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I.BEVEZETÉS 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Társaság adatait és 
szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a Társaság működési 
szabályait. Az SZMSZ a Társaság munkaszervezetével szervezeti és működési viszonyainak 
szabályozásával foglalkozik, így: 

 nem tárgyalja a taggyűlésre vonatkozó kérdéseket 

 nem szabályozza a működés egyes folyamatait, mivel ezeket külön folyamatszabályzatok 
rögzítik 

 nem tartalmazza a munkaköri leírásokat, ezek külön, névre szólóan készülnek. 

Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

 a Társaság vezető tisztségviselőire 

 a társaság valamennyi dolgozójára 

 a társasággal vállalkozói szerződéses jogviszonyban lévő valamennyi szolgáltatóra. 

 

II.A TÁRSASÁG ALAPADATAI 
 

A Társaság cégneve:  „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített neve:   „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 

Székhelye:   7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A 

Postacíme:   7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A 

Cégjegyzékszáma:  Cg. 02-09-073064 Pécsi Törvényszék Cégbírósága 

Cégbejegyzés dátuma:  2008.09.18. 

Létesítő okirat kelte:  2008.09.15. 

Képviselet módja:  önálló 

KSH számjele:   14465299-8622-572-02 

Pénzforgalmi jelzőszáma: 11731128-29900679-00000000 

Számlavezető Bank neve: OTP Bank Nyrt. 

Adószáma:   14465299-1-02 

E-mail címe:   ormansageu@gmail.com; info@oekp.hu 

Honlap:   www.oekp.hu 
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A Társaság tevékenységi köre: 

Főtevékenység: 

 8621 általános járóbeteg-ellátás 

Egyéb tevékenységi körök: 

 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve 
társadalombiztosítás) 

 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás 

 8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás 

 8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás 

 8211 összetett adminisztratív szolgáltatás 

 8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

 8299 mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 8542 felsőfokú oktatás 

 8551 sport, szabadidős képzés 

 8559 mns egyéb oktatás 

 8560 oktatást kiegészítő tevékenység 

 9319 egyéb sporttevékenység 

 

A Társaság törzstőkéje alapításkor 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, teljes egészében pénzbeli 
betét. 

A Társaság tagjai: 

I/1.  Sellye Város Önkormányzata      77,33 % 

Pénzbeli betétjének összege: 2.320.000,- Ft, azaz kettőmillió-háromszázhúszezer forint. 

Nem Pénzbeli betétjének (apport) összege: 0,- Ft, azaz nulla forint. 

Képviseletre jogosult neve: Nagy Attila polgármester 

 

I/2.  Közös tulajdonban lévő törzsbetét/üzletrész, melynek közös képviselője: 

 Kákics Község Önkormányzata      22,67 % 

Pénzbeli betétjének összege: 680.000,- Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint. 

Nem Pénzbeli betétjének (apport) összege: 0,- Ft, azaz nulla forint. 

Képviseletre jogosult neve: Szekeresné Spang Lívia Katalin 

 
Közös tulajdonban lévő törzsbetét/üzletrész tulajdonosai: 
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I/2.1. Adorjás Község Önkormányzata 
I/2.2. Baksa Község Önkormányzata 
I/2.3. Baranyahídvég Község Önkormányzata 
I/2.4. Besence Község Önkormányzata 
I/2.5. Bogádmindszent Község Önkormányzata 
I/2.6. Bogdása Község Önkormányzata 
I/2.7. Csányoszró Község Önkormányzata 
I/2.8. Drávafok Község Önkormányzata 
I/2.9. Drávaiványi Község Önkormányzata 
I/2.10. Drávakeresztúr Község Önkormányzata 
I/2.11. Drávasztára Község Önkormányzata 
I/2.12. Felsőszentmárton Község Önkormányzata 
I/2.13. Gilvánfa Község Önkormányzata 
I/2.14. Hegyszentmárton Község Önkormányzata 
I/2.15. Hirics Község Önkormányzata 
I/2.16. Kákics Község Önkormányzata 
I/2.17. Kemse Község Önkormányzata 
I/2.18. Kisasszonyfa Község Önkormányzata 
I/2.19. Kisszentmárton Község Önkormányzata 
I/2.20. Kórós Község Önkormányzata 
I/2.21. Lúzsok Község Önkormányzata 
I/2.22. Magyarmecske Község Önkormányzata 
I/2.23. Magyartelek Község Önkormányzata 
I/2.24. Markóc Község Önkormányzata 
I/2.25. Marócsa Község Önkormányzata 
I/2.26. Nagycsány Község Önkormányzata 
I/2.27. Okorág Község Önkormányzata 
I/2.28. Ózdfalu Község Önkormányzata 
I/2.29. Páprád Község Önkormányzata 
I/2.30. Piskó Község Önkormányzata 
I/2.31. Sámod Község Önkormányzata 
I/2.32. Sósvertike Község Önkormányzata 
I/2.33. Téseny Község Önkormányzata 
I/2.34. Vajszló Község Önkormányzata 
I/2.35. Vejti Község Önkormányzata 
I/2.36. Zaláta Község Önkormányzata 
 
A közös tulajdonban lévő tagok törzsbetétjei külön-külön alapításkor: 

Pénzbeli betétjének összege: 10.000,- Ft, azaz tízezer forint. 

Nem Pénzbeli betétjének (apport) összege: 0,- Ft, azaz nulla forint. 

III.A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVE 
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A Társaság legfőbb szerve a Taggyűlés. A Taggyűlés összehívás és határozataira vonatkozó 
rendelkezéseket az Alapító Okirat tartalmazza. 

A Taggyűlést minden évben legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

 

A Taggyűlés kizárólagos hatásköre: 

 a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása 

 osztalékelőleg fizetésének elhatározása 

 pótbefizetés elrendelése és visszatérítése 

 elővásárlási jog gyakorlása a társaság által 

 az elővásárlásra jogosult személy kijelölése 

 az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásnál a beleegyezés megadása 

 eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről 

 üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése 

 a Tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat 

 az Ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 

 olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját Tagjával, 
Ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával 
köt 

 a Tagok, az Ügyvezetők elleni követelések érvényesítése 

 az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása 

 a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása 

 a Társasági szerződés módosítása 

 a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása 

 törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása 

 törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése 

 törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától 
való eltérés megállapítása 

 törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása 

 mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a Társasági szerződés a Taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal 
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TAGGYŰLÉS 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ / 
FŐIGAZGATÓ 

EFI IRODA VEZETŐJE GAZDASÁGI IGAZGATÓ 

INFORMATIKUS 

BETEGIRÁNYÍTÓK SZAKDOLGOZÓK GÉPKOCSIVEZETŐK TAKARÍTÁS 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

MAGÁNELLÁTÁSOK 
VEZETŐJE 

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐK 

ORVOSIGAZGATÓ VEZETŐ SZAKDOLGOZÓ 

SZAKORVOSOK 

ADATVÉDELMI ÉS 
MEGFELELŐSÉGI TANÁCSADÓ 

BELSŐ ELLENŐR 

TITKÁRSÁG 

BÉRLŐK 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
SZAKMAI VEZETŐJE 

IV.A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, A TÁRSASÁG VEZETŐI ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEI 
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1.Ügyvezető igazgató 

1.1.Az Ügyvezető feladata, hatásköre, felelőssége 
 

A Kft. Ügyvezető igazgatóját a Kft. Taggyűlése nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogkört a Taggyűlés 
gyakorolja az Ügyvezető igazgató felett. Az Ügyvezető vezető tisztségviselő, aki a Társaság ügyeit 
intézi, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát és a Társaságot képviseli. 

Az Ügyvezető a társasági törvény és más jogszabályok, a Társasági szerződés, a Taggyűlés határozatai, 
a Társaság Szervezeti és működési szabályzata és más belső szabályzatok, valamint Egészségügyi 
szolgálati jogviszony ellátására létesített szerződés és Munkaköri leírása alapján végzi feladatát, 
gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget. 

A Társaság speciális feladataiból fakadóan az Ügyvezető egyben a gyógyintézet Főigazgatója is. 

Az Ügyvezető sajátos tevékenységét, mint a társaság vezető tisztségviselője végzi: 

1. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
2. Szállítókkal szerződik. 
3. Kapcsolatot tart a külső, illetve szakhatósági felügyeleti szervekkel. 
4. Általános szinten irányítja és felügyeli a teljes társaság tevékenységét. 
5. Gondoskodik a jogszabályok által előírt valamint a célszerűségi szempontból szükséges belső 

szabályzatok megalkotásáról, felülvizsgálatáról, szervezeten belüli megismeréséről és 
betartásáról, annak ellenőrzéséről. 

6. Kiadja a munkaköri leírásokat a szakmai munkamegosztás alapján. 
7. Irányítja a Társaság tevékenységét, biztosítja a szakmai követelményeknek megfelelő 

működést. 
8. Meghatározza a szolgáltatási árpolitikát. 
9. Irányítja a marketing és reklámtevékenységet. 
10. Keresi a piaci részesedés növelésének, új piacok feltárásának lehetőségét. 
11. A kifizetéseket önállóan utalványozza. 
12. Magánorvosi gyakorlatot végző egyéni vállalkozókkal és gazdasági társaságokkal – amelyek a 

szükséges működéi engedéllyel rendelkeznek – működési szerződés megkötése és 
felbontása. 

13. A lakosság progresszív egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében együttműködés a 
térségben működő egészségügyi és szociális intézményekkel, az országos intézetekkel. 

14. Biztosítja a szervezet átlátható, hatékony és jogszabályoknak megfelelő működését. Ennek 
keretében többek között biztosítja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 
kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak valóm megfelelést, az 
ott előírt feladatok elvégzését. 

15. Biztosítjaa jogszabályokban előírt és a működés szempontjából szükséges egyéb belső 
Testületek, Bizottságok megalakítását, működésüket, részt vesz ezek munkájában. 

Az Ügyvezető igazgató ideiglenes távolléte esetén orvosszakmai kérdésekben az orvosigazgató 
helyettesíti, működtetés területén a gazdasági igazgató. A helyettesítésre vonatkozó további 
megbízást az Ügyvezető igazgató írásban adja meg, amelyben korlátokat is szabhat. 
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1.2.Az Ügyvezetőnek, mint a Társaság vezető tisztségviselőjének feladatai, hatásköre és 
felelőssége 

 

Legfőbb feladatai a Társaság vezető tisztségviselőjeként: 

 A Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt. 

 A képviseleti jogát esetenként az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság 
dolgozóira külön meghatalmazással átruházhatja. 

 A határozatok könyvének vezetése (vezetéséről való gondoskodás). 
 A Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás. 
 A Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről gondoskodás és ezek Taggyűlés 

elé terjesztése. 
 Felvilágosítás adása a Tag kérésére a Társaság ügyeiről. 
 Lehetővé tenni a betekintést a Tagnak a Társaság üzleti könyveibe és irataiba. 
 Gondoskodni a Taggyűlés összehívásáról (Az 1990. évi LV. tv. és a Társasági szerződés 

szerint.). 
 Előterjesztés készítése a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a felemelés vagy 

leszállítás végrehajtása és megtörténtének bejelentése a cégbíróságnak. 
 A gazdasági társaságokról szóló mindenkor hatályos törvény előírásainak megfelelő eljárás, 

továbbá csődhelyzetben a csődeljárás iránti kérelem benyújtása az illetékes bírósághoz és 
erről a Társaság bankszámláit vezető pénzintézetek értesítése, továbbá mindazon feladatok 
ellátása, amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 
törvény az Ügyvezető számára meghatároz. 

 A társaság átalakulása, egyesülése vagy szétválása során törvényben rögzített és a taggyűlés 
által meghatározott feladatok végrehajtása. 

 A taggyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése;  

 A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozásának bejelentése. 

 A taggyűlés tájékoztatása a társaság legfontosabb eseményeiről. 

 Mindazok a feladatok, amelyeket a társasági szerződés vagy taggyűlési határozat az 
ügyvezetőre ró. 

1.3.Az ügyvezetőnek, mint Főigazgatónak és a munkaszervezet vezetőjének feladatai, 
hatásköre és felelőssége 

 

Legfőbb feladatai a munkaszervezet vezetőjeként: 

 A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, 
utasításaiban meghatározott feladatok végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése. 

 A társaság feladatainak ellátására legcélszerűbb szervezet kialakítása, a szervezetek 
működési rendjének meghatározása. 

 A társaság fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása, 

 A társaság éves gazdasági tervének elkészítéséról való gondoskodás. 
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 A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása, az 
intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése.  

 A társaság feladatainak teljesítésére vonatkozó intézkedések kidolgozása, kiadása, az 
intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. 

 A vezetésére bízott vagyon növelésére, rendeltetésszerű kezelésére vonatkozó intézkedések 
kidolgozása, kiadása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. 

 A társaság érdekeltségi rendszerének kialakítása. 

 A biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása.  

 Feladata a szakmai képzés és továbbképzés szervezése, a szakember tervszerű biztosítása. 

 Ellátja mindazokat az egészségügyi szakértői, igazgatási feladatokat, amelyeket a hatályos 
jogszabályok a hatáskörébe utalnak. 

 A közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése és 
értékelése. 

Hatásköre: 

Az ügyvezető birtokolja mindazon hatáskört, amely az alábbi feladatok ellátásához szükséges: 

 A taggyűlés hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önálló döntés. 

 A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása. A vezető munkatársak munkájának 
értékelése, minősítése  

 Gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az eljárás megindítása. 

 A sajtó részére nyújtott tájékoztatás. 

 A szervezeti és működési rend szabályozásában döntés (ha ez nem tartozik a taggyűlés 
hatáskörébe).  

 Munkaköri leírások jóváhagyása. 

 Meghatalmazás adása az alkalmazott dolgozók közül a társaság képviseletére, 
helyettesítésre.  

 Utalványozási jog megadása, visszavonása. 

 Döntés szakmai továbbképzésekben (amelyeket nem ruházott át). 

 A betegjogok érvényesülésének biztosítása, a bejelentett panaszok kivizsgálása. 

 Hitelfelvétel ügyében döntés (amelyek nem tartoznak a taggyűlés hatáskörébe). 

 A társaság tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszere szabályozásának jóváhagyása.  

 Beruházási javaslatok, programok jóváhagyása (a taggyűlés hatáskörébe nem tartozó 
esetekben). 

 A társaság információs és adatfeldolgozási rendszere kialakításában, fejlesztésében döntés. 

 A társaság minőségi politikájának és minőségbiztosítási rendszere szabályozásának 
jóváhagyása. 

Felelőssége: 
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 Az ügyvezető felelős, hogy sajátos feladatait a jogszabályok és a taggyűlés szándéka szerint 
legjobb tudása alapján végezze el, a Gt. ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályai szerint. 

 Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal 
köteles eljárni. 

 Az ügyvezető kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felelős, a kárt köteles megtéríteni. 

 Nem terheli felelősség az Ügyvezetőt, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és 
tiltakozását a taggyűlésnek bejelentette. 

 Az ügyvezető a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 
megőrizni. 

 Az ügyvezető felelős azért, hogy a társasági törvény versenytilalmi előírásait megtartsa. 

Így az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül fizetőképességi nyilatkozat tételére nem köteles.Az 
ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségei szabályokat a Gazdasági társaságokról szóló törvény, 
valamint a Munka Törvénykönyve tartalmazza. 

Felelős továbbá: 

 A taggyűlés határozatainak szakszerű végrehajtásáért. 

 A feladatkörébe és hatáskörébe tartozó feladatok szakszerű ellátásáért. 

 A társaság eredményes és gazdaságos működéséért. 

 A társaság működésére vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért. 

 A társaság vagyonának védelméért és növeléséért. 

 A minőségpolitika és minőségbiztosítási rendszer dolgozókkal történő megértetéséért és 
érvényesüléséért. 

 A szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és biztonsági feltételek 
kialakításáért. 

 A dolgozók jogainak és a törvényességnek betartásáért. 

Megbízatása: 

 A megbízatás 5 évre szól. 

 Ügyvezetői feladatait a Polgári Törvénykönyv alapján látja el, egyéb vonatkozó jogszabályok 
(Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, Munka törvénykönyvéről 
szóló 2021. évi I. törvény) betartásával és figyelembe vételével. 
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2. Gazdasági igazgató 
 

A gazdasági igazgató a társaság ügyvezetőjének irányítása mellett a mindenkor hatályos gazdálkodási 
jogszabályok betartásával végzi feladatát. 

A gazdasági igazgató gondoskodik: 

 a jogszabályoknak megfelelő számviteli rend kialakításáról, ezen belül elkészíti és 
karbantartja a társaság számviteli törvényben előírt szabályzatait 

 gondoskodik a számviteli és társadalombiztosítási feladatok ellátásának megszervezéséről, 
ellenőrzéséről: 

o gondoskodik arról, hogy ezen feladatok ellátására erre szakosodott külső – könyvelő 
– vállalkozás rendelkezésre álljon, ezen vállalkozással kötött szerződés teljesítését 
nyomon követi, ellenőrzi, szükség esetén korrekciós lépéseket javasol 

o a külső könyvelő vállalkozás számára naprakész adatokat és bizonylatokat szolgáltat, 
az átadott és átvett dokumentumokat nyomon követi 

 a társaság pénzeszközeinek rendeltetésszerű felhasználásáról és a pénzügyi előírások szerinti 
kezeléséről  

 a házi pénztár kezeléséről  

 a helyiség és egyéb bérleti szerződések nyilvántartása, a díjak határidőre történő 
beszedéséröl  

 az üzleti terv elkészítéséről, annak betartatásáról  

 adózási, társadalombiztosítási, statisztikai és más, a gazdálkodással és ügyvitellel kapcsolatos 
jelentési, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségek teljesítéséről  

A gazdasági igazgató feladatkörében: 

 közreműködik a társaság éves gazdasági tervének és költségvetésének elkészítésében  

 elkészíti a bérek, megbízási díjak és költségtérítések számfejtési és kifizetési bizonylatait és 
biztosítja a kifizetések határidőre történő teljesítését  

 gondoskodik a társaság állammal szembeni pénzügyi kötelezettségeinek és az aláírásra 
jogosultak által igazolt egyéb más szállítói számlák kiegyenlítéséröl  

 nyilvántartja a tartozásokat és követeléseket 

 a teljesítési adatok rögzítése és továbbküldése a finanszírozási szabályoknak megfelelően, 
statisztikai adatszolgáltatás az informatikus közreműködésével 

 tartja a kapcsolatot a külsős megbízott karbantartó céggel  

 a dolgozók szabadságolási tervétnyilvántartja, kezeli 

 a leltározást előkészíti, lebonyolítását megszervezi 

 az iratkezelési szabályzat elkészítéséért, naprakészen tartásáért és betartásáért felel 

 ellátja a munkaszerződések és azok módosításaival kapcsolatos adminisztratív feladatokat 



12 
 

 minden hónapban összeállítja az anyag-és eszközigényeket és gondoskodik azok 
beszerzéséről 

 az ügyvezető igazgató felkérésére beszámolási kötelezettséggel tartozik 

 segíti az ügyvezető munkáját, az ügyvezető igazgatót ideiglenes távolléte esetén működtetés 
területén helyettesíti 

 részt vesz a belső működést segítő azon Testületek és Bizottságok munkájában, melynek 
tagja, vezetője vagy azokon tanácskozási joggal rendelkezik (Szakmai Vezető Testület, 
Panaszügyi Bizottság, Etikai Bizottság stb.). 

A gazdasági igazgató irányítási feladatai továbbá: 

 vezeti, irányítja a szervezetileg vezetése, ellenőrzése alá utalt szervezeti egységeket, azok 
munkatársait (informatika, titkárság, bérlők) 

A gazdasági igazgató személyes felelőssége a jogszabályban meghatározott területeken az ügyvezető 
igazgatóval együtt érvényesül. 

 

3. Orvosigazgató 
 

Az orvosigazgató feladata a főigazgató közvetlen irányítása mellett az intézmény orvosigazgatói 
feladatainak ellátása, az egészségügyi szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás 
folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.  

A 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az 
orvosigazgató feladatkörébe tartozik a gyógyintézetben nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi 
tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen:  

 az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete,  

 az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete,  

 a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

 a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés,  

 a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás,  

 az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése,  

 a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése,  

 a gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,  

 a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-ellenőrzése,  

 a gyógyintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének biztosítása és felügyelete, valamint  

 a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.  
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Az orvosigazgató feladata és hatásköre különösen: 
 A főigazgató távollétében ellátja annak szakmai feladatát és hatáskörét.  

 Felelősségre vonási és fegyelmezési hatáskörében kezdeményezheti, lebonyolíthatja az 
eljárást, a döntést a főigazgató hozza meg. 

 Szakmai, szervezeti és szervezési kérdésekben a főigazgató távollétében utasítási jogkörrel 
rendelkezik a vezető szakdolgozó irányában. 

 Felelős a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkájának megszervezéséért, 
ellenőrzéséért és értékeléséért. 

 Gondoskodik az orvosi egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások 
betartásáról és végrehajtásáról. 

 Feladatkörébe tartozik, az intézmény kielégítő szakmai humánerőforrás ellátottságára való 
törekvés. 

 Az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete. 

 A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. 

 Az intézményben ellátott betegek panaszainak kivizsgálásában közreműködés, e körben 
kapcsolattartás a betegjogi képviselővel, az Orvosi Kamara Etikai Bizottságával. 

 A házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése. 

 Biztosítja az egészségügyi dokumentáció vezetését, szabályszerűségét, ellenőrzi a 
dokumentáció vezetését, valamint a betegjogok érvényesülését. 

 Irányítja a polgári védelmi feladatokat – orvos szakmai vonatkozásban. 

 Folyamatosan ellenőrzi az szakrendelőben nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségét. 

 Elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb intézményi szabályzatok orvos szakmai 
vonatkozású részét. 

 Részt vesz az Európai Uniós és egyéb fejlesztési pályázatok orvos-szakmai 
programjának kidolgozásában, koordinálásában. 

 Folyamatos kapcsolattartás a Szakmai Vezető Testülettel. 

 Részvétel a belső működést segítő azon Testületek és Bizottságok munkájában, melynek 
tagja, vezetője vagy azokon tanácskozási joggal rendelkezik (Szakmai Vezető Testület, 
Panaszügyi Bizottság, Etikai Bizottság stb.). 

 Kontrolling tevékenység orvos szakmai felügyelete, abban részvétel. Az orvosszakmai 
munkára vonatkozóan Vezetői Információs Rendszer kialakításának, működésének tartalmi 
és szervezési szempontból történő irányítása. 

 A gyógyszer és anyagfelhasználás hatékony felhasználhatósága. 

 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében foglalt kötelezettségek. 

 Az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. 
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Az orvosigazgató irányítási feladatai közé tartozik a szervezetileg alá utalt szervezeti 
egységekmunkatársainak vezetése és irányítása (szakorvosok, szakdolgozók munkájának orvosi 
felügyelete stb.). 

4. Vezető szakdolgozó 
 

A Vezető szakdolgozó feladatkörébe tartozik a szakdolgozói tevékenység felügyelete és e 
tevékenységek összehangolása, tervezés, fejlesztés, irányítás ellenőrzés.  

Feladata: 

 a Társaság higiénés rendjének folyamatos ellenőrzése  

 az egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének biztosítása 
és szervezése 

 a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése 

 közvetlenül az ügyvezető igazgatóval, főigazgatóval, az orvosigazgatóval, a gazdasági 
igazgatóval és az orvosokkal egyetértésben végzi vezetési munkáját 

 szervezi, irányítja és ellenőrzi a rábízott szakmaterületek szakdolgozóinak és kisegítő 
személyzetének munkáját; a szervezetileg vezetése, ellenőrzése alá utalt szervezeti egységek 
és munkatársak munkáját irányítja, ellenőrzi (szakdolgozók, gépkocsivezetők, betegirányítás 
stb.) 

 biztosítja a szakszerűség érvényesülését az ellátásban, a humanitás szellemét, az udvariasság 
rendjét, a közegészségügyi, higiéniás és járványügyi előírások betartását 

 folyamatosan elemzi a szakdolgozók munkavégzésével kapcsolatos tevékenységét, az ápolási 
munka színvonalát 

 a gyógyító-megelőző ellátás irányelveinek alapján feladatkörébe tartozik a betegek ápolását, 
prevencióját, gondozását, segítő, szervező, irányító, ellenőrző és ügyviteli munka 

 munkaterületén a szakdolgozói ellátottságról gondoskodik 

 hatáskörébe tartozók munkaköri leírását elkészíti az ügyvezető igazgatóval egyetértésben 

 a betegellátási folyamatnak megfelelő dokumentáció bevezetése, alkalmazása, folyamatos 
korszerűsítése 

 új egyészségügyi szakdolgozók és gyakorlatra, oktatásra érkezők fogadása, az integrált 
minőségügyi rendszer oktatása, bemutatásukról történő gondoskodás, munkájuk fokozott 
ellenőrzése és értékelése 

 a szakmai anyag és eszköz, kötszer, gyógyszer, vegyszer gazdaságos felhasználását felügyeli 

 a munkabeosztás elkészítése (az ügyvezető igazgatóval és a gazdasági igazgatóval egyeztetve) 
legalább egy héttel korábban, egy hétre előre írásban, gondoskodik a rendkívüli 
munkavégzés, helyettesítés megszervezéséről és a jelenléti ív, szabadság nyilvántartás 
pontos vezetéséről 

 orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégeztetése, nyilvántartása évi rendszerességgel 

 minden hónap első munkanapján gondoskodik az anyag és eszköz készletet felleltárazásáról 
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 minden hónap első munkanapján gondoskodik a gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzéséről 

 új munkamódszerek, eljárások, dokumentációs formák elsajátítása 

 szakdolgozói értekezletek megszervezése és levezetése legalább évente kétszer, de szükség 
szerinti gyakorisággal 

 az értekezletről írásos feljegyzés készítése 

 havi rendszerességgel ellenőrzi, dokumentálja a készenléti tálca tartalmának naprakészségét, 
illetve a steril anyag, eszköz lejárati idejét 

 a betegek méltóságának tiszteletben tartása 

 a beteg jogainak érvényesítés 

 titoktartási kötelezettség betartása és betartatása 

 az egészségügyi dolgozókat képző intézmények koordinátoraival, tanáraival, 
gyakorlatvezetőivel eredményesen együttműködik 

 gyakorlati képzésben résztvevő hallgatók munkafeltételeinek biztosítása 

 az ügyvezető igazgatóval, főigazgatóval, orvosigazgatóval, gazdasági igazgatóval és az 
orvosokkal harmonikus munkakapcsolat, és jó munkahelyi légkör kialakítása 

 szervezi, irányítja, ellenőrzi, és koordinálja az adott szervezeti egység minőségirányítási 
tevékenységét 

 feladata kiterjed az adott szervezeti egység egészére és minden munkatársra a 
minőségirányítás vonatkozásában 

 kezeli a minőségirányítás dokumentumait, gondoskodik azok naprakészségéről és megfelelő 
tárolásáról 

 figyelemmel kíséri az eltérésekre hozott helyesbítő intézkedések megtörténtét 

 gondoskodik arról, hogy a minőségirányítási szabályozó dokumentumokban valamint a 
szakmaspecifikus szabályozó dokumentumokban rögzítettek érvényre jussanak 

 részt vesz a belső működést segítő azon Testületek és Bizottságok munkájában, melynek 
tagja, vezetője vagy azokon tanácskozási joggal rendelkezik (Szakmai Vezető Testület, 
Panaszügyi Bizottság, Etikai Bizottság stb.). 

Elkészíti:  

 éves munkatervét 

 ellenőrzési tervét  

 a szakdolgozók éves továbbképzési képzési tervét 

 feladata az intézmény tevékenységével kapcsolatos - igény szerinti fogyóeszközök, 
tisztítószerek, munkaruhák, nyomtatványok stb. jelzése az illetékes személy részére 

 betegirányítás szervezése 

5. Informatika 
 



16 
 

Az informatikai rendszer karbantartását, programfrissítését az ezzel megbízott megfelelő 
kompetenciával rendelkező szakembervégzi, személyesen, illetve távoli asztali kapcsolatban. 

Feladata:  

a rendszer működésének biztosítása, a teljesítési adatok rögzítése és továbbküldése a finanszírozási 
szabályoknak megfelelően, valamint statisztikai adatszolgáltatás a gazdasági igazgatóval 
egyetértésben. 

 

6. Szakrendelések 
 

1 Bőrgyógyászat 

2 Diabetológia 

3 Érsebészet 

4 Fizikoterápia 

5 Fül-Orr-Gégészet 

6 Kardiológia 

7 Labor 

8 MSZSZ 

9 Neurológia 

10 Nőgyógyászat 

11 Ortopédia 

12 Pszichiátria 

13 Reumatológia 

14 Röntgen 

15 Ultrahang 

16 Sebészet 

17 Szemészet 

18 Tüdőgyógyászat 

19 Urológia 

20 Masszázs 

21 Gyógytorna 

22 Pszichológia 

23 

Belgyógyászat 

 

24 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

  

A szakrendelések aktuálisan kínált köre a felmerülő igények, az orvosok rendelkezésre állása és új 
tudományterületek megjelenésének függvényében bővülhet vagy szűkülhet. 
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7. Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 

A Társaság – az e körben megnyert pályázat támogatási feltételrendszereinek megfelelően – 
Egészségfejlesztési Irodát működtet. 

Az Egészségfejlesztési Iroda szervezete, működése 

Az Egészségfejlesztési Irodát az EFI vezető vezeti. 

Közvetlen irányítása alá tartoznak az EFI munkatársak, akik a szakképzettségüknek megfelelő 
egészségfejlesztési operatív munkát végzik. 

Az Egészségfejlesztési Iroda vezetőjének feladatai, felelősségi köre: 

 megtervezi az egészségfejlesztési stratégiát, operatív célokat határoz meg, taktikai terveket 
alkot 

 az EFI szervezetét felépíti, munkatársakat választ ki, gondoskodik a megfelelő 
szakképzettségű és gyakorlattal rendelkező munkatársak rendelkezésre állásáról, munkájuk 
folyamatos értékeléséről, továbbképzésükről, motivációjukról 

 kapcsolatot tart a Társaság további szervezeti egységeivel valamint külső támogató és 
ellenőrző szervezetekkel 

 felel a hatékony működésért, a pénzügyi fegyelemért, a pályázati elszámolásért 
 méri a működés hatékonyságát, folyamatos fejlesztéseket hajt végre. 

Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak feladatai: 

 javaslataikkal részt vesznek az egészségfejlesztési program kialakításában 
 felelnek a rájuk bízott szakmai programok magas szintű megvalósításáért  
 felelnek a rájuk bízott adminisztratív feladatok elvégzéséért, munkájuk dokumentálásáért 
 felelnek szakmai kompetenciáik fejlesztéséért, tudásuk naprakészen tartásáért 
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8.Felügyelő Bizottság 

A Társaságnál a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint Felügyelőbizottság működik. 

A Bizottság működését meghatározza a Társaság Alapító Okirata, működését saját ügyrendje szerint 
végzi. 

9.Belső ellenőrzés 
 

A Társaság Ügyvezetője felel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről  
szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő belső ellenőrzés megszervezéséről, 
biztosítja a működés feltételeit. 

A Társaság a belső ellenőrzést külső szolgáltató által biztosítja. 

A belső ellenőrnek meg kell felelnie a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 
kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
feltételeknek, azzal, hogy a külső szolgáltató vezetőjének legalább ötéves, jogszabályban 
meghatározott szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. 

A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység munkáját a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok figyelembevételével kialakított belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési 
kézikönyv szerint végzi. 

A belső ellenőr munkájának szakmai függetlenségét biztosítani kell. 

A belső ellenőr felel a belső ellenőrzési szabályzat megalkotásáért, időszakos felülvizsgálatáért. 

A belső ellenőr személyének kiválasztásánál figyelembe kell venni az összeférhetetlenségi 
szabályokat is. 

10. Megfelelőség és minőség-menedzsment 

A Társaság Ügyvezetője felel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről 
szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a megfelelőségi feladatok 
ellátásának megszervezéséért. 

A Társaságnál a megfelelési tanácsadói feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében biztosított. 

A Társaság Ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a megfelelési tanácsadó a működéshez szükséges és 
a feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel, szakmai függetlenséggel és információhoz való 
hozzáféréssel rendelkezzen. 

A megfelelőségi tanácsadó feladatkörébe tartoznak mindazon tevékenységek, melyeket a gazdasági 
társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet ide utal, nevesít. 

A megfelelőségi tanácsadó személyének kiválasztásánál figyelembe kell venni az összeférhetetlenségi 
szabályokat is. 

A megfelelőségi tanácsadó közvetlenül az Ügyvezetőnek jelent, azonban szakmai álláspontját 
befolyástól mentesen alakítja ki, amely miatt hátrány nem érheti. 
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A megfelelőségi tanácsadó ezen feladatköre mellett minőség-menedzsment feladatok ellátásával is 
megbízható, amennyiben szakmai kompetenciái ezt lehetővé teszik. A minőség-menedzsment tanácsadási 
tevékenység keretében: 

 a szervezet fejlesztésével, hatékonyságának növelésével kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg, 
 részt vesz a szervezet működési hatékonyságát mérő rendszerek kialakításában, működtetésében, 

fejlesztésében. 

V.BETEGELLÁTÁSI FELADATOK 
 

Szakorvosi ellátás feladatai: 

Szakorvosi ellátás működését elsősorban a 1997. évi CLIV Tv., az 1997 évi LXXXIII Tv. és a 
végrehajtásukra kiadott jogszabályok valamint az Önk. Tv. alapján végzi. 

A betegellátás során a szakorvosi szolgálat törekszik:  

 definitív betegellátásra 

 korszerű diagnosztikus vizsgáló és terápiás eljárások alkalmazására 

 a progresszív betegellátás érdekében az alap és fekvőbeteg ellátásban, valamint a 
gyermekegészségügyben dolgozókkal való korrekt együttműködésre 

 az egyéb gondozóhálózatokkal (bór- és nemibeteg, tüdő-, alkohol-, ideg,stb.) rendszeres 
munkakapcsolat kialakítására 

 

A szakorvosi szolgálat részletes feladatai az alábbiak: 

A szakorvosi szolgálat ellátja mindazon betegeket akik: 

 a háziorvosi vagy szakorvosi szolgálat kezdeményezésére beutalással jelentkeznek vizsgálatra 

 külön jogszabályban felsorolt esetekben; beutaló nélkül fordulnak ellátásért a szakorvosi 
szolgálathoz, illetve akiknek 

 ellátásra sürgős szükség van 

A szakorvosi ellátások igénybevétele a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2-5. §-ban 
meghatározott beutalási rend alapján történik. 

 

A szakorvosi szolgálat működésének általános szabályai: 

A térség lakosságának járóbeteg szakorvosi ellátása a szakorvosi rendelő épületében található 
szakorvosi rendelőkben illetve külső telephelyen történik. 

 

A betegellátás rendje a szakorvosi rendelőkben: 

 a járóbeteg szakellátást a szükségletnek és a jóváhagyott kapacitásnak megfelelően kell 
megszervezni 7 és 21 óra között 
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 a betegfogadás rendjét jól látható helyen kell kifüggeszteni a telephely bejáratánál, továbbá 
az épületen belül, az egyes szakorvosi rendelők helyén 

 a betegfogadás utalás rendjét meg kell küldeni a beutalási joggal felruházott háziorvosoknak 
(házi gyermekorvosoknak); valamint az Önkormányzatok jegyzőinek 

 kezdeményezni kell a betegfogadás rendjének közzétételét a helyi lapokban, önkormányzati 
honlapokon, és a saját honlapon 

 a beteg az egyes szakorvosi rendelések szolgáltatásait előjegyzéssel, beutalással, vagy 
meghatározott esetekben anélkül is igénybe veheti, sürgős szükség körébe tartozó egyes 
egészségügyi szolgáltatásokat az 52/2006(XII.28) EüM. Rendelet tartalmazza 

 Előjegyzés nélkül veheti igénybe a szakorvosi szolgáltatásokat a beteg:  

o aki elsősegély nyújtásra, vagy sürgős orvosi beavatkozásra szorul  

o akinek sürgősséggel kéri a házi orvosa (házi gyermekorvosa), vagy másik 
szakorvosi rendelés orvosa a szakorvosi konzíliumot. 

 előjegyzés nélkül jelentkező, vagy beutalt beteget - sürgősségi ellátás kivételével- az érkezés 
sorrendjében - előjegyzettek után - kell ellátni a szakorvosi rendeléseken 

 a szakorvosi rendelést végzőközreműködő orvos távolléte esetén az orvos maga gondoskodik 
helyettesről. 

 a szakorvosi rendelésre beutalt; vagy közvetlenül érkező beteg személyi igazolványával 
igazolja személyi azonosságát, míg ingyenes ellátásra való jogosultságát a 
társadalombiztosítási egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító (TAJ kártya) 
igazolvány megléte és bemutatása, vagy a TAJ szám bediktálása igazolja. Az ingyenes 
ellátásra való jogosultság hiányakor a betegellátás sorána mindenkor érvényes szabályoknak 
megfelelően kell eljárni. A térítésköteles, illetve részben térítésköteles ellátások esetén a 
beteget előre tájékoztatni kell a díjakról. 

 a beteget a kezelőorvosnak - megfelelő módon, az egészségügyi törvényben előírtak szerint 
tájékoztatni kell a diagnózisról, az alkalmazott terápiáról, a gyógyulás várható időtartamáról, 
valamint a gyógyulást segítő, vagy azt hátráltató életformáról. A társadalombiztosítás 
keretébe nem tartozó ellátás esetén a beteg és a szolgálat között szolgáltatási szerződést kell 
kötni az adott beavatkozásra, amely alapja az ellátásról szóló számlának. 

 külföldi állampolgárok ellátása során a hatályos egészségügyi szabályok alapján kell eljárni 

 

A szakorvosi vizsgálatok rendje a szakorvosi rendelőkben: 

1. A szakorvos a beteg vizsgálatát az érvényben lévő egészségügyi jogszabályok, szakmai 
irányelvek és előírások szerint végzi. 

2. A szakorvos a rendelésen megjelenő betegen szükség esetén nem csak a beutaló orvos 
által megjelölt vizsgálatokat kell elvégezni, hanem azokat a kiegészítő, a szakorvosi 
rendelés orvosa által szükségesnek tartott egyéb vizsgálatokat is. 

3. Ha a szakorvosi rendelés szükségesnek tartja más szakfeladatot ellátó orvos konziliárus 
vizsgálatát, ennek elvégzésére tovább utalhatja a beteget, időpontot egyeztet a 
további vizsgálatot végző szakrendeléssel, a beteggel közli az egyeztetett időpontot és 
felhívja a figyelmét a pontos megjelenés szükségességére. 
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4. Kórházi ellátásra szoruló betegnél a beteg állapotától függően a kórházba utalás előtt 
el kell végezni a feltétlenül szükséges vizsgálatokat. 

5. A beteg vizsgálatában csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, akiknek 
állandó szolgálati helye a szakorvosi rendelés, vagy akik továbbképzésen vesznek részt 
és szakorvosi rendelésre nyertek beosztást, továbbá azok a személyek, akiknek ott 
tartózkodását az Ügyvezető engedélyezte. 

A szakorvosi rendelések együttműködése 

1. A szakfeladatokat végző szakorvosi szolgáltatások munkatársai kötelesek szorosan   
együtt működni, egymásnak a kért segítséget megadni. 

2. A szakorvosi rendelések együttműködési kötelezettsége kiterjed az alapellátásra. 
Szorosan együtt kell működni a szakkonzíliumot kérő háziorvosi és házi gyermekorvosi 
szolgálat orvosaival, valamint az ifjúsági orvosokkal és foglalkozásegészségügyi 
orvosokkal, továbbá a beutaltakat felvevő fekvőbeteg gyógyintézeti osztályok 
munkatársaival. 

3. A szak-konziliárius vizsgálatra felkért szakorvosi rendeléssel minden esetben közölni 
kell a diagnózist és a differenciált diagnosztikai problémát, továbbá minden olyan 
klinikai adatot, amely a szakvizsgálat elvégzését, annak eredményességét elősegíti. 

4. A vizsgálat módját a szakorvosi rendelés orvosa dönti el. 

5. Ha kiegészítő vizsgálatra kerül sor, annak eredményét a vizsgálatot végző orvos írásban 
közli a beutaló orvossal. 

6. Amennyiben kiegészítő vizsgálatok elvégzésére szükség van és erre a járóbeteg ellátó 
centrumban nincs lehetőség, a beteget tovább kell utalni a beteg állapotának 
függvényében, lehetőleg a legközelebbi, vagy együttműködési megállapodásban 
rögzített szakfeladat elvégzésére alkalmas egészségügyi intézmény megfelelő 
szakorvosi rendelésére. 

7. Ha a diagnózis megállapításához, vagy a célszerű gyógykezelés meghatározásához, 
vagy a betegség lefolyásában jelentkező probléma miatt szükséges, úgy többirányú 
szakvizsgálatot (konzíliumot) kell tartani. 

 

A konzílium lebonyolításának módja 

1. A beteg vagy hozzátartozója is kérheti többirányú konzílium megtartását. Amennyiben 
a vizsgálatot végző orvos vagy szakorvosi rendelés vezető főorvosa, a beteg vagy 
hozzátartozója kérelmét elutasítja akkor az érdekeltek az ügyvezető igazgatóhoz 
fordulhatnak kérelmükkel. Szakmailag indokolatlan vizsgálatok teljes térítési díj 
ellenében végezhetők el. 

2. A konzíliumon a beteget vizsgáló szakorvos, a szakorvosi rendelés vezető főorvosa és a 
felkért konziliárius szakorvos/szakorvosok vannak jelen. 

 

A gyógykezelés rendje a szakorvosi rendelőkben 

A szakorvosi rendelés orvosa az orvostudomány mindenkori állása és a szakma szabályai szerint: 

 A szakorvosi kezelésre szoruló beteget gyógykezelésben részesíti, részére a szükség szerint 
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt rendel. A betegség természetére vonatkozó, a 
gyógykezeléssel összefüggő, az alkalmazott gyógyszerekkel és a követendő életmóddal 
kapcsolatos felvilágosításokat megadja. 
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 A további szakorvosi ellátásra nem, de háziorvosi ellátásra szoruló beteget az alapellátás 
orvosához irányítja, ennek során írásban közli a leleteket, szakvéleményét és terápiás 
javaslatait 

 Kórházi kivizsgálásra, kezelésre, ápolásra szoruló beteg kórházi beutalásról gondoskodik, 
szükség esetén mentőszállítás igénybevételével. 

 A szakorvosi rendeléseken olyan orvosi beavatkozás nem alkalmazható, amely az 
orvostudomány mindenkori állása, illetve a hatályos jogszabályok szerint kizárólag 
fekvőbeteg gyógyintézetben végezhető el. Ez alól kivételt képez az életveszélyes állapot 
oxyológiai ellátása. 

A diagnózis felállításához hasonló, a beteg gyógykezelési tervének a meghatározásához szükség 
lehet a különböző szakorvosi rendelések együttműködésére és konzíliumra. Ezek a korábban 
szabályozott módon kerülnek lebonyolításra. 

 

A szakorvosi szolgálat szervezete és ellátó apparátusa 

 

Az egészségügyi szolgálat szakorvosi szolgálata naponta 7.00-21.00 óráig működik.  

 

Orvosigazgató 

 

 Irányítja, ellenőrzi és felelős a szakorvosi rendelések szakmai működéséért, etikai 
helyzetéért, munkafegyelméért, a törvények és a hatályos egészségügyi szabályok 
végrehajtásáért. 

 Összehangolja, ellenőrzi és felelős a szakorvosi rendelések közötti együttműködésért és a 
munkamegosztásért. 

 Irányítja, ellenőrzi és felelős az általa vezetett szakorvosi rendelés szakmai tevékenységéért, 
az alkalmazott diagnosztikai és terápiás módszerekért, a szakorvosi rendelés orvos-szakértói 
feladatainak ellátásáért, a munkarend és munkafegyelem betartásáért, az etikai helyzetért. - 
Irányítja, ellenőrzi és felelős az előírt dokumentációs és adatszolgáltatási tevékenység 
pontos, szakszerű végrehajtásáért. 

 Együttműködik az egészségügyi szolgálat valamennyi szakfeladatot ellátó szakorvosi 
rendelések betegeit felvevő fekvőbeteg gyógyintézetekkel.  

 Részletes feladatait munkaköri leírás határozza meg. 

 

A szakorvosi rendelés orvosa 

 Feladata a lakosság színvonalas gyógyító-megelőző szakellátása, a korszerű diagnosztikus és 
terápiás eljárások alkalmazásával. 

 Szakmailag irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott (szak) asszisztensek munkáját. 

 Felelős szakorvosi rendelése adminisztrációs és dokumentációs feladatainak maradéktalan 
elvégzéséért, a statisztikai adatszolgáltatás pontosságáért. 
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VI. MAGÁNFINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK 
 

Magánfinanszírozott ellátások nyújtásának célja: 

Az Ormánságban a NEAK által finanszírozott egészségügyi és szociális ellátások nem fedik le a 
lakosság – és egyes esetekben a gazdálkodó egységek - igényét, így olyan szolgáltatásokat 
kívánunk nyújtani, mellyel az egyes élethelyzetekhez jobban igazodó, személyre szabott 
szolgáltatással, az egyén és családja élethelyzetéhez alkalmazkodó módon tudjuk az egészség 
helyreállítását – megőrzését elősegíteni, az állapotromlást lelassítani, a betegek otthoni életvitelét 
megkönnyíteni és a cégek-vállalkozások számára komplex, az egészséges munkakörnyezetet és 
dolgozóik egészségét központba helyező szolgáltatásokat kínálni. 

 

A magánfinanszírozott ellátás egyes területei: 

1. Magánegészségügyi terület: 

a. otthoni szakápolás 

b. otthoni gyógytorna 

c. otthoni vérvétel 

d. egyéb magánegészségügyi ellátások (menedzserszűrés, covid teszt, egyebek) 

2. Magán házi segítségnyújtás területe 

Indokolt ezen ellátások sajátosságaira külön kitérni ezen SZMSZ keretei között. 

Az egyes szolgáltatások közötti koordinációt biztosítjuk, az ellátási területen működő szociális 
intézményi, szakápolási szolgálatok által történő és egyéb ellátásokról, ellátási formákról 
tájékoztatást nyújtunk. 

1. Magán házi segítségnyújtás 
 

A Magán Házi Segítségnyújtás célja, feladata: a szolgáltatással a saját otthonukban élő – idős, 
fogyatékos, időszakosan vagy átmenetileg arra rászoruló – személyek gondozását és ápolását 
valósítjuk meg lakókörnyezetükben, lehetővé tesszük, hogy a megszokott környezetében 
megoldhassa nehéz élethelyzetét, segítjük családját ellátásában. 

 
A Magán Házi Segítségnyújtás működésének szabályai, alapelvei: 

 Az ellátásokat önkéntes alapon vehetik igénybe. 

 Az érdeklődők és érintettek megfelelő előzetes tájékoztatását biztosítani kell. Ennek 

érdekében erre az NKft. honlapján külön blokk került kialakításra. 

 Az ellátást az ágazatai jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező gondozó vagy 

ápoló nyújthatja. 

 Biztosítani szükséges az összeférhetetlenségi és versenytilalmi elvek megvalósulását. 
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 Az ellátás színvonalának biztosítása érdekében a folyamatos kontroll és visszacsatolási 

rendszert kell működtetni, melynek a rendszeres ügyfélelégedettség-mérések részét képezik. 

 Az ellátás nyújtása során a szakmai protokollok betartása kötelező.  

Együttműködés: 

Az ellátás során együttműködés valósul meg elsősorban az alábbiakkal: 

 Az intézmény fenntartójával 

 Szociális hatóságokkal, szakellátást nyújtó intézményekkel 

 Egészségügyi intézményekkel és szolgáltatókkal  

 Civil szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, személyekkel 

 Ellátottjogi képviselő  

 Betegjogi képviselő  

 Hivatásos gondnokok  

 Egyházak 

Szolgáltatási feltételek: 

A szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szolgáltatási Feltételeket az ügyvezető határozza meg. Az 
ÁSZF-et az érintettek számára elérhetővé kell tenni, azt a honlapon közzé kell tenni. 

Árképzés: 

A szolgáltatások árképzés elveit és a mindenkor érvényes árlistát az ügyvezető határozza meg, 
melyhez a gazdasági igazgató elemzési adatokat szolgáltat, az önköltség figyelembe vételét 
biztosítja. Az érvényes árlistát az érintettek számára elérhetővé kell tenni, azt a honlapon közzé 
kell tenni. 

A Magán Házi Segítségnyújtás szakmai szempontrendszere: a házi segítségnyújtás szakmai 

keretrendszerét a Házi segítségnyújtás szakmai programja határozza meg, ennek kialakítására a 

Házi Segítségnyújtás intézményvezetője (szakmai vezető) tesz javaslatot, azt az ügyvezető hagyja 

jóvá. 

A Magán Házi Segítségnyújtás szakmai keretrendszerének biztosítása: 

Személyi állomány:a szolgáltatás elindításához biztosítandó minimális személyzet, akiknek az 

ágazati jogszabályokban meghatározott végzettséggel kell rendelkezniük: 

- 1 fő Házi Segítségnyújtás Intézményvezető (szakmai vezető) 

- minimálisan heti 40 óra munkaidő-keretben rendelkezésre álló kapacitás ápoló vagy 

gondozó munkakörben, munkaszerződéssel (mely lehet osztott munkakör is)  
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Amennyiben a várható igények meghaladják az intézmény munkaerő-állományának a kapacitását, 

úgy erre a feladatra további személyeket kell bevonni az ellátás nyújtásába (munkaszerződéssel 

vagy egyéb feladat-végzésre irányuló szerződéssel).  

A bevonható személyekből előzetesen tartalék-kvótát kell képezni.  

Az ellátásba ilyen módon bevont személyek helyettesítéséről a Szolgáltató köteles gondoskodni. 

Az ellátáshoz szükséges humán kapacitást a szabadságolások és esetleg kieső munkaerő 

figyelembe vételével kell meghatározni. 

Eszközszükséglet: 

Ügyféltér: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. székhelycímén, a Titkárság rendelkezésre 

áll. 

Tárgyi eszközök: a szükséges tárgyi eszközök listáját a Magán Házi Segítségnyújtás 

Intézményvezető (szakmai vezető) javasolja, annak rendelkezésre állásáról gondoskodik, „Az 

Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető – igazgatója jóváhagyása alapján. A Nonprofit 

Kft. biztosítja a szükséges mobil telefont és szükség esetén a szolgálati gépjárművet / sofőrt. 

 

Feladatok és felelősségi körök a Magán Házi Segítségnyújtásban: 

 „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető – igazgatója: fenntartó-vezető: 
- biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket, engedélyek 

megszerzését 

- meghatározza / jóváhagyja a folyamatokat, a kommunikáció követelményeit 

- gondoskodik arról, hogy kidolgozásra kerüljön a folyamatok dokumentálása, az iktatás 

rendje, a szolgáltatáshoz szükséges dokumentációs keretek, szabályzatok rendszere, új 

szabályzatok beiktatásáról és kihirdetéséről gondoskodik 

- meghatározza / jóváhagyja a szolgáltatás feltételrendszerét, ide értve az árazást is 

- meghatározza a feladatokat, kijelöli a felelősöket 

 

 Magánellátások vezetője: 

- ellenőrzi a szolgáltatásban részt vevők munkáját 

- értekezleteket tart (legalább havonta) 

- nyomon követi a szolgáltatás nyújtását, legalább havi vezetői összegzéseken keresztül; 

eseti szúrópróba-szerű ellenőrzéseket hajt végre 

- a beosztott munkatársak hatáskörét vagy kompetenciáját meghaladó kérdések, 

felmerülő problémák esetén intézkedik, ezeket megoldja vagy megoldatja ezeket 
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- a belső munkatársakkal kommunikál, biztosítja elkötelezettségüket 

- a hatóságokkal történő kommunikációt koordinálja 

- a szolgáltatás megfelelő piaci bevezetéséről, népszerűsítéséről gondoskodik az ezzel 

megbízott osztály / kollégák kijelölése és munkájuk koordinálására révén; e munkában 

saját kapcsolatain keresztül részt vesz 

 

 Gazdasági igazgató: 

- a szolgáltatás belső feltételrendszereinek kialakításában aktívan részt vesz  

- javaslatot tesz a rentábilis működést biztosító keretrendszer kialakítására – különösen 

tekintettel az árazás és az ellátást nyújtó gondozók, ápolók, Magánellátások vezetője és a 

Házi segítségnyújtás intézményvezetője (szakmai vezető) javadalmazására 

- az iktatás rendjére, a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentációs sémákra, 

szabályzatokra és a folyamatok dokumentálásra javaslatot tesz 

- részt vesz az engedélyeztetési eljárásban, a hatóságokkal való kommunikációban 

- kidolgozza a szolgáltatás elszámolásának rendjét, folyamatát: mind az ellátottak, mind az 

ellátás nyújtásában közreműködő kollégák felé 

- aktívan részt vesz az ellátást nyújtó külső ápolókkal / gondozókkal kötendő ellátási 

megállapodás kereteinek kidolgozásában, e szerződések megkötésében 

- javaslatot tesz a munkatársak munkaszerződésének módosítására, munkaköri leírások 

módosítására / beiktatására, koordinálja ezek megkötését / aláírását 

- az ellátottakkal kötött szerződések / megállapodások iktatásáról, nyilvántartásáról 

gondoskodik 

- kidolgozza a szolgáltatás pénzügyi teljesítésének módját 

- az ellátottaknak nyújtott szolgáltatások szakmai vezető általi elszámolása alapján 

gondoskodik a szerződéses ellenértékek elszámolásáról, beszedéséről 

- nyomon követi, elemzi a szolgáltatás rentábilitását, erről az igazgatónak jelent, 

javaslatokat fogalmaz meg  

 Házi segítségnyújtás intézményvezető (szakmai vezető): 

- javaslatot dolgoz ki a szolgáltatás-nyújtás folyamatára, aktívan részt vesz ennek 

kidolgozásában 

- a szakmai dokumentációs követelményeket kidolgozza 

- részt vesz az ellátást nyújtó személyek toborzásában, kiválasztásában 

- irányítja a házi segítségnyújtás intézményvezetőjét 

- kezeli a bejövő érdeklődéseket, ajánlatot ad, a megállapodás / szerződéskötés folyamatát 

intézi 
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- az ellátást nyújtók munkáját koordinálja, beosztásukat kezeli, vezeti 

- szakmai protokollt határoz meg az ellátáshoz, a szakmai feladatokat szükség szerint 

betanítja - oktatja 

- meghatározza a szükséges tárgyi eszközök körét, ezek beszerzéséről gondoskodik, 

folyamatosan ellenőrzi és napra készen tartja ezek állományát 

- az ellátást nyújtók munkáját felügyeli, ellenőrzi, értékeli, visszacsatolást biztosít 

számukra; heti rendszerességgel ellenőrzi az ellátást nyújtók munkáját 

- a szolgáltatáshoz tartozó dokumentáció-vezetési kötelezettséget ismerteti az ellátást 

nyújtókkal, ezek használatát és megfelelő vezetését rendszeresen és folyamatosan 

ellenőrzi 

- első és elsődleges kontakt pontot jelent az ellátottak és a szerződők / hozzátartozóik felé 

- az első vizitet és/vagy állapotfelmérést személyesen végzi, az ehhez szükséges tárgyi és 

dokumentációs feltételekről előre gondoskodik, az ellátást nyújtónak szakmai tanácsot – 

betanítást biztosít 

- az ellátás nyújtásában maga is személyesen részt vesz, igény szerint 

- működteti az adminisztrációs rendszert:  

- a havi beszámolást az igazgató számára elkészíti 

- aktívan részt vesz a havi megbeszéléseken 

- reklamációkat, panaszokat kezeli 

- gondoskodik az ellátás ellátottak felé történő elszámolásáról 

- ügyfélelégedettséget kérdőív és személyes látogatás nyomán ellenőrzi, az eredményeket 

összegzi, ezek alapján saját hatáskörében változtatásokat eszközöl vagy javaslatot tesz a 

fejlesztésre 

- részt vesz a szolgáltatás népszerűsítésében, a programok lebonyolításában, a kiadványok 

elkészítésében és terjesztésében 

- kapcsolatot tart fenn a szakmai szervezetekkel és hatóságokkal 

- hivatalok – hatóságok felé kötelező beszámolók megtételéről gondoskodik 

 Az ellátást nyújtó ápoló / gondozó 

- megismeri az ellátás nyújtásához szükséges szakmai protokollokat, követelményeket 

- az ellátást személyesen nyújtja, a tőle elvárható gondosság mellett, a legmagasabb 

szakmai színvonalon, az etikai szabályokat betartva 

- a vizitekre előkészül: mind a dokumentáció, mind a tárgyi feltételeket előkészíti 

- vezeti a szükséges dokumentációt, a Házi segítségnyújtás szakmai programjának és a 

Magánellátások vezetőjének / Magán Házi Segítségnyújtás Intézményvezetőjének 

útmutatása szerint 
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- együttműködik elsősorban a Magánellátások vezetőjével / Magán Házi Segítségnyújtás 

Intézményvezetőjével (szakmai vezetővel), jelentési kötelezettségének eleget tesz 

- visszacsatolást ad a helyszíni tapasztalatairól, kirívó esetről nyomban tájékoztatja a 

Magánellátások vezetőjét / Magán Házi Segítségnyújtás Intézményvezetőjét (szakmai 

vezetőt) 

- helyszíni fizetés esetében beszedi a pénzt, bizonylatot ad, majd ezzel a gazdasági 

igazgató felé elszámol 1 munkanapon belül 

- oktatáson, továbbképzésen, tréningen részt vesz 

- ellátottak részéről a helyszínen megoldható problémákat kezeli, azonnali jelentési 

kötelezettséggel a Magánellátások vezetője / Magán Házi Segítségnyújtás 

Intézményvezetője (szakmai vezető) felé 

- részt vesz a havi értekezleteken 

- munkájáról kérésre összesítést, kimutatást készít 
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2. Magánegészségügyi ellátások 
 
 Otthoni gyógytorna: a gyógytorna szolgáltatást az intézményi keretek közül kiterjesztjük az 

ellátottak otthonában történő ellátásra. 
 

 Otthoni szakápolás: a beteg mindenkori állapotához alkalmazkodva, a szakorvos által előírt és 
a beteg állapota-helyzete diktálta szakápolási feladatokat a beteg otthonában nyújtjuk, ezzel 
kiváltva a kórházi ellátást vagy az intézménybe történő beutazás terhét. 

 
 Otthoni vérvétel: a beteg igénye szerint orvosi beutaló alapján a vérvételt a beteg otthonában 

végezzük. 
 

 Egyéb magánegészségügyi ellátások: az egyéb magánegészségügyi ellátások keretében 
elsősorban vállalkozásokat célzunk olyan programokkal, melyek dolgozóik szűrését, 
egészségük előmozdítását célozzák. Ilyenek a menedzserszűrési programok. Ezek kidolgozása 
a magánegészségügyi szolgáltatások bevezetésének 2. fázisában tervezett. 

 

A magánegészségügyi ellátások működésének szabályai, alapelvei: 

 Az ellátásokat önkéntes alapon vehetik igénybe. 

 Az érdeklődők és érintettek megfelelő előzetes tájékoztatását biztosítani kell. Ennek 

érdekében erre az NKft. honlapján külön blokk került kialakításra. 

 Az ellátást nyújtóknak megfelelő gyakorlattal és szakképzettséggel rendelkezniük kell. 

 Az alapellátás elsőbbségét biztosítani szükséges. Amennyiben a várható igények 

meghaladják az intézmény munkaerő-állományának a kapacitását, úgy erre a feladatra külön 

(megbízási vagy vállalkozási szerződéssel, egyéb formában) foglalkoztatott, megbízott 

további személyeket kell bevonni az ellátás nyújtásába. A bevonható személyekből 

előzetesen tartalék-kvótát kell képezni. 

 Biztosítani szükséges az összeférhetetlenségi és versenytilalmi elvek megvalósulását. 

 Az ellátás színvonalának biztosítása érdekében a folyamatos kontoll és visszacsatolási 

rendszert kell működtetni, melynek a rendszeres ügyfélelégedettség-mérések részét képezik. 

 Az ellátások nyújtásának –kínálatának a piaci igényekhez folyamatosan alkalmazkodva 

változtathatónak és bővíthetőnek kell lennie. 

Együttműködés: 

Az ellátás során együttműködés valósul meg elsősorban az alábbiakkal: 

 Az intézmény fenntartójával 

 Szociális hatóságokkal, szakellátást nyújtó intézményekkel 

 Egészségügyi intézményekkel és szolgáltatókkal  
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 Civil szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, személyekkel 

 Ellátottjogi képviselő  

 Betegjogi képviselő  

 Hivatásos gondnokok  

 Egyházak 

Szolgáltatási feltételek: 

A szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szolgáltatási Feltételeket az ügyvezető határozza meg. Az 
ÁSZF-et az érintettek számára elérhetővé kell tenni, azt a honlapon közzé kell tenni. 

Árképzés: 

A szolgáltatások árképzés elveit és a mindenkor érvényes árlistát az ügyvezető határozza meg, 
melyhez a gazdasági igazgató elemzési adatokat szolgáltat. Az érvényes árlistát az érintettek 
számára elérhetővé kell tenni, azt a honlapon közzé kell tenni. 

Az egyes területek feladatainak, szakmai szempontjainak keretrendszere: 

 Otthoni gyógytorna, otthoni szakápolás, otthoni vérvétel: az otthoni szakápolás és az otthoni 

gyógytorna szakmai keretrendszerét az érvényes szakmai protokollok és jelen SZMSZ V. fejezete 

határozza meg. 

 Egyéb magánegészségügyi ellátások: az egyéb magánegészségügyi ellátások szakmai 

keretrendszerét az ellátástól függően jelen SZMSZ V. fejezete, illetve ennek szakmai programja 

határozza meg, ennek kialakítása az ügyvezető felelőssége. 

Feladatok és felelősségi körök a magánegészségügyi ellátásban (otthoni gyógytorna és 
szakápolás, egyéb magánegészségügyi ellátások): 

 Főigazgató – fenntartó-vezető: 

- meghatározza / jóváhagyja a szolgáltatás feltételrendszerét, ide értve az árazást is 

- biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket, engedélyek 

megszerzését 

- meghatározza / jóváhagyja a folyamatokat, a kommunikáció követelményeit 

- gondoskodik arról, hogy kidolgozásra kerüljön a folyamatok dokumentálása, az iktatás 

rendje, a szolgáltatáshoz szükséges dokumentációs keretek, szabályzatok rendszere 

- az új szabályzatok beiktatásáról és kihirdetéséről gondoskodik 

- meghatározza a feladatokat, kijelöli a felelősöket 

 

 Orvosigazgató: 

- orvosszakmai kérdésekben felügyeletet, konzíliumot biztosít 

 Magánellátások vezetője: 

- ellenőrzi a szolgáltatásban részt vevők munkáját 
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- értekezleteket tart (legalább havonta) 

- nyomon követi a szolgáltatás nyújtását, legalább havi vezetői összegzéseken keresztül; 

eseti szúrópróba-szerű ellenőrzéseket hajt végre 

- a beosztott munkatársak hatáskörét vagy kompetenciáját meghaladó kérdések, 

felmerülő problémák esetén intézkedik, ezeket megoldja vagy megoldatja ezeket 

- a belső munkatársakkal kommunikál, biztosítja elkötelezettségüket 

- a hatóságokkal történő kommunikációt koordinálja 

- a szolgáltatás megfelelő piaci bevezetéséről, népszerűsítéséről gondoskodik az ezzel 

megbízott osztály / kollégák kijelölése és munkájuk koordinálására révén; e munkában 

saját kapcsolatain keresztül részt vesz 

- javaslatot dolgoz ki a szolgáltatás-nyújtás folyamatára, aktívan részt vesz ennek 

kidolgozásában 

- a szakmai dokumentációs követelményeket kidolgozza 

- részt vesz az ellátást nyújtó személyek toborzásában, kiválasztásában 

- kezeli a bejövő érdeklődéseket, ajánlatot ad, a megállapodás / szerződéskötés folyamatát 

intézi 

- az ellátást nyújtók munkáját koordinálja, beosztásukat kezeli, vezeti 

- szakmai protokollt határoz meg az ellátáshoz, a szakmai feladatokat szükség szerint 

betanítja - oktatja 

- az ellátást nyújtók munkáját felügyeli, ellenőrzi, értékeli, visszacsatolást biztosít 

számukra; heti rendszerességgel ellenőrzi az ellátást nyújtók munkáját 

- a szolgáltatáshoz tartozó dokumentáció-vezetési kötelezettséget ismerteti az ellátást 

nyújtókkal, ezek használatát és megfelelő vezetését rendszeresen és folyamatosan 

ellenőrzi 

- első és elsődleges kontakt pontot jelent az ellátottak és a szerződők / hozzátartozóik felé 

- az első vizitet és/vagy állapotfelmérést személyesen végzi, az ehhez szükséges tárgyi és 

dokumentációs feltételekről előre gondoskodik, az ellátást nyújtónak szakmai tanácsot – 

betanítást biztosít 

- az ellátás nyújtásában maga is személyesen részt vesz, igény szerint 

- működteti az adminisztrációs rendszert:  

- a havi beszámolást az igazgató számára elkészíti 

- aktívan részt vesz a havi megbeszéléseken 

- reklamációkat, panaszokat kezeli 

- gondoskodik az ellátás ellátottak felé történő elszámolásáról 
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- ügyfélelégedettséget kérdőív és személyes látogatás nyomán ellenőrzi, az eredményeket 

összegzi, ezek alapján saját hatáskörében változtatásokat eszközöl vagy javaslatot tesz a 

fejlesztésre 

- részt vesz a szolgáltatás népszerűsítésében, a programok lebonyolításában, a kiadványok 

elkészítésében és terjesztésében 

- kapcsolatot tart fenn a szakmai szervezetekkel és hatóságokkal 

- hivatalok – hatóságok felé kötelező beszámolók megtételéről gondoskodik 

 Gazdasági igazgató: 

- a szolgáltatás belső feltételrendszereinek kialakításában aktívan részt vesz,  

- javaslatot tesz a rentábilis működést biztosító keretrendszer – különösen árazás és az 

ellátást nyújtók javadalmazása – kialakítására 

- az iktatás rendjére, a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentációs sémákra, 

szabályzatokra és a folyamatok dokumentálásra javaslatot tesz 

- részt vesz az engedélyeztetési eljárásban, a hatóságokkal való kommunikációban 

- kidolgozza a szolgáltatás elszámolásának rendjét, folyamatát: mind az ellátottak, mind az 

ellátást nyújtók felé 

- aktívan részt vesz az ellátást nyújtó külső személyekkel kötendő ellátási megállapodás 

kereteinek kidolgozásában, e szerződések megkötésében 

- javaslatot tesz a munkatársak munkaszerződésének módosítására, munkaköri leírások 

módosítására / beiktatására, koordinálja ezek megkötését / aláírását 

- az ellátottakkal kötött szerződések / megállapodások iktatásáról, nyilvántartásáról 

gondoskodik 

- kidolgozza a szolgáltatás pénzügyi teljesítésének módját 

- az ellátottaknak nyújtott szolgáltatások koordinátorok általi elszámolása alapján 

gondoskodik a szerződéses ellenértékek elszámolásáról, beszedéséről 

- nyomon követi, elemzi a szolgáltatás rentábilitását, erről az igazgatónak jelent, 

javaslatokat fogalmaz meg  

 

 Az ellátást nyújtók (szakápolók, gyógytornászok, egyéb szakszemélyzet) 

- megismeri az ellátás nyújtásához szükséges szakmai protokollokat, követelményeket 

- az ellátást személyesen nyújtja, a tőle elvárható gondosság mellett, a legmagasabb 

szakmai színvonalon, az etikai szabályokat betartva 

- a vizitekre előkészül: mind a dokumentáció, mind a tárgyi feltételeket előkészíti 

- vezeti a szükséges dokumentációt 

- együttműködik elsősorban a koordinátorral, jelentési kötelezettségének eleget tesz 
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- visszacsatolást ad a helyszíni tapasztalatairól, kirívó esetről nyomban tájékoztatja 

koordinátorát 

- helyszíni fizetés esetében beszedi a pénzt, bizonylatot ad, majd ezzel a gazdasági 

igazgató felé elszámol 1 munkanapon belül 

- oktatáson, továbbképzésen, tréningen részt vesz 

- ellátottak részéről a helyszínen megoldható problémákat kezeli, azonnali jelentési 

kötelezettséggel a koordinátor felé 

- részt vesz a havi értekezleteken 

- munkájáról kérésre összesítést, kimutatást készít 

 

VII. A TÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE 

 

A szabályzatok a gazdálkodás, irányítás rendszeresen, folytonosan ismétlődő tevékenységeinek 
szervezett végrehajtási rendjét rögzítik. 

A Társaság szabályozási rendszerének, a szabályzatok kidolgozásának, karbantartásának felelőse, 
koordinátora az ügyvezető. 

Az ügyvezető felelőssége, hogy gondoskodjon minimálisan a jogszabályok által előírt szabályzatok 
megalkotásáért, naprakészen tartásáért. További szabályzatok célszerűség alapján kialakíthatóak. 

A szabályzatok hatályba helyezéséről az ügyvezető gondoskodik, a taggyűlés jóváhagyása alapján. 

Teljes szabályzat gyűjteménnyel kell rendelkeznie: 

 az ügyvezetőnek 

A szabályzat nyilvántartását és kezelését a gazdasági igazgató végzi, ennek keretében köteles: 

 dokumentációs tárat kialakítani a korábban megjelent és kiadásra kerülő szabályzatok 
irattározásához, megőrzéséhez 

 a már hatályon kívül helyezett szabályzatokat "Hatályon kívül helyezve” feltűnően megjelölni 

 az elhelyezett szabályzatokról nyilvántartást folyamatosan vezetni 

 

A nyilvántartásból legyen megállapítható: 

 mikor, milyen témában kerültek szabályzatok kiadásra 

 a szabályzat módosításainak, esetleg hatályon kívül helyezésének időpontja és hivatkozás a 
hatályon kívül helyezést elrendelő utasításra 

 a szabályzat készítője 

 

Az eredeti példány megőrzéséról, a sokszorosításról a gazdasági igazgató gondoskodik. 
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A szabályzatokon az időközbeni változásokat keresztül kell vezetni. Ilyen változások például: 

 jogszabály módosítás 

 valamely belső előírás megjelenése 

 bizonylatok változása 

A szabályzatok időszaki felülvizsgálatáról gondoskodni kell, amennyiben jogszabály így rendelkezik. 

 

 

VIII. A TÁRSASÁGNÁL MŰKÖDŐ BELSŐ TESTÜLETEK, A MŰKÖDÉST SEGÍTŐ 

EGYÉB EGYSÉGEK, BIZOTTSÁGOK 

 

1. Panaszügyi bizottság 

A panaszügyek kivizsgálásáért és kezeléséért az ügyvezető felel. 

A Társaság a betegpanaszok hatékony és objektív kivizsgálása és kezelése érdekében Panaszügyi 
bizottságot működtet. A bizottság feladata az ügyvezető szakmai támogatása a panaszügyek 
megítélésében. A bizottság összehívása nem kötelező a panaszügy intézéséhez, az komplex ügyekben 
javasolt. 

A panaszügyi bizottság tagjai: 

 Ügyvezető 
 Orvosigazgató 
 Vezető szakdolgozó 
 Megfelelőségi tanácsadó 

A bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a gazdasági igazgatót, szükség esetén további 
személyeket. 

A bizottság ülésére nem hívható meg az, aki ellen a panaszügy irányul. Az ügyvezető ellen benyújtott 
panasz kivizsgálását munkáltatói jogkörének gyakorlója irányítja. 

A bizottság működése: 

A bizottság vezetője az ügyvezető igazgató. A bizottság ülésének összehívásáról az ügyvezető 
igazgató dönt. A bizottság ülését az ügyvezető igazgató hívja össze, olyan módon, hogy a 
jogszabályban a panaszok kivizsgálásra megszabott határidő betartható legyen. Minimum három 
bizottsági tag jelenléte szükséges az ügy tárgyalásához. 

A bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetében az 
ügyvezető szavazata a döntő. A bizottság állásfoglalása az ügyvezető döntési körét nem befolyásolja, 
a panaszügyekben történő döntés joga a bizottsági döntéstől függetlenül az ügyvezető 
kompetenciája.  
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2. Fegyelmi bizottság 

A fegyelmi intézkedések megtételéért a Társaság ügyvezetője felel. 

A fegyelmi ügyek hatékony és objektív kivizsgálása és kezelése érdekében Fegyelmi bizottságot 
működtet. A bizottság feladata az ügyvezető szakmai támogatása a fegyelmi ügyek megítélésében. A 
bizottság összehívása nem kötelező a fegyelmi ügy intézéséhez. 

A fegyelmi bizottság tagjai: 

 Ügyvezető 
 Orvosigazgató 
 Vezető szakdolgozó 
 Megfelelőségi tanácsadó 
 Gazdasági igazgató 

A bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívhat szükség esetén további személyeket. 

A bizottság ülésére nem hívható meg az, aki ellen a panaszügy irányul. Az ügyvezető ellen benyújtott 
panasz kivizsgálását munkáltatói jogkörének gyakorlója irányítja. 

A bizottság működése: 

A bizottság vezetője a Társaság ügyvezetője, aki a dönt a bizottság ülésének összehívásáról. Minimum 
három bizottsági tag jelenléte szükséges az ügy tárgyalásához. 

A bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetében az 
ügyvezető szavazata a döntő. A bizottság állásfoglalása az ügyvezető döntési körét nem befolyásolja, 
a fegyelmi ügyekben történő döntés joga a bizottsági döntéstől függetlenül az ügyvezető 
kompetenciája.  

 

3. Etikai bizottság 

A Társaság ügyvezetője etikai vétség esetében az etikai bizottság ülésének összehívását 
kezdeményezi. 

Az etikai bizottság tagjai: 

 Ügyvezető 
 Orvosigazgató 
 Vezető szakdolgozó 
 Gazdasági igazgató 
 Megfelelőségi tanácsadó 

Az etikai bizottság ülésében nem vehet részt az, aki az etikai vétséget elkövette. 

A bizottság működése: 

A bizottság vezetője az ügyvezető igazgató. A bizottság ülését az ügyvezető igazgató hívja össze, 
minimum három bizottsági tag jelenléte szükséges az ügy tárgyalásához. 

A bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetében az 
ügyvezető szavazata a döntő. A bizottság állásfoglalása az ügyvezető döntési körét nem befolyásolja, 
az etikai vétség esetében alkalmazandó szankciók megállapításának joga a bizottsági döntéstől 
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függetlenül az ügyvezető kompetenciája. Az ügyvezető azonban köteles a döntés előtt a bizottsági 
ülést összehívni, a bizottsági állásfoglalást pedig döntése előtt megismerni. 

 

4. Szakmai Vezető Testület 

 
A 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet előírásaival összhangban a gyógyintézet Szakmai Vezető 
Testülete a gyógyintézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott 
szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti.  
 
A Szakmai Vezető Testület feladatait saját ügyrendjének megfelelően gyakorolja. 

Szakmai Vezető Testület évente legalább két ülést tart, a dolgozók éves és évközi értékeléséhez 
igazodó időszakban. A Szakmai Vezető Testület ülését annak Elnöke hívja össze az előírt  
időközönként, illetve szüksége szerint. 

Köteles összehívni a testület ülését abban az esetben, ha ezt a vezető testület legalább egyharmada 
írásban kezdeményezi. 

A Szakmai Vezető Testület ülésére minden esetben meg kell hívni az ülésen tanácskozási joggal 
rendelkező személyeket.  

A Szakmai Vezető Testület ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A 
szakmai vezető testület határozatait a jelen lévő tagok többségi szavazatával hozza. 

A Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges az összes tag több, mint felének egyetértő 
szavazata mellett az alábbiakhoz: 

 a gyógyintézet szakmai tervéhez, 
 a gyógyintézet fejlesztési prioritásainak meghatározásához, 
 a vezetői, orvosvezető-helyettesi, ápolási igazgató kinevezéseknél a külön jogszabályban 

meghatározott feltételek alóli felmentéshez, 
 a minőségbiztosítási politika kialakításához és a belső minőségügyi 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. 

A Szakmai Vezető Testület felépítése, összetétele 

A Szakmai Vezető Testület tagjai: 
 Főigazgató / Ügyvezető 
 Orvosigazgató 
 Vezető Szakdolgozó 

A tagok száma háromnál kevesebb nem lehet. 

A Szakmai Vezető Testület Elnöke: 
A Szakmai Testület tagjai közül Elnököt választ. 

A Szakmai Vezető Testület ülésén tanácskozási joggal részt vehet: 
 a fenntartó képviselője 
 a gazdasági igazgató. 
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A Szakmai Vezető Testület feladatai, jogai: 

A Szakmai Vezető Testület: 
 részt vesz a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint a 

jogszabályban előírt belső szabályzatainak előkészítésében (Intézeti gyógyszerellátás 
rendjéről szóló szabályzat, Ügyleti rend szabályzat, belső minőségügyi szabályzat, további, 
jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatok). 

 véleményezi, illetve rangsorolja a vezetőhelyettesi és a szakmai osztályok vezetői 
munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat, 

 a fenntartó, illetőleg a főigazgató felé javaslattételi joga van, illetve 
 a fenntartó, illetőleg a főigazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésben véleményt 

nyilvánít. 

A Főigazgató köteles kikérni a Szakmai Vezető Testület állásfoglalását az alábbi esetekben: 
 jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a vezetőhelyettesek megbízása, a megbízás 

visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 
 a gyógyintézet szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása. 

 

IX. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉS, BÉLYEGZŐ HASZNÁLAT 
 

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt. A képviseleti jogát esetenként az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság 
dolgozóira külön meghatalmazással átruházhatja. Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az 
ellene indítandó perekben a társaságot Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete képviseli. Ha 
a Taggyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálását az ügyvezető kéri, akkor a 
társaságot a perben a Felügyelő bizottságnak a bizottság elnöke képviseli. 

A cégjegyzés a Társaság nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak a képviselők részéről meghatározott 
formában történő aláírása. Cégjegyzésre az ügyvezető önállóan jogosult. A cégjegyzés úgy történik, 
hogy a képviseletre jogosult a társaság cégnevéhez saját névaláírását csatolja. A képviselet és az 
ehhez igazodó cégjegyzés módja önálló. 

Az ügyvezető önállóan képvisel és ír alá. 

A képviseletre jogosult személy köteles névaláírását - közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt 
vagy ügyvéd által készített aláírás mintát - a cégbíróságnak benyújtani, vagy a céget a cégbíróság 
előtt személyesen jegyezni. 

Cégbélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a cég hivatalos elnevezését tüntetik fel és lenyomatuk a 
Bélyegző nyilvántartásban szerepel. Cégbélyegzőt azokon az iratokon kell használni, amelyeket 
cégjegyzésre jogosult írt alá és az aláírása alatt a nevet feltüntették. Személyre vagy munkakörre 
vonatkozó bélyegzőhasználatot az ügyvezető engedélyezhet. A cégbélyegzők tárolásáról oly módon 
kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A cégbélyegzőkről (lenyomatuk 
mintája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a 
gazdasági igazgató nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója 
személyében változás történik, vagy a bélyegző elvész. Bélyegzőt az ügyvezetőtől lehet írásban 
igényelni. A bélyegző elvesztése esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a bélyegzőt a hivatalos 
lapban érvényteleníteni kell. 

A társaságon kívülre menő iratok hitelességéhez minden esetben cégszerű aláírás szükséges. 

A cégszerű aláírás ismérvei: 
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 a társaság előnyomott vagy gépelt cégszövege 

 a cégbíróságon bejegyzett, aláírásra jogosult személy aláírása 

Az a dolgozó, aki a társaság nevében jogosultság nélkül vagy a jogosultságát túllépve ír alá, az ebből 
ért minden kárért felelősséggel tartozik. 

 

X. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 
 

A munkaköri leírás tartalma a következő: 

Név: 

Munkakör: 

Szervezeti egység:  

Közvetlen felettes: 

Jogszabályok: 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények, feladatok, jogok, kötelezettségek: 

Érvénybelépés időpontja: 

Címzett aláírása: 

Munkáltatói jogok gyakorlójának aláírása: 

A munkaköri leírást a munkakört irányító vezető készíti el és az eggyel magasabb vezető hagyja 
jóvá. A munkaköri leírások az egyéni nyilvántartási anyag részét képezik. 

 

A munkaköri leírások 2 példányban készülnek: 

1 példány a dolgozóé 

1 példány az irattárba kerül 

XI. MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA 
 

A munkakör átadását és átvételét a felmentést, illetve kinevezést vagy más változást, ennek 
megtörténtét követő 8 napon belül (vagy korábban) kell lefolytatni és jegyzőkönyvben rögzíteni. 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 a munkakör átadás okát 

 a munkakör megnevezését 

 az átadó és átvevő nevét 

 a felmentő és a kinevező irat keltét és számát 

 az átadás-átvétel megkezdésének és befejezésének dátumát 
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 az átadott-átvett munkakör átadáskori állapotát jellemző legfontosabb, leglényegesebb 
adatokat 

 a folyamatban lévő és tervezett feladatokat, kötelezettségeket, szükséges intézkedéseket, 
dokumentációkat, iratokat 

 az átadás-átvételben résztvevők névsorát 

 az átadó nyilatkozatát, mely szerint a munkakörrel kapcsolatos minden lényeges ügyben 
tájékoztatást adott 

 a szervezeti egység rendelkezésére bocsátott eszközök leltár szerinti átadásának 
megtörténtét 

 az átadó, az átvevő és a résztvevők aláírását 

 

A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni: 

1 példány az átadó példánya 

1 példány az átvevő példánya 

1 példány az irattár példánya 

XII. HELYETTESÍTÉS 
 

Ha az ügyvezető a sajátos ügyvezetői feladatainak ellátásában akadályoztatva van, akkor a társaság 
tagja gondoskodik a feladatok megoldásának módjáról (egy ügyvezető esetén). 

Egy ügyvezető esetén az ügyvezető helyettesítése a társaság munkaszervezetének vezetésére 
vonatkozik (nem a képviseletre). 

Az ügyvezetőt távolléte, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott vezető (vagy vezetők) 
helyettesíti. A helyettesítésre vonatkozó feladatokat, hatáskört és felelősséget a megbízásnak 
tartalmaznia kell. 

A vezetők helyettesítésére - távollétük, illetve akadályoztatásuk esetén a munkaszerződésben, illetve 
a munkaköri leírásban meghatározott funkciók betöltői (vagy személyek) jogosultak. 

Meg kell határozni a helyettesítési sorrendet (első helyettes, második helyettes), továbbá a 
helyettesítés terjedelmét, korlátait, a hatáskört és a felelősséget. 

Az intézményben az egészségügyi ellátás területén közreműködői szerződésseldolgozó orvosok és 
szakdolgozók a helyettesítésükről maguk gondoskodnak. Az intézményt nem terheli a helyettesítés 
kötelezettsége és annak költségei. 

A magánellátások területén – kiemelten a Magán Házi Segítségnyújtás területén – 
munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló helyettesítéséről a munkaadó gondoskodik. Egyéb 
(pld. megbízási) szerződés keretében a feladatot ellátó ápolók / gondozók feladatvégzésük arányában 
jogosultak díjazásra, esetleges távollétük vagy betegségük esetében azonban „Az Ormánság 
Egészségéért” Nonprofit Kft. köteles biztosítani a gondozottak folyamatos ellátását, a vállalt 
megbízások teljesítését, a kieső személyi állomány helyettesítését. 
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XIII. A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS ÉS AZ UTALVÁNYOZÁSI 
JOGKÖRÖK SZABÁLYOZÁSA 

 

Az ügyvezető rendelkezési joga a bankszámla felett önálló, valamint korlátozás nélkül önállóan 
utalványoz. 

Utalványozási jogkörre, bankszámla hozzáférésre az ügyvezető igazgató Megbízást adhat „Az 
Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. munkavállalója részére. 

Az utalványozásra feljogosított dolgozók kötelesek megvizsgálni, ellenőrizni: 

 az okmányok jogszabályok szerinti megfelelését, szabályszerűségét és számszaki helyességét 

 a kifizetések és befizetések jogosságát, indokoltságát 

 

XIV. A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
A munkáltató köteles: 

 a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb 
jogszabályok szerint foglalkoztatni, tájékoztatni a munkavégzés lényeges, jogszabályban 
előírt körülményeiről valamint személyes adatai kezeléséről 

 az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani (az erre vonatkozó 
szabályok betartásával) 

 a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, 
kötelezettségeit teljesíteni tudja 

 a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni 

 a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani  

 a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a 
munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni 

 a munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú 
felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók 

 a munkáltató írásbeli intézkedését köteles megindokolni, ha az ellen a munkavállaló 
jogorvoslatot kezdeményezhet, ebben az esetben a jogorvoslat módjáról és határidejéről a 
munkavállalót tájékoztatni kell 

 a munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói 
jogokat és kötelezettségeket (munkáltatói jogkör) mely személy gyakorolja, illetve teljesíti 

 ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított szerv, illetőleg személy gyakorolta, eljárása 
érvénytelen 

 

XV. A MUNKAVÁLLALÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

A társaság valamennyi munkavállalójának joga: 
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 megismerni a társaság terveit és célkitűzéseit, részt venni azok kialakításában és munkájával 
összefüggő javaslatait megtenni. 

 végzett munkájáért a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés és a belső szabályzatok 
alapján részére járó bért, keresetet, juttatást, kedvezményt megkapni 

 megkövetelni az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását 

 a munkáltatói utasítást nem teljesíteni, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy 
munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik 

 

A társaság valamennyi munkavállalója köteles: 

 Jogait rendeltetésszerűen és a társaság érdekeinek megfelelően gyakorolni, munkáját a 
társaság vezetőivel és munkavállalóival együttműködve végezni 

 a legjobb tudásával elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes 
teljesítését 

 a munkakörével összefüggő jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban foglalt 
előírásokat megismerni, azokat munkavégzése során maradéktalanul alkalmazni, 
végrehajtásukat elősegíteni és ellenőrizni 

 munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan 
magatartást tanúsítani, hogy ez saját, vagy más egészségét és testi épségét ne 
veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen megítélését ne idézze 
elő 

 a munka- és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonságtechnikai előírásokat megismerni, 
betartani, az időszakos oktatáson részt venni 

 munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni, a technológiai-, 
munkarend-, munka- és bizonylati fegyelmet megtartani 

 munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel eltölteni, munkaköri 
feladatait az előírt határidőre és jó minőségben végrehajtani, munkakörével járó ellenőrzési 
feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni 

 a felettese által kiadott munkát a kívánt időben megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak 
és utasításoknak megfelelően, legjobb tudása szerint határidőre végrehajtani és 
tevékenységéről felettesének beszámolni 

 a Munka Törvénykönyve, illetve a munkaszerződése alapján — különösen indokolt esetben 
— munkakörébe nem tartozó munkát, illetve állandó munkahelyén kívüli munkát is 
elvégezni 

 megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása saját, vagy más személy életét, 
testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné 

 az utasítást adó figyelmét felhívni, ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és a 
munkavállaló ezzel számolhat (az utasítás teljesítését azonban nem tagadhatja meg) 

 vezetőjének bejelenteni a további munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítését 

 munkája során tudomására jutott, személyekre, illetve a társaságra vonatkozó olyan 
információkat, melyek a cég gazdasági érdekeit sérthetik, üzleti titokként kezelni 
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 szakmai felkészültségét folyamatosan fejleszteni, az előírt szakmai oktatásokon, 
továbbképzéseken részt venni, munkája ellátásához szükséges és előírt szakképesítést 
megszerezni 

 a munkavégzés során észlelt hiányosságokat feltárni és a munkamódszerek 
továbbfejlesztését kezdeményezni 

 a társaság tulajdona védelmével kapcsolatos előírásokat maradéktalanul betartani, a 
rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, gépeket, felszereléseket, anyagokat gondosan 
kezelni, csak a társaság érdekében felhasználni, illetve hasznosítani (a jogtalan használattal a 
társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai alapján kell megtéríteni) 

 a munkáltatónál hatályban lévő szabályzatokat és házirendet betartani 

 a munkáját a szakmai protokolloknak és az etikai követelményeknek megfelelően végezni, az 
orvosi titoktartás követelményeit betartani, a személyes adatok védelmét biztosítani 

 

XVI.A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA 
 

A munkáltatói jogkör felöleli: 

 a munkaviszony létesítését, megszüntetését 

 a munkaszerződés módosítását 

 a munkabér (alapbér, prémium, jutalom) megállapítását 

 a munka minősítését 

 a munkajogi felelősség megállapítását, kártérítés kiszabását 

 kiküldetések elrendelését, szabadságok engedélyezését 

 munkakörök számának meghatározását 

 korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó kérelmek engedélyezését 

 fő álláson kívüli munkaviszony létesítésének engedélyezését  

 külföldi kiküldetés, illetve munkavégzés engedélyezését 

 saját személygépkocsi hivatali célú használatára megállapodás kötését 

 

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja.A társaság dolgozói tekintetében a 
munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 

Az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozik, pld.: 

 a munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása 

 munkajogi felelősség megállapítása, kártérítés kiszabása 

 fizetés nélküli szabadság kiadása 

 külföldi kiküldetés engedélyezése 

 tanulmányi szerződés megkötése 
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 a társaság egészét érintő munkaidő és pihenőidő meghatározása 

 a társaság egészét érintő bérpolitikai elvek meghatározása 

 a vezetők munkabérének megállapítása 

 a dolgozók jutalmazásának engedélyezése 

 munkaügyi vitában a munkáltatói döntés meghozása 

Az ügyvezető a nem kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a munkáltatói jogokat a vezetőkre 
átruházhatja. 

Az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az illetékes vezetőt véleményezési és 
javaslattételi jog illeti meg. 

A munkáltatói jogok megosztásában biztosítani kell, hogy azok összhangban legyenek a vezetők 
munkakörében meghatározott hatáskörrel és felelősséggel. 

Az ügyvezetőnek felelősséget kell vállalnia a taggyűlés előtt a munkáltatói jogok gyakorlásának 
jogszerűsége és célszerűsége felől. 

A Munkatörvénykönyvének munkavégzésre vonatkozó szabályainak betartása és betartatása minden 
vezetőnek kötelessége. 

 

XVII.TITOKTARTÁS 
 

1.Az üzleti titok megőrzése 
 

A társaság minden tagja és alkalmazottja, továbbá ügyvezetője köteles a munkája során tudomására 
jutott üzleti titkokat, valamint a munkáltatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú 
információkat, megőrizni. 

Senki sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, a társaságra vagy más 
személyre hátrányos következménnyel járna. 

A társaság tagja, ügyvezető igazgatója és a munkavállalója az üzleti titok megszegésért anyagi 
felelősséggel tartozik. 

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, műszaki megoldások, üzleti 
elképzelések, amelyek a társaság rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, ugyanakkor azok 
nyilvánosságra kerülése, illetéktelen személyek birtokába jutva, veszélyeztetik a rendeltetésszerű 
működést, a társaság piaci pozícióját, gazdasági érdekeit. 

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy 
adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása 
a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit 
sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges 
intézkedéseket megtette. 

Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai 
közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 
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önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való 
rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével 
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli. 

A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz való hozzáférést, 
amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 
feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

Az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre 
köteles a jogviszonnyal összefüggő és az előző bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozóan tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történhet, hogy az adatokat a honlapon 
vagy a hirdetményi lapban teszik közzé. A felvilágosítás megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást 
kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv 
eljárása kezdeményezhető. 

Az üzleti titok körébe tartozó dokumentumokat, anyagokat az ügyvezető írásbeli rendelkezéssel 
annak minősít. 
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2.Egészségügyi dolgozói titoktartási kötelezettség 
 

Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló más személyt, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi 
szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott minden adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli 
korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. E kötelezettsége független attól, hogy az adatokat 
közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi 
dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg. 

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy 
jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő. Ez utóbbi alapján a nyomozóhatóság, 
ügyészség, bíróság, orvosszakértő, szabálysértési eljárást lefolytató szerv megkeresésére az 
egészségügyi szolgáltató az egészségügyi adatokba betekintést enged, sőt megkeresés nélkül is 
köteles tájékoztatni a rendőrséget, ha a beteg első vizsgálata során olyan sérülést tapasztal, amely 
feltehetően bűncselekmény következménye (pl. lőtt seb), illetve, ha pl. a gyermek sérülése 
feltehetően bántalmazás vagy elhanyagolás következménye. 

 

XVIII. A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS SZERVEKKEL VALÓ KAPCSOLAT, A 
TÁJÉKOZTATÁS RENDJE 

 

A Társaság gazdálkodásának jogszabály által meghatározott adatai nyilvánosak, melyek időszakos 
közzététele az ügyvezető hatásköre. 

A tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak tevékenységét a Társaság dolgozóinak az alábbi 
szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 
minősül. 

A felvilágosítás, nyilatkozat során az eljárás alábbi: 

A Társaságot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az ügyvezető igazgató, 
vagy az általa esetenként megbízott munkatárs jogosult. 

A nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos 
válaszokat kell adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív 
ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni 
az üzleti, orvosi titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Társaság jó hírnevére és 
törvényes érdekeire. 


