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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
1.1.

1.1.1.

AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI
Az intézmény azonosító adatai

Az intézmény neve: Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai
Intézet (továbbiakban: DPC)
Az intézmény székhelye:1097 Budapest, Nagyvárad tér 1., hrsz. 38288, (Szent István
telephely)
Az intézmény telephelyei:
 Merényi Gusztáv telephely (1097 Budapest, Gyáli út 17-19., hrsz. 38239)
 Nővérszálló telephely (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84., hrsz. 38819)
 Rehabilitációs Centrum telephely (1195 Budapest, Jáhn Ferenc u. 62-66., hrsz. 164511)
 Szent László telephely (1097 Budapest Albert Flórián út 5-7., hrsz. 38283/5)
 Sporttelep (1097 Budapest, Fehér Holló utca 6., hrsz. 38283/6)
 Sporttelephez vezető út (1097 Budapest, Lenkei János utca, hrsz.: 38283/7)
 Sporttelephez vezető út (1097 Budapest, Albert Flórián út, hrsz.: 38283/8)
Az alapítói jogok gyakorlója: az emberi erőforrások minisztere, 1054 Budapest, Akadémia u.
3.
Az irányító szerv neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest,
Akadémia u. 3.
A középirányító szerv neve és székhelye: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
(továbbiakban: ÁEEK), 1125 Budapest, Diós árok 3. A középirányító szerv az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015
(II.25) Korm. rendeletben meghatározott jogokat gyakorolja.
A DPC egységes szerkezetbe foglalt 66293-2/2017/JEÜEGYH számú, 2017. december 22-én
kelt alapító okirata 2018. január 1-i hatállyal került kiadásra. Az alapítás időpontja: 1980.
február 15.
1.1.2.

Az intézmény működési köre

Az Intézmény tevékenységét az Alapító okiratában megjelölt, valamint a működési
engedélyében meghatározott ellátási területen végzi. Az Intézmény működési területét a
népegészségügyi szakigazgatási szerv által kiadott működési engedély, a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) megkötött finanszírozási
szerződés és az Országos Mentőszolgálat Budapest és Pest Megye Sürgősségi és Akut
Ügyeleti Beutalási Rendje határozza meg.
1.1.3.

Az intézmény gazdálkodási besorolása

Saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
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Az intézmény közfeladata

Az intézmény közfeladata: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. évi törvény alapján,
ellátási területére kiterjedően, a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi
ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.
1.1.5.

Az intézmény alaptevékenysége

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
 071110 Gyógyszer-kiskereskedelem
 071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme
 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása
 072240 Járóbetegek egynapos ellátása
 072313 Fogorvosi szakellátás
 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
 073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
 073420 Bentlakásos hospice-ellátás
 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés
 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
 094120 Szakirányú továbbképzés
 094130 Egészségügyi szakmai képzés
 094210 Felsőfokú oktatás
1.1.6.

Gazdálkodó szervezetek felsorolása, amelyek tekintetében az intézmény alapítói,
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol

A DPC nem gyakorol más gazdálkodó szervezet tekintetében alapítói, tulajdonosi (tagsági,
részvényesi) jogokat.
1.1.7.

Költségvetési szervek felsorolása, amelyek tekintetében az intézmény az Áht. 10.
§ (4a) és (4b) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátja.

A DPC nem látja el más költségvetési szerv tekintetében a gazdasági szervezet feladatait.
1.1.8.

A vállalkozási tevékenység arányának felső határa az intézmény kiadásaiban

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az intézmény, mint költségvetési
szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át.
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Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje

A költségvetési szerv főigazgatóját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell
kiválasztani. A főigazgató és gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint
felmentését vagy a megbízatásának visszavonását a középirányító szerv készíti elő és küldi
meg az egészségügyért felelős miniszternek. A főigazgatót az egészségügyért felelős
miniszter nevezi ki vagy bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a megbízását. Az egyéb
munkáltatói jogokat a főigazgató felett középirányító szerv gyakorolja. A gazdasági igazgatót
az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki, bízza meg, menti fel, vagy vonja vissza a
megbízását. A díjazás megállapítása a középirányító szerv, az egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása a főigazgató jogkörébe tartozik.
Az intézmény foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai foglalkoztathatók:
 szabadfoglalkozás keretében,
 egyéni egészségügyi vállalkozóként,
 társas vállalkozás tagjaként,
 közalkalmazotti jogviszonyban,
 munkaviszonyban,
 önkéntes segítőként.
1.2.

AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI ADATAI

Az intézmény:
 számláját vezető megnevezése: Magyar Államkincstár,
 számlaszáma: 10023002-00317117-00000000,
 IBAN:HU44 1002 3002 0031 7117 0000 0000,
 adószáma: 15490342-2-43,
 KSH száma: 15490342-8610-312-01,
 törzsszáma: 490342,
 telefonszáma: +36 1 455-5700,
 e-mail címe: foigazgatosag@dpckorhaz.hu,
 weboldal címe: www.dpckorhaz.hu.
1.2.1.

Szervezeti létszám

Az intézmény szervezeti létszáma: 2 441 fő.
1.3.

INTÉZMÉNY FELADATAI

Az intézmény:
 korszerű és hatékony orvosi ellátást és ápolást nyújt a járó- és fekvőbeteg-szakellátás
területén;
 folyamatos munkarendben fekvőbeteg-szakellátást biztosít;
 gyógyítást, magas szintű diagnosztikai ellátást, ápolást nyújt;
 végzi azoknak a betegeknek a gyógyítását, akik egészségét helyreállítani vagy betegségük
súlyosbodását megelőzni a háziorvosi és egyéb járóbeteg-szakellátásban, illetve otthoni
fekvőbetegként nem lehetséges;
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diagnosztikai osztályokkal és részlegekkel rendelkezik, járóbeteg-szakellátást biztosít
szakambulanciák, szakrendelések és gondozók működtetésével;
konzultatív segítséget nyújt más egészségügyi szolgáltatók számára;
együttműködési szerződés alapján részt vesz közép- és felsőfokú egészségügyi szakképzést
nyújtó oktatási intézmények hallgatóinak gyakorlati oktatásában;
önállóan, konzorciális vagy egyéb szerződéses együttműködés keretében részt vesz az
egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatásban és kísérleti fejlesztésben;
vér-, szövet és egyéb kapcsolódó szövetbanki tevékenységet lát el;
végzi a gazdasági-műszaki tevékenységet.
1.4.

A

KÖZREMŰKÖDŐK
GYÓGYINTÉZETEN
KAPCSOLATRENDSZERÉNEK RENDJE

BELÜLI

MŰKÖDÉSÉNEK,

Ha az intézmény az általa szakmai alapfeladat keretében nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez
szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy más egészségügyi szolgáltató
közreműködését is igénybe veszi, a közreműködőnek az intézményen belüli működésére,
kapcsolatrendszerére az alábbi szabályozás az irányadó.
1.4.1.

Bevezetés, általános szabályok

Fogalom meghatározás

A gyógyintézet a működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatások
teljesítéséhez más egészségügyi szolgáltató közreműködését veheti igénybe erre irányuló
szerződés alapján.

Közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének
tevékenységéhez kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő
személy vagy szervezet, amely közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési
engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő
szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy
használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott
egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége
által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt
egészségügyi szolgáltatást.

A szerződő felek a személyi és tárgyi feltételeket közösen is biztosíthatják.

Ha az intézmény az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi
szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a betegnek, a
feladat ellátásához biztosítja a szükséges tárgyi és egyéb feltételeket.
Engedélyezési eljárás
Ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi
szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a betegnek, az
egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély kiadása iránti kérelemben
fel kell tüntetni a közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat.
Közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló
szerződést (előszerződést) csatolni kell a kérelemhez.
Ha ez egészségügyi szolgáltató a kérelmében feltüntetett szolgáltatások nyújtásához erre
vonatkozó szerződés alapján másik, az adott szakmára már működési engedéllyel rendelkező
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egészségügyi szolgáltató közreműködését kívánja igénybe venni, az egészségügyi hatóság a
közreműködőnél is ellenőrizheti, hogy:

az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt
egészségügyi szakmára vonatkozó – a miniszter rendeletében meghatározott – személyi,
tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek;

az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e a szakmai
és közegészségügyi előírásoknak;

az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb
hozzájárulásokkal, engedélyekkel.
A hatóság továbbá vizsgálja, hogy a közreműködő bevonása nem veszélyezteti-e az
egészségügyi szolgáltatás folyamatosságát, biztonságát, színvonalát.
1.4.2.

A közreműködői szerződéskötés szabályai

1)

Közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan
közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Közreműködői szerződést csak olyan
szakmára lehet kötni, amelyre a közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési
engedéllyel rendelkezik. A szerződést írásba kell foglalni.

2)

A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához
megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat; vagy eseti, nem
rendszeres jellegű feladat ellátására szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat
ellátásához megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll
rendelkezésre, vagy a szervezet alapfeladatait jelentősen meghaladó többletfeladatot kell
átmenetileg ellátnia.

3)

A közreműködői szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell:

az ellátandó feladatot;

a díjazás mértékét;

részletes utalást arra, hogy az 2) pontban meghatározott feltételek közül melyek
állnak fenn;

a szerződés időtartamát;

a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint
ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására;

a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését;

az Intézmény és a közreműködő egészségügyi szolgáltató adatait;

a közreműködéssel érintett egészségügyi szakmát;

a közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra
vonatkozó szabályokat;

a közreműködés keretében végzett tevékenység végzéséhez szükséges feltételek
biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást;

a közreműködő szolgáltatás elszámolásának szabályait;

a közreműködő együttműködési kötelezettségét és annak módját az
egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során;

a személyi és tárgyi feltételek teljesítésére kötött közreműködői szerződés esetén a
tárgyi feltételek elérhetőségének, biztosításának jellegére vonatkozó rendelkezést,
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valamint az egészségügyi szolgáltatást végző személy (személyek) nevét, működési
nyilvántartásban való azonosítóját, a tevékenység végzésének módját, időtartamát;
a szolgáltatás szerződésszegés esetén történő folyamatos biztosítására vonatkozó
feltételeket, a szerződés felmondásának szabályait, a felmondás határidejét,
figyelemmel a szolgáltatás folyamatos biztosításának kötelezettségére a vitás
kérdések rendezésének eljárási szabályait.
A közreműködő igénybevétele nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás
egységes színvonalát, folyamatosságát és biztonságát.
Közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén az adott szolgáltatáshoz
(szolgáltatásokhoz) szükséges tárgyi és/vagy személyi feltételek biztosíthatók úgy is,
hogy a közreműködő a szerződésben vállalja a saját eszközeinek, illetőleg megfelelő
szakképzettséggel rendelkező dolgozójának a rendelkezésre bocsátását a
közreműködői szolgáltatások teljesítéséhez.
A közreműködésre irányuló szerződésben rögzíteni kell a titoktartási kötelezettségét
a megbízott kötelezettségei között az alábbiak szerint:
Megbízott a tevékenységét a megbízási szerződésben rögzítettek, továbbá az egyéb
szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a megbízó intézmény szervezeti és
működési szabályzatában és egyéb belső szabályzataiban leírtaknak megfelelően
köteles ellátni.
A megbízott köteles a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a
megbízó intézményre, illetve az intézmény tevékenységére vonatkozó alapvető
fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen
személlyel olyan egészségügyi, személyes adatot, amely tevékenysége ellátásával
összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a megbízó intézményre
vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen
hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás,
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy
piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével
kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettségre. Ebben az esetben azonban az adatszolgáltatás és
tájékoztatás megadása kizárólag az intézménynél hatályos belső szabályozás szerint,
a szolgálati út betartásával történhet, azaz adatszolgáltató, tájékoztató az intézmény
főigazgatója, vagy az általa megbízott munkatárs lehet.
A közreműködőnek az intézményen belüli működésére, kapcsolatrendszerére
vonatkozó szabályok

1)

A közreműködő és a közreműködőt igénybe vevő intézmény köteles a hatályos
jogszabályok és intézményi normák szerint, továbbá a jelen működési rend és a
megkötött közreműködésre irányuló szerződés alapján eljárni.

2)

A közreműködőnek az intézményen belüli működésére – a szakma írott és íratlan
szabályain túl – az 1) pontban rögzítettek az irányadók.
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3)

Minden intézményi közalkalmazott és egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatárs –
szakterületén és kompetenciáján belül – köteles együttműködni az intézménnyel
közreműködő egészségügyi szolgáltatóval.

4)

A közreműködésre irányuló szerződések megkötését az intézmény Jogi és Igazgatási
Osztálya koordinálja.

5)

Az intézmény vezető beosztású közalkalmazottai – szakmai területükön – kötelesek
elősegíteni és a munkafolyamatba beépített ellenőrzés keretében kontrollálni a
közreműködésre irányuló szerződések teljesülését.

6)

Az intézmény szakmai igazgatói – a közreműködésre irányuló szerződésben foglalt, a
közreműködő partner részéről eljáró vezető munkatárssal együttműködve – kötelesek
felügyelni az 1)-4) pontokban foglaltak érvényesülését.
SZERVEZET, IRÁNYÍTÁSI REND, KÉPVISELET

2.
2.1.

2.1.1.

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE
A szervezeti egységek tagozódási rend szerinti felsorolása

A főigazgató által közvetlenül irányított szervezeti egység:
 a Főigazgatói Titkárság,
 a Központi Iktató és Kézbesítő Iroda,
 a Jogi és Igazgatási Osztály,
 az Orvosigazgatóság,
 az Ápolási és Finanszírozási Igazgatóság,
 a Gazdasági Igazgatóság,
 a Kontrolling és Közbeszerzési Igazgatóság,
 az Informatikai Igazgatóság,
 a Minőségirányítási Iroda,
 az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet,
 a Stratégiai Igazgatóság.
 a főigazgató oktatási helyettese,
 belső ellenőrök.
Az Orvosigazgatóság közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 az Orvosigazgatói titkárság,
 az általános orvosigazgató helyettes,
 az orvosigazgató-helyettes,
 a tudományos igazgató,
 a Gyógyszertárak,
 az Infekciókontroll Osztály,
 a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály,
 a Központi Pszichológiai Szolgálat,
 a Központi Laboratórium,
 a Központi Radiológiai Osztály,
 a Molekuláris Genetikai Laboratórium,
 a Patológia.
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Az Ápolási és Finanszírozási Igazgatóság közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 a Titkárság,
 az ápolási igazgató-helyettes,
 az ápolási és oktatási koordinátor,
 a Szent István telephelyi ápolásvezetés,
 a Szent László telephelyi ápolásvezetés,
 a Merényi Gusztáv és a Rehabilitációs Centrum telephelyi ápolásvezetés,
 a Finanszírozási Osztály.
A Gazdasági Igazgatóság közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 a Titkárság,
 a gazdasági igazgató általános helyettese,
 a gazdasági igazgató pénzügyi helyettese,
 a gazdasági igazgató műszaki helyettese,
 a Pénzügyi és Számviteli Osztály,
 a Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály,
 a Gazdálkodási Osztály,
 az Üzemeltetési Osztály,
 a Szállítási Osztály,
 a Műszaki Osztály,
 az Orvosi Gép- Műszergazdálkodási Osztály,
 a Biztonsági Osztály,
 az Élelmezési Osztály,
 a Tűzvédelem,
 a Munkavédelem,
 a Katasztrófavédelem.
A Stratégiai Igazgatóság közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 a Pályázati és Koordinációs Iroda.
A Kontrolling és Közbeszerzési Igazgatóság közvetlenül alárendelt szervezeti egységei:
 a Kontrolling Osztály,
 a Közbeszerzési Osztály.
Az Informatikai Igazgatóság közvetlenül alárendelt szervezeti egységei
 a Titkárság,
 az IT Biztonsági Osztály (SOC - Security Operation Center),
 az Infrastruktúra Üzemeltetés Osztály,
 az Alkalmazás Üzemeltetés Osztály,
 az Informatikai Fejlesztési Osztály.
Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet közvetlenül alárendelt szervezete
egysége:





a Titkárság,
az intézetvezető helyettese,
az Elemzési Osztály,
a Módszertani Osztály.
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Az általános orvosigazgató-helyettes közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 az I. Belgyógyászati Osztály,
 a II. Belgyógyászati Osztály,
 a Sebészeti Osztály,
 az Égés- és Plasztikai Sebészeti Osztály,
 a Neurológiai Osztály,
 a Szemészet Egynapos Sebészet,
 a Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály,
 az Urológia Egynapos Sebészet,
 az I. Krónikus Belgyógyászati Osztály,
 a II. Krónikus Belgyógyászati Osztály,
 a Bőrgyógyászati Szakrendelő és Gondozó.
 az Infektológiai Osztály,
 az Onkológiai Osztály,
 a Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály,
 a Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály,
 a Gyermekinfektológiai Osztály,
 a Gyermekintenzív Osztály,
 a Fül-orr-gégészeti Osztály,
 a Hospice,
 a Felnőttszakrendelő.
Az orvosigazgató-helyettes közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 a Traumatológiai Osztály,
 a Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó.
 a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály.
Az Infekciókontroll Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége a Központi Sterilizáló.
Az orvosigazgató közvetlen irányítása alá tartozó tudományos igazgató közvetlenül alárendelt
szervezeti egysége a Könyvtár.
A Szent István telephelyi ápolásvezetés közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
az I. Belgyógyászati Osztály,
a II. Belgyógyászati Osztály,
a Sebészeti Osztály,
az Égés- és Plasztikai Sebészeti Osztály,
a Szemészet Egynapos Sebészet,
a Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály,
az Urológia Egynapos Sebészet,
az I. Krónikus Belgyógyászati Osztály,
a II. Krónikus Belgyógyászati Osztály,
a Bőrgyógyászati Szakrendelő és Gondozó, Decubitus-team,
a Központi Radiológiai Osztály,
a Patológia,
a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály,
 a Műtős Szakdolgozói Szolgálat,
 az Endoszkópos Szakasszisztensi Szolgálat.
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A Szent László telephelyi ápolásvezetés közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
















az Infektológiai Osztály,
az Onkológiai Osztály,
a Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály,
a Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály,
a Gyermekinfektológiai Osztály,
a Gyermekintenzív Osztály,
a Fül-orr-gégészeti Osztály,
a Neurológiai Osztály,
a Hospice,
a Felnőttszakrendelő,
a Központi Laboratórium,
a Molekuláris Genetikai Laboratórium,
a Gyógyszertár.
a Szent László telephely Takarító Szolgálat.

A Merényi Gusztáv és a Rehabilitációs Centrum telephelyi ápolásvezetés közvetlenül
alárendelt szervezeti egysége:





a Traumatológiai Osztály,
a Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó,
a Merényi Gusztáv telephely Takarító Szolgálat,
a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály.

Az ápolási és oktatási koordinátor közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 a Központi Dietetikai Szolgálat,
 a Központi Gyógytorna Szolgálat,
 a Központi Szociális Szolgálat,
 a Szakdolgozói Oktatási és Továbbképzési Iroda.
A Finanszírozási Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 az Egészségügyi Dokumentációs Iroda.
A Pénzügyi és Számviteli Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 a Pénzügyi Csoport,
 a Számviteli Csoport.
A Gazdálkodási Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 az Anyaggazdálkodási és Beszerzési Csoport,
 a Raktárgazdálkodási Csoport,
 a Leltárellenőrzési Csoport.
Az Üzemeltetési Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:




a Csere-textil átvevő,
a Gondnoksági Csoport,
a Környezetvédelem.
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A Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály közvetlenül alárendelt
szervezeti egysége:
 a Bérszámfejtési Csoport,
 a Munkaügyi Csoport,
 a Humánpolitikai Csoport.
A Biztonsági Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 a Rendészeti Szolgálat.
Az Élelmezési Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 az Adminisztrációs Csoport,
 a Konyha,
 az Élelmezési Raktár.
A Műszaki Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 az Előkészítési és Nyilvántartási Csoport,
 az Épület- fenntartási Csoport,
 az Energetikai Csoport,
 a Műszaki Anyagellátási és Raktározási Csoport.
A Szállítási Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 az Adminisztrációs Csoport,
 a Beteg-, Vér- és Anyagszállítói Csoport,
 a Karbantartói Csoport.
Az Infrastruktúra Üzemeltetés Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 a Szerver és Hálózat Üzemeltető Csoport,
 a Kliens Oldali Infrastruktúrát Üzemeltető Csoport,
 a Telekommunikáció, Beléptető Rendszer Adminisztráció Csoport,
 a Raktározási Csoport.
Az Alkalmazás Üzemeltetés Osztály közvetlenül alárendelt szervezeti egysége:
 az Alkalmazás Támogató Csoport,
 az Alkalmazás Üzemeltető Csoport.
2.1.2.

Az intézmény koordinációs típusú szervezeti eszközei között az intézmény
működését segítő, ellenőrző testületek

 a Szakmai Vezető Testület,
 a Tudományos Bizottság,
 az Orvosi Műszerügyi Bizottság,
 az Intézeti Kutatásetikai Bizottság,
 a Lakásbizottság,
 a Kórházi Etikai Bizottság,
 az Intézeti Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB),
 a Takarítás Teljesítését Ellenőrző Bizottság,
 a Gyógyszerterápiás Bizottság,
 az Intézeti Transzfúziós Bizottság,
 a Kórházi Közbeszerzési Bizottság,
 az Élelmezési és Táplálási Munkacsoport,
 az Onko-team,
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az Ad hoc bizottságok.

A belső szabályozás hatálya alá nem tartozó testületeket e szabályzat M02 melléklete
tartalmazza.
SZERVEZETI ÁBRA

2.2.

Az intézmény szervezeti ábráját (ábráit) e szabályzat M01 melléklete tartalmazza.
2.3.

AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE

Az államháztartásról szóló törvényben, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározott
képviselet szempontjából az egyszemélyi felelős jogkörét a főigazgató gyakorolja.
A szervezeti szabályzat által meghatározott körben az igazgatók jogosultak az intézmény
képviseletére saját hatás- és jogkörükön belül, illetve az általuk megbízott intézményi
dolgozók révén.
Az intézmény jogi képviseletét jogi végzettségű személy látja el állandó vagy eseti
megbízással vagy ad hoc jelleggel.
A MUNKATÁRSAK
KÖTELESSÉGEI

3.
3.1.

3.1.1.

JOGÁLLÁSA,

HATÁSKÖRE,

HELYETTESÍTÉSE,

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI
Az intézmény minden dolgozójának kötelezettsége

Az intézmény dolgozója:
 a jogszabályokban, a belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás
szerint végrehajtja, azok végrehajtását elősegíti és ellenőrzi;
 a jogszabályok rendelkezéseit betartja;
 a munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési feladatokat következetesen ellátja;
 munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenik;
 munkaidejét beosztásának megfelelő hatékony munkavégzéssel tölti;
 a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdi, a vonatkozó jogszabályoknak és
utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtja, tevékenységéről felettesének beszámol;
 az intézményen belüli és azon kívüli magatartása, kommunikációja során tiszteletben tartja
az intézmény nyilvánvaló szakmai stratégiai és gazdasági érdekeit, azokat sértő
tevékenységet nem végez;
 kiküldetése esetén a kiküldő felettes részére jelentést tesz;
 az intézmény betegeivel, a betegek hozzátartozóival és saját dolgozótársaival szemben
udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsít;
 öltözködésében és viselkedésében az intézmény követelményeinek megfelel;
 az előírt szakmai oktatáson, továbbképzésen rendszeresen részt vesz;
 a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrzi, az
anyagokat takarékosan kezeli;
 az intézmény működéséhez szükséges eszközöket és anyagokat kizárólag az intézmény
érdekében használja, illetve hasznosítja;
 az intézménynek okozott kárt a munkajog szabályai szerint megtéríti.
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Az intézmény dolgozója saját munkaterületén:
 elősegíti az intézmény célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését;
 az intézményi vagyon és eszközök megóvását előmozdítja;
 baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedik vagy az erre
illetékes figyelmét felhívja;
 folyamatosan bővíti szakmai ismereteit.
3.2.

A VEZETŐK KÖTELEZETTSÉGEI

A vezető az általa vezetett szervezeti egységre vonatkozóan:
 az intézményi menedzsment céljainak megvalósítását szem előtt tartva szervezi az általa
irányított szervezeti egység munkáját;
 pontosan és félre nem érthető módon közli a dolgozókkal az intézményi menedzsment
elvárásait, a jogszabályi, szakmai és intézményi szabályozókörnyezet elvárásait és
változásait, továbbá betartja és betartatja azokat;
 biztosítja a szervezeti egység dolgozói számára a 6.1. alpont szerinti intézményi
szabályozó dokumentumok megismerésének lehetőségét,
 betartja és betartatja a munkafegyelmet;
 elősegíti az irányítása alá tartozó szervezeti egységeknek a más szervezetekkel való
zavartalan együttműködését;
 biztosítja a dolgozók részére a folyamatos munkát és a munka elvégzésének feltételeit, az
ellenőrzést;
 megszervezi a munkát, meghatározza a munkamódszereket;
 operatívan irányítja és rendszeresen értékeli a munkavégzést, és megszervezi az ehhez
szükséges adatszolgáltatást;
 tájékoztatja a felügyeletet gyakorló vezetőt a munkavégzés ellenőrzésével kapcsolatos
megállapításairól és tapasztalatairól, az esetleges hiányosságokról és hibákról;
 figyelemmel kíséri, hogy a dolgozók jogos bérüket, az őket megillető kedvezményeket és
juttatásokat megkapják-e, és megakadályozza az olyan cselekményt, amely jogosulatlan
munkabér vagy egyéb juttatás felvételére irányul;
 megvalósítja a humánpolitikai célokat;
 szakmailag segíti a dolgozókat, biztosítja továbbképzésük feltételeit, megszervezi szakmai
oktatásukat;
 elősegíti a pályakezdő fiatalok szakmai fejlődését;
 betartja és betartatja a balesetvédelmi és munkavédelmi utasításokat, ellenőrzi a
végrehajtásukat, szorgalmazza az előírás szerinti állapotok megvalósulását;
 biztosítja a nyilvántartások és a dokumentumok egyezőségét, a kiállított dokumentumok és
a nyilvántartások alaki, tartalmi, számszaki szempontból való helyességét, teljességét;
 megszervezi a dokumentumok gondos kezelését, előírásszerű irattározását, megőrzését,
selejtezését;
 biztosítja a dokumentumok őrzésének, kezelésének rendjét, és ellenőrzi annak
végrehajtását;
 intézkedik a külső és belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében;
 gondoskodik az előírt feladatok nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének
teljesítéséről.
A vezető:
 aláírja vagy láttamozza a hozzá tartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat,
leveleket és egyéb ügyiratokat;
A dokumentum kódja: SZ-01
File név: SZ-01
Változat száma: 14

Oldal: 19/99
Hatálybalépés időpontja: 2019.04.05.

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

SZ-01

részt vesz és kifejti véleményét azokon a tanácskozásokon, értekezleteken,
megbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak;
 a munkaterületét érintő rendelkezést, egységszintű működési szabályzatot, utasítást
előzetesen véleményezi, illetve ilyen irányítási eszköz készítését kezdeményezi;
 az intézményi munka hatékonyságát javító, eredményességét növelő, fejlesztését célzó
javaslatokat tesz, illetve támogat.


3.2.1.

A főigazgató jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai

A főigazgató jogállása
A főigazgatót az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki, vagy bízza meg, menti fel, vagy
vonja vissza a megbízását, illetve ha a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján munkaszerződés kötése szükséges munkaviszonyt létesít és szüntet meg, az egyéb
munkáltatói jogokat pedig felette a középirányító szerv főigazgatója gyakorolja.
A főigazgató felelőssége
A főigazgató, mint egyszemélyi felelős vezető vezeti az intézményt.
A főigazgató felelős:
 az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek megvalósulásáért;
 a feladatkörébe utalt feladatok végrehajtásáért;
 az intézmény irányítása, vezetése kapcsán hozott utasításaiban, intézkedéseiben, valamint a
szabályzatokban foglaltak betartásáért és betartatásáért;
 az intézmény működtetésére vonatkozó hatályos jogszabályok megtartásáért,
megtartatásáért, a törvényesség biztosításáért.
A főigazgató hatásköre, jogköre
A főigazgató kizárólagos hatáskörét a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 9. § (2) bek.
határozza meg. Ennek alapján kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a vezető helyettesek megbízása, a megbízás
visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása;
 az intézmény szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása;
 a vezető helyettesek munkaköri leírásának meghatározása;
 jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok kiadása;
 e szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátása;
 az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, elintézése;
 a stratégiai igazgató klinikai vizsgálatok tekintetében a feladatmegosztásra, illetőleg
díjazásra tett javaslata alapján történő döntés;
 mindaz, amit jogszabály a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utal.
A főigazgatót feladatainak ellátásában a vezető helyettesek, valamint a Szakmai Vezető
Testület segítik.
A főigazgató:
 mint egyszemélyi felelős vezető ellátja a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott képviseleti, kötelezettségvállalási jogkört;
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti valamennyi munkáltatói jogot
kizárólagos jogkörrel gyakorolja az alábbi munkatársak felett:
a) orvosigazgató,
b) ápolási és finanszírozási igazgató,
c) stratégiai igazgató,
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kontrolling és közbeszerzési igazgató,
e) informatikai igazgató,
f) főigazgató oktatási helyettese,
g) tudományos igazgató,
h) a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői,
közalkalmazottai.
gondoskodik a fentiekben felsorolt közalkalmazottak munkaköri leírásának elkészítéséről
és jóváhagyja azokat;
a főigazgató e szabályzat szerinti egyes munkáltatói jogait írásban delegálhatja az
intézmény magasabb vezető és vezető beosztású dolgozóira;
mint egyszemélyi felelős vezető képviseleti és kötelezettségvállalási jogkört gyakorol;
az intézmény képviseletében (kivéve a kötelezettségvállalást) kizárólagos aláírási joggal
rendelkezik;
használja a "Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Főigazgató" feliratú bélyegzőt;
ellenőrzési és beszámoltatási joggal rendelkezik az intézmény egészére vonatkozóan;
utasítási joggal rendelkezik;
jóváhagyja – jogszabály vagy e szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában – az
intézményi szabályzatokat;
koordinálja az igazgatók munkáját.
d)











A főigazgató szakmai feladatai
A főigazgató feladatai:
 az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátásának biztosítása a mindenkori
hatályos jogszabályok, e szabályzat, valamint a minőségügyi rendszerben foglaltak szerint;
 az intézmény orvosszakmai, ápolási, gazdasági, finanszírozási, valamint humánpolitikai
tevékenységének irányítása és koordinálása;
 magas színvonalú orvosszakmai tevékenység biztosítása, ellenőrzése és fejlesztése;
 minőségbiztosítási rendszer működtetése és fejlesztése;
 a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerinti tartalmú, szakmai
terv elkészítése;
 az intézmény gazdálkodásának irányítása, a költségvetési, fejlesztési-beruházási tervek
elkészíttetése és jóváhagyása;
 az intézmény egészére vonatkozó gazdasági és pénzügyi intézkedés meghozatala;
 az intézmény ellátottsági és működési mutatóinak, a működés hatékonyságának elemzése,
értékelése;
 az intézmény működéséhez szükséges – jogszabály, hatóság által kötelezően előírt – illetve
intézményi szinten indokolt belső szabályzatok elkészíttetéséről való gondoskodás;
 az intézmény használatában lévő vagyon rendeltetésszerű használatáról való gondoskodás;
 az intézmény SZ-01 Szervezeti és működési szabályzatának, SZ-10 Házirend és a
betegjogok érvényesítésének szabályzatának, az SZ-49 Térítési díj szabályzatnak a
fenntartó felé - jóváhagyásra történő - előterjesztése;
 a kollektív szerződés megkötése;
 a munkáltató képviseletében a közalkalmazottak érdekképviseleti szerveivel (EDDSZ,
Közalkalmazotti Tanács, Magyar Orvosi Kamara) történő kapcsolattartás;
 az intézmény érdekeinek képviselete a fenntartó előtt;
 az intézmény katasztrófa és polgárvédelmi tervének kidolgozásáról és az érintett
közalkalmazotti körben való megismertetéséről való gondoskodás.
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Az orvosigazgató jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai

Az orvosigazgató jogállása
Az orvosigazgatót a főigazgató bízza meg. Az orvosigazgató felett valamennyi munkáltatói
jogot kizárólagos jogkörrel a főigazgató gyakorolja. Az orvosigazgató munkájáról a
főigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Az orvosigazgató felelőssége
Az orvosigazgató felelős az intézmény orvosszakmai tevékenységének irányításáért.
Az orvosigazgató hatásköre, jogköre
Az orvosigazgató:
 a feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási és aláírási jogkörrel rendelkezik;
 a főigazgató távollétében vagy akadályoztatása, valamint a pozíció betöltetlensége esetén a főigazgató munkáltatói jogkörébe tartozó kinevezési és kinevezés megszüntetési
jogkörök kivételével - ellátja a főigazgató általános helyettesítését;
 a főigazgató által meghatározott kiadmányozási és kötelezettség vállalási joga van;
 használja a "Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Orvosigazgató" feliratú bélyegzőt;
 a feladatkörébe tartozó kérdések kapcsán az intézmény egészére kiterjedő ellenőrzési
joggal rendelkezik;
 megbízást ad az általa felügyelt szakmai bizottságok és szakmai munkacsoportok
elnökének/vezetőjének és tagjainak;
 ellenőrzési, beszámoltatási és utasítási jogkörrel rendelkezik a feladatkörébe utalt
osztályok, szakmai bizottságok, szakmai munkacsoportok felett;
 munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek nem vezető
beosztású dolgozói felett;
 az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezető beosztású dolgozói felett az alábbi
átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja:
 havi munkaidő beosztás/ügyeleti beosztás/készenléti beosztás jóváhagyása, rendkívüli
munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, pontszerző továbbképzés céljából történő
munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése a
főigazgatónál.
 az irányítása alá tartozó osztályok, illetve szervezeti egységek vezetőivel kapcsolatban a
kinevezés, annak módosítása, illetve a kinevezés megszüntetése vonatkozásában
javaslattételi jogkörrel rendelkezik.
Az orvosigazgató szakmai feladatai
Az orvosigazgató feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – az
intézményben nyújtott orvosszakmai és intézményi gyógyszerészi tevékenység felügyelete,
szervezése és a tevékenységek összehangolása, ezen belül:
 az intézmény orvos-szakmai ellátásnak stratégiai tervezése, felügyelete;
 a kórházi fejlesztési tervek orvos-szakmai vonatkozásainak kidolgozása;
 más egészségügyi intézményekkel történő orvos-szakmai stratégiai és operatív
kapcsolattartás;
 a munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó feladatok ellátása, az intézmény orvos-szakmai
emberi-erőforrás helyzetének felügyelete, tervezése;
 a gyógyító-megelőző tevékenység szervezeti struktúrájának optimalizálása érdekében
végzett tevékenységek;
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a szabályzatok, szerződések orvos-szakmai véleményezése;
az intézmény infekciókontroll feladataival, felügyeletével kapcsolatos menedzsmenti
tevékenység ellátása;
főorvosi értekezletek szervezése, levezetése;
orvosigazgatói értekezletek szervezése, levezetése;
részvétel a főigazgatói készenlétes ügyeletben;
az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete;
a beosztásnak megfelelő munkarend, valamint az „ügyeleti” tevékenység biztosítása és
felügyelete;
a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése;
a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés;
a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás;
az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése;
az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete;
az intézményben orvosi, gyógyszerészi, valamint egyéb diplomás munkakörben
foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete.
a fekvő- és járó betegellátó osztályok, a központosított diagnosztikai osztályok, részlegek
együttműködésének és az ehhez kapcsolódó működési szabályzatok előkészítésének
koordinálása;
az orvosi munka szakmai és etikai színvonalának ellenőrzése, a hatáskörébe tartozó
szervezeti egységek működésének ellenőrzése;
az intézmény orvosi ügyeleti-készenléti rendszerének felügyelete;
az orvosi dokumentációs rendszer működéséhez és tovább fejlesztéséhez szükséges
orvosszakmai irányelvek meghatározása;
a hatáskörébe tartozó szervezeti egységek gazdálkodásának figyelemmel kísérése;
az intézményi gyógyszerfelhasználás felügyelete, közreműködés az éves gyógyszer
költségvetés elkészítésében, az intézményi gyógyszerkeret osztályos felosztása;
közreműködés a beruházási, felújítási tervek elkészítésében, és az éves költségvetéshez
szükséges orvosszakmai irányelvek megadása;
a hatáskörébe tartozó adatszolgáltatási feladatok ellátása;
az intézményi adatvédelmi felelős feladatainak ellátása;
együttműködik a stratégiai igazgatóval a klinikai kutatásokra vonatkozó szerződések
orvosszakmai szempontból történő előkészítésében, véleményezésében,
kapcsolattartás az orvosszakmai ellátást felügyelő hatóságokkal, valamint a
társintézmények orvosszakmai vezetőivel;
a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése;
tagja az Intézmény Szakmai Vezető Testületének (43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet
11. § (2) bek.);
együttműködés az Intézményben működő Kórházi Felügyelő Tanáccsal;
a főigazgató által az orvosigazgatói hatáskörbe utalt feladatok ellátása.
3.2.3.

A gazdasági igazgató jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai

A gazdasági igazgató jogállása
A gazdasági igazgató feletti munkáltatói jogok közül a kinevezést, a megbízást, a felmentést,
a megbízás visszavonását, illetve ha a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján munkaszerződés kötése szükséges, a munkaviszony létesítése, megszüntetése
tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, a díjazás megállapítását a középirányító
szerv vezetője (ÁEEK főigazgatója), a további munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.
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A gazdasági igazgató feladatait a főigazgató közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el,
munkájáról a munkáltatói jogkör gyakorlójának, valamint a főigazgatónak tartozik
beszámolási kötelezettséggel.
A gazdasági igazgató felelős:
 az államháztartási törvényben, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
foglaltak szerint a gazdasági szervezetre vonatkozó feladatok maradéktalan ellátásáért;
 az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért;
 az intézmény gazdálkodására vonatkozóan hozott intézkedéseiért, belső utasításaiért;
 a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért;
 az irányítási területén az előírt ellenőrzési feladatok megszervezéséért, elvégzéséért és
elvégeztetéséért, valamint a feltárt hiányosságok megszüntetéséért és a mulasztók
felelősségre vonásáért.
A gazdasági igazgató hatásköre, jogköre
A gazdasági igazgató:
 a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján az általa
ellátott feladatok tekintetében a főigazgató helyettese;
 feladatköre ellátása kapcsán beszámoltatási, ellenőrzési, utasítási, döntési és aláírási joggal
rendelkezik;
 a főigazgató által vállalt kötelezettségekkel kapcsolatban korlátlan összeghatárig
ellenjegyzési jogkört gyakorol;
 használja a „Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Gazdasági Igazgató" feliratú bélyegzőt;
 munkáltatói jogkört gyakorol a gazdasági-műszaki ellátó szervezet nem vezető beosztású
dolgozói felett;
 a gazdasági-műszaki ellátó szervezet vezető beosztású dolgozói felett az alábbi átruházott
munkáltatói jogköröket gyakorolja:
- havi munkaidő beosztás/ügyeleti beosztás/készenléti beosztás jóváhagyása, rendkívüli
munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, pontszerző továbbképzés céljából történő
munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
közalkalmazotti jogviszony létesítésének / módosításának / megszüntetésének
kezdeményezése a főigazgatónál;
 a gazdasági-műszaki tevékenység tekintetében az intézmény egész területén utasítási,
ellenőrzési, beszámoltatási és aláírási joggal rendelkezik;
 gazdasági jellegű kérdésekben ellátja az intézménynek a számviteli törvényben és a polgári
törvénykönyvben meghatározott képviseletét.
A gazdasági igazgató feladatai
A gazdasági igazgató szakmai feladatai:
az intézmény gazdálkodását érintő jogszabályok érvényesítése, végrehajtásuk ellenőrzése;
az intézmény számviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének
kialakítása, betartatása – különös tekintettel a vagyonvédelemre;
 a szervezeti és működési szabályzatban és az intézmény működési rendjére vonatkozó
egyéb szabályzatokban a gazdasági-műszaki ellátásra vonatkozó feladatok meghatározása;
 a kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jogkörök kialakítása és gyakorlásuk
ellenőrzése;
 a mérlegek és beszámoló jelentések elkészítése;
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az intézményi költségvetés, valamint a beruházási és fejlesztési tervek elkészítése;
kiadmányozása;
az intézmény költségvetési, beruházási és fejlesztési terveit előkészítő munkálatok
irányítása;
az intézmény egészére vonatkozó gazdasági és pénzügyi intézkedések előkészítése;
a gazdálkodás eredményeinek folyamatos elemzéséről és értékeléséről való gondoskodás a
hatékonyság, valamint az ésszerű és takarékos gazdálkodás érdekében;
a gazdasági-műszaki ellátó szervezet dolgozóinak létszám-átcsoportosítása és munkaerőgazdálkodásának korszerűsítése.
3.2.4.

Az ápolási és finanszírozási igazgató jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre,
feladatai

Az ápolási és finanszírozási igazgató jogállása
Az ápolási és finanszírozási igazgatót a főigazgató bízza meg. Az ápolási és finanszírozási
igazgató felett valamennyi munkáltatói jogot kizárólagos jogkörrel a főigazgató gyakorolja.
Az ápolási és finanszírozási igazgató munkájáról a főigazgatónak tartozik beszámolási
kötelezettséggel.
Az ápolási és finanszírozási igazgató felelőssége
Az ápolási és finanszírozási igazgató az intézmény ápolási és finanszírozási szakfeladatainak
közvetlen irányítását látja el, felelős a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, az Ápolási és
Finanszírozási Igazgatóság és az alárendelt szervezeti egységek jogszerű és szakszerű
működésének biztosításáért.
Az ápolási és finanszírozási igazgató hatásköre, jogköre
Az ápolási és finanszírozási igazgató:
 használja a "Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Ápolási és Finanszírozási Igazgató" feliratú bélyegzőt;
 munkáltatói jogkört gyakorol a hatáskörébe rendelt - nem vezető beosztású - egészségügyi
szakdolgozók, a betegellátás területén dolgozó adminisztratív dolgozók és a kisegítő
személyzet, valamint az Ápolási és Finanszírozási Igazgatóságon dolgozók tekintetében;
 a hatáskörébe rendelt vezető beosztású dolgozók esetében az alábbi átruházott munkáltatói
jogköröket gyakorolja:
- havi munkaidő beosztás/ügyeleti beosztás/készenléti beosztás jóváhagyása, rendkívüli
munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, pontszerző továbbképzés céljából történő
munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének
kezdeményezése, valamint vezetői megbízás/vezetői megbízás visszavonásának
kezdeményezése a főigazgatónál;
 a főigazgató által meghatározott kiadmányozási és kötelezettségvállalási joga van;
 feladatköre ellátása kapcsán az alárendelt szervezeti egységek felett beszámoltatási,
ellenőrzési, utasítási, döntési és aláírási joggal rendelkezik;
 az intézmény valamennyi szervezeti egységénél jogosult korlátozás nélkül ellenőrizni az
ápolási és finanszírozási tevékenységet;
 megbízást ad az általa felügyelt szakmai bizottságok és szakmai munkacsoportok
elnökének/vezetőjének és tagjainak;
 tagja az Intézmény Szakmai Vezető Testületének (43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet
11. § (2) bek).
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Az ápolási és finanszírozási igazgató feladatai
Az ápolási és finanszírozási igazgató szakmai feladatai:
 az ápolási szolgálat, valamint a finanszírozási szakterület irányítása és vezetése.
Ápolásszakmai szakfeladata tekintetében:
 a telephelyi vezető ápolók, az ápolási igazgató-helyettes, az ápolási és oktatási koordinátor
szakmai felügyeletének ellátása, tevékenységük irányítása, tervezése, szervezése,
ellenőrzése;
 a hatáskörébe rendelt egészségügyi szakdolgozók, a betegellátás területén dolgozó
adminisztratív dolgozók és a kisegítő személyzet szakmai munkájának rendszeres
ellenőrzése és értékelése;
 a hatáskörébe rendelt egészségügyi szakdolgozókkal, a betegellátás területén dolgozó
adminisztratív dolgozókkal és a kisegítő személyzettel, kapcsolatos humánpolitikai
tevékenységben történő közreműködés;
 a szakterületét érintően a munkarend és az ügyeleti-készenléti rend meghatározása,
felügyelete;
 ápolásvezetői készenléti ügyeleti beosztás elkészítése;
 az ápolási stratégia kialakítása és az intézmény céljaival, feladataival való összehangolása;
 a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése;
 a betegjogok - ápolásszakmai területet érintő - érvényesülésének folyamatos figyelemmel
kísérése, a betegjogi képviselővel történő kapcsolattartás;
 a betegpanaszok kivizsgálásában való közreműködés;
 az intézményi ápolási protokollok elkészítéséről, kiadásáról, gyakorlatban történő
bevezetéséről való gondoskodás;
 javaslattétel az ápolási munkát könnyítő korszerű eszközök beszerzésére, gondoskodás
azok alkalmazásáról;
 a hatáskörébe tartozó egészségügyi dokumentáció egységes elveinek képviselete és a
dokumentációvezetési tevékenység irányítása, tervezése, szervezése, ellenőrzése;
 a hatáskörébe rendelt egészségügyi szakdolgozók, a betegellátás területén dolgozó
adminisztratív dolgozók és a kisegítő személyzet képzésének, továbbképzésének
biztosítása és felügyelete;
 az intézmény higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése;
 a munkáltató képviseletében a Magyar Egészségügy Szakdolgozói Kamarával történő
kapcsolattartás.
Finanszírozási szakfeladata tekintetében:
 a finanszírozási osztályvezető szakmai felügyeletének ellátása, tevékenységük irányítása,
tervezése, szervezése, ellenőrzése;
 az intézmény finanszírozási szerződése naprakészségének felügyelete, valamint az azoknak
való megfelelés ellenőrzése;
 az intézményi járó- és fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó működési engedély
módosításával kapcsolatos feladatok elvégzése;
 az intézményi várólista vezetésének felügyelete (intézményi várólista felelősként) az
intézményi várólista vezetésére kötelezett osztályokon kijelölt intézményi várólista
kezelését végző munkatársakkal együtt;
 az intézményi betegfogadási lista vezetésének felügyelete a betegfogadási lista vezetésére
kötelezett egységekben kijelölt betegfogadási lista kezelését végző munkatársakkal együtt;
 a központi implantátumregiszter és a Nemzeti Protézis Regiszter intézményi működésének
felügyelete;
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a tételes finanszírozású gyógyszerek felhasználásával kapcsolatos jelentés felügyelete;
a finanszírozási elszámolások (adatszolgáltatások, javítások, teljesítményjelentések
elkészítése, elküldése, visszaigazolások feldolgozása, hibajavítás) elkészítésének
felügyelete;
a méltányossági eljárás keretében engedélyezett eszközök, gyógyszerek, eljárások
finanszírozási elszámolásával kapcsolatos intézményi feladatok felügyelete;
az intézmény járó- és fekvőbeteg-szakellátási teljesítményeinek folyamatos nyomon
követésének, valamint a járó- és fekvőbeteg-szakellátási teljesítmények elemzésének,
statisztikák készítésének felügyelete, a közfinanszírozott tevékenység végzéséből eredő
bevételi oldal folyamatos ellenőrzése;
az intézményi költségvetés bevételeinek tervezéséhez adatszolgáltatás nyújtása, az
elfogadott költségvetés finanszírozási területet érintő mutatóinak monitorozása;
munkakapcsolat tartása az intézmény szervezeti egységeivel, szakmai társintézményekkel
és azok fenntartóival, a NEAK-kal, az EMMI és ÁEEK szervezeti egységeivel;
az Intézménynek a saját szakterületét érintő statisztikai adatszolgáltatások és egyéb
jelentési kötelezettsége elkészítésének felügyelete;
az Intézmény és az ország többi egészségügyi intézményei közötti – a jogszabályi
környezetben foglalt finanszírozási problémák megoldását célzó (intézményi betegellátási
átfedések rendezése stb.) – finanszírozási szakterületi együttműködés intézmény részéről
való felügyelete;
a finanszírozással kapcsolatos jogszabályok, szabálykönyvi, elszámolási változások
követésének, alkalmazásának, betartatásának ellenőrzése az intézmény minden szervezeti
egységére kiterjedően.
3.2.5.

Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet vezetőjének jogállása,
felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai

Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (OHII) vezetői feladatait a DPC
főigazgatója látja el.
3.2.6.

A stratégiai igazgató jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai

A stratégiai igazgató jogállása
A stratégiai igazgatót a főigazgató bízza meg, felette valamennyi munkáltatói jogot
kizárólagos jogkörrel a főigazgató gyakorol. A stratégiai igazgató munkájáról a főigazgatónak
tartozik beszámolási kötelezettséggel.
A stratégiai igazgató felelőssége
Az e szabályzat szerint a hatáskörébe utalt feladatok közvetlen irányítását látja el, felelős azok
ellátásáért, a Stratégiai Igazgatóság és az alárendelt szervezeti egység, valamint a study
koordinátor beosztású munkatársak jogszerű és szakszerű működésének, munkájának
biztosításáért.
A stratégiai igazgató hatásköre, jogköre
feladatköre ellátása kapcsán az alárendelt szervezeti egység és munkatársak felett
beszámoltatási, ellenőrzési, utasítási, döntési és aláírási joggal rendelkezik;
 használja a „Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Stratégiai Igazgató” feliratú bélyegzőt;
 munkáltatói jogkört gyakorol a hatáskörébe rendelt, a Stratégiai Igazgatóság szervezeti
egységhez tartozó – nem vezető beosztású - dolgozók felett;
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a hatáskörébe rendelt vezető beosztású dolgozók esetében az alábbi átruházott munkáltatói
jogköröket gyakorolja: rendkívüli munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása,
továbbképzés engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének
kezdeményezése, valamint vezetői megbízás/vezetői megbízás visszavonásának
kezdeményezése a főigazgatónál;
 munkáltatói jogkört gyakorol az illetékességi körébe tartozó, a Stratégiai Igazgatóság nem
vezető beosztású dolgozói felett.


A stratégiai igazgató szakmai feladatai
A stratégiai igazgató szakmai feladata:
 a főigazgató által elrendelt feladatok végrehajtása, intézkedési tervek előkészítése;
 az intézmény teljes ellátási feladatainak megfelelően akut és stratégiai feladatok
előkészítésében, a kivitelezés ütemezésében, ellenőrzésében való részvétel;
 a külföldi és egyéb fizetőbeteg ellátás folyamatos átértékelése és megújítása, továbbá igény
alapú finanszírozásának kialakítása és felügyelete;
 a feladatkörébe utalt egyéb stratégiai feladatok tervezése, egyeztetése, kivitelezése;
 a hatáskörébe tartozó intézményi-szervezeti változások operatív irányítása;
 a hatáskörébe tartozó intézményi fejlesztési tervek kidolgozásának koordinálása;
 a hatáskörébe tartozó intézményi projektek vezetése, koordinálása;
 pályázatok figyelése, az intézményi szintű pályázati tevékenység ösztönzése, az
intézményi pályázatok koordinálása;
 a hatáskörébe tartozó pályázati források felhasználásából eredő kötelezettségek szerződés
szerinti megszervezése, ellenőrzése, végrehajtása;
 a hatáskörébe tartozó államigazgatási, hatósági, fenntartói adatszolgáltatások
lebonyolítása;
 klinikai vizsgálatok szakmai és szervezeti felügyelete, a vizsgálatok szponzoraival való
egyeztetés, a vizsgálatok befogadásának bonyolítása, a vizsgálatok követése, ellenőrzése;
 klinikai vizsgálatokat támogató study koordinátor munkatársak szakmai és szervezeti
felügyelete, munkájukhoz iránymutatás adása, munkájuk ellenőrzése;
 a főigazgató részére javaslat tétel a klinikai vizsgálatok szakértői, bonyolítói,
vizsgálatszervezői, vizsgálati managementi és további, a vizsgálatban részt vevő
személyek – ide nem értve a vizsgálatokban közvetlenül részt vevőket – közötti feladatok
megosztására és díjazására. A stratégiai igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén a
javaslatot a Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály vezetője készíti el és
azt közvetlenül a főigazgató részére küldi meg. Közreműködés az intézmény tudományos
feladataival összhangban a kórház, illetőleg az érintett szervezeti egységek kutatási
terveinek előkészítésében, az ütemezés szerinti megvalósítás figyelemmel kísérése;
 hazai és nemzetközi tudományos intézményekkel való kapcsolattartás;
 a pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó kutatási és együttműködési megállapodások
előkészítése.
3.2.7.

A kontrolling és közbeszerzési igazgató jogállása, felelőssége, hatásköre,
jogköre, feladatai

A kontrolling és közbeszerzési igazgató jogállása
A kontrolling és közbeszerzési igazgatót a főigazgató bízza meg, felette valamennyi
munkáltatói jogot kizárólagos jogkörrel a főigazgató gyakorol. A kontrolling és közbeszerzési
igazgató munkájáról a főigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
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A kontrolling és közbeszerzési igazgató felelőssége
A kontrolling és közbeszerzési igazgató felelős az intézmény kontrolling és közbeszerzési
tevékenységének ellátásáért, a Kontrolling és Közbeszerzési Igazgatóság, valamint az
alárendelt szervezeti egységek munkatársainak jogszerű és szakszerű működésének,
munkájának biztosításáért.
A kontrolling és közbeszerzési igazgató hatásköre, jogköre
 a feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási és aláírási jogkörrel rendelkezik;
 a főigazgató által meghatározott kiadmányozási és kötelezettség vállalási joga van;
 feladatköre ellátása kapcsán az alárendelt szervezeti egységek munkatársai felett
beszámoltatási, ellenőrzési, utasítási, döntési és aláírási joggal rendelkezik;
 használja a „Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
kontrolling és közbeszerzési Igazgató” feliratú bélyegzőt;
 munkáltatói jogkört gyakorol a Kontrolling és Közbeszerzési Igazgatóság szervezeti
egységhez tartozó – nem vezető beosztású - dolgozók felett;
 a hatáskörébe rendelt vezető beosztású dolgozók esetében az alábbi átruházott munkáltatói
jogköröket gyakorolja: rendkívüli munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása,
továbbképzés engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének
kezdeményezése, valamint vezetői megbízás/vezetői megbízás visszavonásának
kezdeményezése a főigazgatónál.
A kontrolling és közbeszerzési igazgató szakmai feladatai
A kontrolling és közbeszerzési igazgató feladatkörébe tartozik az intézményi kontrollingtevékenység, valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos feladatok
irányítása, felügyelete, ellenőrzése, az intézmény ágazati igazgatóival és gazdálkodóival való
szakmai együttműködés, egyeztetés a feladatkörébe tartozó szervezeti egységek hatékony
munkavégzése érdekében.
A Kontrolling Osztály és Közbeszerzési Osztály munkáját irányítja, azzal kapcsolatban
intézkedéseket, döntéseket hoz.
3.2.8.

Az informatikai igazgató jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai

Az informatikai igazgató jogállása
Az informatikai igazgatót a főigazgató bízza meg, felette valamennyi munkáltatói jogot
kizárólagos jogkörrel a főigazgató gyakorol. Az informatikai igazgató munkájáról a
főigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Az informatikai igazgató felelőssége
Az informatikai igazgató felelős az intézmény informatikával kapcsolatos valamennyi
tevékenységének ellátásáért, az Informatikai Igazgatóság, valamint az alárendelt szervezeti
egységek munkatársainak jogszerű és szakszerű működésének, munkájának biztosításáért.
Az informatikai igazgató hatásköre, jogköre
 a feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási és aláírási jogkörrel rendelkezik;
 a főigazgató által meghatározott kiadmányozási és kötelezettség vállalási joga van;
 feladatköre ellátása kapcsán az alárendelt szervezeti egységek munkatársai felett
beszámoltatási, ellenőrzési, utasítási, döntési és aláírási joggal rendelkezik;
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 használja a „Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Informatikai Igazgató” feliratú bélyegzőt;
 munkáltatói jogkört gyakorol az Informatikai Igazgatóság szervezeti egységhez tartozó –
nem vezető beosztású - dolgozók felett;
 a hatáskörébe rendelt vezető beosztású dolgozók esetében az alábbi átruházott munkáltatói
jogköröket gyakorolja: rendkívüli munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása,
továbbképzés engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének
kezdeményezése, valamint vezetői megbízás/vezetői megbízás visszavonásának
kezdeményezése a főigazgatónál.
Az informatikai igazgató szakmai feladatai
Az informatikai igazgató feladatkörébe tartozik az intézmény informatikai tevékenység
keretében végzett összes feladattal kapcsolatos feladatok irányítása, felügyelete, ellenőrzése,
az intézmény ágazati igazgatóival és gazdálkodóival való szakmai együttműködés, egyeztetés
a feladatkörébe tartozó szervezeti egységek hatékony munkavégzése érdekében.
Az Informatikai Igazgatóság közvetlenül alárendelt szervezeti egységei munkáját közvetlenül,
illetve a szervezeti egységek vezetőin keresztül irányítja, azzal kapcsolatban intézkedéseket,
döntéseket hoz.
3.2.9.

A főigazgató oktatási helyettese jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre,
feladatai

A főigazgató oktatási helyettese jogállása
A főigazgató oktatási helyettesét a főigazgató bízza meg. A főigazgató oktatási helyettese
felett valamennyi munkáltató jogot kizárólagos jogkörrel a főigazgató gyakorolja. A
főigazgató oktatási helyettese a főigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
A főigazgató oktatási helyettese felelőssége
A főigazgató oktatási helyettese:
Feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával látja el.
A főigazgató oktatási helyettese hatásköre, jogköre
A főigazgató oktatási helyettese:

a feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási és aláírási jogkörrel rendelkezik.
A főigazgató oktatási helyettese szakmai feladatai
A főigazgató oktatási helyettese:







ellátja a főigazgató által hatáskörébe utalt feladatokat;
szervezi és felügyeli a DPC oktatókórházi jogállásából adódó feladatok ellátását;
az oktatókórházi jogállásból adódó feladatok ellátása érdekében kapcsolatot tart az érintett
orvosképző egyetemekkel;
részt vesz az orvosképző egyetemekkel az oktatókórházi feladatokkal kapcsolatos
megállapodások előkészítésében, koordinálásában;
a feladatkörébe utalt további kérdésekben javaslattételi kezdeményezési jogkörrel
rendelkezik;
munkájáról tevékenységéről rendszeresen írásban beszámol a főigazgatónak,
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feladatai ellátása során együttműködik az intézmény orvosigazgatójával és tudományos
igazgatójával;
a tevékenységi körében észlelt rendkívüli eseményekről haladéktalanul tájékoztatást nyújt
a főigazgatónak;
köteles a főigazgató által írásban meghatározott - napi munkaköri feladataiba nem tartozó
- munkát a vonatkozó jogszabályok és utasítások alapján határidőben elkészíteni és
tevékenységéről beszámolni.
3.2.10. A tudományos igazgató jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai

A tudományos igazgató jogállása
A tudományos igazgató a főigazgatótól kapja megbízatását. A tudományos igazgató
munkájáról az orvosigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
A tudományos igazgató felelőssége
A tudományos igazgató szervezi, irányítja, segíti az Intézményben folyó tudományos
tevékenységet.
A tudományos igazgató hatásköre, jogköre
A tudományos igazgató a feladatkörébe utalt kérdésekben javaslattételi, kezdeményezési
jogkörrel rendelkezik.
A tudományos igazgató szakmai feladatai
A tudományos igazgató szakmai feladata:
 az Intézmény egészét érintő tudományos területek, témairányok és intézményi fejlesztések
véleményezése;
 az Intézményi tudományos rendezvények és konferenciák éves tervének előkészítése;
 a főigazgató vagy az orvosigazgató felkérésére tudományos tanácsadói tevékenység
végzése az intézményt érintő stratégiai döntések előkészítésében, valamint a folyamatban
lévő munka kidolgozására;
 a Könyvtár működésének szakmai felügyelete; a szakmai irodalom iránti igények
összegyűjtése és elbírálása; a szakmai irodalom beszereztetése;
 az intézményben folyó oktatási feladatok koordinálása, az intézménybe érkező
orvostanhallgatók és szakorvosjelöltek képzésének irányítása, az oktatással kapcsolatos
problémák menedzselése;
 az oktatókórházi tevékenység keretében végzett orvosképzéssel kapcsolatos feladatok
ellátásában együttműködik az főigazgató oktatási helyettesével;
 a különböző intézményekkel, egyetemekkel kötendő oktatással kapcsolatos szerződések
véleményezése.
3.2.11. Az általános orvosigazgató-helyettes jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre,
feladatai
Az általános orvosigazgató-helyettes jogállása
Az általános orvosigazgató-helyettes a főigazgatótól kapja megbízatását.
Az általános orvosigazgató-helyettes felelőssége
Az általános orvosigazgató-helyettes ellátja az orvosigazgató által átruházott hatáskörben a
munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátását, az orvosigazgató általános helyettesítését. Az
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orvosigazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén felelősségi köre megegyezik az
orvosigazgató felelősségi körével.
Az általános orvosigazgató-helyettes hatásköre, jogköre
Az általános orvosigazgató-helyettes hatásköre és jogköre az orvosigazgató távollétében vagy
akadályoztatása esetén megegyezik az orvosigazgató hatáskörével és jogkörével.
Az általános orvosigazgató-helyettes az orvosigazgató közvetlen irányítása alatt működve
ellátja a Szent István és a Szent László telephelyek szakmai feladatellátásának
koordinációjával kapcsolatos feladatokat. Együttműködik és a szakmai feladatellátás
folyamatosságának biztosítása érdekében rendszeresen konzultál az adott telephelyen működő
osztályok vezető főorvosaival.
Az általános orvosigazgató-helyettes szakmai feladatai



















az orvosigazgató távolléte esetén teljeskörű helyettesítése;
a Szent István és a Szent László telephelyek gyógyító-megelőző tevékenységének operatív
felügyelete, ellenőrzése;
peres- és panaszügyek orvos-szakmai ügyintézése;
részvétel a hatósági megkeresések ügyintézésében;
részvétel az orvosigazgatói adatszolgáltatások ügyintézésében;
részvétel az orvosigazgatói postázásban (szignálás, kiadmányozás, stb.) ;
a feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási, beszámoltatási, ellenőrzési, aláírási
joggal rendelkezik az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek orvosigazgatói
hatáskörbe tartozó dolgozók esetében;
gondoskodik a hatályos jogszabályoknak, az intézményi szabályzatoknak, a
minőségirányítási rendszer az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek
orvosigazgatói hatáskörbe tartozó dolgozóira vonatkozó előírásainak végrehajtásáról, a
végrehajtás ellenőrzéséről;
az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek orvosigazgatói hatáskörbe tartozó
dolgozói esetében az alábbi átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja: havi munkaidő
beosztás/ügyeleti beosztás,/készenléti beosztás jóváhagyása, szabadság kiadása, pontszerző
továbbképzés céljából történő munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi
felelősségre vonás kezdeményezése;
a felügyelete alá tartozó osztályok vezetői munkaköri leírásának elkészítése, jóváhagyásra
történő felterjesztése és az abban foglaltak betartásának ellenőrzése;
a felügyelete alá tartozó osztályok beosztott dolgozói munkaköri leírásának elkészíttetése,
jóváhagyásra történő felterjesztése;
részt vesz az orvosigazgatóság hatáskörébe tartozó dolgozók szakmai munkájának
rendszeres ellenőrzésében és értékelésében, az ellenőrzések alapján javaslatot tesz a
betegbiztonság növelésére;
az orvosigazgató által adott eseti feladatok ügyintézése;
részvétel a főorvosi és az orvosigazgatói értekezleteken.

Az általános orvosigazgató-helyettes feladat-, jog- és felelősségi körét, illetve egyéb
kötelezettségeit részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
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3.2.12. Az orvosigazgató-helyettes jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai
Az orvosigazgató-helyettes jogállása
Az orvosigazgató-helyettes a főigazgatótól kapja megbízatását.
Az orvosigazgató-helyettes felelőssége
Az orvosigazgató-helyettes ellátja az orvosigazgató által átruházott hatáskörben a munkaköri
leírásban foglalt feladatok ellátását, az orvosigazgató és az általános orvosigazgató-helyettes
helyettesítését. Az orvosigazgató és az általános orvosigazgató együttes távollétében vagy
akadályoztatása esetén felelősségi köre megegyezik az orvosigazgató felelősségi körével.
Az orvosigazgató-helyettes hatásköre, jogköre
Az orvosigazgató-helyettes hatásköre és jogköre az orvosigazgató és az általános
orvosigazgató-helyettes együttes távollétében vagy akadályoztatása esetén megegyezik az
orvosigazgató hatáskörével és jogkörével.
Az orvosigazgató-helyettes az orvosigazgató közvetlen irányítása alatt működve ellátja az
Merényi Gusztáv és a Rehabilitációs Centrum telephelyek szakmai feladatellátásának
koordinációjával kapcsolatos feladatokat. Együttműködik és a szakmai feladatellátás
folyamatosságának biztosítása érdekében rendszeresen konzultál az adott telephelyen működő
osztályok vezető főorvosaival.
Az orvosigazgató-helyettes szakmai feladatai














az orvosigazgató és általános helyettesének távolléte esetén teljeskörű helyettesítése;
a Merényi Gusztáv és a Rehabilitációs Centrum telephelyek gyógyító-megelőző
tevékenységének operatív felügyelete, ellenőrzése;
a Merényi Gusztáv telephely osztályaira vonatkozó hatósági megkeresések ügyintézése;
a feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási, beszámoltatási, ellenőrzési, aláírási
joggal rendelkezik az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek orvosigazgatói
hatáskörbe tartozó dolgozók esetében;
gondoskodik a hatályos jogszabályoknak, az intézményi szabályzatoknak, a
minőségirányítási rendszer az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek
orvosigazgatói hatáskörbe tartozó dolgozóira vonatkozó előírásainak végrehajtásáról, a
végrehajtás ellenőrzéséről;
az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek orvosigazgatói hatáskörbe tartozó
dolgozói esetében az alábbi átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja: havi munkaidő
beosztás/ügyeleti beosztás,/készenléti beosztás jóváhagyása, szabadság kiadása, pontszerző
továbbképzés céljából történő munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi
felelősségre vonás kezdeményezése;
a felügyelete alá tartozó osztályok vezetői munkaköri leírásának elkészítése, jóváhagyásra
történő felterjesztése és az abban foglaltak betartásának ellenőrzése;
a felügyelete alá tartozó osztályok beosztott dolgozói munkaköri leírásának elkészíttetése,
jóváhagyásra történő felterjesztése;
az orvosigazgató által adott eseti feladatok ügyintézése;
részvétel a főorvosi és az orvosigazgatói értekezleteken.

Az orvosigazgató-helyettes feladat-, jog- és felelősségi körét, illetve egyéb kötelezettségeit
részletesen munkaköri leírása tartalmazza.
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3.2.13. A gazdasági igazgató helyetteseinek jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre,
feladatai
A gazdasági igazgató helyetteseinek jogállása
A gazdasági igazgató általános és pénzügyi helyetteseit a főigazgató bízza meg.
A gazdasági igazgató általános helyettesének felelőssége
A gazdasági igazgató általános helyettese ellátja a gazdasági igazgató által átruházott
hatáskörben a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátását, a gazdasági igazgató általános
helyettesítését. A gazdasági igazgató távollétében vagy akadályoztatása valamint a pozíció
betöltetlensége esetén felelősségi köre megegyezik a gazdasági igazgató felelősségi körével.
A gazdasági igazgató pénzügyi helyettesének felelőssége
A gazdasági igazgató pénzügyi helyettese ellátja a gazdasági igazgató által átruházott
hatáskörben a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátását, a gazdasági igazgató pénzügyi
feladatai tekintetében a helyettesítését. A gazdasági igazgató általános helyettese távollétében
vagy akadályoztatása esetén felelősségi köre megegyezik a gazdasági igazgató általános
helyettese felelősségi körével.
A gazdasági igazgató műszaki helyettesének felelőssége
A gazdasági igazgató műszaki helyettese ellátja a gazdasági igazgató által átruházott
hatáskörben a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátását, a gazdasági igazgató műszaki
helyettesítését. A gazdasági igazgató műszaki helyettese egyben a Műszaki Osztály vezetője.
A gazdasági igazgató helyetteseinek szakmai feladatai
A gazdasági igazgató helyetteseinek feladat-, jog- és felelősségi körét, illetve egyéb
kötelezettségeit részletesen a gazdasági igazgató által meghatározott munkaköri leírások
tartalmazzák.
3.2.14. Az ápolási igazgató-helyettes jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai
Az ápolási igazgató-helyettes jogállása
Az ápolási és finanszírozási igazgató ápolásszakmai helyettesét, az ápolási igazgató-helyettest a
főigazgató bízza meg, aki a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az ápolási igazgató-helyettes felelőssége
Az ápolási és finanszírozási igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén felelősségi
köre - az ápolási és finanszírozási igazgató finanszírozási szakfeladata kivételével megegyezik az ápolási és finanszírozási igazgató felelősségi körével.
Az ápolási igazgató-helyettes hatásköre, jogköre
Az ápolási és finanszírozási igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén - az ápolási és
finanszírozási igazgató finanszírozási szakfeladata, valamint a Finanszírozási Osztály
dolgozói kivételével - megegyezik az ápolási és finanszírozási igazgató hatáskörével és
jogkörével.
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Együttműködik és a szakmai feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében
rendszeresen konzultál a telephelyi vezető ápolókkal, valamint az ápolási és oktatási
koordinátorral. Hatásköre kiterjed az egész intézmény területére.
Az ápolási igazgató-helyettes szakmai feladatai
Feladatköre az ápolási és finanszírozási igazgató távollétében vagy akadályoztatása esetén
ápolásszakmai szakfeladatai tekintetében megegyezik az ápolási és finanszírozási igazgató
feladatkörével.
Az ápolási és finanszírozási igazgató általános helyettesi jogosultságából adódó feladatain túl
ellátja az alábbi tevékenységeket:


az ápolási/szakdolgozói dokumentáció, a szakmai protokollok és szabályzatok
folyamatos felülvizsgálatának eredménye alapján kontrollálja azok jogi és szakmai
szabályszerűségét és javaslatot tesz a szükséges módosításra;



részt vesz az egészségügyi szakdolgozók, a betegellátás területén dolgozó
adminisztratív dolgozók és a kisegítő személyzet szakmai munkájának rendszeres
ellenőrzésében és értékelésében, az ellenőrzések alapján javaslatot tesz a
betegbiztonság növelésére.

3.2.15. Az ápolási és oktatási koordinátor jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre,
feladatai
Az ápolási és oktatási koordinátor jogállása
Az ápolási és oktatási koordinátort a főigazgató bízza meg, és felette a munkáltatói jogkört is
gyakorolja.
Az ápolási és oktatási koordinátor felelőssége
Az irányítása alá tartozó Központi Gyógytorna Szolgálat, Központi Dietetikai Szolgálat,
Központi Szociális Szolgálat, Szakdolgozói Oktatási és Továbbképzési Iroda (a továbbiakban:
központi szolgálatok) megfelelő működésének koordinálása.
Az ápolási és oktatási koordinátor hatásköre, jogköre
 a feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási, beszámoltatási, ellenőrzési, aláírási
joggal rendelkezik a központi szolgálatok esetében;
 gondoskodik a hatályos jogszabályoknak, az intézményi szabályzatoknak, a
minőségirányítási rendszer szakdolgozókra vonatkozó előírásainak végrehajtásáról, a
végrehajtás ellenőrzéséről;
 átruházott hatáskörben a központi szolgálatok dolgozói esetében az Orvos és Nővérszállóra
történő elhelyezést engedélyezi;
 az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek - nem vezető beosztású – munkatársai
esetében az alábbi átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja:
- havi munkaidő beosztás/ügyeleti beosztás/készenléti beosztás jóváhagyása, rendkívüli
munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, pontszerző továbbképzés céljából történő
munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének
kezdeményezése az ápolási és finanszírozási igazgatónál.
Az ápolási és oktatási koordinátor szakmai feladatai


a hatáskörébe rendelt központi szolgálatok működésének irányítása és felügyelete;
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a központi szolgálatok vezetői részére a munkaköri leírások elkészítése, jóváhagyásra
való felterjesztése és az abban foglaltak betartásának ellenőrzése;
a betegjogok - szakdolgozói tevékenységre vonatkozó - érvényesülésének figyelemmel
kísérése;
a hatáskörébe tartozó egészségügyi dokumentáció vezetésének ellenőrzése;
a hatáskörébe rendelt személyzet képzésének, továbbképzésének felügyelete.
3.2.16. A telephelyi vezető ápoló jogállása, felelőssége, hatásköre, jogköre, feladatai

A telephelyi vezető ápoló jogállása
A telephelyi vezető ápolót a főigazgató bízza meg, és felette a munkáltatói jogkört is
gyakorolja.
A telephelyi vezető ápoló felelőssége
A telephelyi vezető ápoló az ápolási és finanszírozási igazgató szakmai irányítása alatt látja el
az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységekben az ápolásszakmai és egyéb, az ápolási
igazgatás hatáskörébe tartozó tevékenységek koordinációjával kapcsolatos feladatokat.
Együttműködik, és a szakmai feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében
rendszeresen konzultál az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek vezető ápolóival, a
vezető (szak)asszisztensekkel és az orvosi vezetéssel.
A telephelyi vezető ápoló felelőssége és illetékességi köre a 2.1.1. pontban rögzített szervezeti
egységekre terjed ki.
A telephelyi vezető ápoló hatásköre, jogköre
a feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási, beszámoltatási, ellenőrzési, aláírási
joggal rendelkezik az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységekben, a hatáskörébe
rendelt egészségügyi szakdolgozók, a betegellátás területén dolgozó adminisztratív
dolgozók, és a kisegítő személyzet esetében;
 gondoskodik a hatályos jogszabályoknak, az intézményi szabályzatoknak, a
minőségirányítási rendszer szakdolgozókra vonatkozó előírásainak végrehajtásáról, a
végrehajtás ellenőrzéséről;
 átruházott hatáskörben az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységekben, a
hatáskörébe rendelt egészségügyi szakdolgozók, a betegellátás területén dolgozó
adminisztratív dolgozók, és a kisegítő személyzet esetében az Orvos és Nővérszállóra
történő elhelyezést engedélyezi;
 az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységekben az egészségügyi szakdolgozók, a
betegellátás területén dolgozó adminisztratív dolgozók, és a kisegítő személyzet esetében
az alábbi átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja:
- havi munkaidő beosztás/ügyeleti beosztás/készenléti beosztás jóváhagyása, rendkívüli
munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, pontszerző továbbképzés céljából történő
munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének
kezdeményezése az ápolási és finanszírozási igazgatónál.


A dokumentum kódja: SZ-01
File név: SZ-01
Változat száma: 14

Oldal: 36/99
Hatálybalépés időpontja: 2019.04.05.

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

SZ-01

A telephelyi vezető ápoló szakmai feladatai
Az illetékességi területén:
 az ápolási szolgálat irányítása és vezetése;
 a hatáskörébe rendelt személyzet szakmai felügyeletének ellátása, tevékenységük
irányítása, szervezése, ellenőrzése (beleértve a helyszíni ellenőrzést is), az észlelt
hiányosságok megszüntetése;
 az egészségügyi szakdolgozók, a betegellátás területén dolgozó adminisztratív dolgozók,
és a kisegítő személyzet esetében a munkaidő beosztás és az ügyeleti-készenléti rendszer
megszervezése;
 a házirendben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése;
 az ellátó egységek higiénés állapotának ellenőrzése;
 a közalkalmazott takarító személyzet munkájának ellenőrzése;
 a betegjogok - ápolási tevékenységre vonatkozó - érvényesülésének figyelemmel kísérése;
 a hatáskörébe tartozó egészségügyi dokumentáció vezetésének ellenőrzése;
 javaslattétel a hatáskörébe rendelt személyzettel kapcsolatos munkaerő-gazdálkodásra,
létszám-átcsoportosításra;
 a vezető ápolók/vezető (szak)asszisztensek/szolgálatvezetők munkaköri leírásának
elkészítése, jóváhagyásra való felterjesztése és az abban foglaltak betartásának ellenőrzése;
 a hatáskörébe rendelt személyzet munkaköri leírásának elkészítésében való közreműködés,
az abban foglaltak betartásának ellenőrzése;
 a hatáskörébe rendelt személyzet képzésének, továbbképzésének felügyelete;
 szakmai véleményezés és segítségnyújtás ápolásszakmai kérdésekben;
 együttműködés
az
ápolás
szakmát
érintő
kontrolling
programok
kezelésében/ellenőrzésében.
A KOORDINÁCIÓS TÍPUSÚ TESTÜLETEK, BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE

4.
4.1.

SZAKMAI VEZETŐ TESTÜLET

A testület szerepe
A Szakmai Vezető Testület az intézmény tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve,
továbbá meghatározott szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti. A szakmai vezető
testület a 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatait a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározottak szerint gyakorolja.
Az Intézmény vezetése a szakmai vezető testület tagjaival szemben a testületben kifejtett
tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem hozhat hátrányos munkáltatói
döntéseket és intézkedéseket.
A testület személyi összetétele
A testület tagjai:
 az orvosigazgató,
 az ápolási és finanszírozási igazgató,
 a szakmai osztályok vezetői közül legalább 5 fő, a főigazgató felkérésére.
A testület ülésein tanácskozási joggal vehet részt:
 az intézményfenntartó képviselője,
 a főigazgató,
 a gazdasági igazgató,
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a stratégiai igazgató.

A testület elnökét a tagok választják meg.
A testület ülései
A testület évente legalább két ülést tart. A testület elnöke szükség esetén elektronikus ülést is
elrendelhet.
A testület elnöke összehívja a testület ülését, ha azt a Főigazgató vagy a testület tagjainak
legalább egyharmada írásban kezdeményezi.
A testület ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A testület
határozatait a jelen lévő tagok többségi szavazatával hozza, a 43/2003. (VII.29.) ESZCSM
rendelet 12. § (3) bekezdésben meghatározott egyetértési jogkörökben a döntéshez az összes
tag több mint felének egyetértő szavazata szükséges.
Az testületi ülés összefoglalóját, határozatait az elnök megküldi az intézmény
főigazgatójának.
A testületi ülés dokumentációját az elnök archiválja.
A testület feladatai
A Szakmai Vezető Testület feladata:
 részt vesz a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint a
jogszabály által megjelölt belső szabályzatainak előkészítésében;
 véleményezi, illetve rangsorolja a szakigazgatói és a szakmai osztályok vezetői
munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat;
 a fenntartó, illetőleg a főigazgató felé javaslattételi joga van, illetve;
 a fenntartó, illetőleg a főigazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésben véleményt
nyilvánít.
A főigazgató köteles kikérni a Szakmai Vezető Testület állásfoglalását:
 a szakigazgatók megbízására, a megbízás visszavonására;
 az intézmény szakmai osztályai vezetőinek megbízására, illetve
visszavonására;
 a főorvosi, adjunktusi és alorvosi előléptetésekre
vonatkozó döntések meghozatalát megelőzően.

a

megbízás

A Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges (az összes tag több mint felének egyetértő
szavazatával):
 az intézmény szakmai tervéhez;
 az intézmény fejlesztési prioritásainak meghatározásához;
 a vezetői, orvosigazgatói, ápolási és finanszírozási igazgatói kinevezéseknél a külön
jogszabályban meghatározott feltételek alóli felmentéshez;
 a kórházi etikai bizottság vezetőjének és tagjainak, továbbá a halottból történő szerv-,
szövetkivételhez a halál tényét megállapító bizottság kinevezéséhez;
 a minőségbiztosítási politika kialakításához és a belső minőségügyi rendszerről szóló
szabályzat elfogadásához;
 más egészségügyi szolgáltatóval való szakmai együttműködési és konzílium-kérési
rendhez.
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TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

A bizottság szerepe
A Tudományos Bizottság a főigazgató tanácsadó, döntés-előkészítő szerve az intézményben
folyó tudományos kutatómunka rendszeres és tervszerű végrehajtásában, valamint az ezirányú
szervező, irányító és ellenőrző tevékenységében.
A bizottság személyi összetétele
A bizottság elnökét a főigazgató, tagjait a főigazgató és az elnök együttesen kéri fel 2 évre.
A tudományos igazgató állandó meghívottként képviseli a főigazgatót a bizottságban.
A bizottság ülései
A bizottság félévente ülésezik.
A bizottság benyújtja a főigazgatónak a bizottsági ülésről készült emlékeztető egyik
példányát.
A bizottság feladata
A Tudományos Bizottság feladata:
 a tudománypolitikai irányelveknek, az intézményi távlati tudományos kutatási tervének és
az orvosi kutatásokra vonatkozó jogi és etikai szabályok betartásának felügyelete;
 az intézmény tudományos munkája helyzetének véleményezése;
 javaslattétel az intézmény tudományos munkájának továbbfejlesztésére;
 az intézményi szintű kutatási témák előterjesztése jóváhagyásra;
 a tudományos rendezvényeknek (előadásoknak, üléseknek, kerekasztal-konferenciáknak) a
tudományos igazgató által előterjesztett éves tervének véleményezése;
 a tudományos munka végzése alapján javaslattétel a külföldi kiküldetésekre,
kongresszusokon való részvételre;
 a kongresszusi részvételi keretösszegeknek a tudományos igazgató által előterjesztett
felhasználásának véleményezése;
 az intézmény dolgozói tudományos dolgozatainak, előadásainak értékelése;
 az orvosok, gyógyszerészek, szakdolgozók továbbképzésének, szakmai fejlődésének
értékelése;
 az intézmény tudományos munkájával kapcsolatos egyéb kérdések, feladatok megvitatása;
 kapcsolattartás más intézmények Tudományos Bizottságaival;
 a gyógyszergyárak és forgalmazók rendezvényei arányának meghatározása a tudományos
rendezvények keretein belül;
 az intézményi tudományos pályázatok kiírása;
 az intézményt érintő publikált tudományos munkák véleményezése.
4.3.

ORVOSI MŰSZERÜGYI BIZOTTSÁG

A bizottság szerepe
Az Orvosi Műszerügyi Bizottság az orvosigazgató javaslattevő, véleményező szerve.
A bizottság személyi összetétele
A bizottság elnöke az orvosigazgató, tagjait az elnök kéri fel.
A bizottság ülésén szavazati joggal vesz részt az orvosigazgató, gazdasági igazgató és a
gazdasági igazgató műszaki helyettese.
A bizottság titkára az Orvosi Gép- Műszergazdálkodási Osztály vezetője, tanácskozási joggal.
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A bizottság tagjai:
 a Központi Radiológiai Osztály vezetője,
 a Központi Laboratórium vezetője,
 az orvosszakma képviseletében három fő,
 az ápolási szolgálat képviseletében két fő,
 a gazdasági igazgató.
A bizottság ülései
A bizottság évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik.
A bizottság feladata
Az Orvosi Műszerügyi Bizottság feladata:
 az osztályvezető főorvosok által javasolt pótlási és fejlesztési tervek értékelése és
véleményezése;
 az intézmény gyógyító-megelőző területe (orvosszakmai, ápolási) műszerfejlesztési
tervének az intézmény stratégiai céljaival összhangban való elkészítése;
 osztályos műszer állományok felülvizsgálata és javaslattétel főigazgató felé az intézmény
műszerállományának átstrukturálására az igények és felhasználás alapján;
 idegen tulajdonú eszközállomány szükségességének felülvizsgálata évente egy alkalommal
és javaslattétel az állomány esetleges csökkentésére főigazgató felé.
4.4.

INTÉZETI KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁG

A bizottság szerepe
A bizottság a főigazgató véleményező, szakmai előkészítő, ellenőrző szerve.
A klinikai kutatások engedélyezéséhez szükséges a bizottság egyetértése a feladatkörébe utalt
szakkérdésekben.
A bizottság személyi összetétele
A bizottság elnökét, titkárát és tagjait a főigazgató nevezi ki, lehetőség szerint az intézmény
Tudományos Bizottságának javaslatának figyelembe vételével. A Bizottság tagjainak
kinevezéséről a Bizottság elnöke tesz javaslatot.
A bizottság ülései
A bizottság évente legalább hat alkalommal ülésezik.
A bizottság feladata
Az Intézeti Kutatásetikai Bizottság feladata:
 az intézményben folytatni kívánt gyógyszer-kipróbálások előzetes véleményezése;
 részvétel az intézményben folytatni kívánt gyógyszer-kipróbálások engedélyezése esetén
azok nyomon követésében.
4.5.

LAKÁSBIZOTTSÁG

A bizottság szerepe
A bizottság a lakásépítési támogatásra fordítható keret kezelésével megbízott testület.
A bizottság személyi összetétele
A bizottság elnöke a főigazgató.
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A bizottság titkára a főigazgató által megbízott személy.
A bizottság tagjai:
 az ápolási és finanszírozási igazgató vagy az ápolási és finanszírozási igazgató kijelölt
képviselője,
 az orvosigazgató vagy az orvosigazgató képviselője,
 a gazdasági igazgató vagy a gazdasági igazgató képviselője,
 az érdekképviseleti szervek megbízottja (2 fő),
 a közalkalmazotti tanács képviselője.
A bizottság ülései
A bizottság szükség szerint ülésezik.
A bizottság feladatai
A Lakásbizottság feladata:
 A lakásépítési támogatásra fordítható éves keret személyre szóló elosztása - a beérkezett
igények alapján - az SZ-19 Dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának
szabályzatában foglaltak szerint;
 a lakásépítési támogatás elosztásának előkészítése;
 a lakásépítési támogatással kapcsolatos intézményi adminisztráció elvégzése.
A támogatás elosztásának rendje
A lakásépítési támogatás elosztásának előkészítését és a támogatással kapcsolatos intézményi
adminisztrációt a bizottság titkára végzi.
4.6.

KÓRHÁZI ETIKAI BIZOTTSÁG

A bizottság szerepe
A Kórházi Etikai Bizottság a főigazgató tanácsadó, javaslattevő szerve.
Az egészségügyi szakszemélyzet - orvos, szakdolgozó - etikai vétsége esetében az illetékes
kamara - MOK, MESZK - az eljáró hatóság első és másodfokon egyaránt.
A bizottság személyi összetétele
A bizottság legalább öt, legfeljebb tizenegy tagú testület.
A bizottság tagjait az intézmény vezetése (főigazgató, orvosigazgató, ápolási és finanszírozási
igazgató, gazdasági igazgató) kéri fel úgy, hogy a bizottság összetétele biztosítsa a bizottság
elé kerülő ügyek sokoldalú (orvosi, pszichológiai, jogi, vallási, stb.) megítélését.
A bizottság ülései
A bizottság szükség szerint ülésezik.
A bizottság feladatai
A Kórházi Etikai Bizottság feladata:
 az intézményen belül felmerülő etikai ügyekben való állásfoglalás (etikai vétségek
kivizsgálása, véleményezése);
 a betegjogok érvényesítése érdekében szükséges intézkedések meghozatalában való
közreműködés;
 a szerv- és szövetátültetésnek az egészségügyi törvényben szabályozott kivételes eseteiben
a jóváhagyás megadása.
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INTÉZETI INFEKCIÓKONTROLL ÉS ANTIBIOTIKUM BIZOTTSÁG

A bizottság szerepe
A DPC a nosocomialis fertőzések megelőzésének szakmai kontrollját Intézeti
Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (a továbbiakban: IIAB) működtetésével valósítja
meg.
Az IIAB az intézmény vezetésének javaslattételi, véleményezési joggal rendelkező szakmai
tanácsadó testülete. Az IIAB az infekciókontroll tevékenységét és az antibiotikumok
alkalmazásának területét irányító és felügyelő multidiszciplináris bizottság. A bizottság
titkárát és tagjait a feladatok ellátásával a főigazgató bízza meg.
A bizottság személyi összetétele
A bizottság elnöke:
 a főigazgató, akit távolléte vagy akadályoztatása esetén az orvosigazgató teljes hatáskörrel
helyettesít.
A bizottság titkára:
 az Infekciókontroll Osztály vezetője.
A bizottság tagjai:
 az orvosigazgató,
 az ápolási és finanszírozási igazgató,
 az intézeti főgyógyszerész,
 1 fő infektológus szakorvos,
 1 fő orvosi mikrobiológus szakorvos,1 fő sebészeti illetve egyéb manuális szakma
szakorvosa,
 1 fő aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos,
 1 fő az intézmény fő ellátási profiljának megfelelő egyéb klinikai szakma szakorvosa.
Az IIAB legalább havi rendszerességgel ülésezik, összehívásáról az elnök gondoskodik.
Az IIAB működését az első ülésén elfogadott ügyrendben szabályozza. Az ülésekről
jegyzőkönyv készül, amelyet a bizottság főigazgatónak is megküld. A jegyzőkönyv
elkészítéséért és a tagoknak történő továbbításáért az IIAB titkára a felelős.
Az IIAB havonta, valamint évente összefoglaló jelentést készít az intézményre vonatkozóan
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések járványügyi helyzetéről, az antimikrobiális
rezisztencia helyzetről és az antimikrobiális szer felhasználásról, valamint mindezek alapján
szükség szerint intézkedési javaslatokat tesz a főigazgatónak.
A főigazgató az IIAB közreműködésével évente, továbbá - ha járványügyi esemény indokolttá
teszi - soron kívüli jelentést küld az országos tisztifőorvosnak és a Megyei Infekciókontroll és
Antibiotikum Bizottságnak az intézményi szintű egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések és antimikrobiális rezisztencia járványügyi helyzetről, az infekciókontroll és
antimikrobiális rezisztencia visszaszorítása érdekében végzett tevékenységéről és annak
eredményeiről.
A bizottság feladatai
Az infekciókontroll és antibiotikum bizottság feladata:
 értékeli az intézményi, valamint szervezeti egység szinten előforduló egészségügyi
ellátással összefüggő fertőzések előfordulását adott időszak alatt, az intézményen belüli
közegészségügyi-járványügyi,
antibiotikum-rezisztencia
helyzetet,
valamint
az
antibiotikum-felhasználás gyakorlatát;
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 kiemelt figyelmet fordít a leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés
megelőzésére vonatkozó, az országos tisztifőorvos által kiadott módszertani levélben
foglaltak intézményre történő alkalmazásáról, a szükséges intézkedések végrehajtásáról;
 javaslatot tesz intézményi vagy szervezeti egység szintű infekciókontroll intézkedések
bevezetésére, és nyomon követi a bevezetett intézkedések eredményességét,
hatékonyságát;
 kijelöli azon antibiotikumok körét, amelyek csak infektológus jóváhagyásával adhatók az
intézményen belül, és kidolgozza az erre vonatkozó intézményi eljárásrendet;
 ellenőrzi az engedélyhez kötött antibiotikum felhasználás rendjének betartását;
 értékeli az intézményen belül az antimikrobiális kezelések megfelelőségét, együttműködve
a Gyógyszerterápiás Bizottsággal;
 kapcsolatot tart az Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal és a Megyei
Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal;
 az intézményvezető felkérésére beszámol, és jelentést készít az országos tisztifőorvos
részére a hatáskörébe tartozó szakmai területekről.
 rendszeresen ellenőrzi az intézményben folyó ápolási tevékenységekre vonatkozó belső
utasításokat, szabályozásokat és az ellenőrzés eredményéről az ápolási és finanszírozási
igazgató legalább félévente beszámol az IIAB ülésein.
4.8.

TAKARÍTÁS TELJESÍTÉSÉT ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

A bizottság szerepe
Az érintett telephelyeken külső szolgáltató által nyújtott takarítási tevékenység értékelése a
feladatellátás minőségi és mennyiségi teljesítésének vonatkozásában, ezzel egyben a
számlázási tevékenység előkészítése.
A bizottság személyi összetétele
A bizottság elnöke az Üzemeltetési Osztály vezetője, vagy az általa megjelölt személy.
A bizottság további tagjai:
 érintett telephelyi vezető ápoló,
 két fő vezető ápoló,
 az Infekciókontroll Osztály egy munkatársa,
 a vállalkozó részéről a területi vezető, a csoportvezető(k) és higiénikus.
A bizottság ülései
A bizottság havonta ülésezik.
A bizottság feladatai
A Takarítás Teljesítését Ellenőrző Bizottság feladata:
 a feladatellátásra irányuló szerződésben meghatározott területek vonatkozásában az
egyeztetett technológiának megfelelően a külső vállalkozó által végzett takarítás
ellenőrzése;
 a feladatellátásra irányuló szerződésben meghatározott területek vonatkozásában a
takarítást igazoló lapok átvizsgálása, a levonások mértékének számszerűségét célzó
javaslat adása.

A dokumentum kódja: SZ-01
File név: SZ-01
Változat száma: 14

Oldal: 43/99
Hatálybalépés időpontja: 2019.04.05.

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

4.9.

SZ-01

GYÓGYSZERTERÁPIÁS BIZOTTSÁG

A bizottság szerepe
A Gyógyszerterápiás Bizottság a főigazgató javaslattevő, véleményező fóruma.
A bizottság működési köre az intézmény minden gyógyító-megelőző egységére kiterjed.
A bizottság személyi összetétele
A bizottság elnöke az orvosigazgató, aki egyben a bizottság tagjait kijelöli.
A bizottság titkára a főgyógyszerész.
A bizottság tagjai:
 műtétes és nem műtétes osztályok három-három képviselője,
 a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály képviselője,
 a gazdasági terület egy képviselője.
A bizottság ülései
A bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, összehívásáról az elnök gondoskodik.
A bizottság üléseiről emlékeztető készül és ebből a bizottság eljuttat egy példányt a
főigazgatónak.
A negyedéves ülések közötti időszakban, amikor a bizottság döntését igénylő szakmai
előterjesztés vagy bármely esemény azt szükségessé teszi, az elnök és/vagy a titkár rendkívüli
elektronikus ülést hív össze. Ennek során a döntéshez szükséges munkaanyagok kiküldése
után a tagok elektronikus levélben nyilvánítanak véleményt, illetve szavaznak a feltett
kérdésekkel kapcsolatban. Az elektronikus üléseken hozott döntések eredményét, illetve az
ezzel kapcsolatos levélváltások érdemi részét a titkár nyomtatott formában is archiválja.
A bizottság feladatai
A Gyógyszerterápiás Bizottság feladata:
 a korszerű, gazdaságos gyógyszerterápiás eljárások alkalmazásának támogatása, ezen
szabályok betartásának ösztönzése az intézményben;
 az intézményben folyó gyógyszerterápiás tevékenység figyelemmel kísérése;
 a gyógyszerfelhasználás nyomon követése, ellenőrzése és a gyógyszerköltségek
alakulásának elemzése, értékelése;
 gyógyszerterápiás szakkérdésekben elemző, értékelő feladatok ellátása, javaslattétel,
szakmai állásfoglalás kialakítása;
 terápiás protokollok kidolgozásának kezdeményezése és szervezése;
 az elfogadott terápiás protokollok gyakorlati bevezetésének kezdeményezése;
 új gyógyszerterápiás eljárások intézményen belüli bevezetésével kapcsolatos
kezdeményezések szakmai véleményezése, ezek gyógyszerszükségletének meghatározása,
az alkalmazási gyakorlat nyomon követése;
 javaslattétel a korszerű terápiás elvek érvényesítésére;
 adat-, és információgyűjtés az egyes szakmai kollégiumok állásfoglalásáról (például
diabetes, hypertonia kezelése).
4.10. INTÉZETI TRANSZFÚZIÓS BIZOTTSÁG
A bizottság szerepe
Feladata az intézményi transzfúziós tevékenység irányítása.
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A bizottság személyi összetétele
A bizottság elnökét, titkárát és tagjait a feladatok ellátásával a főigazgató bízza meg.
A bizottság elnöke az intézeti transzfúziós felelős orvos.
A bizottság titkára a bizottság által megválasztott személy.
A szakmai helyettes az elnök által kijelölt személy.
A bizottság tagjai:
 orvosigazgató,
 ápolási és finanszírozási igazgató,
 Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály transzfúziós felelőse,
 Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály transzfúziós felelőse,
 Onkológia Osztály transzfúziós felelőse,
 Gyermekintenzív Osztály transzfúziós felelőse,
 Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály transzfúziós felelőse,
 Fül-orr-gégészeti Osztály transzfúziós felelőse,
 Sebészeti Osztály transzfúziós felelőse,
 Égés- és Plasztikai Sebészeti Osztály transzfúziós felelőse,
 Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály transzfúziós felelőse,
 Traumatológiai Osztály transzfúziós felelőse,
 Szent István telephely transzfúziós felelőse,
 Szent László telephely transzfúziós felelőse,
 Központi Laboratórium képviselője,
 az OVSZ által kijelölt/felkért személy.
Állandó meghívottak:
 Egészségügyi Szakmai Kollégium Transzfuziológiai és Hematológiai tagozat elnöke vagy
titkára,
 OVSZ szakmai főigazgató helyettese.
A bizottság ülései
A bizottság évente legalább 1 alkalommal ülésezik, az OVSZ-szel egyeztetett időpontban.
Összehívásáról az elnök gondoskodik.
A bizottság működését évente egyszer felülvizsgálja. Az ülésekről jegyzőkönyv készül,
amelyet a bizottság a főigazgatónak is megküld. A jegyzőkönyv elkészítéséért és a tagoknak
történő továbbításáért az elnök a felelős.
A bizottság feladatai
A bizottság feladata:
 az intézményi transzfúziós eljárásrend kidolgozása, a vérfelhasználás optimalizálása;
 kialakítja a tervezett műtétek vérigényének, valamint a sürgősségi ellátás vérbiztosítási
rendjét;
 kialakítja az intézményben a vérkészítmények rendelésével, kezelésével, alkalmazásával és
nyilvántartásával kapcsolatos eljárásrendet;
 rendszeresen értékeli a transzfúziók indikációit, kivitelezését, a transzfúzióval kapcsolatos
reakciókat és a súlyos szövődményeket. A szövődmények kivizsgálási eredménye alapján
intézkedéseket hoz, javaslatot tesz azok megelőzésére, valamint jelentést készít a
jogszabály által előírt módon.
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4.11. KÓRHÁZI KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
A bizottság célja
A Kórházi Közbeszerzési Bizottság a főigazgató, közbeszerzési tárgyú döntéseinek
támogatására létrehozott, esetenként ülésező bizottság.
A főigazgató a bizottságot évente legalább egy alkalommal, a kórház közbeszerzési tervének
jóváhagyását megelőzően összehívja.
A bizottság személyi összetétele
A bizottság elnöke: a főigazgató.
A bizottság tagjai:
 orvosigazgató,
 gazdasági igazgató,
 ápolási és finanszírozási igazgató,
 stratégiai igazgató,
 informatikai igazgató,
 kontrolling és közbeszerzési igazgató,
 a gazdálkodó egységek vezetői,
A bizottság eseti tagjai: az esetenként bevonni szükséges külső szakértő(k).
A bizottság ülései
A bizottság évente legalább egy alkalommal, a kórház közbeszerzési tervének jóváhagyását
megelőzően ülésezik.
A bizottság ülésein az állandó tagok 50 %-a jelenléte esetén a bizottság javaslattételre
alkalmas.
A bizottság feladatai
A Kórházi Közbeszerzési Bizottság feladata:
 a kontrolling és közbeszerzési igazgató, tervezete alapján javaslattétel a főigazgatónak az
éves közbeszerzési terv tartalma vonatkozásában;
 a főigazgató utasítására egyéb tárgyú javaslattételi feladatot is elláthat.
4.12. ÉLELMEZÉSI ÉS TÁPLÁLÁSI MUNKACSOPORT
A munkacsoport szerepe
Jogszabályi háttér: 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a
munkacsoport felügyeli és ellenőrizi a kórházi fekvőbetegek megfelelő étkezésével
kapcsolatos tevékenységeket, folyamatokat és az élelmezési előírások szakszerű
végrehajtását.
A munkacsoport személyi összetétele
A munkacsoport tagjai:
 1 fő dietetikus koordinátor - a munkacsoport vezetője,
 1 fő az ápolás területéről,
 1 fő a gyógyítás területéről,
 1 fő az infekciókontroll területéről,
 1 fő az élelmezés területéről.
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A munkacsoport ülései
A bizottság félévente, ill. szükség szerint ülésezik, az ülésről feljegyzés készül, amely
továbbításra kerül a főigazgató részére, valamint az Ápolási és Finanszírozási Igazgatóságon
kerül archiválásra. Az ülések elektronikus formában is lebonyolíthatók.
A munkacsoport feladata







figyelemmel kíséri az Élelmezési Osztály és a dietetikusok összehangolt tevékenységét;
szúrópróba szerűen ellenőrzi a tálalás és az osztályos ételosztás menetét, a kivitelezés
körülményeit;
javaslatot tehet a receptúrák és a diéták összeállítására;
szúrópróbaszerűen ellenőrzi az étlapokat;
szúrópróbaszerűen ellenőrzi az ételek mennyiségét és minőségét;
a technikai problémák felderítése, megoldási javaslatok kidolgozása és javaslattétel a
menedzsment felé.
4.13. ONKO-TEAM

Az Onko-team szerepe
Az Onko-team ülésein valamennyi, a kórház osztályain felfedezett rosszindulatú folyamatban
szenvedő, vagy malignus folyamat megalapozott gyanúja miatt vizsgált beteg kórtörténetének
megbeszélésére és kezelési javaslat adására kerül sor.
Az Onko-team-et a DPC az Onkológiai Osztályon belül működteti.
Az Onko-team feladataival és működésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum-feltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet, működésének részletes rendjét az MU-OIG-08 Az
Onkológiai team működési rendje munkautasítás tartalmazza.
Az Onko-team személyi összetétele












klinikai onkológus szakorvos,
sugárterápiás szakorvos,
patológus szakorvos (szükség esetén molekuláris patológiai háttérrel) - személyes
jelenléte nem feltétlenül szükséges, amennyiben az adott kérdésre vonatkozó véleményét
az általa kiadott lelet tartalmazza, és esetlegesen azzal kapcsolatosan felmerülő kérdés
esetén megfelelő kommunikációs eszközökkel elérhető,
radiológus szakorvos - személyes jelenléte nem feltétlenül szükséges, amennyiben az
adott kérdésre vonatkozó véleményét az általa kiadott lelet tartalmazza, és esetlegesen
azzal kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén megfelelő kommunikációs eszközökkel
elérhető,
az adott daganat sebészi ellátását végző szakterület szakorvosa,
a daganat lokalizációja szerinti szervrendszer ellátásában kompetens nem-sebészi
szakterület szakorvosa - jelenléte nem feltétlenül szükséges, amennyiben az adott
kérdésre vonatkozó véleményét az általa kiadott lelet tartalmazza, és esetlegesen azzal
kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén megfelelő kommunikációs eszközökkel elérhető,
a beteg kezelő szakorvosa (amennyiben nem azonos az előbbiekben meghatározottak
valamelyikével),
onko-team szervező.
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Az Onko-team ülései
Az Onko-team üléseinek idejét és helyét az MU-OIG-08 Az Onkológiai team működési
rendje munkautasítás tartalmazza.
Az Onko-team feladatai
Daganatos megbetegedés szakmai szabályok szerinti vizsgálatokkal megalapozott vélelmének
esetén vagy diagnózisának felállítását követően, de a definitív kezelés megkezdése előtt a
teljes betegút tervezése, menedzselése, ideértve a teljes körű diagnózis felállításához
szükséges és az előzetesen elvégzetteket meghaladó diagnosztikai vizsgálatok ajánlását,
illetőleg a terápiás terv felállítását, valamint ezek újratárgyalását a betegség előrehaladása
során észlelt, terápiás konzekvenciával bíró új diagnosztikai eredményesetén. Ennek során az
Onko-team javaslatot tesz a beteg további ellátására. Az Onko-team javaslatait a klinikai
összefoglaló, a referálás és a beteg egészségügyi dokumentációja alapján a hazai és
nemzetközi szakmai ajánlások, illetve a hazánkban hozzáférhető beavatkozások
figyelembevételével fogalmazza meg.
Az Onko-team ülésein valamennyi, a kórház osztályain felfedezett rosszindulatú folyamatban
szenvedő, vagy malignus folyamat megalapozott gyanúja miatt vizsgált beteg kórtörténetének
megbeszélésére és kezelési javaslat adására kerül sor.
Az Onko-team javaslatára vonatkozó dokumentum az alábbi kötelező elemeket tartalmazza:
 a beteg azonosító adatai (neve, születési ideje, édesanyja neve, lakcíme,
társadalombiztosítási azonosító jele - amennyiben a gyors kapcsolatfelvételhez
szükségesnek tűnik - telefonszáma),
 diagnózisa (vagy valószínűsített diagnózisa), ha ezt a BNO kódrendszer segítségével
nem, vagy nem egyértelműen lehet meghatározni, akkor a szöveges részben magyarázat
szükséges),
 a beteget az Onko-team elé terjesztő osztály neve,
 a klinikai összefoglaló (a készítő orvos aláírásával és orvosi bélyegzője lenyomatával
hitelesítve), mint a dokumentáció elválaszthatatlan része,
 az Onko-team javaslata (az onko-team szervező aláírásával, valamint a résztvevő orvosok
aláírásával és orvosi bélyegzőjük lenyomatával hitelesítve),
 esetlegesen az ezzel ellentétes különvélemény vagy különvélemények (az ezt vagy ezeket
képviselő orvosok aláírásával és orvosi bélyegzőjük lenyomatával hitelesítve),
 az Onko-team ülés esetleges rendkívüli jellegének jelzése,
 a javaslatadás dátuma.
A kinyomtatott és aláírt dokumentáció két példányban készül, melyből egyiket a referáló
orvos kapja meg, aki azt köteles a beteg orvosi dokumentációjában elhelyezni, a másikat az
onko-team szervező őrzi meg az Onko-team dokumentációjának részeként.
4.14. AD HOC BIZOTTSÁGOK
Ad hoc bizottság létrehozása
A főigazgató, az orvosigazgató, az ápolási és finanszírozási igazgató, a gazdasági igazgató, a
stratégiai igazgató egyes speciális feladatok végrehajtására, projektek lebonyolítására, az
esetlegesen előforduló problémák kivizsgálására, megoldási javaslatok kidolgozására, a
feladatok előkészítésére ad hoc bizottságot hozhatnak létre.
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Az ad hoc bizottságok tagjait a főigazgató vagy az illetékes igazgató jelöli ki, ezzel
egyidejűleg megnevezi és felkéri a bizottság elnökét, meghatározza a bizottság feladat- és
hatáskörét, valamint működésének időtartamát és az ülésezés gyakoriságát.
Ha nem a főigazgató az ad hoc bizottság létrehozója, akkor a létrehozó előzetesen tájékoztatja
a főigazgatót a bizottság létrehozásáról.
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDTETÉSE

5.
5.1.

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET FELADATA

A minőségirányítási szervezet az intézmény minőségirányítási rendszerének kiépítését,
működését, a minőségfejlesztési tevékenységet biztosítja.
A minőségirányítási szervezet a minőségirányítási irodavezető által elkészített és a főigazgató
által elfogadott éves munkaterv alapján dolgozik.
5.2.

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

A minőségirányítási szervezet szakmai felelőse és irányítója a minőségirányítási irodavezető,
a szakmai irányító közvetlen felettese a főigazgató.
Az intézmény telephelyein minőségirányítási felelősök (szervezeti egységeikként minimum 1
fő) segítik a rendszer működését. Közvetlen felettesük a minőségirányítási irodavezető.
A minőségirányítási rendszer kiépítésének, működésének, a minőségfejlesztési tevékenység
szakmai, ügyviteli feladatainak vonatkozásában a minőségirányítási irodavezető munkáját a
közvetlen irányítása alá tartozó Minőségirányítási Iroda segíti.
A Minőségirányítási Iroda tagjai:
 minőségirányítási koordinátor;
 minőségirányítási dokumentáció-felelős.
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

6.
6.1.

6.1.1.

AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI
Az intézmény irányításának írásos eszközei

Az intézményben a szakterület szerint illetékes igazgató felel az irányítás írásos eszközeinek
elkészítéséért, kiadásáért és végrehajtásuk ellenőrzéséért.
Az intézmény irányításának írásos eszközei:
 a főigazgatói utasítás,
 a szakigazgatói utasítás,
 a körlevél,
 a minőségirányítási rendszer által nyilvántartott intézményi szabályozó dokumentumok
(a továbbiakban együtt: intézményi szabályozó dokumentumok) az intézményi hálózatról
elérhetőek az ISO-MEES tárhelyen.
6.1.2.

Kiadmányozási jog szabályozása

A kiadmányozási jogkör gyakorlását az SZ-70 Kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat
tartalmazza.
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Kötelezettségvállalás szabályozása

A kötelezettségvállalás részletes szabályait az intézmény SZ-25 Kötelezettségvállalási szabályzata
írja elő, amely meghatározza az intézmény területén a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
érvényesítés, utalványozás rendjének folyamataival kapcsolatos előírásokat, követelményeket.
6.1.4.

Iratkezelés szabályozása

Az intézmény iratkezelésére vonatkozó szabályokat az SZ-48 Iratkezelési szabályzat tartalmazza.
6.2.
6.2.1.

A SZERVEZETI MUNKAREND ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A szervezeti egységek egyenrangúsága

Az intézmény osztályai egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. Munkakapcsolatukat a
konzultatív javaslattételi, véleményezési jog gyakorlása és kötelezettsége jellemzi,
szabályozza.
6.2.2.

A mellérendelt szervezeti egységek koordinációja

A koordináló és a végrehajtásért közvetlenül felelős szervezeti egységek között alá- és
fölérendeltségi viszony nincs, kivéve ha az igazgatók valamelyike konkrét feladat gyors és
eredményes végrehajtása érdekében a koordinálót utasítási jogkörrel is felruházta. Az érintett
szervezeti egységek elsősorban a szakmai konzultációkat, közvetlen megbeszéléseket
alkalmazzák a koordináció eszközeiként.
Az intézmény dolgozói:
 a munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült kérdésekben egymást korrekt módon
tájékoztatják;
 egymás megkeresésére a legjobb szakismereteik szerint a kívánt határidőre választ adnak,
vagy az akadályt azonnal, a határidő lejárta előtt közlik;
 a tapasztalt hiányosságokról egymást tájékoztatják.
A szervezeti egységek a közös ügyeket az igazgatósági egységszintű működési
szabályzatoknak megfelelően intézik.
Az alá- és fölérendeltség érvényesülése, az ügyintézés rendje.
6.2.3.

A szakterületek vezetésének elve

A szakterület vezetője felelős az irányítása alá tartozók munkájáért.
6.2.4.

Adatszolgáltatási kötelezettség

A szervezeti egység - jogszabály, valamint intézményi szabályozó dokumentumok alapján adatot szolgáltat:
 a hatóságok számára elkészítendő jelentésekhez;
 a tulajdonos számára elkészítendő jelentésekhez;
 a középirányító szerv (ÁEEK) számára elkészítendő anyagokhoz;
 a felügyeleti szervek számára elkészítendő jelentésekhez;
 az intézményi költségvetés megtervezéséhez;
 az évközi és az éves beszámoló elkészítéséhez;
 a felső vezetők által kért adatszolgáltatáshoz;
 a társ-szervezeti egységek tevékenységének elősegítéséhez,
 a finanszírozó részére a teljesítmény valamint egyéb finanszírozási elszámolásokhoz.
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Ellenőrzési kötelezettség

A szervezeti egységek vezetőinek feladata az általuk irányított szervezeti egység
tevékenységének éves ellenőrzési terv szerinti és szükség szerinti ellenőrzése.
6.2.6.

A közlés és a nyilatkozás szabályai

A közlés és nyilatkozás általános szabályai
A DPC valamennyi dolgozója a sajtó képviselőinek kizárólag igazgatósági engedély
birtokában tehet nyilatkozatot, a nyilatkozat formájától, helyszínétől függetlenül.
Az engedélyt a sajtó képviselőjének vagy a nyilatkozónak írásos formában (e-mail) kell
kérnie az orvosigazgatótól, a nyilatkozat témájának, formájának, valamint tervezett
helyszínének és időpontjának megjelölésével.
A kérelmet a főigazgatóság, az orvosigazgatóság és az intézmény kommunikációs
vezetőjének e-mail címére együttesen kell megküldeni.
Az engedélyt, az orvosigazgató és az intézmény kommunikációs vezetőjének közös döntése
alapján, az orvosigazgató írásban (e-mail) adja meg, és azt a főigazgatóság és a gazdasági
igazgatóság e-mail címére is megküldi.
A sajtó képviselőinek belépési és behajtási engedélyét a Biztonsági Osztály felé a gazdasági
igazgató intézi.
A nyilatkozatokkal kapcsolatban szükséges egyeztetéseket, beleértve a fenntartói engedély
beszerzését, az intézmény kommunikációs vezetője végzi el.
A közléssel és nyilatkozással kapcsolatos betegjogi szabályok
Sajtó interjú/forgatás a beteg- és személyiségi jogok, valamint az orvosi titoktartás
tiszteletben tartása mellett lehetséges.
Beteggel történő interjú, róla készülő hang-, kép-, vagy filmfelvétel készítéshez a beteg
írásbeli hozzájárulás szükséges, amelynek egy példányát az egészségügyi dokumentációban
kell elhelyezni. Kiskorú beteg esetében a szülők írásbeli hozzájárulását kell kikérni.
6.2.7.

A személyhez fűződő jogok tiszteletben tartásának szabályozása

Az intézmény dolgozója felelősséggel tartozik olyan közléséért, nyilatkozatáért, amely sérti
akár az intézmény (mint jogi személy), akár a munkatársak vagy a betegek, illetve
hozzátartozóik személyiségi jogait.
Az intézmény személyiségi jogainak sérelmeit jelenti különösen, ha valaki rontja annak jó
hírnevét, illetve az intézmény üzleti titkainak minősülő adatokat, okmányokat, működési és
ügyviteli információit jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél.
A betegek személyiségi jogainak sérelmét jelenti különösen az, ha az intézmény vagy annak
munkatársa megszegi az Eütv. 138.§-ában foglalt titoktartási kötelezettséget.
Az orvost, valamint az egyéb egészségügyi dolgozót az Eütv. 138. § (2) bekezdésben
foglaltak szerint nem köti ezen titoktartási kötelezettség, ha az adat közlésére jogszabály
kötelezi vagy arra lehetőséget ad, vagy közlését az Eütv., vagy a végrehajtásáról rendelkező
jogszabály szükségessé teszi, vagy ha az adat közlésére az érdekelt személy őt felhatalmazta.
Az előző bekezdésben hivatkozott jogszabályok kötelezettséget írnak elő a halottvizsgálatról
és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet alapján.
Az Eütv. 24. §-a, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény figyelembevételével az érintett személy kérelmére
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egészségügyi dokumentációjának másolatát – saját költségére – részére vagy teljes bizonyító
erővel rendelkező magánokirattal igazolt meghatalmazottja részére teljes körűen ki kell adni.
Az Eütv. 7. §-ának (1) bekezdése szerint minden betegnek joga van – jogszabályban
meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt megfelelő, folyamatosan
hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz. Az Eütv. 98. § (5)
bekezdés alapján az ápolási-gondozási tevékenységről, ápolási-gondozási dokumentációt kell
vezetni, amely része az egészségügyi dokumentációnak.
6.3.

A KOMMUNIKÁCIÓS FÓRUMOK SZABÁLYAI

A működtetett kommunikációs fórumok
A vezetői munka hatékonysága érdekében az intézmény szervezett kommunikációs
csatornákat működtet. Ezek:
 a főigazgatói értekezlet,
 a gazdasági igazgatói értekezlet,
 az orvosigazgatói értekezlet,
 az ápolási és finanszírozási igazgatói értekezlet,
 a MIR felelősi értekezlet,
 a főorvosi értekezlet,
 a vezető szakdolgozói értekezlet,
 az osztályértekezlet.
6.3.1.

Főigazgatói értekezlet (Igazgató Tanács)

A főigazgatói értekezlet szerepe
A főigazgatói értekezlet operatív vezetői, konzultatív fórum a hatékony kórházvezetéshez
szükséges operatív feladatok meghatározására, az aktuális intézkedések módjának
összehangolására, egyeztetésére.
Az értekezlet személyi összetétele
Az értekezlet állandó tagjai:
 a főigazgató, mint az értekezlet vezetője,
 a gazdasági igazgató,
 az orvosigazgató,
 az ápolási és finanszírozási igazgató,
 a stratégiai igazgató,
 a jogi-és igazgatási osztályvezető,
 a kontrolling és közbeszerzési igazgató,
 informatikai igazgató.
Az értekezlet ülése
A főigazgatói értekezlet szükség szerint, de havonta legalább egyszer ülésezik.
A főigazgatói értekezletről emlékeztető készül, amelyet a Jogi és Igazgatási Osztály készít és
tárol.
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Gazdasági igazgatói értekezlet

Az értekezlet szerepe
A gazdasági igazgatói értekezlet az intézmény gazdasági-műszaki igazgatás együttműködési,
koordinatív, konzultációs és kölcsönös tájékoztatási fóruma. A gazdasági igazgatói értekezlet
feladata a gazdasági-műszaki igazgatás egészét érintő kérdések, aktualitások megbeszélése.
Az értekezlet személyi összetétele
Az értekezlet vezetője a gazdasági igazgató.
Az értekezlet állandó meghívottja a főigazgató.
Az értekezlet tagjai:












a gazdasági igazgató általános helyettese,
a gazdasági igazgató pénzügyi helyettese,
a gazdasági igazgató műszaki helyettese egyben a Műszaki Osztály vezetője,
az orvosi gép- műszergazdálkodási osztályvezető,
a bérszámfejtési, munkaügyi és humánpolitikai osztályvezető,
a pénzügyi és számviteli osztályvezető,
az üzemeltetési osztályvezető,
a szállítási osztályvezető,
a gazdálkodási osztályvezető,
az élelmezési osztályvezető,
a biztonsági osztályvezető.

Az értekezlet ülései
A gazdasági igazgatói értekezletet a gazdasági igazgató hívja össze a feladatok által igényelt
gyakorisággal. Az értekezlet tanácskozási rendjét a gazdasági igazgató határozza meg, az
értekezletről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt a gazdasági igazgatóság titkársága készíti
és helyben tárolja.
6.3.3.

Orvosigazgatói értekezlet

Az értekezlet szerepe
Az orvosigazgatói értekezlet az orvosszakmai igazgatás együttműködési, koordinatív,
konzultációs és kölcsönös tájékoztatási fóruma.
Az orvosigazgatói értekezlet feladata az orvosigazgatás egészét érintő kérdések, aktualitások
megbeszélése.
Az értekezlet személyi összetétele
Az értekezlet tagjai:
 az orvosigazgató mint az értekezlet vezetője,
 az orvosigazgató-helyettesek.
Az értekezlet ülése
Az orvosigazgatói értekezletet az orvosigazgató hívja össze a feladatok által igényelt
gyakorisággal.
Az értekezletről emlékeztető készül, amelyet az Orvosigazgatóság tárol.
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Ápolási és finanszírozási igazgatói értekezlet

Az értekezlet szerepe
Az ápolási és finanszírozási igazgatói értekezlet az ápolási szakterület együttműködési,
koordinatív, konzultációs és kölcsönös tájékoztatási fóruma.
Az ápolási és finanszírozási igazgatói értekezlet feladata az ápolási szolgálat egészét érintő
kérdések, aktualitások megbeszélése.
Az értekezlet személyi összetétele
Az értekezlet állandó tagjai:
 az ápolási és finanszírozási igazgató vagy az ápolási igazgató-helyettes, mint az értekezlet
vezetője, az ápolási és oktatási koordinátor, és a telephelyi vezető ápolók.
Az értekezlet ülése
Az ápolási és finanszírozási igazgatói értekezletet az ápolási és finanszírozási igazgató hívja
össze legalább havonta egy alkalommal.
Az értekezletről emlékeztető feljegyzés készül, amely az Ápolási és Finanszírozási
Igazgatóságon kerül tárolásra.
6.3.5.

MIR felelősi értekezlet

Az értekezlet szerepe
Az értekezlet a minőségirányítási szervezet működésének konzultatív fóruma.
Az értekezlet személyi összetétele
Az értekezlet vezetője: a minőségirányítási irodavezető.
Az értekezlet résztvevői: szervezeti egységek minőségirányítási felelősei, Minőségirányítási
Iroda munkatársai.
Az értekezlet ülése
Az értekezlet legalább negyedévente kerül megtartásra, amelyről emlékeztető feljegyzés
készül.
6.3.6.

Főorvosi értekezlet

Az értekezlet szerepe
A főorvosi értekezlet az intézmény vezetése és a főorvosok együttműködési, koordinatív,
konzultációs és kölcsönös tájékoztatási fóruma.
A főorvosi értekezlet feladata:
 az osztályokon, szakrendeléseken, szakambulanciákon, diagnosztikai egységekben folyó
orvos szakmai munka értékelése;
 az osztályok teljesítményének, finanszírozásának ismertetése, értékelése;
 a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ismertetése, végrehajtásának értékelése;
 az osztályos ellenőrzési tapasztalatok értékelése;
 az intézmény gyógyszerellátási és felhasználásai helyzetének rendszeres értékelése;
 az intézmény orvosetikai helyzetének nyomon követése, vizsgálata, értékelése;
 az osztályokat érintő aktuális információk és feladatok ismertetése.
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Az értekezlet személyi összetétele
Az értekezlet vezetője a főigazgató, távollétében az orvosigazgató.
Az értekezlet résztvevői:
 az orvosigazgató,
 a gazdasági igazgató,
 az ápolási és finanszírozási igazgató,
 a stratégiai igazgató,
 informatikai igazgató,
 a kontrolling és közbeszerzési igazgató,
 az orvosigazgató-helyettesek,
 az osztályvezető főorvosok,
 a szakrendelés- és gondozóvezető főorvosok,
 a főgyógyszerész,
 a Központi Pszichológiai Szolgálat vezetője,
 a gazdasági-műszaki ellátó szervezet téma szerint érintett szervezeti egységeinek vezetői,
 a közalkalmazotti tanács elnöke.
Az értekezlet ülése
A főorvosi értekezletet a főigazgató hívja össze a feladatok által igényelt gyakorisággal.
Az értekezletről emlékeztető készül és azt az Orvosigazgatóságon kell archiválni.
6.3.7.

Vezető szakdolgozói értekezlet

Az értekezlet szerepe
A vezető szakdolgozói értekezlet az ápolási és finanszírozási igazgató, a vezető ápolók, a
vezető (szak)asszisztensek, a szolgálatvezetők együttműködési, koordinatív, konzultációs és
kölcsönös tájékoztatási fóruma.
A vezető szakdolgozói értekezlet feladata:
 az osztályokon, szakrendeléseken, szakambulanciákon, gondozókban, diagnosztikai
egységekben folyó szakmai munka értékelése;
 a gazdálkodással kapcsolatos feladatok értékelése;
 az egységek ellenőrzési tapasztalatinak értékelése;
 a minden osztály munkavégzését érintő kérdések napirendre tűzése és tárgyalása.
Az értekezlet személyi összetétele
Az értekezletet az ápolási és finanszírozási igazgató vezeti.
Az értekezlet állandó meghívottjai:
 az ápolási igazgató-helyettes,
 az ápolási és oktatási koordinátor,
 a telephelyi vezető ápolók,
 a szakdolgozói oktatási és továbbképzési irodavezető,
 a vezető ápolók/vezető (szak)asszisztensek,
 a vezető dietetikus,
 a vezető gyógytornász,
 a Decubitus-team vezetője,
 a vezető szociális munkás,
 a Takarító Szolgálatok szolgálatvezetői.
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Az értekezlet ülése
A vezető szakdolgozói értekezlet legalább negyedévente kerül megtartásra.
Az értekezletről emlékeztető feljegyzés készül, amit az Ápolási és Finanszírozási
Igazgatóságon kell tárolni.
6.3.8.

A betegellátó osztályok értekezlete

Az értekezlet szerepe
Az osztályértekezlet az osztályvezető főorvosnak, a vezető ápolónak és az osztály
dolgozóinak a tanácskozási fóruma.
Az osztályértekezlet feladata:
 az előző értekezlet óta eltelt időszak munkájáról, az elért eredményekről, a
munkafegyelemről, az etikai helyzetről szóló osztályvezető beszámolónak a
megtárgyalása;
 az osztály működésének és szakmai tevékenységének az értékelése;
 az osztály aktuális problémáinak a megvitatása;
 a következő időszak feladatainak a meghatározása.
Az értekezlet személyi összetétele
Az értekezlet vezetője az osztályvezető főorvos.
Az értekezlet résztvevője az osztály minden dolgozója.
Az értekezlet ülése
Az értekezlet évente legalább egyszer, illetve szükség szerint ülésezik.
A FŐIGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI
EGYSÉGEK FELADATAI

7.

A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek azok a szervezeti egységek,
amelyek a főigazgató közvetlen irányítása tartoznak és amelyeket nem igazgató vezet.
7.1.

A FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A Főigazgatói Titkárság feladata:





a főigazgató támogatása a személyi titkári feladatok ellátásával:
 a főigazgató napi, heti programjainak vezetése, szervezése;
 a főigazgató külső és belső munkakapcsolatai folyamatosságának biztosítása;
 a főigazgatói szintű ügyviteli feladatok ellátása;
 a főigazgató folyamatos tájékoztatása;
a határidők és feladatok teljesítésének figyelemmel kísérése, ezen belül:
 a feladatok teljesítésével kapcsolatos késedelmek, problémák jelzése;
 a feladatok teljesítése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése;
a Központi Iktató és Kézbesítő Iroda iratkezelési/kézbesítési és iktatási feladatainak
irányítása, ellenőrzése, felügyelete.

A dokumentum kódja: SZ-01
File név: SZ-01
Változat száma: 14

Oldal: 56/99
Hatálybalépés időpontja: 2019.04.05.

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

7.2.

SZ-01

A JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A Jogi és Igazgatási Osztály által – az intézmény jogi tevékenységének felügyelete és
irányítása keretében – ellátandó feladatok:






















az intézmény belső szabályzataiban foglalt jogszabályi hivatkozások érvényességének
vizsgálata, a szabályzatok kidolgozásában való közreműködés;
az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a szakigazgatóságok bevonásával
történő előkészítése;
közreműködés az intézmény szerződéseinek előkészítésében, megkötésében;
külső szervek által kezdeményezett szerződéstervezetek jogi véleményezése;
klinikai vizsgálati szerződések jogi véleményezése;
a megkötendő szerződések tervezeteinek – jogi szempontú megfelelőség tanúsítása
érdekében – jogi szignálással történő ellátása;
meghívás alapján belső-, és az intézmény ügyét érintő külső értekezleteken,
megbeszéléseken való részvétel, jogi tanácsadás;
az intézmény jogi képviseletének ellátása;
a főigazgató által meghatározott jogi és igazgatási ügyekben való hivatalos eljárás;
panaszügyek, kárigények esetén jogi állásfoglalás elkészítése;
az intézmény képviseletében kapcsolattartás az ÁEEK-vel, továbbá az EMMI-vel;
az intézmény által kötött szerződések teljes körének központi elektronikus nyilvántartása;
kártérítési ügyek kezelése,
orvosi/egészségügyi dokumentációval kapcsolatos ügyintézésben való közreműködés;
főigazgatói utasítások, körlevelek, intézkedések előkészítésében való közreműködés;
hatósági megkeresés esetén iratszerkesztési tevékenység végzése;
munkajogi kérdésekben történő jogi tanácsadás;
munkaügyi vitában jogi állásfoglalás adása;
fizetési meghagyásos, továbbá végrehajtási eljárás megindítása, jogi képviselet
biztosítása;
kintlévőségek behajtásában való közreműködés;
az intézményi honlapon közzétett adatokkal kapcsolatos koordináció.
7.3.

A BELSŐ ELLENŐRÖK TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A belső ellenőrök feladata:


az intézmény működésének, gazdálkodásának figyelemmel kísérése és a vonatkozó
rendelkezések, belső szabályozások megtartásának ellenőrzése, ezen belül:
 a vagyonbiztonság folyamatos ellenőrzése;
 a költséggazdálkodás, különösen a létszám- és bérgazdálkodás, az anyag- és
készletgazdálkodás elemzése vizsgálata;
 a pénzügyi, az elszámolási és egyéb szabályzatokkal kapcsolatos adminisztrációs
(bizonylati) fegyelem betartásának vizsgálata;
 szabályszerűségi ellenőrzések elvégzése;
 teljesítményellenőrzések elvégzése;
 a leltári kötelezettség teljesítésének vizsgálata;
 a finanszírozási jelentési kötelezettségek végrehajtásának esetenkénti ellenőrzése;
 tanácsadói tevékenység;
 a belső kontrollrendszerek működésének ellenőrzése.
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a főigazgató és a vezetők munkájának segítése észrevételek megtételével, az elvégzett
ellenőrzésekről, az esetleges észrevételekről írásos jelentés elkészítése a főigazgató
számára.
A belső ellenőrök a főigazgató által jóváhagyott éves munkaterv, illetve a főigazgató eseti
megbízása alapján végzik a munkájukat.
7.4.

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI IRODA TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A Minőségirányítási Iroda feladata:















a minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése;
az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése és működtetése;
a minőségirányítási rendszer követelményeinek betartása/betartatása, a követelmények
betartásának ellenőrzése, a szükséges módosítások kezdeményezése, bevezetése;
a minőségirányítási dokumentációs rendszer működtetése, a dokumentációs rendszer
pontos, nyomon követhető kezelése, aktualizálása;
a minőségirányítási és MEES-Kézikönyv elkészítése, rendszeres felülvizsgálata,
folyamatos karbantartása, az abban foglaltak betartásának felügyelete, ellenőrzése;
a minőségirányítási rendszer dokumentumaiban szereplő előírások betartása/betartatása,
ellenőrzése, valamint a szükséges helyesbítő intézkedések megtétele és a végrehajtásuk
ellenőrzése;
az intézmény minőségpolitikájának megfogalmazása a vezetéssel egyetértésben;
az Intézmény minőségcéljainak kitűzése a vezetéssel egyetértésben, és teljesülésük
folyamatos nyomon követésének felügyelete, ellenőrzése;
minőségirányítási oktatások, szervezése, lebonyolítása;
az Intézményben működő minőségirányítási rendszer éves munkatervének elkészítése, az
abban foglaltak végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése;
a rendszeres vezetőségi átvizsgálás előkészítése, lefolytatása;
az éves auditterv elkészítése a belső auditok előkészítésének, lebonyolításának
koordinálása, felügyelete;
a külső auditok kapcsán felmerülő intézményi feladatok koordinálása, kapcsolattartás a
tanúsító szervezettel.
AZ ORVOSIGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE

8.
8.1.






AZ ORVOSIGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

a kórház orvos-szakmai gyógyító-megelőző szervezetének vezetője az orvosigazgató;
az orvosigazgató közvetlenül, valamint helyettesei útján irányítja és ellenőrzi az
orvosigazgatóság szervezetét. A szakmai szervezeti egységek munkájához iránymutatást
ad, ellenőrzi a munkájukat, és szakmai intézkedéseket hoz;
az orvosigazgatóság és szervezeti egységeinek részletes működési szabályait az
egységszintű működési szabályzatok tartalmazzák;
az orvosigazgató és az orvosigazgatóság szervezeti egységei dolgozóinak feladat-, jog-,
és felelősségi körét, illetve egyéb kötelezettségeit részletesen munkaköri leírásaik
tartalmazzák.
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AZ ORVOSIGAZGATÓ TITKÁRSÁGA

Az orvosigazgató titkárságának feladatai
Az orvosigazgatói titkárság általános feladata az orvosigazgató munkájának teljes körű
támogatása, ezen belül különösen:

az orvosigazgató napi, heti programjainak szervezése, vezetése;

az orvosigazgató külső- és belső munkakapcsolatai folyamatosságának biztosítása,
folyamatos tájékoztatása;

értekezletek összehívása, résztvevők kiértesítése;

értekezleteken jegyzőkönyv vezetése, emlékeztetők megírása, kiküldése;

az igazgatóság levelezésének kezelése, a dokumentumok iktatása.
Az Orvosigazgatóság működési rendjét egységszintű működési szabályzat rögzíti.
8.3.
8.3.1.














AZ ORVOSIGAZGATÓ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ MUNKATÁRSAK
Az orvosigazgató közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak

az általános orvosigazgató-helyettes,
az orvosigazgató-helyettes,
a tudományos igazgató,
a főgyógyszerész,
az Infekciókontroll Osztály vezetője,
a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály vezetője,
a Központi Pszichológiai Szolgálat vezetője,
a Központi Laboratórium vezetője,
a Központi Radiológiai Osztály vezetője,
a Molekuláris Genetikai Laboratórium vezetője,
a Patológia vezetője,
az orvosigazgatói titkárság dolgozói.
8.3.2.

Az orvosigazgató-helyettesek által közvetlenül irányított munkatársak

Osztályvezető főorvos
Az osztályvezető főorvos vezetői megbízását a főigazgatótól kapja, a munkáltatói jog
gyakorlója a főigazgató. Közvetlenül vezeti és ellenőrzi az osztály és az osztályhoz integrált
szakrendelés, szakambulancia szakmai és gazdasági munkáját. Szakmailag irányítja az
orvosok munkáját, felügyeli a vezető ápolók/vezető (szak)asszisztensek által irányított és
ellenőrzött szakdolgozók és kisegítő dolgozók munkáját.
Az osztályvezető főorvos folyamatosan ellenőrzi és értékeli:






az osztály szakmai munkáját és etikai helyzetét;
a szakfelügyelet előírásában, módszertani körleveleiben foglaltak betartását;
az osztály dokumentációs és információs tevékenységét, annak szakszerűségét;
az osztály higiénés állapotát;
az osztály betegforgalmi, teljesítmény- és gazdasági adatait.

Az osztályvezető főorvos gondoskodik az osztály gyógyszerekkel, gyógyászati
segédanyagokkal, továbbá egyéb, a gyógyításhoz kapcsolódó felszerelési tárgyakkal való
ellátásáról, azok szakszerű és takarékos felhasználásáról.
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Az osztályvezető főorvos elkészítteti és ellenőrzi az osztály folyamatos működését biztosító
munkaidő- és ügyeleti beosztást, és gondoskodik ezek érvényesüléséről.
Az osztályvezető főorvos felelős:
 az osztályra felvett betegek állapotának legmegfelelőbb, korszerű gyógyító ellátásáért;
 az osztály munkafegyelméért, valamint az etikai követelmények, elvárások betartásáért;
 az osztályon vezetett betegdokumentációkért, azok szakszerűségéért;
 az orvosi titoktartási kötelezettség megtartásáért (személyét és az osztály dolgozóit illetően
is);
 az osztály rendelkezésére álló anyagi eszközök (felszerelési tárgyak, műszerek stb.)
szakszerű, hatékony és célszerű felhasználásáért;
 az orvosok szakvizsgára történő felkészítéséért, az orvostanhallgatók oktatásáért.
Az osztályvezető főorvos kötelessége:
 gondoskodni arról, hogy a betegek vizsgálata, illetve ellátása egységes szakmai szemlélet
alapján történjen;
 az osztály munkájával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket határidőre elkészíteni és
azokat meghatározott fórumok előtt előterjeszteni;
 kidolgozni és munkatársaival ismertetni az osztály napirendjét, illetve biztosítani a már
elkészített munkarend előírásainak betartását;
 elősegíteni a beosztott orvosok, valamint az egészségügyi szakdolgozók szakmai képzését,
illetve továbbképzését;
 az ügyeletes orvos kérésére az osztályon megjelenni, szakmai segítséget adni;
 a szakorvos jelölt részére képzési tervet készíteni, amely tartalmazza a különböző
osztályon, szakrendelésen, szakambulancián és az alapellátásban eltöltendő szakgyakorlat
idejét;
 legalább évente osztályértekezletet tartani, ezen tájékoztatást adni az elkövetkezendő
időszak feladatairól.
Szakrendelés-vezető főorvos, gondozóvezető főorvos
A vezető főorvos vezetői megbízását a főigazgatótól kapja, a munkáltatói jog gyakorlója a
főigazgató. Közvetlenül vezeti és ellenőrzi az egység szakmai és gazdasági munkáját.
Szakmailag irányítja az orvosok munkáját, felügyeli a vezető (szak)asszisztensek által
irányított és ellenőrzött szakdolgozók és kisegítő dolgozók munkáját.
A vezető főorvos folyamatosan ellenőrzi és értékeli:
 az egység szakmai munkáját és etikai helyzetét;
 a szakfelügyelet előírásában, módszertani körleveleiben foglaltak betartását;
 az osztály dokumentációs és információs tevékenységét, annak szakszerűségét;
 a higiénés helyzetet;
 a szervezeti egység betegforgalmi és gazdasági adatait.
A vezető főorvos felelős:
 a rá bízott szervezeti egységben a gyógyító-megelőző ellátás szakmai színvonaláért;
 a gondozóban vezetett pontos, szakszerű adminisztrációért;
 a rendelkezésre álló anyagi eszközök (felszerelési tárgyak, műszerek stb.) szakszerű,
hatékony és célszerű felhasználásáért;
 a jogszabályokban, az intézményi szabályzatokban, a szakfelügyelet előírásaiban,
módszertani levelekben foglaltak betartásáért és betartatásáért.
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A vezető főorvos kötelessége:
 gondoskodni arról, hogy a betegek ellátása egységes szakmai szemlélet alapján történjen;
 kidolgozni és munkatársaival ismertetni az egység napirendjét, illetve biztosítani a
munkarend betartását;
 elősegíteni a beosztott orvosok és egészségügyi szakdolgozók szakmai képzését és
továbbképzését;
 az egység munkájával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket elkészíteni, és azokat az
illetékes fórumok felé előterjeszteni.
8.4.
8.4.1.

A GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁS MŰKÖDÉSI RENDJE
Az ellátás általános szabályai

A beteg tájékoztatása
A kezelőorvos köteles tájékoztatni a beteget a feltételezett vagy bizonyított diagnózisról, a
tervezett vizsgálatokról és beavatkozásokról, valamint azok elvégzésének és az esetleges
visszautasításukból eredő elmaradásának kockázatairól, a lehetséges szövődményekről. A
tájékoztatási kötelezettség a kezelés teljes időtartama alatt fennáll, különös tekintettel az
elvégzett vizsgálatok eredményére, valamint a tervezett kezelés megváltoztatására. A
cselekvőképes beteg kezelése csak tájékozott belegyezés alapján lehetséges, az invazív
beavatkozások csak írásbeli belegyezés birtokában végezhetők el. Amennyiben a beteg
cselekvőképtelen a beleegyezés és a visszautasítás jogát a jogszabályban (1997. évi CLIV.
törvény az egészségügyről) meghatározott törvényes képviselő gyakorolja.
A kezelőorvos szóban és esetenként írásos betegtájékoztató útján is tájékoztatja a beteget a
betegségéről és a szükséges vizsgálatokról. A beteg rendelkezése alapján ezen tájékoztató
lehet teljes vagy részleges és a beteg le is mondhat a tájékoztatásról. A beteg aláírásával
igazolja tájékoztatása megtörténtét vagy az arról való lemondását.
A beteg megtagadhatja a javasolt orvosi kezelést. Ekkor a kezelőorvos tájékoztatja őt
döntésének következményeiről és a kezelés megtagadásának tényét az orvosi
dokumentációban rögzíti és a beteggel és két tanúval aláíratja azt.
A beteg csak akkor utasíthatja vissza az életfenntartó vagy életmentő beavatkozást, ha olyan
súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn
belül – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – gyógyíthatatlan és halálhoz vezet. A
visszautasítás csak akkor érvényes, ha a beteget egy háromtagú orvosi bizottság megvizsgálta
és a bizottság tagjai egybehangzóan írásban nyilatkoztak arról, hogy a beteg döntését annak
következményei tudatában hozta meg és a kezelés visszautasításának feltételei fennállnak, és
az orvosi bizottság nyilatkozatát követően a beteg három nap múlva két tanú előtt
visszautasítási szándékát megismétli. Nem vehető figyelembe a visszautasítási nyilatkozat, ha
a beteg a bizottság vizsgálatát elutasítja.
Nem utasíthatja vissza a beteg az életfenntartó vagy életmentő beavatkozást akkor, ha
várandós és előreláthatólag képes gyermeke kihordásra.
A beteg döntését bármikor megváltoztathatja. A döntés megváltoztatásának esetleges
következményeiről a kezelőorvos felvilágosítást ad számára.
A beteg rendelkezik arról, hogy melyik hozzátartozóját milyen mértékben tájékoztathatja az
orvos.
Az osztályok működési rendje és a beteg rendelkezése határozza meg azt, hogy az osztály
orvosai közül ki, milyen esetben, milyen mértékben és mikor adhat felvilágosítást a beteg
hozzátartozójának. Az orvos az adott tájékoztatásért szakmailag és etikailag felelős.
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Egészségügyi szakdolgozó a beteg állapotáról csak orvos utasítása alapján adhat tájékoztatást.
A kezelőorvos a betegnek az intézményből történő elbocsátás előtt is megfelelő mértékben
tájékoztatja a beteget vagy hozzátartozóját a beteg egészségi állapotáról, gyógykezelése
további módjáról és a követendő életrendjéről.
Az orvosi titoktartás szabályai kizárólag jogszabályban rögzített esetekben szeghetők meg.
Az orvosi egészségügyi dokumentáció vezetésének és megőrzésének rendje.
A dokumentáció vezetése
Egészségügyi dokumentációnak minősül minden, a beteg ellátása során keletkezett irat, lelet,
képalkotó diagnosztikai eljárás során készült felvétel. Az egészségügyi dokumentáció
vezetésének rendjét intézményi szabályzat (SZ-62 Az egészségügyi dokumentáció
vezetésének rendje) határozza meg. Az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendjéről
szóló szabályzat kivonatát az SZ-01 M04 számú melléklet tartalmazza.
A dokumentumok megőrzése, selejtezése
A beteg távozása után az egészségügyi dokumentációt az osztályon, illetve az Egészségügyi
Dokumentációs Irodában őrzik meg:
 a dokumentációt harminc évig;
 a zárójelentést ötven évig.
Az intézmény az iratokat az ide vonatkozó jogszabályok alapján semmisíti meg.
A dokumentáció kezelésére vonatkozó előírásokat az intézményi SZ-48 Iratkezelési
szabályzat rögzíti.
8.4.2.

A fekvőbeteg-szakellátás működése

A fekvőbeteg-szakellátás formái:
 aktív fekvőbeteg-szakellátás,
 krónikus fekvőbeteg-szakellátás,
 rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás,
 nappali kórházi szakellátás,
 egynapos sebészeti szakellátás.
A betegek felvétele az intézménybe
A betegek fekvőbeteg-intézményi felvételének általános rendje
Az intézmény a mindenkori hatályos beutalási rend alapján veszi fel a beteget:
 a területi ellátási kötelezettség alapján orvosi beutalóval;
 ellátási kötelezettség nélkül előzetes helybiztosítás útján orvosi beutalóval;
 sürgősségi alapon, akár orvosi beutalóval, akár anélkül jelentkezik a beteg.
Krónikus osztályra való betegfelvétel speciális szabályai
Az intézményen belüli aktív osztályról krónikus osztályra történő áthelyezés esetén az aktív
osztály vezetője először az illetékes krónikus osztály vezetőjénél kezdeményezi az
áthelyezést. Ha az illetékes krónikus osztályra telt létszám miatt nem lehetséges az áthelyezés,
de a másik krónikus osztályon van szabad kapacitás, akkor ez az osztály veszi fel a beteget.
Háziorvosi beutalóval rendelkező területi beteg felvételének időpontját az osztályvezető
főorvos határozza meg.
Azonos szakmai indokoltság esetén az intézmény aktív osztályán fekvő beteg átvétele a
krónikus osztályra elsőbbséget élvez a területről történő felvétellel szemben.
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A területen kívüli betegek felvételéről, illetve a magasabb szintű krónikus belgyógyászati
fekvőbeteg-ellátás igénybevételének módjáról az intézményi SZ-04 A krónikus
belgyógyászati osztályok betegfelvételi és a krónikus belgyógyászati osztályon fizetendő
kiegészítő térítési díj eljárási rendje szabályzat rendelkezik.
Külföldi állampolgárságú beteg felvételének speciális szabályai
A Magyar Köztársaság területén tartózkodó egészségügyi szolgáltatásra a
társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásáról a 87/2004.
(X.4.) ESZCSM rendelet szabályai rendelkeznek. A DPC-ben ezen személyek ellátási rendje,
megegyezik a társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező személyek ellátásával, azzal a
különbséggel, hogy az egyes szolgáltatásokért fizetendő térítési díjjal kapcsolatos szabályozás
a DPC honlapján is közzétett SZ-49 Térítési díj szabályzatban került rögzítésre.
A betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer működtetése
A betegazonosításra vonatkozó részletes rendelkezéseket az SZ-11 Betegazonosító rendszer
szabályzat tartalmazza. A betegazonosító rendszer szabályzatának kivonatát jelen szabályzat
SZ-01 M05 számú melléklete képezi.
A fekvőbeteg-szakellátás működési szabályai
A fekvőbeteg ellátás általános rendjét az orvosigazgató munkautasításban szabályozza.
8.4.3.

Nappali kórházi ellátás működése

A nappali kórházi ellátás fogalma
A nappali kórházi ellátás a jogszabályok által meghatározott módon és NEAK-szerződés
alapján meghatározott profilú rehabilitációs tevékenységet folytató osztályok tevékenységébe
integrálva történik.
A nappali kórházi ellátás egyes működési szabályai
A nappali kórház szakmai vezetője a háttérosztály osztályvezető főorvosa. A betegek szakmai
felügyeletét, gyógyszerelésének elrendelését, az orvosi dokumentáció vezetését a
háttérosztály kijelölt orvosai végzik.
A nappali kórház részlegbe kerülő betegeket az osztály vezetője (vagy annak megbízottja)
vizsgálja meg és határozza meg a kezelési programot.
A nappali kórházi ellátás személyi alapelvei
A nappali kórházi ellátás személyi alapelve az, hogy oda olyan beteg kerüljön:
 akinek már nincsenek akut ellátást igénylő betegségtünetei és állapota nem igényel
folyamatos fekvőbeteg ellátást;
 akinek orvosi rehabilitációra van szüksége;
 aki képes a minimum hatórás nappali kórházi ellátás ideje alatt végig részt venni a
rehabilitációs tevékenységben.
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Az egynapos sebészeti szakellátás működése

Az egynapos sebészeti szakellátás olyan speciális, a kórházi fekvőbeteg-szakellátást kiváltó
kezelési mód, amely 24 óránál rövidebb ellátási időt igényel. Az egynapos sebészeti ellátás
során végezhető beavatkozások körét jogszabály határozza meg.
Az intézményben önálló egynapos sebészeti szakellátást végző szervezeti egységek:
 Szemészet Egynapos Sebészet,
 Urológia Egynapos Sebészet.
Az önálló egynapos sebészeti szakellátást végző szervezeti egységek működését az
egységszintű működési szabályzatuk határozza meg.
Fentieken túlmenően egynapos sebészeti beavatkozások a manuális fekvőbeteg-szakellátó
osztályokon is történnek.
8.4.5.

A járóbeteg-szakellátás működése

A járóbeteg-szakellátás formái
 szakambulancia,
 szakrendelés,
 gondozó.
A járóbeteg-szakellátás működési szabályai
A járóbeteg ellátás általános rendjét az orvosigazgató munkautasításban szabályozza.
8.4.6.

A központosított diagnosztikai osztályok működése

A központosított diagnosztikai osztályok működésének általános szabályai
A központosított diagnosztikai osztályok a betegellátó osztályokkal szabályozottan, szorosan
együttműködnek.
A diagnosztikai osztály vezetője az általa vezetett osztály működési rendjét – a betegellátó
osztályok osztályvezető főorvosainak igényeit figyelembe véve – úgy határozza meg, hogy az
összhangban legyen a betegellátó osztályok, a szakambulanciák és a szakrendelések működési
rendjével. A kölcsönös együttműködést úgy szervezi meg, hogy a diagnosztikai osztályok
igénybevétele a munkanap folyamán lehetőleg egyenletes legyen.
A diagnosztikai osztály is kezdeményezheti esetmegbeszélések és konzíliumok összehívását.
A diagnosztikai osztály a vizsgálatokhoz szükséges anyagok levételének módjáról, szakmai
szabályairól, valamint a technológiaváltásból eredő esetleges normálérték-változásokról
rendszeresen tájékoztatja az osztályokat.
A vizsgálati anyagokat általában a betegellátó osztály kijelölt dolgozói, speciális technikát,
szakértelmet igénylő esetekben a diagnosztikai osztály kijelölt dolgozói veszik le a betegellátó
osztályon vagy a diagnosztikai osztályon (részlegen).
A vizsgálati anyagokat a Szállítási Osztály munkatársai szállítják.
Ha a kért vizsgálat elvégzése folyamán a diagnosztikai osztályon más vizsgálat elvégzésének
szükségessége is felmerül (a beteg egészségi állapotára befolyással lehet), és az ugyanabból a
vizsgálati anyagból elvégezhető, akkor – a kezelőorvossal történő telefonegyeztetés után – a
diagnosztikai osztály orvosa elvégzi azokat is és az eredményt szakvéleményével együtt
eljuttatja a vizsgálatot kérő osztályra.
A diagnosztikai osztály úgy végzi el a szükséges vizsgálatokat, hogy azok eredményei a beteg
állapotától függően azonnal, sürgősen (3 órán belül), halaszthatóan (24 órán belül) – de ezen
határok között is – a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak.
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A diagnosztikai osztály haladéktalanul közli a sürgős beavatkozás szükségességére utaló
leletet a beteg kezelőorvosával.
Amennyiben a diagnosztikai osztály vezetője azt észleli, hogy a vizsgálatot kérő orvos
szakmailag megalapozatlan, nem megfelelő irányú, felesleges vagy feleslegesen gyakori
vizsgálatokat kér, a sürgősségi jelzést indokolatlanul használja, az etikai előírások betartása
mellett felhívja erre az orvos felettesének figyelmét.
A laboratórium és a radiológia munkaidőn túl állandó ügyeletet tart a folyamatos
diagnosztikai háttér biztosítása érdekében.
A diagnosztikai vizsgálat eredményét (leletet) nyomtatott formában a vizsgálatot kérő osztály
megőrzi a betegdokumentáció részeként.
8.4.7.

Az Infekciókontroll Osztály és a Központi Sterilizáló működésére vonatkozó
szabályok

Az Infekciókontroll Osztály működésére vonatkozó szabályok
Az Infekciókontroll Osztály működési köre az Intézmény minden telephelyére, annak minden
egységére kiterjed.
Az Infekciókontroll Osztály szervezeti egységéhez tartoznak a különböző telephelyeken
működő központosított Sterilizáló Részlegek.
Az Infekciókontroll Osztály az orvosigazgató hatáskörébe tartozik.
Az Infekciókontroll Osztály feladatait, működésének alapelveit a következő jogszabályok
határozzák meg:
 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;
 a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet;
 a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet;
 az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet;
 az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009 (VI.18) EüM. rendelet.
Az Infekciókontroll Osztály feladatai
Az Infekciókontroll Osztály feladatainak célja a nosocomialis fertőzések kialakulásának és
terjedésének minimalizálása, valamint a kórházi járványok megelőzése az ápoltak és a DPC
személyzetének körében. A kijelölt cél az infekciókontroll tevékenységgel valósítható meg,
amely az egészségügyi szolgáltató belső minőségügyi rendszerének a része.
Az infekciókontroll alapelemeiben megfogalmazott tevékenységek megszervezése, irányítása
és ellenőrzése a DPC Infekciókontroll Osztályának feladata.
Az infekciókontroll tevékenység az Intézmény SZ-72 Infekciókontroll Kézikönyvében
szabályozott.
Az infekciókontroll tevékenység az alábbiakat foglalja magában:
 Surveillance tevékenység:
 nosocomialis surveillance,
 mikrobiológiai surveillance,
 antibiotikum rezisztencia surveillance,
 antimikrobiális szerek felhasználásának és hasznosításának surveillance-a.
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Az egészségügyi ellátás folyamatainak - fertőzés kialakulása szempontjából történő elemzése, a kockázati tényezők meghatározása, a kockázatok minimalizálására irányuló
helyi szabályozás kialakítása, bevezetése, valamint a végrehajtás ellenőrzése.
Megelőző tevékenység:
 a helyi fertőzés-megelőzési stratégiák kidolgozása és felügyelete;
 az izoláció szabályainak kidolgozása és felügyelete;
 a környezeti infekciókontroll;
 a fertőtlenítés folyamatainak szabályozása és felügyelete;
 a steril anyag-eszköz ellátás módjának, folyamatainak szabályozása, a végrehajtás
felügyelete;
 - a külön jogszabály szerint szabályozott egészségügyi kártevőnek minősülő rovarok
és rágcsálok elleni védekezés felügyelete.
A bejelentendő fertőző megbetegedések és az intézményben felderített sporadikus
nosocomialis fertőzések regisztrálása, az intézményben felderített egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések járványügyi kivizsgálása, a szükséges járványügyi intézkedések
megtétele, végrehajtásának felügyelete;
A halmozottan előforduló fertőzések kivizsgálása, a járványok megelőzése/felszámolása,
szükséges járványügyi intézkedések megtétele, végrehajtásának felügyelete;
Az egészségügyi dolgozók fertőzéseinek megelőzésére irányuló tevékenységek
szabályozása, a végrehajtás ellenőrzése;
Az intézményi pandémiás terv kidolgozásában való részvétel;
Az egészségügyi dolgozók infekciókontroll tevékenységekkel kapcsolatos tervszerű
képzése/továbbképzése.

A központosított sterilizáló részlegek működésére vonatkozó szabályok
A központosított sterilizáló részlegek működésének egyes szabályai
Az intézmény saját központosított sterilizáló részlegeket működtet az Infekciókontroll Osztály
keretén belül, amelynek felelős vezetője a kórházhigiénikus főorvos.
Az Intézmény sterilanyag- és eszköz előállításának, illetve ellátásának szakmai felügyeletét az
Infekciókontroll Osztály osztályvezető főorvosa látja el.
A központosított sterilizálók tevékenységüket az Országos Epidemiológiai Központ
Dezinfekciós osztálya “Tájékoztató a sterilizálásról” és “Tájékoztató a fertőtlenítésről” című,
legújabb kiadású kiadványaiban foglaltaknak megfelelően végzik.
A központosított sterilizáló részlegek munkáját az Infekciókontroll Osztály osztályvezető
főorvosa a csoportvezető sterilizáló asszisztens közreműködésével irányítja.
A központosított sterilizáló részlegek feladatai
A központosított sterilizáló részlegek feladata a betegellátó egységek steril eszközökkel és
anyagokkal való ellátása, a sterilizálandó anyagok átvétele, csomagolása és sterilizálása, a
sterilizált anyagok kiadása, a sterilizáló gépek biológiai hatékonyságának ellenőrzése. A
telephelyenként eltérő feladatokat a sterilizálók dolgozóinak munkaköri leírásában
szabályozza az Infekciókontroll Osztály osztályvezető főorvosa.
A sterilizálás technikai folyamatait az intézmény Infekciókontroll Kézikönyvének vonatkozó
melléklete (SZ-72 M09) szabályozza.
8.4.8.

Gyógyszertár működésére vonatkozó szabályok

A Gyógyszertár feladata:
 az intézmény teljes gyógyszerellátása és gyógyszergazdálkodása;
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a gyógyszerek és infúziók beszerzése, készletezése, magisztrális készítmények elkészítése,
kiadása és ellenőrzése a cp Ph.EUR, Ph.Hg. VIII., a VII. Formulae Normales, az OGYÉI
utasítások szerint;
 az ellátott osztályok gyógyszereltartásának, gyógyszerekkel kapcsolatos nyilvántartásainak
ellenőrzése;
 belső szakmai tájékoztatás biztosítása az egymást helyettesíteni tudó készítményekről és az
új gyógyszerekről;
 a közforgalmú gyógyszertárak gyógyszerellátása.


A közforgalmú gyógyszertárak
A Gyógyszertár közforgalmú gyógyszertárakat működtet a járóbetegek ellátása érdekében, a
vonatkozó jogszabályok szerint. A közforgalmú gyógyszertárak munkafolyamatai mindenben
megegyeznek a gyógyszertár munkafolyamataival.
A Közforgalmú gyógyszertárak neve:
 Aranyfű Patika;
 Paracelsus Gyógyszertár.
A közforgalmú Gyógyszertárak tevékenységi köre:
közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenység, az intézményi Gyógyszertár által
ellátható alaptevékenység.
8.5.
8.5.1.

ÜGYELET ÉS KÉSZENLÉT
A szakmai ügyelet általános rendje

A szakmai ügyelet szintjei:
 a főigazgatói készenlétes,
 a telephelyi ügyeletvezető főorvos,
 az osztályos ügyeletvezető,
 az osztályos ügyeletes orvos.
8.5.2.

Főigazgatói készenléti ügyeleti rend

Az ügyelet időtartama:



hétköznap 16 órától a következő nap reggel 8 óráig;
hétvégén, munkaszüneti napon és ünnepnap reggel 8 órától következő reggel 8 óráig.

A Főigazgatói Titkárság a rendészeten, a telefonközpontban, az I. portán valamint minden heti
körlevélben teszi közzé a főigazgatói készenléti ügyeletesek névsorát értesítés és a szükséges
intézkedések esetére.
8.5.3.

Telephelyi ügyeletvezető főorvosi szolgálat

Az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményben a Szent István, a Szent László
és a Merényi Gusztáv telephelyeken telephelyi ügyeletvezetői szolgálat működik:
 hétköznap 16 órától a következő nap reggel 8 óráig;
 hétvégén és ünnepnap reggel 8 órától következő reggel 8 óráig.
Telephelyi ügyeletvezető szolgálatra beoszthatók az osztályvezető főorvosok, főorvosok és
tapasztalt, erre a feladatra megbízható adjunktus és alorvosok is. A szolgálatot teljesítő
személy szolgálata során elláthatja osztálya orvosi ügyeletét is.
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A telephelyi ügyeletvezető főorvosi szolgálat feladata:
 az osztályok ügyeleti szolgálatának ellenőrzése és szükség esetén koordinálása;
 azonnali intézkedés rendkívüli esemény esetén, az illetékes hatóságok értesítése;
 a főigazgatói készenléti ügyeletes haladéktalan értesítése az alábbi esetekben:
 tömeges balesetből eredő ellátási kötelezettség;
 bombariadó;
 élet elleni bűncselekmény az intézmény területén;
 járványügyi intézkedést igénylő helyzet;
 nagyobb káresemény;
 ha külső szerv hivatalos úton olyan kérdésben keresi meg, amely meghaladja
kompetenciáját;
 olyan esetben, amely azonnali intézkedést kíván, és az intézkedésre nincs
felhatalmazása vagy kellő ismerete.
 a Gyógyszertári készenléti ügyeletes szükség szerinti behívása;
 a telephelyi ügyeletvezető főorvosi szolgálat az ügyeleti szolgálat alatt történt
eseményekről, intézkedéseiről a kórházi ügyeleti naplóban feljegyzést készít és szükség
szerint az ügyeletet követő első munkanapon szóban is beszámol az orvosigazgatónak;
 a telephelyi ügyeletvezető főorvos az osztályán tartózkodik, eltávozása esetén közli az
osztályos ápolóval tartózkodási helyét;
 a telephelyi ügyeletvezető főorvosi beosztás elkészítése az orvosigazgató feladata. A
Főigazgatói Titkárság minden osztályra megküldi a beosztást a heti körlevél
mellékleteként.
8.5.4.

A személyi állomány riasztása és behívása

A személyi állomány riasztása és behívása
Rendkívüli események alkalmával (tömeges baleset, tömeges ételmérgezés, természeti
csapások, különleges komplex kezelést igénylő esetek stb.) a kórházi ügyeletvezető főorvos a
főigazgató, illetve a főigazgatói készenlétes hozzájárulásával a szükségnek megfelelően
részben vagy teljes egészében riaszthatja az intézmény személyi állományát. E célra igénybe
vehetők:
 telefon és mobiltelefon készülékek,
 az intézmény összes személygépkocsija.
A riasztási tervet a katasztrófavédelmi felelős az intézmény portáján, a telefonközpontban és a
műszaki ügyeletesnél helyezi el. A riasztási terv aktualitásáért a katasztrófavédelmi felelős
felel. A riasztott személy haladéktalanul megjelenik munkahelyén, és a szolgálatot azonnal
felveszi, a szükséges feladatokat elvégzi. A szükségállapot befejezését és a rendes ügyeleti
szolgálatra való visszatérést a főigazgató rendeli el.
8.5.5.

Az intézményi ügyeleti rend szabályozása

Az ügyelet rendjének szabályzata
A terápiás és a diagnosztikai osztályok ügyeletének, valamint a gyógyszerészi készenlétnek
szabályozását az intézmény ügyeleti rendjének szabályzata tartalmazza.
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EGYÉB FELADATOK
Oktatás, képzés, szakképzés, továbbképzés

Az intézmény feladata az orvosok, az egészségügyi szakdolgozók, gazdasági-műszaki
dolgozók – a vonatkozó jogszabályok és irányelvek szerinti – oktatása, képzése,
továbbképzése.
A továbbképzés céljait szolgálják az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók számára
szervezett szaktanfolyamok, gyakorlatok, referálások, klinikopatológiai konferenciák,
tudományos ülések. Fontos eszközei a továbbképzésnek az osztályértekezletek, a vizitek és a
változó munkahelyen történő foglalkoztatás is.
A klinikopatológiai konferenciákon és az intézményi tudományos üléseken, az ügyeletet
ellátók kivételével minden orvos részt vesz.
Az orvosok, gyógyszerészek, szakdolgozók szervezett továbbképzése az alábbi formákban
valósul meg:
 kötelező tanfolyamok,
 speciális tanfolyamok,
 továbbképző konferenciák,
 egyéni továbbképzés.
8.6.2.

Tudományos kutatómunka

Az intézményben folyó tudományos kutatómunka rendszeres és tervszerű végrehajtásáért az
intézmény főigazgatója a felelős. A főigazgató ezirányú szervező, irányító és ellenőrző
tevékenységében a tudományos igazgató, a Tudományos Bizottság, az orvosigazgató,
valamint az ápolási és finanszírozási igazgató munkájára támaszkodik.
Az intézményben folyó tudományos kutatómunka az intézmény alapvető gyógyító-megelőző
feladatát támogatja, azzal nem áll ellentétben, a gyógyító-megelőző munkát nem hátráltatja.
A tudományos kutatómunka tartalmi meghatározása
 az intézményben folyó gyógyító munka és a K+F+I tevékenység anyagának tudományos
feldolgozása, klinikai, kóresettani, epidemiológiai, statisztikai stb. közlemények, előadások
készítése, megjelentetése hazai és nemzetközi szaklapokban és kongresszusokon;
 egyes egységek anyagának feldolgozása team-munka keretében;
 gyógyító-diagnosztikai egységek közös tudományos munkája;
 tudományos fokozat megszerzése feltételeinek megteremtése.
Az intézményi tudományos élet fórumai
 a klinikopatológiai konferenciák;
 a tudományos rendezvények (ülések, előadások, kerekasztal-konferenciák).
Az intézmény támogatásával külföldi kutatásokat folytató munkatárs tapasztalatairól
intézményi tudományos ülésen számol be.
8.7.
8.7.1.

KÖNYVTÁR
A Könyvtár működésével kapcsolatos szabályok

A Könyvtár (orvosi Könyvtár) az intézmény orvosainak, gyógyszerészeinek, egészségügyi
szakdolgozóinak képzéséhez, továbbképzéséhez, tudományos munkájához és szakirodalmi
tájékozódásához szükséges irodalmat biztosítja és rendelkezésükre bocsájtja.
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A Könyvtár egységszintű működési szabályzata részletesen szabályozza:
 a Könyvtár belső munkarendjét;
 a Könyvtári tájékoztató és dokumentációs munkát;
 az irodalomkutatás és figyelőszolgálat megszervezését;
 a könyvtárközi kölcsönzések szabályait.
A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE

9.
9.1.

9.1.1.




A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK KIEMELT SZABÁLYAI
A Gazdasági Igazgatóság működésének általános szabályai

A gazdasági-műszaki ellátó szervezet vezetője a gazdasági igazgató.
A gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik az igazgatói titkárság.
A gazdasági igazgató közvetlenül, valamint helyettesei útján irányítja és ellenőrzi a
gazdasági igazgatóság szervezetét. A szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához
iránymutatást ad, ellenőrzi a munkájukat, és gazdasági intézkedéseket hoz.
 A gazdasági igazgató közvetlenül, valamint általános és pénzügyi helyettesei útján
irányítja az alábbi szervezeti egységet:
– Pénzügyi és Számviteli Osztály,
 A gazdasági igazgató közvetlenül, valamint általános helyettese útján irányítja az
alábbi szervezeti egységeket:
– Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály,
– Gazdálkodási Osztály,
– Üzemeltetési Osztály,
– Szállítási Osztály,
– Élelmezési Osztály,
– Biztonsági Osztály,
– Tűzvédelem,
– Munkavédelem,
– Katasztrófavédelem.
 A gazdasági igazgató közvetlenül, valamint általános és műszaki helyettese útján
irányítja az alábbi szervezeti egységeket:
– Műszaki Osztály,
– Orvosi Gép- Műszergazdálkodási Osztály.

A szervezeti egységek a vezetők irányítása alatt feladataikat a hatályban lévő jogszabályok,
valamint a belső szabályzatok és utasítások szerint látják el.
9.1.2.

Gazdasági vezetői készenléti ügyeleti rend

A készenléti ügyeleti beosztást a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napja utáni munkanapon
kiadott heti főigazgatói körlevél melléklete tartalmazza.
A készenlét időtartama:
 hétköznap 16 órától a következő nap reggel 8 óráig;
 hétvégén, munkaszüneti napon és ünnepnap reggel 8 órától következő reggel 8 óráig.
A Főigazgatói Titkárság a rendészeten, a telefonközpontban, az I. portán valamint minden heti
körlevélben teszi közzé a gazdasági vezetői készenléti ügyeletesek névsorát értesítés és a
szükséges intézkedések esetére.
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Ellenőrzési kötelezettség

9.1.3.

A Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységének vezetője az általa irányított szervezeti egység
tevékenységének ellenőrzését a belső kontrollrendszer működtetésének keretein belül
valósítja meg.
9.2.

A

GAZDASÁGI

IGAZGATÓSÁG

SZERVEZETI

EGYSÉGEINEK

ÉS

ÖNÁLLÓ

MUNKAKÖREINEK FELADATAI

9.2.1.

A Gazdasági Igazgatóság valamennyi szervezeti egysége

A Gazdasági Igazgatóság valamennyi szervezeti egységének feladatai
 a gazdálkodó egységek egységszintű működési szabályzatában rögzítettek maradéktalan
betartása;
 a gazdálkodói keretek felhasználásának betartása és betartatása, annak folyamatos
ellenőrzése;
 a gazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint az intézmény gazdálkodási
folyamatait szabályozó belső szabályzatok betartása, a működésre, gazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelemmel kisérése, javaslat szabályzatok
aktualizálására.
9.2.2.

A gazdasági igazgató titkársága

A gazdasági igazgató titkárságának feladatai
Az Igazgatói Titkárság általános feladata a gazdasági igazgató, valamint a gazdasági igazgató
általános és pénzügyi helyettesei munkájának teljes körű támogatása, ezen belül különösen:
 a gazdasági igazgató napi, heti programjainak szervezése, vezetése;
 a gazdasági igazgató külső- és belső munkakapcsolatai folyamatosságának biztosítása,
folyamatos tájékoztatása;
 értekezletek összehívása, résztvevők kiértesítése;
 értekezleteken jegyzőkönyv vezetése, emlékeztetők megírása, kiküldése.
9.2.3.

A gazdasági igazgató, valamint a gazdasági igazgató általános helyettese
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

9.2.3.1. Gazdálkodási Osztály
A Gazdálkodási Osztály fő feladatai
 az intézmény anyaggazdálkodással, beszerzéssel, raktározással, leltározással kapcsolatos
feladatainak elvégzése;
 az intézmény működtetéséhez anyagok és eszközök biztosítása.
Az Anyaggazdálkodási és Beszerzési Csoport feladatai
Az anyaggazdálkodók feladata:
 az intézmény anyag- és eszközszükségleteinek megtervezése, az igények és a keretek
koordinálása;
 előkészítés, a beszerzés és az előirányzati tervek összehasonlítása;
 az anyagok beszerzése.
A Raktárgazdálkodási Csoport feladatai
 a kezelésébe tartozó anyagok és eszközök bizonylatok alapján történő mennyiségi és
minőségi átvétele;
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a raktárkészlet szakszerű tárolása, az anyagok és az eszközök bevételezése, kiadása,
cseréje, visszavételezése, selejtezése;
az osztályokra kiadandó anyagok összeállítása, elszállításuk kezdeményezése és
dokumentált átvételük biztosítása;
havonta a kiadás után önellenőrzés végzése;
évenként egy alkalommal raktári leltár készítése;
a havi osztályos anyagigények ütemterv szerinti kiadása, raktárból történő átvételének
biztosítása a szállítás felé.

Az analitikus anyagkönyvelés feladatai:
 a raktárba érkező szállítólevélen, illetve számlán feltüntetett anyagok, eszközök
számítógépes nyilvántartásba vétele;
 állandó kapcsolattartás a főkönyvi könyveléssel;
 a számlák számszaki ellenőrzése a határidők betartásával;
 havi, negyedéves és év végi főkönyvi zárás készítése.
A Leltárellenőrzési Csoport feladatai
A Leltárellenőrzési Csoport feladata az intézmény tulajdonát képező eszközök és anyagok
valóságban meglévő állományának megállapítása, az év végi leltározások határidőre történő
végrehajtása, kiértékelése.
9.2.3.2. Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály
A Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztály fő feladatai:
 az intézmény feladatainak ellátásához szükséges munkaerő és az ehhez kapcsolódó
személyi juttatások biztosítása, az előirányzatokkal való gazdálkodás a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény, valamint a munka törvénykönyve és a kollektív szerződés
betartásával;
 a közalkalmazotti jogviszony létesítésétől a megszűnésig bezárólag valamennyi munkajogi
feladat elvégzése az intézménnyel jogviszonyt létesítő dolgozók vonatkozásában;
 adatszolgáltatás biztosítása havi rendszerességgel a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatósága részére a munkavállalók illetményének
számfejtéséhez;
 a jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény munkaerő-szükségleti tervének és az
ehhez kapcsolódó személyi juttatásokra fordítható kiadási tervének elkészítése;
 az intézmény személyi juttatásokra fordítható kiadásai felhasználásának figyelemmel
kísérése és beszámolás róla a gazdasági igazgatónak.
A Bérszámfejtési Csoport feladatai
minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig osztályonként a változókeresetekre
vonatkozó jelentések összegyűjtése (túlóra, ügyelet, készenlét, délutáni és éjszaki
műszakpótlék stb.), azok ellenőrzése és előkészítése a számítóképes feladáshoz;
 a munkavállalók előző havi változóbér-kereseteinek számfejtésre való előkészítése,
számítógépes rögzítése és azok megküldése a Magyar Államkincstár számfejtői részére a
megadott határidőre;
 a havi nem rendszeres járandóságok (megbízási szerződések alapján kifizetendő készenléti,
ügyeleti díjak, eseti megbízások, személyi ösztönzés, jubileumi jutalom stb.) számfejtése,
nyilvántartása, számítógépes elszámolása, az elszámolás megküldése a Pénzügyi és
Számviteli Osztály és a Magyar Államkincstár részére;
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a havi illetmények, valamint a hóközi elszámolások lakossági folyószámlára történő
utalásának intézése;
a Magyar Államkincstár által megadott határidőre és formában a havi illetmény
számfejtésekhez jelentés készítése a dolgozók kiesett munkanapjairól (betegség, szabadság
stb.);
havonta intézményi szinten összesítés készítése – költséghelyi, szakfeladatonkénti
bontásban – a kiesett munkanapokról, a tartósan távollévő dolgozókról;
terhességi-gyermekágyi segély igény felvétele és a Magyar Államkincstár felé továbbítása;
a kilépő dolgozók tartozásainak nyilvántartása és jelentése havonta a Pénzügyi és
Számviteli Osztály részére;
a dolgozók kereseti igazolások kiállításával kapcsolatos kérelmek, valamint az osztályra
érkezett jogerős letiltások és bírósági határozatok továbbítása a Magyar Államkincstár
részére;
a távolsági utazási költségtérítések ügyintézése, elszámolása és a dolgozók lakossági
folyószámlára való utalása;
a természetbeni juttatásokról jelentés készítése a Magyar Államkincstár részére;
negyedévenként a rehabilitációs hozzájárulás kiszámításának elkészítése és lejelentése az
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére;
a Magyar Államkincstár által havonta megküldött személyi juttatásokra vonatkozó
könyvelési anyag alapján feladás készítése a Pénzügyi és Számviteli Osztály részére
jogcímenkénti, szakfeladatonkénti bontásban;
a személyi jellegű kiadások várható összegének összeállítása és az előző havi
keretfelhasználásra vonatkozó kimutatás elkészítése a gazdasági igazgató részére – havi
rendszerességgel;
az intézmény személyi jellegű kiadásai féléves és éves összesítésének elkészítése és
egyeztetése a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal;
Minden hónap 20-a után az osztályokról érkező, következő hónapra vonatkozó beosztási
adatok felvitele a JDolber rendszer jelenlét programjának terv adataiba;
Minden hónap 20-ig az osztályokról beérkező jelenléti ívek adatainak feldolgozása a
JDolber rendszer jelenlét programjának tény adataiba, a felvitt adatok ellenőrzése,
egyeztetése a számára kijelölt bérszámfejtési előadóval.

A Munkaügyi Csoport feladatai









a dolgozók felvételével és leszerelésével kapcsolatos feladatok ügyintézése a vonatkozó
törvények, rendeletek és a kollektív szerződés alapján;
a dolgozók személyi adatai számítógépes nyilvántartásának vezetése;
negyedéves és az éves zárlati munkák elkészítéséhez adatok biztosítása a létszám- és a
személyi jellegű kifizetések vonatkozásában;
a létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése intézményi,
munkáltatói jogkörgyakorló szerinti, költséghelyenkénti és munkaköri csoportok szerinti
bontásban;
a létszámhoz és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatások
elvégzése;
minden év elején a dolgozók részére a Kjt. szerinti kötelező átsorolások elkészítése és
továbbítása a Magyar Államkincstár részére;
a Magyar Államkincstár által előírt ügymenet biztosítása;
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a "Gyed", "Gyes" igénybevételéhez, valamint az egyéb okból a munkáltató által
engedélyezett fizetés nélküli szabadság kérelmek intézése és a Magyar Államkincstár felé
továbbítása;
a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapítása, a jubileumi jutalom kifizetéséhez
szükséges iratok elkészítése;
minden év elején a dolgozók részére járó fizetett szabadságnapok számának megállapítása
és az erről szóló név szerinti értesítések megküldése a dolgozók részére;
a dolgozók nyugdíjazásának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása;
a külföldi munkavállalókkal kapcsolatos feladatok (munkavállalási engedély, tartózkodási
engedély stb.) elvégzése és jelentése a munkaügyi központ részére;
kapcsolattartás a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal, a
munkaerőigények határidőre történő bejelentése;
az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges utazási utalvány elkészítése a
dolgozók részére – igény szerint.

A Humánpolitikai Csoport feladatai
A munkaerő-szükséglet kapcsán a kötelező pályázati eljárások és az álláshirdetések
elkészítése, és közzétételük intézése:
 a pályázat lefolytatásával kapcsolatos feladatok intézése, a határidők figyelése;
 az álláshirdetésre beérkezett pályázatoknak az értékelési szempontok szerinti
rendszerezése, a potenciális jelöltekkel való személyes elbeszélgetés megszervezése;
 az Orvos Bejelentő Programban a változások naprakész vezetése;
 a jogszabályi előírások egyidejű érvényesítése mellett – igény esetén – a megbízási
(vállalkozói, szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói, önkéntes segítői) szerződésekkel
kapcsolatos feladatok ügyintézése, az erre vonatkozó iratok elkészítése;
 az önkéntes jogviszonyban foglalkoztatottak nyilvántartásának vezetése a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a foglalkoztatáshoz szükséges engedélykérés elkészítése;
 a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett közalkalmazottak nyilvántartásának vezetése a
jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ezzel kapcsolatos feladatok bonyolítása, a
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett közalkalmazottak dokumentumainak kezelése;
 a megváltozott munkaképességű közalkalmazottal kapcsolatos feladatok előkészítése, a
rehabilitációs eljárás lefolytatása és az erre vonatkozó iratok elkészítése a jogszabályi
előírásoknak megfelelően;
 a kollektív szerződés módosításainak elkészítése, aláírás után a módosítások átvezetése;
 az ágazati miniszter és a főigazgató által adományozható szakmai elismerésekre beérkezett
javaslatok koordinálása, a döntésre történő előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, a
miniszteri kitüntetésekre vonatkozó felterjesztési javaslatok elkészítése;
 a szakmai előléptetésekre érkezett javaslatok koordinálása, a döntés-előkészítéssel
kapcsolatos feladatok ellátása;
 a közalkalmazottak minősítésével kapcsolatos feladatoknak az előkészítése a jogszabályi
előírásoknak megfelelően;
 az intézmény szakemberszükségletének biztosítása érdekében az éves költségvetés
tervezéséhez a munkáltatói jogkör gyakorlóinak képzési terve alapján a képzési és
továbbképzési terv elkészítése;
 a képzési és továbbképzési tervek alapján a tanulmányi szerződések elkészítése, a
tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése;
 a képzési költségeket tartalmazó számlák alapján a képzési keret betartásának és a
kifizetések jogosultságának ellenőrzése;
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a tanulmányi szerződésen kívül folytatott képzések koordinálása, egyeztetések lefolytatása
a munkáltatói jogkörök gyakorlóival;
 a központi gyakornoki rendszerbe lépő rezidensek és a szakgyakorlatukat megszerző
orvosok gyakorlati képzésével kapcsolatos feladatok koordinálása;
 az orvosok szakvizsgára való jelentkezésének intézése.


9.2.3.3. Üzemeltetési Osztály
Az Üzemeltetési Osztály fő feladatai







az intézmény működéséhez szükséges gondnoksági és mosatási feladatok szervezése és
végrehajtása;
az intézmény által kötött ingatlanbérleti szerződések nyilvántartása, ügyintézése, eseti
bérbeadások bonyolítása;
az üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatási szerződések nyilvántartása, az ezekhez
kapcsolódó számlák tartalmának ellenőrzése a szerződésekben foglaltakkal;
a szerződések ellenőrzése, a szolgáltatásokra vonatkozó költségvetési terv készítése;
környezetvédelmi feladatok ellátása,
eseti tisztítási, mosatási feladatok bonyolítása.
Csere-textil átvevő feladatai









az intézmény minden szervezeti egységétől naponta – meghatározott ütemterv szerint,
mennyiségi ellenőrzéssel – a szennyes textília átvétele, féleségenkénti összesítés készítése,
a külső szolgáltató részére való átadása;
a külső szolgáltatótól a tiszta textília átvétele mennyiségi ellenőrzéssel, a felhasználó
egységek részére a tiszta textília kiadása;
az intézmény szervezeti egységei által javításra, visszamosásra elkülönítetten leadott
textíliák elkülönített kezelése, térítésmentes mosatásra, illetve javításra a szolgáltató
részére való átadása;
csere-textil átvevői készletgazdálkodás, a textíliaselejtezés előkészítése, lebonyolítása;
textíliák javítása, varrása.

Gondnoksági Csoport feladatai
 a telefonközpont ügyfélszolgálati feladatainak ellátása, a telefonközpont előírásszerű
működtetése;
 kertészeti feladatok ellátása, az intézményhez tartozó parkok és belső területek tervezése,
gondozása, karbantartása, a belső területek, udvarok, utak tisztántartása;
 az udvari takarító szolgálat működtetése, a belső és az intézményhez tartozó külső
közlekedési útvonalak folyamatos takarítása, a kihelyezett hulladékgyűjtők napi kiürítése,
havi anyagosztási feladatok elvégzésében való közreműködés (pl. rakodás);
 az intézmény nővérszállójába beutalt lakók felvétele, lakónyilvántartás vezetése, szállásdíj
beszedése és elszámolása, a házirend betartatása;
 intézményi költöztetésekben való részvétel;
 egyéb rakodási és szállítási feladatokban való részvétel;
 veszélyes és kommunális hulladék szállítása;
 lezárt épületek ellenőrzése.
Környezetvédelmi feladatok
 a keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésének, átmeneti tárolásának, elszállíttatásának,
hasznosításának megszervezése, végrehajtásának ellenőrzése;
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javaslattétel az anyagok, veszélyes hulladékok tárolására (veszélyességük, egymásra
hatásuk és környezeti szempontok figyelembe vételével) a munkahelyeken és a
raktárakban;
a veszélyes hulladékok intézményi szintű nyilvántartásának vezetése telephelyi bontásban
és féleségenként, ezekről az adatokról havi bontásban összesítés készítése;
szükség esetén segítségnyújtás a Gazdálkodási Osztálynak a veszélyes hulladékok
gyűjtéséhez szükséges gyűjtő eszközök beszerzésében;
kapcsolattartás a veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása vonatkozásában a
szerződő partnerekkel, a szerződések érvényességének figyelemmel kísérése, a
szerződések megújításának kezdeményezése, szükség esetén javaslattétel új vállalkozók
bevonására;
a vállalkozók által benyújtott számlák jogosságának ellenőrzése, a költségfeladáshoz
szükséges költséghelyi bontás készítése a Pénzügyi és Számviteli Osztály részére;
a területileg illetékes hatóságoknak éves és eseti jelleggel adatszolgáltatások, jelentések
határidőre való elkészítése és továbbítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően;
részvétel az éves munka- és tűzvédelmi szemlén, javaslattétel a hiányosságok
felszámolására, ennek dokumentálása;
a hatáskörébe tartozó szabályzatokban foglaltak ellenőrzése, a felmerülő hiányosságok
megoldására javaslattétel készítése;
a környezetvédelemmel összefüggő szabályzatok évenkénti felülvizsgálata, szükség
szerinti aktualizálása.
9.2.3.4. Szállítási Osztály

A Szállítási Osztály feladatai




az intézmény tevékenységét érintő mindennemű külső és belső szállítási feladat
megszervezése és végrehajtása a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználásával
a szállítást megrendelő szervezeti egység kérése szerint és velük együttműködve a
vonatkozó külső és belső szabályok és előírásoknak megfelelve;
nem tartozik a feladatuk közé a más szervezetek által hivatalból végzett beteg- és egyéb
szállítási feladat (OMSZ, AMS, szállítók szerződés alapján, stb.);

Az Adminisztrációs Csoport feladatai





az eseti szállítások megszervezése és koordinálása külső szállítók igénybevételével (saját
kapacitás hiányában);
a szervezeti egységek által megrendelt szállítási feladatok megszervezése és koordinálása
a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználásával;
gépjármű-biztosítás ügyintézése, üzemanyag-felhasználás nyilvántartása és elszámolása,
gépjármű menetlevelek nyilvántartása és ellenőrzése;
gépjárművekbe szerelt GPS-rendszer működtetése, felügyelete, ellenőrzése a rendszer
által biztosított lehetőségek szerint.

Beteg-, vér- és anyagszállítói Csoport feladatai




a szervezeti egységek által kért, a telephelyek közötti és telephelyen belüli előre ütemezett
és az eseti, sürgős szállítási feladatok, mint betegszállítás, vérszállítás, vizsgálatianyagszállítás, ételszállítás, textília-, anyag-, eszköz-, gép-, berendezés szállítás szabályozás
szerinti végrehajtása;
halott szállítási feladatok elvégzése.
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Karbantartói Csoport feladatai


a gépjárművek rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotának fenntartása, a
gépjárművek javításával, javíttatásával és karbantartásával kapcsolatos feladatok
elvégzése.
9.2.3.5. Élelmezési Osztály

Az Élelmezési Osztály fő feladata
Az Élelmezési Osztály fő feladata az intézmény betegeinek, alkalmazottainak, és egyéb
igénybevevőinek étkeztetése a vonatkozó jogszabályok betartásával, táplálkozás-élettani és
szakmai ismeretek felhasználásával, az érvényben lévő nyersanyagnorma szerinti
felhasználással.
Az Adminisztrációs Csoport feladata
Az Adminisztrációs Csoport feladata az ételkészítési tevékenység folyamatának
adminisztrációs előkészítése, a főzéshez, tálaláshoz és a napi elszámoláshoz szükséges
adminisztrációs folyamatok bonyolítása.
A Konyha feladatai
A Konyha feladata az ételek elkészítése a létszám és étlap szerint elkészített
nyersanyagkiszabásoknak megfelelő adagszámban és minőségben a tálalás időpontjára.
Az Élelmezési Raktár feladatai
Az Élelmezési Raktár feladata az élelmiszerraktározási tevékenység végzése a várható
létszám és az elkészített étlapoknak megfelelően.
9.2.3.6. Biztonsági Osztály
A Rendészeti Szolgálatok feladatai
 az intézmény rendészeti feladatainak megszervezése és irányítása, az intézmény
vagyonvédelmének (pénzkezelés, pénzszállítás) megszervezése, biztosítása a vonatkozó
jogszabályok, előírások, főigazgatói, gazdasági igazgatói utasítások alapján;
 kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal, továbbá az általuk hozott határozatok
végrehajtása és betartatása;
 az intézményi vagyonvédelem, valamint az intézményen belüli közrend és közbiztonság
fenntartása, gépjárművek ki-be léptetése, parkolása és az ezzel kapcsolatos díjak
beszedése;
 a betegellátást veszélyeztető vagy zavaró tevékenység elhárítása;
 a munkafegyelem betartása érdekében a munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése,
szúrópróbaszerűen (szondáztatás), vagy az adott szervezeti egység vezetőjének írásbeli,
szóbeli kérése alapján;
 a rendészeti feladatok és egyéb, a biztonságot érintő jogszabályok, főigazgatói és
gazdasági igazgatói utasítások betartása és betartatása;
 a portaszolgálat megszervezése és irányítása, a feladatok végrehajtásának és a
munkavégzésnek az ellenőrzése;
 a külső vállalkozók által üzemeltetett biztonsági szolgálat munkájának – megbízó általi –
ellenőrzése, munkájuk helyi irányítása;
 a szükséges jelentések, szakmai anyagok, beszámolók, jegyzőkönyvek elkészítése.
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9.2.3.7. Katasztrófavédelmi felelős
A katasztrófavédelmi felelős feladatai
 a katasztrófavédelmi tervek elkészítése és aktualizálása;
 a felügyeleti szervek által elrendelt oktatások, továbbképzések, gyakorlatok
megszervezése, lebonyolítása;
 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvényben és a 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendeletben, valamint egyéb
jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek teljesítése;
 adatszolgáltatások végzése felügyeleti szervek részére megkeresés esetén;
 katasztrófahelyzet, illetve katasztrófa szintet el nem érő rendkívüli esemény
bekövetkeztekor a vonatkozó tervek, jogszabályok betartása, betartatása, a vezetőség
munkájának segítése.
9.2.3.8. Munkavédelmi felelős
A munkavédelmi felelős feladatai
 az intézmény munkavédelmi feladatainak ellátása;
 a munkavédelmi szabályzatban foglaltak betartása, betartatása és ellenőrzése;
 az intézmény dolgozóinak szervezett oktatás keretén belül munkába állás előtti, továbbá
ismétlődő, időszakos munkavédelmi oktatása és annak visszakereshető dokumentálása;
 kapcsolattartás a munkavédelem területén tevékenykedő és ellenőrző hatóságokkal,
valamint ezen hatóságok által hozott határozatok végrehajtásának és betartásának
biztosítása;
 az időszakos és az éves beszámoló elkészítése az intézmény vezetése részére, illetve
minden olyan hatóság részére, amely azt igényli;
 a tevékenységgel kapcsolatos szabályzatok és intézményi belső utasítások elkészítése,
 a munkavédelmi előírások betartása, illetve betartatása;
 az intézmény területén a munkabiztonsági szemle megszervezése és lebonyolítása évente
egy alkalommal, a szemléről jegyzőkönyv elkészítése és szükség esetén intézkedés
megtétele;
 az intézményben bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálása, és jegyzőkönyv felvétele az
előírásoknak megfelelően;
 a foglalkozási betegségek kivizsgálásában való közreműködés;
 kapcsolattartás a kórházi munkavédelmi képviselőkkel és munkájuk segítése;
 a kórházi kockázatértékelés elkészítésében való tevékeny részvétel;
 a létesítmények, gépek, berendezések üzembe helyezési eljárásában való részvétel, ezek
véleményezése munkavédelmi szempontból az üzembe helyezéshez;
 az intézménynél beszerzendő védőeszközök körének, védelmi képességüknek ellenőrzése,
szükség esetén javaslattétel a szabályozás módosítására.
9.2.3.9. Tűzvédelmi felelős
A tűzvédelmi felelős feladatai
 a hatályos jogszabályoknak megfelelő tűzvédelmi utasítás elkészítése;
 a tűzvédelmi feladatok felmérése a társosztályok bevonásával és ennek ismeretében
szükség esetén új munkarend kialakítása;
 az intézmény területén szakmai tanácsadás nyújtása, javaslat tételével a megbízó segítése a
tűzoltó készülékek megrendelésében, valamint az ellenőrzések rendszeres figyelemmel
kísérése, szakterületén írásos javaslat készítése a szükséges javítások elvégeztetésére;
 a dolgozók tűzvédelmi oktatásának megszervezése, lebonyolítása;
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rendszeres tűzvédelmi ellenőrzés az intézmény területén és az esetleges hiányosságok,
szabálytalanságok megszüntetése;
 napi kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal, hatósági ellenőrzéskor az intézmény
képviselete.


9.2.4.

A gazdasági igazgató, a gazdasági igazgató általános helyettese, valamint a
pénzügyi helyettese alá tartozó szervezeti egység

9.2.4.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
A Pénzügyi és Számviteli Osztály fő feladatai
 a költségvetés összeállítása;
 az előirányzatokkal való gazdálkodás;
 a pénz- és bankszámlaforgalom, előirányzat felhasználási keretszámla forgalom
szabályszerű lebonyolítása;
 az értékesítés és a szolgáltatásnyújtás számlázása;
 az általános forgalmi adó elszámolása és bevallása;
 a könyvvezetési kötelezettség teljesítése;
 a főkönyvi számlák vezetése;
 a zárszámadás;
 pénzügyi és számviteli beszámolók, ad hoc jelentések készítése.
A Pénzügyi Csoport feladatai
 a költségvetés végrehajtásakor tett kötelezettségvállalásokról a kötelezettségvállaló
program kezelése;
 a pénz- és bankszámlaforgalommal, előirányzat felhasználási keretszámla forgalommal
kapcsolatos bizonylatok kiállítása, kezelése;
 a beérkező számlák iktatása a szállítói folyószámlákra, továbbítása az illetékes gazdálkodó
szervezeti egység részére;
 a leigazolt, bizonylatokkal felszerelt számla ellenőrzése, érvényesítése;
 az érvényesített, ellenjegyzett, utalványozott számlák összegének kiegyenlítése;
 a számlavezető pénzintézettől és a Magyar Államkincstártól beérkező anyag folyamatos,
naprakész feldolgozása;
 a folyószámla-egyeztetések előkészítése, bonyolítása, ezzel kapcsolatos ügyintézés;
 a készpénzforgalom bonyolítására a házipénztár működtetése (kórházi befizetések,
kifizetések, készpénzes számlák stb.) és ellenőrzése;
 érték- és készpénzletét kezelésére a letéti pénztárak működtetése, ellenőrzése;
 az intézményben működő egységek készpénzellátottságának biztosítása, bonyolítása;
 az értékesítés és a szolgáltatásnyújtás kiszámlázása,
 fizetési felszólítások, késedelmi kamatok kezelése, bonyolítása,
 áfa nyilvántartás vezetése, ellenőrzése;
 az adóbevallások határidőre történő elkészítése, bevallása, pénzügyi rendezése.
A Számviteli Csoport feladatai
 a főkönyvi számlák folyamatos, naprakész vezetése a számvitelre vonatkozó jogszabályok
és a belső szabályozás előírásainak megfelelően;
 a számviteli feldolgozásra érkező anyag ellenőrzése a költségvetési és pénzügyi
bizonylatok könyvelési kontírozása és rögzítése;
 a főkönyvi számlákra könyvelt tételek analitikus nyilvántartásokkal történő egyeztetése a
számviteli szabályzat előírásai szerint;
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a költségvetés teljesítéséről éves beszámoló készítése az érvényes jogszabályoknak
megfelelően;
 negyedéves mérlegjelentés elkészítése;
 időközi költségvetési jelentés készítése a felügyeleti szerv rendelkezései alapján.


9.2.5.

A gazdasági igazgató, a gazdasági igazgató általános helyettese, valamint a
műszaki helyettese alá tartozó szervezeti egységek

9.2.5.1. Műszaki Osztály
A Műszaki Osztály főbb feladatai
 az intézmény folyamatos, biztonságos és hatékony üzemeltetése, fejlesztések
kezdeményezése, a tulajdonosi fejlesztések esetében az üzemeltetői jelenlét és felügyelet
biztosítása;
 az intézmény működéséhez szükséges üzemfenntartási, karbantartási, felújítási, fejlesztési,
beruházási, tervezési, üzembe helyezési, adatszolgáltatási, műszaki-ellenőrzési, ingatlannyilvántartási, valamint egyéb, a területhez tartozó adminisztrációs feladatok szervezése és
végrehajtása;
 az intézmény folyamatos, gazdaságos és zavartalan energiaellátásához szükséges feltételek
biztosítása;
 az intézmény vagyonbiztosítással kapcsolatos ügyintézési feladatainak végrehajtása.
Az Előkészítési és Nyilvántartási Csoport feladatai














munkaigénylő lapok havi és időszakos elszámolások készítése;
számlák felülvizsgálata, nyilvántartása, keretgazdálkodás - keretfigyelés, keretkarbantartás;
a kataszteri napló, az ingatlan vagyon és ingatlantartozékok állapotában és mennyiségében
bekövetkezett változások és a tárgyi eszközök fenntartó által meghatározott nyilvántartása;
fenntartói adatszolgáltatások készítése;
az osztályos adminisztrációs feladatok végzése;
a szerződések ellenőrzése, a szolgáltatásokra vonatkozó költségvetési terv készítése,
a felújítással, fejlesztéssel és karbantartással kapcsolatos alleltári egységek igényeinek
begyűjtése, összesítése, döntésre való előkészítése, feldolgozása, szakmai programok
készítése, kidolgozása, az éves fejlesztési-felújítási-karbantartási tervek, kapcsolódó
beszámolók készítése;
nagyobb volumenű, vagy összetett, több szakmát és komplex organizációt igénylő
karbantartások külső kivitelezővel való elvégeztetésének (külön szabályozott) teljes körű
előkészítése az Épület-fenntartási Csoport által adott specifikációk felhasználásával;
külső tervező és kivitelező vállalkozók munkájával kapcsolatos eljárások,
szerződéskötések előkészítése, teljes körű ügyintézése, ellenőrzése, szükség esetén
hatósági és szolgáltatói engedélyek beszerzésében való közreműködés;
az általános és eseti szakmai előírások érvényesítésének ellenőrzése az előkészítés,
tervezés és a számlázás vonatkozásában.

Az Épület-fenntartási Csoport feladatai
az intézmény és telephelyei épületállományának, az épületgépészeti eszközeinek,
villamoshálózatai és annak berendezéseinek, nagy értékű gazdasági és műszaki gépeinek
folyamatos felügyelete, üzemeltetése, karbantartása, a hibaelhárítás azonnali
megszervezése és végrehajtása (a gépjárművek kivételével);
 a műszaki ügyeleti és készenléti szolgálat megszervezése, ellátása;
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az általános, munkaigénylő lapokon érkező karbantartási munkákon felül a kisebb belső
felújítások és átalakítások végrehajtása;
az orvosi gázellátó rendszer felügyelete, karbantartási feladatok elvégeztetése;
a palackos orvosi gázok állandó készletben tartása és osztályokra való eljuttatása külön
megrendelés alapján, a központi oxigénellátó hálózatra csatlakoztatott tartály felügyelete,
töltésének rendelése a Gyógyszertár részére való havi jelentési kötelezettséggel;
a hatóságilag előírt tűz- és munkavédelmi feladatok (szabványossági, érintésvédelmi,
felvonó ellenőrzési-karbantartási, biztonságtechnikai stb.) elvégeztetése;
külső kivitelezők, belső karbantartók munkájának technikai előkészítése,
anyagkigyűjtések, specifikációk készítése;
külső tervező és kivitelező vállalkozók munkájával kapcsolatos eljárások,
szerződéskötések előkészítéséhez adatszolgáltatás biztosítása az Előkészítési és
Nyilvántartási Csoport számára, szükség esetén a hatósági és szolgáltatói engedélyek
beszerzésében való közreműködés;
a külső és saját kivitelezésben végzett munkák műszaki előkészítése, a külső kivitelezővel
végeztetett beruházások, felújítások, rekonstrukciók, a belső karbantartások és egyéb
munkák műszaki ellenőrzése;
az általános és eseti szakmai előírások érvényesítésének ellenőrzése a tervezés, a
kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel, az üzembe helyezés vonatkozásában;
az esetlegesen bekövetkező biztosítási események műszaki vonatkozásainak végrehajtása,
dokumentálása, a káresemények bejelentése, szakértői szemléken történő részvétel;
adatok, információk biztosítása a fenntartói adatszolgáltatások készítéséhez;
keretgazdálkodási feladatok ellátása.

Az Energetikai Csoport feladatai
 adatok szolgáltatása, részvétel az intézmény rövid, közép-, és hosszú távú fejlesztési
tervének elkészítésében, ehhez energetikai szempontból adatszolgáltatás készítése,
egyeztetése és jóváhagyás után részvétel a végrehajtásban és ellenőrzésben;
 az intézmény által beszerzésre váró gépek, berendezések energetikai szempontból való
felülvizsgálata, véleményezése, javaslattétel energiatakarékos, illetve költségkímélő
megoldásokra;
 a szükséges energiahordozók mennyiségi és minőségi biztosítása, az energiaköltségek
alakulásának figyelemmel kísérése, az energia vételezési szerződések előkészítése,
módosítása, az ehhez szükséges eljárások lefolytatása, végrehajtása és ellenőrzése a
takarékos gazdálkodásnak megfelelően, az energiafelhasználási adatok nyilvántartása, a
beérkező számlák nyilvántartása, ellenőrzése, igazolása, az esetleges reklamációk
ügyintézése;
 a negyedéves, éves energia beszámolók elkészítése;
 az energiaellátó rendszer zavartalan működésének biztosítása, az energia átalakító
berendezések folyamatos tervszerű karbantartása, javítása, a munkák teljes körű
bonyolítása, a szükséges hatósági eljárások lefolytatása;
 külső
kivitelezők, belső karbantartók munkájának technikai előkészítése,
anyagkigyűjtések, specifikációk készítése;
 külső
tervező és kivitelező vállalkozók munkájával kapcsolatos eljárások,
szerződéskötések előkészítéséhez adatszolgáltatás biztosítása az Előkészítési és
Nyilvántartási Csoport számára, szükség esetén a hatósági és szolgáltatói engedélyek
beszerzésében való közreműködés;
 a felesleges, használaton kívüli eszközök feltárása és selejtezése vagy hasznosítása;
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folyamatos kapcsolattartás a külső energia szolgáltatókkal, a havi elszámolások
elkészítése, továbbszámlázások elszámolási alapadatainak szolgáltatása a Pénzügyi és
Számviteli Osztály részére;
 az épületek hőellátási rendszereinek felügyelete, valamint a szükséges karbantartási és
javítási feladatok elvégeztetése;
 adatok, információk biztosítása a fenntartói adatszolgáltatások készítéséhez.


A Műszaki Anyagellátási és Raktározási Csoport feladatai
a karbantartó műszaki személyzet anyagokkal való ellátásának biztosítása, anyagbeszerzés;
a raktári készlet kezelése;
a raktári analitika, jelentési és beszámolási kötelezettségek teljesítése;
keretgazdálkodási feladatok ellátása;
az éves fejlesztési-felújítási-karbantartási tervek, kapcsolódó beszámolók készítéséhez
adatszolgáltatás biztosítása az Előkészítési és Nyilvántartási Csoport számára;
 adatok, információk biztosítása a fenntartói adatszolgáltatások készítéséhez.






9.2.5.2. Orvosi Gép- Műszergazdálkodási Osztály
Az Orvosi Gép- Műszergazdálkodási Osztály feladatai
















gazdálkodás az orvosi berendezések, nagy- és kisértékű gépek, műszerek és ezek
tartozékai, kézi műszerek és a felsoroltak működtetéséhez szükséges karbantartási, javítási
anyagok alkatrészek állományával;
az osztályok, alleltári egységek igényeinek gyűjtése, összesítése, feldolgozása,
lehetőségek, irányelvek szerinti tervezése, döntésre való előkészítéshez háttéranyagok
készítése;
éves munkatervek készítése - beszerzés és karbantartás -, kapcsolódó beszámolók
készítése;
az Orvosi Gép- Műszergazdálkodási Osztály hatáskörére vonatkozóan megkötött javítási,
karbantartási, bérleti, üzemeltetési és egyéb szolgáltatási szerződések naprakész
nyilvántartása, követése, szükség szerint javaslat az aktualizálásra;
a gép-műszer állomány folyamatos ellenőrzése mind saját, mind idegen tulajdonú
eszközöknél, berendezéseknél, szükség esetén javaslat az aktualizálásra;
munkaigénylő lapon leadott igény alapján javítás vagy javíttatás saját műhelyben vagy
külső szervíz igénybevételével, orvosi gép-műszer, gázellátó rendszerhez csatlakoztatható
készülékek, nővérhívó rendszerek vonatkozásában;
javítási anyagok, alkatrészek, készüléktartozékok beszerzése, raktározása, készletek
fogyásának követése;
orvosi berendezések, készülékek és gépek üzembe helyezésének, előkészítése,
lebonyolítása, nyilvántartásba vétele garanciális idő figyelemmel kísérése;
az orvosi eszközállomány raktározása, nyilvántartásainak vezetése, a felesleges készletek
hasznosítására, értékesítésére javaslat tétel;
selejtezéshez szükséges szakvélemények beszerzése, a selejtezésre kijelölt eszközökről;
javaslat a használatból kieső eszközök szükség szerinti pótlására;
időszakos felülvizsgálatra kötelezett berendezések nyilvántartása, az éves felülvizsgálati
terv elkészítése vizsgálati jegyzőkönyvek gépcsoportonkénti tárolása.
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AZ ÁPOLÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE

10.1. A MUNKAVÉGZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Az ápolási és finanszírozási szakterületek szervezeti egységeinek fő célja az intézmény
ápolási és finanszírozási szakmai tevékenységének biztosítása.
Az ápolási és finanszírozási szakterületek szervezeti vezetője az ápolási és finanszírozási
igazgató, aki:
 közvetlenül irányítja és ellenőrzi a finanszírozási osztályvezető, az ápolási igazgatóhelyettes, az ápolási és oktatási koordinátor, a telephelyi vezető ápolók tevékenységét,
munkájukhoz iránymutatást ad, azokkal kapcsolatban intézkedéseket hoz;
 a finanszírozási osztályvezetőn keresztül gyakorolja a Finanszírozási Osztály feladatainak
irányítását, ellenőrzését;
 az ápolási igazgató-helyettes, az ápolási és oktatási koordinátor, valamint a telephelyi
vezető ápolók tevékenységén keresztül gyakorolja az ápolási szakfeladat teljesítésében
részt vevő szervezeti egységek, szolgálatok feladatainak irányítását, ellenőrzését.
A szakdolgozók kötelességei és jogai
Minden szakdolgozó a foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül köteles:
 a 3.1.1. pontban foglalt kötelességeket és jogokat betartani;
 tevékenységét az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai
követelmények keretei között, az etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és
lelkiismerete szerint a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott
szinten, szakmai kompetenciájának megfelelően végezni;
 hivatása gyakorlása során a betegek iránti elkötelezettséget tanúsítani, és a beteg érdekeit
kiemelten védeni;
 szakmai tevékenységét a beteg személyiségének, méltóságának és jogainak tiszteletben
tartásával, életkorának, valamint önrendelkezésének figyelembe vétele mellett gyakorolni;
 a szakmai tevékenységét a közvetlen felettes(ek) (a jog- és szakmai szabályoknak
megfelelő) utasításainak figyelembe vételével végezni.
A szakdolgozó jogai a munka törvénykönyvében, közalkalmazotti törvényben és a kollektív
szerződésben vannak szabályozva.
10.1.1. Ápolásvezetői készenléti ügyeleti rend
Az ügyelet időtartama:
 hétköznap 16 órától a következő nap reggel 8 óráig;
 hétvégén, munkaszüneti napon és ünnepnap reggel 8 órától következő reggel 8 óráig.
A Főigazgatói Titkárság a rendészeten, a telefonközpontban, az I. portán valamint minden heti
körlevélben teszi közzé az ápolásvezetői készenléti ügyeletesek névsorát értesítés és a
szükséges intézkedések esetére.
10.2. AZ ÁPOLÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

10.2.1. Titkárság
A Titkárság feladatai:
Általános feladata az ápolási és finanszírozási igazgató munkájának teljes körű támogatása,
ezen belül különösen:
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az ápolási és finanszírozási igazgató napi, heti programjainak szervezése, vezetése;
az ápolási és finanszírozási igazgató külső- és belső munkakapcsolatai folyamatosságának
biztosítása, folyamatos tájékoztatása;
 értekezletek összehívása, résztvevők kiértesítése;
 értekezleteken jegyzőkönyv vezetése, emlékeztetők megírása, kiküldése.



10.2.2. Finanszírozási Osztály
A Finanszírozási Osztály feladatai:
 az intézmény finanszírozási szerződésében foglalt adatok folyamatos karbantartása és a
változások jelentése;
 a havi finanszírozási teljesítményjelentéshez szükséges adatok összegyűjtése, valamint
azok tartalmi és formai ellenőrzése;
 a havi finanszírozási teljesítményjelentések elkészítése és továbbítása;
 a teljesítményadatokkal kapcsolatos statisztikai kimutatások elkészítése;
 a visszaigazolt teljesítmények ellenőrzése, a hibák javítása/kapcsolódó adatkérés előkészítő
adminisztráció, kapcsolódó számlázási előkészítő adminisztráció,
 az intézményi várólista és betegfogadási lista vezetésével kapcsolatos feladatok
támogatása;
 a központi implantátumregiszter, Nemzeti Protézis Regiszter intézményi működésének
támogatása;
 a tételes finanszírozású gyógyszer felhasználás- jelentésének elkészítése, továbbítása a
NEAK felé;
 méltányossági eljárás keretében engedélyezett eszközök, gyógyszerek, eljárások
finanszírozási elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása;
 a folyamatos konzultációs lehetőség biztosítása a teljesítményadatok vonatkozásában az
érintett szervezeti egységekkel;
 a külföldi betegek ellátásával kapcsolatos finanszírozás-szakmai segítségnyújtás az
intézmény szervezeti egységei részére;
 az intézményi finanszírozáshoz kötődő statisztikai jelentések előkészítése, elvégzése;
 munkakapcsolat
tartása az intézmény szervezeti egységeivel, a szakmai
társintézményekkel, a NEAK-kal, a népegészségügyi szakigazgatási szervvel;
 a KVIK program finanszírozási alrendszer finanszírozási adatokkal történő feltöltése;
 az Egészségügyi Dokumentációs Iroda működésének szakmai felügyelete.
10.2.2.1. Egészségügyi Dokumentációs Iroda
Feladata a betegek egészségügyi dokumentációinak tárolása, az előírt tárolási időt követően
selejtezése, a tudományos előadásokhoz, ellenőrzésekhez, beteg kérésére, ill. hatóság kérésére
az egészségügyi dokumentációk kiadása.
ÁPOLÁSI ÉS OKTATÁSI KOORDINÁTOR KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

10.3. AZ

10.3.1. Központi Dietetikai Szolgálat
A Központi Dietetikai Szolgálat feladatai:
 gondoskodik a betegélelmezés megszervezéséről és ellenőrzéséről;
 gondoskodik a betegétkeztetés higiénés feltételeinek biztosításáról;

gondoskodik arendszeres diétás szaktanácsadói hálózat kialakításáról és annak
folyamatos működtetéséről.
A dokumentum kódja: SZ-01
File név: SZ-01
Változat száma: 14

Oldal: 84/99
Hatálybalépés időpontja: 2019.04.05.

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

SZ-01

10.3.2. Központi Gyógytorna Szolgálat
A Központi Gyógytorna Szolgálat feladatai:

gondoskodik a betegek mobilizálásáról, átmenetileg vagy tartósan gyengült
mozgásfunkcióinak erősítéséről, a hiányzó mozgásfunkcióinak pótlásáról vagy
helyreállításáról.
10.3.3. Központi Szociális Szolgálat
A Központi Szociális Szolgálat feladatai:

szervezi a közvetlen segítségnyújtást a gyógyulást, illetve a kórházból történő távozást
akadályozó szociális problémák esetén;

felügyeli az ellátandók életkorából, állapotából vagy bizonyos betegségéből, illetve
szociális helyzetéből adódó – a gyógyító munkához szervesen kapcsolódó – gondozást.
10.3.4. Szakdolgozói Oktatási és Továbbképzési Iroda
A Szakdolgozói Oktatási és Továbbképzési Iroda feladatai:
 szervezi és felügyeli a szakdolgozók képzési, továbbképzési, gyakorlati oktatási
tevékenységét;

közreműködik az intézményi akkreditációs folyamat szervezésében, irányításában és
felügyeletében;

közreműködik az intézmény szakdolgozóinak éves képzési, továbbképzési tervének
elkészítésében, megvalósításában;

gondoskodik a szakdolgozói tanulmányi szerződések előkészítéséről, nyilvántartásáról,
nyomon követéséről;

gondoskodik az oktatási intézményekkel kötendő - szakdolgozókat érintő együttműködési megállapodások előkészítéséről, nyilvántartásáról, felülvizsgálatáról;

gondoskodik az oktatási intézményekkel megkötött - szakdolgozókat érintő együttműködési megállapodások alapján végzett oktatás szervezéséről, koordinálja a
szakmai gyakorlatra érkező hallgatók szakmai munkáját, kötelező oktatásainak
megszervezését;

figyelemmel kíséri az intézményi szakdolgozók működési nyilvántartásának
érvényességét és helyességét, segítséget nyújt az ezzel kapcsolatos adminisztrációs
feladatokban.
10.4. A

TELEPHELYI
VEZETŐ
ÁPOLÓK
MUNKATÁRSAK/SZERVEZETI EGYSÉGEK

ÁLTAL

KÖZVETLENÜL

IRÁNYÍTOTT

10.4.1. Vezető ápoló/vezető (szak)asszisztens
A vezető ápolót/vezető (szak)asszisztenst az ápolási és finanszírozási igazgató bízza meg,
feladatait az ápolási és finanszírozási igazgató és a telephelyi vezető ápoló szakmai irányítása
alatt végzi.
A vezető ápoló/vezető (szak)asszisztens feladatai:

az általa irányított személyzet esetében közvetlen felettesként a szervezeti egységben
folyó színvonalas ápolásszakmai munka megszervezése, vezetése, ellenőrzése, szükség
szerinti végzése;
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irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe rendelt egészségügyi szakdolgozók, a betegellátás
területén dolgozó adminisztratív dolgozók, takarítók és a kisegítő személyzet munkáját;
meghatározza a hatáskörébe tartozó beosztott dolgozók munkaidő beosztását;
elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a hatáskörébe tartozó dolgozók munkaköri leírását,
és ellenőrzi az abban foglaltak betartását;
gondoskodik a hatáskörébe tartozó szakdolgozók képzéséről, továbbképzéséről;
illetékességi területén gondoskodik a minőségirányítási rendszer működésének helyi
adaptálásáról, az intézményi szabályozások alkalmazásáról, a szakmaspecifikus
protokollok elkészítéséről és a gyakorlatban való bevezetéséről;
gondoskodik a szervezeti egység zavartalan gyógyszer/vegyszer/reagens ellátásáról, azok
szakszerű tárolásáról, a lejárati idők ellenőrzéséről az erre a feladatra kijelölt felelős
orvossal együtt;
gondoskodik a működéshez szükséges szakmai anyagok, irodaszerek, tisztítószerek
igényléséről a gazdálkodás szabályainak betartásával;
felügyeli a szervezeti egység leltárának kezelését;
ellenőrzi:
– a munkaterületét érintő hatályos jogszabályok és szakma előírások betartását,
– a kapott orvosi utasítások végrehajtását,
– a tisztaságot és rendet,
– a dolgozók etikai magatartását;
– az anyagok takarékos felhasználását;
– az előírt védőruhák viselését;
– az előírt dokumentációk vezetésének szakszerűségét;
– a betegek értékeinek szabályszerű kezelését.
10.4.2. Telephelyi Takarító Szolgálat

A Telephelyi Takarító Szolgálat feladatai:
 az intézmény nem külső vállalkozó(k) által takarított helyiségeinek tisztántartása, az
előírt fertőtlenítő takarítások elvégzése a vonatkozó intézményi szabályozás előírásai és a
szolgálatvezető irányítása alapján;
10.4.3. Endoszkópos Szakasszisztensi Szolgálat
Az Endoszkópos Szakasszisztensi Szolgálat feladatai:
 a Gasztroenterológiai Szakambulanciák tevékenységéhez kapcsolódó (szak)asszisztensi
feladatok ellátása.
10.4.4. Műtős Szakdolgozói Szolgálat
A Műtős Szakdolgozói Szolgálat feladatai:

a Szent István és Szent László telephelyeken, valamennyi műtőegységben, és valamennyi
műtéti tevékenységet végző osztályon a műtős (szak)asszisztensi és műtőssegédi
feladatok ellátása.
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10.5. A BETEG ÁPOLÁSA
10.5.1. Az ápolási tevékenység
Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek célja az
egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának
stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése.
Az ápolás:
 a beteg azon tevékenységének segítésére irányul, amely elvégzésére a beteg egészségi
állapota miatt önállóan képtelen;
 a beteg önellátó képességének javítását, a betegség okozta fájdalom csökkentését és a
szenvedés enyhítését célozza;
 a kezelőorvos által elrendelt terápiás tervben rögzített célok megvalósítását és az előírt
beavatkozások végrehajtását szolgálja. Az ápolási és finanszírozási igazgató az ápolási
igazgató-helyettes, az ápolási és oktatási koordinátor, és a telephelyi vezető ápolók útján
irányítja, szervezi az intézményben folyó ápolási-, és (szak)asszisztensi munkát, a
dietetikai, a gyógytorna, a szociális munka tevékenységet, a szakdolgozók oktatási és
továbbképzési, a közalkalmazott takarítók, valamint a Decubitus-team tevékenységét.
Az osztályon történő ápolási munka közvetlen irányítója, ellenőrzője és összehangolója a
vezető ápoló.
Az ápolási tevékenységet különböző szintű szakképesítéssel rendelkező ápolók, a tanulmányi
gyakorlatukat teljesítő tanuló ápolók, és ápolási munkát közvetlenül segítők végzik.
Az ápolási személyzet feladata:
 az ápolásra vagy gondozásra szoruló egyén szükségleteinek felmérése, a szükséges ápolás
megtervezése, elvégzése, értékelése és ellenőrzése, valamint az ápolási dokumentáció
vezetése;
 az ápolási személyzet közreműködik az orvos által készített vizsgálati és kezelési terv
végrehajtásában.
Az ápolási tevékenység részletes szabályait az SZ-54 Ápolási ellátás rendjének szabályzata
és az egyéb intézményi szabályozó dokumentumok rögzítik.
10.5.2. Az ápolási egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje
A kórházba felvett minden betegről az osztályos ápoló a DPC teljes területére vonatkozó
egységes ápolási dokumentációt vezet. Az ápolási dokumentáció tartalmával kapcsolatos
általános követelményeket – a szakma szabályaival összhangban – az e célból létrehozott
munkacsoport határozza meg és az ápolási és finanszírozási igazgató hagyja jóvá. Az
osztályos speciális tartalom meghatározásáért a vezető ápoló felelős, jóváhagyó az ápolási és
finanszírozási igazgató.
A beteg távozása esetén - az orvosi zárójelentés önálló fejezeteként - rövid ápolásszakmai
összefoglaló készül.
Fentieken túl, a betegellátást végző központi szolgálatok is vezetnek szakmaspecifikus
dokumentációt.
A jelen pontban említett dokumentációk vezetésének részletes szabályait SZ-62 Az
egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje intézményi szabályzat rögzíti.
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A STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE

11.1. A STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE
A stratégiai irányítás szervezeti vezetője a stratégiai igazgató, aki:
 közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Stratégiai Igazgatóság, valamint a Pályázati és
Koordinációs Iroda munkáját, munkájához iránymutatást ad, azokkal kapcsolatban
intézkedéseket hoz.
A Pályázati és Koordinációs Iroda feladatainak és jogállásának részletezése a Stratégiai
Igazgatóság egységszintű működési szabályzatában és az érvényes munkaköri leírásokban
találhatóak.
11.2. A STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGÉNEK FELADATAI
11.2.1. A stratégiai igazgató titkársága
A stratégiai igazgatói titkárság általános feladata a stratégiai igazgató munkájának teljes körű
támogatása, ezen belül különösen:
 a stratégiai igazgató napi, heti programjainak szervezése, vezetése;
 a stratégiai igazgató külső- és belső munkakapcsolatai folyamatosságának biztosítása,
folyamatos tájékoztatása;
 értekezletek összehívása, résztvevők kiértesítése;
 értekezleteken jegyzőkönyv vezetése, emlékeztetők megírása, kiküldése;
 a study koordinátor munkatársak munkájának támogatása.
A stratégiai igazgatóság működési rendjét egységszintű működési szabályzat rögzíti.
Pályázati és Koordinációs Iroda feladatai
A Pályázati és Koordinációs Iroda feladata:
 a hazai és a nemzetközi pályázati felhívások figyelemmel kísérése és azok, valamint a
kórházba érkező pályázati felhívások közzététele;
 a kórház tudományos stratégiájának megfelelően az érintett szakterületek vezetőinek
tájékoztatása a pályázati lehetőségekről;
 a központilag továbbítandó pályázatok esetében (a pályázati szándék felismerése), az
érintettek közötti egyeztetés, a pályázatok összegyűjtése, továbbítása;
 intézményi szintű nyilatkozatok, igazolások, aláírási címpéldányok biztosítása a pályázó
számára;
 a kórházra vonatkozó azonosító adatoknak a pályázó számára történő rendelkezésre
bocsátása;
 pályázati tanácsadás; a szükséges adatszolgáltatás, megfelelő szintű ellenjegyzés esetén a
hiánytalanul összeállított pályázatok cégszerű aláírásra történő előkészítése, az aláírt
pályázatok érintettek részére történő eljuttatása;
 közreműködés a nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek előkészítésében;
 a pályázati szerződések, valamint azok dokumentációinak nyilvántartása, kezelése;
 a pályázati elszámolások, beszámolók, szakmai dokumentációk elkészítése az érintett
kutatókkal együttműködve;
 pályázatok pénzügyi kontrolljának végzése, azokról beszámoló készítése a kórház vezetése
számára.
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A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó tudományos, kutatási pályázatok tekintetében
együttműködés a Kontrolling és Közbeszerzési Igazgatóság szervezeti egységeként
működő Közbeszerzési Irodával.

12.

A KONTROLLING ÉS KÖZBESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI
RENDJE

12.1. A KONTROLLING ÉS KÖZBESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE
A kontrolling és közbeszerzési irányítás szervezeti vezetője a kontrolling és közbeszerzési
igazgató, aki:
 közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Kontrolling és Közbeszerzési Igazgatóság, valamint az
osztályvezetők útján a Kontrolling Osztály és a Közbeszerzési Osztály munkáját, azzal
kapcsolatban intézkedéseket, döntéseket hoz.
A Kontrolling Osztály és a Közbeszerzési Osztály feladatainak és jogállásának részletezése a
Kontrolling és Közbeszerzési Igazgatóság egységszintű működési szabályzatában és az
érvényes munkaköri leírásokban találhatóak.
KONTROLLING ÉS KÖZBESZERZÉSI
FELADATAI

12.2. A

IGAZGATÓSÁG

SZERVEZETI EGYSÉGEINEK

12.2.1. A kontrolling és közbeszerzési igazgató titkársága
A kontrolling és közbeszerzési igazgatói titkárság általános feladata a kontrolling és
közbeszerzési igazgató munkájának teljes körű támogatása, ezen belül különösen:
 a kontrolling és közbeszerzési igazgató napi, heti programjainak szervezése, vezetése;
 a kontrolling és közbeszerzési igazgató külső és belső munkakapcsolatai
folyamatosságának biztosítása, folyamatos tájékoztatása;
 értekezletek összehívása, résztvevők kiértesítése;
 értekezleteken jegyzőkönyv vezetése, emlékeztetők megírása, kiküldése.
A kontrolling és közbeszerzési igazgatóság működési rendjét egységszintű működési
szabályzat rögzíti.
12.2.2. A Kontrolling Osztály feladatai










a kontrolling program kezelése, finanszírozási és költség-adatokkal havi rendszerességgel
történő feltöltése, továbbá az adatok folyamatos ellenőrzése;
kapcsolattartás az intézmény minden önálló szervezeti egységével és folyamatos
adatgyűjtés;
belső szolgáltatások minél pontosabb felosztásának folyamatos ellenőrzése;
kapcsolattartás és közös feladatvégzés a kontrolling programot üzemeltető külső céggel;
intézményi, osztályos és önálló egységenkénti kontrolling kimutatások készítése havi,
negyedéves és éves rendszerességgel;
a gazdaságosság és eredményesség javítása érdekében elemzés készítése és javaslattétel
negyedévenként, illetőleg célzottan alkalomszerűen;
a kontrolling tevékenységgel kapcsolatos adatok szolgáltatása az intézmény egészére
vonatkoztatva a főigazgató, valamint az igazgatóságok vezetői, osztályok esetében az
érintett szervezeti egység tekintetében az osztályvezetők számára;
javaslattétel gyógyszer és szakmai anyag keretek meghatározásához.
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12.2.3. A Közbeszerzési Osztály feladatai













A közbeszerzési törvény előírásai alapján az intézményre háruló közbeszerzési feladatok
ellátása a közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerint.
A közbeszerzések tervezésének előkészítése, koordinálása, a mindenkor hatályos
jogszabályok előírásai szerint.
A belső eljárási rend szerint kezdeményezett közbeszerzések előkészítése, az anyagok
közbeszerzés-szakmai véleményezése, valamint az intézmény hatáskörébe tartozó
közbeszerzési eljárások határidőben történő lefolytatása, szükség esetén külső partner
bevonásával.
Kapcsolattartás, együttműködés intézményen belüli és kívüli partnerekkel a közbeszerzési
eljárások lebonyolításában.
Az iroda részére átadott szerződések közbeszerzés-szakmai véleményezése.
A kontrolling és közbeszerzési igazgató által meghatározott egyéb közbeszerzési feladatok
ellátása, koordináció csoportos közbeszerzések lebonyolításában.
Az intézmény által megpályázni kívánt - közbeszerzési területet érintő - pályázati
lehetőségek előkészítése és az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása.
A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó tudományos, kutatási pályázatok tekintetében
együttműködés a Stratégiai Igazgatóság szervezeti egységeként működő Pályázati és
Koordinációs Irodával.
Az intézmény működésével kapcsolatba hozható - közbeszerzési területet érintő pályázatok figyelése, a pályázatok előkészítésének koordinálása.
Éves - közbeszerzési területet érintő - statisztikai összegzés elkészítése.

13.

AZ INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE

13.1. AZ INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE
Az informatikai irányítás szervezeti vezetője az informatikai igazgató, aki:
 közvetlenül irányítja és ellenőrzi az Informatikai Igazgatóság, valamint az osztályvezetők
útján az IT Biztonsági Osztály, az Infrastruktúra Üzemeltetés Osztály, az Alkalmazás
Üzemeltetés Osztály és az Informatikai Fejlesztési Osztály munkáját, azzal kapcsolatban
intézkedéseket, döntéseket hoz.
A IT Biztonsági Osztály, az Infrastruktúra Üzemeltetés Osztály, az Alkalmazás Üzemeltetés
Osztály és az Informatikai Fejlesztési Osztály feladatainak és jogállásának részletezése az
Informatikai Igazgatóság egységszintű működési szabályzatában és az érvényes munkaköri
leírásokban találhatóak.
13.2. AZ INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI
13.2.1. Az Informatikai Igazgató titkársága
Az informatikai igazgatói titkárság általános feladata az informatikai igazgató munkájának
teljes körű támogatása, ezen belül különösen:
 az informatikai igazgató napi, heti programjainak szervezése, vezetése;
 az informatikai igazgató külső és belső munkakapcsolatai folyamatosságának
biztosítása, folyamatos tájékoztatása;
 értekezletek összehívása, résztvevők kiértesítése;
 értekezleteken jegyzőkönyv vezetése, emlékeztetők megírása, kiküldése;
 kapcsolattartás a DPC szervezeti egységeivel;
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 levelezés lebonyolítása;
 az Informatikai Igazgatóságot érintő valamennyi szerződés nyilvántartása, szerződések
koordinációra való előkészítése;
 az informatikai beszerzések lebonyolítása, iktatása, humán folyamatok támogatása,
számla befogadás előkészítése.
Az Informatikai Igazgatóság Titkársága működési rendjét az Igazgatóság egységszintű
működési szabályzata rögzíti.
13.2.2. Az IT Biztonsági Osztály (SOC – Security Operation Center) feladatai












Központi vírusirtó eszközök és azokhoz kapcsolódó adatbázisok, és segéd-alkalmazások
beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése.
Jogosultságok ellenőrzése, adatforgalom figyelése, adat kommunikáció külső cégekkel,
jogosulatlan hozzáférés megelőzése-észlelése-elháritása;
az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet szerint biztosítja a jogszabályban
meghatározott követelmények teljesülését;
biztonsági szint felügyelete;
az IT- biztonsági szabályzat kiadása;
információbiztonsági ismeretek, -szint tartása;
biztonságtechnikai kockázatelemzések, ellenőrzések, auditok le folytatása;
események nyomonkövetése;
az eseményekre hatékony reakció adása;
alvállalkozók biztonságtechnikai szempontból történő bevonásának véleményezése;
a DPC-nek az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú GDPR (General Data
Protection Regulation) rendelete alapján való működésének a biztosítása.
13.2.3. A Infrastruktúra Üzemeltetés Osztály feladatai

Szerver és hálózat üzemeltető csoport









A kórház IT hálózatának karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése.
A kórház tulajdonában, vagy használatában levő aktív hálózati eszközök: routerek,
switchek, bridgek, hubok, repeaterek karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése.
Központi hálózat felügyeleti eszközök és ahhoz kapcsolódó adatbázisok, és segédalkalmazások beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése.
Telefon, internet, routerek, telefonközpontok, IP telefonok, videó konferencia biztosítása.
Virtuális- szerverek, tárhelyek, valamint hálózatok karbantartása, kezelése (Virtuális
gépek létrehozása, kezelése, erőforrások hozzárendelése, jogosultságok kiosztása,
kezelése).
Szerverek operációs rendszerek, adatbázisok, és azok beállításainak karbantartása,
fejlesztése, üzemeltetése, virtualizáció réteg felett.
Központi levelező rendszer és ahhoz kapcsolódó adatbázisok, és segéd-alkalmazások
beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése.
A jogosultságok kiadásának és visszavételének a rendszerének (belépési kódok, email
kiosztás, tárterület kiosztás, irodai csomag, vírusirtó stb.) üzemeltetése.
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Kliens oldali infrastruktúrát üzemeltető csoport










A kórház tulajdonában vagy használatában levő PC hardverek, kapcsolódó egységek
(monitor, billentyűzet, egér, adapter kártyák, stb.) karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése
A kórház tulajdonában lévő printerek üzemeltetése.
A kórház tulajdonában vagy használatában levő PC operációs rendszerek,
irodaalkalmazások és azok beállításainak karbantartása, fejlesztése, üzemeltetése.
Az oktatás technikai támogatása (projektorok üzemeltetése, kölcsönzése, termek
hangosítása, videofelvételek készítése, videokonferenciák előkészítése).
A kórház épületén belüli rendezvények technikai támogatása.
Ügyfélszolgálat - Forró Drót telefonügyelet fenntartása, hibabejelentések naplózása,
hibák megoldásának követése.
Alkalmazói programokhoz szükséges alapszintű support.
Intranetes tájékoztató anyagok készítése, körlevelek készítése.
7/24 órás helyszíni ügyelet biztosítása.

Telekommunikáció, beléptető rendszer adminisztráció csoport






Mobil hangalapú szolgáltatások kezelése.
Mobil adatszolgáltatás kezelése.
Telefonkönyv aktualizálása és karbantartása.
Beléptető rendszer adminisztráció.
Jogosultságok kiadása, visszavétele.

Raktározási csoport







Informatikai eszközök bevételezése, nyilvántartása.
Informatikai eszközök kiadása, bizonylatolása;
alleltári nyilvántartás naprakészen tartása;
selejtezés előkészítése;
készletváltozás rögzitése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése;
raktárkészlet felelősséggel történő kezelése.
13.2.4. Az Alkalmazás Üzemeltetés Osztály feladatai

Alkalmazás támogató csoport






A kórházban használt medikai és egyéb alkalmazások támogatása.
A fejlesztőkkel való kapcsolattartás.
A felhasználókkal való kapcsolattartás a különleges igények kielégítése miatt.
E-learning tananyagok implementálása, elkészítésükben való részvétel.
A dolgozók oktatása és az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálása, lebonyolítása.

Alkalmazás üzemeltető csoport





Az alkalmazások futásának biztosítása, az adatbázisok kezelése.
Honlappal kapcsolatos üzemeltetési feladatok ellátása.
Honlappal kapcsolatos support tevékenység ellátása.
A kórház tulajdonában vagy használatában levő központi WEB rendszer és ahhoz
kapcsolódó adatbázisok, és segéd-alkalmazások beállításainak karbantartása, fejlesztése,
üzemeltetése.
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13.2.5. Az Informatikai Fejlesztési Osztály feladatai


Megvizsgálja az informatikával kapcsolatos igényeket, megoldási javaslatokat kínál azok
megoldására.
Részt vesz az informatikai fejlesztések előkészítésében, lebonyolításában.


14.

AZ OHII MŰKÖDÉSI RENDJE

14.1. AZ OHII MŰKÖDÉSE
az OHII szervezetét közvetlenül a főigazgató vezeti;
az OHII vezetője közvetlenül, valamint helyettese útján irányítja és ellenőrzi az OHII
szervezetét. Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkájához iránymutatást ad,
ellenőrzi a munkájukat, szakmai intézkedéseket hoz;
 az OHII szervezeti egységeinek részletes működési szabályait az egységszintű működési
szabályzat tartalmazza;
 az OHII dolgozóinak feladat-, jog-, és felelősségi körét, egyéb kötelezettségeit részletesen
munkaköri leírásaik tartalmazzák.



14.2. AZ OHII TITKÁRSÁGA
Az OHII titkárságának feladatai
Az OHII titkárság általános feladata az OHII vezetője munkájának teljes körű támogatása,
különösen:






az OHII vezetője napi/heti programjának szervezése, vezetése,
az OHII vezetője külső- és belső munkakapcsolatai folyamatosságának biztosítása,
értekezletek összehívása,
jegyzőkönyv vezetése, emlékeztetők megírása, kiküldése,
az OHII levelezésének kezelése, dokumentumok iktatása.
14.3. ELEMZÉSI OSZTÁLY

Az Elemzési Osztály feladatai jogszabály alapján kerülnek meghatározásra.
14.4. MÓDSZERTANI OSZTÁLY
A Módszertani Osztály feladatai jogszabály alapján kerülnek meghatározásra.
15.

A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

Az igazgatók – az orvosigazgató, az ápolási és finanszírozási igazgató, a stratégiai igazgató, a
kontrolling és közbeszerzési igazgató valamint az informatikai igazgató - magasabb
vezetői/vezetői megbízással látják el feladataikat.
A gazdasági igazgató felett - a kinevezés, felmentés, díjazás megállapítása kivételével - az
egyéb munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja.
Főigazgató
Valamennyi munkáltatói jogkört gyakorolja az intézmény magasabb vezetői megbízással
rendelkező dolgozói, valamint a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti
egységek vezetői, közalkalmazottai felett.
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A kinevezés, annak módosítása, illetve megszüntetése, a vezetői megbízás, a vezetői
megbízás visszavonása, valamint a munkaköri leírás kiadása munkáltatói jogköröket
gyakorolja az intézmény vezetői megbízással rendelkező dolgozói felett.
Az intézményben minden átruházással létrejött munkáltatói jogkörgyakorlás esetén a
főigazgató az intézmény bármely közalkalmazottja tekintetében magához vonhatja a
munkáltatói jogot.
Orvosigazgató
A főigazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén - a főigazgató jelen szabályzatban
meghatározott kizárólagos munkáltatói jogkörébe tartozó pl: kinevezési, kinevezés módosítási
és kinevezés megszüntetési jogkörök kivételével - ellátja a főigazgató általános
helyettesítését.
Közvetlenül irányítja az orvosigazgató-helyettesek - az adott telephely szakmai
feladatellátásának koordinációjával kapcsolatos - munkáját.
Munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek nem vezető
beosztású dolgozói felett.
Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezető beosztású dolgozói felett az alábbi
átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja: rendkívüli munkavégzés elrendelése, szabadság
kiadása, pontszerző továbbképzés céljából történő munkaidő kedvezmény engedélyezése,
munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése a főigazgatónál.
Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőivel kapcsolatosan a kinevezés, annak
módosítása, a kinevezés megszüntetése tekintetében javaslattételi jogkörrel rendelkezik.
A főigazgatói készenléti ügyeleti és a kórházi ügyeletvezető főorvosi beosztást elkészíti.
Általános orvosigazgató-helyettes
Az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek orvosigazgatói hatáskörbe tartozó
dolgozói esetében az alábbi átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja: havi munkaidő
beosztás/ügyeleti beosztás,/készenléti beosztás jóváhagyása, szabadság kiadása, pontszerző
továbbképzés céljából történő munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre
vonás kezdeményezése.
Az orvosigazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén az orvosigazgató jogkörében jár el.
Orvosigazgató-helyettes
Az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek orvosigazgatói hatáskörbe tartozó
dolgozói esetében az alábbi átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja: havi munkaidő
beosztás/ügyeleti beosztás,/készenléti beosztás jóváhagyása, szabadság kiadása, pontszerző
továbbképzés céljából történő munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre
vonás kezdeményezése.
Az orvosigazgató és az általános orvosigazgató-helyettes együttes távolléte vagy
akadályoztatása esetén az orvosigazgató jogkörében jár el.
Osztályvezető főorvos
Ügyeleti/készenléti beosztást elkészíti.
A vezetése alatt álló szervezeti egység orvosigazgatói hatáskörbe tartozó dolgozói munkaköri
leírását elkészíti, jóváhagyásra felterjeszti és az abban foglaltak betartását ellenőrzi.
Javaslatot tesz az orvosok, – a szakdolgozók kivételével az egyéb egyetemi/főiskolai
végzettségű dolgozók kinevezésére, kinevezés módosításukra, illetve jogviszonyuk
megszüntetésére.
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Javaslatot tesz a főigazgató részére a főorvosi, adjunktusi, alorvosi előléptetésekben
részesülők személyére.
Gazdasági igazgató
Munkáltatói jogkört gyakorol a gazdasági-műszaki ellátó szervezet nem vezető beosztású
dolgozói felett;
A gazdasági-műszaki ellátó szervezet vezető beosztású dolgozói felett az alábbi átruházott
munkáltatói jogköröket gyakorolja: rendkívüli munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása,
pontszerző továbbképzés céljából történő munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi
felelősségre vonás kezdeményezése a főigazgatónál.
A gazdasági-műszaki ellátó szervezet vezetőivel kapcsolatosan a kinevezés, annak
módosítása, a kinevezés megszüntetése tekintetében javaslattételi jogkörrel rendelkezik.
A gazdasági vezetői készenléti ügyeleti beosztást elkészíti.
Gazdasági igazgató általános helyettese
A gazdasági igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén ellátja a gazdasági igazgató
általános helyettesítését.
Gazdasági igazgató pénzügyi helyettese
A gazdasági igazgató, valamint annak általános helyettese távolléte vagy akadályoztatása
esetén ellátja a gazdasági igazgató általános helyettesítését.
Ápolási és finanszírozási igazgató
Munkáltatói jogkört gyakorol a hatáskörébe rendelt egészségügyi szakdolgozók, a
betegellátás területén dolgozó adminisztratív dolgozók, a kisegítő személyzet, valamint az
Ápolási és Finanszírozási Igazgatóságon dolgozó nem vezető beosztású dolgozók
tekintetében.
A vezető beosztású dolgozók esetében az alábbi átruházott munkáltatói jogköröket
gyakorolja:
 havi munkaidő beosztás/ügyeleti beosztás/készenléti beosztás jóváhagyása, rendkívüli
munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, pontszerző továbbképzés céljából történő
munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének
kezdeményezése, valamint vezetői megbízás/vezetői megbízás visszavonásának
kezdeményezése a főigazgatónál.
Az ápolásvezetői készenléti ügyeleti beosztást elkészíti.
Ápolási igazgató-helyettes
Az ápolási és finanszírozási igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén - az ápolási és
finanszírozási igazgató hatáskörébe rendelt egészségügyi szakdolgozók, a betegellátás
területén dolgozó adminisztratív dolgozók, a kisegítő személyzet tekintetében - az ápolási és
finanszírozási igazgató jogkörében jár el.
Ápolási és oktatási koordinátor
A Központi Dietetikai Szolgálat, a Központi Gyógytorna Szolgálat, a Központ Szociális
Szolgálat, a Szakdolgozói Oktatási és Továbbképzési Iroda nem vezető beosztású dolgozói
vonatkozásában az alábbi átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja:
 havi munkaidő beosztás/ügyeleti beosztás/készenléti beosztás jóváhagyása, rendkívüli
munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, pontszerző továbbképzés céljából történő
munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
A dokumentum kódja: SZ-01
File név: SZ-01
Változat száma: 14

Oldal: 95/99
Hatálybalépés időpontja: 2019.04.05.

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

SZ-01

közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének
kezdeményezése az ápolási és finanszírozási igazgatónál.
Telephelyi vezető ápoló
Az illetékességi körébe tartozó szervezeti egységekben az egészségügyi szakdolgozók, a
betegellátás területén dolgozó adminisztratív dolgozók, és a kisegítő személyzet esetében az
alábbi átruházott munkáltatói jogköröket gyakorolja:
 havi munkaidő beosztás/ügyeleti beosztás/készenléti beosztás jóváhagyása, rendkívüli
munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, pontszerző továbbképzés céljából történő
munkaidő kedvezmény engedélyezése, munkajogi felelősségre vonás kezdeményezése,
közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének
kezdeményezése az ápolási és finanszírozási igazgatónál.
Stratégiai igazgató
Munkáltatói jogkört gyakorol a Stratégiai Igazgatóság szervezet nem vezető beosztású
dolgozói felett.
A hatáskörébe rendelt vezető beosztású dolgozók esetében az alábbi átruházott munkáltatói
jogköröket gyakorolja:
 rendkívüli munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, továbbképzés engedélyezése,
munkajogi
felelősségre vonás
kezdeményezése, közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének kezdeményezése, valamint vezetői
megbízás/vezetői megbízás visszavonásának kezdeményezése a főigazgatónál.
Kontrolling és közbeszerzési igazgató
Munkáltatói jogkört gyakorol a Kontrolling és Közbeszerzési Igazgatóság szervezet nem
vezető beosztású dolgozói felett.
A hatáskörébe rendelt vezető beosztású dolgozók esetében az alábbi átruházott munkáltatói
jogköröket gyakorolja:
 rendkívüli munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, továbbképzés engedélyezése,
munkajogi
felelősségre vonás
kezdeményezése, közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének kezdeményezése, valamint vezetői
megbízás/vezetői megbízás visszavonásának kezdeményezése a főigazgatónál.
Informatikai igazgató
Munkáltatói jogkört gyakorol az Informatikai Igazgatóság szervezet nem vezető beosztású
dolgozói felett.
A hatáskörébe rendelt vezető beosztású dolgozók esetében az alábbi átruházott munkáltatói
jogköröket gyakorolja:
 rendkívüli munkavégzés elrendelése, szabadság kiadása, továbbképzés engedélyezése,
munkajogi
felelősségre vonás
kezdeményezése, közalkalmazotti
jogviszony
létesítésének/módosításának/megszüntetésének kezdeményezése, valamint vezetői
megbízás/vezetői megbízás visszavonásának kezdeményezése a főigazgatónál.
A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői
Javaslatot tesznek az irányításuk alá tartozó szervezeti egység dolgozói tekintetében a
közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére, kiadják a
szabadságot.
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VAGYONNYILATKOZAT TÉTELRE KÖTELEZETTEK

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a
vagyonnyilatkozat tételére kötelezett munkaköröket és feladatköröket jelen szabályzat SZ-01
M03 melléklete tartalmazza.
A vagyonnyilatkozat részletes szabályait az erre vonatkozó intézményi belső szabályzat
tartalmazza.

A dokumentum kódja: SZ-01
File név: SZ-01
Változat száma: 14

Oldal: 97/99
Hatálybalépés időpontja: 2019.04.05.

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

17.

SZ-01

AZ INTÉZMÉNY HELYETTESÍTÉSI RENDJE

Helyettesítendő személy

A helyettesítésre kijelölt személy
távollét esetén
betöltetlen állás esetén
Főigazgató
Orvosigazgató
általános Orvosigazgató - általános
helyettes teljes jogkörben;
helyettes teljes jogkörben;
Gazdasági igazgató
Gazdasági igazgató általános Gazdasági igazgató általános
helyettese
helyettese
Orvosigazgató
Általános
orvosigazgató- Általános
orvosigazgatóhelyettes
helyettes
Ápolási és finanszírozási Ápolási igazgató-helyettes – Ápolási igazgató-helyettes –
igazgató
ápolásszakmai
szakfeladata ápolásszakmai
feladatköre
tekintetében;
tekintetében;
finanszírozási osztályvezető finanszírozási osztályvezető –
finanszírozási szakfeladata
finanszírozási feladatköre
tekintetében;
tekintetében;
Stratégiai igazgató
Kontrolling
közbeszerzési igazgató
Informatikai igazgató

18.

Kontrolling és közbeszerzési Kontrolling és közbeszerzési
igazgató
igazgató
és Kontrolling osztályvezető
Kontrolling osztályvezető
Infrastruktúra
osztályvezető

üzemeltetési Infrastruktúra
osztályvezető

üzemeltetési

MELLÉKLETEK

SZ-01 M01 Az intézmény szervezetének ábrázolása
SZ-01 M02 A belső szabályozás hatálya alá nem tartozó testületek működése
SZ-01 M03 Vagyonnyilatkozat-tétel
SZ-01 M04 Az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendjéről szóló szabályzat
kivonata
 SZ-01 M05 Betegazonosító rendszer szabályzatának kivonata
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HATÁLYBALÉPÉS
A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szervezeti
és Működési Szabályzata az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - mint az Intézmény
fenntartói jogai gyakorlására kijelölt szerv – jóváhagyásával lép hatályba.
Az SZMSZ folyamatos karbantartásáról a főigazgató, illetve az általa kijelölt személyek
gondoskodnak. A Szervezeti és Működési Szabályzat két eredeti példányban készül,
amelynek egyik példányát az intézmény főigazgatóságán, a másik példányát a
minőségirányítási törzsdokumentációban kell megőrizni, főbb rendelkezéseit az érintettekkel
munkaértekezleteken kell ismertetni. A hatályos SZMSZ a hatálybalépést követően a belső
informatikai hálózaton is olvasható.
A Szabályzat ismerete minden dolgozó munkaköri kötelessége, ezért az adott belső szervezeti
egység vezetője köteles a szabályzatba az állandó betekintés jogát a dolgozóknak biztosítani.
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 2018. október 9.
napján jóváhagyott SZMSZ hatályát veszti.
Budapest, 2019. március 29.
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