6
kinevezdssel jdn l6tre. A kinevez6s tartalmiira vonatkoz6an a kdzalkalmazotti jogszab6lyok
rendelkez6sei iraimyad6ak.

Az int6zmdny munkav6gz6sre ininyul6 egy6b - Alapit6 Okirat szerinti - jogviszony keretdben
is alkalmazhat egyes feladatok elv6gz6s6re mag6nszemdlyeket, egy6ni vagy ui.rsas
v6llalkozisokat.

Az egdszsdgiigyi elldtrisra vonatkoz6 szerz6ddsek el6k6szit6se 6s megk6t6se sor6n be kell
tartani a fenntart6 €s az Agazali jogszab6lyok specirilis el6ir6sait.

1.2. A kdaemflkdd6k intdzrn6nyen beliili miik6d6s6re, kapcsolatrendszerdre

vonatkoz6

el6ir6sok:

A

kdzremiik6d6kkel kotend6 megbizdsi szerz6d6seket az erre vonatkoz6 int6zrn6nyi
szab lyzatban eliiirt m6don kell el6k6sziteni. A szerz6d6seknek tartalmazniuk kell minden
olyan rendelkezest, amely a kirhin 6s a kdzremffkdd6k egyiittmukdddsCt, a betegell6ttis
zavartalansiig6t biaositj a.
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A kdzremrikdd6k kdtelesek betartani az int6zm6nyre vonatkoz6 szab6lyzatokat. Mfkdd6siik
sor6n al6vetik magukat az inl€zm€nyi hierarchianak, szakmai kompetenciriknak. A
ktizremiikdd6k drdekeik 6rvdnyesitdse drdekdben kapcsolatot tarthatnak

az

int€zlrl.eny

drdekkepviseleti szerveivel.

kdzremiikdd<ik fel6 utasitrisi jogk6nel rendelkez<ik szem6lyet es jogkiirdt, tovrlbb6 a
k6zremtik6d6 intdzmdnyen beluli utasitAsi jogkdr6t int6zm6nyi szab6lyzatban, valamint a
megbizisi szerz6d6sekben kell szabrilyozni.

A

A f<iigazgat6, rrz orvos igazgat6, a gazdasigi igazgato

6s az ripokisi igazgato vezettii

jog-

es

feladatkdrdt a kdzremiiktid6k vonatkozis6ban drtelemszenien gyakorolja.
munkav6gz6sre ininyul6 jogviszonyban (ideenve a tagi
szerz6d6sszegese, egydb jogellenes magatartiisa (vdtkes

A k6zremiikddrik, illet<ileg a velilk

viszonyt

is) ell6k

kdteless6gszeg6snek tekintend6 magatartris) esetdn a feleltiss6gi viszonyok isnizisa
drdek6ben vizsgiilatot kell lefolytatni. Az intdzmdny vezelep a vizsgiilat eredmdny6t6l
ffigg<ien ddnt a szerz6dis felmondas4 a krfut6ritdsi igdny drv6nyesit6se vagy egydb jogi
l6p6sek megt6tele trirgyriban. Amennyiben a kdzremiikdd6, illewe a vele munkavdgz6sre
irrin1rul6 jogviszonyban 6116 a vizsgtilat lefolytatas6ban nem miikddik egyiitt, a lblel6ssdg
kdrddsdt az e ndlkiil meg6llapithat6 tenyrill6s alapjrin, a rendelkezesre all6 adatok szerint kell
elbir6,lni.
A kdzremfkdd6k altal igdnybe vehet6 intezmdnyi szolgrlltatrisok, kedvezm6nyek k6rdt, az
ellenszolg6ltauis m6rtdk6t intdzm6nyi szabAlyzal ds a megbizasi szerz6d6s szabiiyoiltatja,
ennek hirl,ny6ban e k6rddsek6l a gazdar,{gi igazgal6 intdzkedhet.

A

k6zremiiLkdd6k a miikOddsukkel 6sszeffigg6 felvet6seikkel, k6rddseikkel, panaszaikkal,
probl6mriikkal 6s javaslataikkal az iigyben illetdkes igazgat6hoz fordulhatnak, akiknek a
hatriskdriikbe tartoz6 k6rdes esetdn legkds6bb 30 napon beliil kell a sziiksdges intdzked6st
meglenniiik. Amennyiben az adolT ijgy az inl{andny r6szdr6l kdtelezens6gvallakissal jima,
akkor az erre vonatkoz6 intdzmdnyi szabiiyzzl rendelkez6sei szerint kell eljairni. A megbizasi
szerz<id6sek m6dositiis6ra az int6zmdny reszdnil kizir6lag afoigazgalf jogosult.

1.3.
A

Munkaid6,szabads6g:

munkarendet a munkaviszontra.
egdszsdgtigyi iryazat szabilyaira es - megkdtdse esetdn
tekintettel kell szab6lyozni.

munkaidot 6s

a

a kdzalkalmazotti jogviszony4

-

az

az 6rvdnyes Kollektiv Szerz6d6sre

Az ives rendes, a rendkiviili ds a tanulm6nyi szabads6g munk6ltat6 ds munkavai,llal(r 6rdekeit
egyariint figyelembe vevo ig6nybev6tel6hez tervet kell kdszittetni. A^ a szewezeti egys6gek
vezetSi minden 6v riprilis 20. napj6ig kdtelesek leadni a bergazd6lkodrisi 6s munkaiigyi
osarilynak.
A rendkiviili ds a fizet6s n6lkiili szabadsdg engeddlyez6sdre a fiiigazgat6 jogosult.
A szervezeti egysdgekn6l a jelenl6tr<il, a szabads6gr6l, az egydb jogcimen keletkezett
trivolldtek6l, a ttlmunkrir6l, az iigyeletr6l, kdszenl6tr6l nyilvrintarList kell vezetni, ez€rt az
drintett egys6g vezet6je felel. Nyilvrin kell tartani a munkav6gzdsre ininyul6 egy6b
jogviszonyban 6ll6k (egyeni ds t6rsas vrillalkoz6k, szabadfoglalkozisri orvosok, megbizottak)
teljesitesi idejer, t6voll6tdt is.

l

4.

Munkak6rileir6sok:
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Az intdzm6ny dolgoz6inak rendelkeznie kell a feladataikat,

kdtelezetts6geiket r6szletesen,
egy6niesiwe, a jogszab6lyokkal 6s az int6zmdny szabilyzalaival dsszhangban szabiiyoz6, a
munkdltat6i jogkiir gyakorl6ja 6s a dolgoz6 6ltal al6'irt munkakdri leirassal. A:rnak egy
p6ldri.ny6t a szem6lyi anyagban 6s az iratuirban 6rizni kell.

A

munkav6gz6sre iranyul6 egy6b jogviszonyban
kdsziteni.

6ll6k tekintet6ben feladatleirdst kell

A munkakdri 6s feladatleirrisok elk6szit6s66ft az oszlAlyrezetok, az 6polasi igazgat6,
gazdas gi igazgato, orvos-igazgat6 6s a ftiigazgat6 felel6sek.

1.5.

Munkakcirrtk ritad6sa:

Az

intdzmdny dolgoz6inak 6s egy6b szerz6d6ses k6zremiikdd6inek munkakdr, illetve
feladatkdr etadasar6l szem6lyi villozils esetdn jegyz6kdnlvet kell felvenni. Abban fel kell
ti.intetni az atadas-etu6tel id6pontj6t, a folyamatban l6v6 iigyeket, az atad6sra kerUl6
eszk6zdket, iratokat, az esetleges hirlnyok tenydt. A jegyzokdn)Tiet az 6tad6, az itvevo €s a
munkeltat6i jogkdr gyakorl6janak al6iras6val kell ell6tni. Az elj6r6s lefolytatdsar6l ds
dokumentriLkbrir6l az 6rintettek kdzvetlen feleffese gondoskodik.

1.6.

Az int6zm6ny alkalmazottjair4

1.7.

Az eg6szs6giigyi dokumentiici6 vezetdsdnek rendje

munkav6gzdsre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban dll6
dolgoz6ira, krizremiikdd6ire
kfirhin szab lyzatai munkav6gz6s 6s feladatell6tris
vonatkoz;sdban toviibbi kdtelezettsdgeket 6llapithatnak meg.

a

a

A

beteg vizsg6lat6val 6s gy6gykezel6s6vel kapcsolatos adatokat az eg6szsdgiigyi
dokumentilci6 1a112,l1nazza. Azt : ;gy kell vezetni, hogy a val6s6gnak megfelel6en tiil<rlzze az
ell6uis folyamatit. A dokumentiici6ban fel kell tiintetni:

-

a beteg szem6lyazonosit6 adatait,

cselekv6kdpes beteg eset6n az 6rtesitend6 szemdly, kiskoru, illetve a gondnoks6g alatt
rill6 beteg esetdben a tdrv6nyes k6pvisel<i nev6t, lakcim6t, eldrhet6sdgdt,
a k6rel<izm6nyt, a k6rtdrt6netet,
az els6 vizsg6lat eredm6ny6t,
a diagn6zist 6s a gy6gykezeldsi tervet megalapoz6 vizsg6lati eredm6nyeket, a
vizsg6latok elvdgzdsdnek id6pontj6t,
az ell6trist indokol6 betegs6g megnevez6sdt ds k6dj6t a kialakuldsrinak alapj6ul
szolgril6 betegs6get, a kis6rribetegs6geket ds sz6v6dm6nyeket k6ddal ell6wa
egy6b, az elleuist kdzvetleniiLl nem indokol6 betegsdg, illetve a kockrizati t6nyez6k
megnevezdsdt,
az elvdgzett beavatkozisok idejdt ds azok eredm6ny6t,
a gy6gyszeres 6s egy6b ter6pi6t, annak eredm6nydt,
abeteggy6gyszer+rildrz6kenys6gdrevonatkoz6adatokat,
abejegyz6st tdvS egdszs6giigyi dolgoz6 nevet ds a bejegyz6s id6pontjrit,
a betegnek, illet6leg taj6koztatrisra jogosult m6s szem6lynek nyrijtott tijdkoztatas
tartalm6nak rdgzit6s6t,

-

3t

-

illetve visszautasitis t6nydt, valamint ezek id6pontjrlt,
minden-olyan egy6b adatot 6s tdnyt, amely a beteg gy6g1,ukis6ra befolyassal lchet'
a beleegyezds,

Az eg6szsdgiigyi dokument6ci6 (k6rlap) r6szek6nt meg kell 6rizni:

-

konzilium sonin keletkezett iratokat,
azegyes vizsgdlatokr6l k6sztlt leleteket,
a k6palkot6 diagnosztikus eljdrrisok felvdteleit, valamint
a beteg test6b6l kivett szdvetmintrikat.

a gy6gykezel6s 6s a

az 6pol6si dokument6ci6t,

az adatlapot (orvos 6ltal alairva)
a zir6jelent6st

6sszefiigg6 ellitisi folyamat v6g6n vagy._ fekv6beteggy6gyinr6zeti elletist kOvet6en iriisbeli iisszefoglal6 jelent6st (zi,r6jelent6st) kell kdsziteni 6s
azt 2 p6ldrinyban a betegnek is 6t kell adni.

T6bb rdsztevdkenys6gbril

11116,

Az egdszsdgflgyi dokument6ci6 elk6szit6s6t, az azdrt valo szemdlyes felel6ss6get, az aliir{si
6s egysdgszinten a
logoirttsagit Zi mds e vonatkozdsban sziiks6ges k6rd6seket osztalyszinten
it["OUetef ellet6 oszt6lyok vezet6i, a szakrindel6sek vezet6i, szakambulanciak, gondoz6k
vezet6i szlbalyo zzil< 6s ellenlrzik, intdzeti szinten az orvos igazgat6 6s az 6pol6si igazgali
szabitly ozz* 6s ellen6rzik.

VII.
A BETEGELLATAS AT,TEI,ANOS RENDJE

t. Az egdszsdgiigyi elldtris

6s szolgiltatris szervezele

1.1.1. A betegelldtas miik6ddsi rendje
I

.l.2. A fekv6beteg szakelldttls

A fekv6beteg szakell6tas oszt6lyai az ANtsz altal kibocs6tou miik6d6si enged6ly alapjin az
al6bbiak:

.
.

MozgasszerviRehabilitaci6skrtenzivOsztrily
Aktiv Reumatol6giai OsztrilY

fekv6beteg szakell6tris azlnt6zm6nyn6l v6gzett orvosi indik6ci6jf, g,y6gyiti6i 6s / vagy
-"ett, u betegelkitrist a beteg folyamatos benntalt6zkod66a mellett v6gz6
szakripoldsi

A

szakell6tris.

A Int6zm6ny helye

aktiv reumatol6giai 6s
reumatol6giai betegek legrnagasabb szintfl

betegell6tris rl'ltal6nos rendszer6ben az
a progressziv
-

orvosi rehabilit6ci6t ig6nyl6 mozgasszervi

/

ell6t6sa.

A fekv6beteg elklt6 osarilyok rdszlegeke tagol6dnak. Az egyes r6szlegek ki.i16nbtiz6 szakmai
profilok lMitabolikus osteopathiak - osteoporosis, Gyulladrisos spondylarthropathiak' a
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,,reum6s kdz", Kortikoszteroid indukilta mozgrisszervi k6rkepek, Sport-rehabilittici6) szerint
kiemelten kezelnek betegs6glipusokat.

kdtelez6 egdszsdgbiztosit6s elkitrisair6l sz6l6 1997 . 6vi LXXXI. tv. intizetivar6lista
vezet6sere vonatkoz6 el<iirisai az lntdzetn{l nem rillnak fenn. Amennyiben a tdrvdnyi feltdtel
bekdvetkezik, tgy az lnt€zet intezeti vrir6lista vezet6s6re kdteless6 vriLlik. Az intezeti vri,r6lista
vezet6s66rt az orvos-igazgat6 felel.

A

2.

JdLr6beteg-szakell6uis

A

Int6zm6ny az ANTSZ 6ltal kiadott mukdd6si enged6ly, 6s a finanszirozisi szerz6d6se
alapjan jar6beteg-szakell6t6si tevCkenysdget vdgez.
A jar6beteg-szakell6tris az rigyhoz nem ktitdtt betegek gy6gyit6, megel6z6 ell6tasa.

altalfuios j rirr6beteg-szake ll tAst az odafordul6 eg6szs6ges vagy beteg ember
jelentkezdse, vagy orvosi beutal6s alapjan veheti igdnybe.

Az

a

saj6t

Az elkiuis lehet vizsgilLlat, kezel6s, illewe gy6gyszer ds gybgyAsztti segddeszkdz biaositrisa.

A

jogszabrl'lyok szerint beutal6-kdteles jir6beteg-szakell6t
kezdem6nyez6s6re, tdritdsi dij ellendben is igdnybe vehet6.

Az

lnt9zet eltal vezetett betegfogaddsi lista vezetds6t

is beutal6 ndlkUl a beteg saj6t

a

kd,zponti el6jegyzes vdgzi, a

betegfogaddsi lista vezet6s66rt jrir6beteg ell6uis vezet6 ftiorvosa felel6s.

A ja6beteg-szakell6tris feladatai:

.

az ANTSZ 6ltal kiadott mukddisi enged€lyben kijelolt felvev<i teriilettel a lakossdg

egdszs6gi ri,llapot6nak meg6rzds6re ir6nyul6 megel6z6 tev6kenys6g

.

egyes betegek gy6gykezel6se, szakorvosi gondozis4 ide6rtve az otthoni szakipolis

elrendeldsdt ds a rehabiliuici6t

.
.
.

szakorvosikonziliumokelvdgzdse
specialis szakmai, diagnosaikus, ter6pirh Mndr biaositasa
fekv6beteg-ell6fiist iginyl6 esetekben gy6gyintdzeti elhelyez6sre beutakis

2.l. Az ripol6si tev6kenys6g

Az dpolds a gy6gyit6-megel6z<i munka alapvet6 risze, els6dleges feladata az

egdszs6ges,

vagy beteg egy6n segitdse azon tevdkenys6geinek elv6gz6sdben, amelyek hoz"4j6rr1n*
egdszs6ge megtartiisiihoz, helyrerilliuisahoz, vagy javulas6hoz, 6s amelyeket segitsig ndlkiil
maga vdgezne el, ha lenne hozzA ereje, akarata vagy tud6sa.

Az 6polas a kezel6orvos 6ltal elrendelt ter6pias tervben el6irt beavatkozisok

vdgrehajtdsdt
szolgrilja. Az riLpokisi munka szakmai irAnyit6s6ert, szervezds€€rt az 6pol6si igazgat6 a felel<is.
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Az osa6lyon tdrtdn6 6polasi munka kdzvetlen iranyit6ja, ellen6rz6je 6s osszehangol6ja
o sztAlyv

az

ezet6 ftin6vdr.

Az 6pol{si tevekenysdget a diplomris ripol6k, kiil6nb6zo szinten k6pzett szak6pol6k, 6ltalanos
apol6k, a tanulmrinyi gyakorlatukat teljesit6 tanul6 6pol6k 6s 6pokisi munk6t kdzvetleniil
segit<ik vegzik.

Az ripol6 szem6lyzet feladatai:

.

On6ll6 feladatok: azok, amelyet az Apol6 szemdlyzet saj6t felel6ss6g6re,

sajdt

szaktud6sa ds indik6ci6ja alapjrin, orvosi utasitis n6lkUl vdgez, ellen6riz, 6rtdkel, dokumentril
(betegkomfort biaositasa, betegnregfigyel6s, betegellen6rz6s, a beteg pszich6s vezetdse,
eg6szsegnevel6s, dokumentiici6, k6pz6s, tink6pzds, 6polisi kutat6s).

Nem 6ndll6 feladatok: azok a tev6kenys6gek, melyeket 2v orvos utasitiisa'r4

de

tinrill6an, saj6t felel<iss6gre v€gez az Apol6 szem6lyzet (gy6gyszerel6s, injekci6zis).
Egyunmrikiid6 feladatok: mindazon tevekenys6gek, melyekben az 6pol6 az orvossal
(diagnosztikus €s vagy ter.ipiris) egytlttmiikddve dolgozik: el6kdsziti a beteget 6s az
eszkdz6ket, a kivitelez6sndl asszisztal az orvosnak 6s segiti a beteget.

.

3.

I

Betegazonosit6rendszer

A betegell6tris miikdd6si rendj6ben kiildn szab6lyzat rendelkezik a

-

a betegfelv6tel, a betegfelv6teli
a betegelhelyezds

elj6ris szabri'lyai

szabai.,lYai,

a betegek etkeztet6se
a betegelbocs6tris szabdlyai

elhalilozasa esetdn kdvetend6 eljrinis szabalyai
abetegek6s ahozzirtxozlktAj6koztatrisrinakszabrilyai
a betegek kivizsgakisanak, a vizsg6latok, vizitek, es konziliumok vegz6s6nek
a beteg

szab6lyai

-

az eglszs6giigyi dokumentaci6 vezet6s6nek szzbAlyai

kdr6ben.

Betegazonosit6 rendszer miik<id6se

A

betegazonosit6 rendszer a minosdgirrinyitiis rendszerCbe 6piilve, az owos-igazgal6
fel0gyelete alatt mrik6dik, a vonatkoz6 jogszabrilyok el6iriisainak valamint a BELLA program
standardjainak megfelel6en. A fekv6beteg-ell6tdsr6l valamint az 6polasi tev6kenysdgr6l sz6l6
szab lyzatban a betegazonositas r6szletei szabrllyozSsra kertllnek.

Az lntdzet a betegellAtis, mint folyamat minden fazisdban gondoskodik a betegek ds az adott
beteghez tartoz6 dokumentumok, mintak, anyagok, eg6szs6giigyi ell6tashoz hasznri'lt
eszkdzdk biaons6gos azonositiisiir6l. A betegazonositiiLs cdlja, hogy az ellittAs sor6n miden
beteg egyCrtelmiien legyen azonosithat6 ds a beteghez tartoz6 valamennyi dokumentumot,
eszkdzt, anyagot 6s esetlegesen mintit az ell6tris minden frizis6ban 6s minden kdriilmdnyek
kdztitt egyirtelmiien lehessen ezen beteghez rendelni.
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A

k6rhriai felv6telkor minden betegnek lehet6s6ge van a csukl6szalagos betegizonosit6
rendszer alkalmazisiira. Az osarllyon, a betegfelvdtelt Ggzo 6pol6 t6j6koaatja a beteget
betegazonosit6 rendszer m6dj6r6l. A betegeknek minden esetben irrisban nyilatkoznia kell
anol, hogy k6ri vagy elutasitja a betegazonosit6 csukl6szalag haszniiatii. Nyilatkoztat6s
formanyomtatvilnyon (MedWorks) tcirt6nik, ds a betegdokumentdci6 r6sz6t kdpezi.
Amennyiben a beteg kdri az azonosit6 csukl6szalag haszniilat6t, ugy azt a felv6telkor az 6pol6
helyezi fel. A felhelyez6s 6nydt rdgziti a beteg 6pol6si dokumentrici6jriban. Az elbocs6tiiskor
a csukl6szalag levdtel6t minden esetben a szolgdlatban l6v6 n6v6r v6gzi. Oll6val levrigia a

szalagot 6s
Az azonosit6

azonosit6sra alkalmatlan

allapotba

hozza

(felszabja).

tartalma:

Beteg nev6nek monogramja
TAJ szi.rn utols6 4 szirnjegye

Felvetel ddtuma
Oszt ilYneve

A

betegellitds miikdddsi rendjdt

az

Int6zmdny mindenkori vonatkoz6

bels6

szAb lyzataitrtalmazzirl<.

VIII. AZ INTEZMENY

SZERVEZETI EGYSEGEINEK
FEADATKORE, VTUTOOPSUT ALAPVET6 SZABALYAI

I.

MEGNEVEZESE,

FEKVoBETEGOSZTALYOK

l. I A fekv6beteg osztalyok azonos szeryezeti fel6pit6s szerint mtikridnek.
1.2. A fekv6beteg szakell6tris oszt6lyai az ANTSZ 6ltal kibocsrltott miik6d6si engeddly
alapjin az al6bbiak:

.
.

MozgilsszerviRehabilitrici6slntenzivOsztrily
Aktiv Reumatol6giai Osztrily
1.3.A fekv6beteg szakell6tris az Int6zm6nyndl vd.gzett orvosi indik6ci6jt, gy6gyitasi ds /
vagy szak6pokisi c6hi, a betegellaitrist a beteg folyamatos benntart6zkodrisa mellett
v6gz6 szakelkitas.

1.4.A Intdzm6ny helye

a

progressziv betegell6tris riltalinos rendszer6ben az aktiv
reumatol6giai ds orvosi rehabilit6ci6t ig6nyl6 mozgrisszervi / reumatol6giai betegek
legmagasabb szintii ell:itrisa.

1.5.A fekv6beteg ell6t6 osztilyok rdszlegekre tagol6dnak. Az egyes rdszlegek kiil6nb6z6
szakmai profilok (Metabolikus osteopathiak
osteoporosis, Gyullad6sos

-

35

spondylarthropathiak, a ,,reumiis k62", Kortikosaeroid indukri.'lta mozgiisszervi
k6rk6pek, Sport-rehabilitrlci6) szerint kiemelten kezelnek betegs6gtipusokat.

1.6.

Az oszuilyok 6gyszima az {w{nyes OEP szerz6d6s szerint alakul.

2. Szakrendel6sek:

-

ti'ltaklnoslaborat6riumidiagrrosaika
rdntgendiagnosztika
ultrahang diagnosztika
belgy6gy6szat szalrendelis
neurol6giai szakrendel6s
ortopddia
reumatol6gia I.

REUMATOLOGIA II.
reumatol6gia III.
menopauza szakrendelds
foglalkozris-egdszsdgi.igyi szakrendel6s
N6gy6gy6szat

Klimax
Fiil-orr, g6gdszet
b6rgy6gyriszat
EKG 6s holter diagnosaika
ldzerteriryia
rehabiliuici6 I.
rehabilitaci6 II.
rehabilirici6 III.
sz6n-dioxid g|zzd vdgzett tenipia
fiziotetipia I.
fizioterapia II.
gy6gloma I.
gy6gy.toma II.

A szakrendel6sek 6s a gondoz6k feladata a szakmaspecifikus teriileteknek megfelel6,

magas

szintii egdszsdgi.igyi szolgaltatas nyujtAsa j rir6betegek szamiira, a szakma szab6lyai szerint.
Mrikdddsi szabiilyaikat saj6t miikoddsi rendjuk 6s - osztalyos h6tt6r eset6n - az adort osztri.ly
mtikdd6si rendje r6szletezi.
A szakrendel6sek, gondoz6k kdreben a v6ltozasokat az 6rvdnyes mfik6d6si engeddly
@rtalmazza.

3

A fekvSbeteg ell6t6

6s

diagnosztikai osztrllyoka vonatkoz6 altalanos szab6lyok:

Az osztilyok fel6pitese
osztS.lyvezetrl 6orvos
oszlilyr ezet(i fi borvos hel yettes

szakorvosok
szakorvos-jeltiltek (rezidensek)
oszlAlyt ezetb fon6v6r, vezet6 asszisztens
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-

szakdolgoz6k
eti. adminisztr6torok
segdd6pol6k
beteghord6k

gy6gyit6-megel<iz6 elliUis orvos szakmai 6s 6polis szakmai hierarchi6jrlra vonatkoz6
-iltetOleg
r6szletes szabalyokat a szervezeti egys6gek miikdddsi rendje, tov6bb6 a
ettei6,
munkakdri- 6s feladatl eirdsok tzrtzlmazztk.

A

3.2.
-

Az oszlllyv

-

az osaAly szakmai munkejrinak irrfuryiuisa' megszervez6se
a betegelkitrirs irrinyit6sa" ellen6rz6se
az osztiily munkarendj6nek kialakit6sa
az osnaly dolgoz6i szirnrira munkak6ri leirasok elk6szit6se, elk6szittet6se
a miiszerek, targyi eszkdzdk megl6t6nek ellen6rz6se

eze:o f<iorvos feladatkdre, feleltissdge:

a szinvonalas fekv6beteg ell6tris hat6kony
kialakitasa, fenntartiisa, a szinvonalas diagnosztikai tev6kenys6g kialakitrlsa, fenntartiisa

a szabadsiig enged6lYez6se

munk6ltatoi intdzked6sek (fegyelmi, kfuldritdsi eljiirris, kinevez6s, elbocs6t{s,

nyugdijazirs stb.) kezdem6nyez6se
tigyeleti,kdszenl6tiszolg6latmegszervezdse,miikddtet6se
a betegek jogainak biaositasa
a loigazgat6 vezet6i dont6seinek el<isegit6se
egyiittmukdd6s az int6zm6ny m6s szervezeti egys6geivel
*6d6s a r6gi6 eg6szsdgiigyi int6mr6nyeivel, a Tisztiorvosi Szolg6lattal
"lytitt
kapcsolattarttis a szakmai koll6giumokkal,
kapcsolattartils a t6rs6g haziorvosaival

-

3.3.

Az osztrilyok mtikdd6si rendjdnek alapvet6 szabiilyai:

-

az oszt6lyok kdzatkalmazottjai

- a szerzod6sben

fl16, ktils<i k6zremiikitd6kkel
az int6zmdny bels<i
leirasoknak,
munkakdri
egyiittmiikddve - a szakmai szab6lyoknak,
nirmal,inak 6s a munkahelyi vezet6k utasitasainak megfelel6en, a legnagyobb gondosseggal
kdtelesek betegetl6t6 6s miis teend6iket elv6gezni
a dolgoz6k a gy6gyit6, megel6z6 ell6tris soran kotelesek betartani az adatkezel6si,
etikai norm6kat
biaositani kell a betegiogok drvenyre juttatasilt

-

3.4. Ugyeleti rend:

A rendes napi munkaid6 utiin, valamint hdtv6g6n 6s munkasziineti napokon az osztalyokon

tigyeleti miikddik. Az orvosok 6s asszisztensek ilgyeleti 6s k6szenl6ti beosztrls6irt az orvos
igazgat6 felel.
Az 6pol6n6k folyamatos munkabeosaasrit az oszl lyvezeto fiin5v6r kdsziti el.
Az dgyelet 6s k6szenlet - valamennyi 6rintett szervezeti egys6gre kiterjed6
k6rhriz ii gyeleti szabiiy zata r o gziti.

-

sanb:i.{yait a
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3.5. Egy6b rendelkezdsek:
oszttilyok napirendjdt, a vizitek idej6t 6s rendj6t, az azon rCsztvev6k kdr6t' a
beszfunoltitris, ellin6rz6s rendj6t, az egyes dolgoz6k rdszletes feladatait az osztfllylvezeto
foorvosok hatii,ro zzik meg.

Az

4.

Diagnosaika, terripi4 egydb rdszlegek:

4.1. A diagnosztikai ter6pias 6s egy6b r6szlegek miik6d6si rendj6t rigy kell meghatarozni,
hogy iisszhangban legyen a betegell6t6 osztriiyok 6s szakrendeldsek miik6d6si rendjdvel.
rtiieteani keli arra hogy igdnybevdteliik a munkanap folyamrln lehetoleg egyenletes legyen.
A vizsgalatokat igy kell elvigezni, hogy azok eredmenyei a beteg 6llapot6t6l ftigg6en
azonnal, de a Ghet6 leghamarabb rendelkezdsre alljanak. A silrgos beavatkoz6s
sziiks6gessdgdre utal6 leleteket a beteg kezel6orvosiival haladdktalanul kdzolni kell.
+.2. e diagnosaikai telipias 6s egy6b rdszlegek a betegelldt6 osd6lyokkal szorosan
egyiittmirk6dnek, orvosaik az esetmegbeszdlCseken 6s a konziliumokon szUks6g eset6n r6szt
vesznek.

IX. A BETEGELLATASHOZ KAPCSOLODO EGYEB EGYSEGEK

l.
1.

Int6zeti gy6gyszertir,kdzforgalmrigyigyszertfu:

l. Int6zeti gy6gyszertlr

1.1.1 A gy6gyszertiir osztdly jogall6ssal - biztositja a k6rhaz 6poliisa, kezel6se alatt
betegek r6sz6re a sziiksdges, forgalomba hozatalra enged6lyezett gy6gyszereket.

-

I . 1.2.

6116

A gy6gyszerti{r alapvet6 feladatai:

-

a korszerfi terripirls eljrirrisok alkalmazrisahoz sziiks6ges gy6gyszerek biztositasa

megfelel6 vrilaszt6kf 6s mennyis6gii gy6gyszer szakszerii trirokisa, nyilvantanrisa
har6s6gi enged6ly birtokeban az irlt'zm'nyi dolgoz6k 6s a k6rhriz szakrendel6sei,
szakambulanci6i eld ell6tott jfu6betegek ftsz€re gyigyszerkiszolgrlkis
a gy6gys zerellittits kdltsdglakardkos biztositasa
a k6bit6szer kezelds intizeti rendj6nek kialakitasa

I

.2. K6zforgalmI gy6gyszert6r

A kdzforgalmri gy6gyszertrir az drv6nyes jogszabrilyi el6irrisoknak megfelel6en

gy6gyszerkereskedelmi tev6kenys6g keret6ben a lakossag 6s a jri,r6betegek gy6gyszerig6ny szerinti
kiszol9616s6t vdgzi.

2. Di6t6s szolgrilat:

2.1.

A szolg6lat - amely

az 6lelmez6si osaaly keretdben

miikddik - alapveto feladatai:

i8

-

el6inisai alapjdn, az 6lelmez€svezeto iranyit6s6val a betegek
rillapotrit6l fiIgg6 di6uis 6trend k6sltCse
az eloirt di6ta biaosit6sa a betegek r6szere
tepanyagszimitasok elvdgzise
di6trs tan6csadiis
a kezel6orvosok szakmai

-

Fedettftird<i
3. 1.

Betegregisar6ci6s Csoport

.

elk6sziti a vizsgiilati es kezeldsi tervet az orvosi el6irdsok alapjaLn, meghattrona a
konkr6t id6beosztrist is
.
6sszehangolja az orvosi 6s a szakdolgoz6i feladatokat 6s kapaciuisokat, koordinrilja az
orvosi vizsgalati ig6nyeket
.
kezel6- 6s ff.irdojegyekkel l6tja el a betegeket, venddgeket, valamint megieldli a
kezel6lap drv6nyess6g6t 6s
sziml6t rillit ki az elvdgzett szolgfltatrisok6l, 6s kezeli a szfunlabefizet6seket
b€teguijekoaadst v6geznek 6ltaLinoss6gban 6s ig6ny szerint
ellentirzi a beutal6k drv6nyessdget, formai megfelel6s6g6t
ellen6rzi a TB jogviszony fenn6ll6s6t
beteg szemelyi adatainak felvdtele, felvitele a szimit6g6pes rendszerbe, a kordbban
mar rdgzitett adatokkal val6 dsszevetds, sziiksdg eset6n adatrn6dositas
betegek szamit6g6pen val6,6s sz6beli iranyitrisa az ell6t6 helyeke
kiadja a szakrendeldsekre az el6jegyzdsi id<ipontokat

.
.
.
.
.

.
.

-

a Betegregisztr6ci6s Csoport csoportvezet6jenek k6zvetlen ininyiuisa alatt l6tja el a

tev6kenysdgdt
az6pol6si igazgat6 szakmai feliigyeletet gyakorol a tev6kenysege felett
a penziigyi 6s szamviteli osztiilyvezet6 szakmai felilgyeletet gyakorol a tev6kenysdge
felett a penziigl-szimviteli szabrilyoknak val6 megfelel6sdg tekintet6ben
a munk6ltat6i jogokat a Betegregisztrrici6s Csoport munkatrirsai felett a frigazgatfi, az
apolaisi igazgat6 6s a Betegregisztr6ci6s Csoport csoporvezet6je megoszNa gyakorolja (Lisd.
5. sz. mell6klet)
a Betegregisztr6ci6s Csoport munkatarsainak hatask6r6t, feladatait 6s felel6ss6git
r6szletesen a munkakdri leirdsaik tartalmazzi*

-

.
.

felel<is a humiinus, lehet6s6gekhez k6pest legmagasabb szintii betegirdnyitris6rt
felel6s a rilbizott szolgriltatrisi 6rt6ket megtestesit6 jegyekirt 6s egydb 6rt6kpapirok6rt

r6gzitettek szerint
felel6s a hatriskdrtiil<be is feladatkdrtikbe utalt feladatok ell6trisriirt 6s v6grehajtas66rt

6s okmrinyok6rt a Int6zmdny szabrilyzataiban

.

3.2. Elektroter6pia Csopon
Elv€.gzi az elektromos krid, orvenyffird6, rekeszes galvrfur, kis, kdz6p- 6s magasfrekvenciris
kezel6seket, r6sa vesz a Intezm6ny tudomdnyos munk6j6ban 6s az optimiilis betegutak
kialakiuis6ban 6s miikddtetdsdben-
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.

az Elektrotenipia Csoport csoporfvezet<ijenek kiizvetlen ininyitrisa alau l6tja el

a

tev6kenysdgdt
az 6poli$i igazgat6 szakmai feliigyeletet gyakorol a tev6kenys6ge felett

.
.

amunk6ltat6i jogokat az Elektrotenipia Csoport munkallrsai felett afoigazgat6
igazgat', az Spolasi igazgat6 6s az Elektrotenipia Csoport csoportvezetqie megosztva
gyakorolja
;
az Elektroteriipia Csoport munkatrirsainak hataskdrdt, feladatait ds felel6ss6g6t
r6szletesen a munkakdri leirrisaik tartalmazz6Lk
Felel6ssdg:

.

felel6s

a

hum6nus, lehet6sdgekhez k6pest legnagasabb

szintii

betegellattis

megszervez6sddrt.

.
.

felel6s a kezel6kben foly6 betegell6tas szinvonal66rt
felel6s a teftipiris munka hatdkony vigzds66rt, a tervek betartris6drt

3.3. Hidro-balneo Tenipia Csoport

Elv6gzi a termal gy6gymedence, Hevizi t6ffird6, termrlLl k6dfiirdti, iszappakolis, iszapfiird6,
srilyfiiLrd6, sz6nsavas fiird6, orvosi gy6gymasszi"s, viz alatti vizsugilrmasszazs kezrl6seket,
rdszt vesz a Int6zmeny tudomiinyos munk6j6ban ds az optim6lis betegutak kialakitdsiban ds
miikddtet6s6ben.

.

aHidro-balneo Tenipia Csoport csoportvezet6j6nek kdzvetlen iranyitisa alatt l6tja el a
tev6kenys6g6t
az ripol6si igazgatl szakmai feliigyeletet gyakorol a tev6kenysdge felett
a munk6ltat6i jogokat a Hidro-balneo Teriipia Csoport munkatiirsai felett a f6igazgat6,
az ripol6si igazgatl 6s a Hidro-balneo Ter6pia Csoport csoportvezet6je megosztva gyakorolja
(kisd. 5. sz. mell6klet)
aHidro-balneo Ter6pia Csoport munkalirsainak hatask6r6t, feladatait 6s felel6ss6g6t
r6szletesen a munkakdri leirasaik tartalmazzitk

.
.

.

Felel<is a humrinus, lehet6s6gekhez kdpest legmagasabb szintri betegell6tris megszervez6s6ert.

.
.

felel6s a kezel6kben foly6 betegell6tas szinvonalii6rt
feleltis a ter6pias munka hat6kony v6gz6s66rt, a tervek betaftisa6rt

3.4. Gy6gytoma Csoport

Ellitja az egy6ni 6s csoportos gy6gytom6t, viz alatti csoportos gy6gltomAt,

ergotenlpi6t,
szinvonalon,
munk6j6t a gy6gytom6szok 6nri'll6an, kdpzettsdgiiknek megfelel6 legnragasabb
zz orvos indik6ci6ja alapjiin a beteg aktuiilis 6llapot6hoz igaziftav6gzik.

.

a

Gy6gytoma Csoport csoportvezet6j6nek kdzvetlen ifiinyit isa alatt lada

tev6kenys6gdt
az ripol6si igazgat6 szakmai feliigyeletet gyakorol a tevdkenys6ge felett

.

el

a
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.

a munkriltat6i jogokat a Gy6gytoma Csopo( munkatarsai felett a frigazgati,

az

ripokisi igazgat6 6s a Gy6gytoma Csoport csoportvezet6je megosztva gyakorolja (l6sd. 5. sz.
mell6klet)
a Gy6gytoma Csoport munkaufusainak hatrisk6r6t, feladatait 6s felel6ss6g6t r6szletesen
a munkakdri leirasaik wtalmazzil*

.

Felel6ss6g:

.

felel6s a hatriskdr6be 6s felada&6r6be utalt feladatok ellluisridrt 6s v6grehajtrisriirt

3.5. Betegfelv6teli Iroda
Jo96ll6s:

.
.
.
.

Betegfelv6teli Iroda vezet<ijdnek kdzvetlen iranyitdsa alatt l6tja el a tevekenysdg6t
azorvosigazgat6 szakmai feliigyeletet gyakorol a tev6kenys6ge felett
a Beutal6 Bizottsiig elndke szakmai feliigyeletet gyakorol a tevdkenysdge felert
a p6nzugyi 6s szimviteli osztiilyvezet6 szakmai feliigyeletet gyakorol a tevdkenysege
felett a p6nziigyi-szi.rnviteli szab6lyoknak val6 megfelel6sdg tekintetdben
a munkaltat6i jogokat a Betegfelv6teli Iroda munkatiirsai felett a foigaz,gal6, az
orvosigazgat6 is a Betegfelv6teli lroda vezetde megosztva gyakorolja
Betegfelv6teli Iroda munkatiirsainak haklskdr6t, feladatait 6s felel6ss6gdt r6szletesen
a munkakdri leirrisaik tartalma zzil.k
a

.

Feladatok:

.

a

Intdzm6ny valamennyi fekv6beteg osztilyanak betegfelv6teli adminisztriici6s
iigyintdzds6t v6gzi, szoros kapcsolatban a fekv6beteg osarilyokkal 6s a beutal6 javaslatok
elbiraldset vd926 Betegfelvdteli Bizottsriggal
fogadja a beirkezo orvosi beutalasi dokumentrici6kat, elv6gzi a dokument6ci6s 6s
tartalmi el6irilsok ellen6rzdsdt
elvdgzi a be6rkezett orvosi dokumentiici6 el6k6szitds6t a Beutal6 Bizotts6g r6szdre
ki6rtesiti a betegeket a beutal6ssal kapcsolatos diintdsr6l
behivja az intdzetbe beutalt fekvSbetegeket
elv€,gzi a betegfelv6tellel kapcsolatos adminisztr6ci6t 6s a betegelhelyez6st
kiadjaabetegt6j6koaarissalkapcsolatosdokument6ci6t

.
.
.
.
.
.

Felelossdg:

.

felel<is a hatrlskdr6be 6s feladatkdr6be utalt feladatok ell6uis66rt 6s v6grehaj uis66rt

X.

TOFURDd

A

T6ffird6 m[ikdddsenek rendje jogszabrilyok 6ltal meghatiirozott, bels<i szabiilyo"lsa a
hiiairendben tiirt6nik.

4l

A T6fiid6 szewezeti fel6Pit6se

.

1

T6ffird6miiszakvezet6k
T6ffiLrd6 Ter6Pia

JegYellentirdk
T6tisait6k,ment6cs6nakosok

T6ffirdo miiszakvezettik

Hatrlskiirtik 6s feladatok:

.

szervezik, ilinyitjrirk

6s ellen6rzik az iranyitrisuk alatt all6

tev6kenysegit ds munkav6gz6s6t

.

a

kdmyezewddetmi vezet6vel egyiittrniikddve iigyelnek

karbantaruis6ra, fokozott v6delm6re

.

felel6s6k

a

hatdsk6riikbe

6s

feladatkitriikbe

a

munkavAllal6k
vizindv6nyzet

utalt feladatok ell6Lis66rt 6s

v6grehajuis66rt

T6ffird6 Ter6pia

.

aFestetics Fiid6haz munkauirsainak hatriskdrdt, feladatait 6s felel6ssdgdt rdszletesen a
munkakitri leirasaik tartalmazzik
a Festetics Fiird6hazban nyrijtott ter6pi6s 6s wellness szolgA,ltatasok biaosit6sa
szeps6g6polisi szolgaltat6sok v6gz6se, r6szvdtel e szolgdltat6sok nyujttis6ban

.
.

XI. SZALLODA
1.

A szi,lloda (Hotel Spa H6viz) szervezete

l.l.A

'.
.
.

szitloda (Hotel Spa H6viz) szervezeti fel6pitdse:
sziilodavezet6
6rt6kesites, recepci6
szallodai ter6pi6s rdszleg
szillodaikonyha, 6tterem (Platan Etterem)

1.2. Recepci6, irt6kesit6s

.
.
.

a recepci6vezet<i kdzvetlen ir6nyitasa alatt Litja el a tev6kenys6g6t
a szl{lodavezet6 feliigyeletet gyakorol a tevdkenysege felett

a

recepci6 munkatiirsainak hataskdr6t, feladatait

6s

felel<iss6gdt r6szletesen a

mnnkakitri leinisaik tartalmazzik
elkitja a szillodai szolgdltatrlsok 6rtdkesitdsdvel kapcsolatos feladatokat
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

kezeli a sz6llodai szobafoglalasokat, fogadja 6s visszaigazolja a foglalasi ig6nyeket
ertlkesitesi partnerek felkutatas6ban
r6szt vesz az
reszt ves z a szllodai marketing- 6s PR tervek elk6szit6s6ben
r6szt vesz a sz6lloda szakviisarokon 6s prom6ci6s utakon val6 kdpviselet6ben
informSci6kkal l6tja el a szallodiiba 6rkez6 csoportokat
a szobafoglaliisoklntiz6se kdr6ben kapcsolatot tart a szalloda partnereivel
karbantartja 6s frissiti az online foglalisi rendszereket
az drt6kesit6si asszisztens mellett kezeli a szobafoglalasi ig6nyeket
els6 kdrds panaszkezel6st vdgez, gondoskodik a kifogasok 6s panaszok elint6z6sdr6l
kiallitja a szillodai szolg6ltausok szirnlait, 6s ehhez kapcsol6d6an kezeli

ii

befizet6seket

I .3.

Szlllodai teriipias r6szleg

A szillodai ter6piris r6szleg szewezeti fel6pit6se:

.
.
.

szlllodai ter6pias r6szleg vezet6je
szillodai ter6pi6s r6szleg ftiorvosa
szallodaiterilpiasrdszlegegeszsdgiigyiszakdolgoz6i

.
.
.
.

ki.il6n rdszlegk6nt miiktidik
a szallodavezet6 kdzvetlen iranyitasa alatt l6tja el a tevdkenys6gdt
azorvos igazgato szakmai feli.igyeletet gyakorol az orvosszakmai tevdkenys6g felett
a szallodai ler6pias r6szleg munkaufusainak hataskdr6t, feladat6t 6s felel6ssdg6t
r6szletesen a munkakdri leirrisaik tartahnzzltk
elv6gzi az ambuliiurs fizet6 6s hotelszolgaiLltatrist ig6nybe vev5 fizetti jdr6betegek
szakorvosi--6s komplex fizioteriipias szakell6taset, terripiris szolgaltatrisok nyujtfu6t

.

I .4

.
.
.
.

Szillodai ter6piiis r6szleg vezet6je
ktizvetlen irrinyitasa alatt liitja el a tev6kenysdg6t
azorvosigazgat6 szakmai feliigyeletet gyakorol a tevdkenys6ge felett
az 6polisi igazgat6 szakmai feliigyeletet gyakorol a tevdkenysdge felett
hataskdr6t, ieladatat 6s felel6ssdgdt rdszletesen a munkakdri Ieirasa tartalmazza
a szrillodavezet6

Hatriskdrdk es feladatok:

.
szervezi, vezeti 6s feltgyeli a munkav6gzdst 6s a munkafolyamatokat
.
szervezi az orvosi vizsg6latokat 6s a ter6pias szolgaltauisokat
.
gondoskodik a sz6llodai ter6pids rdszleg betegregisztr6ci6s feladatanak ell6tis6r6l
.
gondoskodik a vend6gek 6s betegek id6beosztisrinak elk6szit6s6r6l
.
londoskodik az alapripolis elv6gz6s6r<il, a betegsztiks6gletek kiel6gitis6r6l.
gy6gysierel6sek elv6gz6s6r6l, es a diagnosaikus 6s tenipiris eljrirrisok lefol1tat6s6,r6l
.
javaslatokat tesz a sz6llodavezet<inek
.
irutrnui kdrd6sekben konzultrici6t folltat az orvosszakmai teriilettel
.
dtintds-el<ikdszit6st v6gez a szemdlyi 6s t6rgyai feltdtelek megteremt6se tekintet6ben
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.

engedely ezi az irilr]yilitrja alatt

6.,116

szervezeti egyseg munkaviiJlal6inak szabadsrigait 6s

t6voll6teit
kapcsolatot tart a betegekkel ds vend6gekkel a kuraszolgdltat6sok eredm6nyess6ge

I

erdekdben
FelelSssdg:

.

a felel6ss6g6vel kapcsolatos 6ltalanos rendelkez6seket az szMSZ 6. sz' mell6klete

tartalmazza
l6s7.sl6s66(
felel6s a szillodai teriipi6s r6szleg raktartinak szabrilyszerff miik6d6s66n 65
szakdolgoz6k
korszerii betegellatrisi tev6kenys6g biztositas66rt,
felel6s

.
.

a

a

tev6kenyseg6nek megfelel6 szakmai szinvonal 6rv6nyesiil6s66rt
ielel-6s a megielel6 kommunikrici6 kialakitasaert 6s megval6siuis66rt

.

.5. Szillodai dtterem (Platrin Etterem)

I

A szillodai 6tterem szervezeti fel6pit6se:

.
.
.
.
.

dtteremvezet6

konyhafiiniik
szak6csok

konyhai dolgoz6k, kisegit6k
felszolg6l6 szemdlYzet

JogdlLis:

.
.
.

az6tteremvezet6 kdzvetlen iranyitrisa alatt l6tja el a tevdkenysdgdt
a sz6llodavezet6 feliigyeletet gyakorol a tev6kenysdge felett
; pdnzugyi ds szrtunvlLli oszilyvezeto szakmai feliigyeletet gyakorol a rev6kenys6ge
felett a p6nztigyi-szirnviteli szabalyoknak val6 megfelel<isdg tekintetiben

.

;

mr.rifaltat6i jogokat aa szrillodai €tterem munkatiirsai felett

a foigazg*fi, a

szallodavezet6 6s az 6tteremvezet6 megosztva gyakorolja (lasd. 5. sz. melleklet)
aszillodai 6tterem munkatilrsainak hatask6r6t, feladatait 6s felel6ss6g6t rdsz]etesen a
munkakdri leirdsaik tartalmazz6k

.

Feladatok:

.

a
Szallodai Etteremben nyujtott dttermi szolgriLltatasok elldtasa 6s biaositdsa'
szii'llodai vend6gek ds kiils6s vend6gek 6tkeztet6se
a
.
a Int6zridny tiaemeltetds6ben miikdd6 biif6k mrikddtet6se kOzvetleniil kapcsol6dik
szillodai dtteremhez
1.6.

a

A szallodai dtterem szem6lyzete

Jo96lLis:

.
.

az 6tteremvezet6 kdzvetlen iranyit6sa alatt l6drik el a tevdkenysegtiket

a

munkaltat6i jogokat

a

sz6llodai ettelem szemdlyzete felett

a

szillodavezet6 6s az dtteremvezet6 megosztva gyakorolja (lasd. 5. sz. melldklet)

foigazgat6, a
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.

a szillodai dtterem szem6lyzet6nek hataskdret, feladatait 6s felel6ss6g6t r6szletesen a
munkakdri leirasaik tartalmazzik

XTl. AZIGAZGATAS SZERVEZETI EGYSEGEI, ALAPVETo FELADATAI

L

A min<isdgbiztosit6s szervezete' feladatai:

int6zrn6ny min6s6gbiztositassal 6sszefiigg6 feladatait az loigazgat6 irrinyitrisa
szervezeli egysegekndl
mellett miikdd6 min6s6gbiAosiUisi vezet6 v6gzi. Munk6jrlt
min6s6gbiaositrisi feladatok elldrtis6val megbizott orvosok ds szakdolgoz6k segitik' Szi.iks6g
esetdn kiils6 szaktan6csad6 ceg miikiidik kdzre a minosdgiigyi munkdban'

-

Az

a

rendszer miik6dds66rt
A minSsdgiigyi
-ve-iet6ivel
egys6gek

elUtrls szatmai

dsszhangb Nt v6gez. A TEAOR szerinti 8610-es fekv6-6s jal6beteg
irinyitlsAt az orvosigazgat6 6s az apolisi igazgat6 egyiittesen v6gezi.

Feladatok:

-

a min6s6giigyi vezet6 felel, melyet a szervezetet alkot6

Az Int6zmdny min6sdgbiaositrlsrival kapcsolatos el6k6szito, szervezl €s

vCgrehajt6

munka elv6gz6se, igY kiil6ntisen:
azorvosi 6J6po|isi munka min6s6g6vel kapcsolatban protokollok kidolgozisa, orvosszakmai 6s ripokisszakmai eljri.rasi rendek kimunk6l6sa
kdmyezew6delemmelkapcsolatosprotokollokkimunk6lasa
a diagnosaikai, terdpiris, laborat6riumi 6s ripolasi folyamatok dsszehangolasa
az int6zm6ny auditalasri.nak el6k6szit6se 6s v6grehajtisa.

-

-

2.

lnt€zeti jogflsz

Az lnt6zm6nyre vonatkoz6 jogszabrilyok alapjrin, a ftigazgat6 kdzvetlen ininyitrha mellett,
jog
kompetenciri,jrinak megfelel6en ellatja a felmeriil6 jogi ds igazgatrisi feladatokat. A
eszkbzdvel el6segiti azlntdzmdny miikdddsdnek eredmdnyess6gdt, kdzremflkddik a
tdrv6nyess6g 6rvdnyre juttatrlsdban.

3.

KdmyezewddelmiCsoPort

kdmyezetvddelmi csoportvezet6 ktizvetlen irrfuryitrisa alatt l6tja el a tev6kenysdgdt, a
K6myeiew6delmi Csoport munkatrirsainak hat6sk6r6t, feladatait 6s felel6ss6gdt rdszletesen a
m unkakdri leirrisai k trlaknazziil<

A

.

a

.

a

min6sdgbiaositasi rendszer kdmyezetv6delmi csoportra vonatkoz6 feladatainak
meghatiirozasa, i UauHta" iranyilisa a v6grehajUis ellen6rz6se, a kdmyezet iranyit.isi
rendszer (KIR) iizemeltetdse
.
gondoskodas a Intdzmdny kezel6s6ben l6v6 v6derd6 karbantartisar6l, a H6vizi-t6
Term6siewedelmi Teriileten a Kdmyezew6delmi feliigyel6sdg 6ltal elfogadott
term6szew6delmi kezel6si tervben foglaltak betart6sa

termdszew6delmi

6s

kdmyezetv6delmi szempontok drv6nyesitdse

Hdvizgy6gyffird<i 6s Szent Andrris Reumak6rhaz beruhrizisai 6s iizemeltetese soran.

4.

Marketing, PR

a
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Azlntdzmdny tevdkenysdgeinek 6s c6lkittizCseinek kommr.urikrici6s szakmai Li'mogatiis4
kiildnos tekintettel a Int6zm6ny himevdnek szakszerii menedzseldsere, az int6andnyvezetes
munk6j6ban felmeriil6 k6rd6sekben a hat6kony ddnt6s-el6k6szites keret6ben a szi.iksdges
kdmyezeti inform6ci6k biaositasa a foigazgat6 szi.rnai'ra'

Az in6zet PR 6s marketing projektjeinek megtervez6se, el6terjesztdse 6s vdgrehajtas4 a
szeqezet kommunikdci6s filoz6fi5jrlnak kialakitasa, kommunik6ci6s programok tervez6se,
szervezdse, r6szvetel a v6grehajtrisban, folyamatos visszacsatol6sa, 6rt6kel6s.

Kialakitja

a

Intdzm6ny marketing koncepci6j6t,

a kiils6 is

bels6 marketing cszk6ziik

rendszerdt.

5.

Kontrolling

Ellitja a Int6zm6ny mtktid6s6vel risszeffigg6 kontrolling feladatokat, a foigazgat| ini.Lnyit6sa
mellltt, ininyitja a vezet1i inform6ci6s rendszer tov6bbfejleszt6set 6s elv6gzi a gazdrilkod6s
eredmdnyeinek folyamatos elemz6sdt, 6rt6kel6s6t a hatdkonysdg, valamint az dsszeni 6s
takardkos gazd6lkodas biaosiuisa irdek6ben

.

felel<is az el6irt adatszolg6ltatrisok hatririd6re tiirt6n6 teljesitds6drt

6.

A

bels<i ellen6rz6s

Intdzm6nyben valamennyi vezet6 feladata az iltda irri,nyitott szervezeti egysdg
tevekenysdg6nek folyamatos ellen<irz6se. Ennek keretdn beliil ellenSrizni kell a szakmai
munka szinvon al6t, szzbiiyszeriis6gdt, az adminisztrativ k6telezetts6gek teljestil6sdt, a
dolgoz6k munkav6 gz6s6t.

Az

fbigazgat6 felhatalmazilsa alapjin az erre kijeliilt szem6ly vagy bizottsrig meghatiirozott
targykdrben vagy c6l 6rdek6ben ellen6rz6st foll'tathat'

A

Az intdzm6nyben a loigazgat6 kdzvetlen al6rendeltjekdnt bels6 ellen6r miikddik,

akinek
feladata, hatiskilre, jogkdre 6s felel6ss6ge jogszabily 6ltal r6szletesen meghatii'rozott. A bels6
ellen6r feladatat a munkakdri leitisa lartalmazza.

A

yait az

int6zrndny erre vonatkoz6 szabiiyzata
rartalmazz4melyben a feltrirt szab6lytalansrigok kezel6s6nek m6dj6t is szabrilyozni kell' A
szabrilyzatban kell rendelkezni az ellen6rz6s m6dszer6r6l 6s k<ivetend6 rendj6r6l.

bels6 ellen6rzds tov6bbi

7.

szab6l

Kdzponti iratkezel6s

Jo96lltis:

. a fiiigazgat6 kdzvetlen iriinyiuisa alatt l6tja el a tev6kenysdgdt
. a munk6ltat6i jogokat a kozponti iratkezel6s munkat il'sai felett a foigazgat6
gyakorolj a
o a kdzponti iratkezel6s munkatri,rsainak hatriskdr6t, feladatait 6s felel6ss6gdt r6szletesen
a

munkakdri leinisaik tartalmazzik
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Feladatok:

.

az lntezfx ininflras6val, miik6d6s6vel 6s tev6kenys6g6vel kapcsolatos beerkezS

6s

kimen6iratok6rkeztet6se,iratoknflvrintartrisrlnakvezet6se(iktat6s)
postai
iratok tovribbitrlsa, illet6kesnek tiirtdn6 bemutatasa, a n6vre sz6l6an 6rkez<i
kiildem6nyek postabont isra val6 bemutauisa
iratkezeldssel kapcsolatos feladatok ellatasa (nyilv6rtarlis'

.
.

elektronikus

iratkataszterek)
az Int6zeten beli.ili, es az lntdzel ds kiils6 szervek ktizdtti k6zbesit6s biztositrisa,
postriz6si, exPedi6kisi feladatok elv6gzdse, az ajrinlott 6s kdnyvelt kiildem6nyek
nyilv6ntart6sa
ellatasa, a tiirolt iratok meg6rzdse az irat tipusa szerint ir6nyad6
irattari tev6kenysdg-figyelembev6tel6vel,
szorosan egyiittrniik6dve az adaWddelmi
id6i

.
.

megO.zesi

o
.
.
.

felel6ssel,
iratok selejtez6sdvel kapcsolatostevdkenysdg

titkafsdgo kal, a szervezeti egysdgekkel, a szetezeti
egys6gek vezet6ivel, 6s az intdzm6nyi adawddelmi felel6ssel
twetenysdg6t az iratok kezel6s6vel, 6s az adatv6delemmel kapcsolatos mindenkori
jogszabilyi es bels<i szabalyzati rendelkezdsek alapjrin l6tja el
tavolldttik vagy akadalyoztat6suk esetdn a kozponti iratkezelds munkatarsai egymast
helyettesitik
szoros egyiittmiikiides

a

XIII.

GAZDASAGI, MUSZAKI, BERGAZDALKODASI

A

SZERVEZETI

EGYSEGEKALAPVETo FELADATAI

1.

MiiszakiGazdrilkod6si6siizemeltetesi osztaly:

osztaly az Int6zm6ny teljes miiszaki iizemeltet6si, az 6piiletek, gdpek, berendezdsek
karbantartris6;rt, iizemk6szs6g6Ert, a szem6ly- ds riruszillitasdrt, az energiaszolga[Etasdrt
1

.1.

Az

felel.
1.2.

-

Az osatitly alapvet6 feladatai:
anyagbeszerzds szerYez6se

iizemeltetdsi,karbantartisiszerz6d6sekel5kdszit6se
a frit6s, melegviz, energiaell6uis folyamatos biaositrisa
udvar 6s parkfenntart6s
szem6tszillit6s koordinaliis
bizonylatok ki6llit6sa
a selejtez6si. leltriri feladatok ell6t6sa
a telefonkdzpont iizemeltet6se
ak6rhaziszallitisifeladatokmegszervez6se
az inform6ci6s 6s portaszolgrilat miikddtet6se

P6nziigyi-szimviteli

ds Vagyongazdrilkodrlsi

osa6ly:
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2.1.

Az int€zn€rty szimviteli, penziigyi

feladatainak ell6tds6t a p6nziigyi 6s szfunviteli

osdily vegzi.

2.2.

Az

-

osz1Litly

alapvet6 feladatai:

az osztrily feladatkdr6be tartoz6 munkafolyamatokra vonatkoz6 szabillyzatok

elk6szit6se,

-

operativ pdnziigyi feladatok vdgz6se
kdlts6gvet6si koncepci6 6s a kdlts6gvetds tervezet6nek el6k6szit6se
tewezett bevdtelek beszeddse
a pdnzeszkdzdk kiadrisi eltiininyzatnak megfelel<i felhasmrilasa
kdnyvelds,szirnlarendelk6szitdse
kintl6vSsegekbehajtrisrinakkezdemdnyez6se,int6zdse
banki iigyint6z6s
h{zipdnAAr miikddtetese
kdlts6gvetdsselszembenikdtelezetts6gekteljesit6se
az allamhriatartrissal 6sszeff.igg6 szakmai feladatok v6gz6se
vagyonkezelt ingatlanok nyilvrintarUisa vagyonkezeldssel kapcsolatos jelent6sek

elk6szit6se, megkiilddse,

-

kdszletek,ulrgyieszkdzdkbev6telez6se,nyilv6ntartiisa
selejtez6s, leltarozls
negyed6ves, f6l6ves ds 6v vdgi beszirnol6 (m6rleg) k6szit6se, analitikus kimutatEsok

vezetdse

-

p6nzmaradvr1,r:ykimutat6skdszit6se
kdtelezetts6gvallalasok analitikus vezet6se, dv v6gi 6sszesit6se
likviditrisi es el<iiriinyzat felhaszn6lisi terv k6szitdse
AFe nyilvantartrls 6s bevall6s keszit6se

3.

Elehez6si osztaly:

3.1. Az intdzmdny elelmezdsi oszlrirlya gondoskodik a fekv6betegek dtkeaetdsdr6l, az itzemi
dtkeztetdsrol.
3.2. Az osztily alapvet6 feladatai:

-

az itzemi konyha mfikddtet6se
az 6lelmezdsi raktarak kezel6se, anyagnyilvrinta(6sok vezet6se
ak6rhiui betegek dtkeaet€se

klrhipzalmunkav6gz6sre ini.nyul6jogviszonybanrill6kdtkeztetdse
k6rhrizi rendezl'enyek soran vend6gliu6s
v6rad6 donorok elelmez6se
int6zm6nyen kiviili 6lelmez6si ig6nyek kiel6git6se, engeddly vagy szerz6d6s alapjan
a t6rit6si dijak beszed6se
6tkez6si jegyek kirillitisa
di6tis szolg6lat miikddtet6se

4. Informatikai Osztrily

-

az intezaneny szamit6g6pes rendszerdnek, adatkezelds6nek, adatszolg6ltatiisi6nak
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miikddtetese (egdszs6giigyi MedWorks rendszer valamint a T6fiiLrd6 bel6ptet6 rendszer
mrikddtetdse)
azintdznr6nyszitnit6g6peshal6zatrlnakkarbantartiisa
a rendszergazda feladatkiir ell6t6sa
a felhasznril6k betanitrisa
a felhaszn6l6k ellentirz6se
ah6l6zat iizemk6szseg6nek biaositisa
azadatszolg6ltatd'skoordin6l6sa
az inform6ci6 6s adatvddelemmel 6sszefugg6 feladatok ell6t6sa

-

5 . Bergazd6lkoddsi 6s munkaiigyi
5.1 .

-

osailly:

Az oszt6ly alapvet6 feladatai:

A kdzalkalmazotti, tovdbbri mris, munkav6gzdsre irrinyul6 jogViszonyokkal dsszeftiggti
munkaiigyi feladatok elv6gzdse'
A dolgJzok b6rkifizet6s6hez sziiksdges adatok begyiiLjtdse, szirnfejtdse, a kilizet6shez

sziiksdges adatszolgelhtas elvdgz6se.

-

A dolgoz6k szabads6gri.naknyilvrintart6s4 szimfejtdsbet6rt6n6 megielentetese.
Megbizisi dijak, vrillalkoz6i dijak szAmfejtese, kifizet6sr6l val6 gondoskodtls.
Megbiz6si izerz6d6sek, v6llatkozisi szerz6desek analitikus nyilv6ntartrlsa'
Munkandlkiiliek foglalkoztauis6b6l ad6d6 b6radatok kdzldse Munkaiigyi Kdzpont fel6.
polg6ri szolgrilatoiok foglalkoztatrisrlb6l ad6d6 kdlts6gek ktizl6se Munkaiigyi
Kdzponti fel6.
Onk6ntesnyugdijbiaositrisibefizet6sekint6z6se.
iLrak fel6 tdrt6n6 befizet6s lebonyolit6sa'
Mag6n-nyugdijpdnzt
-ielv6tele,
a felvdtelhez sziiks6ges okmrinyok alapjan kinevez6sek
U.i iolgoz6l
elk6szit6se, besorol6s meg6llapitisa.
Kitzalkalmazotti logviszony megsziintet6se, dolgoz6 leszamoltatas4 munk6ltat6i
igazolas elk6szit6se.
A munkaiigyi szimit6g6pes progmm adatainak naprak6sz felt6lt6se. T6voll6v6k

-

-

jelentdse szakfeladatonk6nt 6s kifizet6helyenk6nt.
adatszolgaltatiis a tdrvdnyeknek megfelel6en hatri,rid6re a tri.rsadalombiaositasi
igazgat6srigrak rre-it6g6p.. kapcsolat alapjam. Nyugdij el6kdszit6s 6s nyugdij ig6ny6nek
tJUoiyotitala, csa6di pOtiek ig6nyl6s, anyas6gi segely, sziil6si szabads6g, GYES, fizet6s
n6lkiili szabads6g nyilvrintartas4 elszirnolasa'
Id6szakos bdr- 6s ldtszdmra vonatkoz6 statisztikak elkdszit6se'
Eves ad6igazot:isok elkeszitdse 6s kiadrisrinak bonyolitasa'
Dolgoz6k r6sz6re igazolasok kiadasa.
Szem6lyi juttatrisok 6s l6tszdm el6irri'nyzatok k6ltsdgvet6si tervez6se'
A szemdlyi juttatrisok 6s j6ruldkok, ldtszdmok el6ir6nyzati felhasznal6srinak nyomon

-

fS

-

kdvet6se, jelentdsek k6szit6se.

6.

A

gazdasdgi ddntdshozatal

fiibb szabrl'lyai:

Az \rrtezrneny a kdltsegvet6si intdzmdnyekre vonatkoz6 jogszabrilyok szerint gazdalkodik. A
ddnt6seket a fenntart6 utasitasainak megfelel<i m6don kell el6kdsziteni.
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A

d6ntdshozatalt megel6z6en le kell folytatni a jogszabrily, intdzrn6nyi vagy fenntart6i
kdzbeszerz6sre
a
szabiiyzzt altd el6irt egyeztet6seket. Be kell tartad
vagyongazdalkoddsra vonatkoz6 eloirrisokat.

a

A ddnt6si folyamatban

a

is

jogszeriisiget, az dsszeni gazdalkoddst ds a min6s6gi betegell6ttis

szempontjait kell el6tirbe helyezni.
Feladatkdr6nek elliitrisa soriln figyelembe veszi az intdzmeny finanszirozisiival dsszefiiggti
jogszabrilyi rendelkez6seket, valamint az OEP 6s a MEP el6irrisait, a fenntart6 el6ira6ait.

A

gazdrilkodris, a szimvitel, a bizonylati rend szab6lyait, tov6bbd a feladat ell6t66nak az
intdzm6ny kiadrisait, bev6teleit befolyrisol6, a gazdrllkodas el6ir6nyzatok keretei kdzdtt
rartdset biztosit6 felt6tel- ds kdvetelmdny rendszer6t, folyamatiit, kapcsolatrendszerdt, tov6bb6
a kdtelezettsdgv6llal6sok cdlszenisdg6t megalapoz6 elj:i.rast 6s dokumentumai lartalmi./. az
intdzm6ny gazd6lkodrissal kapcsolatos szabiiyzatai, valamint a gazdasrigi szervezet itgyrendje
16szletezik.

xIV.
AZ INTEZMENY SZABALYZATAI

-

S SZ Sug6rv6delmi szabAlyzal

SZ-03 Adawidelmi szabillyzat
SZ-04 Bels6 ellen<irzesi szzbiiyzat
SZ-05 Ark6dex
3Z-06 Elelmezesi szabitlyzat
SZ-07 Ertdkeldsi szabhlyzzt
SZ-08 Selejtezdsi szabilyzat
SZ-09 P6nzkezeldsi szabAlyzat
SZ-l0Es6lyegyenl6sdg
SZ-1 I K6zbeszerzdsi szab{lyzat
SZ-12 Leltrirozasi szab{lyzat
SZ-13 Infekci6 kontroll kdzikdnyv
SZ-14 SziLrnviteli politika
SZ-15 Javadalmaziisi szabilyzzt
3Z-16Eljarastelefonhasznrl.latr6l
SZ-17 Betegfogadrisi-felveteli szakmai szabilyzat
SZ-18 Gy6gyszerkezel6si utasitas
SZ-l9lnformatikai szab{lyzat
SZ-20 Titokv6delmi szabailyzat
SZ-23 Uzemeltetdsi szab6lyzat Fedett 6s T6
SZ-24 Panaszkivizsgii,liis szabhly ozisa
SZ-25 Miiszaki tev6kenys6g szab{lyoz{sa
32-26 Orvosi iigyeleti szabilyzat
SZ-27 Elelmez6si szab6lyzat Hetes hriz
SZ-31 Szabiiyzat kiiz<is elhelyez6sr<il
SZ-32 ParkoLisi, g6pkocsi behajt6si szabiiyzat
SZ-34 Panzi6 jellegii szolg6ltatris
SZ-35 Munkav6delmi szabiiyzat
5Z-36Tiizledelmi szab6lyzat
SZ-38 SzolgriLlati [akrisok b€rlete
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-

Apoldsi szabrilyzat
G6pjirmii iizemeltetesi szabii{yzat
Onkdlts6gszfunilils szzbllyzal
Doh6nyzisi szabAlyzat
Kdtelezetts6gvrillalisi szzbiiyza
Szirnlarend
Vagyonnyilatkozztteteli szzbAlyzat
Gazd6lkodrisi szabiiyzat
Sz-4SKdzalkalmazotti szabilyzat
Hulladdkkezeldsiszab6Llyzat
Kdmyezew6 delmi szabilyzat
Ktiz6rdekii adatok nyilviinossagra hozatal6r6l sz6lo szzbilyzat
SZ-40
SZ-41
SZ-42
SZ-43
SZ-44
SZ-45
5Z-46
SZ-47

Jogszabalyi el6irris, illetve a szzbilyozis sziiLks6gess6g6nek felmeriil6se esetdn a foigazgatf a
felsoroltakon kiviili szabrilyzat kiadr6srira is jogosult.

5l

xv.
ZARO RENDELKEZESEK

|.Azegyesszervezetiegysdgek,oszuilyok,r6szlegek,jri'r6beteg-.szakr.endel6sek'a

-szillod4
valamint az iigyelet-k6szenldt ellatAsanak rdszletes
T6ftird6, a rn'iszaki OszUily a
szab lyait az int6zm6ny tov6bbi szabitlyzalzi 6s a hrizirend hatri.r ozzik meg.

2.Afoigazgal6kdzvetlenalrirendelts6g6betartoz6kdzalkalmazottakvagymas
rnu**egrerrl ir-ri.,nyul6 jogviszonyban 6ll6k jogait, k6telezetts6geit munkakdri leirdsuk vagy
feladatleiriisuk s zabiiY ozza.
jellege, az
Miikitd6si Szabdlyzatban rdgzitett szakrendel6sek szirna 6s
v6ltozas6val 6rtelemszenien
rigyszamok 6s 6raszamok az int6zn6ny miik6d6si enged6ly6nek

3.

A Szervezeti

6s

m6dosulnak.

HATALYBALfP6S
H6vizcv6wfiird,6 6s Szent Andrds Reumak6rhiz Szervezeti 6s Miikiid6si
belyrfitaL Atlami Eg6szs6giigri Ell6t6 Kiizpont - mint az Int6zm6ny fenntart6i
jogai grakorlSsfra kijeliilt szen - j6v6ha yr{sa napjin l6p hatflyba'

A
ir

igazgato, illetve az 6ltala kijeldlt szemilyek
Szabiiyzzt eredeti p6ld6ny6t a gybgyintdzet
ezlseil az 6rintettekkel munkadrtekezleteken
6lybal6p6st k6vet6en a bels<i inlbrmatikai
hdl6zaton is olvashat6.
A Szabrilyzat ismerete minden dolgoz6 munkakdri kdteless6ge, ezeft az adott bels6

szervezeti egysdg vezet6je kdteles a szabllyzatba
dolgoz6knak biaositani.

az 6lland6 betekintds jog6t

a
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A

Szervezeti

6s Mflkiid6si

Szabdlyzat hatdlyba l6p6s6vel eryidejiileg

korribbanj6vrihagrott SZMSZ hatdly6t veszti.

Dr. Kvarda Attila
foigazgat6

u

oE
E-.5

,}:E
i g6
f,>
CJ

N

g

I

.
a

-,!

t

Er

<q
Ets cts E3
o!
g (.,
@

!

!-*

qi
(9

