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A. SZERVEZETI SZABÁLYZAT 
 

 

I. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 

 

1. Az Intézmény adatai  

 

1.1. Az Intézmény elnevezése: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet  

 

1.2. Az Intézmény PIR törzsszáma:       813684 

 

1.3. Az Intézmény székhelye:       2700 Cegléd, Törteli út 1-3. hrsz.: 4075/1 

 

1.4. Telephelyek:                  2700 Cegléd, Rákóczi út 7. hrsz.: 161 

                  2700 Cegléd, Pesti út 18.  hrsz.: 488 

                  2700 Cegléd, Fürdő út 27. hrsz.: 12307 

                  2700 Cegléd, Ady E. u. 2.  hrsz.: 160 

I.5. Alapítói jogok gyakorlója:   

 

             Emberi Erőforrások Minisztériuma 

     1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

 

Alapítás éve:        2013. 03. 29. 

 

Az Alapító Okirat száma:        17425-3/2013/JOGI 

 

1.6. Irányító/felügyeleti szerv:        Emberi Erőforrások Minisztériuma 

     1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

 

 

1.7. A költségvetési szerv középirányító szervének neve és székhelye: 

 

     Állami Egészségügyi Ellátó Központ  

     1125 Budapest, Diós árok 3. 

 

A középirányító szerv az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter 

hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központról 

szóló 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet 2/A §-ában meghatározott jogokat gyakorolja. 
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1.8. A költségvetési szerv 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 

megbízásának visszavonását a középirányító szerv készíti elő és küldi meg jóváhagyásra az 

egészségügyért felelős miniszternek. A főigazgató felett a munkáltatói jogkör gyakorlója az Eütv. 

155. § (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az 

egészségügyért felelős miniszter, míg az Eütv. 155. § (1) bekezdés d) pontja alapján az egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult. A gazdasági vezető felett a 

munkáltatói jogkör gyakorlója az Eütv. 155. § (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony 

létesítése és megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, míg az Eütv. 155. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján a gazdasági vezető tekintetében a díjazás megállapítása – a kinevezési jog 

keretei közé tartozó díjazást ide nem értve – az ÁEEK főigazgatójának hatáskörébe tartozik. Az 

egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Kórház főigazgatója jogosult. 

 

A pályáztatásra és foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. 

(XII. 31.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 

 

1.9. Jogállása:    Központi költségvetési szerv 

 

1.10. Az Intézmény működési köre:  

 

            Működési engedélyben meghatározott  

            ellátási terület. 

 

1.11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási területére kiterjedően a járó- és 

fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. 
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1.12. A költségvetési szerv alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése: 

 

861000 Fekvőbeteg ellátás 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 

071110  Gyógyszer-kiskereskedelem 

071210  Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 

076050  Orvos-, és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 

093010  Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

094130  Egészségügyi szakmai képzés 

073110  Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 

073120  Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 

073130  Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 

073410  Egészségügyi ápolás bentlakással 

072210  Járóbetegek gyógyító szakellátása 

072220  Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

072230  Járóbetegek gyógyító gondozása 

072240  Járóbetegek egynapos ellátása (például művesekezelés)  

073160  Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

074012  Foglalkozás egészségügyi szakellátás 

074013  Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 

076040  Egészségügyi szakértői tevékenység 

072420  Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

072430  Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

072450  Fizikotherápiás szolgáltatás 

074020  Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 

101110  Bentlakásos nem kórházi ellátás, ápolás 

104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

 

1.13. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

 

Saját gazdasági szervezettel rendelkezik 

 

1.14.  Intézményi feladatmutatók: 

 

A fekvőbeteg ellátásban aktív, rehabilitációs és krónikus kórházi ágyszám, a járóbeteg ellátásban a 

szakorvosi/nem szakorvosi heti óraszám. 
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1.15. Intézményi teljesítménymutatók: 

 

A fekvőbeteg ellátásban a felvett betegek száma, teljesített súlyszám, az eset súlyossági mutató CMI, 

az ápolási napok száma, a járóbeteg ellátásban az ellátott esetek száma, egynapos ellátások száma, 

beavatkozások száma és az ehhez kapcsolódó OENO kódokhoz tartozó (WHO) járópontok száma.  

 

1.16. Intézményi együttműködés: 

 

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ  

 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

 Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 

 Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  

Országos Tiszti főorvosi feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság  

  PMKH Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet 

 az ellátási terület önkormányzatai 

 Egészségügyi szakmai kollégium 

 SE Egyetem 

 Magyar Orvosi Kamara 

 Magyar Orvosok Szövetsége 

 Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szövetsége Pest megyei Szervezete 

 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara  

 egyéb egészségügyi intézmények 

 társadalmi szervezetek 

 

1.17. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai 

a) szabadfoglalkozás keretében, 

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c) egyéni cég vagy társas vállalkozás tagjaként, 

d) közalkalmazotti jogviszonyban, 

e) munkaviszonyban, 

f) önkéntes segítőként  

 foglalkoztathatóak. 
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1.18. Az Intézmény bélyegzője: 

Lenyomata: 

 

Toldy Ferenc 

Kórház és Rendelőintézet     pH 

    2700 Cegléd, Törteli út 1-3. Pf. 63. 

          10. 

 

 

1.19. Az Intézmény cégjelzése, logója: 
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1.20. Fekvőbeteg osztályok engedélyezett ágyszáma 2013. április 1-től:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az Intézmény missziója 

 

Intézményünk vezetése – a működési területén élő lakosság egészsége iránt érzett felelősségtől 

áthatva – kinyilvánítja azon szándékát, hogy a rábízott lakosság gyógyító-megelőző ellátását a 

tudomány fejlődésének eredményeit felhasználva, a lehető legmagasabb szinten biztosítja. A 

mindenkori Egészségpolitikai célkitűzésekkel egyetértésben működési területén óvja a lakosság 

egészségét, munkaképességét, és törekszik az állapotromlás megelőzésére. 

 

Regionális szerepet vállalunk a sürgősségi betegellátásban, az emberek jelentős számát érintő 

szív és érrendszeri betegségek kiemelt gyógyításában, a stroke és a fertőzőbeteg ellátásban, a 

cukorbetegek gondozásában. Szolgáltatásokat nyújtunk a baleseti és helyreállító sebészet 

területén, valamint a vérgyűjtő és klinikai transzfúziológiai feladatok ellátásával. 

 

 

 

Belgyógyászati Osztály 78 

Sebészeti Osztály 57 

Traumatológiai Osztály   40 

Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 50 

Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály 30 

Fül-orr-gégészeti Osztály 15 

Szemészeti Osztály 15 

Ideggyógyászati Osztály 46 

Urológiai Osztály 20 

Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály 8 

Pszichiátriai Osztály  55 

Kardiológiai Osztály 50 

Sürgősségi Betegellátó Osztály 4 

Ápolási Osztály  65 

Krónikus Belgyógyászati Osztály 43 

I. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 96 

II. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 68 

 

Összesen 

 

                

              740 ágy 
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Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által meghatározott működésnek megfelelően, 

Intézményünk szakmailag és erkölcsileg elkötelezett az általa nyújtott gyógyító-megelőző ellátás 

minőségének szavatolására és a minőség folyamatos fejlesztésére. Szolgáltatásainkkal biztosítani 

igyekszünk, hogy a lakosság – települési viszonyoktól függetlenül – kellő időben hozzájusson a 

megvalósítható legkorszerűbb kezeléshez. 

A kórház a nap minden szakában folyamatosan működő intézmény. Meghallgatja, és 

figyelemmel kíséri a szolgáltatásait igénybe vevő lakosság véleményét. Felelősségének 

tudatában megteremti az Egészségügyi Törvényben előírt jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának intézményi feltételeit. 

 

Több mint 40 éves hagyományaira építve kiemelkedő szakembereivel és valamennyi 

dolgozójával – a város és a környező települések vezetésének támogatásától kísérve – szolgálja 

küldetésének megvalósítását. 

 

3. Az Intézmény feladatai  

 

Korszerű és hatékony orvosi szakellátást és ápolást nyújtó járó- és fekvőbeteg ellátó 

gyógyintézet. 

 

Kórházunk 

 Fekvőbeteg ágyakat folyamatos munkarendben működtető, gyógyítást, magas szintű 

diagnosztikai ellátást, ápolást nyújtó intézmény, amelyben mindenkor orvos és 

egészségügyi szakdolgozó gondoskodik a beteg felvételéről, gyógyításáról, ápolásáról 

és felügyeletéről a fekvőbeteg osztályokon. 

 Végzi azoknak a betegeknek a gyógyítását, akiknek egészségét helyreállítani vagy 

betegségük súlyosbodását megelőzni a háziorvosi és egyéb járóbeteg-szakellátásban, 

illetve otthoni fekvőbetegként nem lehetséges. 

 Diagnosztikai osztályokkal és részlegekkel rendelkezik, járóbeteg-szakellátást biztosít 

szakambulanciák, szakrendelések és gondozók működtetésével. 

 Konzultatív segítséget nyújt a háziorvosi ellátás orvosai számára. 

 Együttműködési megállapodás alapján a SE hallgatóinak (oktatását) gyakorlati 

oktatását végzi. Akkreditált fekvőbeteg osztályain rezidensképzést folytat. 

 Lakosságot ellátó közforgalmú gyógyszertárat működtet Cegléd és vonzáskörzetének 

lakossága számára. 

 Gyakorló területet biztosít több egyetem, főiskola, egészségügyi szakképző iskola, 

képző központ tanulói részére. 

 Az Intézmény zavartalan működéséhez szükséges gazdasági-műszaki szolgálatot 

jórészt saját szervezete útján látja el. 
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4. Az Intézmény tevékenységének folytatását szolgáló vagyon, ill. működésének bevételi 

forrásai 

 

4.1. Az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon a Magyar Állam tulajdona, melyet az 

intézmény az ÁEEK-val, mint tulajdonosi joggyakorlóval kötött vagyonkezelői szerződés 

keretében, vagyonkezelőként használ. 

 

Az egészségbiztosítási alap kezelőjével megkötött finanszírozási szerződés alapján, a 

társadalombiztosítás finanszírozására vonatkozó jogszabályok szerint átadott pénzeszközök. 

 

4.2. A részleges vagy teljes térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokból származó 

saját bevételek. 

 

4.3. Az Intézmény alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységéből, valamint a pályázati és 

egyéb forrásokból származó bevételek. 

 

4.4. Az Intézmény számlaszáma:  

 

    Magyar Államkincstár – 10023002-00333001-00000000 

 

4.5. Az Intézmény az általános forgalmi adó alanya, adószáma:  

 

    15813688-2-13 

 

5. Az Intézmény képviselete 

 

Az Államháztartási Törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott képviselet 

szempontjából az egyszemélyi felelős jogkörét a főigazgató gyakorolja. 

Az intézmény jogi képviseletét jogi végzettségű személy látja el az adott ügyre vonatkozó eseti, 

illetve általános tevékenységi körben állandó főigazgató megbízása alapján. 

 

6. Az intézmény dolgozóinak általános kötelességei 

 

Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén 

 

 Elősegíteni az intézményt célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését, 

 a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás 

szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni, 

 munkaterületén a törvényességet betartani, 

 munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési feladatokat következetesen ellátni, 
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 az intézményi vagyon és eszközök megóvását előmozdítani, 

 baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, vagy az 

erre illetékes figyelmét felhívni, 

 munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni, 

 munkaidejét beosztásának megfelelő az intézményen belül hatékony munkavégzéssel 

tölteni, 

 a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó 

jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és 

tevékenységéről felettesének beszámolni, 

 kiküldetése esetén a kiküldő felettes részére minden esetben tartozik jelentést tenni, 

 az intézmény betegeivel a betegek hozzátartozóival és dolgozótársaival szemben 

etikus, udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsítani, 

 öltözködésében és viselkedésében az intézmény követelményeinek megfelelni, 

 az előírt szakmai oktatáson, továbbképzésen rendszeresen részt venni, 

 a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni,  

 az anyagokat pedig takarékosan kezelni, 

 az intézmény működéséhez szükséges eszközöket és anyagokat kizárólag az 

intézmény érdekében használni, illetve hasznosítani, 

 a jogtalan használattal az intézménynek okozott kárt a munkajog szabályai szerint 

megtéríteni, 

 a munkavégzés során tudomására jutó bizalmas adatokat megőrizni, azokat harmadik 

félnek át nem adni. 

 

A vezetők kötelességei, jogai 

 

 A jogszabályokat, belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott dolgozókkal 

pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat betartani és betartatni, 

 minden vezető köteles a döntést közölni azokkal a dolgozókkal, akiket a döntés érint, 

 a közlés elmaradásából vagy késedelméből származó kárért a döntésre  illetékes 

munkajogi, illetve polgárjogi felelősséggel tartozik. 

 a munkafegyelmet betartani és betartatni, 

 a beosztott dolgozók munkáját ellenőrizni, 

 elősegíteni az irányítása alá tartozó egységeknek a más szervezetekkel való zavartalan 

együttműködését, 

 a dolgozók részére a folyamatos munkát, illetve a munka elvégzésének feltételeit 

biztosítani, 

 saját egysége munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között 

megszervezni, a munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan irányítani, 

azt rendszeresen értékelni és az ehhez szükséges adatszolgáltatást megszervezni, 
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megállapításairól, tapasztalatairól, az esetleges hiányosságokról, hibákról a 

felügyeletet gyakorló vezetőt tájékoztatni, 

 figyelemmel kísérni, hogy a dolgozók jogos illetményüket, az őket megillető 

kedvezményeket és juttatásokat megkapják-e és megakadályozni minden olyan 

cselekményt, amely jogosulatlan illetmény vagy egyéb juttatás felvételére irányul, 

 az irányítása alatt álló egységben a humánpolitikai célokat megvalósítani, 

 a beosztott dolgozókat szakmailag segíteni, továbbképzésük feltételeit biztosítani és 

szakmai oktatásukat megszervezni, valamint saját szakmai ismereteit folyamatosan 

bővíteni, 

 a pályakezdő fiatalok szakmai fejlődését elősegíteni, 

 a balesetvédelmi és munkavédelmi utasításokat betartani és betartatni, a 

végrehajtásukat ellenőrizni és az előírás szerinti állapotok megvalósulását 

szorgalmazni, 

 a hozzá tartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat, leveleket és egyéb 

ügyiratokat aláírni vagy láttamozni, 

 biztosítani a nyilvántartások, dokumentumok egyezőségét, az általa irányított 

területen kiállított mindennemű dokumentum és nyilvántartás alaki, tartalmi, 

számszaki szempontból való helyességét, teljességét, 

 a dokumentumok gondos kezelését, előírásszerű irattározását, megőrzését, 

selejtezését a belső előírásoknak megfelelően megszervezni, 

 a dokumentumok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani és annak végrehajtását 

ellenőrizni, 

 intézkedni a külső és belső ellenőrzés által feltárt, területét érintő hiányosságok 

megszüntetése érdekében, 

 részt venni és véleményét kifejteni azokon a tanácskozásokon, értekezleteken, 

megbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak, 

 a munkaterületét érintő rendelkezést, ügyrendet, utasítást előzetesen véleményezni, 

illetve ilyen készítését kezdeményezni, 

 az intézményi munka hatékonyságát javító, eredményességét növelő, fejlesztését 

célzó javaslatokat tenni, illetve támogatni, 

 az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségének maradéktalan teljesítéséről gondoskodni. 

 

Vezetők felelőssége:  

 A munkaszerződésükben, a munkaköri leírásukban és a belső szabályzatokban 

részükre előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéseikért, utasításaikért, 

 a nyilvántartások, adatszolgáltatások, jelentések tartalmi helyességéért, 

 valamint mindazokért, amit jogállásuknak, hatáskörüknek, beosztásuknak 

megfelelően tenni kell, illetve amit megtenni elmulasztottak. 
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7. Az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje 

 

Az intézményben ellátott valamennyi fekvőbeteg, járóbeteg, illetve gondozóintézeti kezelt beteg, 

valamint kúraszerű ellátásban ellátott eset a MedWorks Kórházi Integrált Információs 

rendszerben kerülnek adminisztrálásra. Az egészségügyi informatikai rendszer és 

üzemeltetése az Informatikai osztály hatáskörébe tartoznak. 

A MedWorks rendszerben a hozzáférési jogkörök mind horizontális, mind vertikális irányban 

külön definiáltak. Horizontálisan munkahelyenkénti, vertikálisan szakmai megosztást 

alkalmazunk (egészségügyi dokumentátor, ápoló/asszisztens, illetve orvosi jogkörök).  

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet dolgozói büntetőjogi felelősségük tudatában felelnek a 

személyi jogosultságukat meghatározó belépő kód és jelszó használatáért, az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvényben meghatározott adatkezelés és adatvédelem betartása vonatkozásában teljes körű 

felelősséggel (büntető, polgári, munkajogi, etikai, igazgatási) tartoznak. 

 

Rögzítésre a következő típusú betegadatok kerülnek: 

 

 Szöveges adatok (anamnézis, státusz, epikrízis, dekurzus, zárójelentés, stb.) 

 Kódolt alfanumerikus betegadatok (BNO, OENO, stb.) 

 Űrlapok. 

 Diagnosztikai adatok. 

 

A rendszerben tárolt adatok az intézmény Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően naponta 

mentésre kerülnek. 

A betegadatok havi rendszerességgel kerülnek jelentésre az Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő felé. Az elküldött adatok szöveges adatokat nem tartalmaznak és kódolt, védett 

formátumban kerülnek elküldésre. 
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II. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

 

1. Főigazgató  

 

Az Intézményt a Főigazgató, mint egyszemélyi felelős vezető irányítja.  

A Főigazgatót feladatainak ellátásában az igazgatók, a Szakmai Vezető Testület és az osztály-

vezetők segítik.  

 

A főigazgató felett a munkáltatói jogkör gyakorlója az Eütv. 155. § (4) bekezdés d) pontja 

alapján a munkaviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelős 

miniszter, míg az Eütv. 155. § (1) bekezdés d) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult. 

A főigazgató felett a munkáltatói jogkör gyakorlója 

  

‒        a kinevezés vagy megbízás és felmentés vagy a megbízás visszavonása, illetve – 

költségvetési szerv esetében, ha a vezetővel a Munka Törvénykönyve vezető állású 

munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni – a 

munkaviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, 

‒        egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

főigazgatója jogosult. 

  

 

Feladata: 

 

 Biztosítja az Alapító Okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenység és 

egyéb kiegészítő tevékenység ellátását. 

 Irányítja és koordinálja az orvosi, ápolói és gazdasági-műszaki tevékenységet átfogó 

humánpolitikai tevékenységet. 

 Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a kórház gyógyító-megelőző szervezeti egységei 

munkáját az orvos-igazgatón keresztül. 

 Irányítja az intézmény hatékony gazdálkodását a gazdasági igazgatón keresztül, 

jóváhagyja a fejlesztési-beruházási terveket. 

 Irányítja és összehangolja az intézmény orvos-szakmai, ápolási és gazdasági-műszaki 

tevékenységét. 

 Felügyeli és irányítja a minőségirányítási vezetőn keresztül az intézmény 

minőségirányítási rendszerének működését. 

 Felügyeli az intézmény komplex informatikai tevékenységét. 

 Főorvosi értekezletek összehívása, levezetése. 

 A szakmai bizottság elnökeinek megbízása, visszahívása.  
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 Az intézmény műszerügyi és orvos-technológiai tevékenységének, rendjének 

felügyelete. 

 Kapcsolattartás Szakmai Vezető Testülettel és egyéb intézményi bizottságokkal. 

 Megkötheti a Kollektív Szerződést a munkáltatói oldal képviseletében. 

 Az intézmény SZMSZ-nek jóváhagyásra történő benyújtása a fenntartó részére, 

jóváhagyást követően aszerinti működés biztosítása. 

 Az orvos vezetők kinevezése előtt véleményt kér a Magyar Orvosi Kamara illetékes 

szervétől. 

 Szakorvos utánpótlás biztosítása. 

 A minőségirányítási vezetőn keresztül gondoskodik az intézmény működési rendjét 

biztosító, ill. jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatok elkészítéséről és azok 

folyamatos gondozásáról. 

 Biztosítja az intézmény használatában levő állami vagyon rendeltetésszerű 

használatát. 

 Főigazgatói utasítást, tájékoztatást ad ki írásban, az egész intézményre, illetve 

meghatározott osztályokra, munkaköri csoportokra vonatkozóan. 

 A szabadságolási ütemtervek betartásának ellenőrzése, a vezető beosztású dolgozók 

szabadságainak engedélyezése. 

 Az intézmény működéséhez szükséges üzleti terv, egyéb tervek (beruházás, fejlesztés, 

műszerbeszerzés) elkészíttetése, jóváhagyása. 

 Az intézmény és az NEAK között kötendő finanszírozási szerződés előkészítésének 

koordinálása és a Fenntartó által elfogadott megállapodás alapján a szerződés 

megkötése. 

 Kidolgoztatja az intézmény katasztrófa- és polgári védelmi tervét, gondoskodik 

megismertetéséről, kipróbáltatásáról, begyakoroltatásáról az erre vonatkozó korszerű 

ismeretek oktatásáról. 

 A Tudományos Bizottságon keresztül szervezi, irányítja, segíti az intézményben folyó 

tudományos és oktatási tevékenységet. 

 Kapcsolatot tart az intézmény működési területén élő lakosság képviselőivel, az 

önkormányzatokkal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szervekkel, az egyházi 

felekezetekkel, egészségügyi szolgálatokkal, társintézményekkel, érdekvédelmi 

szervekkel, orvosi egyetemekkel, illetve az Egészségügyi Főiskolai Karral. 

 Ellátja az intézmény képviseletét felettes szervek, társadalmi szervezetek, 

társszervezetek, orvos egyetemek és a média irányába. 

 Irányítja a PR tevékenységet. 

 Koordinálja az intézmény működését elősegítő anyagi támogatást nyújtó szponzori 

kör kialakítását. 

 Felügyeli az intézményben működő munkabizottságok tevékenységét. 
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 Kivizsgáltatja a betegellátással kapcsolatos panaszokat és közérdekű bejelentéseket, s 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 Felelősségre vonás kezdeményezése, valamint szóbeli és írásbeli figyelmeztetés adása 

az intézmény valamennyi dolgozója vonatkozásában. 

 Betartatja a munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat és ellenőrzi azok 

végrehajtását, továbbá a katasztrófavédelmi feladatokat irányítja. 

 Elkészítteti a vezető beosztású közalkalmazottak munkaköri leírását. 

 A Véradó tekintetében a szervezeti rész feletti ellenőrzési jogkör gyakorlása, a 

szakmai rész az OVSZ hatálya alá esik. 

 Az intézménnyel szerződésben álló jogtanácsos tevékenységének közvetlen irányítása 

az elvégzett feladatok közvetlen ellenőrzése. 

 Az intézmény működési-, és gazdálkodási mutatóinak elemzése. 

 Tevékenységét a betegek érdekében a hatályos jogszabályok, szakmai előírások, 

munkáltatója utasításai és a helyi szabályzatok, minőségirányítási dokumentumok 

betartásával köteles végezni. 

 

Hatásköre-jogköre: 

 Jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában a vezető helyettes megbízása, illetve a 

megbízás visszavonása, illetve felette egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 

 Az intézmény szakmai osztályai orvosi, szakdolgozói és egyéb szakmai vezetőinek 

megbízása, illetve a megbízás visszavonása. 

 Az igazgatók és osztályvezetők munkaköri leírásainak meghatározása, elkészíttetése. 

 Jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában az intézményi szabályzatok kiadása. 

 Az intézmény tevékenysége elleni panasz kivizsgálása, szükséges intézkedések 

megtétele. 

 A Polgári Törvénykönyvben és a hatályos pénzügyi jogszabályokban meghatározott 

képviseleti, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör ellátása, mint egyszemélyi 

felelős vezető, ezen jogkörét átruházhatja az intézményi szabályok szerint. 

 Bankszámla szerződés aláírása és bankszámla feletti rendelkezésre jogosult. 

 Az intézmény képviseletében önálló, kizárólagos aláírási, és teljes körű 

kiadmányozási joga van. 

 Használja az intézményi és a főigazgatói bélyegzőket. 

 A tömegtájékoztatási eszközök képviselői felé nyilatkozattételre kizárólagos 

jogkörrel rendelkezik, illetve nyilatkozattételre meghatalmazást adhat az intézmény 

dolgozói számára. 

 Döntési, ellenőrzési, utasítási és beszámoltatási joga, illetve kötelessége van az 

intézmény egész területén. 

 Feladatkörébe tartozó kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő utasítási joggal 

rendelkezik. 
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 Munkáltatói jogkört gyakorol a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet valamennyi 

dolgozója vonatkozásában. 

 A közbeszerzési tevékenység során döntési jogosultsággal rendelkezik. 

 Felügyeli, engedélyezi az intézményben folyó klinikai gyógyszervizsgálatokat, az 

erre vonatkozó szerződéseket. 

 Végzi és ellátja továbbá a fentieken kívül is mindazokat a feladatokat, amelyet a 

jogszabályok a hatáskörébe utalnak, illetve kötelezően előírnak számára, feltéve, 

hogy hatásköri feladatkörét előzetesen írásban másra nem ruházta át, illetve ellátja 

azokat a feladatokat, amivel a középirányító szerv megbízza. 

 

Felelőssége: 

 

 Felelős a gyógyító-megelőző betegellátó munka eredményes elvégeztetéséért. 

 Felelős az orvosi vonatkozású jogszabályok, minőségirányítási rendszerének 

betartásáért és betartatásáért. 

 Felelős a munkáltatói intézkedések szakszerűségéért. 

 Felelős az intézmény vagyonállagáért és az azzal történő gazdálkodásért. 

 Felelős az intézmény működésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért, 

betartatásáért, a szakszerűség biztosításáért. 

 Felelős az intézmény irányítása során hozott utasításaiért, intézkedéseiért, döntéseiért. 

 Felelős a munkáltatói intézkedések jogszerűségéért, a meghatározott bérkeret 

betartásáért a Kollektív Szerződésben foglaltak figyelembe vételével. 

 Felelős az intézmény egészségügyi adatvédelmének megszervezéséért, az előírt 

adatok nyilvántartásáért és megőrzéséért. 

 Felelős az intézmény etikai helyzetéért. 

 

2.  Orvosigazgató 

 

Az orvosigazgató az intézmény orvos-szakmai tevékenysége vonatkozásában látja el a 

hatáskörébe utalt feladatokat. 

A vezetői megbízást a főigazgató adja és valamennyi munkáltatói jogkört felette ő gyakorolja.  

 

Feladatai: 

Általános feladatok 

 Folyamatosan elemzi az intézmény gyógyító-megelőző ellátást végző egységeinek 

teljesítményét, vezeti és felügyeli az intézményi kódolási tevékenységet. 

 Figyelemmel kíséri, feldolgozza és értékeli az intézmény ellátottsági és működési 

mutatóit, elemzi a működés szakmai hatékonyságát, javaslatokat tesz a hatékonyság 

fokozása érdekében. 
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 Irányítja és szervezi a kontrolling rendszer kialakításának előkészítését, működtetését. 

 Szakmailag segíti a járóbeteg szakrendelők, a fekvőbeteg osztályok és a diagnosztikai 

osztályok beruházási, felújítási terveinek és az éves költségvetés elkészítését. 

 Szakmai támogatást ad a működést biztosító pénzügyi tervek és megvalósítási 

tanulmányok elkészítésénél, valamint véleményezi ezen anyagokat. 

 Orvos-szakmai tevékenység képviseletében részt vesz a költségvetési, beruházási, 

felújítási tervek elkészítésében. 

 Saját területén éves orvos-szakmai programokat és tervet dolgoz ki, koordinálja annak 

megvalósulását. 

 Saját területén keretgazdálkodási tervet kidolgoz ki és koordinálja annak 

megvalósulását. 

 Keretgazdaként felügyeli a hozzátartozó szolgáltatásokat, a szolgáltatást végzőkkel 

kötött szerződések előkészítését és ez alapján a szolgáltatások teljesülését, a 

kifizetésre kerülő összegek jogszerűségét. 

 Részt vesz az intézményi adatvédelmi munkában, az adatvédelem biztosításának 

ellenőrzésében. 

 Részt vesz az osztályvezető főorvosi pályázatok véleményezésében. 

 Javaslatot tesz az általa felügyelt szakmai bizottságok és szakmai munkacsoportok 

elnökeinek és tagjainak személyére. 

 Elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb intézményi szabályzatok 

orvos-szakmai vonatkozású részeit. 

 Előkészíti és véleményezi az orvosi előléptetéseket. 

 Részt vesz az intézmény katasztrófa és polgárvédelmi tervének a kidolgozásában és 

gondoskodik az érintett közalkalmazotti körben való megismertetéséről. 

 Együttműködik az ápolási-, és a gazdasági igazgatóval. 

 Részt vesz az intézmény működési engedélyének és finanszírozási szerződésének 

előkészítésében. 

 Részt vesz az Európai Uniós és egyéb fejlesztési pályázatok orvos-szakmai 

programjának kidolgozásában.  

 Részt vesz az intézményben ellátott betegek panaszainak kivizsgálásában a 

panaszkezelési szabályzat alapján, és e körben kapcsolatot tart a betegjogi 

képviselővel, az Orvosi Kamara Etikai Bizottságával és a Kórházi Etikai Bizottsággal. 

 Részt vesz a területére vonatkozó vezetői információs rendszer kialakításában, 

irányítja annak működését tartalmi és szervezési szempontból. 

 Részt vesz a rendkívüli események kivizsgálásában és felügyeli a jogszabály szerinti 

bejelentéseket. 

 Kezeli az intézményi várólistát a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

 Részt vesz az intézményben folyó minőségbiztosítási tevékenységben. 

 Ellátja a főigazgató által az orvos-igazgatói hatáskörbe utalt feladatokat. 
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Szakmai feladatok: 

 Felügyeli és koordinálja a fekvőbeteg ellátás szervezeti egységei, a járóbeteg ellátás 

szervezeti egységei, a diagnosztika szervezeti egységei, a Központi Műtőszolgálat, a 

Központi gyógyszertár, a Kórház higiénés osztály és az Ügyeleti, készenléti ellátás 

tevékenységét, együttműködését és a működéshez kapcsolódó szabályzatok 

elkészítését. 

 Figyelemmel kíséri az orvos-szakmai tevékenység mutatóit, részt vesz azok 

feldolgozásában és értékelésében, az orvos-szakmai tevékenység hatékonyságának az 

elemzésében, javaslatot tesz a szükséges intézkedések meghozatalára. 

 Figyelemmel kíséri az orvosi tevékenységre vonatkozó szakmai irányelvek 

érvényesülését. 

Irányítja az orvosi tevékenység szakmai dokumentálását, felügyeli az ellenőrzéseket és 

javaslatot tesz a szükséges intézkedések meghozatalára a szervezeti egység vezetője 

számára. 

 Felügyeli az egészségügyi dokumentációvezetés szabályszerűségét. 

 Ellenőrzi az intézményben folyó orvosi munka szakmai és etikai színvonalát. 

 Elősegíti az intézményben folyó orvosi tudományos munka feltételrendszerének 

megteremtését. 

 Előzetesen véleményezi az IKEB és a Tudományos Bizottság bevonásával az 

intézményben folyó gyógyszerkipróbálásokat, és felügyeli a végrehajtásukat. 

 Gondoskodik az orvosi-egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások 

végrehajtásáról. 

 Megszervezi és felügyeli az intézmény orvosi ügyeleti-készenléti rendszerét, kijelöli 

az ügyeletvezető személyét. 

 A hatályos jogszabályok alapján engedélyezi a kórboncolások elengedését. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését. 

 Ellenőrzi intézményi szinten és a szervezeti egységekben a betegtájékoztatás 

megvalósulását. 

 Ellenőrzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását. 

 Tanulmányozza az intézmény működési területén élő lakosság megbetegedési 

viszonyait és értékeli az erre vonatkozó statisztikai adatokat és egyéb információkat, 

koordinálja ezen a területen az együttműködést. 

 Ellenőrzi a házirend rendelkezéseinek végrehajtását. 

 Biztosítja és felügyeli az intézmény higiénés rendjét. 

 Folyamatosan ellenőrzi az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások 

minőségét. 

 Koordinálja az intézményi belső orvos-szakmai eljárások és protokollok kidolgozását, 

monitorozza azok betartását, vizsgája az eltérések szakmai indokait, és szükség esetén 

javaslatot tesz illetve utasítást ad az érintett szervezeti egység vezetője számára. 
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 Biztosítja és felügyeli az intézményben orvosi, gyógyszerészi, pszichológusi 

munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzését. 

 Felügyeli és irányítja az intézményben folyó rezidensképzést, szakorvosképzést, 

szakgyógyszerész képzést, szakpszichológus képzést. 

 Gondoskodik a közvetlen irányítása alá tartozó területek beosztott orvosainak 

munkaköri leírásainak elkészítéséről. 

 Felügyeli a gyógyszer felhasználást, az orvosigazgatói keret terhére pótkeretet 

engedélyezhet a szervezeti egységek számára. 

 Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat. 

 

Hatáskör-jogkör: 

 

 A feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási és aláírási jogköre van. 

 Használja a „Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Orvosigazgató” feliratú 

bélyegzőt. 

 A főigazgató írásban kijelöli a közreműködő, megbízási szerződés alapján 

egészségügyi szolgáltatást végzők számláinak szakmai teljesítés igazolására. 

 Jogosult a Kórházi Felügyelő Tanács létrehozására. 

 Az intézmény egész területén ellenőrzési, beszámoltatási, adatkérési és szakmai 

utasítási joga, illetve kötelezettsége van a feladatkörébe utalt szervezeti egységek, 

szakmai bizottságok, szakmai munkacsoportok felett. 

 Az orvosi szakterületen történő kinevezéseknél, szerződéskötéseknél, szakmai vezetői 

kinevezéseknél és jutalmazásoknál, keret-meghatározásnál ellenjegyzési joggal 

rendelkezik. 

 Jogosult Testületi tagságra a szabályzatban meghatározottak szerint. 

 A főigazgató által egyedi megbízással hatáskörébe utalt kérdésekben a főigazgató 

képviseletében jár el. 

 

Hatáskör gyakorlásának módja:  

 

 Jogosult minden orvos szakmai kérdésben eljárni és a főigazgatóval egyeztetve 

szükséges intézkedést megtenni. 

 A beosztott munkatársak feladatkörét munkaköri leírásban határozza meg, valamint 

munkájukat rendszeresen ellenőrzi. 

 Az orvos-szakmai tevékenységek esetében a vezetői döntéseket előkészíti, az elkészült 

anyagokat szignóval ellátva nyújtja be a főigazgató felé.  

 Jelen szabályzatban megnevezett testületek és bizottságok munkájában tevékenyen 

részt vesz. 
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 A kötelezettségvállalási, valamint szakmai teljesítés igazolás jogkörét a 

kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolás és 

érvényesítés eljárás rendjét meghatározó szabályzat alapján gyakorolja. 

 Ellenőrzési jogát a napi feladatok tekintetében közvetlenül gyakorolja. 

 

Felelősség:  

 Felelős a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. 

 Felelős az általa hozott intézkedésekért, belső utasításaiért. 

 Felelős az intézmény orvos-szakmai tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok 

betartatásáért, a törvényesség biztosításáért. 

 Felelős az intézményben folyó orvos-szakmai tevékenység megszervezéséért és 

ellenőrzéséért, melyet az osztályvezető főorvosok tevékenységének ellenőrzésén 

keresztül hajt végre. 

 A szakmai irányítást ellátó egyszemélyi döntéseiért teljes körű felelősséggel tartozik, 

ami azonban nem érinti a főigazgató egyszemélyi felelősségét. 

 

3.  Ápolási igazgató 

 

Az ápolási igazgató feladatkörébe tartozik a Főigazgató közvetlen irányítása mellett az 

Intézmény által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása. 

Vezetői tevékenysége kiterjed az intézmény egészségügyi szakdolgozóira és a betegellátásban 

közvetlenül résztvevő kisegítő dolgozókra. 

Az ápolási igazgatót a Főigazgató nevezi ki. 

Az ápolási igazgató felett valamennyi munkáltatói jogkört a Főigazgató gyakorolja. 

 

Feladata: 

 

 Irányítja és vezeti a fekvőbeteg osztályok ápolási tevékenységét, a központi 

diagnosztikai osztályok szakdolgozói tevékenységét és a központi szolgáltatások 

működését (Központi Betegszállító szolgálat, Központi Gyógytornász Szolgálat, 

Központi Takarító Szolgálat). Kialakítja az ápolási filozófiát és összekapcsolja a 

kórház céljaival, feladataival. 

 Megszervezi, koordinálja, ellenőrzi, értékeli az intézményben folyó betegápolási 

tevékenységet. 

 Felügyeli, ellenőrzi a kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetését, a 

dokumentáció szakmai tartalmát. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését. 

 Közreműködik a betegek által bejelentett ápolási tevékenységet érintő panaszok 

kivizsgálásában. 
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 Kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény higiénés rendjét. 

 Ellenőrzi a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtását. 

 Biztosítja és felügyeli az Intézmény ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói 

munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók képzését és továbbképzését. 

 Koordinálja a fekvőbeteg osztályok, a központi diagnosztikai osztályok, illetve a 

járóbeteg-ellátó egységek szakdolgozóinak munkáját az osztályos vezető ápolók, 

illetve a vezető asszisztensek útján. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a szakdolgozók és ápolásban dolgozó személyzet 

szakmai munkáját és etikai magatartását. 

 Irányítja a betegszállítók tevékenységének szakmai munkáját. 

 Ellenőrzi az intézményi házirend ápolási tevékenységre vonatkozó rendelkezéseinek 

végrehajtását. 

 Gondoskodik az intézményi ápolási protokollok elkészítéséről, kiadásáról, 

gyakorlatban történő bevezetéséről és alkalmazásáról és a szükséges módosításairól. 

 Koordinálja a betegápolási tevékenység vonatkozásában a minőségbiztosítási 

tevékenységet. 

 Gondoskodik a mai kornak megfelelő modern betegellátó eszközök, valamint az 

ápolási munkát könnyítő korszerű eszközök alkalmazásáról. 

 Elkészíti és elkészítteti a Szervezeti Működési Szabályzat és egyéb intézményi 

szabályozás ápolási területet érintő fejezeteit. 

 Gondoskodik a hatályos jogszabályok és intézményi szabályzatok szakdolgozókra 

vonatkozó előírásainak végrehajtásáról, ellenőrzi ezek érvényre jutását. 

 Együttműködik az ápolási területen foglalkoztatott szakdolgozók és kisegítő 

személyzetre vonatkozó humánpolitikai tevékenységek végrehajtásában. 

 Elkészíti közvetlen beosztottainak az osztályos vezető ápolók munkaköri leírását és 

ellenőrzi annak betartását. 

 Segíti és ellenőrzi a gyakorlatvezetők munkáját. 

 Szervezi és levezeti a főnővéri értekezleteket, ahol értékeli az intézmény ápolásügyi 

helyzetét, meghatározza a feladatokat. 

 Tanácsot ad ápolásszakmai kérdésekben. 

 Szervezi, irányítja és ellenőrzi az egészségmegőrző, egészségnevelő, ismeretterjesztő 

tevékenységet. 

 Jóváhagyja intézményi szinten az ápoláskutatási témákat. 

 Biztosítja az ápolási tevékenység területén folyó tudományos munka 

feltételrendszerét. 

 Gondoskodik az előírt beszámolók, jelentések elkészítéséről, továbbításáról. 

 Részt vesz az éves költségvetési, felújítási-beruházási tervek és az intézmény 

finanszírozási szerződésének előkészítésében az ápolási tevékenység képviseletében. 
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 Felelős a beszerzői kerettel történő gazdálkodásért. 

 Felelős a Szélforgó I-II.  Napközbeni Gyermekfelügyelet működéséért és 

felügyeletéért.  

 Feladatait megnevezett helyettese, az osztályos vezető ápolók és a vezető 

asszisztensek közreműködésével látja el. 

 

Hatásköre-jogköre: 

 A feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási, beszámoltatási, ellenőrzési, 

aláírási joga és kötelezettsége van az intézmény egész területén. 

 Használja a "Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Ápolási igazgató" feliratú 

bélyegzőt. 

 Rendelkezési jogköre van a vezető szakdolgozók, a közvetlen beosztottai és az 

osztályokon dolgozó szakdolgozók, kisegítő dolgozók ügyében (a szükséges 

esetekben egyeztet az osztályvezető főorvosokkal és osztályos vezető ápolókkal). 

 Ellátja a vezető szakdolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja, koordinálja, ellenőrzi 

tevékenységüket. 

 Képviseli az egészségügyi szakdolgozókat a megfelelő értekezleteken és fórumokon. 

 Rendelkezési, képviseleti jogköre kiterjed a Szélforgó I-II. Napközbeni 

Gyermekfelügyelet dolgozói tekintetében is.  

 Ápolásszakmai kérdésekben képviseleti jogköre van külső szerveknél a Főigazgató 

tájékoztatása mellett. 

 

Felelőssége: 

 Felelős az intézmény ápolás-szakmai tevékenységéért, a hatáskörébe utalt feladatok 

ellátásáért. 

 Felelős az intézményben folyó ápolási tevékenységre vonatkozó hatályos 

jogszabályok betartásáért és betartatásáért. 

 Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. 

     Felelős azért, hogy az ápolás színvonalának emelése érdekében minden lehetséges 

intézkedést megtegyen és gondoskodjon a hibák feltárásáról, ezekre az illetékes 

munkahelyi vezetők figyelmét felhívja. 

 Felelős az irányítási területén a belső ellenőrzés elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 

észlelt hiányosságok jelentéséért, megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre 

vonásáért. 

 Felelős a munkáltatói intézkedések szakszerűségéért. 

 Felelős a Szélforgó I-II. Napközbeni Gyermekfelügyeletre vonatkozó hatályos 

jogszabályok szerinti működéért. 

 Felelős az Igazgatói értekezlet által az ápolási igazgató hatáskörébe utalt feladatok 

végrehajtásáért. 
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4. Gazdasági igazgató 

 

A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a 

gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és üzemeltetési feladatok, 

valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása.  

 

  

 

A gazdasági igazgató felett a munkáltatói jogkör gyakorlója 

  

‒        a kinevezés vagy megbízás és felmentés vagy a megbízás visszavonása, illetve – 

költségvetési szerv esetében, ha a vezetővel a Munka Törvénykönyve vezető állású 

munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni – a 

munkaviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, 

‒        az Eütv. 155. § (1) bekezdés e) pontja alapján a gazdasági vezető tekintetében a díjazás 

megállapítása – a kinevezési jog keretei közé tartozó díjazást ide nem értve – az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának hatáskörébe tartozik 

‒        az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Intézmény főigazgatója jogosult. 

  

 

Feladata: 

 

 Irányítja az intézmény gazdálkodását. A gazdasági igazgató közvetlenül irányítja és 

ellenőrzi a gazdasági-műszaki ellátás szervezeti egységeit. 

 Kapcsolatot tart az Intézmény fenntartójával az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központtal (ÁEEK), valamint naprakészen vezeti, előkészíti és koordinálja az 

„Ügykörön” keresztül érkező feladatokat.  

 Irányítja az intézmény költségvetési, beruházási-fejlesztési terveit előkészítő 

munkálatokat az idevonatkozó hatályos jogszabályok és tervezési előírások 

figyelembevételével. 

 Előkészíti az intézmény egészére vonatkozó gazdasági és pénzügyi intézkedéseket. 

 Gondoskodik az intézmény költségvetésének elkészítéséről, a jogszabályok és 

tervezési előírások figyelembevételével. 

 Biztosítja a gazdasági-műszaki tevékenység feltételrendszerét a jóváhagyott 

költségvetés, illetve a tényleges finanszírozási bevételek alapján. 

 Gondoskodik a távlati fejlesztési tervek beruházási, költségvetési és egyéb tervek 

előkészítéséről és teljesítéséről. 

 Gondoskodik a gazdálkodás eredményeinek folyamatos elemzéséről, értékeléséről, a 

hatékonyság, az ésszerű és takarékos gazdálkodás érdekében. 
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 Elkészíti az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati 

rendjét, ezen keresztül ellenőrzi a vagyonvédelmi rendszer biztosítását. 

 Folyamatosan elemzi, értékeli a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében a 

gazdálkodás eredményeit, javaslatokat tesz a hatékonyság fokozására. 

 Az intézmény finanszírozási szerződésére vonatkozó előkészítő munkálatokban való 

részvétel. 

 Felügyeli a szakmai anyag felhasználást, a gazdasági igazgató keret terhére pótkeretet 

engedélyezhet a szervezeti egységek számára. 

 Közreműködik az intézményi Kollektív Szerződés kidolgozásában és a Szervezeti és 

Működési Szabályzat gazdasági vonatkozású részeinek az elkészítésében. 

 Beosztottjai útján szakmai – gazdasági, pénzügyi és műszaki – támogatást nyújt az 

üzleti tervek és megvalósítási tanulmányok elkészítésénél. 

 Betartja és betartatja a mindenkor érvényben levő államháztartási, 

társadalombiztosítási és pénzügyi jogszabályokat. 

 Gondoskodik a felügyelete alá tartozó osztályok beosztott dolgozói munkaköri 

leírásának elkészíttetéséről. 

 Gondoskodik a gazdasági-műszaki ellátó szervezet dolgozóinak továbbképzéséről. 

 Koordinálja a kórház fejlesztési, korszerűsítési koncepcióit. 

 A pályázati lehetőségeket figyeli, aktívan részt vesz azok megvalósításában. 

 Folyamatosan tájékoztatja a főigazgatót és a társigazgatókat az intézmény gazdasági 

helyzetéről. 

 Pénzügyi-gazdasági és műszaki vonatkozásban segíti a főigazgató munkáját a 

közbeszerzési eljárások során, ezen belül: 

 

o figyelemmel kíséri a közbeszerzési értékhatárok alakulását, 

o folyamatosan vizsgálja, hogy a közbeszerzések pénzügyi fedezete 

biztosított-e, 

o segíti a közbeszerzések lebonyolítását, a kiírással és versenyeztetéssel 

járó feladatok ellátását, 

o rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát és összhangját, 

o gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs 

feladatok ellátásáról, az ezzel összefüggő könyv- és számviteli 

teendők ellátásáról, 

o önállóan végzi az intézmény vezetője által jogkörébe utalt beszerzési 

teendőket. 
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Hatásköre-jogköre 

 

 Feladatköre ellátása kapcsán a felügyelete alá tartozó osztályok felett beszámoltatási, 

ellenőrzési, utasítási, döntési és aláírási joga van. 

 A főigazgató által történő kötelezettség-vállalás esetén ellenjegyzési jogkört gyakorol. 

A gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül a 

költségvetési intézményt terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, 

követelés nem írható elő és ilyen intézkedés nem tehető. 

 Használja a „Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Gazdasági igazgató” feliratú 

bélyegzőt. 

 Gazdasági jellegű kérdésekben ellátja az intézmény számviteli törvényben, valamint a 

Polgári Törvénykönyvben meghatározott képviseletét. 

 A gazdasági-műszaki ellátó szervezet nem vezető beosztású dolgozói vonatkozásában 

kinevezési és felmentési javaslattételi joga van. 

 A gazdasági-műszaki ellátó szervezet vezető beosztású dolgozói kinevezési és 

felmentési ügyeiben egyetértési joga van. 

 Feladatkörébe tartozó kérdések kapcsán ellenőrzési jogkörrel rendelkezik. 

 

Felelőssége:  

 

 Felelős az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és 

betartatásáért. 

 Felelős az intézmény gazdálkodása kapcsán hozott belső intézkedéseiért, 

utasításokért. 

 Felelős az irányítási területén az előírt ellenőrzési feladatok megszervezéséért, 

elvégzéséért, elvégeztetéséért, a feltárt hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók 

felelősségre vonásáért. 

 Felelős a gazdasági-műszaki ellátó szervezet munkájáért. 

 Felelős a munkáltatói intézkedések végrehajtásának szakszerűségéért.  

 Felelős a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. 

 Felelős a munkáltatói intézkedések végrehajtásának jogszerűségéért, a rendelkezésre 

álló bérkeret betartásáért a Kollektív Szerződésben foglaltak figyelembe vételével. 

 A gazdasági igazgató felelős az irányítási jogkörébe tartozó szervezeti egységek 

eredményes gazdálkodásáért és szakmai munkájáért. 
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Az intézmény helyettesítési eljárásrendje  

   

Helyettesítendő személy A helyettesítésre kijelölt személy  

  távollét esetén betöltetlen állás esetén 

Főigazgató  orvosigazgató orvosigazgató  

Gazdasági igazgató 

 pénzügyi és számviteli 

osztályvezető 

pénzügyi és számviteli 

osztályvezető  

Orvosigazgató  orvosigazgató helyettes orvosigazgató helyettes  

Ápolási igazgató 

ápolási igazgató 

helyettes 

ápolási igazgató 

helyettes 

Rendelőintézet vezető főorvos   orvosigazgató orvosigazgató helyettes 
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III. AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI 

 

1. Igazgatói értekezlet 

 

A főigazgató tanácsadó, döntés előkészítő és véleményezési jogkörrel felruházott testületi szerve. 

 

Tagjai: 

 

 főigazgató (elnök), 

 orvos-igazgató, 

 ápolási igazgató, 

 gazdasági igazgató, 

 kommunikációs vezető. 

 

Működése: 

 

A főigazgató heti rendszerességgel hívja össze. Rendkívüli ülés összehívását az indok 

megjelölésével bármelyik tag kezdeményezheti a főigazgatónál. 

 

Feladat- és hatásköre: 

 

 Az Intézmény vezetői közötti közvetlen információcsere biztosítása. 

 Az Intézmény üzleti, fejlesztési, beruházási terveinek megtárgyalása, véleményezése. 

 Az Intézmény valamennyi szabályzatának, illetve szabályzat módosításának 

megtárgyalása, véleményezése. 

 Az Intézmény gazdálkodásával, szakmai munkájával kapcsolatos beszámolók 

véleményezése. 

 Az Intézményszintű bérfejlesztések általános elveinek véleményezése. 

 Megtárgyalja az Intézmény, az egyes osztályok és részlegek szakmai munkáját, 

gazdálkodását. 

 Megtárgyalja az Intézmény etikai helyzetét. 

 Megtárgyalja az Intézmény belső struktúráját, szervezeti rendjét, működését. 

 Megtárgyalja a főigazgató által beterjesztett szerződések tervezetét. 

 Az Intézmény humánpolitikai és oktatási terveinek véleményezése. 

 Megtárgyal és véleményez minden olyan témát, amelyet a főigazgató előterjeszt, 

illetve a tagok a téma megtárgyalását indítványozzák. 
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2. Szakmai Vezető Testület 

 

A Szakmai Vezető Testület a Gyógyintézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve a 

mindenkor hatályos jogszabályokban és a jelen SZMSZ-ben meghatározott szakmai kérdésekben 

egyetértési jog is megilleti. 

 

Tagjai: 

 orvos- igazgató, 

 ápolási igazgató, 

 osztályvezető, gondozóvezető főorvosok közül összesen hét fő azzal a kikötéssel, 

hogy képviselete legyen a műtétes, nem műtétes fekvőbeteg szakellátás szakmáinak, a 

pszichiátriai fekvőbeteg szakellátásnak, a csecsemő- és gyermekgyógyászati 

szakellátásnak, a diagnosztikai szakmáknak, az önálló járó-beteg szakellátásnak, 

 Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Szervezete által delegált tag. 

 

A Szakmai Vezető Testület ülésére minden esetben meg kell hívni a fenntartó képviselőjét, a 

főigazgatót, a gazdasági igazgatót, a minőségirányítási vezetőt, valamint az ápolási igazgató 

helyettest. A kötelezően meghívottak a Szakmai Vezető Testület ülésén tanácskozási joggal 

vehetnek részt.  

 

Működése: 

 A Szakmai Vezető Testület alakuló ülését a főigazgató hívja össze. 

 Munkáját saját ügyrend alapján végzi. 

 Évente legalább két ülést tart. 

o Üléseit az Elnök hívja össze. Köteles összehívni a Testület ülését abban 

az esetben, ha ezt a testület legalább 1/3-a írásban kezdeményezi. 

 A jogszabályban meghatározott egyetértési jogkörökben a döntéshez az összes 

tag több mint felének egyetértő szavazata szükséges. 

 Részt vesz az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, 

az Intézményi gyógyszerellátás rendjéről, az ápolás ellátás rendjéről, az ügyelet 

rendjéről, a kutatás rendjéről, a belső minőségirányítási rendszerről szóló, 

továbbá a jogszabály által kötelezően előírt egyéb szabályzatok, valamint az 

Intézmény belső szabályzatainak előkészítésében.  

 A Szakmai Vezető Testület ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a 

fele jelen van. Határozatait a jelenlévő tagok többségi szavazatával hozza. 

 Véleményezi, illetve rangsorolja a vezető helyettesi és a szakmai osztályok 

vezetői munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat. 
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A Szakmai Vezető Testületnek 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 vezető helyettesek 

megbízása, a megbízás visszavonása, valamint a gyógyintézet szakmai osztályai vezetőinek 

megbízása, illetve a megbízás visszavonása tekintetében a döntések meghozatalát megelőzően. 

 

A Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges:  

 

 a gyógyintézet szakmai tervének kialakításához,  

 a gyógyintézet fejlesztési prioritásainak meghatározásához,  

 a vezetői, orvosvezető-helyettesi, ápolási igazgató 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 minőségirányítási 

rendszerről szóló szabályzat elfogadásához,  

 más egészségügyi szolgáltatóval való szakmai együttműködési és konzílium-

kérési rendhez. 

 A gyógyintézet vezetése a szakmai vezető testület tagjaival szemben a 

testületben kifejtett tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem 

hozhat hátrányos munkáltatói döntéseket és intézkedéseket. 

 

3. Közalkalmazotti Tanács 

 

Intézményünkben az 1992. évi XXXIII. törvény (a közalkalmazottak jogállásáról) alapján 

létrehozott Közalkalmazotti Tanács működik, mely a közalkalmazotti jogviszonyban álló 

közalkalmazottak közössége nevében a részvételi jogokat gyakorolja. 

Elnökét, tagjait a közalkalmazottak delegálják. 

 

Működése:  

 

 A közalkalmazotti tanács a főigazgatóval együttesen megalkotja a közalkalmazotti 

szabályzatot. 

 A Közalkalmazotti Tanács munkáját ügyrend alapján végzi. 
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Jogai: 

 

 Együttdöntési jog illeti meg a Kollektív Szerződésben meghatározott jóléti célú 

pénzeszközök felhasználására, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok 

hasznosítása tekintetében. 

 Véleményezési jogköre kiterjed: 

o a munkáltató belső szabályzatai tervezetére, 

o a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetére, 

o a munkáltató munkarendjének kialakítására és az éves szabadságolási tervére. 

 

4. Érdekegyeztető Tanács 

 

Az Érdekegyeztető Tanács a munkavállalók érdekeinek képviseletét ellátó szervezetek és a 

munkáltató közötti nem szokványos érdekegyeztetése, a konfliktusok feloldásának fórumaként 

működik a 2012. évi I. törvényben (a munka törvénykönyvéről) és az 1992. évi XXXIII. 

törvényben (a közalkalmazottak jogállásáról) leírtak szerint. 

 

Tagjai: 

 

 Érdekképviseleti oldal 

 Közalkalmazotti Tanács képviselője 

 Magyar Orvosi Kamara képviselője 

 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviselője 

 Egészségügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete képviselője 

 Magyar Orvosok Szövetségének képviselője 

 

Munkáltatói oldal 

 főigazgató 

 orvos-igazgató 

 ápolási igazgató 

 gazdasági igazgató 

Feladata: 

 az intézmény munkavállalóit érintő, a jogszabályok által érdekképviselet körébe 

vont témák megtárgyalása, 

 az érdekképviseleti témától függően véleményezési, javaslattételi jogok 

gyakorlása, 

 az intézmény vezetése által előterjesztett témák megtárgyalása. 
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5. Főorvosi Értekezlet 

Az intézmény legmagasabb szintű orvos-szakmai tanácsadó fóruma. 

 

Tagjai: 

 főigazgató (elnök) 

 orvos-igazgató 

 ápolási igazgató 

 gazdasági igazgató 

 kommunikációs vezető 

 minőségirányítási vezető 

 osztály-, gondozó- és részlegvezető főorvosok 

 főgyógyszerész 

 

Állandó meghívottak: 

 

 Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 Reprezentatív szakszervezet helyi szervezetének elnöke 

 Felnőtt háziorvosok mentora 

 Intézményi jogász 

 HR osztályvezető 

 Finanszírozási csoport vezetője 

 MOSZ Területi Szervezetének képviselője 

 MOK illetékes Szervezetének képviselője, 

 MESZK helyi szervezetének elnöke, 

 Magyar Ápolási Egyesület képviselője 

 

Működése: 

 

Legalább kéthavonta egy alkalommal ülésezik. Az üléseket a főigazgató hívja össze. 

Az értekezletről emlékeztető készül.  

 

Feladatai: 

 

 Megvitatja és véleményezi az intézmény orvos-szakmai tevékenységét, a gyógyító-

megelőző feladatok ellátását. 

 Megvitatja és véleményezi a fekvőbeteg osztályok, diagnosztikus osztályok, 

szakrendelések és gondozók szakmai munkáját. 
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 Megvitatja, és orvos-szakmai szempontból véleményezi az intézmény 

minőségirányítási dokumentumait, szabályzatait, költségvetését, házirendjét. 

 Megvitat, és véleményt nyilvánít mindazon témákban, melyeket a főigazgató 

előterjeszt. 

 

6.  Főnővéri Értekezlet 

 

Az ápolási igazgató véleményező és tanácsadó testülete. 

 

Tagjai: 

 

 ápolási igazgató (elnök) 

 ápolási igazgató helyettes 

 rendelőintézeti járóbeteg-szakellátás vezető asszisztens 

 valamennyi osztályos vezető ápoló és vezető asszisztens 

 

Működése: 

 

Kéthavonta, ill. szükség szerint ülésezik. Az ápolási igazgató hívja össze a téma megjelölésével 

Az értekezletről emlékeztető vagy szükség szerint jegyzőkönyv készül 

 

Feladatai: 

 

 Az intézményben folyó ápolási munkával kapcsolatos aktuális kérdések 

megbeszélése. 

 Információcsere biztosítása az osztályos vezető ápolók és vezető asszisztensek 

között. 

 Tájékoztatás adása a szakdolgozói munkára vonatkozó jogszabályváltozásokról, 

minőségirányítási és helyi szabályzatokról. 

 Az ápolási munka etikai helyzetének megtárgyalása. 

 Minden olyan téma, amelyet az ápolási igazgató előterjeszt. 

 

7.  Gazdasági-műszaki Értekezlet 

 

A gazdasági igazgató véleményező és tanácsadó testülete. 

 

Tagjai: 

 

A gazdasági-műszaki ellátás önálló szervezeti egységeinek vezetői (osztály- és 

csoportvezetők). 
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Működése: 

 

A gazdasági igazgató hívja össze szükség esetén eseti jelleggel. A tagok személyes 

akadályoztatásuk esetén kötelesek helyettesről gondoskodni. A gazdasági igazgató az 

értekezletről emlékeztetőt köteles készíttetni. 

 

Feladatai: 

 

 Információcsere a szervezeti egységek között. 

 A szervezeti egységek munkájának áttekintése, értékelése. 

 A gazdasági-műszaki ellátást érintő feladatok közös előkészítése, és azok 

megtárgyalása. 

 Beszámoló a szervezeti egységek munkájáról. 

 

Az értekezleten résztvevőknek véleményezési jogköre van: 

 

 a gazdasági-műszaki ellátás egészét érintő bérgazdálkodási, bérpolitikai javaslatról; 

 a gazdasági-műszaki ellátás osztályvezetőinek, csoportvezetőinek kinevezésére 

vonatkozó javaslatról; 

 a gazdasági-műszaki ellátás szervezeti rendjére vonatkozó javaslatról; 

 a gazdasági-műszaki ellátás-képzési, továbbképzési, oktatási tervéről. 

 

8.  Dolgozói Értekezlet 

 

Feladata: 

 

A főigazgató hívja össze évente legalább két alkalommal. Az intézmény 

működéséről, stratégiai célkitűzéseiről, a dolgozók munkakörülményét befolyásoló 

intézkedésekről szóló információcsere. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel, 

tájékozódhatnak az előbbi és valamennyi általuk fontosnak ítélt kérdésben. 

 

9. Osztályértekezlet 

 

Az Osztályértekezlet az intézmény osztályvezetőinek és az osztály dolgozóinak tanácskozási 

fóruma. Résztvevői: az osztály (részleg) valamennyi dolgozója. 
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Állandó meghívottként: 

 

 főigazgató főorvos 

 orvos-igazgató 

 ápolási igazgató 

 gazdasági igazgató 

 aktuális meghívottak 

 

Az értekezletet az osztályvezető vezeti. 

 

Feladatai: 

 

 Az osztályvezető beszámolót tart az előző értekezlet óta eltelt időszak munkájáról, az 

elért eredményekről, a munkafegyelemről, az etikai helyzetről. 

 Értékelik az osztály működését és szakmai tevékenységét. 

 Megvitatják az osztály aktuális problémáit. 

 Meghatározzák a következő időszak feladatait. 

 Évente legalább kétszer illetve szükség szerint ülésezik. Az értekezletről 

emlékeztetőt kell készíteni, amelynek egy példányát meg kell küldeni a főigazgató 

főorvosnak. 

 

10. Kórházi Felügyelő Tanács 

 

Az 1997. évi CLIV. törvény (az egészségügyről), a végrehajtásról rendelkező 23/1998. (XII. 27.) 

EüM. rendelet (a kórház felügyelő tanácsról) alapján a területi ellátási kötelezettségekkel 

működő fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményekben létrehozott Kórházi Felügyelő Tanács. 

 

A Kórházi Felügyelő Tanács kilenc tagból áll. 

 

Öt tag az Intézmény ellátási körzetében, az egészségügy területén működő civil szervezetek 

küldötte, két tagot a fenntartó delegál, kettő pedig az Intézmény választott küldötte. 

 

A tanács elnökét a civil szervezetek küldöttei közül kell megválasztani. Szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt. 
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Működése: 

 

 A Tanács saját ügyrendje szerint működik. 

 A Kórházi Felügyelő Tanács Elnöke évente legalább két alkalommal köteles 

összehívni a Tanácsot. 

Feladata: 

 

 Kapcsolattartás az ellátási terület és a kórházvezetés között; 

 Az intézmény működésével, fejlesztéseivel és fejlesztésével kapcsolatos észrevételi 

jog gyakorlása; 

 Figyelemmel kíséri az intézmény működését 
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IV. MUNKABIZOTTSÁGOK, MUNKACSOPORTOK 

 

A munkabizottságok és munkacsoportok munkájukat ügyrend alapján végzik. A bizottsági 

ülésekre a meghívottak részére meghívó küldendő elektronikus formában az intranet, illetve a 

kórházi levelezőrendszer útján. 

Üléseikről jegyzőkönyv készül, elkészítésért a bizottsági elnök felel, a jegyzőkönyvet a titkár 

készíti el, melyből 1-1 példányt a Kórházban központilag iktatni kell az Irattárba. A jegyzőkönyv 

leadásának határideje a Bizottság ülését követő 10. munkanap. 

 

 

1. Tudományos Bizottság 

 

Az Intézményben folyó tudományos élet és kutatómunka rendszeres és tervszerű végrehajtásáért 

az Intézmény főigazgató felelős, aki ez irányú szervező, irányító és ellenőrző tevékenységében a 

Tudományos Bizottságra támaszkodik, amely tanácsadó, döntés előkészítő szerv. 

 

A Tudományos Bizottság elnökét és tagjait a főigazgató bízza meg határozatlan időre. 

 

A bizottság tagja az Intézmény minden tudományos minősítéssel rendelkező munkatárs. 

A bizottságba egy tagot delegál az ápolási igazgató. 

A Bizottság titkárát az Elnök jelöli ki. 

 

Működése: 

 

 A Tudományos Bizottság félévente ülésezik, összehívásáról az elnök gondoskodik. 

 

A Bizottság feladata: 

 

 Felügyeli a tudománypolitikai irányelvek, az orvosi kutatásokra vonatkozó jogi és 

etikai szabályok betartását. 

 Véleményezi az Intézmény tudományos munkájának helyzetét, javaslatot tesz ennek 

továbbfejlesztésére. 

 Előzetesen véleményezi és ellenőrzi az Intézményben folytatni kívánt kutatásokat, 

kísérleti jellegű gyógyító eljárásokat. 

 Figyelemmel kíséri és véleményezi az intézmény dolgozóinak tudományos 

tevékenységét. 

 Elbírálja az Intézmény által meghirdetett pályázatokra benyújtott tudományos 

dolgozatokat, és javaslatot tesz díjazásukra. 
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 Szervezi az Intézmény tudományos rendezvényeit. 

 Figyelemmel kíséri és segíti az orvosok, gyógyszerészek, egyéb egyetemi 

végzettségűek és szakdolgozók továbbképzését. 

 Kapcsolatot tart különböző hazai és külföldi tudományos műhelyekkel, oktatási 

intézetekkel. 

 Megvitatja és véleményezi a főigazgató által a bizottság elé utalt egyéb kérdéseket. 

 

2. Intézményi Kutatás Etikai Bizottság (IKEB) 

 

Az Intézményi Kutatás Etikai Bizottság a főigazgató véleményező, engedélyező, ellenőrző 

szerve. 

 

AZ IKEB hét tagú testület. 

 

A Bizottság tagjait a főigazgató bízza meg határozatlan időre. 

 

Működése: 

 

 Munkáját saját ügyrend alapján végzi. 

 Üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. 

 

Feladata: 

 

 Előzetesen véleményezi, az Intézményben folytatni kívánt klinikai farmakológiai 

vizsgálatokat. 

 A már engedélyezett tudományos kutatások intézményi szintű megvalósíthatóságának 

vizsgálata, és a kutatási engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése. 

 Az Intézmény tárgyi és személyi feltételeinek vizsgálata a kutatásban történő 

részvételre való alkalmassággal kapcsolatban. 

 Annak ellenőrzése, hogy a kutatást az engedélyben és a kutatási tervben előírtaknak 

megfelelően folytatják-e, és a résztvevők személyes adatai kezelésénél jogszerűen 

jártak-e el, megfelelő személyeket vontak-e be a vizsgálatba. 

 Kezdeményezheti az engedélyezett kutatás felfüggesztését a főigazgatónál, vagy az 

engedélyt adó szervnél, ha erre okot adó körülményt észlel. 
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3. Kórházi Etikai Bizottság 

 

A főigazgató tanácsadó, javaslattevő szerve. 

A Kórházi Etikai Bizottság öt tagú testület. 

 

Tagjait a főigazgató úgy kéri fel, hogy a bizottság összetétele biztosítsa a bizottság elé kerülő 

ügyek sokoldalú (orvosi, pszichológiai, jogi, vallási stb.) megítélését. 

A főigazgató által megbízott tagok maguk közül választanak elnököt. 

A főigazgató és az orvosigazgató állandó meghívottként vesz részt a bizottság munkájában. 

 

Működése: 

 

 Munkáját saját ügyrend alapján végzi. 

 

Feladata: 

 Az Intézményen belül felmerülő etikai ügyben való állásfoglalás, (etikai vétségek 

kivizsgálása, véleményezése). 

 A betegjogok érvényesítésében való közreműködés. 

 A szerv- és szövetátültetés az egészségügyi törvényben szabályozott kivételes 

eseteiben a jóváhagyás megadása. 

 A Kórházi Felügyelő Tanács, illetve a főigazgató kezdeményezésére előterjesztett 

ügyekben foglal állást. 

 

4. Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB) 

 

Az Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB) – a 20/2009. (VI. 18.) EÜM 

rendelet (az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek 

szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről) – alapján létrehozott testület. 

A főigazgató javaslattételi, véleményezési joggal rendelkező szakmai tanácsadó testülete. 

Az IIAB tizenöt tagú testület. 

 

Elnökét és tagjait a főigazgató bízza meg. 

 

Elnöke: 

 az orvos-igazgató, 

Titkára: 

 a kórház-higiénikus főorvos. 
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Tagjai fentiek mellett: 

 

 ápolási igazgató 

 infektológus 

 orvosi mikrobiológus 

 főgyógyszerész 

 fekvőbeteg osztályok képviselői (9 fő) 

 

Működése: 

 Munkáját saját ügyrend alapján végzi. 

 Az üléseken meghívottként részt vehet az Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

képviselője. 

 Üléseit félévente, illetve szükség szerint tartja. 

 

Feladatai: 

 Meghatározza az intézmény infekciókontroll alapelveit, stratégiáját. 

 Jóváhagyja az intézmény éves Infekciókontroll Program tervét, ezen belül az aktív 

surveillance éves programját. 

 Folyamatosan elemzi az antibiotikum fogyasztásról, a bakteriális rezisztencia 

alakulásáról, a nosocomiális infekciók alakulásáról gyűjtött adatokat. 

 Javaslatokat tesz az infekciókontroll tevékenység során feltárt problémák 

megoldására. 

 Kialakítja, működteti és ellenőrzi a helyi antibiotikum felhasználás és hasznosítás 

monitort és összehangolja az antibiotikum alkalmazásával kapcsolatos adminisztratív 

és szakmai teendőket, ezen kívül rendszeresen elemzi és szabályozza az antibiotikum 

profilaxist. 

 A vonatkozó hazai és nemzetközi ajánlásokat és irányelveket a helyi viszonyokra 

adaptálva elkészíti a helyi szabályozó dokumentumokat. 

 Támogatja a Kórházhigiénés osztály tevékenységét, ha lehet, célzott források 

előteremtésével is. 

 Egy-egy új technológia bevezetése előtt áttekinti az ebből származó infekciós 

kockázatot. 

 Gondoskodik arról, hogy esetleges járvány esetén a járványkivizsgálás 

zökkenőmentes legyen, minden szükséges adat rendelkezésre álljon 

 Átépítések, renoválások, átalakítások előtt áttekinti a terveket az infekciókontroll 

szempontjából 

 Elősegíti és támogatja a személyzet infekciókontroll képzését 

 Az IIAB által szükségesnek tartott intézkedéseket a főigazgató utasításban rendeli el. 
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A Kórház működését szabályzó dokumentumok elkészítésére, rendszerbe illesztésére, napra 

készen tartására vonatkozó részletes szabályokat a Kórház Minőségirányítási  Kézikönyve 

tartalmazza.  A hivatkozott dokumentum  irányadó a 18/2013. (III. 5.)EMMI rendelet szerinti, 

helyi szakmai ellátást szabályozó dokumentum  minőségügyi rendszerbe illesztése tekintetében 

is. 

 

 

5. Gyógyszerterápiás Bizottság 

 

A főigazgató gyógyszerügyekben illetékes tanácsadó szerve, amely javaslattételi és 

véleményezési jogkörrel rendelkezik. 

A Gyógyszerterápiás Bizottság kilenctagú testület. 

 

Elnökét és tagjait a főigazgató bízza meg. 

 

Elnöke: 

  az orvosigazgató,  

 

Titkára: 

  a főgyógyszerész 

 

Tagjai: 

  a fentieken kívül 5 fő klinikus főorvos. 

 

Működése: 

 

  Munkáját saját ügyrend alapján végzi.  

  Üléseit félévente tartja. 

 

Feladata: 

 Segíti a korszerű, gazdaságos gyógyszerterápiás eljárások érvényesülését az 

Intézményben. 

 A betegdokumentáció elemzése és értékelése alapján figyelemmel kíséri az 

Intézmény gyógyszerterápiás tevékenységét és a gyógyszerfelhasználást. 

 Elemzi a gyógyintézet gyógyszergazdálkodását, javaslatot tesz az éves gyógyszer-, 

vegyszervásárlás pénzügyi keretére és osztályos felosztására. 

 Javaslatokat dolgoz ki a szakmailag megalapozott és gazdaságos gyógyszerterápiás 

protokollok és módszerek alkalmazására. 

 Felhívja a figyelmet az esetleges helytelen terápiás gyakorlatra, a mellékhatásokra és 

az interakciókra. 
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6. Transzfúziós Bizottság 

 

Az Intézmény szakmai ellenőrző, tanácsadó és döntéshozó testülete a vérellátási tevékenység 

területén. 

 

 Elnöke: 

   a Transzfúziológiai osztály vezetője. 

Tagjai: 

 A fekvőbeteg osztályok transzfúziós felelős megbízott orvosai. 

 

 

Működése: 

 

 A Bizottságot szükség esetén az elnök köteles összehívni, de évente legalább két 

alkalommal ülésezik. 

 A Bizottság munkájában az OVSZ erre a feladatra kijelölt szakorvosát is be kell 

vonni. 

Feladata: 

 

 Elsődleges feladata a vérkészítmények felhasználására vonatkozó jogszabályi 

előírások, szakmai szabályok, valamint minőségbiztosítási követelmények betartása. 

 Kialakítja az Intézményben a vér- és vérkészítmények rendelésével, kezelésével, 

alkalmazásával, nyilvántartásával kapcsolatos eljárásrendet, rendszeresen értékeli 

ezek végrehajtását. 

 

7. Ad hoc Bizottságok, Munkacsoportok 

 

A főigazgató az egész Intézményre kiterjedő hatállyal, az orvos-igazgató, a gazdasági és az 

ápolási igazgató saját feladat és hatáskörében egy-egy eseti döntés előkészítésére hozhatja létre. 

 

A bizottság tagjait a főigazgató határozott időre bízza meg. 

 

Feladatát, működését, munkavégzését és a munkáról való beszámolás rendjét a létrehozó 

igazgató határozza meg. 
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8. Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

  

 Tagjait a főigazgató bízza meg. 

  

 Tagjai: 

 az aktuális témáért felelős igazgató, 

 a gazdasági igazgató , 

 közbeszerzési ügyintéző, 

 a főigazgató által kijelölt személyi képviselő. 

 

 Feladata: 

 

  Feladatát a Közbeszerzési Szabályzat szerint látja el. 

 

 Működése: 

 

  A Közbeszerzési Szabályzat szerint. 

 

9. Selejtezési Bizottság 

  

 A főigazgató tanácsadó testülete intézeti vagyonvédelemi és selejtezési ügyekben. 

  

 Tagjai: 

 

 gazdasági igazgató (Elnök) 

 gazdasági osztályvezető 

 pénzügyi és számviteli osztályvezető 

 jegyzőkönyvvezető 

 raktárkezelő 

 

 Meghívottak eseti jelleggel: 

 

 állóeszköz gazdálkodó 

 Műszaki Osztály kijelölt csoportvezetője 

 Informatikai vezető 

 

 Működése: 

 

 Üléseit az Elnök javaslatára a gazdasági osztályvezető hívja össze és szükség szerinti 

időközökben ülésezik. 
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 Feladatai: 

 

 Az Intézmény tulajdonában lévő felesleges vagyontárgyak hasznosítása, selejtezése. 

 Részvétel a selejtezési szabályzat elkészítésében, a selejtezési eljárás lefolytatásában, 

és az abban foglaltak betartásában. 

 

10. Szociális Bizottság 

  

 A Szociális Bizottság a főigazgató szociális ügyekben illetékes tanácsadó szerve. 

 A Bizottság elnökét és tagjait a főigazgató határozatlan időre bízza meg. 

A Bizottságba tagot delegál a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet helyi 

szervezete. 

  

 Működése: 

 

 Szociális Bizottság üléseit havonta, illetve szükség szerint tartja. 

 Feladata: 

 

 Az Intézmény dolgozói szociális helyzetének elemzése, a dolgozók szociális helyzetét 

befolyásoló intézkedések előzetes véleményezése. 

 A Szociális Bizottság elbírálja a szociális segélyre benyújtott kérelmeket, igényeket. 

 Esélyegyenlőségi terv elkészítése. 

  

11. Tűzvédelmi Bizottság 

 

 A Tűzvédelmi Bizottság titkára a tűzvédelmi felelős, tagjait a főigazgató bízza meg határozatlan 

időre. 

  

 Működése: 

 

 A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. 

  

 Feladatai: 

 

 A bizottság a főigazgató tanácsadó testületeként figyelemmel kíséri a tűzvédelemre 

vonatkozó szabályozást. 

 Javaslatokat tesz az intézmény tűzvédelmi tevékenységére, valamint a feltételek 

biztosítására vonatkozóan. 

 Véleményezi az Intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát. 
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12.       Agyhalál Megállapítói Bizottság 

  

 Felügyeletét az orvos-igazgató gyakorolja. 

 

A Bizottság három tagú testület. 

  

 Vezetője intenzív szakorvos (nem lehet azonos azzal az anaesthesiológussal, aki a donort a 

műtőben obszerválja). 

 

 Tagjai: 

 ideggyógyász szakorvos (EEG-ben járatos) 

 a donor klinikai orvosa 

 az orvosigazgató által kijelölt orvos (vagy ügyeletvezető) 

 

 Működése: 

 

  A mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.  

 

Feladata: 

 

  Szervdonor esetén az agyhalál megállapítása és írásbeli rögzítése a hatályos 

jogszabályok alapján 
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B. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

I. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

1. Az intézményi irányítás írásos eszközei 

 

Az intézmény működésében maradéktalanul biztosítani kell a törvényességet és a 

szakszerűséget. Ennek fontos feltétele, hogy a munkatársak folyamatosan megismerjék, és 

helyesen alkalmazzák a tevékenységüket meghatározó szabályokat. 

Az intézményben a szakterület szerint illetékes igazgató felelős az irányítás írásos eszközeinek 

tárolásáért, kiadásáért és végrehajtásuk ellenőrzéséért. A kórház jogi képviselője gondoskodik 

arról, hogy az irányítás írásos eszközei összhangban álljanak a jogszabályok rendelkezéseivel. 

 

Fajtái: 

 

Főigazgatói utasítás 

Az utasításban szabályozható az intézmény és az irányítása alá tartozó szervezetek feladata, 

kötelezettsége. Az utasítás általában a magasabb szintű jogforrások által meghatározott feladatok 

végrehajtásához szükséges anyagi, szervezeti, személyi feltételek közvetlen meghatározása és az 

egységek/alárendelt szervek működésére irányul. 

 

Körlevél 

A körlevél az igazgatóság közleményei mellett felhívja a figyelmet a megjelent és az intézmény 

működése szempontjából lényeges jogszabályokra, szakmai irányelvekre és módszertani 

levelekre, valamint az intézmény által szervezett szakmai és tudományos rendezvényekre. A 

körlevél szervezeti egységek, valamint az érdekvédelmi szervezetek számára is lehetőséget nyújt 

a közérdekű információk közzétételére. A Körlevelek az intézményi intranetes rendszeren 

keresztül kerülnek közzétételre.  

 

Szabályzatok 

Az Igazgatóság köteles írásban szabályozni az intézmény és szervezete teljes tevékenységét. A 

szabályozás alapja a keretszabályozást képező jelen Szervezeti Működési Szabályzat (SzMSz). 

Amennyiben az SzMSz egyes fejezeteiben foglalt előírások részletesebb szabályozást 

igényelnek, úgy azokat külön szabályzatban kell rögzíteni. Bizonyos területekről külön 

szabályzat készítendő akkor is, ha ezt magasabb szintű jogszabály, a Főigazgató, a tulajdonos 

vagy a fenntartó írja elő. A Szabályzatok az intézményi intranetes rendszeren keresztül kerülnek 

közzétételre. 
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Szakmai protokollok 

A gyógyítás és az ápolás területére az egészségügyi kormányzat szakmai protokollokat dolgoz 

ki, melyekről az érintett szakterületeket az orvos-igazgató tájékoztatja. Ezek alapján és 

figyelembe vételével kerülnek kidolgozásra az intézményi és osztályos szintű protokollok. 

 

Munkatervek 

A tervszerű munkát a költségvetési időszakra bontott munkatervek biztosítják. A munkaterv a 

stratégiailag fontos terveket tartalmazza így: 

 országos hatáskörű szervek által kitűzött feladatokból az intézményre háruló 

feladatokat, 

 a felsőszintű vezetés számára a döntést előkészítő háttéranyagok készítésének 

kötelezettségét, 

 az intézmény komplex feladat- és ellenőrzési terve végrehajtási tervéből adódó 

tevékenységeket, 

 a feladatok és kötelezettségek határidejét és felelős(öke)t, osztályokat. 

 

Előterjesztés 

Előterjesztést kell készíteni, ha azt 

 felsőbb szerv vagy vezető határozata, illetve döntése előírja, vagy ha 

 a vezető valamely témában felsőbb szintű döntést kezdeményez. 

 

Jelentés 

Jelentést kell készíteni, ha 

 azt felsőbb szerv vagy vezető előírja, vagy ha 

 a vezető szükségesnek tartja, hogy egy fontosabb kérdésről vagy saját hatáskörben 

tervezett intézkedésről a felsőbb szervet vagy vezetőt tájékoztassa. 

 

Tájékoztató 

Tájékoztatót kell készíteni, ha 

 azt felsőbb vezető igényli vagy ha 

 az együttműködést, kapcsolattartást szolgálja. 

 

Útmutatók 

Az útmutatók (minták, nyomtatványok, segédletek) a jogegység és törvényesség biztosítását 

segítő, alsóbb szintű szervek számára készített anyagok. Ezek biztosítják a tevékenység 

intézményen belüli egységesítését. 
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2. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek 

 

2007. évi CLII. Törvény alapján az alábbi munkakörökben és feladatkörökben közalkalmazotti 

jogviszonyban állók esetében rendeli el a vagyonnyilatkozat tételt.  

 

Közbeszerzési eljárás során javaslattételre, döntésre, ellenőrzésre jogosult személyek  

 Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai  

 Felkért szakértő testület tagjai  

 Közbeszerzési eljárás ellenőrzésére jogosult személy  

 

Költségvetés és egyéb pénzeszközök, állami, önkormányzati támogatások felhasználásával 

összefüggő javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult személyek  

 Főigazgató, orvos-igazgató, ápolási igazgató, gazdasági igazgató és azok helyettesei  

 Rendelőintézet vezető főorvos 

 Intézmény beszerzői keretgazdálkodói szabályzatában keretgazdaként megjelölt beosztást 

betöltő munkavállalók 

 Gazdasági – műszaki terület osztályvezetői  

 Jelen szabályzat és a Gazdasági – műszaki ellátás működési rendjével meghatározott 

kötelezettségvállalás, utalványozási, pénzkezelési jogkörrel rendelkező munkakört 

betöltő személyek  

 

A vagyonnyilatkozat tétel részletes szabályait az erre vonatkozó intézményi belső szabályzat 

tartalmazza. 

 

3. Aláírási (kiadmányozási) jog 

 

Az aláírási, kiadmányozási jog magában foglalja: 

 

 az érdemi döntés, 

 az intézkedés, 

 az ügyirat irattárba helyezési jogát. 

 

Az aláírási jogot az egyéni felelősség határozott érvényesítésével és gyors ügyintézés 

elősegítésével kell gyakorolni. A vezető a helyettesítés tartalmi körének megfelelően határozza 

meg a helyettesek aláírási jogkörét és sorrendjét. Az ügyirat irattárba helyezését a vezető másra 

átruházhatja, illetve beosztottja aláírási jogköréből azt kiemelve – azt ellenőrzés céljából – 

magához vonhatja. 
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A főigazgató aláírási jogkörébe tartozó ügyek: 

 

 Felsőbb állami szervekhez benyújtott előterjesztések, jelentések, beszámolók, 

valamint az említettek által hozott határozatok, állásfoglalások és ajánlások 

végrehajtásáról, illetve az ajánlások megvizsgálásáról szóló jelentés, tájékoztató. 

 Minisztériumok vetetőihez intézett tájékoztató, állásfoglalás. 

 Az intézmény és szervei működéséről átfogó értékelést tartalmazó anyag. 

 Az intézmény egész szervezetét érintő utasítás. 

 Jogszabály által hatáskörébe utalt és át nem ruházható kérdések (létszám, 

bérkérdések). 

 Szervezeti Működési Szabályzat, valamint valamennyi szervre érvényes szabályzatok. 

 Intézményi munkaterv, normatív utasítások, szabályzatok. 

 Az intézmény belső szervezetével összefüggő intézkedések kiadása, a bekövetkezett 

változások átvezetésének elrendelése. 

 Szakmai Vezető Testületi értekezlet tartásának elrendelése. 

 Munkáltatói jogkörébe tartozó munkatársainak kinevezése, besorolása, 

munkaszerződésének módosítása, felmentés és velük szembeni fegyelmi, anyagi 

felelősség megállapítására irányuló eljárás megindítása. 

 Az intézmény dolgozóinak és területi szervek vezetőinek erkölcsi elismerésére 

vonatkozó iratok. 

 A közvetlen vezetése alatt álló dolgozók részére szabadság engedélyezése  

 Vezető állású dolgozó belföldi, külföldi és valamennyi munkatárs esetében külföldi 

kiküldetés elrendelése.  

 Mindazok az ügyek, amelyekben a főigazgató főorvos a kiadmányozást esetenként 

magához vonja. 

 

Az orvosigazgató, a gazdasági igazgató és az ápolási igazgató kiadmányozási joga 

 

 Felügyeleti területüket érintő és szakirányítási körükbe tartozó elvi összefoglalók, 

értékelések. 

 A felügyeletük alá tartozó szervek munkakapcsolatát meghatározó intézkedések és 

utasítások. 

 A feladatok koordinálására történő intézkedések. 

 A felügyeletük alá tartozó szervek vezetőinek szabadság engedélyezése, de nem a 

főigazgató hatáskörbe tartozó kedvezmények biztosítása, erkölcsi és anyagi 

elismerésre javaslat. 

 A felügyeletük alá tartozó szervezetek vezetői belföldi kiküldetésének elrendelése. 

 Szakmai értekezletek tartásának elrendelése. 
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Az osztályvezetők, valamint közvetlenül az igazgatók alá rendelt munkatársak kiadmányozási 

jogosultsága azokra az ügyiratokra terjed ki, amelyekre jogszabály van vagy az SZMSZ-en 

alapuló munkaköri leírásban felhatalmazást kapnak. 

 

4. Az intézményi irányítás egyéb eszköze 

 

Felső vezetői vizit 

 

Résztvevői: az Igazgatóság tagjai  

 főigazgató  

 orvos-igazgató 

 ápolási igazgató 

 kommunikációs vezető 

 az adott osztály vezetője 

 

Célja: évente legalább két alkalommal az intézmény valamennyi osztály/egység munkájának 

helyszínen történő megtekintése, értékelése. 

 

5. Kommunikációs fórumok 

 

A vezetői munka hatékonysága érdekében a vezetés az alábbi szervezett kommunikációs 

csatornákat működteti: 

 

 Főorvosi Értekezlet 

 Főnővéri Értekezlet 

 Osztályértekezlet, 

 Dolgozói értekezlet. 

 

Esetenként, konkrét témakörben az intézmény vezetése rétegértekezleteket (másod főorvosi, 

adjunktusi is tarthat. 

 

6. A munkakapcsolatok általános szabályai 

 

A. Az intézmény osztályai egymással mellérendeltségi viszonyban állnak. 

Munkakapcsolatukat a konzultatív javaslattételi, véleményezési jog gyakorlása és 

kötelezettsége jellemzi, szabályozza. 

B. Ellenőrzési jogosítvánnyal a főigazgató, az orvos-igazgató, az ápolási igazgató, a belső 

ellenőr, a Kórházhigiénés Szolgálat, a minőségirányítási rendszer tagjai rendelkeznek. 

C. Az intézmény és szervezetei munkakapcsolatában az alá- és fölérendeltség érvényesül. 

D. A mellérendelt szervezeti egységek koordinációja 
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A koordináló és a végrehajtásért közvetlenül felelős szervezeti egységek között alá- 

és fölérendeltségi viszony nem keletkezhet kivéve, ha az igazgatók valamelyike a 

gyors és eredményes végrehajtás érdekében a koordinálót utasítási jogkörrel is 

felruházta. A koordináció eszközeiként elsősorban a szakmai konzultációkat, 

közvetlen megbeszéléseket kell alkalmazni. 

 

Az intézmény dolgozói kötelesek: 

 

 A munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült kérdésekben egymást korrektül 

tájékoztatni. 

 Egymás megkeresésére a legjobb szakismereteik szerint a kívánt határidőre választ 

adni vagy az akadályt azonnal, a határidő lejárta előtt közölni. 

 A tapasztalt hiányosságokról egymást tájékoztatni. 

 A szervezeti egységek közötti ügyeket közvetlen munkakapcsolat formájában kell 

intézni. 

 

Az alá- és fölérendeltség érvényesülése, az ügyintézés rendje: 

 

 A szakterületek vezetői munkájukért az egyszemélyi vezetés elve szerint felelősek, 

ezért az ügyintézés során az egyes intézkedéseknek (a kimenő leveleknek, 

utasításoknak) az ő álláspontjukat kell tükrözniük. 

 Egy tervezet akkor válik hivatalos irattá, amikor a kiadmányozásra jogosult aláírta. 

Ezt követően az iratokon a közreműködők változtatást nem eszközölhetnek. 

 Ha bármilyen oknál fogva az iraton aláírás után, de elküldés előtt módosítás válna 

szükségessé, azt végrehajtani csak az aláírásra jogosult vezető jóváhagyásával lehet. 

 Az ügyintézéshez – különösen a tájékoztatók és beszámolók összeállításához – 

elengedhetetlenül szükséges nyilvántartások vezetéséről, az adatok rendszerezéséről 

gondoskodni kell. 

 Kerülni kell ugyanakkor a párhuzamos nyilvántartások vezetését. 

 

7. Betegjogi képviselő 

 

A betegjogi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat alkalmazásában áll, jogállását, 

tevékenységét az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

szabályozza 

 

A betegjogi képviselő adatai és elérhetősége nyomtatott formában minden szervezeti egységben 

megtalálható a betegek által látható helyen.  

 

A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában: 
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 Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos 

megjegyzések, kérdések feltételében. 

 Segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását. 

 A beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató 

vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben – 

eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során 

képviseli a beteget. 

 Rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó 

szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi 

szolgáltatónál. 

 A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei 

között járhat el. 

 A betegjogi képviselő a tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével 

kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a 

szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét, és azok megszüntetésére 

javaslatot tesz. A felhívás eredménytelensége esetén a betegjogi képviselő jogosult az 

illetékes szervhez, illetve személyhez fordulni. 

 A betegjogi képviselő különös figyelmet fordít az életkoruk, testi vagy szellemi 

fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, illetve társadalmi-szociális helyzetük miatt 

kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére, valamint az egyenlő bánásmód 

követelményének érvényesítésével kapcsolatos panaszokra, meghatalmazás alapján 

képviseli a beteget a követelmény megsértésének megállapítására irányuló hatósági 

eljárás során. 

 A betegjogi képviselő a beteg tartós, a betegjogi képviselő eljárásának megindítását is 

korlátozó, egészségügyi okból történő akadályoztatása esetén a beteg hozzátartozójának 

meghatalmazása alapján is eljárhat. 

 A betegjogi képviselő – az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve – illetékességi 

körében jogosult: 

o az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni, 

o a vonatkozó iratokba betekinteni, 

o az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni. 

A betegjogi képviselő köteles a betegre vonatkozó orvosi titkot megtartani, és a beteg személyes 

adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. 

 

8. A közlés, nyilatkozás szabályai 

 

Minden, az intézménnyel kapcsolatos konkrét ügyben a főigazgató vagy az általa felhatalmazott 

személy nyilatkozhat a médiának. Ha előzetes megbeszélés nélkül, a dolgozó saját felelősségére 

tesz nyilatkozatot bármely témában, akkor figyelemmel kell legyen ennek etikai és jogi 

vonatkozásaira is. 
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Az intézmény minden dolgozója munkajogi felelősséggel is tartozik olyan közléssel 

kapcsolatban, amely az intézmény működését oly módon érinti, hogy 

 rontja annak jó hírnevét; 

 megrendíti a lakosság bizalmát, az intézményre hátrányos következménye van; 

 sérti a betegek, hozzátartozók és az intézmény dolgozóinak személyiségi jogait, 

 s ez számukra jogosulatlanul hátrányos következményekkel járhat. 

 

Mindez fokozottan vonatkozik az adatok, okmányok, működési és ügyviteli információk 

illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tételére is. 

   Az osztályok/egységek szervezetét, működését érintő kérdésekben csak az osztályvezető 

főorvos ill. meghatalmazottja (ügyeleti időszakban az ügyeletvezető orvos vagy ügyeletes 

orvos), az intézmény szervezetét és működését érintő kérdésekben pedig a főigazgató, 

kompetenciájuknak megfelelően az igazgatók ill. meghatalmazottjaik adhatnak 

tájékoztatást. 

 Médiáknak tájékoztatás csak a főigazgató engedélyével adható. A közléshez való 

hozzájárulás az anyag visszahallgatása, illetve elolvasása után történik. 

 E közlési tilalom nem vonatkozik a felügyeleti, valamint az ellenőrzésre jogosult és az 

eljáró hatóságokkal szemben, valamint a közérdekű bejelentésre és a közvetlen vagy 

közvetett munkahelyi felettesnek történő jelentési kötelezettségre. 

 Beteggel kapcsolatos konkrét ügyben – még a beteg beleegyezése esetén is – tilos 

mindenfajta filmfelvétel készítése az intézmény egész területén. A beteg állapotával 

kapcsolatosan az intézmény bármely dolgozója csak abban esetben nyilatkozhat, ha arra a 

beteg, vagy akadályoztatása esetén közeli hozzátartozója írásban engedélyt adott. 

 1997. évi CLIV. törvény 29. §-ának (1.) bekezdése alapján a beteg jogosult az 

egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve 

fenntartójánál panaszt tenni. Az egészségügyi szolgáltató, illetve fenntartó köteles a 

panaszt kivizsgálni és ennek eredményéről a beteget 30 munkanapon belül írásban, 

tájékoztatni. A panaszos panaszának kivizsgálása érdekében más szervekhez is fordulhat, 

erre a figyelmét fel kell hívni. 

 

9. A személyhez fűződő jogok tiszteletben tartásának szabályozása 

 

 Az intézmény dolgozója, mint közalkalmazott, fegyelmi vétséget követ el, ha 

közalkalmazotti jogviszonyából eredő lényeges kötelezettségét vétkesen (szándékosan 

vagy gondatlanságból) megszegi (1992. évi XXXIII. tv. 45. §-ának (1) bek.). 

 A személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a Polgári 

Törvénykönyv vonatkozó törvényhelyeinek védelme alatt állnak (Ptk. 75-85. §-ig). 
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 Az intézmény minden dolgozója tehát a fentiek szerint a hivatkozott törvényekben 

meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett 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 üzemi titkainak minősülő adatokat, okmányokat, 

működési és ügyviteli információit jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb 

módon visszaél. 

 E közlési tilalom nem vonatkozik a felügyeleti, valamint ellenőrzésre jogosult eljáró 

hatóságokkal szemben vagy a munkahelyi felettesnek történő jelentési kötelezettségre, az 

utóbbiba beleértve munkatársak jogszabályba, szakmai szabályba ütköző eljárásait is. 

 Az Eü. tv. 24. §, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezeléséről 

és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. figyelembevételével az érintett személy 

kérelmére egészségügyi dokumentációjának másolatát – saját költségére – részére vagy 

teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirattal igazolt meghatalmazottja részére teljes 

körűen ki kell adni. 

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 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. A 98. §. (5.) bekezdés alapján az ápolási-gondozási 

tevékenységről, ápolási-gondozási dokumentációt kell vezetni, amely része az 

egészségügyi dokumentációnak. 

 

10. Betegazonosító rendszer működése 

 

A betegazonosítás részletes szabályait a mindenkor hatályos Toldy Ferenc Kórház és 

Rendelőintézet „Betegazonosítás eljárásrendje” tartalmazza. 

 

11. 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, illetőleg az egészségügyi szakdolgozók 

számára szervezett szaktanfolyamok, gyakorlatok, referálások, kliniko-pathológiai 

konferenciák, tudományos ülések. Fontos eszközei a továbbképzésnek az 

osztályértekezletek, a vizitek és a változó munkahelyen történő foglalkoztatás is. 

 A kliniko-pathológiai konferenciákon és az intézményi tudományos üléseken, az 

ügyeletet ellátók kivételével minden orvos köteles részt venni. 
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 A szakdolgozók számára szervezett tudományos, oktató előadásokon – a szolgálatban 

lévők kivételével – valamennyi szakdolgozó köteles megjelenni az osztály zavartalan 

működésének biztosítása mellett. 

 

Orvosok, gyógyszerészek, szakdolgozók szervezett továbbképzése az alábbi formákban 

valósul meg 

 kötelező tanfolyamok, 

 speciális tanfolyamok, 

 továbbképző konferenciák, 

 egyéni továbbképzés. 

 

Tudományos kutatómunka 

 

Az intézményben folyó tudományos kutatómunka rendszeres és tervszerű végrehajtásáért az 

intézmény főigazgatója a felelős, aki ez irányú szervező, irányító és ellenőrző tevékenységében 

az orvosigazgató, a Tudományos Bizottság valamint az ápolási igazgató munkájára támaszkodik. 

 Az intézményben folyó tudományos kutatómunkának az intézmény alapvető gyógyító-

megelőző feladatát kell támogatnia, azzal ellentétben nem állhat, a gyógyító-megelőző 

munkát nem hátráltathatja. 

 Az intézményben a klinikai farmakológiai vizsgálatok a már engedélyezett gyógyszerek 

területén folyhat, mely a közvetlen betegellátásban tapasztalható kísérleti célokat 

szolgálja. 

 

Tartalmi meghatározás: 

 

 Az intézményben folyó gyógyító munka 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 kliniko-pathológiai konferenciák, 

 a tudományos rendezvények (ülések, előadások, kerek asztal konferenciák). 

 

Az intézmény támogatásával külföldi kutatásokat folytató munkatárs tapasztalatairól intézményi 

tudományos ülésen számol be. 
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Az egészségügyi felvilágosító és az egészséges életmódra nevelő munka 

 Az intézmény valamennyi egészségügyi dolgozójának feladata a rendszeres és 

folyamatos egészségügyi felvilágosító és az egészséges életmódra nevelő munka végzése. 

 A munkatervet az ápolási igazgató hagyja jóvá. 

 

E feladatok teljesítése mellett az intézmény minden osztályán, részlegén, a betegekkel való 

foglalkozás közben az intézmény orvosai, egészségügyi szakdolgozói felvilágosító, egészséges 

életmódra nevelő tevékenységet folytatnak és magatartásukkal megfelelő példát mutatnak. 
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II. A FŐIGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

I. A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek működési rendje 

 

1. Főigazgatói titkárság 

 

A Főigazgatói titkárságot a titkárságvezető vezeti. 

Tagjai a titkárnő és iktató-irattárosok. 

 

A dolgozók a munkájukkal biztosítják a kórház menedzsmentjének működéséhez szükséges 

technikai feltételeket is. 

 

A főigazgatói titkárság feladata 

 

 Menedzsment feladatok támogatása. 

 Iktatási és irattározási feladatok ellátása. 

 Intézményi postázás irányítása. 

 Gépírás és szövegszerkesztés a Kórház menedzsmentje számára. 

 Határidős feladatok nyilvántartása. 

 Elektronikus levelezés.  

 Jegyzőkönyv-vezetés. 

 Prezentációk előkészítése. 

 

Iratkezelés szervezeti rendje:  
 

A Titkárságvezető irányítja a Titkárság munkáját és a Központi Irattárat, felügyeli a 

kézbesítéssel, iktatással megbízott dolgozók munkáját. Az iratkezeléssel kapcsolatos 

szabályokat, az iktatás, levélbontás, irattárkezelés, selejtezés bonyolítását az intézet Iratkezelési 

Szabályzata foglalja össze. 

 

2. Belső Ellenőr 

 

Munkáját a főigazgató által jóváhagyott munkaterv, illetve eseti megbízása alapján végzi. 

 

Feladata: 

 

 Az intézmény működésének, gazdálkodásának figyelemmel kísérése a vonatkozó 

rendelkezések, belső szabályozások megtartásának ellenőrzése, az észrevételek 

megtételével a főigazgató, illetve a vezetők munkájának segítése. 

 Vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 
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rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való 

megfelelését. 

 Vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. 

 Vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 

gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát. 

 A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint 

elemzéseket, értékeléseket készíteni a Főigazgató számára a költségvetési szerv 

működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése 

érdekében. 

 Ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok 

megszüntetése, kiküszöbölése érdekében. 

 Nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 

 

 A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és 

teljesítményellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket, valamint az éves elemi 

költségvetési beszámolókra vonatkozóan megbízhatósági ellenőrzéseket kell végezni az 

államháztartásról szóló jogszabályoknak megfelelően. 

 

Ezen belül: 

 

 A vagyonbiztonság folyamatos ellenőrzése. 

 A költséggazdálkodásnak, különösen a létszám- és bérgazdálkodásnak, az anyag- és 

készletgazdálkodásnak elemzése és jogszerűségének vizsgálata. 

 A pénzügyi, az elszámolási és egyéb szabályzatokkal kapcsolatos adminisztrációs 

(bizonylati) fegyelem betartásának vizsgálata. 

 Selejtezések szabályszerűségének ellenőrzése. 

 Leltári kötelezettség teljesítésének vizsgálata. 

 Finanszírozási jelentési kötelezettségek végrehajtásának esetenkénti ellenőrzése. 

 Az elvégzett ellenőrzésekről, az esetleges észrevételekről a Főigazgatónak írásban 

jelentést készít. 

 

3. Minőségirányítási vezető 

 

A Minőségirányítási vezetőt a főigazgató bízza meg a feladat ellátásával. 

 

 

 

 



 

 

       

       

        

        Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 
               2700 Cegléd, Törteli út 1-3.  

         

Kiadása Dátuma Leírása 

1. 

2. 

3. 

2015.10.01. 

2016.02.16. 

2017.12. 08. 

Teljes módosítás 

Teljes módosítás 

Teljes módosítás 
 

61 

A Minőségirányítási vezető feladata: 

 

 Az intézmény minőségirányítási rendjének kialakítása. 

 Az intézmény tanúsításra való felkészítésének kidolgozása, az ebben való részvétel, az 

évenkénti auditok lebonyolítása. 

 A nem megfelelőségek kezelése. 

 Elégedettségi vizsgálatok lebonyolítása. 

 A minőségirányítási dokumentumok rendszeres felülvizsgálata. 

 Dolgozók rendszeres minőségirányítási oktatásának lebonyolítása. 

 Szorosan együttműködik az intézmény orvosi és ápolási területén létrejövő 

protokolljainak kialakításában is, hiszen ezek alapvetően meghatározzák az 

intézményben folyó egészségügyi ellátási munkafolyamatokat, melyek ésszerű és az 

intézmény munkáját elősegítő rendszerezése csak az előzőekben leírt területek 

igazgatóságaival együttesen végzett munka során valósíthatók meg. 

 

Az intézmény minőségirányítási rendszerének a minőségirányítási vezetőn kívül tagjai a belső 

auditorok. A minőségirányítási megbízottak az intézmény betegellátó és támogató folyamatot 

végző kórházi dolgozók. 

 Ezen tevékenységük során a minőségirányítási vezető szakmai irányítása alá tartoznak. 

 Feladatuk a belső auditok elvégzése, helyi eljárásrend véleményezése, aktuális voltának 

ellenőrzése, elégedettségi vizsgálatok és egyéb aktuális minőségirányítási feladatok 

előkészítésében és végrehajtásában való részvétel. 

 

4. Kommunikációs vezető 

 

A Kommunikációs Vezetőt a főigazgató bízza meg. 

 

A Kommunikációs Vezető feladata 

 Az intézmény arculatának kialakítása, fejlesztése. 

 Az intézmény honlapjának felügyelete. 

 Sajtókapcsolatok koordinálása. 

 Az intézmény által továbbítandó információk közzétételére sajtótájékoztató szervezése. 

 Az intézményről megjelenő újságcikkek, elektronikus híradások figyelemmel kísérése, 

általános sajtófigyelés. 

 Újságírói megkeresésre riportalanyok felkeresése. 

 Az intézményi könyvtárhoz való hozzáférés koordinálása a Főigazgatói Titkársággal 

együttműködésben.  

 Az orvosigazgató munkájának elősegítése. 

 Pályázati tevékenységekben részvétel. 
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5. Kontroller  

 

A kontroller feladata a főigazgató közvetlen tájékoztatása az Intézményben zajló tevékenységet 

jellemző mutatókról, folyamatokról.  

A kontroller folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az Intézmény Igazgatásával, járó-, 

diagnosztikai és fekvőbeteg osztályaival, valamint a Központi Gyógyszertárral, az Informatikai 

Osztállyal, a HR Osztállyal, a Pénz és Számviteli Osztállyal, a Gazdasági Osztállyal, a Műszaki 

Osztállyal.  

 

Feladatai: 

 

 A kontrolling elveken nyugvó üzemgazdasági eredményszámítás, tervezés, kiértékelés 

mutatószám rendszer működtetése. 

 A kontroller rendszeresen elemzi és értékeli az intézmény betegforgalmi és gazdasági 

folyamatait. 

 

Általános feladatai: 

 Eredmény tervezése intézményi és szervezeti egység szinten kapcsolódva a költségvetés 

készítéshez.  

 Működési eredmény készítése intézményi és osztályos szinten havi/negyedévi 

rendszerességgel 

 Kontrolling elszámolások elemzése: intézményi bontásban havi rendszerességgel, 

 A Kórház kiszervezett osztályainak, szakrendeléseinek szerződés előkészítése, 

módosításokban való aktív részvétel, a teljesítmény meghatározása, teljesítmény 

elemzése, teljesítmény igazolása, együttműködés a Pénzügyi Osztállyal a kifizetésekkel 

kapcsolatosan. 

 A Főigazgató, orvosigazgató, gazdasági igazgató, ápolási igazgató, aktuális feladat 

meghatározása alapján intézkedési javaslatok kidolgozása döntés előkészítéshez. 

 

6. Munka- és, tűzvédelmi felelős 

 

Munkáját a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi az Intézménnyel kötött Szerződés 

alapján. Kapcsolatot tart az ezen a területen tevékenykedő és ellenőrző hatóságokkal, továbbá 

gondoskodik ezen hatóságok által hozott határozatok végrehajtásáról és betartásáról. 

 

Feladata 

 Az intézményi Munkavédelmi Szabályzat elkészítése, az abban leírtak és a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése. 

 Intézményi kockázatkezelési terv elkészítése. 
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 Folyamatos tájékoztatás a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekről a menedzsment 

felé. 

 Az intézményi Tűzvédelmi szabályzat elkészítése, az abban leírtak és a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése. 

A munkahelyi vezetők és beosztottak előírás szerinti alap és ismétlődő oktatásainak szervezése, 

lebonyolítása és nyilvántartása 
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III. AZ ORVOSIGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

Orvosigazgató helyettes 

 

Igazgatói szintű közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tartozik a Sürgősségi Betegellátó Osztály. 

Az orvosigazgató távolléte esetén a napi ügymenettel kapcsolatos teendőket végzi.  

Az orvosigazgató helyettesítése során : 

 Aláírási jogköre van és használja a a „Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

Orvosigazgató” feliratú bélyegzőt. 

 Felügyeli a gyógyszer felhasználást, az orvosigazgatói keret terhére pótkeretet 

engedélyezhet a szervezeti egységek számára. 

 A főigazgató írásban kijelöli a közreműködő, megbízási szerződés alapján egészségügyi 

szolgáltatást végzők számláinak szakmai teljesítés igazolására. 

 Az intézmény egész területén ellenőrzési, beszámoltatási, adatkérési és szakmai utasítási 

joga, illetve kötelezettsége van az orvosigazgató feladatkörébe utalt szervezeti egységek, 

szakmai bizottságok, szakmai munkacsoportok felett. 

 Ellenőrzési jogát a napi feladatok tekintetében közvetlenül gyakorolja. 

 A hatályos jogszabályok alapján engedélyezi a kórboncolások elengedését. 

 Felelős az orvosigazgató helyettesítése során a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, az 

általa hozott intézkedésekért, belső utasításaiért. 

 Felelős az intézmény orvos-szakmai tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok 

betartatásáért, a törvényesség biztosításáért. 

 Felelős az intézményben folyó orvos-szakmai tevékenység megszervezéséért és 

ellenőrzéséért, melyet az osztályvezető főorvosok tevékenységének ellenőrzésén keresztül 

hajt végre. 

 A szakmai irányítást ellátó egyszemélyi döntéseiért teljes körű felelősséggel tartozik, ami 

azonban nem érinti a főigazgató egyszemélyi felelősségét. 

 

Orvosigazgató helyettes részletes feladatát, hatáskörét és felelősségét a munkaköri leírása 

tartalmazza. 

 

A Gyógyító-megelőző ellátás működési rendje 

 

1. Fekvőbeteg ellátás szervezeti egységei 

 

A fekvőbeteg szakellátás intézményi keretek között végzett orvosi vagy orvosi és szociális 

indikációjú gyógyítási és/vagy szakápolási célú, a betegellátást a beteg folyamatos 

benntartózkodása mellett végző hotelszolgáltatást is nyújtó szakellátási forma. 
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Fekvőbeteg osztályok 

 Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály 

 Ideggyógyászati Osztály 

 Fül-Orr-Gégészeti Osztály 

 Kardiológiai Osztály 

 Belgyógyászati Osztály 

 Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 

 Traumatológiai Osztály 

 Sebészeti Osztály 

 Urológiai Osztály 

 Központi Aneszteziológiai és Intenzív Therápiás Osztály 

 Szemészeti Osztály 

 Sürgősségi Betegellátó Osztály 

 Krónikus Belgyógyászati Osztály 

 Ápolási Osztály 

 Pszichiátriai Osztály 

 I. Pszichiátriai rehabilitációs Osztály 

 II. Pszichiátriai rehabilitációs Osztály 

 

Az általános fekvőbeteg-szakellátás formái: 

 

 Folyamatos benntartózkodás mellett végzett diagnosztikai, gyógykezelési, rehabilitációs 

vagy ápolási célú fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, ideértve a hosszú ápolási idejű 

ellátásokat is. 

 Olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás, amelyet követően meghatározott idejű 

megfigyelés szükséges, illetve a megfigyelési idő alatt – szükség esetén – a további 

azonnali egészségügyi ellátás biztosított. 

 

Betegek Intézményi felvételi rendjét külön szabályzat tartalmazza: Fekvőbetegek ellátás 

szabályozása.   

 

A betegekre vonatkozó intézményi látogatási és működési szabályokat a Házirend tartalmazza 

„A fekvőbeteg ellátás szabályozása” címmel. 

 

A központosított diagnosztikai és terápiás osztályok működésének általános elvei 

 

A központosított diagnosztikai és terápiás osztályok a betegellátó osztályokkal szabályozottan, 

szorosan együttműködnek. 
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Központi diagnosztikai osztályok: 

 

 Radiológiai Osztály 

 Központi Laboratórium 

 Patológiai Osztály 

 Transzfúziológia, Véradó Szolgálat 

 

Orvosi beosztások: Jelen leírás nem helyettesíti a névre szóló munkaköri leírást.  

 

Osztályvezető főorvos 

Közvetlenül vezeti és ellenőrzi a betegellátó osztály szakmai és gazdasági munkáját, illetve 

szakmailag felügyeli az osztályhoz integrált szakrendelések munkáját. Szakmailag irányítja az 

orvosok munkáját, felügyeli az osztályos vezető ápolók által irányított és ellenőrzött 

egészségügyi szakdolgozók és kisegítő dolgozók munkáját. 

Betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályokban, az intézmény belső működését szabályozó 

rendelkezésekben foglaltakat. 

Gondoskodik az osztály működési rendjének és a dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséről, 

kiadásáról, azok naprakészségéről. 

 

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. 

 

Gondoskodik az osztály gyógyszerekkel, gyógyászati segédanyagokkal, továbbá egyéb, a 

gyógyításhoz kapcsolódó felszerelési tárgyakkal történő ellátásáról, azok szakszerű és takarékos 

felhasználásáról. 

Elkészítteti és ellenőrzi az osztály folyamatos működését biztosító munkaidő- és ügyeleti 

beosztást, szabadságolási tervet és gondoskodik ezek érvényesüléséről. 

 

Felelős: 

 Az osztályra felvett betegek állapotának legmegfelelőbb, korszerű gyógyító ellátásáért. 

 Az érvényben lévő jogszabályok, intézményi szabályzatok, továbbá a szakmai 

rendelkezések és irányelvek előírásainak megtartásáért. 

 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). 
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 Az osztály rendelkezésére álló anyagi eszközök (felszerelési tárgyak, műszerek stb.) 

szakszerű, hatékony és célszerű felhasználásáért. 

 Az orvosok szakvizsgára történő felkészítésért, az orvostanhallgatók oktatásáért. 

 

Kötelessége: 

 Gondoskodni arról, hogy a betegek vizsgálata, illetve ellátása egységes szakmai 

szemlélet alapján történjen. 

 Az osztályos munkarendben foglaltaknak megfelelő rendszerességgel, de legalább heti 

két alkalommal kórtermi vizitet tartani az osztályos betegek körében. 

 Az osztály munkájával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket elkészíteni és azokat 

meghatározott fórumok előtt előterjeszteni. 

 Az osztály munkájáról rendszeresen, rendkívüli eseményekről haladéktalanul tájékoztatni 

az intézmény főigazgatóját. 

 Kidolgozni és munkatársaival ismertetni az osztály napirendjét, illetve köteles biztosítani 

a már elkészített működési rend 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, ambulancián és az alapellátásban eltöltendő szakgyakorlat 

idejét 

 Osztályos munkarendben foglaltaknak megfelelően, de legalább félévente 

osztályértekezletet tartani, ezen tájékoztatást adni az elkövetkezendő időszak feladatairól. 

 

Rendszeres kapcsolatot tart: 

 a főigazgatóval, 

 az orvosigazgatóval, 

 az ápolási igazgatóval, 

 a gazdasági igazgatóval, 

 a kórházi társosztályok vezetőivel, 

 az illetékes szakfelügyelettel. 

 

Főorvos  

Az osztályvezető főorvos megbízása alapján vezetheti az osztály egy-egy ápolási egységét 

(részlegét). Főorvosi titulust nem csak ápolási egység vezetése alapján adományozhat az 

intézmény, hanem kora, ill. tudása alapján elnyerheti az intézmény orvosa ezt a rangot.  

 

Főorvosi kinevezést a főigazgató adhat. 
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Munkáját az osztályvezető főorvos irányítja, és rendszeresen ellenőrzi. 

A főorvos feladata az általa vezetett egység (részleg) vonatkozásában alapjában véve 

megegyezik az osztályvezető főorvos feladatával. 

 

Felelős a reá bízott szervezeti egységben a gyógyító-megelőző ellátás általa és beosztottai által 

nyújtott ellátás szakmai színvonaláért, az elvégzett tevékenységek pontos, szakszerű 

dokumentálásáért. 

Az osztályvezető főorvost távollétében külön meghatalmazás alapján helyettesítheti. 

 

Szakorvos 

A szakorvos közvetlen felettese a főorvos/osztályvezető főorvos.  

 

A szakorvos az osztályon, az osztály szakambulanciáján, szakrendelésen illetve az osztály egyéb 

részlegén végzi munkáját (ideértve a konzíliumot is) az osztályvezető főorvos által 

meghatározottak szerint. 

 

Feladatai az általános orvosi munkakörnél megfogalmazottakon túlmenően az alábbiak:  

 

 Irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott orvos, szakorvos jelölt, rezidens munkáját. 

 Felügyeli az általa ellátott betegellátó egységhez, részleghez beosztott egészségügyi 

szakdolgozók tevékenységét. 

 

Felelős az általa és beosztottai által nyújtott ellátás szakmai minőségéért, a végzett 

tevékenységek pontos, szakszerű dokumentálásáért. 

 

A szakorvos köteles jelentést tenni munkahelyi felettesének: 

 

 azokról a betegekről, akiknek állapota súlyos vagy rosszabbodott, 

 a tisztázatlan diagnózisokról, 

 a diagnózis és a gyógykezelés körül felmerült bizonytalanságokról, 

 az elbocsátandó, valamint a más osztályra, illetve kórházba áthelyezendő betegekről, 

 a beteg elhalálozásáról (rendkívüli halál esetén a jelentést haladéktalanul meg kell 

tennie), 

 a beteg által előterjesztett olyan elbocsátási igényről, amely szakmailag nem indokolt, 

 az osztályon felmerült minden rendkívüli eseményről. 

 

Az osztályvezető főorvost távollétében – főorvos hiányában vagy távollétében – külön 

meghatalmazás alapján az adjunktus, illetve annak távollétében vagy hiányában az szakorvos 

helyettesíti. 

 



 

 

       

       

        

        Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 
               2700 Cegléd, Törteli út 1-3.  

         

Kiadása Dátuma Leírása 

1. 

2. 

3. 

2015.10.01. 

2016.02.16. 

2017.12. 08. 

Teljes módosítás 

Teljes módosítás 

Teljes módosítás 
 

69 

Általános orvos 

Az osztályvezető főorvosnak, ill. a munkáját közvetlenül irányító orvosnak (adjunktusnak, 

szakorvosnak) van alárendelve, munkáját felettesei által meghatározottak szerint végzi. 

 

Feladata a rábízott kórtermek betegeinek közvetlen, folyamatos orvosi ellátása. 

 Felveszi az osztályra érkező új betegeket (anamnézis felvétel, betegvizsgálat). 

 Orvosi dokumentáció (felvételhez kapcsolódó) vezetése. 

 Elkészíti a diagnosztikus tervet. 

 Eszközöli a sürgős terápiás és diagnosztikus teendőket. 

 A főorvosi viziten jóváhagyott terv alapján végzi a betegek kezelését pl. beadja az 

intravénás injekciókat, gyógyszeres infúziókat, elvégzi illetve gondoskodik az egyéb 

orvosi beavatkozásokat(ról). 

 Naponta legalább kétszer vizitel a kórtermeiben. 

 Folyamatosan, szakszerűen végzi a dekurzálást. 

 Ellenőrzi az ápolási tevékenységet, az általa kiadott utasítások végrehajtását, 

kórtermeinek higiénés állapotát. 

 A betegellátás érdekében – szükség esetén – felveszi a kapcsolatot a háziorvossal, egyéb 

illetékes személlyel. 

 Elkészíti a zárójelentést vagy epikrízist. 

 Részt vesz, részt vehet az osztályon elhunyt betegek boncolásában.  

 Beosztás szerint részt vesz az ügyeleti szolgálatban. 

 Elvégzi mindazon tevékenységeket, amelyekkel az osztályvezető főorvos megbízza. 

 

Felelős: 

 

 Az általa nyújtott ellátás szakmai színvonaláért, tevékenységének pontos, szakszerű 

dokumentálásáért. 

 Közvetlen felettesének köteles jelentést tenni: 

o azokról a betegekről, akiknek az állapota súlyos vagy rosszabbodott; 

o a beteg elhalálozásáról (rendkívüli halál esetén a jelentést haladéktalanul köteles 

megtenni); 

o a tisztázatlan diagnózisokról; 

o a diagnózis és a gyógykezelés körül felmerült bizonytalanságokról; 

o az elbocsátandó, valamint a más osztályra, illetve kórházba áthelyezendő 

betegekről; 

o a beteg által előterjesztett olyan elbocsátási igényről, amely szakmailag nem 

indokolt; 

o az osztályon felmerült minden rendkívüli eseményről. 
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Rezidens orvos 

 

Olyan általános orvos, aki a szakvizsga megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatát végzi. 

 

Feladatait nagyrészt a képzéséért felelős egyetem és a kijelölt grémiumvezető által előírt képzési 

terv szerint kell végrehajtania. 

Napi feladatai és kötelezettségei az intézményben teljesített munkavégzés ideje alatt 

megegyeznek az általános orvos feladataival. 

Munkáját az osztályon dolgozó, az osztályvezető által kijelölt szakorvos szakmai irányítása 

mellett végzi. 

 

2. Várólista, befogadási lista vezetés szervezeti rendje 

 

Intézményi várólista vezetéséért felelős személy:  

Orvosigazgató az, aki a várólista szabályzat készítéséért és annak betartásáért felelős. 

Várólista karbantartásáért felelős személy: az az osztályonként kijelölt személy, aki beavatkozás 

típusonként vezeti a várólistás adatokat, a beavatkozás elvégzését követően gondoskodik a 

listáról történő lekerüléséről. 

 

Intézményi várólista kezelő: A Finanszírozási csoportvezető, aki kapcsolatot tart a várólista 

karbantartásért felelős személlyel, segíti munkájukat az általuk nem javítható hibák kezelésénél, 

illetve kapcsolatot tart az Országos Várólista Szervvel. 

 

Az intézményi várólistára való felkerülést - a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló 

beleegyezése után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi. A beteg tájékoztatásának tényét és 

beleegyezését dokumentálni kell. 

- A várólistára való felkerülést az intézet medikai rendszerében vezeti, amely on-line 

kapcsolatban áll az Országos Várólistával. 

- Az egyedi azonosító az országos várólistán keresztül kerül megadásra és azt a várólistára vételt 

kezdeményező kezelőorvos adja át a beteg részére. Az egyedi azonosítót és a beavatkozás 

várható időpontját az Országos Várólista Szerv honlapján teszi közzé. 

 

Betegfogadási listát, a járó beteg szakellátást végző szakrendelések, ambulanciák, diagnosztikai 

egységek, rendelésenként vezetik. 

- A listák vezetésére az érintett szervezeti egységeknél a listák karbantartásáért felelős személyt 

kell kijelölni, valamint a munkaköri leírásában is szerepeltetni kell a feladatot és a hozzá 

kapcsolódó felelősséget. 

- A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén háziorvosa vagy 

kezelőorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Az előzetes 

időpont egyeztetés nem minősül gyógyító, illetve diagnosztikai célú találkozásnak. 
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A befogadási és várólista vezetés szabályait a „Betegfogadási és Várólista Szabályzata 

”tartalmazza. 

 

3. Járóbeteg ellátás szervezeti egységei 

Járóbeteg ellátás szervezeti egységei telephelyenként: 

Cegléd, Fürdő utca 27.-29. telephely:  

  III. Reumatológiai szakrendelés 

Cegléd, Pesti út 18. telephely   

 I és II. Tüdőgondozó 

  I. és II. Tüdőgondozói szakrendelés 

 Tüdőszűrés 

Cegléd, Rákóczi út 7. telephely: 

  I. és II. Belgyógyászati szakrendelés 

  Sebészeti szakrendelés 

 Érsebészeti szakrendelés 

 IV. Nőgyógyászati szakrendelés - terhesgondozás  

 I. Nőgyógyászati szakrendelés  

 Gyermeknőgyógyászati szakrendelés  

 I. Fül-orr-gégészeti szakrendelés,  

 Audiológiai szakrendelés, 

 I. Szemészeti szakrendelés   

 I. és II. Bőr-Nemibeteg szakrendelés 

  Ideggyógyászati szakrendelés 

 Urológiai szakrendelés 

 Klinikai onkológia   

 I., II. és IV. Reumatológiai szakrendelés 

 I., II. és III. Pszichiátriai gondozói szakrendelés, 

  Foglalkozás - egészségügyi ellátás   

 Fizioterápia – gyógytorna 

  Gyógytorna, gyógymasszázs 

 Fizikoterápia  

 I. és II. Bőr- és nemibeteg gondozó  

 Onkológiai gondozó 

 I., II. és III. Pszichiátriai gondozó 

Cegléd, Törteli út 1-3. telephely: 

 Haematológiai szakrendelés 

 EEG diagnosztika 

 Laboratóriumi diagnosztika 

 Mikrobiológiai-bakterológiai laboratóriumi diagnosztika 

 Röntgendiagnosztika (röntgendiagnosztika, angiográfiás diagnosztika, intervenciós 

diagnosztika) 

 CT 

 I. és II. Ultrahang diagnosztika 
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 Ultrahang belgyógyászati diagnosztika 

 Echokardiográfiai ambulancia 

 III. Ultrahang nőgyógyászati szakrendelés 

 Ultrahang nőgyógyászati ambulancia 

 Patológia és kórszövettan 

 Cytológia 

 III. Belgyógyászati ambulancia 

 Hypertonia ambulancia 

 I. és II. Gasztroenterológiai szakrendelés 

 Nephrológiai szakrendelés 

 Endokrinológiai szakrendelés 

 Diabetológiai szakrendelés 

 II. Sebészeti ambulancia 

 II. Nőgyógyászati ambulancia 

 Gyermekgyógyászati ambulancia 

 Gyermektüdőgyógyászati szakrendelés 

 III. Gyermekszemészeti szakrendelés 

 Gyermekneurológiai szakrendelés 

 II. Fül-orr-gégészeti ambulancia 

 II. Szemészeti ambulancia 

 II. Ideggyógyászati ambulancia 

 Stroke ambulancia 

 Ortopédiai szakrendelés 

 II. Ortopédiai ambulancia 

 I. és II. Traumatológiai szakrendelés 

 III. Traumatológiai ambulancia 

 Kézsebészeti szakrendelés 

 II. Urológiai ambulancia 

 Menopauza és oszteoporozis szakrendelés 

 Aneszteziológiai ambulancia 

 IV. Pszichiátriaia ambulancia 

 Drogambulancia 

 IV. Traumatológiai szakrendelés, Plasztikai sebészet 

 I. Kardiológiai szakrendelés 

 II. Kardiológiai ambulancia 

 Sürgősségi betegellátás 

 Transzfúziológia és véradó szolgálat 

 Nőgyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálat 

 

Feladatuk: 

 

 Az ellátott lakosság egészségi állapotának megőrzésére irányuló megelőző tevékenység 

végzése. 
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 Az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás 

elrendelését és a rehabilitációt is. 

 Speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg – 

vizsgálatát követő – más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történő 

beutalása. 

 Intézményi hátteret igénylő ellátás szükségessége esetén a beteg – vizsgálatát követő – 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalása. 

 

A kórházi telephelyen lévő szakrendelések és ambulanciák közül a nem integrált egységek 

vezetője az orvosigazgató, aki az intézmény járóbeteg szakrendeléseinek orvos-szakmai 

tevékenysége vonatkozásában látja el a hatáskörébe utalt feladatokat. A vezetői megbízást a 

főigazgató adja és valamennyi jogkört felette ő gyakorolja. 

 

A járóbeteg ellátásra vonatkozó eljárás rendet a „Járóbeteg ellátás szabályozása” és a „A 

Rendelőintézet működési rendje” című szabályzatok tartalmazzák.  

 

Rendelőintézet Vezető Főorvos 

 

Rendelőintézet vezető főorvos feladatai és hatásköre 
 

 A Rendelőintézet munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése közvetlenül illetve a 

vezető asszisztens személyén keresztül. 

 Elkészíti az önálló szakrendelések orvosainak, valamint az egyetemi végzettségű dolgozók 

munkaköri leírását. 

 Engedélyezi az önálló szakrendelések orvosainak és egyetemi végzettségű dolgozóinak 

szabadság kivételét. 

 Javaslatot tesz a főigazgatónak béremelésre, előléptetésre, jutalmazásra, kitüntetésre, 

továbbképzésre az önálló szakrendelések orvosai valamint egyéb egyetemi végzettségű 

dogozói tekintetében. 

 Saját hatáskörében szóbeli és írásbeli figyelmeztetést adhat, mely intézkedéseiről egyeztet 

a főigazgatóval, orvosigazgatóval. 

 Rendelőintézeti munkaértekezletek megtartása orvosok részére, vagy szakdolgozókkal 

együttesen a vezető asszisztens részvételével, vagy kibővített munkaértekezlet megtartása 

(közreműködők illetve bérlőkkel együtt) évente minimum két alkalommal. 

 A vezető asszisztens személyén keresztül gondoskodik a munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatások megszervezéséről, az oktatásokon a dolgozók részvételéről. 

 Ellenőrzi a munka- és védőruha használatot. 

 Figyelemmel kíséri a Rendelőintézet anyag-, eszköz- és gyógyszerigényléseit a 

keretgazdálkodási előírások betartását. 
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 A gyógyintézet valamennyi osztályával - különös tekintettel az integrált osztályokkal - jó 

munkakapcsolat alakít ki, az együttműködést megszervezi. 

 Javaslatot tesz a belső és külső kommunikációra (beutaló orvosok felé, az alapellátás 

orvosai felé, tájékoztatás adása rendelésekről, változásokról). 

 Szervezi a társszakmák kapcsolatát. 

 Tudományos munka végzése, pályázatok igénybevétele (konkrét betegellátáshoz szükséges 

műszerek pályázat útján történő beszerzése). 

 A betegbiztonság feltételeinek felügyelete és ellenőrzése (a szállításra váró betegek 

felügyeletének, megfigyelésének megszervezése, a sürgősségi ellátás, újraélesztés 

szabályozásának aktualizálása) 

 A Sürgősségi táska használatának, a használat dokumentálásának, a táska tartalmának 

időszakos ellenőrzése. 

 Kapcsolattartás az alábbi egységekkel: 

o integrált szakrendelések és gondozók, 

o közreműködők szervezeti egységei, 

o egészségügyi szolgáltatást nyújtó bérlők, 

o nem egészségügyi szolgáltatást nyújtó bérlők. 

 

4. Speciális járóbeteg-szakellátó egységek a fekvőbeteg osztályokon, szakambulanciák 

 

A szakambulancia olyan betegségek ellátására szervezett egészségügyi ellátási szint, amely 

kiemelt szaktudást, illetőleg speciális szakmai, anyagi, tárgyi felkészültséget és fekvőbeteg 

gyógyintézeti hátteret igényel. 

 

A 60/2003. (X. 30.) ESzCsM 5. § (1) bek. b.) és c.) pont alapján legalább a progresszivitás II. 

szintjén működő fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató speciális személyi, illetve 

tárgyi feltételei igénybevételével végzett egészségügyi ellátás. 

 

A szakambulanciák a speciális diagnosztikai és terápiás hátteret igénylő, egyszeri vagy 

alkalomszerű járóbeteg-szakellátás nyújtása mellett a sürgősségi ellátásban és az osztályok 

közötti konzíliumok adásában is jelentős szerepet töltenek be. 

A szakambulanciák betegfogadásának rendjét az osztályok működési rendjében kell részletesen 

szabályozni. 

 

Járóbeteg-ellátás gondozókban 

 

 a betegség megelőzése, 

 már meglévő betegségek esetében az állapotromlás, szövődmények kivédése, 

 a munkaképesség helyreállítása. 
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A gondozási munka során a betegek vizsgálatán, gyógyításán túl, kiemelt szerepet kap a betegek 

állapotának folyamatos ellenőrzése, nyomon követése, szükség esetén szűkebb- tágabb 

környezetének, életmódjának, életkörülményeinek vizsgálata. 

 

A gondozási tevékenység magában foglalja az egészséges emberek szűrővizsgálatát is. A 

gondozási tevékenység bizonyos állapotokhoz, betegségekhez, életkorhoz kötött. 

A gondozóintézetekben végzett járóbeteg-ellátás segíti és kiegészíti az alapellátás, járóbeteg 

szakellátás munkáját. 

 

Orvosi beosztások: Nem helyettesíti a munkaköri leírást.  

 

Szakellátás és gondozóvezető főorvos 

Közvetlenül vezeti és ellenőrzi az egység szakmai és gazdasági munkáját. Szakmailag irányítja 

az orvosok munkáját, felügyeli a vezető asszisztens által irányított és ellenőrzött egészségügyi 

szakdolgozók és kisegítő dolgozók munkáját. 

 

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 gondozó betegforgalmi és gazdasági adatait. 

 

Felelős: 

 

 A reá 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, módszertani levelekben foglaltak 

betartásáért és betartatásáért. 

 

Kötelessége: 

 

 Gondoskodni arról, hogy a betegek ellátása egységes szakmai szemlélet alapján történjen. 

 Kidolgozni és munkatársaival ismertetni az egység munkarendjét, illetve köteles 

biztosítani a munkarend betartását. 

 Elősegíteni, ill. gondoskodni a beosztott orvosok, valamint az egészségügyi szakdolgozók 

szakmai képzését, illetve továbbképzését. 
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 Az egység munkájával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket elkészíteni és azokat az 

illetékes fórumok felé előterjeszteni. 

 Gondoskodik az egység gyógyszerekkel, gyógyászati segédanyagokkal, továbbá egyéb, a 

gyógyításhoz kapcsolódó felszerelési tárgyakkal történő ellátásáról, azok szakszerű és 

takarékos felhasználásáról. 

 

Elkészítteti és ellenőrzi az egység folyamatos működését biztosító munkaidő-beosztást, 

szabadságolási tervet és gondoskodik ezek érvényesüléséről. 

Ismerteti a dolgozókkal, majd betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályokban, az intézmény 

belső működését szabályozó rendelkezésekben foglaltakat. 

Gondoskodik az osztály szervezeti és működési szabályzatának, a dolgozók munkaköri 

leírásának elkészítéséről, kiadásáról, naprakészen való tartásáról. 

 

Rendszeresen köteles írásban beszámolni a szervezeti egység munkájáról a főigazgató és az 

orvosigazgatónak 

A szervezeti egységnél felmerülő rendkívüli eseményről haladéktalanul jelentést kell tennie a 

főigazgatónak.  

 

Rendszeres kapcsolatot tart: 

 

 a főigazgatóval, 

 az orvos-igazgatóval, 

 az ápolási igazgatóval, 

 a gazdasági igazgatóval, 

 a kórház osztályainak vezetőivel, 

 egyéb szakellátások dolgozóival, 

 az illetékes szakfelügyelettel. 

 

Szakrendelés, gondozó szakorvosa 

 

Az osztályok szervezeti egységében működő szakrendelések esetében a szakrendelést végző 

orvos/főorvos az osztályvezető főorvosnak van alárendelve. 

 

Osztályháttér nélkül működő szakrendelések esetében a szakrendelést végző orvos/főorvos 

önállóan jár el és közvetlenül az orvosigazgatónak van alárendelve. 

 

A gondozó szakorvosa feladatait a gondozóvezető főorvos közvetlen irányítása alatt végzi. 

Felelős az általa nyújtott ellátás szakmai minőségéért, tevékenységének pontos, szakszerű 

dokumentálásáért. 
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5. Központi Gyógyszertár 

 

Vezetője a főgyógyszerész. 

 

Feladata: 

 Az intézmény teljes gyógyszerellátásának és gyógyszergazdálkodásának lebonyolítása, 

egyénre szabott gyógyszerelés biztosítása. 

 Az intézményi gyógyszertár lakosságot ellátó egységének működtetése. 

 Belső szakmai tájékoztatás az egymást helyettesíteni tudó készítményekről, az új 

gyógyszerekről. 

 

Részlegei:  

 Központi Gyógyszertár 

 Intézményi gyógyszertár lakosságot kiszolgáló része „Toldy Patika” 

 

Gyógyszerészi feladatok. Jelen leírás nem helyettesíti a névre szóló munkaköri leírást  

 

Főgyógyszerész: 

 Vezeti az intézmény és lakossági forgalmat bonyolító gyógyszertárát, irányítja, 

összehangolja, ellenőrzi és értékeli a gyógyszertár dolgozóinak munkáját. 

 Tervezi, szervezi és irányítja az intézmény hatékony, biztonságos és gazdaságos 

gyógyszerellátását a meghatározott gyógyszerkeret szerint. 

 Beszerzi, illetve elkészítteti a betegellátó egységek által igényelt készítményeket. 

 Gondoskodik a legkedvezőbb árajánlatok felkutatása és a gazdaságosság szempontjainak 

figyelembevételével történő gyógyszergazdálkodásról. 

 Gondoskodik az osztály zökkenőmentes munkafeltételeinek biztosításáról. 

 Irányítja a gyógyszerészek és szakdolgozók munkáját. 

 Folyamatosan ellenőrzi a gazdasági és szakmai adminisztrációt. 

 Betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályi és intézményi szabályzatokban foglaltakat, 

a szakmai fegyelmet. 

 Évente kétszer ellenőrzi vagy ellenőrizteti (a helyszínen) az osztályok 

gyógyszerkezelését, tárolását, készletét, amelyről jegyzőkönyvet készít(tet). 

 Gondoskodik a gépek, készülékek biztonságos üzemeltetéséről, karbantartásáról. 

 Havonta elszámolást küld a főigazgatónak, orvosigazgatónak a gyógyszerfelhasználásról.  

 Gyógyszertárra jutó bérkeret elosztása felett gyakorolja javaslattevő jogát. 

 Segítséget nyújt a gazdálkodási keret, beszerzések tervezéséhez. 

 Évente egyszer leltározást tart, amelyről jelentést készít a főigazgató és a gazdasági 

igazgató részére. 
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 Évente jelentést készít a főigazgató részére, valamint elkészíti az orvosigazgató által kért 

jelentéseket. 

 Rendszeresen informálja az intézmény orvosait az új készítményekről, folyamatos 

szakmai, gazdasági információs kapcsolatot tart a betegellátó osztályokkal, a 

kórházvezetéssel, a gyógyszergyártó és forgalmazó cégekkel, valamint az ellenőrző és 

felügyeleti szervekkel. 

 Rendkívüli esetről haladéktalanul tájékoztatja a kórházat irányító főigazgatót, illetve az 

orvosigazgatót. 

 Felelős a gyógyszertár össztevékenységéért. 

 

Gyógyszerész 

 

Az intézményi és a lakosságot ellátó gyógyszertárban a gyógyszerekkel kapcsolatos 

tevékenységeket végzi: 

 gyógyszer-expediálás, 

 gyógyszerkészítés, 

 gyógyszerellenőrzés, 

 gyógyszerbeszerzés, 

 gyógyszergazdálkodás (készletgazdálkodás), 

 gyógyszerraktározás, 

 vezeti a szükséges szakmai nyilvántartásokat, 

 felügyeli, szervezi és irányítja a gyógyszertári asszisztensek tevékenységét, 

 felel a vezetése alatt álló részleg szakmai rendjéért és tisztaságáért, 

 tartalmi, erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik a gyógyszertárban tartott 

gyógyszerekért és felszerelésekért, 

 igény szerint kapcsolatot tart az intézmény orvosaival, konzultatív segítséget nyújt 

szakmai kérdésekben, 

 a lakosságot ellátó egységben a gyógyszert ott közvetlenül a beteg részére receptre vagy 

vény nélkül expediál. 

 

6. Központi Műtőszolgálat 

 

A Központi Műtőszolgálat biztosítja a műtétre kerülő betegek, a műtétet közvetlen megelőző, a 

műtét alatti és a közvetlen műtét utáni időszakban történő ellátását. Biztosítja a sebészeti, 

érsebészeti, urológiai, szülészeti és nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti, traumatológiai, ortopédiai 

és plasztikai sebészeti műtétek végzésének műtői feltételeit: műtőhelyiségek, műszerek, szakmai 

anyagok és szakképzett személyzet biztosításával. 

 

 

 



 

 

       

       

        

        Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 
               2700 Cegléd, Törteli út 1-3.  

         

Kiadása Dátuma Leírása 

1. 

2. 

3. 

2015.10.01. 

2016.02.16. 

2017.12. 08. 

Teljes módosítás 

Teljes módosítás 

Teljes módosítás 
 

79 

A Központi Műtőszolgálat szervezetileg önálló egység, tevékenységét a Minőségirányítási 

dokumentumokban található működési rend szerint végzi. 

A működést a műtővezető irányítja. A közvetlen szakmai felügyeletet az orvosigazgató 

gyakorolja.   

A Szemészeti műtő önálló egység, ami szervezetileg a Szemészeti osztályhoz tartozik, 

működését a Szemészeti osztály működési rendje tartalmazza. 

 

 

7. Ügyeleti, készenléti ellátás  

 

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetése érdekében a kórház ügyeleti- készenléti 

szolgálatot működtet. Az ügyeleti- készenléti szolgálat rendjét, az egyes osztályokra, a kórházi 

ellátási egységekre vonatkozó ügyeleti-készenléti feladatokat, az ügyeleti-készenléti szolgálatot 

ellátók létszámát, szakmai összetételét, a szolgálat ügyviteli feladatait, az ügyelet és készenlét 

átadásának-átvételének módját, valamint az ügyeleti és készenléti naplókra, illetve a naplók 

vezetésére vonatkozó rendelkezéseket főigazgatói utasításként kiadott Ügyeleti és készenléti 

szabályzat tartalmazza. 

A kórház ügyeleti és készenléti szolgálatának betegellátási feladatait - közreműködői szerződés 

keretében - kizárólag a feladatellátásra vállalkozó egészségügyi szolgáltató látja el, a vele 

hatályosan megkötött szerződésben meghatározott formában, az abban azonosított szakmai 

tartalommal és az ott kialakított eljárási rend szerint. 

 

8. Kórházhigiénés Osztály 

 

Részlegei: 

 Kórházhigiénés szolgálat 

 Központi sterilizáló 

 

Kórházhigiénés szolgálat 

 

Feladatait, működésének alapelveit a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet – az egészségügyi 

ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenység szakmai minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről – határozza meg. 

 

 Az infekciókontroll tevékenység az alábbiakat foglalja magában: 

 a) surveillance: 

   aa) egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések surveillance-a, 

   ab) mikrobiológiai surveillance, 

   ac) antibiotikum rezisztencia surveillance, 

  ad) antimikrobiális szerek felhasználásának és hasznosításának    
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 b) 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; 

 c) megelőző tevékenység: 

ca) az a) és b) pontban leírt tevékenységek adatainak elemzése alapján helyi 

fertőzés-megelőzési stratégiák kidolgozása, a megvalósítás monitorozása és 

felügyelete, 

cb) a megelőző óvintézkedések és az izoláció szabályainak kidolgozása, a 

megvalósítás monitorozása és felügyelete, 

   cc) környezeti infekciókontroll, 

cd) a fertőtlenítés folyamatainak szabályozása, a megvalósítás monitorozása és 

felügyelete, 

ce) a steril anyag-eszköz ellátás módjának, folyamatainak szabályozása, a 

végrehajtás felügyelete, 

cf) a külön jogszabály szerint egészségügyi kártevőnek minősülő rovarok és 

rágcsálók elleni védekezés felügyelete; 

 d) a külön jogszabály szerint bejelentendő fertőző megbetegedések és a szolgáltatónál 

felderített sporadikus nosocomiális fertőzések regisztrálása, a szolgáltatónál felderített 

egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések járványügyi kivizsgálása, a szükséges 

járványügyi intézkedések megtétele, végrehajtásának felügyelete; 

 e) a halmozottan előforduló fertőzések kivizsgálása, a járványok megelőzése/felszámolása, 

szükséges járványügyi intézkedések megtétele, végrehajtásának felügyelete; 

 f) közreműködés a helyi antibiotikum politika kialakításában az antibiotikumokkal 

szembeni rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében; 

 g) az egészségügyi dolgozók fertőzéseinek megelőzésére irányuló tevékenységek 

szabályozása, a végrehajtás ellenőrzése; 

 h) a katasztrófa-, illetve pandémiás tervek kidolgozásában való   részvétel; 

 i) az egészségügyi dolgozók infekciókontroll 

 j) tevékenységekkel kapcsolatos tervszerű képzése, továbbképzése; 

 k) a)–g) pontban leírt tevékenységeket tartalmazó infekciókontroll terv elkészítése. 

 

Központi Sterilizáló 

 

Feladatai: 

 Sterilizált anyag biztosítása az igénylő osztályok, részlegek, illetve szerződéses 

igénybevevők részére. 

 Sterilizálandó anyag gyűjtése a Sterilizálási szabályzatban meghatározottak szerint, 

figyelemmel az érvényes sterilizálással kapcsolatos protokollokra. 

 Sterilizálandó anyag előkészítése a Sterilizálási szabályzatban meghatározottak 

szerint, figyelemmel az érvényes sterilizálással kapcsolatos protokollokra. 
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 Sterilizálás a rendelkezésre álló sterilizálási módszerekkel: gőzsterilizálás, 

formaldehid gázsterilizálás, plazmasterilizálás a Sterilizálási szabályzatban 

meghatározottak szerint, figyelemmel az érvényes sterilizálással kapcsolatos 

protokollokra. 

 A sterilizálandó/sterilizált anyag dokumentált átadása-átvétele. 

 A sterilizálás számítógépes nyilvántartása (havi bontásban a sterilizálási módszer és a 

csomagolás nagyságának figyelembe vételével). 

 Az intézményi felhasználók elektronikus úton történő tájékoztatása a Központi 

sterilizálóban igénybevett szolgáltatásokról. Szerződéses igénybevevők esetén a 

tájékoztatást papír alapon az Intézmény Pénzügyi osztályának osztályvezetője kapja. 
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IV. AZ ÁPOLÁSI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

Ápolási igazgatóhelyettes általános hatáskörben helyettesíti az ápolási igazgatót annak távolléte 

alatt. 

 

1. Központi Műtőszolgálat 

 

A Központi Műtőszolgálat önálló szervezeti egység, mely a műtétes osztályok rendelkezésére áll 

a személyi, a tárgyi feltételek és a műtővezetés biztosításával.   

 

Feladata:  

A műtéti és hozzá kapcsolódó tevékenységek személyi, tárgyi és szervezési feltételeinek 

biztosítása.  

 

A Központi Műtőszolgálat élén műtővezető főorvos, illetve vezető műtős szakasszisztens áll.  A 

műtővezető főorvost a főigazgató, a vezető műtős szakasszisztenst az ápolási igazgató 

egyetértésével a főigazgató nevezi ki. Működési rendjét a műtővezető főorvos készíti el. 

 

A Központi Műtő műtéti profilja:  

 

1. általános sebészet 

2. érsebészet 

3. szülészet 

4. nőgyógyászat 

5. plasztikai sebészet 

6. baleseti sebészet 

7. kézsebészet 

8. urológia 

9. ortopédia 

10. fül-orr-gégészet 

 

2. Diétás Szolgálat 

Az intézmény dietetikusainak egységes elvek szerint működő szervezete. 

 

Munkájukat a vezető dietetikus irányítja, segíti, támogatja. 

 

A szolgálat feladata: 

 A betegek gyógy-élelmezésének ellátása, a kulturált betegétkeztetés higiénés 

feltételeinek biztosítása. 

 Diétás szaktanácsadói hálózat kialakítása és folyamatos működtetése. 
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Vezető dietetikus 

Az ápolási igazgató közvetlen szakmai alárendeltségében dolgozik. 

 

Feladata: 

 A betegek gyógy-élelmezésének ellátása, a betegélelmezés megszervezése, 

ellenőrzése, a kulturált betegétkeztetés higiénés feltételeinek biztosítása. 

 Megszervezi és irányítja a rendszeres dietetikai csoportos és egyéni oktatást a betegek 

és hozzátartozóik részére. 

 Irányítja a dietetikai szolgálat dolgozóinak munkáját. 

 Meghatározza a hozzá beosztott dolgozók munkabeosztását. 

 Ellenőrzi a dietetikai szolgálat dolgozóinak tevékenységét, etikai magatartását, felelős 

azok munkájáért. 

 Megtervezi a betegélelmezési étlapot, a kapcsolódó tápanyag és energiaszámításokat 

 A betegélelmezés színvonalának javítása érdekében összekötő szerepet tölt be az 

élelmezési osztály és a gyógyító osztályok között, szorosan együttműködik az 

Élelmezési Osztály vezetőjével 

 Felelős a szolgálat munkájáért. 

 

3. Központi Gyógytornász Szolgálat 

 

Az intézmény gyógytornászainak egységes elvek szerint működő szervezete. 

Munkájukat az ápolási igazgató irányítja, segíti és ellenőrzi. 

 

A szolgálatban dolgozók feladata: 

 A szakorvosok által előírt mozgásterápiák elvégzése 

 Betegek részére egyéni mozgásterápia végzése, irányítása, megszervezése 

 Betegségcsoportok szerinti csoporttorna 

 Feladataikkal kapcsolatban az előírt dokumentációk vezetése. 

 

4.  Központi Takarítószolgálat  

 

A Központi Takarítószolgálat munkáját a két csoportvezető szervezi és vezeti az Ápolási 

Igazgató közvetlen irányítása alatt. 

Feladatuk az intézmény betegosztályainak, járóbeteg-szakrendelési helyiségeinek, közösségi 

tereinek tisztántartása, fertőtlenítő takarítása, a higiénés előírások és higiénés utasítások 

betartásával.  
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Csoportvezetők felelősségi köre: A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet telephelyeinek 

takarítottságáért, a Központi Takarítószolgálat munkájának ellenőrzéséért. 

 

A csoportvezetők munkáját az ápolási igazgató és a Higiénés szolgálat kijelölt munkatársa 

ellenőrzi. 

 

5. Központi Betegszállító Szolgálat  

 

A Központi Betegszállító Szolgálat szervezési és vezetési feladatait, a munkabeosztásokat az 

Ápolási igazgató helyettes látja el, az ápolási igazgató közvetlen irányításával.  

A Központi Betegszállító Szolgálat vezetője felelős: Az osztályok betegszállítási szükségletéhez 

igazodó megfelelő számú betegszállító területenkénti biztosítására. A Központi Betegszállító 

Szolgálat dolgozóinak közvetlen irányításáért, munkájának ellenőrzéséért.  

 

6. Szélforgó I.-II. Napközbeni Gyermekfelügyelet 

 

A Napközbeni Gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt 

életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást 

20 hetestől 3 éves korig, hétfőtől – péntekig, 8 órától 16 óráig. 

A tevékenységet a Vezető gondozó irányítja. 

A vezető gondozó az Ápolási Igazgató közvetlen irányítása alatt közvetlenül vezeti a 

Napközbeni Gyermekfelügyelet dolgozóinak tevékenységét minden munkafázisban. Elkészíti a 

munkabeosztást, a szabadságtervet, felelős az anyagbeszerzésért, a gépek javíttatásáért, a 

gyermekek felvételének, ellátásának rendjéért, a szülők tájékoztatásáért, a higiénés előírások 

betartásáért.  

 

7. Az Ápolási Igazgatás munkakörei 

 

Osztályos vezető ápoló 

Az osztályos vezető ápoló az ápolási igazgató közvetlen szakmai alárendeltségében működik, 

feladatait az osztályvezető főorvos közvetlen szakmai irányítása mellett végzi. 

 

Távollétében helyettesítését az általa megbízott helyettes látja el. 

 

Feladata az osztályon folyó ápolási munka megszervezése, vezetése, ellenőrzése, szükség szerint 

végzése. Irányítja az osztály egészségügyi szakdolgozóinak és kisegítő állományú dolgozóinak 

munkáját és felelős azok betegellátási tevékenységéért. 
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Meghatározza a hozzá beosztott dolgozók munkabeosztását, elkészíti munkaköri leírásukat. 

 

Ellenőrzi: 

 

 Az osztály egészségügyi szakdolgozóinak és kisegítő dolgozóinak tevékenységét. 

 A kapott orvosi utasítások végrehajtását. 

 Az osztály tisztaságát, rendjét. 

 A dolgozók etikai magatartást. 

 A vagyonvédelmet. 

 Az anyagok takarékos felhasználását, a felhasználói keretek betartását. 

 Az előírt védőruhák és védőeszközök viselését. 

 Az előírt dokumentációk vezetését, valamint azok szakszerűségét. 

 Munkaterületét érintő hatályos jogszabályok betartását. 

 

Tanulmányozza a korszerű ápolási-szervezési feladatokat, az ápolási eszközök és az 

ápolástechnika fejlődését, azok alkalmazásának lehetőségét. 

 

Gondoskodik: 

 

 A színvonalas ápolási munka folyamatos biztosításáról. 

 Az osztályos működési rend betartásáról. 

 A gyógyszerfelelős orvossal együttesen az osztály zavartalan gyógyszerellátásáról, 

azok meghatározott kezeléséről, tárolásáról. 

 Az osztály leltárának kezeléséről, az ápolási eszközök és anyagok folyamatos 

igényléséről, betartva a gazdálkodás szabályait. 

 A szakdolgozók képzéséről, továbbképzéséről. 

 A munkavédelmi hiányosságok megszüntetéséről. 

 A megfelelő védőruhák beszereztetéséről. 

 A beteg értékeinek szabályszerinti megőrzése és kezelése.  

 

Diplomás ápoló   

 

Közvetlen felettese az osztályvezető ápoló. 

Az ápolás területén kibővült kompetencia körrel rendelkezik. Önálló felelősséggel kiemelt 

szakápolási feladatokat is végez. 

Szaktudása alapján a gondjaira bízott egyének szomatikus-pszichés-szociális ápolásának- 

gondozásának szervezését, kivitelezését, értékelését és ápolási dokumentációját végzi. 

Részt vesz az oktatásban, ápolási team-ek irányításában és a tudományos kutatásban. Munkáját 

az osztály orvosaival szoros együttműködésben végzi. 
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Gyógytornász   

 

Az ápolási igazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik.  

 

Feladata 

 

 A betegek mobilizálása, átmenetileg vagy tartósan gyengült mozgásfunkcióinak 

erősítése, a hiányzó mozgásfunkcióinak pótlása vagy helyreállítása a kezelőorvos és 

az osztályvezető főorvos elrendelése alapján. 

 Ellenőrzi a gyógytornaterem rendjét, tisztaságát. 

 Gondoskodik a szükséges anyagok, gépek, műszerek, berendezések megrendeléséről, 

tárolásáról, az utóbbiak karbantartásáról, javíttatásáról.  

 

Szakápoló (ápoló) 

 

Az ápoló munkáját az orvos utasításainak megfelelően az osztályvezető ápoló irányítása mellett 

folyamatos munkarendben végzi. 

 

Feladata 

 Ápolja, gondozza a betegeket és az orvosi utasítások szigorú betartásával részt vesz a 

gyógyító munkában. Az osztály profiljának megfelelően elvégzi a szakápolási 

feladatokat. 

 

 Megfigyeli a beteget, a betegség egyes tüneteit, a beteg állapotában bekövetkezett 

változásokat jelenti az orvosnak és írásban rögzíti. 

 Részt vesz az orvosi viziteken, a tanulónővérek képzésében, irányítja a segédápolók 

munkáját. A betegek körében egészségügyi felvilágosító munkát végez és elvégzi a 

napi adminisztrációs, dokumentációs feladatokat. 

 Gondoskodik a beteg gyógyulása szempontjából lehető legjobb környezetről és a 

beteg testi szükségleteinek kielégítéséről, valamint a betegellátáshoz szükséges 

eszközök, anyagok, gyógyszerek utánpótlásáról. 

 Ügyel az osztály rendjére, a házirend betartására, a rábízott anyagok, gyógyszerek 

takarékos felhasználására. 

 Felelős az orvosi utasítások maradéktalan végrehajtásáért, az általa végzett ápolási 

munkáért, az általa vezetett dokumentáció alakjáért és tartalmáért. 
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Ápolási asszisztens, segédápoló 

 

Az ápolási asszisztens, segédápoló munkáját szakápolói (ápolói) irányítással és felügyelettel 

végzi. 

 

Tanfolyami végzettséggel vagy betanítás után tevékenységének célja a beteg alapvető 

szükségleteinek kielégítése, valamint a szakápolói munka segítése, kiszolgálása. 

 

Vezető asszisztens 

 

 Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. 

 Koordinálja a dolgozók munkaidő beosztását, szabadságolási rendjének kialakítását. 

 Ellenőrzi a szabadságok kivételét. 

 Elkészíti a szükséges anyag-, illetve gyógyszerek igénylését. 

 Gondoskodik a karbantartási feladatok elvégzéséről, illetve elvégeztetéséről. 

 Ellenőrzi az on-line higiénés oktatás megtörténtét beosztottjai körében. 

 

Szakasszisztens 

 

Szakmai munkáját az osztályvezető főorvos/szakrendelés szakorvosa felügyelete alatt, a vezető 

asszisztens közvetlen irányításával végzi. A fekvőbeteg osztály szakambulanciáján dolgozó 

szakasszisztens az osztályos vezető ápoló közvetlen irányítása alá tartozik. 

 

Feladata: 

 

 Gondoskodik a feladatának megfelelő eszközök előkészítéséről. 

 Ellenőrzi a gépek, készülékek működőképességét. 

 Gondoskodik az általa használt eszközök, anyagok tisztításáról, karbantartásáról, 

megfelelő tárolásáról. 

 Vezeti a szükséges dokumentációkat. 

 Felelős a szakmai feladatainak maradéktalan végrehajtásáért. 

 

Általános asszisztens 

 

Munkáját az orvos utasításainak megfelelően az vezető asszisztens irányítása mellett végzi. 

 

A szakterület jellegének megfelelően szakmai feladatokat lát el, továbbá vezeti és naprakészen 

tartja a dokumentációt. 
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Feladata: 

 

 Részt vesz és segédkezik a betegek vizsgálatánál. 

 Felelős a műszerek, eszközök előkészítéséért, tisztántartásáért, sterilizálásáért, a 

megfelelő statisztikai adatszolgáltatásért. Gondoskodik a gyógyszerek, 

nyomtatványok pótlásáról, textíliák, védőruhák cseréjéről, a használatos gépek 

tisztántartásáról, üzemkész állapotban tartásáról. A betegek körében egészséges 

életmódra nevelő, egészségügyi felvilágosító tevékenységet folytat. 

 

Szociális munkás 

 

A szociális munka professzionális segítő tevékenység, melyen belül a kórházi szociális 

munka a betegek és családjuk szociális problémáinak megoldásában nyújt segítséget az 

egészségügyi ellátás során. 

A szociális munkás: 

- képviseli az önálló érdekképviseletre nem vagy korlátozottan képes/hátrányos 

helyzetű csoportokat a gyógyítási folyamat során (különösen: humán funkció zavarral 

élők, fogyatékossággal élők, bántalmazott és elhanyagolt gyermekek, szociális 

válsághelyzetben lévő idős betegek, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák) 

- Az ellátandók életkorából, állapotából vagy bizonyos betegségéből, illetve szociális 

helyzetéből adódó – a gyógyító munkához szervesen kapcsolódó – gondozás. 

- Közvetlen segítségnyújtás a gyógyulást, illetve a kórházból való távozást akadályozó 

szociális problémák esetén (szociális otthoni-, utókezelői beutalás, gyógyászati 

segédeszközök, személyi okmányok beszerzése, nyugdíjjal kapcsolatos ügyek 

intézése, szociális segély-, hajléktalan gyógyult betegek elhelyezése, otthoni 

körülmények vizsgálata, szociális feltételrendszer vizsgálata). 

- kapcsolatot tart a szociális ellátás intézményrendszerével, szereplőivel 

Közvetlen felettese az Ápolási Igazgató. 
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V. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

Gazdasági Igazgatóság 

 

Az Intézmény gazdasági, pénzügyi, műszaki, épület-üzemeltetési feladatait a Gazdasági 

Igazgatóság szervezeti egységei végzik a gazdasági igazgató irányításával. A Gazdasági 

Igazgatóság az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatokat látja el. Tevékenységével 

segíti az Intézmény szakmai feladatainak megvalósítását. A Gazdasági Igazgatóságnak kell 

gondoskodnia a tervezéssel, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a 

vagyon használatával, hasznosításával, pénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási 

kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint az ezekhez tartozó 

adatszolgáltatásról. 

 

I. Intézményüzemeltetés 

 

Az üzemeltetési feladatok biztosítják az infrastruktúra folyamatos működtetését, élelmezési, 

mosodai tevékenység ellátását, a betegellátáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzését, 

tárolását, elosztását, az alapfeladatok végzéséhez kapcsolódó reálfolyamatok szervezését és 

irányítását. 

 

1. Műszaki osztály 

 A műszaki osztály ellátja az Intézmény alaptevékenységét kiszolgáló épületeinek, 

létesítményeinek építő-, szakipari vonatkozású fenntartását, állagmegóvását és az 

ezzel kapcsolatos feladatokat. 

 Ellátja továbbá a gépházak (felvonók, klíma, szivattyúk, sűrített levegő, vákuum, 

hűtőkamrák) berendezéseivel, víz, villamos, nővérhívó, orvosi gáz, hálózatok 

üzemeltetésével, javításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységeket. 

 Feladatai közé tartozik, az Intézmény energia gazdálkodása, javító és karbantartó 

anyag gazdálkodása, műszaki felújításainak és beruházásainak előkészítése, 

bonyolítása. 

 Folyamatos kapcsolattartás a szolgáltatókkal, adatszolgáltatás (döntés előkészítéshez, 

pályázatokhoz, közbeszerzéshez). 

 Napi üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó anyaggazdálkodási feladatok 

(beszerzés, megrendelések írása, raktározás, leltár stb.) ellátása. Kapcsolat tartás a 

belső munkatársakkal és a külső szolgáltatókkal a napi hibaelhárítások elvégzése, 

tervezése érdekében. 
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1.1 Műszergazdálkodási csoport működik 

 

Folyamatos piacfelméréssel előkészíti az Intézmény műszerbeszerzési tervét, végzi a beszerzések 

szervezését. Javítja, illetve javíttatja a meghibásodott készülékeket, előkészíti és javaslatot tesz a 

karbantartási szerződésekre. Javaslatot tesz az elhasználódott eszközök hasznosítására, 

selejtezésére. Vezeti az Intézmény tárgyi eszköz nyilvántartását és elkészíti a kapcsolódó 

adatszolgáltatásokat. 

 

2. Élelmezési Osztály 

 

A minőségirányítási rendszer keretein belül bevezetésre került – HACCP rendszer szabályozásai 

alapján az Élelmezési Osztály feladata: 

 

 A betegek és az alkalmazottak élelmezésének biztosítása. 

 Az élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, felhasználása és nyilvántartása. 

 Anyaggazdálkodás, anyagfelhasználás és vételezés. A ráfordítások alakulásának, az 

energia-, fogyóeszköz felhasználásnak figyelemmel kísérése. 

 Az étrend elkészítése, engedélyeztetése, az étrend alapján a raktári anyagkiadás 

utalványozása. 

 A termelési folyamat szabályszerű bizonylatolása, elszámolása, szabályszerű 

könyvelése. 

 Havonta elszámolás készítése a felhasznált élelmezési anyagokról. 

 A norma szerinti és a tényleges felhasználási eltérések figyelemmel kísérése és 

értékelése.  

 Szükség esetén javaslattétel az étkezési normák változtatására, az éves költségvetési 

keret betartása. 

 Mérlegek hitelességének figyelése.  

 Higiénés szabályok betartása. 

 Az ételminták előírás szerinti megőrzése. 

 Gondoskodás az osztály által használt gépek, berendezések karbantartásáról, 

javításáról, cserére történő javaslattétel. 

 Hidegkonyha működtetése. 

 A Takarítószolgálat dolgozói által az Élelmezési Osztály egész területének 

tisztántartására, a higiénés előírások betartásával. 

 Évente 2 alkalommal a Gazdasági osztály bevonásával a raktárak leltározása, és 

negyedévenként szúrópróbaszerű leltározás a leltárellenőr bevonásával. 

 Az osztály működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok. 

 Toldy Büfé működtetése.  
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3. Mosoda 

 

Feladata:  

 

 A betegellátáshoz szükséges textília, a dolgozók munka- és védőruházatának 

tisztítása, javítása. 

 Textilselejtezés lebonyolításában való részvétel. 

 A mosási, vasalási minőség alakulásának figyelése, a minőség folyamatos javítása. 

 A textília ellátással kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási 

feladatok végzése. 

 Az egyéb megrendelők részére a szerződésben vállalt textiltisztítási határidők 

betartása. 

 Folyamatos kapcsolattartás, reklamációk rendezése a megrendelőkkel szemben. 

 Műszaki karbantartás-javítás szervezése. 

 Havi, heti, napi jelentők készítése a meghatározott önköltségi elemek alakulásáról, az 

üzem teljesítéséről.  

 Varrodai késztermék értékesítéséhez árkalkuláció készítése. 

 Számlázás előkészítése a számla kibocsátásához. 

 

4. Gazdasági osztály 

 

Feladata: 

 

 Az Intézmény szakmai feladatainak ellátásához szükséges anyagok, eszközök és 

egyéb készletek tervezése, beszerzése, raktározása, kiadása, nyilvántartása, 

selejtezése. 

 A logisztikai folyamat megszervezése, készletgazdálkodás. 

 A kedvező beszerzési lehetőségek felkutatása, piackutatás végzése. 

 A leltárköteles eszközök nyilvántartása, leltározása a jóváhagyott ütemtervnek 

megfelelően. 

 Orvos- és nővérszálló szállásengedély alapján a szerződés elkészítése, nyomon 

követése és az elhelyezési feladatok lebonyolítása, a szoba-és eszközleltár nyomon 

követése. 

 Bélyegzők nyilvántartása, kezelése. 

 A gépjármű üzem működtetése, a külső és belső szállítási feladatok ellátása. 

 Anyagok, eszközök felhasználókhoz történő szállítása a raktárból, szennyes és tiszta 

ruhaszállítás a beosztásnak megfelelően. 

 A külső és belső portaszolgálat működtetése. 

 Parkolási rend és parkolási díjrendszer működtetése a hatályos utasítás alapján. 
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 A telefonközpont működtetése. 

 Az intézmény egész területéről a kommunális hulladék begyűjtése, válogatása, 

szállításra történő előkészítése. 

 Az intézmény összes telephelyéről a veszélyes hulladék begyűjtése, szállításra történő 

előkészítése. A gyűjtőedények, zsákok, dobozok nyilvántartása, a felhasználók 

részére történő kiosztása. 

 Parkgondozás, zöld felületek fenntartása, utak rendben tartása. Virágok ültetése, 

gondozása, fák, cserjék alakítása, vegetációjuk követése, a szükséges ritkítás és 

ültetés meghatározása. Lombhulladék kezelése. Téli időszakban az intézmény egész 

területén a közlekedés biztonságának biztosítása. Hó eltakarítás, jégmentesítés a 

telephelyeken. 

 

4.1 Anyaggazdálkodás 

 

Az Intézmény működéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzésének előkészítése, 

bonyolítása, nyilvántartása. Megtervezi és felméri a zavartalan és folyamatos ellátáshoz 

szükséges anyag- és eszközigényt. A piac ismeretében előkészíti és lebonyolítja a 

megrendeléseket. A beérkezett anyagokról és eszközökről nyilvántartást vezet, ellátja a 

raktározási és textilgazdálkodási feladatokat. Gondoskodik az anyagok és eszközök felhasználási 

helyre történő kiadásáról. 

 

4.2 Leltárnyilvántartás 

 

A belső szabályozásnak megfelelően végzi az intézményi eszköznyilvántartást, a 

készletmozgások rögzítését, a személyre kiadott leltárköteles eszközök nyilvántartását. Éves 

ütemterv alapján a leltározást, selejtezést. Végzi a bélyegző nyilvántartást és a dolgozók saját 

gépjárműveinek belépéséhez szükséges matricák kiadását, nyilvántartását. 

 

4.3 Szállítás 

 

A központi szállítás keretében biztosítja az Intézmény valamennyi külső és belső szállítási 

feladatainak ellátását. Belső szállítás keretében a textil, az orvosi anyag, egyéb anyag, bútorok, 

gépek, berendezési tárgyak, a kommunális és veszélyes hulladék célirányos anyagmozgatását 

gépi és kézi erővel. a hulladék továbbítását.  

Külső szállítás keretében a telephelyek közti szállítási feladatokat, ütemterv alapján a véradások 

lebonyolításában, a vér szállításában és a megrendelt anyag, eszköz szállítását végzik a 

gépkocsivezetők.  Az Intézmény gépjárműparkjának szakszerű, szervezett üzemeltetését, a 

szállítási tevékenység ügyvitelét. 
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4.4 Gondnokság 

Feladata a portaszolgálat, valamint a telefonközpont működésének biztosítása., valamint az 

intézmény telephelyein a köztisztasági, parkgondozási feladatok ellátása.  Az intézményi 

szálláshelyek igénybevételének nyilvántartása.  

 

 Külső portai szolgálat: Toldy security Az őrző-védő feladatokat látja el a 

jóváhagyott Őrutasítás alapján, napi 24 órában az Intézmény központi telephelyén. 

Kiemelt feladata a személy- és vagyonvédelem.  

 Járőrszolgálat: Az őrzési feladatokban a külső portaszolgálathoz csatlakozik. 

 Belső portai szolgálat: Felügyel a ki- és bejárat rendjére, tájékoztat, hivatalos és 

magántáviratokat vesz fel, ellenőrzi a jelzőberendezéseket. 

 Telefonközpont: Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, a telefonálók 

korrekt tájékoztatása. 

 Kertészeti és köztisztasági szolgálat: parkgondozás, út- és járda felületek rendben 

tartása. 

 

5. Informatika 

 

Az Intézmény informatikai és a finanszírozással kapcsolatos feladatait látja el. Ezen belül 

gondoskodik a hardverek üzemeltetéséről, a rendszer- és felhasználói programok rendelkezésre 

állásáról, betegdokumentáció kezeléséről, a központi betegfelvétel biztosításáról. Elvégzi a 

teljesítmények tervezésével, jelentésével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat. 

 

 

5.1 Rendszergazdák 

 

Feladatuk: 

 Az informatikai rendszer alap infrastruktúrájának működtetése, melybe beletartoznak a 

hálózat aktív és passzív elemei, a szerverek és munkaállomások valamint a nyomtatók. 

 Végzik az alapszoftverek telepítését és konfigurálását. 

 

5.2 Finanszírozási részleg 

 

Feladata: 

 Az orvosszakmai programok kezelése, szoftveres hiba esetén annak elhárítása. 

 A betegellátás során keletkező adatokból rendszeres és igény szerinti statisztikai 

kigyűjtések, kimutatások készítése. 

 Az NEAK felé havi, illetve heti kötelező jelentések elkészítése. 

 Igénybevett egészségügyi szolgáltatás számláinak ellenőrzése, nyújtott szolgáltatásokról 

teljesítés igazolás ellenőrzése. 
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 NEAK szerződések felülvizsgálatának, karbantartásának előkészítéséhez adatok 

szolgáltatása. 

 Kórlaptározás. A fekvőbeteg osztályonkon keletkezett, a betegek kezelésével kapcsolatos 

dokumentációkat (vizsgálati eredmények, lázlap, konzultációkérések és eredmények, 

betegnyilatkozatok, zárójelentés, betétlap) a beteg kórlapjához csatolva a kórlaptárban 

tároljuk. Minden beteg számára új felvételkor új kórlapot kell nyitni. A kórlapok 

irattározása a távozási sorszám (regiszter) alapján történik. A kórlaptárazás szabályait a 

Iratkezelési szabályzat tartalmazza 

 Betegregisztrálás. A betegek felvétele a betegregisztrációs pultoknál történik. A beteg 

felvételekor számítógépes rendszerben rögzítik a betegek személyes adatait, valamint az 

egészségügyi adatokat. 

 

II. Gazdasági szervezet 

 

A gazdasági szervezet feladata a költségvetési szerv jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási 

feladatainak az ellátása. Elvégzi a költségvetési tervezéssel, a költségvetés végrehajtásával, a 

beszámolással összefüggő feladatokat, gondoskodik a pénzügyi számviteli, bér- és munkaügyi 

rend betartatásáról és annak megfelelő működéséről. 

 

1. Pénzügyi és Számviteli osztály 

 

Feladata 

 A mindenkor hatályos pénzügyi és számviteli törvények, jogszabályok alapján az 

Intézmény pénzügyi-számviteli rendjének kialakítása. 

 Az Intézmény előző évi gazdálkodási tevékenységének elemzése és értékelése, a 

következő évi pénzügyi feladatok meghatározása. 

 A költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek (bérgazdálkodási, 

munkaügyi, karbantartási, felújítási stb.) összesítése és döntésre előkészítése. 

 Az éves költségvetés főösszegének meghatározása, a bevételi terv összeállítása, a 

várható teljesítmény finanszírozási bevételek és egyéb bevételek figyelembevételével. 

 A gazdálkodási keretek megállapítása és havonkénti elszámolása. 

 Az Intézmény költségvetési javaslatának előkészítése., 

 A költségvetés elkészítése. 

 A költségvetés végrehajtása során szükséges előirányzat változtatások előkészítése. 

 A saját hatáskörű előirányzat módosítás előkészítése, jóváhagyásra előterjesztése. 

 A jóváhagyott költségvetési előirányzat betartásával a gazdálkodói keretek 

előkészítése. 

 Folyamatos nyomon követés, elemzés, információszolgáltatás a gazdasági igazgató 

felé. 
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 A szükséges intézkedések érdekében javaslatok, alternatívák kidolgozása. 

 Döntés előkészítő tevékenység, gazdaságossági számítások és elemzések végzése. 

 A számlázási feladatok jogszabálynak megfelelő végzése. 

 Előirányzatok, kötelezettségvállalások nyilvántartása.  

 Számlaellenőrzés, érvényesítés, kifizetések, átutalások, bevételezések bonyolítása, a 

kintlévőségek behajtása, a szükséges intézkedések megtétele. 

 Letéti ügyek kezelése. 

 Az Intézmény által kötött szerződések nyilvántartása. 

 Adózással kapcsolatos feladatok, bevallások elkészítése, befizetések lebonyolítása. 

 Pályázati források kezelése, elkülönített nyilvántartása. 

 Számviteli feladatok, beszámolási kötelezettség teljesítése. 

 A készletek, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának figyelemmel kísérése, a 

főkönyvi feladások elkészítése. 

 Az Intézményi selejtezések és leltározások szabályszerűségének figyelemmel 

kísérése. 

 Főkönyvi könyvelési feladatok, az időszakos és év végi beszámolók elkészítése, 

beszámolási, jelentési kötelezettségek teljesítése. 

 Elszámolási és adatfeldolgozási feladatok. 

 Intézményi és osztályos eredmény elszámolások előkészítése, adatszolgáltatás a 

kontrolling tevékenységhez. 

 Adatszolgáltatási feladatok: az Intézményen belüli és külső jelentések elkészítése, 

statisztikák összeállításának és elküldésének szervezése. 

 Adatfeldolgozási feladatok: az intézmény pénzügyi, számviteli, gazdálkodási 

ügyviteli rendszerének kezelése. 

 A szervezeti egység minőségirányítási rendszerének kialakítása és működtetése. A 

vonatkozó minőségirányítási előírások betartása. 

 Általános információ-, adatszolgáltatás a minőségbiztosítási és kontrolling 

tevékenységhez. 

 

Kezeli a házi-pénztárt, bonyolítja a bankügyleteket. Nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat, 

ellenőrzi a számlákat, teljesíti a kifizetéseket, átutalásokat, bevételezéseket. 

Előkészíti és elkészíti az Intézmény éves üzleti tervét, féléves és éves beszámolóját. 

Folyamatosan elemzi és értékeli a gazdálkodást, a pénzügyi folyamatokat. A csoport a főkönyvi 

könyvelés és az analitikus könyvviteli teendők ellátásával biztosítja a pénzügyi és számviteli 

információkat. Kialakítja a bizonylati rendet, megszervezi a nyilvántartási és elszámolási 

rendszert, elvégzi a zárlati munkálatokat. 
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2. Humán-erőforrás Osztály  

 

 Ellátja a személyügyi feladatokat.  

 Végzi a munkaügyi szabályozás, a munkaerő-gazdálkodási feladatokat. Elkészíti és 

nyilvántartja a munkaviszonnyal kapcsolatos intézkedéseket, vezeti a személy és 

munkaügyi nyilvántartásokat.  

 Feladata továbbá a létszámgazdálkodás tervezése, a munkaidőre és a munkarendre 

vonatkozó szabályok elkészítése. Ellenőrzi és elemzi a munkaidő-nyilvántartásokat. 

Előkészíti az Intézményi bérelszámoláshoz szükséges dokumentációt. Folyamatosan 

elemzi és értékeli a bérfelhasználást, javaslatokat tesz az Intézményi személy és 

bérpolitika alakítására.  

 Végzi és ellátja – Intézményi szinten – a társadalombiztosítási feladatokat. 

 Folyamatos munkakapcsolatot tart a gazdasági igazgatóval a pénzügyi és számviteli 

osztállyal, külső szervezetekkel, intézményekkel (Magyar Államkincstár, NAV, 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, stb.).  

 Az Intézményi létszámgazdálkodás kialakítása, létszámnyilvántartások létrehozása. 

 Érdekeltségi rendszer, ösztönzési lehetőségek, béren kívüli juttatások bevezetésének 

előkészítése.  

 Részt vesz a Kollektív Szerződés elkészítésében.  

 Az Esélyegyenlőségi Terv kidolgozásában szerepet vállal.  

 Nyugdíj mellett továbbfoglalkoztatott dolgozókkal kapcsolatos ügyintézés (engedélyek 

készítése, jövedelem kiegészítések igénylése és elszámolása).  

 Vezetői pályázatok kiírásának előkészítése, lebonyolítása.  

 Vagyon Nyilatkozattételi Szabályzat elkészítése.  

 Kitüntetésekkel, előléptetésekkel kapcsolatos felterjesztések véleményezése.  

 Ügyeleti teljesítmények elszámolásával kapcsolatos teendők összefogása. 

 Intézményi ünnepségekhez, megemlékezésekhez, rendezvényekhez kapcsolódó HR 

feladatok előkészítése.  
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BELSŐ SZABÁLYZATOK JEGYZÉKE   

 

Dokumentum azonosítója A dokumentum címe 

Kiadási 

állapot* 

MK 

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

Minőségügyi Kézikönyve 
19 2015.03.17 

MF 01.  Minőségirányítás 7 2015.04.15 

MF 02.  A fekvőbeteg ellátás szabályozása 10 2014.04.01 

MF 03.  A járóbeteg ellátás szabályozása 6 2014.04.01 

MF 04.  Az ápolási tevékenység szabályozása 5 2014.04.28 

MF 05.  

Dokumentumok, adatok és feljegyzések 

kezelése 
5 2014.09.26 

MF 06.  Belső minőségügyi felülvizsgálatok 4 2013.07.01 

MF 07.  

A Nem megfelelősségek kezelése, 

helyesbítő és megelőző tevékenység 
8 2014.09.29 

MF 08.  Oktatás, képzés 7 2014.03.10 

MF 09. 
MEGSZŰNT - (A sterilizálási folyamat 

szabályozása ) 
- - 

MF 10.  Beszerzés, beszállítók értékelése 7 2014.03.03 

MF 11.  

A beérkező anyagok fogadása, tárolása és 

elosztása 
6 2013.09.18 

MF 12.  

A beérkező anyagok fogadása és tárolása 

az ápolási egységeknél 
5 2014.04.28 

MF 13.  A karbantartási folyamat szabályozása 7 2014.03.03 

MF 14.  

A mérő- és vizsgálóberendezések 

ellenőrzése 
6 2014.03.03 

MF 15. 
Fekvőbeteg ellátó osztályok 

gyógyszerelési eljárásrendje 
1 2017.05.15 

MF 16. Kritikus állapotú beteg intézményen belüli 

szállításának eljárásrendje 
1 2017.05.15 

MF 17. A betegek hazabocsátásának és 

áthelyezésének eljárásrendje 
1 2017.05.15 

MF 18. Újraélesztés eljárásrendje 1 2017.05.15 

MF 19. A betegélelmezés eljárásrendje 2 2017.10.20 

SZ 01.  Hulladékkezelési utasítás 13 2015.04.30 

SZ 02.  Textilkezelési szabályzat 7 2015.04.29 

SZ 03.  Gyógyszertári szabályzat 11 2016.04.29 

SZ 04.  Élelmezési szabályzat 3 2014.04.03 

SZ 05.  Higiéniai szabályzat 12 2016.04.30 

SZ 06.  Sterilizálási szabályzat 12 2015.04.29 

SZ 07.  Takarítási szabályzat 13 2017.09.21 

SZ 08.  Tűzvédelmi szabályzat 8 2015.11.02 

SZ 09.  Érintésvédelmi szabályzat 5 2014.03.17 
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SZ 10.  Munkavédelmi szabályzat 8 2014.03.25 

SZ 11.  Transzfúziós szabályzat 3 2013.11.04 

SZ 12.  Sugárvédelmi szabályzat 6 2015.12.08 

SZ 13.  

Szabályzat a térítési díj ellenében 

igénybevehető egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról 

14 2017.05.01 

SZ 14.  Gyógyszer-Alaplista ATC rendszer szerint 5 2016.04.29 

SZ 15.  Balesetmegelőzési és elhárítási terv 5 2013.07.01 

SZ 16.  Panaszkezelési szabályzat 5 2014.03.01 

SZ 17.  Számítástechnikai szabályzat 10 2013.08.01 

SZ 18.  Iratkezelési szabályzat 5 2013.08.01 

SZ 19.  Információ biztonsági szabályzat 9 2015.03.19 

SZ 20.  Adatvédelmi szabályzat 4 2013.07.01 

SZ 21.  

Közérdekű bejelentések vizsgálatának 

eljárásrendje 
2 2016.06.24 

SZ 22.  

Szabályzat a kábítószerek és pszichotróp 

anyagok kezeléséről és nyilvántartásáról 
6 2015.04.15 

SZ 23.  Védőoltási szabályzat 5 2016.04.30 

SZ 24.  

Rendelőintézet hírdetési- és reklám 

szabályzata 
2 2013.04.24 

SZ 25.  

Klinikai gyógyszervizsgálatok eljárási 

rendje 
2 2014.04.25 

SZ 26.  Infekciókontroll kézikönyv 6 2016.07.08 

SZ 27. MEGSZŰNT - (Ellenőrzési szabályzat) - - 

SZ 28.  Belső transzfúziós eljárási rend 1 2013.04.01 

SZ 29.  Esetfinanszírozási szabályzat 6 2017.03.01 

SZ 30.  Közzétételi szabályzat 3 2017.11.13 

SZ 31.  Kódolási szabályzat 3 2017.03.01 

SZ 32.  

Implantátum regiszter vezetésének 

szabályzata 
4 2017.03.01 

SZ 33.  

Munkáltatóis tájékoztatás és szabályzat 

kamerák elhelyezésére vonatkozóan 
1 2015.11.05 

SZ 34.  Mammográfia Sugárvédelmi szabályzat 1 2016.04.26 

SZ 35. Magas kockázatú gyógyszerek 1 2017.05.15 

SZ 36. Ügyeleti és készenléti szabályzat 5 2017.05.16 

MU 01. A Sebészeti Osztály működési rendje 12 2015.01.21 

MU 02. 

A Szülészeti - Nőgyógyászati Osztály 

működési rendje 
10 2014.04.18 

MU 03. 

A Krónikus Belgyógyászati Osztály 

működési rendje 
9 2016.03.01 

MU 04. 

A Fül – Orr - Gégészeti Osztály működési 

rendje 
12 2015.04.27 

MU 05. 

Az Ideggyógyászati Osztály működési 

rendje 
8 2013.09.02 
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MU 06. 

A Belgyógyászati Osztály és Részlegeinek 

működési rendje 
7 2013.04.01 

MU 07. A Kardiológiai Osztály működési rendje 7 2013.11.11 

MU 08. 

A Csecsemő- és Gyermekosztály 

működési rendje 
9 2013.11.14 

MU 09. 

Központi Anaesthesiológiai és Intenzív 

Therápiás Osztály működési rendje 
7 2014.04.09 

MU 10. 

Az I. Psyichiátriai Osztály működési 

rendje 
9 2014.01.08 

MU 11. 

Az I.Psychiátria Rehabilitációs Osztály 

működési rendje 
13 2016.11.02 

MU 12. 

A Baleseti Sebészeti Osztály működési 

rendje 
5 2015.01.27 

MU 13. A Szemészeti Osztály működési rendje 9 2016.04.01 

MU 14. 

A Központi Laboratórium működési 

rendje 
7 2013.05.06 

MU 15. 

Transzfuziológia és véradó szolgálat 

működési rendje 
6 2013.05.15 

MU 16. A Radiológiai Osztály működési rendje 8 2016.12.08 

MU 17. 

A Központi Műtőszolgálat működési 

rendje 
4 2014.02.14 

MU 18. 

A Központi Gyógytornász szolgálat 

működési rendje 
5 2013.11.06 

MU 19. A Központi Sterilizáló működési rendje 10 2016.04.30 

MU 20. 

A Kórházhigiénés szolgálat működési 

rendje 
12 2016.04.30 

MU 21. A Pathológiai Osztály működési rendje 8 2013.10.01 

MU 22. A Diétás szolgálat működési rendje 8 2017.10.20 

MU 23. A Műszaki Osztály működési rendje 6 2014.03.03 

MU 24. 

A Központi betegszállító szolgálat 

működési rendje 
3 2013.11.06 

MU 25. A Kontrolling működési rendje 9 2017.03.20 

MU 26. A Psyichiátriai Gondozó működési rendje 6 2015.01.26 

MU 27. A Tüdőgondozó működési rendje 7 2016.01.05 

MU 28. 

Bőr- és Nemibeteg Gondozó működési 

rendje 
4 2014.06.17 

MU 29. 
MEGSZŰNT - (Az Onkotherápiás 

szakbizottság működési rendje) 
- - 

MU 30. 

A Sürgősségi Betegellátó Osztály 

működési rendje 
5 2013.09.01 

MU 31. Az Ápolási Osztály működési rendje 9 2017.07.05 

MU 32. A Decubitus Team müködési rendje 4 2014.03.10 

MU 33. 

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

Rendelőintézetének működési rendje 
5 2016.03.08 
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MU 34. A Mosoda működési rendje 5 2016.04.01 

MU 35. 

Az Informatikai Osztály Finanszírozási 

részlegének működési rendje 
7 2016.04.01 

MU 36. A Mopmosó működési rendje 2 2014.04.01 

MU 37. Az Urológiai Osztály működési rendje 3 2016.09.01 

MU 38. A Gazdasági Osztály működési rendje 3 2015.05.01 

MU 39. A Kegyeleti Szoba működési rendje 2 2014.12.01 

MU 40. Az "Emlőbizottság" működési rendje 1 2015.03.16 

MU 41. A Családi Napközi működési rendje 1 2015.09.01 

Ig. utasítás  

A MedWorks egészségügyi informatikai 

rendszer bevezetésével kapcsolatban 
1 2006.02.28 

Ig. utasítás  

Az Intézetben ápolt betegek pénzének, 

értéktárgyainak kezelése 
9 2016.05.15 

Ig. utasítás 
MEGSZŰNT - (Gyógyszer-rendelés, 

kezelés és felhasználás) 
- - 

Ig. utasítás  A Gyógyászati gázok kezelése 4 2014.03.03 

Ig. utasítás  A Tudományos tevékenység szabályozása 3 2014.04.01 

Ig. utasítás  Halottakkal kapcsolatos ügyintézés 5 2013.10.01 

Ig.utasítás  

A betegek elhelyezése rendkívüli esemény 

kapcsán 
3 2014.04.01 

Ig. utasítás  Konzíliárusi és szakvizsgálati rend 6 2018.02.01 

Ig. utasítás  Központi betegfelvétel 5 2014.04.01 

Ig. utasítás  

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

Betegfogadási és Várólista Szabályzata 
3 2013.08.01 

Ig. utasítás  Babamentő inkubátor 2 2014.04.02 

Tűzvéd_okt  Tűzvédelmi oktatási tematika 6 2014.03.25 

Mun.véd_okt Munkavédelmi oktatási tematika 4 2014.03.25 

 
A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

gazdasági ügyrendje 
  2016.05.11 

 Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat   2013.07.01 

 
Az intézetben ápolt betegek pénzének, 

értéktárgyainak kezelése 
  2016.05.15 

 Bizonylati rend   2014.01.01 

 
Eszközök és források értékelési 

szabályzata 
  2017.01.01 

 
Eszközök és források leltárkészítési és 

leltározási szabályzata 
  2017.12.15 

 
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának 

és selejtezésének szabályzata 
  2018.01.01 

 Felhasználói keretgazdálkodás   2014.09.01 

 
Gépjárművek igénybevételének és 

használatának szabályzata 
  2017.06.07 

 
Helyiségek és berendezések használatának 

szabályzata 
  2016.05.01 
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 HR osztály adatkezelési szabályzata   2015.09.01 

 HR osztály működési rendje   2017.07.01 

 Humánerőforrás menedzselés   2016.09.21 

 Illetményelőleg igénylés szabályzata   2016.05.02 

 Intézményi monitoring szabályzat   2016.10.15 

 Kiegészítő melléklet   2013.04.01 

 Kiküldetési szabályzat   2013.07.01 

 Közbeszerzési szabályzat   2017.12.31 

 Mosoda érdekeltségi szabályzata    2015.11.01 

 Önköltségszámítás szabályzata   2017.01.01 

 Pénzkezelési szabályzat   2016.11.15 

 Pénzügyi osztály működési rendje   2013.04.01 

 Reprezentációs kiadások szabályzata   2013.04.01 

 
Szabályzat a beszerzői keretgazdálkodás 

rendjéről 
  2017.01.09 

 

Szabályzat a kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzés, teljesítésigazolás, 

érvényesítés, utalványozás rendjéről 

  2017.09.01 

 

Szabályzat a vagyonnyilatkozat tételre 

kötelezettekről, a vagyonnyilatkozatok 

kezeléséről, nyilvántartásáról 

  2017.02.01 

 Számlarend   2017.01.01 

 Számviteli politika   2017.01.01 

 
Vagyon magáncélú igénybevételének 

szabályzata 
  2013.07.01 

 
Vezetékes és rádiótelefonok használatának 

szabályzata 
  2016.01.31 

 Belső Ellenőrzési Kézikönyv  2016.08.01. 

 Ellenőrzési nyomvonal  2014.01.31. 

 
Intézmény integritás kockázat kezeléséről 

szóló szabályzata 
 2017.12.18. 

 
Az intézmény szervezeti integritást sértő 

események kezelésének eljárásrendje 
 2018.01.02. 
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HATÁLYBALÉPÉS 

 

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (2700 Cegléd, Törteli út 1-3.)  Szervezeti és 

Működési Szabályzata az Állami Egészségügyi Ellátó Központ – mint az Intézmény 

fenntartói jogai gyakorlására kijelölt szerv –  térségi igazgatójának jóváhagyása napján 

lép hatályba. 
 

 

Az SZMSZ folyamatos karbantartásáról a főigazgató, illetve az általa kijelölt személyek 

gondoskodnak. Az Szervezeti és Működési Szabályzat eredeti példányát a gyógyintézet 

főigazgatóságán 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 a2016. október 18. 

napján jóváhagyott SZMSZ hatályát veszti. 
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MELLÉKLET 

ORGANOGRAM
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