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l./

RENDELEKEZESEK ES BEvEZET6

szaeAryoK

A szewezeti 6s mtikdddsi szabdlyzat ce\a 6s hat6lya

Jelen Szervezeti 6s Mtikdd6si Szabiiyzat (a tov6bbiakban: SZMSZ) ahatilyos jogszab6lyok 6s

normativ tartalmri rendelkez6sek el6irdsai szerint k6szi.ilt. Rendelkez6seit a mindenkori
hat6lyos jogszabdlyokkal dsszhangban kell alkalmazni, tartalma nem lehet ellent6tes
jogszabillyokkal, az Intezmenyi alapvet6 dokumentumokkal, nem vonhat el jogszabitly 6ltal
biztositott jogot 6s nem sztikitheti a^, kiv6ve, ha jogszabdly erre felhatalmazList ad.

Az SZMSZ celja, hogy rtigzitse a HevizgyogyftirdS 6s Szent Andr6s Reumak6rhaz (a
tovribbiakban:lntezm5ny) adatait 6s szewezeti fel6pft6s6t, avezetok6s alkalmazottak feladatait
6s jogktirdt (hatAskoriiket, feladataikat 6s felelSss6gtiket r6szletesen a munkakdri leir6saik
tartalmazzirk),azlntezm6nymrikrid6s6nekalapvet5szabdlyait.
A jelen SZMSZ hatillya kiterjed az Intdzmdny valamennyi szervezeti egys6gdre, vezetoj6re,
munkav6llalojdra, az Int6zm6nnyel szerzoddses jogviszonyban all6 munkatarsakra,
szervezetekte, valamint az lntezmeny szolgiitatisait ig6nybe vev6kre, tertilet6nek,
helyis6geinek 6s l6tesitm6nyeinek hasznil6jitra.

2./
N6v:

A Hdvizgy6gyftirdS

6s Szent Andr6s

Reumak6rhizlntlzmlnyi alapadatai

Hevizgy6gyflird6 6s Szent Andr6s Reumak6rhaz

Sz6khely:
8380 Hdviz, Dr. Schulhof Vilmos s6tany 1.
Levelez6si cim:
8380 H6viz, Pf.: 1 1 1.
Statisztikai sziimjel: 15813729 - 8610 - 312 -20

3.1 Az alapit6s id6pontj a, az Alapft6 okirat kelte, szima:
Az alanitfs iddpontia: 2013. mfrcius 29.
2013. mdrcius 29.
2014. szeptember 10.

II

41377-1012014/JOGI

Az alapitdsr6l rendelkezb jogszablly:2013.6vi XXV. tv.
A Hevizgy6gyflird6 6s Szent Andrds Reumak6rhriz Nonprofit Kft. (Cg.20-09-069657,
ad6sziim: 22100012-2-20) 2013.6prilis 1-j6n a fekv6beteg-szakellit6 6s egyes fekv6beteg
szakelltit6hoz kapcsol6d6 egdszs6giigyi h6u6rszolgiitatist nffit6, 100%-os rillami tulajdonban
16v6, valamint azok 100%-os tulajdon6ban levo gazdas6gi tarsas6gok riltal ell6tott feladatok
ktizponti kcilts6gvetdsi szervek iitali6tvetel6r6l, valamintazezzelkapcsolatos elj6r6si k6rd6sek
rendez6s6nil s2616 2013.6vi XXV. tv. (Etigt. tv.) 6rtelm6ben a t<irv6ny erej6n6l fogva szrint
meg. Az Eiigt. tv-ben szabdlyozottak szerint a 100%-os 6llami tulajdonban levo gazdasdgi
tiirsas6g 6ltal ell6tott feladatokat a megsztin6st k<ivet6en a kolts6gvet6si szerv veszi trt.

A megsztint tarsas6g a feladat 6tv6tel6nek id6pontjdban fenn6ll6 jogainak 6s k6telezetts6geinek
jogut6dl6sdr6l az Etigt. tv. 3. $-a rendelkezik. A feladat 6tv6tel6nek id6pontj5barr- az Etigt. tv.
3. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak kiv6tel6vel - a t6rsasSgnak valamennyi joga 6s kcitelezetts6ge
tekintet6ben j ogut6dj a a kdltsdgvet6si szerv.

I

E

4.t Az Alapit6 6s inlnyit6 szerv neve: Emberi Er6forr6sok

Miniszt6riuma (1054

Budaoest. Akad6mia u. 3.

5.1

Fenntart6 6s k6z6pirfunyit6 szerve: Attami Eg6szs6giigyi El16t6 Kdzpont (1125
Budapest, Di6s arok 3.)

6.1
7.1

Statisztikai szrlmjel: 15813729-8610-312-20
Banksz6mlaszitm: Magyar Aflamkincstar

10049006-00333087- I HU50 1004 9006 0033 3087

00000000
8.1

I

0000 0000

Azlntlzmdny jog6ttrisa, gazdfikodds6nak alapelvei, enged6lyezett l6tsz6mkerete:

Intdzmdny a vagyoni jogok 6s kritelezetts6gek tekintet6ben - a 2013. 6vi XXV. tv.
rendelkez6sei folyrln - a Hevizgy6gyfiirdS 6s Szent Andr6s Reumak6rh6z Nonprofit Kft.
jogut6dja.

Az

On6ll6an gazdilkod6 k<ilts6gvet6si szerv, eloirfnyzatai felett teljes jogkdrrel rendelkezik. Az
eloirfunyzat feletti rendelkez6si jog gyakorliisiival kapcsolatos k6rddsekben a ktilts6gvetds
v6grehajt6s6nak 6ltalanos szab6lyai, illetve az idevonatkoz6 re6 ir6nyad6 t<irv6nyi el6irdsok 6s
rendeletben foglaltak szerint, valamint az irtnyitl 6s kdz6pirdnyit6 szerv utasit6sai alapjdn j6r
el.
0n6116 sz6mviteli

politikat alakit ki

6s

elk6sziti ahozzitkapcsol6d6 szabdlyzatokat.

Kialakftja a bels6 ellen6rz6si rendszer6t 6s a folyamatba 6pitett elSzetes 6s ut6lagos vezet6i
ellen6rz6st.

A

vonatkoz6 jogszabalyokkal cisszhangban meghatitrozza kozbeszerzlsi elj6r6sai

el6k6szit6s6nek, lefolytat6s6nak rendj 6t.
P6nzkcilcsdnt nem vehet fel, kezessdget nem vfllalhat,6rt6kpapirt, v6lt6t nem bocs6that ki 6s
nem fogadhat el.

Lizing 6s faktoring iigyletekben nem vehet r6szt.
Gy6gyfi.ird6 [a kcitelezo eglszs6gbiztosit6s ell6tiisair6l sz6l6 1997. 6vi
vdgrehajt6s 6rol szol6 21711997 . (XII. 1.) Korm. rendelet 1. $ (2) a) pontja)

LXXXil.

Kcizfiird6, gy6gyiszati szolg6ltat6sokat nyujt6 fiird6 [a krizfiird6k l6tesit6s6r6l
sz6l6l2l11996. (V[. 24.)Korm. rendelet 1. $ (2) bekezd6s c) pontja]

tdrvdny

6s mrikdd6s6r61

Termdszetes fi.irdShely [a term6szetes fiird6vizek min6s6gi kdvetelm6nyeir6l, valamint a
term6szetes flird6helyek kijel<il6s6r6l 6s iizemeltet6sdr6l sz6l6 7812008. (IV. 3.) Korm. rendelet
2. $ b) pontjal

6

Szrllloda [a sz6ll6shely-szolgriltat6si tev6kenys6g folytatrisSnak r6szletes feltdteleirSl 6s a
sz6ll6shely-iizemeltet6si enged6ly kiad6srlnak rendj6r6l sz6l6 23912009. (X. 20.) Korm.

rendelet2$c)pontja)

9.1

AHevizgy6gyfiird6

6s Szent Andr6s

Reumak6rhlzszewezet6nektagol6d6sa, azelLdtott

feladatnak megfelel6en:

A

bete gell6t

is

szew ezete

Fekv6beteg oszt6lyok:
Aktiv Reumatol6giai Oszttlly
Mozg6sszervi Rehabilittici6s Interuiv Oszt6ly

Jrlr6beteg ell6t6s:
Szakrendel6sek

Gy6gyszertiir:
Intezeti gy 6 gy szertitr
Krizforgalm t gy 6 gy szertir

Diagnosztikak:
ODM laborat6rium
R<intgen 6s UH Diagnosztika

Az igazgat6s szervezete
Foigazgat6:
Gazdasdgiigazgat|
Orvos igazgat6
Apol6si igazgat6
lntezeti jogitsz
Min6s6giigyi vezetl
Bels6 ellenSr
Titkrlrsrig
Marketing
Kdrnyezetv6delem

A gudas{ryi-miiszaki ell6tls

szew ezete

Gazdasdgilgazgatl:
G azdasigi lgazgatli Titkrirsdg
P 6nzigyi-, Szrlmviteli-, 6s Vagyongazd6lkod6si
Elelmezdsi Oszt6ly
Hum6npolitikai 6s Bdrgazddlkod6si Osztdly
BeruhrizSsi 6s Fejleszt6si Osztrlly
Mriszaki, gazdirlko ddsi 6 s Uzemeltet6 si C soport
Energetika 6s Gondnoksrlg Csoport
SzSlloda szewezete:

O

szt6ly

Sz6llodavezet6
Ert6kesit6s, recepci6
Sz6llodai ter6pi6s rdszleg
Sz6llodai 6tterem

T6fiird6

szetvezete:

T6flird6 vezeto
T6fiird6 mriszakvezetSk
Jegyellen6r<ik
T6tisztit6k, ment6cs6nakosok
Ter6pia

I Az intezmeny foigazgat6ja, gazdashgi igazgat6ia:
Az intezmeny 6l6n az iianyit6 szew iital megbizott foigazgat6 eI. A foigazgat6 felett a
munk6ltat6i j ogkdr gYakorl6j a
a kinwez6s vagy megbizds 6s felmentds vagy a megbizirs visszavoniisa, illetve k<ilts6gvet6si szirv eset6ben, ha a vezet6vel a Munka Torv6nykonyve vezet6 6ll6sri
munkavrillal6ra vonatkoz6 rendelkez6sei alkalmazds6val munkaviszonyt kell l6tesiteni a munkaviszony l6tesit6se 6s megsziintet6se tekintetdben az egdszsegigyert felel6s
I 0.

miniszter,

egy6b munk6ltat6i

jogok

gyakorlfustra

az Allami Egdszs6gtigyi E[At6

Kozpont

foigazgat6ja j o go sult.

A

gazdashgi igazgat6 felett a munk6ltat6i jogkor gyakorl6ja

megbiz6s 6s felmentds vagy a megbizits visszavon6sa, illetve k<ilts6gvet6si szerv eset6ben, ha a vezet6vel a Munka Tdrv6nykdnyve vezet6 61l6sri
munkav6llal6ra vonatkoz6 rendelkez6sei alkalmazhs6val munkaviszonyt kell l6tesiteni a munkaviszony l6tesit6se 6s megsziintet6se tekintet6ben az egdszsdgiigy6rt felelSs
miniszter,
(1) bekezd6s e) pontja alapjtn a gazdasilgi vezeto tekintet6ben a diiazfls
azE11rv.155. g-azA[ami
Eg6szs6gtigyi El16t6 Kdzpont foigazgatfl6nak hat6skdr6be
megiilapititsa

a kiievizds vagy

tartozik,
az egyeb munkriltat6i jogok gyakorl6saraazlntdzmlny ft5igazgat6ja jogosult."

A fekv6beteg oszt6lyok 6l6n osztiiyvezet6 f6orvosok, az egydb oszt6lyok 6l6n oszt6lyvezetok
61lnak.

7l.l Az int6zmdny k6pviselet6re jogosult:
Azintezmenyvezet6jeesaziitalameghatalmazottszem6lyek.

l2.l

Azint6zm6nY tiPusa:

Klrhdz
13

a

.

I Az intezmenY kdzfeladata:
Az egesziegiigyr6l sz6l6 1997. 6vi CLN. tdrv6ny alapj(n, ell6t6si teriilet6re kiterjedoen
j6r6- 6s iekv6betegek diagnosztikus 6s ter6pi6s szakorvosi ell6t6sa, rehabilit6ci6ja 6s

kdvetdses gondoz6sa'

l4.l

Ak6rh1zalaptev6kenys6g6nek kormrinyzati funkci6k szerinti besorol6sa:

1 4030
0s4020

Termdszettudomiinyi, mriszaki alapkutatils
V6dett term6szeti teniletek 6s term6szeti 6rt6kek bemutatiisa, meg6rz6se
6s fenntartiisa,
Kdrnyezetv6delemmel kapcsolatos alkalmazott kutatds 6s fej leszt6s
Jrlr6bete gek gy6 gyit6 szakelli*dsa
Jrir6betegek rehabilitrici6s szakel ldtisa
Eg6szs6grigyi laborat6riumi szolg6ltatiisok
K6palkot6 diagnosztikai szolg6ltat6sok
Fizikoter6pi6s szolgriltatds
Terripi6s c6hi gy6 gyfi.ird6-, 6s kapcsol6d6 szol griltatdsok
F ekvdb ete gek aktiv el I iitris a szal<k6rhinakban
B entl ak6so s e 96 s z s 6 giigyi rehab i I itric i 6 s el Llt6s szal<korhizakb an
orvo s - 6 s n6 v6rszil 116, ho zziiarto z6i sziilfts fenntartiisa, iizemeltetd se
Szabadid6s park, flird6 6s strandszolg6ltat6s
Fels6fokri v6gzetts6gi szintet nem biztosit6 k6pz6sek

0

0s50 1 0

072210
072220
07242A
072430
072450
072460
073210
073230
0760s0
081061
0930 I 0

a.l

A koltsegvetesi

szerv alaptev6kenysdg6nek szakdgazati Sllamhaztart6si rend szerinti

besorolasa:
86

1

000 Fekv6beteg-ell6t6s

I 5.1 Gazdalkodrisi jogk<ir:

Ellirinyzatai felett teljes jogktirrel rendelkezo, cinrill6an gazdiikod6 k<ilts6gvet6si szerv. Az
eloitirnyzat feletti rendelkez6si jog gyakorlSs6val kapcsolatos k6rd6sekben a krilts6gvet6s
v6grehajt6s inak iltallnos szabillyai, a red irinyadS jogszabitlyi el6iriisok, alapit6i 6s fenntart6i
utasitilsok szerint jar el.
A gazdrilkodrisi jogk<ir6ben elkitand6 feladatokat illet5en, az oniil6an gazddlkod6 int€zm1ny
sz6mviteli politikrij:iban 6s szabiilyzataiban foglaltakat kell alkalmazni.
Ellen6rz6si rendszer6nek kialakitirsdr6l, annak megfelel6 mtikrid6s6r6l az dnallo intezmeny
vezetbje gondoskodik.

16.l Yallalkozitsi tev6kenys6get m6dositott kiad6si el6ir6nyzata 65 Yo-ifi meg nem halad6
mdrtdkben folytathat.
17./ Azintdzmeny aziitalinos forgalmi ad6nak alanya.
Ad6szirm:

158

t3729-2-20

Rendszeresenvdgzettvillalkozdsi tev6kenys6gek: Vrfllalkoz6si tev6kenys6g 900090.
9604 Fiz*u kdz&zetet javit6 szolgriltat6s
5510Sz6llodai
szolgilltat6s
s630
Italszolg6ltat6s
5629
Egydb
vendd glfutas

5590 Egydb szenashely szolgaltat6s
5221 Szftrazfbldi szallitast
szolgitltatas

kiegds zito

9

18./ Kezeli 6s haszn6lja
szerint.

l9.l Az intezmeny

a szitmirahasznilatra iiadott vagyont, a vagyonkezeloi

szerzodds

alapvetS feladatai:

Ell6t6si teriilet6n feladata ajaro- 6s fekv6betegek diagnosztikus 6s terilpiSs szakorvosi ell6tiisa,
rehabilit6ci6ja 6s kovetdses gondoz6sa, ennek keret6ben fekvSbetegek aktiv 6s kr6nikus
ell6t6sa, rehabilit6ci6ja,j6r6betegek gy6gyit6 6s rehabilit6ci6s szakell6tSsa 6s egynapos e1l6t6sa
az egydn gy6gykezel6se, 6letvesz6ly elh6ritfsa, amegbeteged6s kcivetkeztdbenkialakult 611apot
jav itdsa y agy a tov6bbi dllapotroml6s me gelozd se c61j 6b61.
A beteg-beutal6si szabhlyz6kbarr, az Eg6szs6gbiztosit6si Penzttxral kdtdtt szerzodds alapiirn
meghatdrozott tertileten a lakoss6gkorhazi fekv6beteg 6s jar6beteg szakell6t6sa, szakorvosi
konlilium nyfjt6sa, tan6csad6s. Eg6szs6giigyi dolgoz6k kepzese, tov6bbk6pz6se, szakmai
kapcsolattartds az otthoni 6pol6st vegzo szervezettel.

Az Intezmdny az alapkutat6st, valamint klinikai tudom6nyos kutat6si tev6kenys6get vdgez

a

reumatol6gia, a rehabilit6ci6 6s a fizioter6pia teriilet6n, szoros egytittmtiktid6sben magyar 6s
nemzetkozi szew ezetekkel.
Azlntezmeny feladata a gy6gyfi.ird6- 6s komplex eg6szs6gturisztikai szolgitltatitsok ell6t6sa.
Azlrfiezmeny a korny ezet- es term6szetv6delem teriilet6n a kovetkez6 feladatokatliltja el.

.

Mtik6dteti 6s tizemelteti, s p6nziigyi lehetSsdgei ftiggv6ny6ben fejlesdi azlnt1zm€ny
kezel{s6ben,haszniiat6ban l6vd vagyont6rgyakat, term6szeti er6forrSsokat
.
Gondozza, mrikddteti 6s iizemelteti a Hdviz-gyogytavat, annak mitirgyait, a
termrilkutakat 6s termflvizrendszert, a v6derd5t, valamint a kapcsol6d6 egy6b 6pitm6nyeket,
valamint gondoskodik a gy6gyviz min6s6g6nek megSrzdserol.
.
Efat3 a a jogszab6lyban reszere megfogalmazott, a Hevizi-to term6szetv6delmi teriilet
kezel6s6b6l ad6d6 feladatokat.
Alapfeladat6t a fekv6beteg oszt6lyok, szakrendel6sek, a diagnosztikai oszt6lyok 6s a gazdasiryimriszaki el16t6 szolg6latok tev6kenys6g6n kereszttil l6tja el.

20

.

I Az alaptev6keny

s6

get me ghatir oz6 j o g szab rilyo k :

. 6vi CLIV. tv.az egeszs6gtigyr6l
1997. evi LXXXIII. tv.a kotelez6 egdszs6gbiztosft6s ellSt6sair6l
2003.6vi LXXXIY tv.azeg6szs6gi.igyi tevdkenys6g v6gzds6nek egyes kdrd6seir6l
1997

2l I Az intezmeny kapcsolatrendszere :
Azintdzet kapcsolatot tart fenn ktikinosen:
- Az irinyit6, k<iz6pir itny it6 szerwel
-HevizV6ros Onkormrinyzat Kdpviselo-testtiletdvel, annak bizottsdgaival
PolgrirmesteriHivatalirval,irttlzm6nyeivel
- Teriileti ell6tris szerint 6rintett dnkorm6nyzatokkal 6s polg6rmestereikkel
- Orsz6gos Tisztif6orvosi Hivatallal
- a Nemzeti Eg6szs6gbiztosit6si AlapkezelSvel,
.

6s
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- Magyar Orvosi Kamara szervezeteivel
- Keszthelyi Rend6rkapit6nysrig Hev izi Rend6rors6vel
- Az e glszsd gti gyi tdr sintezmdnyekkel, val amint
eg6szs6grigyi tevdkenys6get v6gz6 egy6ni- 6s t6rsas vrillalkoz6kkal
- Az egdszsdgiigy tertilet6n mtikdd6 alapftv6nyokkal, egyhini szervezetekkel

22.1

Min6s6giranyitds

AHevizgy6gyftird6 6s Szent Andr6s Reumak6rhiu az ISO 9001:2008 min6s6giigyi valamint

az ISO 14001:2004 k<irnyezetirdnyitirsi rendszer szerint mrikddik megfelelve a Magyar
Egdszs6giigyi Ell6trisi Standardok (MEES) krivetelm6nyrendszer6nek.

A

(III.5.) EMMI rendelet 5. $ (2) bekezdds elSirrisainak megfelelSen, a helyi szakmai
ell6t6s szabhlyozo dokumentumok (FekvSbeteg elliitiis, J6r6beteg ell6t6s, valamint Apolisi
szabiiyzat) a min6s6giigyi rendszerbe be6pit6sre keriilnek.
1812013.

II.

AZ INTEZMENY

VEZETESE

1. r'6rcazcaro
Azlntdzet egyszemdlyi felel6s vezetdje afoigazgat6. Helyettesit6se
irtak szerint t<irt6nik.

a

jelen Szabdlyzat IV. 4.

5. pontjriban

1.1.

Fbigazgat6 feladatai, hat6sk<ire, jogkrire

1.1.1.

Az

Alapit6 Okiratban meghatinozott eg6szs6giigyi alaptev6kenys6g ellit6s6nak

a

biztosftrisa, az Intdzmdny rendeltet6sszeni mtik6dtet6se.

1.1.2. Az orvos igazgat6,6polisi igazgatl, gazdasiryi igazgato, valamint a kcizvetlen irinyitisa
al6 tarto z6 szerv ezeti e gy s 6 g ek tev6kenys d g6nek k iny itisa 6 s ko ordin6lis a.
1.1.3.

Az

int6zm6ny ktilts6gvet6si, fejleszt6si-beruhdzdsi terv6nek elk6szfttet6se

6s

j6v6hagyrisa.

1.1.4. Az intdzm6ny ds az Egdszsdgbiaosft6si Penz;ar kciz<itt megkcitend6 finansziroz6si
szerz6d6s el6k6szft6se 6s a szerzodds megkrit6se.

1.1.5. Gondoskod6s

az

intezmeny vagyonkezelds6ben

l6v6 vagyon

rendeltetdsszeni

haszniiatinol.

1.1.6. Munkav6delmi, katasztr6fa6s polgriri v6delmi feladatok irfuyitfusa.
1.1.7. Kapcsolattart6s M intezmeny mrik<iddsi teriilet6n l6v6 lakossrig kdpviselSivel,
cinkormiinyzatokal, tisztiorvosi szolgrilattal, eg6szs6gbiztositrisi penztdrral 6s
6rdekk6pviseleti szervekkel,

saj

t6val,

eg6 szs6 gtig yi

szolgiiatokkal.

1.1.8. Azintezmlny Szervezeti 6s Mrikdddsi Szab6lyzatdnakelk6szit6se, Kollektiv
megkdtdse a munk6ltat6i oldal k6pviselet6ben.

Szerz6d6s

ll

1.1.9.

1

.1

Azirrtezmeny kdnywiteli, elsz6mol6si, vagyon-nyilv6ntart6si 6s bizonylati rendj6nek a
j6virhagyisa.

Az intezmenyben foly6 kontroling tev6kenysdg tdnyititsa.

.10.

marketing-PR tev6kenys6g6nek irdnyitdsa, azintezmlny mrikod6s6re
vonatkoz6 lakoss6gi 6s az egdszs6giigyi szolgiitatitsokat ig6nybe vev6 betegek v6lem6ny6nek
tanulmriny ozisa 6s 6rt6kel6 se.

. Azintezm6ny

1.1.11 .

l.l.ll. Az

int6zm6nyben

foly6

orvosbiol6giai kutat6sok

6s kisdrletek, illetve

gy6gyszerkipr6b6l6sok engeddlyezlse, az erre vonatkoz6 szerzod6sek megktitdse.

l.I.l2. Az int6zm6ny elkitottsrigi 6s mtikdd6si mutat6inak a figyelemmel

kisdr6se,

a

mtikrid6sszakmai hat6konysrig6nak elemz6se 6s az ekthez kapcsol6d6 int6zked6sek
meghozatala.

1.1.13. Ak6rhiu mrikrid6sdhez sziiks6ges, jogszabaly iital kritelez6en el6irt, illetve a helyileg
indokolt bels6 szab6ly zatok elk6szit6 se, kiadilsa.
1.1.14. Munk6ltat6i jogkor gyakorl6sa az orvos igazgatl,6pol6si igazgat6, osztillyvezeto
f6orvosok, 6s a kdzvetleniil a foigazgatlhoz tartoz6 egyslgek vezet6i, dolgoz6i felett. A
gazdasdgi igazgat6val kapcsolatos egydb munk6ltat6i jogk6r gyakorl6sa, figyelemmel azU10.
pontban foglaltakra. Avezeto helyettesek megbizisa, amegbizits visszavon6sa.

A szakmai osztiiyvezetSk megbiz 6sa, amegbiz6sok visszavon6sa. A vezeto helyettesek
munkaktiri leiriisainak meghatirozdsa.
1.1.1

5.

1.1.16. Kinevezdsi, felment6si, valamint fegyelmi jogkcir gyakorl6sa - a gazdasdgi igazgat6
kiv6tel 6ve I - az int1zm6ny val amennyi kd zalk almazottj a vonatko z6s 6ban.

l.I.l7.
1

Azintezmdnyben mtik6d6 munkabizotts5gok tev6kenys6g6nek feli.igyelete.

.1.18. Az 6rdekk6pviseleti szervekkel va16 kapcsolattart6s sor6n a munkSltat6 k6pviselete.

1.1.19.
gy 6 gy

egeszere vonatkoz6 intdzked6sek meghozatala, utasit6sok kiad6sa.
tev6kenys 6 ge el I eni p anasz me gviz s 961 6sa, el int6z6 se.

Az intdzmeny

irtlzet

A

I .I .20 . Az intlzmdny tdrv6nyes k6pviseleti j ogkdr6nek e116t6sa.

l.l.2LKdtelezetts6gv611al6si, utalv6nyoz6si 6s szakmai igazolilsi jogkdrt gyakorol az ene
vonatkoz6 jogszabfulyi rendelkez6seknek 6s szab{iyzatnak megfelel6en. Jogkdr6t a
szabiiyzatbanmeghatdrozottaknakmegfelel6enatnthazhatja1.1.22. EllenSrzdsi 6s beszdmoltatrisi k<itelezetts6ge, joga van. M6rlegel6si joga van a szakmai

vezeto testiilet javaslatai, 6ll6sfoglallsai vonatkozhsihan. Kik6ri
j ogszab6lyok 6ltal el6irtakra n6zv e.

a testiilet

egyet6rt6s6t a

1.1.23. Azalapfeladatok e115t6sa 6s azint6zm6ny mtikddtetds6nek biztosit6sa 6rdek6ben jogi 6s
term6szetes szem6lyekkel szerzod6seket k6thet.

t2

l.l.24.Kizhr6lagosan gyakoro\aazintezmeny mtikdd6s6re vonatkoz6an a sajt6, valamint m6s
term6szetes 6s jogi szem6lyek reszdre tdrt6n6 informSci6 kiad6s, tajekoztatds jogrlt M en.e
vonatko z6 szab itly o zok szerint. E j o gktir6t e s etenk6nt atruhazhatj a.
1.1.25. Kialakitja a belso ellen6rz6s rendj6t. Biztositja a belsd ellen6r feladatkciri 6s szervezeti

fiiggetlens6g6t. Kiadja a bels5 ellenSri k6zikdnyvet. (Bels6 ellenorz6si szabillyzatot.)
Gondoskodik a bels6 ellen6rz6s megiilapitirsainak v6grehaj trisrir6l.
1.1.26. Biztositja a folyamatba 6pitett elozetes 6s ut6lagos vezetbi ellen6rz6st, felekis annak

szabilyozottsirgircrt.
1.I.27. El<isegiti a kcizalkalmazottakrendszeres szakmai k6pz6s6t 6s tovribbkepzeset.
1.1.28. Kialakitja az intezmeny dcint6s el6k6szft6 6s dont6shoz6i rendszerlt, gondoskodik a
bel s6 inform irci6 itr aml6s me g szerv ezd sdrol 6 s mrikrid6 s6r<i l.
1.1.29. Elk6szitteti 6s kiadja a krizalkalmazottakmunkak<iri lefudsfut.Megbizzaaz 6rv6nyesftrit
a feladatell6tSssal.
1.1

.3

0. R6szt v esz a foorvosi tan6cs munk6j aban.

1.2.

1.3.

A fbigazgat6 krizvetlen ir6nyft6sa al6tartoz6 szewezetiegysdgek:

-

Titk6rs6g
Min6s6girSnyit6s,

lntezetijogdsz,
Kdrnyezetv6delem,
Belsd ellen6r,
Marketing,

Kontrolling.

Afbigazgat6t feladatainak ell6t5s6ban vezet6-helyettesek, valamint a szakmai vezetiS
testiilet segftik.

2. ORVOS IGAZGAT6

2.1. Az orvos igazgatf - a foigazgatb irdnyitdsa mellett - az intlzm6nyben nyrijtott orvosi

6s int6zeti gy6gyszerdszi tevdkenysdg feliigyelet6t, e tev6kenys6gek tisszehangol6s6t l6tja el.

2.2.

Az orvos igazgat6 a foigazgat6 teljes jogk<ini helyettese. Jogkdr6t a foigazgat6 eseti
megbizisa alapjitn, tovtibb6 t6voll6t6ben, tart6s akadiiyoztat6sa eset6n gyakorolhatja tovribbrl
haafiSigazgat6i tiszts6g ideiglenesen nincsen betriltve. T6voll6tnek tekintendo,haafbigazgat6
jogktir6t keres6k6ptelens6g, szabadsdg miatt vagy egy6b akaditlyoztatris folytdn 24 orifi
meghalad6 idotartamban nem tudja gyakorolni.

2.3.

Orvos igazgato feladatai, hatask6re, jogk6re

l3

2.3.1.

A

betegell6t6 oszt6lyok,

a

diagnosztikai

6s ter6pi6s

oszt6lyok, r6szlegek

egyiittmrik6d6s6nek a koordin6l6sa, ehhez kapcsol6d6 szabiiyzatok (konziliumok adris6nak
rendje, vizsg6latk6r6sek rendje, leletkdzl6si rend, stb.) kiad6sa.

2.3.2. Az orvos-szakmai tev6kenysdg mutat6inak figyelemmel kis6r6se, feldolgozitsa 6s
6rt6kel6se, az orvos-szakrnai tev6kenys6g hatdkonys6grinak az elemzdse, javaslatt6tel a
sziiks6ges int6zked6sek meghozat alitra-

Az

intezmeny mrikcid6si teriilet6n 616 lakossrlg megbeteged6si viszonyainak
* erre vonatkoz6 statisztikai adatok, egy6b informrici6k feldolgoz6sa 6s
tanulm6nyoz6sa

2.3.3.

!.,

2.3.4. Az orvosi tev6kenys6gre vonatkoz6 szakmai ir6nyelvek 6rv6nyesiil6s6nek a
figyelemmel kis6r6se, orvos-szakmai t6maktir<ikben a MOK illet6kes szerveivel val6
rendszeres kapcsolattart6s.

2.3.5.

A

k6rhi,z;i informrici6s

6s

dokument6ci6s rendszer 6ltal feldolgozott adatok

elemz6s6ben, ellenSrz6s6ben va16 r6szv6te1 orvos-szakmai vonatkozdsban.

2.3.6. Biztositja, feltigyeli 6s ellenSrzi az egdszs6gtigyi dokument6ci6 szabillyszerti vezetds6t.
Gondoskodikaz adatv6delem szab6lyainak betart6s6r6l, ellenSrzi azok 6rv6nyesiil6s6t.

2.3.7. Orvos-szakmai tev6kenys6g k6pviselet6ben r6szv6tel

a

kcilts6gvetdsi,

beruh6z6si,fehij f trisi tervek el6k6szit6 s6ben.

2.3.8. A fekv6- 6s j6r6beteg ellit6s irinyitisa6s ellen6rz6se, a betegjogok 6rv6nyesiil6s6nek
folyamatos figyelemmel kisdr6se, a betegek 6ltal bejelentett panaszok kivizsgriltis6ban val6
kdzremtikdd6s. Kapc solattart6s a bete

gj o gi

k6pvi sel6vel.

2.3.g. R6szv6tel az osztiiyvezeto foowosi piiyinatok v6lem6nyez6s6re l6trehozott ad-hoc
bizotts6gban.

2.3.10. Azintlzmdnyben foly6 orvosi tudom6nyos munka felt6telrendszere megteremt6s6nek
el6segit6se.

2.3.11. Azint6zm6ny iigyeleti-k6szenl6ti tev6kenys6g6nek biztosit6sa 6s feltigyelete.

2.3.12. Az orvosi, gySgyszer6szi munkakorben foglalkoztatott eg6szsdgtigyi

dolgoz6k

toviibbk6pz6s6nek el6se git6se.

2.3.13. Kozremrikcldik

az

orvosszakmai programok, tervek kidolgoz6s6ban, illetve

koordin6lis6ban.
2.3.14. Az int1zm|nyben foly6 orvosbiol6giai kutat6sok 6s kis6rletek, gy6gyszerkipr6b6klsok
el6zetes v6lem6nyez6se 6s feliigyelete. Az intezm6ny higi6n6s rendj6nek biztosit6sa 6s
feliigyelete.

2.3.15-Az orvosi-eg6szs6gtigyi tev6kenys6gre vonatkoz6 jogszab6lyi el6ir6sok v6grehajtSsrir6l
va16 gondoskod6s. A h6zirend rendelkez6sei v6grehajt6s5nak ellen5rz6se. Az eglszs6giigyi
hat6 s5gi rendelkez6sek v6grehaj trlsrlnak e11en6rz6 se.

-

l4

2.3.16. Azintenra5ny "katasztr6fa 6s polgriri v6delmi terv6nek" drintett kozalkalmazotti korben
val6 megismertet6s6r6l val6 gondoskod6s.
2.3 .17 . Egytittmiik<id6s az rlpol6si 6s gazdasdgi igazgat6v aL.

2.3.18 Azintdzmenyi finanszirozdsi szerz6d6sek el6kdszit6s6ben val6 r6szv6tel.

Az

2.3.19.
intezmlny eg6sz teriiletdn orvos-szakmaivonatkoz6sban ellen6rz6si 6s
beszdmoltat6si joga van. Az orvos-igazgat6t t6voll6t6ben a fbigazgat6 6ltal meghatixozotl
o sztdly o sztdly v ezet6 f6orvo sa he lyette siti.

A

2.3.20.
fi5igazgat6
jogkrir6ben jrlr el.

2.4.

6ltal eseti megbizrlssal haliskdrdbe utalt iigyekben

a fbigazgatb

Az orvos igazgat6 ktizvetlen irilnyft6sa al6tartoz6 szervezeti egys6gek:

-

-

-

Fekv6beteg ell6tris:

-

MozgdsszewiRehabilitrici6slntenzfvOsztilly
Aktiv Reumatol6giai Osztily

Jar6beteg e116t6s:
szakrendel6sek,

-

laborat6rium,
Rrintgen 6s UH diagnosztika,
ODM laborat6rium

Gy6gyszertir:
Intdzeti gy 6 gy szertdr,
kdzforgalm gy 6 gy szertdr

i

-

Orvos igazgatliTitkarsrig,
- Infekci6kontroll Csoport,
- Betegfelv6teli Iroda,

:. APOTASI IGAZGATo

3.L
el.

A

Az 6pol6siigazgat6 azintdzmenyben foly6 beteg6pol6si 6s koordin6l6si feladataitl6tja
fbigazgat6 ktizvetlen irinyitdsa mellett feliigyeli az intdztneny Sltal nyrijtott 6pol6si

tev6kenys6 get, azt risszehangolja.

3.2.
o

T6voll6te eset6n megbfzott helyettese vagy a f6igazgat6 6ltal meghatirozott osztiiy
s iti.

sztdlyv ezet6 fonSv6re helyette

3.3.
3.3.

1

.

Apohsi igazgat6 feladatai,hat6sk<ire, jogkdre
Az intezmdnyben foly6 betegripol6si tev6kenys6g koordin6l6sa, ellen6rz6se.
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3.3.2.

Az

6pol6si dokument6ci6 egys6ges elveinek

a

kidolgoz6sa,

a

dokument6ci6

szabilly szerivezet6s6nek, szakmai tartalm6nak feliigyelete, ellen6rz6se.
a Fedettfiird6 Terripia 6s a kdzponti diagnosztikai 6s ter6pi6s
j6r6beteg
ell6t6 r6szlegek szakdolgoz6inak munk6j6t koordin6lja.
egysdgek, tov6bbS a

3.3.3. A betegell6t6 oszt6lyok,
3.3.4.

A

hat6lyos jogszab6lyok 6s intezmenyi szabiiyzatok szakdolgoz6k,ra vonatkoz6

el6ir6sai v6grehajt6sdrol val6 gondoskodds, ezek hatrilyosul6s6nak az ellenorzdse.

3.3.5. Az
3.3.6.

6ves k6lts6gvet6si,

Az

fehijit6si,beruhiudsi tervek el6k6szit6s6ben val6 r6szv6tel.

oszt6lyok f5n6v6rei

iital

vegzett 6pol6sszervez6si tev6kenys6g irinyittsa,

ellen6rz6se.

3.3.7 Ellen6rzi azintezmeny hinirendje 6po16si
v6grehaj t6s6t. Fi gyelemmel kis6ri a

tev6kenysdgre vonatkoz6 rendelkez6seinek

k6rhiz higi6n6 s rendj 6t.

3.3.8. Apol6si szakmai programok, tervek

k6szit6se 6s koordin6l6sa.

3.3.g. Az iryolilsitev6kenys6g teriilet6n foly6 tudom6nyos munka irbnyitdsa.
3.3.10. Azintezmenyben foly6 eg6szs6gnevel6si munk6ban val6 aktiv r6szv6tel, a betegell6t6
osztSlyokon foly6 eg6szs6gnevel6si tev6kenys6g ellen6rz6se.

A

szakdolgoz6k 6s 6pokisi kisegitS szemdlyzet szakmai munk6janak rendszeres
e1len6rz6se 6s 6rt6ke16se. Az 6pol6 6s egy6b eg6szs6giigyi szakdolgozoi munkaktirben
foglalkoztatott eg6szs6gtigyi dolgoz6k tov6bbk6pz6s6nek feltgyelete.

3.3.11.

3.3.12. Munkrlltat6i jogkcir gyakorkisa - a kinevez6si, felment6si, valamint a fegyelmi
jogkcirkiv6tel6vel - a szakdolgoz6i 6s 5pokisi teriileten dolgoz6 kisegit6 szemllyzet
tekintet6ben, amely j o gk6rt r6szben, vagy eg6szben atnthaznij ogosult.

A

betegripol6si tev6kenys6g vonatkoz6s6ban
koordinril6sa.

3.3.13.

a

min6s6gbiztosit6si tev6kenys6g

3.3.14.A szakdolgoz6k tigyeleti-k6szenl6ti rendszer6nek megszervez6se 6s feliigyelete.
3.3.15. Azirpolfusi szaktertiletek int6zm6nyi szab6lyzatainak elk6szit6se.
3.3.16. Egyiittmrikod6s az orvos igazgat6val es gazdasdgi igazgat6val.

3.3.17.4 betegjogok 6rv6nyesiil6s6nek folyamatos figyelemmel kis6r6se, a betegek 6ltal
bejelentett panaszok kivizsg6lls6ban val6 r6szv6tel. Kapcsolattartds abetegjogi k6pvisel6vel.
3.3.18.

A feladatkdr6be utalt tigyekben utasitiist, intdzked6st adhat ki.

Az intdzm6ny

egdsz teriilet6n 6polisi 6s szakdolgozoi tev6kenys6g vonatkoz6sdban
ellen6rz6si 6s besz6moltatrisi joga van.
3.3.19.

3.3.20. Felelos aziitalakiadott utasit6sok, int6zked6sek c6lszenisegeert,jogszenis6geert.

t6

3.3.21. FelelSs
munkaszakm

u

a

hat6skdr6be utalt feladatok elliltdsiert, az intdzmdnyben foly6 Spol6si

szinv onal66rt.

3.3.22. Felel6s azintezmenyben foly6 6po16si tev6kenys6gre vonatkoz6hatdlyos jogszab6lyok
betartatilsdert.
3.3.23. Felel6s int6zked6sei, utasitilsai jogszenis6g66rt, szakszer[isEg66rt.
3

.4.

Az 6pol6si igazgat6 irinyitdsa

-

al6 tartozo szewezeti egys6gek:

Fedettflird6 6s Tenlpi6s Centrum,
Betegregiszttlci6sCsoport,
ElektrotenipiaCsoport,
Hidro-balneo Terapia Csoport,
Gy6gytorna Csoport,
Kdrhflzhigi6nikus,
Takarit6 Csoport.

4. GAZDASACI IGAZGATo

4.t. A gazdasdgi igazgatl az intlzmdny gazd6lkod6s6nak, mriszaki ell6t6 tev6kenys6g6nek
irinyitdsifil6tja el.

A

gazdashgi igazgato azintezmeny mrikrid6sdvel rlsszefligg6 gazdasdgi 6s p6nzrigyi feladatok
tekintet6ben ak6rhiz foigazgatojLlnak helyettese, feladatait kdzvetlen irtinyitiisa 6s ellen6rz6se
mellett l6tja el.

4.2.

Agazdasdgiigazgatbttrlvoll6t6bentovSbbii azAur.13. $ (1) bekezd6s g.) pontjaszerinti
esetekben (akaditlyoztatis, t6voll6t eset6n, valamint ha a gazdasdgi igazgatli tiszts6g
6tmenetileg nincsen betriltve a Penzigyi- Szrlmviteli 6s Yagyongazd6lkod6si osztiiyvezeto
telj es j ogkdrrel helyettesiti.

4.3.

Gazdasflgi igazgat6 feladata, hatiiskdre, jogkrire

4.3.1. Az int6zm6ny hat6kony gazdSlkod6srinak megszervez6se. A k6rhaz mtikddds6vel
tisszeftigg6 gazdasdgi,pdnziigyi 6s int6zm6nytizemeltet6si (gondnoksrigi) feladatok, valamint a
mindezekkel tisszefiigg6sben felmertl6 adminisztrativ feladatok irrinyft6sa. Feladatkcir6t a
fbigazgat6 ir inyitdsa mellett v egzi.

Az intezmeny gazditlkoddsdra vonatkoz6 jogszab6lyok 6rv6nyesiil6s6r61 val6
gondoskod6s 6s a v6grehajt6s e11en6rz6se.

4.3.2-

4.3 .3

.

A humanpolitikai tev6kenys6 g irinyitdsa 6s koordin6l6sa.

4.3.4. Az irrtezm6ny k6lts6gvet6si, beruhaz6si-fejleszt6si tervei ellkeszito munkrllatainak
iranyit6sa.

I

I

t7

intfumeny penztigyi, gazdas6gi tev6kenys6g6t meghathroz6 bels6 szabdlyzatok
szab6lyok
elk6szit6se, illetve eiteszittei6senek szakmai feliigyelete, az lsszeflrhetetlens6gi

4.3,5,

Az

rdgzit6se.

A

a

gazddlkodds eredmdnyeinek
folyamatos elemz6se, 6rt6kel6se 6s a szi.iks6ges int6zkeddsek meghozatala.

4.3.6.

hat6kony gazdalkodds el6segit6se 6rdek6ben

orvos-szakmai egys6gek gazdashgi

. Az

tev6kenys6
ellen6rz6se.
tevdkenys6g
ezen
6s
adatszolgitltat6s,ir6nymutat6s adhsa

4.3.1

4.3.8.

Az

gehez

inform6ci6,

int6zm6ny finanszirozdsi szerzodesere vonatkoz6 elSk6szit6 munk6latokban

val616szv6tel.
4 .3 .g

.

Kdtelezetts6 gv6llal6so

k

gazdasdgi -p6nzi.igyi el6k6szitdse'

4.3.10.A trizv6delemmel kapcsolatos feladatok v6grehajt6sanak ir6nyit6sa, tov6bb6 a polgdri
v6delem hat6skdr6be utalt feladatai v6 grehaj t6s itnak a bizto sit6sa'
felmentds 6s a fegyelmi jogkdr kiv6tel6vel
a gazdasdgi-mtiszaki ell6t6 szerv ezet kdzalkalmazottainak tekintet6ben.

4.3.lL Munk6ltat6i jogkor gyakorl6sa-

-

a kinevez6s,

4.3.l2.Ellenjegyz6si feladatok 6s szakmai igazolls az ene vonatkoz6 int6zmdnyi szabillyzat
rendelkez6sei szerint'

4.3.13. Afbigazgat6 kdtelezetts6gvdllal6s6nak 6s ttalvhnyoz6s6nak azellenjegyzlse. Azilltala
ell6tott ellenjegylesi jogkort m6rlegel6si jogkdrdben tfiruhdzhatja, melyet bels6 szabdlyzatban
kell rogziteni.
4 .3

.

l 4 . E gyi1ttmriko d6 s az orvo s igazgatov al 6s az 6po

4 .3

.

I

5

.

A f6igazgat6

me gb iz6s

l Ss

i

igazgat6v al.

a alapj an az int€zm'ny k6pvi

s

el

ete.

4.3 .l 6. Feladatkdre e116t6sa kapcs6n bels6 utasitds, int6zked6s kiadrlsa.

4.3.l7.Felel6s azintezmeny gazdiikodds6ra vonatkoz6an hozott int6zked6sei, bels6 utasit6sai
c6lszenis6g66rt 6s j o gs zerisegeert.
4.3.18. Felel6s a hat6skdr6be utalt feladatok ell6t6s66rt'

4.3.lg.Felel6s

a

gazdasdgi-mriszaki tev6kenys6gre vonatkoz6 hat6lyos jogszab6lyok

betart6s66rt, betartat6s 6ert, 6s a tdrv6nyes

s6

g bizto sit irsdert.

4.3.20.Felel6s a gazdasdgi-mriszaki e116t6s szervezeti egysdgeinek a tev6kenys6g66rt.

4.4. A gazdasdgi igazgatl kdzvetlen irinyitdsa al6tartoz6 szewezeti egysdgek:
Gazdas6gi lgazgat6i Titk6rs6g
Pdnz:irgyi- Sz6mviteli 6s Vagyongazd6lkod6si Oszt6ly
Elelmez6si Osztiiy
Humdnpolitikai 6s B6rgazd6lkod6si Oszthly
Mtiszaki gazddlkod6si 6s Uzemeltet6si Oszt6ly
-

l8

4.5.

Beruhinisi flsFejleszt6si Oszlily
Informatikai Oszlaly

Azlntdzl.r€ny vezetds6re vonatkoz6 helyettesft6si eljardsrend:

Az inl6zm6ny helyettesit6si elj6r6srendje

H

A helyettesft6sre kijeloll szem6ly

elyettesfte nd 5 szem6ly

okoddlyoztol6s, torl6s t6voll6t

Eergozgoto

Penzigyi-

Gqzdosqg!_lgqzgoto
Orvos igozgoto
Apolosi igozgoto
ur.

roruRo6

6s

betoltetlen 6llds eset6n
Orvos igozgoto

Bs

Szomviteli

6s

Vo gvelr g ozdo kod 6si oszto lyv ezetS
Orvos igozgoto-helyettes
I

Apolosi igozgoto helyettes

szAnona

l.l

Szdllodavezet6

1.1.

A f6igazgat6 kcizvetlen irdnyitdsa alattlfutjael

a tev6kenys6g6t.

1.2. Hatrlskdrcik 6s feladatok:

1.2.1. Gondoskodik a szdlloda gazdas6gos 6s szinvonalas mtikddtet6s6nil, kihaszn6lts6gi 6s
mutat6inak megfelel6s6g6r6l.

j dvedelme zbsdgi

1.2.2. Szewezi 6s ininyitja a sz6llodai szolgdltatdsok ell5t6s6t, biztositja asziilodazavartalan
mtikdd6s6t 6s tizemel6s6t.
1.2.3. Gondoskodik

a szSllodai

iigyviteli rendszer elk6szft6s6r6l,

6s

ellen6rzi annak betartdsfut.

1.2.4. Gondoskodik a sz6llodai kateg6ririnak 6s a venddgigdnyeknek megfelel6 szolg6ltat6sok
nyrijt6s6r6l.
1.2.5. Gondoskodik
biztosft6s6r6l

1.2.6.

Eljfu a

a sz6llodai 6s gy6gysz6llodai min6sit6s, a min6sit6si kdvetelm6nyek

szdlloda mtikdd6s6hez kapcsol6d6 szakhat6sigi enged6lyek beszerz6se

6rdek6ben.

1.2.7. Kidolgozza a bev6tel-, marketing-, kdlts6g-, eredm6nytervet 6s az alkalmazand6
sz6llodai rirpolitikdt, valamint az egyedi szdllodai rirk6pz6sek 6s engedm6nyek rendszerdt.
1.2.8. A sz6lloda 6ves tlrlist6j6nak elk6szit6s6hez piackutat6s alapj6n javaslatot tesz, el6k6sziti
az itrkalku,l6ci6t.
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t.2.9. Gondoskodik a vend6gel6gedetts6g

m6r6s6nek eszkozeir6l 6s felt6teleirol.

t tart a vend6 geket kdzvetito utazisi irod6kkal.
l.z.lL Kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, a v6ros idegenforgalmi bizottsitgdval,

1

.2.1

0.

Kapc solato

a

hdvizi sz6lloddkkal.

l.2.l2.Kdpviseli az szfilodtt bel- 6s ktilfoldi ki6llit6sokon, v6s6rokon, ell6tja az ezekkel
kapcsolatos szervez6si feladatokat.

l.2.I3.0n6ll6an ddnt a vend6gek kdr6sei

alapjdn a hotelszolg6ltatdsok ig6nybevdtele kdr6ben.

l.2.l4.Felel6s az eloirdnyzathotelszolg6ltatdsra vonatkoz6 r6sz6nek teljesit6s66rt.

l.2.l5.Felelos

a j6

szinvonahi, vend6gbar6t, kdlts6g-hat6kony szSllodai szolg6ltat6s

megteremt6s66n 6s nyrijtrisri6rt.

l.2.l6.T6voll6te vagy akaddlyoztatdsa eset6n az irinyitdsa alatt

6116 szervezeti egys6gek

v ezetoi helyette sitik.

1.3.

A

szilllodavezet6 kdzvetlenirinyitttsa al5 tartoz6 szervezeti egys6gek:

2.1

6rt6kesitds 6s recepci6

sz6llodai ter6pi6s rdszleg
sz6llodaikonyha,dtterem

T6fiird6 vezet6

2.1.1. Gondoskodik arr6l, hogy a T6flird6 a tev6kenys6g6hez 6s feladatkordhez tartozf
Int6zm6nyi c6lokat 6s feladatokat optim6lisan 6s eredm6nyesen megval6sitsa.

2.1.2. A T6flird5

6s a Festetics Fiird6h6z mtikodtet6se, iizemfenntartilsa, az ezzel kapcsolatos

feladatok ell6t6stinak irdnyitisa, koordin6l6sa, ellendrzdse.

2.1.3. Biztositja

a

T6fiird6 szolgiitatisainak

6s vend6gfogad6s6nak zavartalanshgdt.

2.1.4. A mriszaki gazdiikoditsi 6s tizemeltet6si osztiiyvezet6vel egyiittmtikddve biztositja
T6fiird6 szolgtltatdsok technikai 6s mtiszaki kovetelm6nyeit.

a

2.1.5. Figyelemmel kis6ri a T6fiird6 dpiiletek, g6pek mtiszaki technologiai filapotfrt €s az
tizemeltet6s biztonsdg6t.

621.6. Szorosan egyiittmtikodik a P6nziigyi- Sz6mviteli 6s Vagyongazditlkoddsi Oszt6llyal a
T6fiird6 penztdrakmrikdd6s6vel, mtikddtetds6vel kapcsolatos k6rd6sekben.

2.1.7. Folyamatosan kapcsolatot tart a T6flird6 szolgdltatbsainak 6rt6kesitdsben r6sztvev6
partnerekkel, kapcsolatot vesz fel a lehets6ges rij partnerekkel.

2.1.8. Felel6s

a T6ftird6 vezet6s66rt, ellen6rzdseert, a fi.irdoszolg6ltat6sok szinvonal66rt, 6s a
mtikd d6 s hat6ko ny bizto sitirstrcrt.
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2.1.9. T6voll6te vagy akadillyoztatdsa

2.2. A T6fiird6

eset6n a kijel<ilt helyettese helyettesiti.

vezeto kcizvetlen iriinyft6sa ala

Artoz|

szervezeti egys6gek

6s

a

munkav6llal6k:

Toftrd6 mtiszakvezetok
Jegyellen6rok
T6ti sztit6k, ment6c s6nako sok
Festetics Ftird6hdz ter6pi av ezet6
IV.
YEZET6rc

1.

A vezet6k

1.1.

Osztiilyvezetok

1.1.1. Az osztillyvezet6ket a filigazgat6 bizza meg. Munkiltatli - a kinevez6si, felment6si,
valamint a fegyelmi jogkdrkiv6teldvel - illetve utasft6si jogkdrrel rendelkeznek az osztrilyuk
6llom6ny6ba sorolt munkav6llal6k (egy6b, munkavdgz6sre iranyul6 jogviszonyban 6ll6k,
egy6ni vagy t6rsas v6llalkoz6k) tekintet6ben. Inditv6nyozzik kdzalkalmazotti jogviszony
l6tesit6sdt, megsziintet6s6t, valamint fegyelmi elj6r6s indit6srit. Inditv6nyt tehetnek a
kdzremrik<idoi vagy egy6b munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszonyban (megbiz6si jogviszonyban,
szabadfoglalkozirsu,orvosi szerzodesben stb.) 6llokszerz6d6s6nek l6tesft6s6re, m6dosft6sfuads
megsztintet6s6re.

1.1.2. Az osztdlyvezetok utasit6sai, int6zked6sei nem Sllhatnak ellent6tben af6igazgat6, az
orvos igazgat6, valamint a gazdasigi igazgat6 6s m6s osztillyvezetbk utasit6saival,
int6zked6seivel.

1.1.3 V6lem6nykiil6nbs6g eset6n az osztillyvezetbk az 6rintett vezet6vel, illet6leg a
fbigazgat6val egyeztetni kdtelesek. Ennek eredm6nytelens6ge eset6n az utasitdq int6zked6s
m6dositdsa,hatillydbanfenntart6sa, illet6leg hat6lyon kivtil helyez6se tekintet6ben a fbigazgatf
ddnt.

V.

AZ INTEZMENY

TES

TULETEI, MUNKAB IZOTTSAGAI

I. SZAKMAI VEZET6 TPSTUTET

1.1. A Szakmai Vezeto Testiilet az int6zm6ny tan6csad6, v6lem6nyezo 6s javaslatt6teli
jog is megilleti. Feladatait a

szerve, tovdbb6 meghatdrozott szakmai k6rd6sekben egyet6rt6si

Szervezeti 6s Mrik<id6si SzabSlyzatban 6s annak keretei kdzdtt saj6t maga rlltal alkotott
ii gyrendb en me ghatitr o zo ttaknak m e gfel e I 6 en kitj a e l.

*

2l

A Testtilet osszetdtele:

7.,2.

- orvos igazgat6
- 6pol6si igazgat6
- oszt6lyvezeto foorvosok
- laborat6rium vezet6je
- f6gy6gyszer6sz

A Szakmai Yezeto Testtilet tagSu koztil elnokdt viiaszt.
1.3.

A Szakmai Vezet6 Testtlet feladatai:

-

R6szt vesz az intezmeny szakmai fejleszt6si programj6nak, szervezeti 6s mrik6d6si
szabdlyzattmak, hdzirendj6nek 6s a jogszabiiy iital meghatdrozott belso szabiiyzatainak

el6k6szit6s6ben.

-

Vdlemdnyezi, illetve rangsorolja a vezeto-helyettesi 6s a szakmai oszt6lyok vezet6i
munkakdreinek betdlt6s6re be6rk ezett p6ly inatokat.
Azintezmeny fenntart6, illet6leg afoigazgat6 fel6 javaslatt6teli joga van.
Az intezmeny fenntart6, illet6leg a foigazgat6 felk6r6s6re meghatirozott szakmai
k6rd6sben v6lem6nyt nyilv6nit.
1.4.

A Szakmai Vezeto Testtilet 6ll6sfoglal6sdt a foigazgato kdteles kikdrni

- a v ezeto -he I yette s ek me gbizisa, a me gbizits vi s szav on6sa e I 6tt,
- ak6rhdz szakmai osztdlyvezetoinek megbizfusa. illetve amegbiztts visszavon6sa el6tt.
1.5.

-

A Szakmai Yezeto Testtilet

egyet6rt6se sziiksdges

-

azintezmeny szakmai tervdhez,
aklrhdzfejlesztdsi priorit6sainakmeghat6rozitstiltoz,
afoigazgatoi- orvos-igazgat6i,6pol6si igazgat6i kinevez6sekn6l a kiildn jogszabdlyban
me ghatir ozott felt6te I ek a16 I i fe lmentd she z,
akorhdzi Etikai Bizottstig vezetoj6nek 6s tagiainak, kinevezdsehez,
a min6s6gbiztosit6si politika kialakit6s6hoz 6s a bels6 minosdgiigyi rendszerr6l sz6l6
szab tiy zat e I fo gad6s 6ho z,
m6s eg6szs6gtigyi szolg6ltat6val val6 szakmai egyiittmrik<rd6si 6s konzilium k6r6si
rendhez.

1.6. A Szakmai Vezet6 Testtilet 6vente legal6bb ket Ul6st tart. Az til6st a testiilet eln6ke

f6l6venk6nt egy alkalommal, atagoknak k6zbesitett, a napirendettartalmaz6 meghiv6val hivja
ossze. Az til6st sztiks6g esetdn, tov6bb6 akkor kdteles dsszehivni, ha ezt a vezeto testi.ilet
legal6bb egyharmada ir6sban kezdem6nyezi. Az iil6sre minden esetben meg kell hivni a
fenntart6 k6pviseldj6t, a kbrhdz foigazgat6j6t 6s a gazdasdgi igazgatot. E meghivottak az
tilfseken tantrcskozitsi joggal vesznek reszt. Az iil6sekrol jegyzokdnyvet kell k6sziteni. A
szakmai vezetl testtilet ddnt6seit azrntdzmdnyen beliil nyilv6noss6gra kell hozni. Int6zm6nyen
kivtili nyilv6no s s 69r a hozatalr6l a foi gazgat6 j o go sult dcinteni.

1.7.

A szakmai vezeto testtilet til6se akkor hatfurozatkepes, ha azon a tagjainak tdbb, mint a
jelen
van. A szakmai vezeto testi.ilet ahatirozatait a jelenl6vS tagok t6bbs6gi szavazattxal
fele
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hozza, az 1.5. pontban meghatirozott egyetdrtdsi jogkdrrikben a dcint6shez az dsszes tag tdbb
mint fel6nek az egyetdrto szavazata sztks6ges.

2. F6ORVOSI TANACS

2.1.

A F6orvosi

Tan6cs javaslatt6teli, vdlem6nyez6si jogk<irrel felruh6zott testtilet.

Javaslatait, v6lem6nyeit tovAbbitj a a foigazgat6nak.

2.2.

A Foorvosi Tan6cs 6sszet6tele:

Elndke:
Tagjai:

foigazgatb
orvos igazgat6
osztilyvezeto fdorvosok
nem oszt6lyos h6tteni szakrendel6sek k6pviseldj e
Magyar Orvosi Kamara helyi szervezet6nek deleg6ltja
A Foorvosi Tan6cs elndke a napirendt6l fiigg6en tan6cskozirsi joggal b6rkit meghivhat
F6orvosi Tan6cs iil6s6re.

a

2.2.1. A Foorvosi Tan6cs ig6ny szerint i.il6sezik.

2.2.2. A F6orvosi Tan6cs iil6seir6l jegyzrikdnyv k6sztil.

2.3.

A F6orvosi Tan6cs feladat- 6s jogkrire:
2.3.1. Az osztiiyok mrikdd6s6r6l, a gy6gyit6- megelozl munk6j6r6l, a t6rsoszt6lyokkal val6
egyiittmtikdd6sr6l, a teriileti tev6kenys6gr6l sz6l6 osztiiyvezeti| foorvosi beszrlmol6k
megvitat6sa.
2.3

.2. Az intdzmdny gy6gyszerellitrisi helyzetdnek rendszeres 6rt6kel6se.

2.3.3. Az

intdzmeny orvos-szakmai k<ivetelm6nyrendszer6nek
kcivetelm6nyrendszer 6rv6nyesiil6s6nek rendszeres 6rt6kel6se.

2.3.4. Azintdzmeny etikai helyzet6nek

a

megtilrgyal6sa, a

az 6rtdkel6se.

2.3.5. Af6igazgat6, a SzakmaiYezeto Testtilet, illetve a Foorvosi Tan6cs tagjai iital a testtilet
el6 terj esztett tdmakcir<ik megt6rgyal6sa.

2.3.6

jrir6 beteg ell6t6 szervezetiegysdgek teljesitm6nyadatainak (bev6tel, kdlts6g)
e lemz6 se saj 6t 6s tdr sk6rhdzi ci sszehasonl f t6sban.

g.

A fekvo

6s

r6NovERr TANACS

3.1 .
Az fipolSsi igazgato szakmai tan6csad6 testiilete. Javaslatait, v6lem6nyeit tovdbbitja a
foigazgat6nak.

3.2. Feladat6t 6ves munkaterv alapj6n vdgzi, az iryolfusi igazgat6 elnoklet6vel. Az iil6sekr6l
jegyzok<inyv k6sztil.

-
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3.3.

A F5n6v6ri Tan6cs dsszetdtele:
Elndke : 6po15si igazgatb
Tagj ai : 6po15si igazgat6 -helyettes

oszt6lyos f6n5v6rek
vezeto asszisztensek
szakdolgoz6i kamara deleg6ltj a

3.3.

A Fon6v6ri Tan6cs feladatk<ire

3.3.1. Oszt6lyokon foty6 6po16si munka 6rt6kel6se
3.3.2,Szakdolgoz6 k6pz6sre, tov6bbk6pz6sre javaslatt6tel
3.3.3. Gyogyszerel6s rendjdnek az 6rt6kel6se
se
3 .3 .4 . O szt6lyo s ellen6rz6si tapasztalatok 6ndke16

Az

3.3.5.

SZMSZ 6s

"gyeU
kidolgoz6sdban val6 r6szv6tel'

int6zmdnyi szabilyzatok 6pol6sra vonatkoz6 r6szeinek

4. G AZDAS AGI -MU S Z AKI TAN AC

S

4.1. A gazdasdgi igazgat6tan6csad6 testiilete:
Eln6ke : a gazdasdgi igazgat6
Tagj ai :

4.2.

a gazdasilgi-mtiszaki ell6t6 szew ezet oszttiy v ezetoi

AGazdasitgi- Mtiszaki Tan6cs feladatkdre

Az

4.2.1.

intezm1nyi gazdirlkoddssal kapcsolatos feladatok, az opetativ ir6nyit6 munka

feladatainak me gt6rgYal6sa.
4.2.2.

A

gazdasdgi mtiszaki e116t6s vezetoinek egym6s kdlcsdnds titjekoztathsa.

4.2.3. AzSZMSZ6s egy6b intezmenyi szabillyzatok gazdasiryi-, mtiszaki etl6t6s6t 6rint6r6szei
kidolgoz6s6ban va16 r6szv6tel.

4.3. A Gazdastrgi- Mriszaki Tan6cs sziiks6g szerint, de legal6bb havonta i.il6sezik, iil6seir6l
eml6keztet6 k6sziil.

4.4.
5

A tandcs javaslatait, v6lem6ny6t tov6bbitja afoigazgat6nak.

. KOZALKAL}/. AZOTTI TANAC

S

jogokat
A munkaiigyi kapcsolatok keretdben a kozalkalmazottakat megillet6 r6szv6teli
az iitalukkrizvetleniil v6lasztott Kozalkalm azotti Tan6cs gyakorolj a'

5.1.

megv6laszt6sa eset6n - a tdrv6nyben biztositott
jogositv6n yait aK<tzalkalm azotti Szabiiyzatban foglaltak szerint gyakorolja.

5.2. A

Kozalkalmazotti

Tan6cs
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5.3.

A Kcizalkalmazotti Taniics mrikdd6sdnek r6szletes szabiiyaittigyrendje 6llapitja meg.

5.4. Az int1zmdny aKozalkalmazottiTan6cs

megvillaszt6srit el6segiti.

6. ERDEKEGYEZTET6 FORUM

6'l'

Az Erdeke gyezteto F6rum

6.2.

Osszetdtele:

munkahelyi szakszervezetek, 6rdekv6del mi szervezetek 6s
6rdekegyeztetds, k<ilcsdncis inform6ci6csere f6rumak6nt mrik6dik.
Tev6kenysdgdt akkor fejti ki, ha az intdzmeny mrikcidds6t a dolgoz6k sz6lesebb
k<ir6t 6rinto
,
ddntds sztiksdgess6ge mertil fel.

a munk6ltat6 ktizdtti

a

Szaks zerv ezetek kdpvi seldj e

Magyar Orvosi Kamara kdpviseloje
Foigazgato
Orvos rgazgato
Apol6st igazgato
Gazdas6gi igazgato

A

f6rumot btirmelyik tag kezdem6nyez6se eset6n vagy saj6t elhatiroz1sa alapjdn az

Egdszs6giigyi Dolgoz6k Demokratikus Szakszervezetdnek t

6.3.

"tyi

lep"iseloje hivja 6ss#.

Erdekegyeztet6 F6rum hatriskrire:

6.3.1. Tajdkoz6dds az irttezm6ny mtikrid6s6t, illetve a k<izalkalmazottak sz6lesebb r6tegeit
6rint5 munkiiltat6i int6zked6sekr6l.

6-3.2. A kcizalkalmazottak jelentos hrlnyad6nak anyagi-szoci6lis helyzetet krizvetleniil
befoly6sol6 munk6ltat6i intdzked6sek tervezet6nek a meg=vitatiisa, ennek kapcs6n felmeriil6
munk6ltat6i 6s munkavrillal6i 6rdekellent6tek egyeztet6se, itervezettint6zked6ssel kapcsolatos
6rdekk6pviseleti 6ll6spont kialakitdsa.

Az Erdeke gyeztetb F6rum ril6sein meghivottkdnt, tan6cskoz6si joggal rdszt vesznek a
napirendre kertilo tdmrik 6ltal6rintett szakemberek, a szakteriilet intdii1nyimunkat6rsai.

6-1 Az Erdekegyeztetb F6rum mtikrid6s6nek szab6lyait maga
iil6seirol j egyzokcinyv k6sziil.

a forum dllapitja

meg,

7. MTINKABIZOTTSAGOK

7.1.

INTEZETIGYOGYSZERTERAPTAS NZOTTSAG

7.1.1. A Gy6gyszerter6pi6s Bizotts6g afoigazgat6 tan6csad6 testtilete, amely javaslattdteli,
vdlem6nyezdsi jogkcirrel rendelkezik. Az intezeti gy6gyszerell6t6si szab1lyozo
4112007.(IX.19.) EiiM rendelet 35.g alapjrin mtikrido Gy6gysierteiapia, Bizotts6g aK6rhdz
ktildn jogszabillyokban meghatirozott gy6gyszerell6tasi feladatainak az 6sszehangol6sa
6rdek6ben tevdkenykedik.
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a fekv6beteg ell6t6 oszt6lyok vezet6i es azintezm6nyi gy6gyszert6r
v ezetoje, e lndke a f oigazgat6 6ltal kij e 16 lt o sztiiy v ezet6 fo orvo s.

7,1.2. A bizotts6g tagjai

7.1.3. A bizotts6g feladatai:
- A gy6 gy s zer ellitt.si szab 6ly zat v 6 I em6nye z 6 se.
- A lorsieru, gazdasitgos gy6gyszerteriryifus elj6r6sok int6zm6nyben t<irt6n6 6rv6nyesit6s6nek
az el6segit6se.
- A betegdokument6ci6 elemz6se 6s 6rt6kel6se alapj6n figyelemmel kisdri az intlzmenyben
foly6 gy6 g y szerter tryi6s tev6keny s6 get 6s gy6 gyszerfelhaszn6l6st.
- Az elemz6sek alapj6n esetlegesen felmertil6 probl6m6k megold6s6ra javaslatot tesz.
- Az 6v vdgi dsszefoglal6 kimutat6sok alapjtrn a gy6gyszergazdillkod6s elemzdse.
- A korszeni gy6gyszerter6pi6s elvek 6rv6nyesit6s6re j avaslatt6tel.
- A gy6gyszeiekrendel6s6re 6s kiad6s6ra vonatkoz6 rendelkez6sek betart6s6nak ellen6rzdse.
- Az arfiibiotikum felhaszniiits ir6nyelveinek a kidolgoz6sa.
- Khbitlszer nyilv6ntart6s 6s kezel6s ellen6rz6se.
7

.1.4. A bizotts6g legalSbb kdthavonta iildsezik, iil6seir6l jegyzokdnyv k6sziil.

7.1.5 A bizotts6g

7.2,

mrik6d6si rendjdt ktil<in szabitlyzat szabiiyozza.

INTEZMENYI INFEKCIOKONTROLL ES ANTIBIOTIKUM BIZOTTSAG (IIAB)

.

Az IIAB az intezmeny vezet6s6nek v6lem6nyez6si j oggal rendelk ezo szakmai tan6csad6
testtilete.
7

.2.1

7.2.2. A bizotts6g Elndke afoigazgat6
Titkara: a k6rhiy infekciokontroll tev6kenys6g6t iritnyitb higi6nikusa
A bizotts6g

tagSai: - 6pollsi

rgazgat6

- infektol6gus vagy fertbzo betegs6gek szakorvosa
- orvosi mikrobiol6gus
- f6gy6gyszerdsz

A

bizotts6g iil6s6n r6szt vehet meghivottkdnt
Szolgitlat teriileti ti sztiorvo sa.

az Allatni N6peg6szs6giigyi 6s Tisztiorvosi

A bizotts6g 6vente kdtszer iil6sezik, mrikdd6s6t iigyrendjdbenszabdlyozza.

7.2.3. A bizottstig feladatai:
- A nosocomitilis fertoz6sek megel6z6se szempontj6b6l sziiks6ges felt6telek biztosithsitbart', a
higi6n6s, illetve epidemiol6giai szempontb6l megfelelo int6zm6nyi viszonyok kialakit6sdban
6s fenntart6s6ban val6 segits6gnyrijt6s.
- Az intezm6nyi higi6n6s- j6rv6nyi.igyi munka hat6konys6g6nak fokoz6sa.
7.2.4. A bizotts6g szi.iks6g szerint, de legaldbb 6vente egyszer til6sezik, az til6seket abizottsdg
titkir a k6 sziti elo, azokr 6l j e gyz6 kd nyv k6 sziil'
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7

.3.INTEZETI TUDOIT,TANYOS ES OKTATASI BZOTTSAC

A

Tudom6nyos Bizotts6g a foigazgat6 tan6csad6 testiilete, a k6rhfuzi tudomdnyos
g szerv ezoje 6s iranyit6j a.
Az lntezeti Tudom6nyos 6s Oktat6si Bizotts6g (tov6bbiakban ITOB) a Hevizgylgyfiird6 6s
Szent Andrds Reumak6rhilz orvos- 6s nem-orvos eg6szs6giigyi tudom6nyos Szervezete. mely
szervez6si, oktat6si, irrinyit6si, ellen6rz6si, szhmitdstechnikai-informatikai 6s koordinril6integr6l6 szerepet vdgez,6s egyben fiiigazgat6 szakmai 6s tudom6nyos taniicsad6 szerve

7.3.1.

tev6kenys6

7 .3

.2. Az

7.4.
7

.4.1 .

IToB

mtik<id6s6r6l, feladatair6l

kiildn szabiiyzat rendelkezik.

MUSZERBIZOTTSAG

A filigazgat6 szakmai v6lem6nyez6, drint6s-el6k6szit6 testiilete.

7.4.2. A bizotts6g

5 fbb6l 6ll.

Elndkdt af6igazgat6 jekili ki.
Tagiait af6igazgat6 jeltili ki az osztilyvezetl f6orvosok, azizemeltet6s mriszertigyi csoportja,
valamint a diagnosztikai teruleten dolgoz6 kIzalkalmazottak kclztil. A gazdasdgi igazgat6 a
bizotts6g tagja.

7.4.3. A bizottsdg feladatai:

- Ossze6llftj a a mtiszerig6ny kiJz€pthviterv6t.
- 6ssze6llftj a aklrhi,a 6ves fj miiszer beszerz6si igdny6t, valamint a mtiszer-fehijit6si
ig6nyt.
- Javaslatot tesz a mriszerbeszerz6s priorit6sainak meghatirozdsfura.
- Thjdkoztatja a fbigazgat6t az ismert mtiszerbeszerz6si lehet<is6gekr6l.
- Tagiai kdzremtikddnek a mriszerbeszerz6ssel kapcsolato s pdlyinatok figyel6s6ben 6s
elk6szit6s6ben.
7.4.4. A bizotts6g f6l6vente iildsezik, til6seir6l jegyziiklnyv k6sztil.

7.5. K6rlaprevizi6sBizotts6g
7.5.1.

A k6rlaprevizi6s bizotts6g

tagsait a Fi5igazgat6 nevezi

ki, megbizat6suk visszavon6sig

6rv6nyes.

7.5.2. A Bizotts6gcelja, hogy biztositsaazt a folyamatos ellen6rz6si rendszert,amiaz orvosieg6szs6gtigyi dokumentirci6 hi6nyndlktili 6s megfelelo formai illetve tartalmi elviir6saink,
el6ir6sainak megfelel.

7.5.3. A K6rlaprevizi6s Bizotts6g mrikdd6si rendjdt ktildn szabitlyzattartalmazza.
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7.6, AD.HOCBIZOTTSAGOK
A

fbigazgat6 munk6j

a

ellttilsa sor6n felmeriilS t6mak, feladatok elSk6szit6s6re ad-hoc

bizotts6gokat hozhat l6tre.

Az ad-hoc bizotts6g tagjait a foigazgat6 jeltrli ki 6s egyidejtileg meghatitrozza a bizottsttg
feladatkor6t 6s hat6sk6r6t.

az

osztillyvezeto foorvosi pillyhzatok v6lem6nyezds&e
Kamara
l6trehozott bizotts6g, 61land6 tagsa a Kozalkalmazotti Tan6cs, a Magyar orvosi
k6pvisel6je 6s az orvos igazgat6.

Ad-hoc bizotts6gk6nt mukodik

A bizotts6g v6lem6nyez6si
7.7

6s

javaslatt6teli jogkorrel felruh6zott testtilet.

. ETIKAI BIZOTTSAG, FELUGYEL6 TANACS

ered6en Etikai Bizotts6g 6s Feli.igyel6 Tan6cs
mtikodik. A k6t testiilei feladatait, jogk6r6t az 1997 .6vi CLIV. torv6ny 156. $-a, a

Az intezm1nyben jogszabalyi kdtelez6sb6l

t4ltgg1. (KI. 11.) EiiM. rendelet, tov6bb6 a 2311998. ()r'IIr 27) EtiM. rendelet 6s
iigyrendj e i k szab iiY o zzbk.
7

.8. Y EZEToI ERTE,KEZLET

7.8.I. Az intdzmeny mtik6ddsdvel kapcsolatos konkrdt feladatok megtirgyal6sa, a ddnt6sek

melyen az
el6k6szit6se 6rdek66en afoigazgat6 heti egy alkalommalvezetbi 6rtekezletet tart,
az
fliggoen
A
t6m6t61
r6szt.
vesz
orvos igazgat1, az iryolfsi igazgat6 6s a gazdasdgi igazgat6
6rtekezleten r6szt uiy urtigyUen erintett vagy kompetenci6val rendelkezo vezeto, int6zm6nyi
dolgoz6, kiils6 szaktan6c sad6.

7.g.2. Azintezmeny vezeto-helyettesek, oszt6lyvezetok a hat6skdrtikbe tartoz6 tigyekben,

a

dont6sek el6k6szit6se, a hat6kony v6grehajt6s 6rdek6ben 6rtekezletet tarthatnak. A meghivottak
k6r6t, az ertekezlet id6pontj 6t saj 6t hat6sk<irtikben hat6t ozz6k meg.

7.8.3.

Az 1rtekezletekr6l

az osszehiv6 vezeto ddnt6se alapj6n jegyz6kdnyv k6szitheto.

7.8.4.A vezetoi 6rtekezleten hozott hatirozatokr6l afoigazgat6 az 6rintetteket 6rtesiti.

VI.

AZ TNTEZMENY VTUTOOPSENEK T6gg SZABALYAI

1.

A munkavdgz6ssel kapcsolatos szabdlyok

1.1.

A k6zalkalmazottijogviszony,

a munkavdgzdsre

ir6nyul6 egy6b jogviszony ldtrejdtte:

k6zalkalmazottak eset6ben a jogviszony hatixozott vagy hatitrozatlan idore szol6
kinevez6ssel jrin 16tre. A kinevez6s tartalmira vonatkoz6an a kdzalkalmazottijogszab6lyok

A

rendelkezdsei irdnYad6ak.
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Azintezmlny munkav6gz6sre ir6nyul6 egydb - Alapit6 Okirat szerinti jogviszony keret6ben
is alkalmazhat egyes feladatok elv6gz6s6re magdnszem6lyeket,- Lgyeri ,agy t6rsas

v6llalkoz6sokat.

Az eg6szs6giigyi ell6t6sra vonatkoz6 szerzoddsek el6k6szit6se 6s megk6t6se sordn be kell
tartani a fenntart6

6,s

az lgazati jogszabillyok specirilis el6frrisait.

1.2. A k<izremrikdd6k int6zm6nyen beliili mrikcid6s6re, kapcsolatrendszer6re
el6irrlsok:

vonatkoz6

A

k<izremtiktid6kkel kcitend<l megbiz6si szerzod6seket M erre vonatkoz6 intezmenyi
szabdlyzatban eliSirt m6don kell ekikdsziteni. A szeruld6seknek tafialmazniuk kell minden
olyan rendelkez6st, amely a k6rhdz 6s a krizremrikitd6k egyiittmtik6d6s6t, a betegellit6s
zavartalansdgdtbiztositja.

A k<izremtikdditk ktitelesek betartani az intezmdnyre vonatkoz6 szabitlyzatokat. Mtik6d6siik
sordn aldvetik magukat az intezmenyi hierarchi6nak, szakmai kompetencidknak. A
kozremrikddok 6rdekeik drv6nyesftdse 6rdek6ben kapcsolatot tarthatnal az intezmeny
6rdekk6pviseleti szerveivel.

A

kdzremrikdd6k fel6 utasitrlsi jogk6nel rendelkezok szem6lydt 6s jogk<ir6t, tovibbl a
kcizremtikcido int6zm6nyen beliili utasit6si jogkdrdt intezmenyi szabaiyiatban, valamint a
megbiz6si szerzldlsekben kell szabitly ozni.

A

f6igazgat6, az orvos igazgat6, a gazdasigi igazgat6 es az 6pol6si igazgat6 vezetbijog- 6s
feladatk<irdt a krizremrikddok vonatkoz6sdban drtelemszertien gyakorolja. -

A ktizremtikdd6k, illet6leg a veltik munkav6gzdsre ir6nyul6 jogviszonyban (ide6rtve a tagi
viszonyt is) 6116k szerzodesszeg6se, egy6b jogellenes magatartdsa (v6tkes k<iteless6gszegdsnek
tekintend6 magatart6s) eset6n a felel6ss6gi viszonyok tisztitzdsa 6rdek6ben vizsgalatot kell
lefolytatni. Az intdzmeny vezetoje a vizsgirlat eredm6nyetll fiiggSen drint a szerz6d6s
felmond6sa, akdrtdrit6si ig6ny 6rv6nyesit6se vagy egy6b jogi l6p6sek megt6tele tdrgythan.
Amennyiben a k<izremtikdd6, illetve a vele munkavdgz6sre ir6nyul6 jogviszonyban 6llO a
vizsgiiat lefolytat6s6ban nem mrikddik egytitt, a felel6ss6g k6rd6s6t az e ndlktil megrlllapithat6
t6ny6llris alapjim, a rendelkez6sre 6116 adatok szerint kell elbirrilni.
A kdzremrikdd6k 6ltal igenybe vehet6 int6zm6nyi szolgdltatdsok, kedvezmdnyek k6r6t, az
ellenszolgiiltat6s m6rt6k6t int6zmenyi szabttlyzat es a megbizitsi szerz6d6s szab6lyozhatja,
ennek hi6ny6ban e k6rd6sekrol a gazdasdgi igazgat6 int6zkedhet.

A k<izremlikddttk a mtik<iddsiikkel dsszeftiggo felvet6seikkel, kdrd6seikkel, panaszaikkal,
probl6m6ikkal 6s javaslataikkal az iigyben illet6kes igazgatohoz fordulhatnat, akiknek a
hat6skdrtikbe tafioz6 k6rd6s eset6n legk6s6bb 30 napon beltil kell a sztiks6ges int6zked6st
megtenniiik. Amennyiben az adott i.igy az intdzmdny r6szdrol k<itelezetts6gvrillaklss al jitma,
akkor az erte vonatkoz6 intdzm6nyi szabiiyzatrendelkezdsei szerint kell eljrlrni. A megtizrlsi
szerz6d6sek m6dositSsdra az int6zm6ny rdszdrblkizdr6lag afoigazgat6 jogosult.

IT
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1.3.

Munkaid6,szabads6g:

6s a munkarendet a munkaviszonyra, a kozalkalmazotti jogviszonyra) az
eg6szs6giigyi iryazat szabiiyaira 6s - megkdtdse eset6n - az 5rvenyes Kollektiv SzerzSd6sre
tekintettel kell szab6ly ozni.

A munkaid6t

Az 6ves rendes, a rendkiviili 6s a tanulm6nyi szabads6g munk6ltat6 6s munkav6llal6 6rdekeit
egyardntfigyelembe vev6 ig6nybev6tel6heztewet kell kdszittetni. Aztaszervezeti egys6gek
vezetoi minden 6v Spritis 20. napjhig kdtelesek leadni a bergazdhlkod6si 6s munkaiigyi
oszt6lynak.

n6tkiili szabads6g enged6lyez6s6re a foigazgat6jogosult.
A szervezeti egys6gekn6l a jelenl6trol, a szabads6gr6l, az egyeb jogcimen keletkezett
t6voll6tekrol, a trilmunkirll, az tigyeletr6l, k6szenl6tr6l nyilvantart6st kell vezetni, ezdtt az
6rintett egys6g vezetoje felel. Nyilv6n kell tartani a munkavlgzesre ir6nyul6 egy6b
jogviszonyban 6ll6k (egy6ni 6s t6rsas v6llalkoz6k, szabad foglalkoz6sf orvosok, megbizottak)
teljesitdsi idej6t, t6voll6tdt is.

A rendkivtli

1.4.

6s a fizetds

Munkaktirileir6sok:

rnt6zm6ny dolgoz6inak rendelkeznie kell a feladataikat, kdtelezetts6geiket r6szletesen,
egydniesitve, a jogszab6lyokkal 6s az intezm6ny szabiiyzataival dsszhangban szabfllyozo, a
munkrlltat6i jogkor gyakorl6ja 6s a dolgozl iital al6irt munkakOri leir6ssal. Annak egy
pdldd.rnydt a szem6lyi anyagban 6s azirattitrban 6rizni kell.

Az

A munkavd gzdsre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban
A munkakdri

tekintet6ben feladatleirdst kell k6sziteni.

6s feladatleir6sok elk6szit6s66rt az osztillyvezetok, az 6pol6si igazgat6, gazdashgi

igazgat6, o rvo s - i gaz gat6 6 s a foigazgat6

1.5.

6116k

fe

IeI

6

s

ek.

Munkakdrdk 6tad6sa:

Az

intezmeny dolgoz6inak 6s egy6b szerzoddses kozremtik<ld6inek munkakdr, illetve
feladatk<ir 6taddsdr6l szem6lyi vhltozirs eset6n jegyz6kdnyvet kell felvenni. Abban fel kell
ttintetni az 6tadis-6tv6tel id6po nt1ii, afolyamatban l6v6 iigyek et, az ifiaditsra keriil6 eszkdzdket,
iratokat, az esetleges hi6nyok t6ny6t. A jegyzdktinyvet az 6tado, az iltvevo 6s a munkaltat6i
jogk<ir gyakorl6j6nak alfuirisitval kell ell6tni. Az ellfurds lefolytat6s6r6l 6s dokumentdlisixil az
6rintettek k<izvetlen felettese gondoskodik.

1.6. Az intezmdny

alkalmazottja\ra, munkav6gzdsre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban 6llo
dolgoz6ira, kozremrikodoire a korh{n szabiiyzatai a munkavegzes 6s feladatell6t6s
vonatkoz6s6ban tov6bbi kotelezettsdgeket 6llapithatnak meg.

I.7.

Az egeszslgtigyi dokument6ci6

vezet6sdnek rendje

A beteg v\zsgilatilal 6s gy6gykezel6s6vel kapcsolatos adatokat azeglszsegiigyi dokument6ci6
tartalmazza. Azt rigy kell vezetn| hogy a val6sdgnak megfelel6en til<rozze az elli$tts
folyamat6t. A dokument6ci6ban fel kell tiintetni:

-

abeteg szem€lyazonosft6 adatait,
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6116

-

cselekv6k6pes beteg esetdn az 6rtesitend6 szem6ly, kiskorf, illetve a gondnokshg alatt
beteg eset6ben a t6,rv6nyes kdpviselo nevdt, lakcimdt, el6rhet6s6g6t,

akirellzmenyt, ak6rtcirt6netet,
az els6 vizsg6lat eredmdny6t,

a diagn6zist 6s a gy6gykezel6si tervet megalapoz6 vizsg6lati eredm6nyeket, a
vizsg6latok elvdgz6sdnek id6pontj6t,
az ell6t6st indokol6 betegs6g megnevez6s6t 6s k6dj6t a kialakul6sdnak alapj6ul szolg6l6
betegsdget, a kis6r6betegs6geket 6s szdv6dm6nyeket k6ddal ellfutva
egydb, az ell6t6st k<izvetleniil nem indokol6 betegs6g, illetve a kockdzati tenyezok
megnevez6s6t,

-

az elvdgzettbeavatkozdsok idej6t 6s azok eredmdnydt,
a gy6gyszeres 6s egy6b terdpiilt, annak eredm6ny6t,

abeteggy6gyszer-tilerzekenys6g6revonatkoz6adatokat,
a bejegyz6st t6v6 eg6szs6giigyi dolgoz6 nev6t 6s a bejegyz6s

id6pontj6t,
betegnek, illet6leg tdjekoztatitsra jogosult m6s szem6lynek nyrijtott tdjekoztatir
tartalm6nak r 6 gzitdsdt,
abeleegyezes, illetve visszautasftSs t6ny6t, valamint ezek id6pontjdt,
minden olyan egy6b adatot ds t6nyt, amely a beteg gy6gyul6sara befoly6ssal lehet,

a

Az egdszsegiigyi dokument6ci6 (k6rlap) r6szek6nt meg kell orizni:
a gy6 gykezel6s 6s a konzilium sor6n keletkezett iratokat,
az egyes vizsg6latokr6l kdsztilt leleteket
a k6palkot6 diagnosztikus elj 6r6sok fetvlteleit, valamint
a beteg testdb6l kivett szovetmint 6kat.
az apol6si dokumentdci6t,
az adatlapot (orvos 6ltal al6iwa)
a zarojelent6st

Tdbb r6sztev6kenys6gb6l efi6, 6sszefligg6 ell6trisi folyamat v6gdn vagy fekv6beteggy6gyintdzeti e116t6st kdvet6en irdsbeli dsszefoglal6 jelent6st (zfir6jelent6st) kell k6szfteni 6s
azt2pdldanyban a betegnek is 6t kell adni.

-

r

-

Az egeszsdgtigyi dokument6ci6 elk6sziteset, az azefi valo szem6lyes feleloss6get, az altiri.si
jogosultsrigot 6s miis e vonatkoz6sban sztiks6ges k6rd6seket osztiiyszinten 6s egysdgszinten a
fekv6beteg ell6t6 oszt6lyok vezet6i, a szakrendeldsek vezetoi, szakambulanci6k, gondoz6k
vezetoi szabiiyozzrik 6s ellenorzik, intezeti szinten az orvos igazgato es az itpolitsi igazgat6
szabdly o zz6k 6s ellen6rzik.

2.

Vagyonnyi latkozat-teteli krite lezetts6 g

Az egyes vagyonnyil atkozat-teteli kotelezetts6gekr6l szol6 2007. 6vi CLII. tv. 3. $-a alapjitn az
Int6zmdnnyel k<izalkalmazottijogviszonyban rill6 szem6lyek kdztl vagyonnyilatkozat-tetelre
kdtelezett az a szemdly, aki - <in61l6an vagy testi.ilet tagf akdnt - a javaslattdtelre, ddnt6sre vagy
ellen6rzdsre jogosult akdzbeszerzesi eljdrds sor6n vagy feladatai ell6t6sa soriin kcilts6gvetdsi
pdnzeszkdzrik felhaszn6l6sa felett.
Azlntezmdnyn6l vagyonnyilatkozattdtel6re k<itelezettek felsorol6sa, munkakrirdk szerint:

I

3l

Nyilatkozat-t6teli

Munkakiir / Beosztils

kiitelezetts69
gyakoris6ga (6v)

F6igazgato
Gazdas6gi tgazgat1
Orvo s igazgatl 6s helyettese
Apol6 si igazgatl 6s helyettese

6vente

ot6venkdnt
ot6venk6nt
ot6venkdnt
ot6venk6nt

Belso e11en5r
Kozb eszerz6 si referens
Intlzeti joghsz

E

6vente

Penzigyi 6s sz6mviteli oszt6lyvezetS 6s helyettese
Beruhfuzhsi osztiiyvez
Hum6npolitikai

ot6venk6nt
ot6venkdnt
ot6venkent
ot6venkdnt
ot6venkdnt

Elszdmol6si 6s vagyonga zdalkod6si csoportvezet6 6s helyettese
ot6venk6nt

Informatikai osztillyv ezet6 6s helyettese
otdvenkdnt
lJ zemeltet6si oszt6lyve zet6 6s helyettese

otdvenk6nt

plelmez6si osztillryezet6

6s helyettese

otdvenkdnt
Kontro lling osztilyv ezetb
ot6venk6nt
Gy6gyszertfur vezet6 6s helyettese

ot6venk6nt

T6flird5 vezeto 6s helyettese
ot6venk6nt
5z611o

da vezet6 6s helyettese
ot6venk6nt

Labor vezet6 6s helyettese
ot6venkdnt

Krirny ezetv 1delmi v ezeto
ot6venkent
Kozb eszerz6si bizotts6g tagSa
Erv6nyesit6sre, teljesitesigazol6sra 6s ellen6rzdsre jogosult ptii

ot6venk6nt

tigyintezok
otdvenkdnt
Gondnoks6 g vezeto

otdvenk6nt

Marketing c sopo rtv ezet6
A vagyonnyilatkozat-t6telre vonatkoz6 r6szletes szabdlyokatazl*lzm€ny ktildn szabiiyzatban
szabdlyozza.

--
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VII.
A BETEGELLATAS ATT TANoS RENDJE

l. Az

egdszs6giigyi ell6t6s 6s szolgdltatds szervezete

1.1.1. A betegelldt6s mrikdd6si rendje
1.t.2. A fekv6beteg szakell6t6s

A fekv6beteg

szakellfutds osztillyai az

ANf SZ dltal kibocs6tott miikdd6si engeddly

alapjdn az

al6bbiak:

.
.
A

MozgirsszeruiRehabilitrici6slntenzfvOsztdly
Aktfv Reumatol6giai Osztilly
fekv6beteg szakelliltds az Int6zm6nynel vegzett orvosi indik6ci6jri, gy6gyit6si 6s

/ vagy

szakrlpol6si c6hi, a betegell6tdst a beteg folyamatos benntart6zkod6sa mellett vegzo szakell6t6s.

Azlntezmeny helye a progressziv betegell6t6s 6ltal6nos rendszer6b en az aktiv reumatol6giai ds
orvosi rehabilitSci6t ig6nyl6 mozgdsszervi / reumatol6giai betegek legmagasabb szintri elldtdsa.

A fekv6beteg ell6t6 osztrilyok r6szlegekre tagol6dnak. Az egyes rdszlegek kiil<inbrizo szakmai
profilok (Metabolikus osteopathiak - osteoporosis, Gyullad6sos spondylarthropathiak, a
,,reum6s k62", Kortikoszteroid induk6lta mozgitsszervi k6rk6pek, Sport-rehabilitrici6) szerint
kiemelten kezelnek betegs6gtipusokat.

A

kotelezS eg6szs6gbiztosit6s ell6t6sair6l sz6l6 1997. 6vi LXXXIII.

tv.

intezeti vrir6lista

vezet6s6re vonatkoz6 eloirilsai azlntdzetndl nem rillnak fenn. Amennyiben a tdrv6nyi felt6tel
bektivetkezik, rigy azlntdzet intezeti v6r6lista vezet6s6re k<iteless6 v6lik. Az intezeti v6r6lista
vezet6s66rt az orvos-ig azgato felel.

2.

Jar6beteg-szakelliltds

Az Intlzmdny az ANTSZ 6ltal kiadott mrik6d6si engeddly, 6s a frnansziroziisi

szerz6d6se

alapjdn jar6beteg-szakell6t6si tev6kenys6 get v 6gez.
A jrir6beteg-szakelliltits azigyhoz nem kcitdtt betegek gy6gyft6, megellzi| ellitdsa.

Az

iitalfinos j6r6beteg-szakell6tdst az odafordul6 eg6szs6ges vagy beteg ember

j elentkez6se,

a

sqdt

vagy orvosi beutal6s alapjtn veheti ig6nybe.

Az elliltis lehet vizsgdlat,kezeles, illetve gy6gyszer

6s gy6gy6szati seg6deszkoz biztosit6sa.

A jogszabdlyok szerint

beutal6-kriteles j6r6beteg-szakell6t6s beutal6 n6lktil
kezdemdnyezesere, t6rit6si dij ellen6ben is ig6nybe vehet6.

Az Intdzet altal vezetett betegfogad6si lista vezet6sdt a

a beteg

saj6t

kozponti eldjegyz6s vegzi,

betegfogaddsi lista vezetdsl€rtjrir6beteg elllt6s vezeto fi6orvosa felel6s.

a

-ra
JJ

A jar6beteg-szakell6Lls feladatai:

.

az ANTSZ 6lta1 kiadott miik0d6si enged6lyben kijeliilt felvev6 teriilettel a lakoss6g
ir6nyul6 megel6z6 tev6kenys6g
eg6szs6gi 6llapotanak
-betegek meg6rz6s6re
.- Jgy"r
gy6gykezel6se, szakorvosi gondozisa, ide6rtve az otthoni szakilpol6s
elrendel6s6t 6s a rehabilitaci6t
.
szakorvosi konziliumok elv6gz6se

.
.

speci6lis szakmai, diagnosztikus, ter6pi6s hifitdr biztosittirsa
fikv6beteg-ell6tistig6nyl6 esetekben gybgyrntlzeti elhelyez6srebeutal6s

2.1. Az 6pol6si tevdkenYs6g

a gy(tgyit6-megelozo munka alapvet6 rdsze, elsodleges feladata az egesz;seges, vagy
beteg egyen ;egii6r" uro, tev6kenys6geinek elv6gzds6ben, amelyekhozzhiirulnak egdszs6ge
javul6s6hoz, 6s amelyeket segits6g n6lkiil magavfgezne
-"giur;.ah oz,helyreiilittsifitoz,vagy

Az

iryol61.

el, ha lenne hozzirereje, akarata vagy tud6sa.

a kezel6orvos 6ltal elrendelt ter6piSs tervben eloirt beavatkoz6sok v6grehajt6s6t
srogalia. Az 6pol6si munka szakmai irdnyitirsdert, szewezdsllrt az 6pol6si igazgat' a felel6s.

Az

1polits

oszt1lyon t6rt6n5 6pol6si munka kozvetlen irfuyit6ja, ellen6rzdje 6s dsszehangoloja az
o sztdly v ezet6 f6n6v6r.

Az

Az 6pol6si tev6kenys6get a diplom6s 6pol6k, kiilonb<izo szinten kepzett szak6pol6k, 61ta16nos
6pol6k, a tanulm6nyi gyakoriatukat teljesit6 tanul6 6pol6k 6s 6po16si munk6t kdzvetleniil
segitSk v6gzik.

Az iryol6 szemlly

.

zet feladatai

:

az iryoll

szemllyzet saj6t felel6ss6g6re, saj6t
szaktud6sa 6s indik6ci oja alapjan orvosi utasit6s n6lkiil vdgez, ellenoriz,6rt6kel, dokumentSl
(betegkomfort biztositisa, betegmegfigyel6s, betegellen6rzds, a beteg pszich6s vezet6se,

On6ll6 feladatok: azok, amelyet

eg6szs6gnevel6s, dokument6ci6, k6pzds, <ink6pz6s, Spol6si kutat6s).

.-

Nem rin6ll6 feladatok: azok a tev6kenys6gek, melyeket az orvos utasit6sara,

de

6n6ll6an, saj6t felel6ss6gre vdgez az iryol6 szemdlyzet (gy6gyszerel6s, injekci6zhs).
.
Egytitt-ritOaO feladatot: mindazon tevdkenys6gek, melyekben az 6pol6 az orvossal
(diagnositikus 6s I vagy ter6pi6s) egyUttmtik6dve dolgozik: elSkdsziti a beteget 6s az
eszkdzoket, a kivitelez6sndl asszisztii az orvosnak 6s segiti a beteget.

3.

Betegazonosit6 rendszer

A betegell6t6s mtikoddsi rendjdben ktilon szabelyzat rendelkezik a
a betegfetvdtel, a betegfelv6teli eljhrils szab
a betegelhel y ezes szabillY ai,
a betegek etkeztetdse

iiyat
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-

abetegelbocs6t6s szabrilyai
a beteg elhalSlozdsa eset6n k<jvetend6

eljdrrls szabiiyai
abetegek lsahozzdtartoz6ktdjlkoztatfusiinak szabiiyai
a betegek kivizsg6l6sdnak, a vizsg6latok, vizitek, 6s konziliumok v6gz6s6nek
szabdlyai
az eg6szs6giigyi dokumentdcio vezet6sdnek szabdlyai krirdben.
Betegazonosit6 rendszer mtik6d6se

A

betegazonosit6 rendszer a min6sdgirinyitis rendszer6be dptilve, az orvos-igazgat6
feli.igyelete alatt mtiktidik, a vonatkoz6 jogszab6lyok el6ir6sainak valamint a BELLA piogiu*
standardjainak megfelel6en. A fekvobeteg-ell6t6sr6l valamint az 6pol6si tev6kenys6giol szOlO
szab ily zatban a b ete gazo no s it6s 16 s z I ete i szab iiy o zitsra kertil nek.

Azlntezet a betegellit6s, mint folyamat minden filzisibangondoskodik a betegek 6s az adott
beteghez tartoz6 dokumentumok, mint6k, anyagok, eg6szs6giigyi ell6tdsho zhaszniiteszkcizcik

biztons6gos azonosit6srir6l. A betegazonosit6s cdlja, hogy az ellitits sor6n miden beteg
egy6rtelmrien legyen azonosithat6 6s a beteghez tartoz6 valamennyi dokumentumot, eszkozt,
anyagot 6s esetlegesen mint6t az ellirtls minden fdzisiban 6s minden k<iriilm6nyek krizcitt
egydrtelmtien lehessen ezen beteghez rendelni.

A kothazi

felv6telkor minden betegnek lehetrisdge van a csukl6szalagos betegazonosft6
rendszer alkalmazdsira. Az osztdlyon, a betegfelvetelt vegzo 6pol6 tdjekoztatja a beteget
betegazonosit6 rendszer m6dj6r6l. A betegeknek minden esetben irrisban nyilatkoznia t<ett
arr6l, hogy k6ri vagy elutasitja a betegazonosft6 csukl6szalag haszniiatat. Nyilatkoztatfus
formanyomtatv6nyon (MedWorks) tdrt6nik, 6s a betegdokumentdci6 r6iz6t kepezi.
Amennyiben a beteg keri az azonosit6 csukl6szalaghaszniiatdt, frgy azt a felvetelkor az ripol6
helyezi fel. A felhelyez6s t6ny6t rogziti a beteg 6pol6si dokumentiici6j6ban. Az elbocs6ttiskor a
csukl6szalag lev6tel6t minden esetben a szolgdlatban l6vo n5v6r vegzi. Oll6val levrigja a

szalagot 6s

azonosft6sra alkalmatlan 6llapotba hozza

Az azonosfto tartalma:

(felszabja;.

Beteg nev6nek monogramj a

TAJ sziim utols6 4 szimjegye
Felv6tel d6tuma
Oszt6lyneve

A

betegellit6s mtiktid6si rendj6t az lntdzm6ny mindenkori vonatkoz6 bels6 szab ilyzatai

tartalmazzifl<.

V

III. AZ INTEZMENY SZERVE ZETI EGYSEGEINEK MEGNEV EZESE,FEADATKoRE,

uUrooBSUK ALApvET6 szesAryar

l. pBrv6sprEc oszrAryor
1.1

A fekvobeteg oszt6lyok azonos szervezeti fel6pftds szerint mtikcidnek.
1.2. A fekv6beteg szakelLitds osztdlyai az ANTSZ riltal kibocs6tott mtikrid6si engeddly

alapjitn az alitbbiak:
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.
.

MozgdsszerviRehabilit6ci6slntenzivOsztilly
Aktiv Reumatol6giai Oszt6ly
1.3.A fekv6beteg szakell6t6s azlntezmenyn6l vdgzett orvosi indik6ci6jri, gy6gyit6si 6s /
vagy szakiryoldsi c6lti, a betegelldt6st a beteg folyamatos benntart6zkod6sa mellett
vegzo szakell6tds.

l.4.Az lntezmeny helye a progressziv betegell6tfs riltal6nos rendszer6ben az aktiv
reumatol6giai 6s orvosi rehabilit6ci6t igdnyl6 mozgdsszervi / reumatol6giai betegek
legmagasabb szintii e116t6sa.

1.5.A fekvobeteg ell6t6 oszt6lyok r6szlegekre tagol6dnak. Az egyes r6szlegek ktil<inbOz6
szakmai proflrlok (Metabolikus osteopathiak osteoporosis, Gyulladdsos
spondylarthropathiak, a ,,reum6s kdz", Kortikoszteroid indukdlta mozg6sszervi
k6rk6pek, Sport-rehabilit6ci6) szerint kiemelten kezelnek betegs6gtipusokat.

1.6.

Az osztdlyok ilgyszilma az ervdnyes NEAK (Nemzeti Egdszs6gbiztosit6si Alapkezelo)

szerzo d6s szerint alakul.

2. Szakrendel6sek:
altalano s I aborat6riumi di agno sztika

rontgendiagnosztika
ultrahang diagnosztika
be I gyo gy6s zat szakrende 16 s
neurologiai szakrendeld s
ortopddia
reumatol6gia I.

REI.JMATOLOGIA II.
reumatol6gia III.
meno pauza szakrende I 6 s
fo gl alkoz6s - e geszsd gtig y i szakrende

Nogyogy6szat
Klimax

Ftil-otr,

Ee5eszet

borgyogyeszat
EKG 6s holter diagnosztika
lezerterirpta
rehabilit6ci6 I.
rehabilit6ci6 II.
rehabilit6ci6 III.
szdn-dioxid ginzal v egzett ter tryra
ftzroterftpial.

fizioteriryiaII.
gyogytorna I.
gyogytorna II.

I6

s
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A

szakrendel6sek 6s a gondoz6k feladata a szakmaspecifikus tertileteknek megfelel6, magas
szintti eg6szs6gtigyi szolg6ltatds nyrijt6sa j6r6betegek szitmdra,a szakma szabdlyaiszerint.
Mriktid6si szabitlyaikat saj6t mrik<id6si rendjiik 6s - osztdlyos hittdr eset6n - az adott osztdly
mtikdd6si rendj e rdszletezl
A szakrendel6sek, gondoz6k kdr6ben a v6ltozdsokat az 6rv6nyes mtikrid6si enged6ly
tartalmazza

3.
3.1

-

A fekvobeteg ell6t6

.

6s diagnosztikai oszt6lyokra vonatkoz6 6ltal6nos szabrilyok:

Az oszttiyok fel6pit6se
osztiiyvezetl fl6orvos
osztdlyvezetiS foorvos helyettes

szakorvosok
szakorvos-jel<iltek (rezidensek)
osztilyvezet6 f6nov6r, vezetl asszisztens
szakdolgoz6k
eti. adminisztr6torok
seg6d6pol6k
beteghord6k

A gy6gyit6-megellzb ellStds orvos szakmai 6s 6pol6s szakmai hierarchidj6ra vonatkoz6 elt6ro,
illet6leg rdszletes szab6lyokat aszewezeti egys6gek mrik<iddsi rendje, tov6bbrl
feladatleir6sok tartalm azzdk.

3.2. Az osztdlyvezet6 foorvos feladatk<ire, feleloss6ge:
a szinvonalas fekv6beteg ell6t6s hatdkony kialakitrisa,

a

fenntartfusa,

munkak<iri- 6s

a

szinvonalas

diagnosztikai tevdkenysdg kialakit6sa, fenntart6sa
az osztitly szakmai munk6j6nak irinyitdsa, megszervez6se
abetegell6tSs irrinyitiisa, ellencirz6se
az osztiiy munkarendj6nek kialakft6sa
az osztily dolgoz6i szirmirramunkak<iri leir6sok elk6szit6se, elkdszittet6se
a mriszerek, tdrgyi eszkdzdk megl6t6nek ellenorzdse

-

ny

-

a szabadsiig enged6lyez6se

munk6ltat6i intdzkeddsek (fegyelmi, kArterftdsi eljdrds, kinevezds,
tgdij azds stb. ) kezdemdny ezese

3.3.

elbocsdtds,

tigyeleti,k6szenl6tiszolg6latmegszervezdse,mtikddtet6se
a betegek jogainak biztosft6sa
afoigazgat6vezetoidrint6seinekel6segit6se
egyiittmrikcid6sazintdzm6nym6s szervezetiegys6geivel
egytittmrikddds a r6gi6 eg6szsdgiigyi intezmenyeivel, a Tisztiorvosi Szolg6lattal
kapcsolattart6s a szakmai koll6giumokkal,
kapcsolattartiis a t6rsdg h6ziorvosaival

Az osztdlyok mtikdd6si rendj6nek alapvet6 szabiiyai:

az oszt6lyok k<izalkalmazottjai a szerz6ddsben 6116, kiils6 kdzremrikdd6kkel
egytittmrikodve - a szakmai szabrilyoknak, munkakdri leir6soknak, az intlzmdny bels6

)l

normdinak 6s a munkahelyi vezet6k utasit6sainak megfeleloen, a legnagyobb gondoss6ggal
kotelesek betegell6t6 6s m6s teend6iket elv6gezni
adolgoz6k a gyogyit6,megeloz6 ell6t6s soriin kdtelesek betartani az adatkezel6si, etikai
norm6kat
biztositani kell a betegiogok 6rv6nyre juttatisdt

3.4. Ugyeleti rend:

rendes napi munkaid6 ut6n, valamint h6tv6g6n 6s munkasziineti napokon az oszt6lyokon
iigyeleti mtik<rdik. Az orvosok 6s asszisztensek iigyeleti 6s k6szenl6ti beoszt6sbert az orvos
igazgat6 felel.

A

Az iryol6nok folyamatos munkabeoszt6s6t az osztillyvezeto fonov6r kdsziti el.
Az iigyelet 6s k6szenl6t - valamennyi 6rintett szervezeti egys6gre kiterjed6

-

szabiiyait a

k6rhin tigyeleti szabilly zata r o gziti.

3.5. Egy6b rendelkez6sek:
6s rendj6t, az azonr6sztvevok k<ir6t, a besz6moltat6s,
feladatait azosztillyvezeto foorvosokhatfuozzdk
r6szletes
ellen6rz6s rendj6t, azegyesdolgoz6k
meg.

Az osztiiyok napirendjdt,

4.

a

vizitek idej6t

Diagnosztika,teritpia,egy6brdszlegek:

4.1. Adiagnosztikai ter6pi6s

6s egy6b r6szlegek mrikdddsi rendj6t rigy

kell meghatdrozni, hogy

cisszhangban legyen a betegell6t6 osztrilyok 6s szakrendel6sek mtikdd6si rendj6vel. Torekedni

munkanap folyam6n lehet6leg egyenletes legyen. A
hogy
azok eredm6nyei a beteg 6llapot6t6l ftigg6en azonnal,
vizsg6latokatigy kell elv6gezni,
de a lehet6 leghamarabb rendelkezdsre 611janak. A si.irg6s beavatkozbs sztiks6gess6g6re utal6
leleteket a beteg kezel6orvos6val halad6ktalanul kdzolni kell.
4.2. A diagnosztikai ter6pi6s 6s egy6b r6szlegek a betegell6t6 oszt6lyokkal szorosan
egyiittmrikddnek, orvosaik az esetmegbesz6l6seken 6s a konziliumokon sztiks6g eset6n r6szt

kell arra, hogy ig6nybev6teltik a

vesznek.

IX. A BETEGELTATASUOZ KAPCSOLODO EGYEB EGYSE,GEK

1.

Intlzeti gy6 gyszertir, kozforgalmri gy6gyszertir:

| .l . Intezeti gy 6 gy szertdr

1.1.1 A gy6gyszertir - osztilly jog6ll6ssal - biztositja a k6rh6z 6polisa, kezel6se alatt 6llo
betegek rlszere a sztiksdges, forgalombahozataha engeddlyezett gyogyszereket.
| .l .2.

A

gy ogy szertilr alapv eto feladatai

:
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-

akorszeni ter6pi6s elj6r6sok alkalmazds6hoz sziiks6ges gy5gyszerek biztosit6sa
megfelel6 v6laszt6kri 6s mennyis6gri gy6gyszer szakszeni t6rol6sa, nyilv6ntartilsa
hat6s6gi enged6ly birtokAban az intezmenyi dolgoz6k 6s a k6rh6z szakrendel6sei,
szakambulanci6i 6ltal ell6tott j6r6betegek r6sz6re gy6gyszerkiszolg6l6s
agy6gyszerell6t6skdltsdgtakar6kosbiztosit6sa
akibitoszer kezel6s intezeti rendjdnek kialakft6sa

-

Kiizforgalmri gy o gy szertitr
A kdzforgalmri gy6gyszertir az ervdnyes jogszabrilyi el6ir6soknak megfeleloen gy6gyszerkereskedelmi tevdkenys6g keretdben a lakoss6g 6s a j6r6betegek gy6gyszerig6ny szerinti
kiszolg6l6s it vegzi.
I .2.

2. Diltils szolgdlat:

2.1.

A szolg6lat

-

amely az 6lelmez6si oszt6ly keret6ben mrikodik - alapvetd feladatai:

a kezeloorvosok szakmai elofr6sai alapjdn, az llelmezdsvezeto irdnyititsi..al a betegek
6llapot6t6l fiigg6 di6t6s dtrend kdszft6se
az el6irt di6ta biztosit6sa a betegek rdszdre
titpanyagszdmit{tsok elv6gz6se
-

di6t6s tan6csad6s

Fedettfiird6
3.1 . Betegregisztr6ci6s Csoport

.

elk6sziti a vizsgillati 6s kezel6si tervet az orvosi elofrdsok alapjin, meghatirozva a
konkr6t idobeoszt6st is
.
dsszehangolja az orvosi 6s a szakdolgoz6i feladatokat 6s kapacit6sokat, koordindlja az
orvo si v izsgitlati i g6nyeket
.
kezelo- 6s ftirddjegyekkel lStja el a betegeket, venddgeket, valamint megjeldli a
kezel6lap 6rv6nyess6g6t 6s
.
szilmlil ellit ki az elv6gzett szolghltat6sokr6l, 6s kezeli a szfimlfuefizetdseket
.
betegti\ekoztat6st v6geznek 6ltal6noss6gban 6s ig6ny szerint
.
ellen6rzi a beutal6k 6rv6nyess6g6t, formai megfelel6s6g6t
.
ellenorzi a TB jogviszony fenn6llis6t
.
beteg szemdlyi adatainak felv6tele, felvitele aszitmit6gdpes rendszerbe, a kor6bban mdr
ro gzitett adatokkal val6 ri sszevet6s, sziiksdg eset6n adatm6dosft6s
.
betegek sz6mit6g6pen val6, 6s sz6beli iritnyitisa az ellit6 helyekre
.
kiadjaaszakrendel6sekre azelojegyz6siid6pontokat

-

a Betegregisztrdcios Csoport csoportvezetdj6nek kdzvetlen irdnyitdsa alatt l6tja el

a

tev6kenys6g6t
az 6pol6si igazgat6 szakmai feliigyeletet gyakorol a tev6kenys6ge felett
a pdnziigyi 6s sz6mviteli osztiilyvezeto szakmai feli.igyeletet gyakorol a tev6kenys6ge
fe lett a p6nziigyi - s zdmv iteli szab6l yoknak val6 me gfelel 6s6 g tekintetdben
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5. sz. mell6klet)

-

a Betegregisztrhcils Csoport

munkatarsainak hat6skdr6t, feladatait 6s felel5ss6g6t
16 sz I ete sen a munkak<i ri I e ir6s aik tarlalmazzitk

.
.

felel6s a hum6nus, lehet6s6gekhez k6pest legmagasabb szintti betegir6nyithsert
felelos arihizott szolgiitat6si 6rt6ket megtestesitS jegyek6rt 6s egy6b 6rt6kpapirok6rt 6s
okm6nyok6rtazlnt6zmdnyszabillyzataibanr<igzitettekszerint
.
felel6s a hat6skdriikbe 6s feladatkririikbe utalt feladatok ell6t6s66rt 6s v6greh ajtasa6rt
3

.2. Elektro teriryia

C

soport

Elvegzi az elektromos kiid, rirvdnyflird6, rekeszes galvin, kis, k<iz6p- 6s magasfrekvenci6s
kezel6seket, rdszt vesz az Intezmeny tudom6nyos munkfjdban 6s az optimiiis betegutak
kialakit6s6ban 6s mtik<idtet6s6ben-

.

az Elektroter6pia Csoport csoportvezetdj6nek kcizvetlen futrryitdsa alatt lifija el

a

:""uo"T:i:l ssiigazsato szakmai fetrigyeletet gyakorol a tev6kenys6ge felett
u munk6ltat6i jogokat az Elektroteritpia Csoport munkat6rsai felett a forgazgatl
:igazgato,
az tryoli.si igazgatl es az Elektroter6pia Csoport csoportvezetoje megosztva
gyakoroljaElektroter6pia

csoport munkat6rsainak hat6sk6r6t, feladatait €s felel6ss6g6t
16

szl ete s en a munkakd

ri

Ie

ir6s aik tartalmazz(fi<

Felel6ss6g:

.

felel6s

a

hum6nus, lehetSsdgekhez k6pest legmagasabb szintti betegellSt6s

megszervezeseert.

:

[H:: I i"XX;1"tT1ftff"T[',".JT:3:::ilT13:*-

be,a*tsfien

3.3. Hidro-balneo Ter6pia Csoport

Elvegzi a termil gy6gymedence, Hevizi t6ftird6, termdl k6dflird6, iszappakol6s, iszapftird6,
srilyfiird6, sz6nsavas fi.ird6, orvosi gy6gymasszitzs, viz alatti vizsugirmasszins kezel6seket,
rdszt vesz az Intdzm1ny tudomdnyos munkaj6ban 6s az optim6lis betegutak kialakit6s6ban 6s
mtikddtet6s6ben.

.

a Hidro-balneo Ter6pia Csoport csoportvezetojdnek k<izvetlen ir6nyit6sa
tev6kenys6g6t

:

;';ffl?i i:fff::,r^#frft ,T*r"'"T?:?#,:".

alattliija el a

#:"J*:l#:f;f i:[.

a foigazsa,6,
gyakorolja
megosztva
Ter6pia
Csoport
csoportvezet6je
az tpolilsi igazgato 6s a Hidro-balneo
(16sd'

5'

sztil:lf|T:l

Ter6pia csoport munkatarsainak hatriskordt, feladatait 6s felel6ss6g6t
r6szletesen a munkak<iri leir6saik tartalmazzik
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Felelos a humdnus, lehetos6gekhez k6pest legmagasabb szintti betegell6t6s megszervezeseert.
felel6s a kezel6kben foly6 betegellit6s szinvonal66rt
felelos a ter6pi6s munka hat6kony vegzes6,6rt, a tervek betart6s66rt

.
.

3.4. Gy6gytorna Csoport

Ell6tja az egyeni 6s csoportos gy6gytorndt, viz alatti csoportos gy6gytomifi, ergoterdpifit,
munk6j6t a gy6gytorndszok 6n6ll6an, k6pzetts6giiknek megfelel6 legmagasabb szinvonalon, az
orvos indikdci6ja alapjdn a beteg aktu6lis illlapotdhozigazitva v6gzik.

-,

a Gy6gytorna Csoport csoportvezetojdnek krizvetlen irinyitdsa alatt l6tja el a
'
tev6kenys6gdt
.
az rlpol6si igazgato szakmai feltgyeletet gyakorol a tev6kenys6ge felett
.
a munkdltat6i jogokat a Gy6gytorna Csoport munkat6rsai felett af6igazgat6, az itpolilsi
igazgat6 6s a Gy6gytorna Csoport csoportvezetoje megosztva gyakorolja (l6sd. 5. sz. mell6klet)
.
a Gy6gytorna Csoport munkat6rsainak hat6sk<ir6t, feladatait 6s felel6ssdgdt r6szletesen
a munkak<iri I eir6saik tartalmazzilk
I|

Felel6ss6g:

.

felel6s a hat6skrir6be 6s feladatkdr6be utalt feladatok ell6t6s66rt 6s v6grehajtisdert

3.5. Betegfelv6teli Iroda
Jo96llSs:

.
.
.
.

a

Betegfelv6teli Iroda vezet6j6nek kozvetlen irdnyitdsa alattliltla el a tev6kenysdgdt

az orvosigazgato szakmai feltigyeletet gyakorol a tev6kenysdge felett
a Beutal6 Bizotts6g eln<ike szakmai feliigyeletet gyakorol a tev6kenys6ge felett
a p6nziigyi 6s szdmviteli osztrllyvezeto szakmai feliigyeletet gyakorol a tev6kenys6ge
felett a p6nziigyi - s zdmviteli szab6lyoknak val6 me gfelel6 s6 g tekintet6b en

.

a munk6ltat6i jogokat a Betegfelv6teli Iroda munkat6rsai felett a foigazgato, az
orvosigazgat6 6s a Betegfelv6teli Iroda vezetoje megosztva gyakorolja
.
a Betegfelvdteli Iroda munkatdrsainak hat6sk6r6t, feladatait 6s felel6ss6g6t rdszletesen
a munkak<lri leir6saik tartalmazzirk
Feladatok:

.

az Intdzmdny valamennyi fekvdbeteg osztiiyitnak betegfelv6teli adminisztr6ci6s
iigyintdzdsdt vdgzi, szoros kapcsolatban a fekv6beteg oszt6lyokkal 6s a beutal6 javaslatok
elbir6lis6t v e gzo B ete gfelv6teli B izotts6g gal
.
fogadja a beerkezo orvosi beutal6si dokument6ci6kat, elvegzi a dokument6ci6s 6s
tartalmi el6ir6sok ellen6rzds6t
.
elvdgzi abe€rkezett orvosi dokument6ci6 elok6szitdsdt a Beutal6 Bizotts6g rdszdre
.
ki6rtesfti a betegeket a beutalilssal kapcsolatos drint6sr6l
.
behivja az intezetbe beutalt fekvobetegeket

-
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.
.

elvd gzi abetegfelv6tellel kapcsolatos adminisztr6ci6t 6s a betegelhelyez6st

kiadjaabetegt6jdkoztat6ssalkapcsolatosdokument6ci6t

Felel6ss6g:

.

felel6s a hat6skdr6be 6s feladatk<ir6be utalt feladatok ell6t6s66rt 6s v6grehajths66rt

X.

TOFURDo

T6fi,ird6 mrikod6s6nek rendje jogszabilyok 6ltal meghatfuozott, bels6 szabdlyozisa a
hazirendben tdrt6nik.

A

A T6ftird6 szewezeti fel6pit6se

1

.

T6fiird6mriszakvezetok
T6fiird6 Ter6pia
Jegyellen6rdk
T6tisztit6k,mentScs6nakosok

T6flird6 mtiszakvezet6k

Hat6skdrdk 6s feladatok:
.
szervezik, ir6nyftj6k 6s ellen6rzik azirdnyit6suk alatt
es munkavegzeset

.

a

6116

munkav6llal6k tev6kenys6g6t

krimyezetv6delmi vezetdvel egytittmtik6dve i.igyelnek

a

vizinovenyzet

karbantart6sara, fokozott v6delm6re
.
felel6s6k ahat6skortikbe 6s feladatkdrtikbe utalt feladatok ell6tds66rt 6s v6grehajt6s66rt

T6flird6 Ter6pia

.

aFestetics Ftird6hrlz munkat6rsainak hat6skdr6t, feladatait 6s felel6ss6g6t r6szletesen a
munkakciri I e irdsaik tartalmazzdk

:

3d,,'J;T"il1':,114ilHl;',JXtJ::::1ffi#,"J[':;i[?"ffiT3:?:fi1?"Hff'.

I'I.
1.

I

.
.

SZALLODA

A sz6lloda (Hotel

.1

Spa

.A szfiloda (Hotel

'.

H6viz) szewezete

Spa

H6viz) szew ezeti fel6pitdse

szillodavezetS
6rtekesit6s, recepci6

::Zli:ill ffi:lifr :.T"'[f,

@,at6n Etterem)

:
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1

.2. Recepci6, 6rt6kesit6s

.
.
'
Ie

'
.
.
'
.
'
.
'
'
'

iriinyft 6sa alatt litja el a tev6kenys6gdt
aszilllodavezetofeliigyeletetgyakorolatev6kenys6gefelett

a recepci6ve zeto kdzvetlen

ir6s

arecepci6 munkatdrsainak hat6sk<ir6t, feladatait 6s felel6ss6g6t r6szletesen a munkakriri
aik tartalmazzdk
ell6tja a sz6llodai szolgdltatdsok 6rt6kesit6s6vel kapcsolatos feladatokat
kezeli a sz6llodai szobafoglal6sokat, fogadja 6s visszaigazoljaa foglal6si ig6nyeket
rdszt vesz azt$ ertekesitdsi partnerek felkutatds6ban
rdszt vesz a sz6llodai marketing- 6s PR tervek elk6szitds6ben
r6,szt vesz a szdlloda szakv6sdrokon 6s prom6ci6s utakon val6 kdpviselet6ben
inform6ci6kkalliltjael asz6llodiha5rkezocsoportokat
a szobafoglal6sok int6z6se ktir6ben kapcsolatottart a sz6lloda partnereivel
karbantafila 6s frissiti az onhne foglal6si rendszereket
az 6rtdkesit6si asszisztens mellett kezeli a szobafoglal6si ig6nyeket
els6 kords panaszkezeldst vdgez, gondoskodik a kifogrisok 6s panaszok elint6z6s6rdl
kidllitja a sz6llodai szolgdltatrisok szdmliit, 6s ehhez kapcsol6d6an kezeli a

befizet6seket

1.3. SzSllodai ter6pi6s r6szleg

A szdllodai ter6pi6s r6szleg szervezeti fel6pit6se:

.
.
.
.
.
'
'

szhllodai terdpi6s r6szleg vezetoje
szallodai ter6pi6s r6szleg foorvosa
sziilodai ter6pi6s r6szleg eg6szs6giigyi szakdolgoz6i

kiildn r6szlegk6nt mtik<idik

a szilllodavezet6 kdzvetlen iriinyitds a alatt l6t1a el a tev6kenys6g6t
az orvos igazgatl szakmai feliigyeletet gyakorol az orvosszakmai tev6kenys6g felett
a szdllodai ter6pi6s r6szleg munkat6rsainak hatSsk<ir6t, feladat6t 6s felel6ss6g6t
16 sz I ete sen a munkak<i ri le irdsaik tartalmazzitk
elv6gzi az ambul6ns fizeto 6s hotelszolg6ltatdst ig6nybe vev6 frzet6 jrlr6betegek
'
szakorvosi- 6s komplex fizioterirpiirs szakell6t6sdt,teritpiirs szolgiiltatrlsok nyrijtris6t

1.4 Sz6llodai terdpi6s r6szleg vezetSje

.
.
'
'

aszillodavezet6 kdzvetlen ir6nyit6saalattliltjaelatevdkenys6g6t
az orvosigazgat6 szakmai feliigyeletet gyakorol a tev6kenys6ge felett
az 6pokisi igazgatl szakmai feltigyeletet gyakorol a tev6kenys6ge felett
hatdskcir6t, feladatdt 6s feleloss6g6t r6szletesen a munkakdri leir6satartalmazza

Hat6skrir<ik 6s feladatok:

.
.

szervezi, vezeti 6s feliigyeli a munkavegzest 6s a munkafolyamatokat
szervezi az orvosi vizsg6latokat 6s a ter6pi6s szolg6ltatdsokat
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.
.
.

gondoskodik a szdlloduter6pi6s r6szleg betegregisztr6cios feladat6nak ell6tasar6l
elk6szit6s6r61
Eondoskodik avend6gek 6s betegek id6beoszt6s6nak
kiel6git6s6r6l, a
Eorrdoskodik az alap6pol6s elvdgzdserol, a betegsztiks6gletek
gy6gysierel6sek elv6gzesdrol,6s a diagnosztikus 6s ter6pi6s elj6r6sok lefolytat6s6r6l
.
javaslatokatteszasziilodavezet6nek
.
izakmai k6rd6sekben konzult6ci6t foly.tat az orvosszakmai tertilettel
.
d<int6s-el6k6szit6st v6gez a szem6lyi 6s t6rgyai felt6telek megteremt6se tekintet6ben
.
eng edelyezi azirinyitisa alatt6ll6 szervezeti egys6g munkav6llal6inak szabads6gait 6s
t6voll6teit
.
kapcsolatot tart a betegekkel 6s vend6gekkel a kriraszolg6ltatSsok eredm6nyess6ge
6rdek6ben
Felelossdg:

.

a felel6ss6g6vel kapcsolatos 6ltal6nos rendelkezdseket az SZMSZ 6' sz. mell6klete

tartalmazza
.
felelos a sz6llodai ter6pi6s r6szleg rakt6r6nak szabillyszeni mtiktjd6s66rt 6s kezel6s66rt
.
felel6s a korszeni betegell6t6si tevdkenys6g biztositbsfulrt, a szakdolgozok
tev6kenys6g6nek megfelel6 szakmai szinvonal 6rv6nyesiil6s66rt
.
felel6s a megfelel6 kommunik6ci6 kialakit6s66rt 6s megval6sit6s66rt

1.5. Sz6llodai dtterem (Plat6n Etterem)

A sz6llodai 6tterem szewezeti fel6pit6se:
o

dtteremYezet6

o

konyhafonok

o
o
a

szakircsok

konyhai dol gozok, kisegit6k
fe I s zo 19616 s zemd Iy zet

Jo96ll6s:

.
.
,

az6tteremvezet6 kdzvetlenirinyititsa alatt l6tja el a tev6kenys6g6t

aszilllodavezetSfeliigyeletetgyakorolatev6kenys6gefelett
a p6nztigyi 6s sz5mviteli oszt6llvezeto szak,rnai feliigyeletet gyakorol a tev6kenysdge
felett a p6nztigyi - s zdmv iteli szab6lyoknak val6 me gfelelS s6 g tekintet6ben
.
; munk6ltat6i jogokat a szdllodai dtterem munkatarsai felett a foigazgat6, a
szillodavezet6 6s az €tteremvezet6 megosztva gyakorolja (l6sd. 5. sz. mell6klet)
.
a sz6llodai 6tterem munkat6rsainak hat6skcir6t, feladatait 6s felel6ss6g6t r6szletesen a
munkakd ri I e ir6s aik tartalmazzirk
Feladatok:

.

asz6llodai Etteremben nyfjtott 6ttermi szolghltatdsok ell6t6sa 6s biztosit6sa, a sziillodai
venddgek 6s ktils6s vend6gek 6tkeztet6se
.
az Intdzm€ny tizemeltetdsdben mtikdd6 biif6k mtikddtet6se kdzvetlentil kapcsol6dik a
sz6llodai 6tteremhez
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1.6.

A szbllodai 6tterem szemdlyzete

Jo96ll6s:

'
'

az 6tteremvezet6 kozvetlen ir6nyit6sa

alattlilfjilk el a tev6kenysdgtiket
szdllodai dtterem szemelyzete felett a f6igazgat6, a
szdllodavezeto 6s az ltteremvezet6 megosztva gyakorolja (l6sd. 5. sz. mell6klet)
a sz6llodai 6tterem szemdlyzet6nek hat6skrir6t, feladatait 6s felel6ss6g6t r6szletesen a
'
munkakri ri I e ir6s aik tartalmazzirk

a

munk6ltat6i jogokat

a

XTI. AZ IGAZGATAS SZERVEZETT EGYSEGEI, ALAPVETo FELADATAI

1. A min6s6gbiztosit6s

-

Az

szervezete,feladatai:

intezmdny minos6gbiztositSssal 6sszefiigg6 feladatait

mellett mtikddri minos6gbiztosftdsi vezeto vegzi. Munk6j6t

az foigazgat6

a

irdnyitdsa

szewezetr egysdgekn6l
minSsdgbiztosittisi feladatok ell6t6s6val megbizott orvosok 6s szakdolgoz6k segitit. Srtitseg
eset6n ktils6 szaktan6csad6 c6g mtikctdik krizre a min6sdgtigyi munkrlban.

A minosdgtigyi rendszer mrikod6s66rt

a min6s6gtigyi vezeto felel, melyet a szervezetet alkot6

egys6gek vezet6ivel dsszhangban v6,gez.

A TEAOR szerinti 8610-es fekv6-6s j6r6beteg ell6t6s
szakmai iritnyiti.sdt az orvosigazgat6 6s az iryolfusi igazgat6 egyiittesen vegezi.
Feladatok:

-

Az Intdzmdny minSsdgbiztosftdsrival kapcsolatos el6k6szit6,

szerveziS 6s v6grehajt6
munka elv6gzdse, igy ktl<indsen:
az orvosi 6s 6pol6si munka min6s6g6vel kapcsolatban protokollok kidol gozisa, orvosszakmai 6s 6pol6sszakmai elj6rrlsi rendek kimunkill6sa
k<irnyezetv6delemmelkapcsolatosprotokollokkimunkillisa,
a diagnosztikai, teriipiSs, laborat6riumi 6s 6pol6si folyamatok dsszehangolSsa
azintezmenyauditril6sanakelok6szit6se6sv6grehajtdsa.

2.

Irfiezeti jogitsz

Az lntezm6nyre vonatkoz6 jogszabiiyok alapjrin, a foigazgat6 kdzvetlen irrinyit6sa mellett,
kompetenciajdnak megfelelSen a foigazgat6 megbizdsa alapjan elliltja a felmeriil6 jogi 6s
igazgatisi feladatokat, a foigazgat6 rdszere jogi rigyekben javaslatot tesz. A jog eszkcii6vel
el6segiti azlntezmlny mtiktidds6nek eredm6nyess6g6t, kiizremtikcidik a trirv6nyess6g 6rv6nyre
juttatiisdban.

3.

K<irnyezetv6delmi Csoport

A ktirnyezetvddelmi csoportvezeto kdzvetlen ir6nyitdsa

alatt l6tja el a tevdkenys6g6t, a
Kdmyezetvddelmi Csoport munkatiirsainak hat6sk<irdt, feladatait 6s felel6ss6g6t r6szletesen a
munkak<i ri I e ir6s aik tartalmazzitk
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.

min6s6gbiztosit6si rendszer kdrnyezetvddelmi csoportra vonatkoz6 feladatainak
meghatirozdsa, akialakit6s irdnyithsa, a v6grehajt6s ellen6rz6se, a ktirny ezetirhnyit6si rendszer
(KIR) i.izemeltet6se
.
gondoskodSs az lntezmeny kezel6s6ben 16v6 v6derd6 karbantart6s6r6l, a H€vizi-t6
Term6szetv6delmi Teriileten a Kornyezetv6delmi feliigyel6s6g altal elfogadott
term6szetvddelmi kezel6si tervben foglaltak betart6sa
.
aterm6szetv6delmi6skomyezetv6delmiszempontok6rv6nyesit6seaHdvizgy6gyftird6
6s Szent Andr6s Reumak6rhinberuhdz6sai 6s iizemeltetdse sor6n.

a

4.

Marketing, PR

Az

Intdzm6ny tevdkenys6geinek 6s cdlkitrizdseinek kommunik6ci6s szakmai t6mogat6sa,
kiilonos tekintettel azlntezmeny hirnevdnek szakszeni menedzsel6s6re, az intdzmdnyvezetds
munk6j6ban felmeri.ilo k6rd6sekben a hatdkony ddnt6s-el6k6szit6s keret6ben a sziiks6ges
kdrnyezeti inform6ci 6 k b izto s it6s a a foi gazgato szitmhr a.

Azint€zetPR 6s marketing projektjeinek megtervezdse, el6terjeszt6se 6s v6grehajt6sa, a
szervezet kommunik6ci6s filoz6fiajanak kialakit6sa, kommunik6ci6s programok tervez6se,
szewezdse,reszvdtel a vdgrehajt6sban, folyamatos visszacsatol6sa, 6rt6kel6s.

Kialakitja az Intdzm6ny marketing koncepci6jdt, a kiilso 6s bels6 marketing eszkdzdk
rendszerdt.

5. Kontrolling
Ellfutja az Intdzmdny mrik0d6s6vel cisszefliggS kontrolling feladatokat, a foigazgato

irtnyitdsa

mellett, irhnyitja a vezetoi inform6ci6s rendszer tov6bbfejleszt6s6t 6s elv6gzi a gazdtlkodds
eredmdnyeinek folyamatos elemzdsdt, 6rt6kel6s6t a hat6konys6g, valamint az 6sszeni 6s
takardko s gazdalko dds bizto sit6sa 6rdek6ben

.

felelos azel6irt adatszolgdltatisok hat6ridore tdrt6n6 teljesit6s66rt

6.

Az

A belso ellen6rz6s

az altala ir6nyitott

szervezeti egys6g
tev6kenys6g6nek folyamatos ellenorzdse. Ennek keret6n beliil ellen6rizni kell a szakmai munka
szinvonaldt, szfuillyszertis6g6t, az adminisztrativ kdtelezetts6gek teljesi.il6sdt, a dolgoz6k
Int6zmdnyben valamennyi vezeto feladata

munkav6gz6s6t.

A

foigazgat6 felhatalmazisa alapj6n az effe kijeldlt szem6ly vagy bizotts6g meghatdrozott
t6rgykdrben vagy c6l 6rdek6ben ellenorz6st folytathat.
intdzm6nyben a foigazgat6 kdzvetlen al6rendeltjek6nt bels6 ellen6r mtikcldik, akinek
feladata, hat6skcire, jogkore ds feleloss6ge jogszab6ly altal r6szletesen meghatdrozott. A bels6
ellen6r feladatht a munkakdri leir6sa tartalmazza.

Az

A belso ellenorz6s tov6bbi szabiiyait az intlzmeny

erre vonatkoz6 szabdlyzata tartalmazza,
melyben a felt6rt szabiiytalans6gok kezel6sdnek m6dj6t is szab6lyozni kell. A szabiiyzatban
kell rendelkezni az ellenorzds m6dszer6rol 6s kdvetend6 rendj6r6l.
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7.

Kdzponti iratkezel6s

Jo96115s:

o
o
o

afoigazgat6 kcizvetlen ir6nyitisa alatt l6tja el a tev6kenys6gdt
munkiitat6ijogokat a k<izponti iratkezel6s munkatdrsai felett afoigazgat6 gyakorolj a
a kdzponti iratkezel6s munkat6rsainak hat6skdrdt, feladatait 6s felel6ss6g6t r6szletesen
a munkakdri leir6saik tartalmazzdk
a

-

Feladatok:

.

az Intdzet irrinyit6srlval, mtikdd6s6vel 6s tev6kenys6g6vel kapcsolatos be6rkezri

6s

kimeno iratok 6rkeztet6se, iratok nyilv6ntart6s6nak vezetdse (iktat6s)
iratok tovdbbit6sa, illet6kesnek t<irt6n6 bemutatdsa, a n6vre sz6l6an erkezo postai
ktildemdnyek postabontiisra val6 bemutatdsa
elektronikus iratkezeldssel kapcsolatos feladatok ell6trisa (nyilv6ntart6s, iratkataszterek)
az Intdzeten beltili, 6s az Intezet 6s kiilso szervek kriz<itti k6zbesit6s biztosit6sa,
post6ziisi, expedi6l6si feladatok elv6gz6se, az ajdnlott 6s kdnyvelt kiildemdnyek
nyilv6ntart6sa
irattirri tev6kenys6g ell6t6sa, a tdrolt iratok meg6rz6se az irat tipusa szerint irSnyad6
megorz6si id6k figyelembev6tel6vel, szorosan egyiittmtikddve az adatv6delmi
felelossel,
iratok selejtez6s6vel kapcsolatos tev6kenys6g
szoros egytittmtikdd6s a titkrlrsrigokkal, a szervezeti egysdgekkel, a szervezeti egys6gek
vezet6ivel, 6s az intezm6nyi adatv6delmi felel6ssel
tev6kenys6g6t az iratok kezel6s6vel, 6s az adatv6delemmel kapcsolatos mindenkori
j o gszabdlyi 6s belso szabitly zati rendelkez6sek alapj 6n l6tja el
t6voll6ttik vagy akadillyoztat6suk eset6n a krizponti iratkezel6s munkat6rsai egym6st
helyettesitik

o
.
.
c
o
.
o
o

XIII.

A

GAZDASAGI, MUSZAKI, BERGAZDALKODASI

SZERVEZETI

EGYSEGEKALAPVETo FELADATAI

l.

Mriszaki Gazddlkodtisi 6s iizemeltetdsi osztiily:

l.I. Az osztitly azlntdzmeny teljes mtiszaki iizemeltet6si, az 6piiletek, g6pek, berendez6sek
karbantart6sdlrt, izemk6szs6g66rt , a szem6ly- 6s 6rusz6llit6sdrt, az energiaszolgiitatds6rt felel.
1.2.

-

Az

osztdly alapvet6 feladatai:

anyagbeszeruls szeryez6se
izemeltet6si, karbantart6si szerz6d6sek el6k6szit6se
a fiit6s, melegviz, energiaell6tiis folyamatos biztositdsa
udvar 6s parkfenntart6s
szemdtsz6llft6s koordin6l6s
bizonylatok ki6llit6sa

*
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a selejtezesi

,Ie\titri feladatok elliti.sa

telefonkozpont izemeltet6 se
k6rhinr sziilit6si feladatok megszervezese
az tnform6ci6 s 6s portas zolgirlat mukodtet6 se

a

a

2.

P6nziigyi-sz6mviteli 6s Vagyongazdillkodhsi oszt6ly:

2.1. Az intezm6ny sz6mviteli, p6nziigyi

feladatainak ell6t6s6t

a penzigyi 6s sz6mviteli

osztilly vegzi.

2.2.

Az osztilly alapvet6 feladatai:

-

az

osztdly feladatkor6be tartozl munkafolyamatokra vonatkoz6 szabiiyzatok

elk6szit6se,

-

:

operativ pdnzij;gyi feladatok v6gz6se
koltsdgvet6si koncepci6 6s a kdlts6gvet6s tervezet5nek el6k6szit6se
tervezett bevdtelek beszed6se
megrerer6 rerhaszniil6sa

1ffi":rrt",x?ttlffit":l"ugill3*ak
kintl6vos6gek behaj t6s6nak kezdem6nyez6se, intdzlse

-

#il,1%1ffi?.dtet6se
kdltsdgvet6ssel szembeni k<itelezetts6gek teljesit6se

ffi'ffi::'"11.il;L,H:?T,1i#ffi;:'Xtxllj#?xil:",

kapcso,atos je,ent6sek

:'uu"'T::;,H?:tffii

eszkrrzok bev6telez6se, nylv6ntarr6sa
se lej tez6 s, leltdr ozds

f6l6ves 6s 6v v6gi besz6mol6 (m6rleg) k6szit6se, analitikus kimutat6sok

.r"r.,erl.gyed6ves,

:
3.

penzmar advilny kimutat6s k6szit6se

hi,'#;:T:3:?l11iffiLlH,T:H#,',Tffi',"J,;,'.'""'szesit6se
AFA nyilv6ntart6s

6s bevall6s k6szit6se

Elelmez6si osztiiy:

3.1. Az int6zmdny 6lelmez6si osztillya gondoskodik a fekv6betegek 6tkeztet6s6rol, az iizemi
6tkeztet6srol.
3.2.

:

Az osztilly alapvet6 feladatai:

T,;,'.",fr:H11LH[?J:::::",

anyagnylv6ntart6sok vezet6se

a k6rhi.a;i bete gek 6tkeztetd se

:

[:ll xiil"r#Iil;:;T;:,xTJ#:J,:?;iszonvban
v6rad6 donorok 6lelmez6se

6tt6k 6tkeztet6se
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-

int6zmdnyen kfviili 6lelmezdsi ig6nyek kiel6git6se, enged6ly vagy szerz6d6s alapj6n
at6rit6si dijak beszed6se
6tkez6sijegyek ki6llit6sa
di6tds szolgdlat mrik<idtet6se

4. Informatikai Osztdly

-

az

int6zm6ny sz6mft6g6pes rendszer6nek, adatkezel6s6nek, adatszolg6ltatdsinak
mrik<idtet6se (eg6szs6giigyi MedWorks rendszer valamint a T6fiird6 bel6ptet6 rendszer
mrikddtet6se)
azintezmeny szdmit6gepeshii6zatdnakkarbantart6sa
arendszergazdafeladatkrirellSt6sa
a felhaszn6l6k betanit6sa
a felhaszn6l6k ellen6rz6se
ahdl6zattizemkdszs6g6nekbiztosit6sa
azadatszolgiitat6s koordin6l6sa
az inform6ci6 6s adatv6delemmel 6sszefiigg6 feladatok ell6t6sa

5 .Bergazd6lkod6si 6s munkai.igyi osztirly
5.1.

-

Az osztdly alapvet6 feladatai:

A kdzalkalmazotti, tov6bb5 m5s, munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszonyokkal risszeftiggo
munkaiigyi feladatok elv6gz6se.
A dolgoz6k b6rkifizet6s6hez sziiks6ges adatok begytijt6se, szitmfejtese, a kifizet6shez

sztiks6ges adatszolg6ltat6s elv6gz6se.
A dolgoz6k szabads6g6nak nyilv6ntartdsa, sz6mfejt6sbe tortdnd megjelentet6se.
Megbizdsi dijak, v6llalkoz6i dijak sz6mfejt6se, kifizet6sr6l val6 gondoskod6s.
Megbiz6si szerzod6sek, v6llalkozdsi szerzod6sek analitikus nyilv6ntart6sa.
Munkan6lktiliek foglalkoztatrls6b6l ad6d6 b6radatok kdzl6se Munkaiigyi Kdzpont fel6.
Polgini szolgdlatosok foglalkoztat6s6b6l ad6d6 krilts6gek k<izl6se Munkaiigyi Krizponti

-

-

fel6.

-

0nk6ntes nyugdijbiztosit6si befizet6sek int6z6se.
Magrln-nyugdijpenztirakfel6t<irt6nobefizet6slebonyolit6sa.
U: dolgoz6k felvdtele, a felvdtelhez sziiksdges okm6nyok alapjdn kinevezdsek
elk6szit6se, besorol6s meg6llapit6sa.
Kozalkalmazotti jogviszony megsziintet6se, dolgoz6 lesz6moltat6sa, munkriltat6i
igazolils elk6szit6se.
A munkatgyi szdmit6gepes program adatainak naprak6sz felt<ilt6se. TSvoll6v6k
j e I entd s e szakf eladato nk6nt 6 s ki fi zetdhe lyenk6nt.
TB adatszolghltatds a t<irvdnyeknek megfelel6en hat6ridore a t6rsadalombiztosit6si
igazgatositgnak sz6mit6g6pes kapcsolat alapjitn. Nyugdij el6kdszit6s 6s nyugdij ig6ny6nek
lebonyolftrisa, csal6di p6tl6k ig6nyl6s, anyas6gi seg6ly, sziildsi szabadsig, GYES, fizetds
n6lkiili szabads6g nyilv6ntart 6sa, elszimoldsa.
Idoszakos b6r- 6s litszdmra vonatkoz6 statisztik6k elk6szft6se.
Eves ad6igazolSsok elk6szit6se 6s kiad6s6nak bonyolit6sa
Dolgozokrlsz€reigazol6sokkiad6sa.
Szem6lyi juttat6sok 6s l6tsz6m ellirdnyzatok kcilts6gvet6si tervez6se.

_

rlr

-

+9

-

A

6.

Agazdasdgi ddnt6shozatal fobb szabdlyai:

szem6lyi juttat6sok 6s j6rul6kok, ldtszdmok el6iranyzati felhaszn6l6s6nak nyomon
kdvet6se, j elent6sek k6szit6se.

Azlntezmeny a kdlts6gvetdsi intdzm6nyekre vonatkoz6 jogszabitlyok szerint gazd6lkodik. A
ddnt6seket a fenntart6 utasit6sainak megfelelo m6don kell el6k6sziteni.

A ddntdshozatalt megel6z6en le kell folytatni a jogszabily,

intdzm6nyi vagy fenntart6i
6s a vagyon gazddlkodSsra
kelI
a
k6zbeszerz6sre
tartani
szabdlyzat 6ltal eloirt egyeztet6seket. Be
vonatkoz6 el6ir6sokat.

A

ddnt6si folyamatban a jogszertiseget, az 6sszeni gazdillkodast 6s a min6s6gi betegell6tds
szempontjait kell el6t6rbe helyezni.

Feladatkcirdnek ellit6sa sor6n figyelembe veszi az intdzmdny frnansziroz6s6val osszefliggo
jogszabiiyi rendelkez6seket, valamint a NEAK 6s a MEP elSir6sait, a fenntart6 el6ir6sait.

A

gazd6lkod6s, a sz6mvitel, a bizonylati rend szabfllyait, tov6bb6 a feladat elltttisnak az
intdzm6ny kiad6sait, bev6teleit befoly6sol6 , a gazdtikod6s el6irrinyzatok keretei kdzritt tartdsifi
biztosit6 felt6tel- 6s kdvetelm6ny rendszer6t, folyamat6t, kapcsolatrendszerdt, tovdbbh a
kcitelezettsdgv6llal6sok cdlszenis6g6t megalapozo elj6r6st 6s dokumentumai tartalmdt az
int6zm6ny gazdtlkoditssal kapcsolatos szab6lyzatai, valamint a gazdasiryi szervezet tigyrendje
rcszletezik.

xIV.
AZ INTEZMENY S ZABALY

Z

AT

AI

S SZ Sug6rv6delmi szabfllyzat

3l3ll;Tiry.u,
SZ-05 Ark6dex

"23:^*3,TJ:t:'ffi
z2.31Bf:ff":i:Y#ll:I
SZ-0 8 Selej tez6si szabiiy zat

zT:,,i:tff'#f; L:zyur'"'
SZ- I

I

Kozbeszer zesi szabilly zat

ZZitrl;:,:?:ff

?:ffill1'1#l*.

SZ-l 4 Sz6mviteli politika

32i2ffi;m;,r;:i::"i:,,
SZ- I 7 B ete g fo gad6s

'?-ili.I:fl
Z -20 Tito kv

S

-

i-

fe I v6te

I

i szakmai

szab iiy zat

:1,?Ii',::;;;':;nu'
6

de

I

mi

szab 6ly zat

SZ-23 Uzemeltet6si szabiiyzat Fedett 6s T6
S Z -2 4 P anaszki v i zs gdl6s szab 6ly o zSsa
SZ-25 Mriszaki tev6kenys6 g szabiiy ozdsa
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3Z-26 Orvosi tigyeleti szabitlyzat
SZ-27 Elelmezdsi szabillyzat Hetes hin
SZ-3 1 Szabitlyzat kozo s elhely ezesr ol
SZ-32 P arkol 6si, gdpkoc si behaj t6si szabitlyzat
SZ-3 4 P anzlo j el legu szo I gitltatis
SZ-35 Munkavddelmi szabitlyzat
SZ-3 6 T izv6delmi sz abillyzat
SZ-3 8 Szolg alati lak6sok b6rlete
SZ-40 Apo 16si szabalyzat
SZ- 41 Gdpj itrmu izemeltetds i szabiiyzat
SZ- 42 Onko lts 6 g s zitmitas szabiiy zat
SZ- 43 D o h6 ny zitsi szab 6Iy zat
SZ- 44 Kotel ezetts6gv6l lal 6si szabftly zat
SZ-45 Szitmlarend
SZ- 4 6 V agyo nnyi latko zatt6te I i szab tiy zat
SZ- 47 G azditlkod6si szabaly zat
SZ- 48 Ko zalkalm azottr szab itly zat
Hul I ad6kkeze

16 s

i szabitly zat

Korny ezetv 6de lmi szabitly zat
Ko zerd e ku ad at o k n y i I v 6n o s s 6 gr a ho zatalfur ol szol o

szab itly zat

Jogszabiiyi eloir6s, illetve a szabilyozris sziiks6gess6g6nek felmertil6se eset6n a foigazgat6 a
felsoroltakon kiviili szabdlyzat kiad6s6ra is jogosult.

xv.
zAno RENDELKEZESEK

L

Az

2.

A

fe I adatl

e f 16

egyes szervezeti egysdgek, oszt6lyok, r6szlegek, j6r6beteg szakrendel6sek, a
T6ftirdo, a mriszaki Osztrily a szdlloda, valamint az igyelet-k6szenldt ell6t6s6nak r6szletes
szabdlyait azintezmdny tovribbi szabillyzatai es ahizirendhatitrozzitkmeg.

foigazgat6 kdzvetlen al6rendelts6g6be tartozo k<izalkalmazottak vagy m6s
munkav6gz6sre ir6nyul6 jogviszonyban 6ll6k jogait, kdtelezetts6geit munkakriri leir6suk vagy
suk szab 5,ly ozza.

3. A Szervezeti 6s Mrik<iddsi Szab6lyzatbanrogzitett szakrendel6sek sz6ma 6s jellege, az
6gysz6mok 6s 6rasziimok az intdzmdny mrikdd6si engeddly6nek villtozils6val 6rtelemszertien
m6dosulnak.
naTAIyBALEPES

A

H0vizgr6gyfiird6 6s Szent Andrds Reumak6rhiz Szervezeti 6s Miikiid6si
Szabiiyzata az Allami Eg6szs6giigyi Etlitri Kiizpont - mint az lnt1zm6ny fenntart6i
jogai gyakorkisira kijeliilt szerv - j6vdhagyisa napjdn l6p hatdlyba.

Az SZMSZ folyamatos karbantartrisirill a fbigazgat6, illetve az iltala kijelOlt szem6lyek

5l
gondoskodnak. Az Szervezeti 6s Miik0d6si Szabillyzat eredeti p6ldany6t a gy6gynt€zet
ffiigazgat6s6gdn kell meg6rizni, f6bb rendelkez6seit az firintettekkel munka6rtekezleteken
kell ismertetri. A hatflyos SZMSZ ahatalybal6p6st kdvet6en a bels6 informatikuhfll6zaton
is olvashat6.
A Szabilyzat ismerete minden dolgoz6 munkakdri k0teless6ge, ez6rt az adoti bels6
szewezeti egys6g vezetbjekdteles aszabdlyzatbaazilland6 betekintds jog6t a dolgoz6knak
biztositani.

A

Szeryezeti 6s Miikdd6si Szabiiyzrt hat6lyba l6p6s6vel eryidejfileg
j6viharyott SZMSZ hatilyit veszti.
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