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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.

