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I. FEJEZET 

 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A szervezeti és működési szabályzat célja:  
 

A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban  SZMSZ) célja, hogy rögzítse az 
intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és  alkalmazottak feladatait és 
jogkörét, az intézmény működési szabályait. 

 
2. Az intézmény legfontosabb adatai: 
 

a. Az intézmény megnevezése:  
                      Tolna megyei Önkormányzat „Csilla” Von Boeselager Otthona 
 

b. Az Alapító okirat tartalma: 
Az Alapító okirat kelte: 2002. október 1. 
Száma: 80/2002 (IX.27.) közgyűlési határozat. 
 

 c.  Az intézmény fenntartó szerve, székhelye: 
     Tolna megyei Önkormányzat   
                      Szekszárd, Szent István tér 11-13 
   
 d. Az intézmény Szakmai felügyeletét a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. 
 
 e. Az intézmény ellátási területe Tolna Megye, Székhelye: Alsótengelic 14. 
 
 f. Az intézmény szakági besorolása: N 85310 Szociális ellátás szállásnyújtással 
                                                                     85313-0 Szenvedélybetegek ellátása elhelyezéssel. 
 
 g. Alapvető szakfeladata:  

85317-0 Ápoló-gondozói otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás (a többször 
módosított 1993. évi III. tv., 1/2000. (01.07.) SzCsM rendelet, 169/1999 (XI.24.) 
Korm. Rendelet, 2001. évi XV. tv., a Tolna Megyei Önkormányzat mindenkori 
rendelete a térítési díjakról) - Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni és 
rehabilitációs intézményi ellátása 

 
 h. Egyéb alaptevékenység körében végezhető feladatai: 
     552411 Munkahelyi vendéglátás 
     751757 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgáltatás  
     751922 Önkormányzatok elszámolásai. Mindenkori Fenntartói rendelet alapján. 
 

Tevékenységek forrásai: Tolna Megyei Önkormányzat finaszírozása, az intézmény saját 
bevételei (térítési díj, étkezési térítés, egyéb bevétel.) 

  
 Számlaszám: 11746005-15414021 
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 Általános forgalmi adó tekintetében: ÁFA alany.  
Költségvetés készítése évente a megadott keretszámok figyelembe vételével, a kiadások 
és bevételek tételszrű tervezésével történik. 
 

 i. Az intézmény 100 férőhelyes, gondozási napok száma 366 nap. 
 

j.  Az intézmény önálló jogi személy 
 
k. Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
l. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  

Pályázat utján határozott időre (5-10 évig terjedő időszakra) az intézmény 
fenntartója bízza meg. 

 
 
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya. 
 

Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott 
feladat, és  hatásköri, szervezeti és  működési  előírásokat  a jelen SZMSZ-be 
foglaltak           

    figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed: 
 

- Az intézmény vezetőire 
- Az intézmény dolgozóira  
- Az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre. 
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II. FEJEZET 

 
AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 

 
 
4. Az alaptevékenység feladatainak tartalmi meghatározása:  
 
a./ Szenvedélybetegek ápoló-gondozó részleg 
 

A részlegen azoknak a személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akik szomatikus 
és mentális állapotukban stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre 
ideiglenesen nem képesek, de a külön jogszabályban meghatározott kötelező intézeti 
gyógykezelésre nem szorulnak.  
A szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteg 
gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, 
ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó 
szakorvosának intézménybe történő felvételt megelőző 3 hónapnál nem régebbi 
szakvéleménye szükséges. 
A Szt. 71/A§ (1-2) illetve az 1/2000.(I.7.) SZCSM  sz. rendeletben rögzített szakmai 
feladatok  ellátása. 
A szenvedélybetegek ápoló-gondozó részlegén az elhelyezettek teljes körű ellátásra 
jogosultak. Ennek keretében a megfelelő lakhatási feltételeken túl biztosítani kell az 
ellátottak legalább napi háromszori étkezését, szükség szerint személyes ruházattal, 
textíliával történő ellátásukat, az orvosi, szakorvosi és szükség esetén kórházi ellátást, 
ápolásukat, külön jogszabályban rögzített gyógyszer és gyógyászati segédeszközökkel 
történő ellátásukat, a mentálhigiénés tevékenységet, a koruknak és egészségi 
állapotuknak megfelelő foglalkoztatási lehetőséget, az ellátottak jog és érdekvédelmét. 

 
 
b./ A  szenvedélybetegek  rehabilitációs  részleg          
 

Azt, a 18 évet betöltött szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres, vagy akut 
gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.  
A szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében a ellátottak részére képzési, munka 
jellegű vagy terápiás foglalkoztatást kell szervezni, és elő kell készíteni a családi a 
lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésüket.      

 
 

Az intézményben elhelyezettek teljes körű ellátásra jogosultak. 
Ennek keretében a megfelelő lakhatási feltételeken túl biztosítani kell az ellátottak 
legalább napi háromszori étkezését, szükség szerinti diétás étkezését, szükség szerint 
személyes ruházattal, textíliával történő ellátását,  az orvosi, szakorvosi  és szükség 
esetén korházi ellátásukat, ápolásukat, külön jogszabályban rögzített gyógyszer és 
gyógyászati segédeszközökkel történő ellátásukat, a mentálhigiénés tevékenységet, a 
koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő foglalkoztatási  lehetőséget, a 
rehabilitációs  részlegen,  képzési, munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatásukat, az 
ellátottak jog- és érdekvédelmét. 
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Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatásért (pl. pedikűr, fodrász, üdülés) térítési díj 
kérhető az intézmény Házirendjében szabályzottak szerint. 

 
A más költségvetési szerv ellátottja vagy dolgozója részére nyújtott étkezési szolgáltatás 
is az alaptevékenység része. 

 
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény 
szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásról az intézmény vezetője gondoskodik. 

 
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok, és a 
fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira 
kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 
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III. FEJEZET 
 
 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 
    
 
5. Az intézmény szervezeti felépítése 
 

Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás 
szerint az SZMSZ 1. Sz. melléklete tartalmazza. 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Csilla Von Boeselager Otthonának szervezeti 
tagozódása: 
 

a. Gondozási részleg (egység) 
b. Mentálhigiénés részleg (egység) 
c. Rehabilitációs részleg (egység) 
d. Gazdasági- műszaki részleg (egység) 

 
a. Gondozási részleg (egység) 

Vezetője: Az intézményvezető ápoló 
Általános feladata: Az intézményben folyó szakmai gondozási munkát végzi a többször 
módosított 1993. Évi III. törvény illetve a 9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelet és az 1/2000 
(I. 7.) SZCSM rendelet szerint.  
 
 
 
 
 
Feladata: 
 
Szenvedélybetegeket ápoló-gondozó részlegen 
A rendszeres orvosi felügyelet, a szakorvosi ellátás megszervezése az ápolás-gondozás, a 
korházi, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás biztosítása. 
A rehabilitációs részlegen  
A rehabilitáció mellett szükség szerint a rászorulók ápolása, gondozása is. 
 
Mindkét részlegen a szakmai munka egyénre szabottan, az egyéni gondozási terv illetve 
az egyéni rehabilitációs program szerint folyik. 

 
b. Mentálhigiénés részleg (egység) 
      Feladata: Az ellátottak családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatainak          

                   kialakítása, fenntartása, egyéni és csoportos foglalkozások megszervezése, az  
   ellátottak érdekvédelme. 
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c. Rehabilitációs részleg (egység) 

Vezetője: A rehabilitációs csoportvezető  
       Feladata: Az ellátottak családi, társadalmi és egymás közötti kapcsolatainak     
                       kialakítása, fenntartása, szükség szerint szociális ügyintézés. 
                       Egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, vezetése, érdekvédelem. 
                       A munkavégzés célú, a terápiás célú, a képzési célú foglalkoztatás         
                       tervezése, szervezése, vezetése. 
 

d. Gazdasági – műszaki részleg tagozódása 
Az intézmény önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 

       Vezetője: a gazdasági vezető 
            Képesítési feltétel: 217/1998 (12.30.) Kormány rendelet 18§  

  Szakirányú felsőfokú végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes          
  könyvelői  képesítés. 

Gazdasági részleg feladata: 
- Az éves költségvetés tervezése. 
- Az intézmény előző évi gazdálkodási tevékenységének elemzése, értékelése.  
- Szakfeladatok igényeiről tájékozódás.  
- Beérkezett igények felülvizsgálata, egyeztetése. 
- A költségvetési javaslat (feladatmutató, béralap, felújítási előirányzat) elkészítése a 

felügyeleti szerv által közölt keret és a költségvetés tervezésére vonatkozó előírások 
figyelembevételével. 

- Pénzügyi feltételek biztosítása. 
- A készpénz kiadások fedezésére szolgáló készpénzellátmányok megállapítása. 
- A gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása. 
- Pénz és értékkezelés ellenőrzése. 
- Kötelezettségvállalások nyilvántartása, számlaellenőrzés érvényesítése, kifizetések, 

ellátotti letétek ellenőrzése, hagyatéki ügyek. 
- Térítési díj ügyek. 
- Pénzügyi és költséginformáció.                            
- Analitikus könyvviteli teendők, főkönyvi könyvelés, bizonylati rend kialakítása, 

nyilvántartási rendszer kialakítása, időszaki ellenőrzések, időszaki zárlati munkák 
elvégzése. 

- Az intézményvezető rendszeres tájékoztatása a költségvetési helyzetről. 
- Belső ellenőrzés folyamatos, rendszeres végzése. 
- A munkaidő alakulásának elemzése, megszervezése. 
- Nyilvántartások vezetése (jelenléti ívek ellenőrzése) 
- Intézményi bérpolitika kialakításához előkészítő tevékenység végzése, javaslatok 

kidolgozása. 
- Bérmaradvány felhasználáshoz javaslat összeállítása. 
- Az intézmény vezetőjének tájékoztatása a bérhelyzet alakulásáról. 
- Egyéb bérgazdálkodási, nyilvántartási feladatok ellátása.  

 
Műszaki csoport 

Anyag és eszközgazdálkodó 
    Feladata: 
- Anyag és eszköz igény felmérése. 
- Szabadságolási terv elkészítése. 
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- Az éves felhasználások, a készletek alakulásának értékelése. 
- Beszerzés, készletezés (beszerzéshez a legkedvezőbb forrás felkutatása). 
- Raktározás. 
- Analitikus nyilvántartások vezetése. 
- Leltározás, selejtezés előkészítése. 
- Átutalási időpontok egyeztetése. 
- Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása.  
- Irattár kezelése. 
- Postaérkeztetés, indítás. 
- Gépjármű ügyintézői feladatok ellátása. 
- Műszaki csoport változóbérének elszámolása. 
- Az eredményes anyaggazdálkodás megvalósítása érdekében az anyag 

felhasználásának folyamatos ellenőrzése.  
 
Élelmezési csoport 
Vezetője: Élelmezésvezető 
  Feladata: 

- Konyhaüzem működtetése. 
- Élelmezési anyagok beszerzése (a legtakarékosabb beszerzési forrás felkutatása). 
- A HACCP rendszer követelményeinek betartása, betartatása. 
- Élelmiszerek szabályszerű raktározása.  
- Előkészítési feladatok. 
- Ételkészítés, tálalás, tárolás. 
- Higiénés előírások betartása. 
- Élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel. 

  
Pénzügyi csoport 
 Feladata: 

- Készpénzkezeléssel kapcsolatos teendők ellátása (kifizetések, bevételezések, 
nyilvántartás, adatszolgáltatás). 

- Étkezési térítésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 
- Gondozási díjak, nyugdíjak elszámolása, nyilvántartása, adatszolgáltatás. 
- Elszámolásra kiadott összegek elszámolása. 

 
Pénzügyi és számviteli ügyintéző (ellátotti letétek kezelője) 
  Feladata: 

- Az ellátást igénybevevők készpénzének, betétjeinek, elő-takarékossági betétjeinek 
kezelése, gépi nyilvántartása. 

- Személyes szükségletek figyelembevételével történő felhasználás segítése. 
- Pénz, értékkezelés.  
- Bérkönyveléssel kapcsolatos jelentések elkészítése és beküldése a TÁH –hoz. 
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6. Munkaköri leírások 
 

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások 
tartalmazzák. A munkaköri leírások az SZMSZ 2. Számú mellékletét képezik. 
A munkaköri leírások tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 
szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit 
névre szólóan. 

 
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 
feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani 
kell. 
A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős az intézmény igazgatója. 

 
 
7. Az intézmény vezetése és a vezetők feladatai       
 
A. Igazgató: 

1. Az intézményt az igazgató vezeti 
Kinevezése pályázat útján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A munkáltatói jogok 
gyakorlása a  Közgyűlés illetve a Közgyűlés Elnökének feladata. 
2. Az intézmény igazgatója egyszemélyben felelős az intézmény működéséért, az  
intézményben folyószakmai munkáért és az intézmény gazdálkodásáért. 
3. Az igazgató feladatkörében: 

             a.   Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás, és rehabilitációs       
                   munka megvalósítását. 

 b.  Tanulmányozza az új gondozási, rehabilitációs módszereket, figyelemmel        
 kíséri és intézkedésével  segíti az ellátottak közösségbe való 

beilleszkedését. 
 c.  Értékeli az otthon mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását és     
       ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 d. Elkészíti az otthon szervezeti és működési szabályzatát és mellékleteit,            
       valamint az egyéb hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat. 
 e.  Ellátja a hatályos jogszabályokban számára meghatározott munkáltatói      
      jogokat, gazdasági feladatokat és a jogszabályokban  vagy a fenntartó  
       szerv által meghatározott feladatokat. 
 f.  Irányítja, összehangolja és ellenőrzi: 

 -   a gondozási, rehabilitációs és gazdasági-műszaki részlegek  
      munkáját: e feladatkörében ellenőrzi a szervezeti  egységek közötti  
      együttműködést és munkamegosztást,  a szervezeti- működési  
      szabályzatban foglaltak megtartását,  a munkafegyelem az etikai  
      követelmények betartását, 
 -    az intézményben folyó munkavédelmi  tevékenységet, 

     g. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és ennek  
                                alapján intézkedik. 
   h. Kapcsolatot tart a társadalmi szervekkel, az intézményt patronáló  
                                intézményekkel,  az ellátottak hozzátartozóival. 
 
4. Az igazgató a feladatát a fenntartó szerv által meghatározott munkaköri leírás alapján 

végzi. 
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5. Az igazgatói teendőket – az igazgató tartós távollétében – a szakmai téren a gondozási 
egység vezetője: az intézményvezető ápoló látja el, gazdasági téren a gazdasági vezető 
látja el. 

 
6. A fenntartó által évenként megállapított térítési díj figyelembevételével megállapítja, 

illetve felülvizsgálja az ellátott rendszeres havi jövedelméből fizetendő személyi térítési 
díjakat. 

 
 
7. Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos teendőket. Megállapítja az 

Érdekvédelmi Fórum működésének részletes szabályait és biztosítja a Fórum 
működéséhez szükséges feltételeket.  

 
 
8. A kötelezettségvállalás az intézményben teljeskörűen az igazgató hatásköre. 
 

Távolléte esetén a szakmai helyettese a kötelezettségvállalásra jogosult. 
 
 
B. Gondozási részleg (egység) vezetője: 
 
1. A gondozási egység vezetője az intézményvezető ápoló. 

A munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény igazgatója. 
 
2. Szakmai tevékenységét az intézményt ellátó orvos, szakorvos irányításával végzi, egyéb 

feladatai tekintetében az igazgató közvetlen irányítása alatt áll. 
 
3. Feladata az ellátottak egészségügyi ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
 
 

- Irányítja és ellenőrzi a gondozási egység dolgozóinak munkáját. 
- Elkészíti az ápolók – gondozók havi munkarendjét. 
- Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról. 
- Irányítja az orvos utasítása alapján a betegek gyógyszerelését. 
- Részt vesz az ellátottak gondozási tervének elkészítésében. 
- Megszervezi az ellátottak szűrővizsgálatát. 
- Orvos irányításával szervezi a gondozási egység dolgozóinak rendszeres képzését és 

továbbképzését. 
- Ellátja a munkavédelmi megbízottal közösen a gondozási egység vonatkozásában az 

operatív munkavédelmi feladatokat. 
- Irányítja és ellenőrzi a takarítók és mosónők munkáját. 
- Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. 

 
4. Az intézményvezető ápoló kapcsolatot tart: 

- Az intézmény orvosaival. 
- Az egészségügyi intézményekkel. 
- Az egészségügyi szakképző iskolákkal. 
- Az ellátottak hozzátartozóival. 
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5. Az intézményvezető ápoló hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: 
- Gondoskodik a feladatok elosztásáról. 
- Intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről. 
- Javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására. 
- A hatáskörébe utalt dolgozókkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást 

kezdeményez. 
 
6. Az intézményvezető ápoló a szakmai és irányító- ellenőrző tevékenységéről rendszeresen 

beszámol az intézmény igazgatójának és orvosának. 
 
7. Az igazgató távolléte esetén kötelezettségvállalásra jogosult. 
 
 
8. Távolléte esetén a részlegvezető ápoló helyettesíti. 
 
C. Gazdasági- műszaki vezető (gazdaságvezető) 
 

Kinevezése pályázat útján. Munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény igazgatója. 
Felelős vezetője az intézményben működő gazdasági műszaki ellátásnak. 
Feladatát az igazgató közvetlen irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol 
neki. 
  Feladata: 

- Az otthon költségvetésének elkészítése. 
- Vagyonvédelem és vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megteremtése. 
- Bérgazdálkodási feladatok összefogása. 
- Érték és anyagkönyvelés ellenőrzése. 
- Tulajdon védelme. 
- A pénz – anyag és eszközgazdálkodási csoport munkájának ellenőrzése. 

 Távolléte esetén a számviteli ügyintéző helyettesíti. 
 Részletes feladatait és felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza. 

 
 
D. Rehabilitációs csoport vezetője: 
 

1. Munkáját az intézmény vezetőjének közvetlen irányításával végzi. 
2. Felelős a rehabilitációs részlegen működő csoport munkájáért. 
- Előkészíti – szervezi, vezeti a különböző munkaterápiás folyamatokat. 
- Terápiás szerződést köt a részleg ellátottjaival. 
- Vezeti, - felügyeli, segíti, és aktívan részt vesz a munkaterápiás folyamatokban. 
- Vezeti a terápiás kis és nagycsoportokat. 
- Figyelemmel kíséri a rehabilitációs folyamat dokumentációját. 
- Rendszeresen ellenőrzi a munkavezetők munkaterápiájával kapcsolatos 

dokumentációját. 
- Vezeti a számára előírt dokumentációt. 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
Távolléte esetén a szociális, mentálhigiénés munkatárs helyettesíti. 
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7.1.1 Intézményvezető helyettesek: 
 
Az intézményvezető távolléte alatt a szakmai helyettese az intézményvezető főápoló, 
gazdasági helyettese a gazdasági vezető. 
 
 
8. Az intézmény nem vezető beosztású szakmai munkakörei 
 
 
a. Orvos 
Megbízásos jogviszony keretében heti 12 órában a háziorvosi szolgálatról szóló rendelet 
alapján végzi a háziorvosi ellátást. 
    Feladatai: 

- A rendelési idő heti négy alkalommal (hétfő, kedd, csütörtök, péntek) az 
intézményvezető ápolóval egyeztetett időpontban, az intézményben történik. 

- A rendelési idő alatt az egészségügyi szolgáltatást az ellátottak igénybe vehetik, 
valamint az ápoló személyzet az általa egészségügyi vizsgálatra indokoltnak tartott 
ellátottat előkészíti orvosi vizsgálatra. 

- A rendelési időtől függetlenül sürgős esetben a hét bármely napján szükség szerint 
az orvosi ellátás igénybe vehető. 

- Az egészségügyi gondozás keretében évente legalább két alkalommal, 
panaszmentesség esetén is az ellátottakat a háziorvos megvizsgálja. 

- Megvizsgálja valamennyi újonnan felvett ellátottat. 
- Összeállítja a 6/2000. (VII.6.) SZCSM rendelettel módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rendelet 52 §-ban meghatározott gyógyszercsoportok alapján az ellátottak számára 
térítésmentesen adható alapgyógyszerek körét. 

- Részt vesz az egyéni gondozási, szükség esetén az ápolási terv elkészítésében. 
- A gondozási terv orvosi részleteiről részletes és pontos tájékoztatást nyújt az ellátást 

igénybevevő részére. 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri az ápolási feladatok szakszerű ellátását. 
- A rehabilitációs részlegen az ellátott megmaradt munkaképességét figyelembe véve 

a részlegvezető ápolóval és rehabilitáció csoport vezetőjével közösen elkészíti az 
ellátott orvosi rehabilitációs tervét. 

 
 
b. Pszichiáter szakorvos 
 Munkáját megbízásos jogviszony alapján a szenvedély betegeket ápoló-gondozó részlegen 
heti 8 órában, a rehabilitációs részlegen heti 4 órában végzi. 
A rendelési idő heti három alkalommal az intézményvezető ápolóval egyeztetett időpontban, 
az intézményen belül történik.   
     Feladatai: 

- A szenvedélybetegeket ápoló-gondozó részlegen és a rehabilitációs részlegen 
elvégzi az intézménybe felvett ellátott vizsgálatát.  

- Az anamnézis felvételét követően tájékozódó belgyógyászati és neurológiai 
vizsgálatot végez, a dekurzus lapon folyamatosan rögzíti az ellátást igénybevevő 
aktuális státuszát, diagnózisát, terápiát és az egyéb ápolásra vonatkozó utasításait. 

- Elrendeli a pszichológiai státusz felvételét. 
- Figyelemmel kíséri az egyéni gondozási tervet, részt vesz annak ellenőrzésében. 
- Javaslatot tesz a foglalkoztatási és szociális rehabilitációs terv tartalmára. 
- Prevenciós célból az intézmény ellátottaival terápiás beszélgetést végez. 
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- A pszichiátriai panasszal jelentkező ellátottat megvizsgálja, gyógykezelésben 
részesíti, gyógyszert ír fel, szükség esetén szakrendelésre, kórházba irányítja 

- Sürgős szűkség esetén előzetes értesítés alapján – megteszi a sürgősségi ellátással 
kapcsolatos intézkedéseket. 

- Az ápoló- gondozó személyzet munkáját szakmai tanácsadással segíti.    
- Ellenőrzi az általa felírt gyógyszerek felhasználását. 

 
 
c. Bőrgyógyász szakorvos 

Munkáját megbízási szerződés alapján végzi, melynek értelmében bőrgyógyászati 
tevékenységet végez az alábbiak szerint: 

- Prevenciós célból az intézmény összes ellátottját, bőrgyógyászati szempontból 
megvizsgálja. 

- A bőrgyógyászati panasszal jelentkező ellátottat megvizsgálja, gyógykezelésben 
részesíti, szükség esetén szakrendelésre, kórházba irányítja. 

- A különböző bőrbetegségek kezelésére terápiát javasol, gyógyszert, kötszert ír fel 
- Az ápoló-gondozó személyzet munkáját szakmai tanácsadással segíti. 
- Ellenőrzi az általa felírt gyógyszerek felhasználását. 

 
d. Részlegvezető ápoló (szenvedélybetegeket ápoló-gondozó részleg) 
     Feladatait az intézmény vezető ápoló irányításával végzi 
     Feladata az adott ápoló-gondozási részlegen folyó ápoló-gondozó munka koordinálása,          
     ellenőrzése. 
        Ezen belül: 

- Részt vesz a részlegen folyó ápolási-gondozási munkákban, annak szervezésében és 
ellenőrzésében. 

- Felel az általa vezetett részleg szakmai munkájáért. 
- Közvetlenül irányítja a részlegen dolgozó ápoló-gondozók munkáját. 
- Irányítja és felügyeli az egyéni gondozási, szükség esetén ápolási terv kivitelezését, 

folyamatosságát, ennek kapcsán együtt működik az ellátottal, mentálhigiénés 
munkatárssal és a hozzátartozókkal. 

- Az egyéni gondozási terv vonatkozásában összefogja a munkacsoport kültagjaitól 
érkező információkat. 

- Előkészíti az orvosi viziteket, és azon részt vesz. 
- Gondoskodik az eseménynapló naprakész vezetéséről. 
- Vezeti az ellátottakra vonatkozó dokumentációt. 
- Megrendeli a részleg ellátottainak a gyógyszerszükségletét és vezeti az egyéni 

gyógyszer – felhasználási nyilvántartó lapot és gyógyszernyilvántartással 
kapcsolatos számítógépes adminisztrációt. 

- Az új ellátott érkezésekor személyi leltárt készít. 
- Felel az általa vezetett gondozási részleg eszköz és textília raktárért, valamint a kézi 

raktár leltáráért. 
- Figyelemmel kíséri az ellátottak külső megjelenését, ruházatát, szükség esetén 

gondoskodik a cseréjéről. 
- Dokumentálja az ellátottak eltávozását és visszaérkezését, az eseménynaplóban a 

szabadságon lévő ellátottak számát jelzi az intézményvezető ápolónak. 
- Figyelemmel kíséri az ellátottak étkezését, diétáját, az étkezők számát naponta 

összesíti és leadja az élelmezésvezetőnek. 
- Ellenőrzi a lakószobák és a közös helységek rendjét, tisztaságát, a takarítás 

minőségét. 
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- Feladata a rábízott gondozási egységben a rend és a nyugalom biztosítása, a 
házirend betartatása. 
A hozzá forduló ellátottak részére szükség szerinti segítségnyújtás, tanácsadás. 

- Segíti a részlegen folyó foglalkoztatási és mentálhigiénés tevékenységet. 
Kapcsolatot tart: 
- Az intézményvezető ápolóval. 
- A mentálhigiénés csoportvezetővel. 
- A gazdasági vezetővel. 
- A takarítókkal, mosodai dolgozókkal. 
Helyettese eseti megjelölés alapján az intézményvezető ápoló által meghatározott. 

 
e. Részlegvezető ápoló (rehabilitációs részleg)            
        Feladatait közvetlenül az intézményvezető ápoló irányításával végzi. 
        Feladata a rehabilitációs részleg szükség szerinti ápolási- gondozási munkáiban való 
        részvétel, annak szervezése és ellenőrzése. 

- Felel az általa vezetett részleg szakmai munkájáért.  
- Közvetlenül irányítja a részlegen dolgozó ápoló-gondozók munkáját. 
- Részt vesz az ellátottak egyéni rehabilitációs programjának elkészítésében, annak 

folyamatos megvalósításában, ellenőrzésében. 
- Szükség esetén részt vesz az ápolási terv elkészítésében.  
Felelős a rehabilitációs csoportvezetővel együtt, az egyéni szükségleti igények felmérő 
lapja (MASLOW-LAP) kitöltéséért. Az egyéni foglalkoztatási terv és a szociális 
rehabilitációs terv elkészítéséért és azok megvalósításáért.  
- Az egyéni rehabilitációs program vonatkozásában összefogja a munkacsoport 

kültagjaitól érkező információkat.  
- Előkészíti az orvosi viziteket, és azon részt vesz. 
- Részt vesz a részlegen működő kiscsoportokon és a nagycsoportokon. 
- Gondoskodik az eseménynapló vezetéséről. 
- Vezeti az ellátottakra vonatkozó dokumentációt. 
-  Megrendeli a részleg ellátottainak gyógyszereit és vezeti az egyéni gyógyszer 

felhasználási nyilvántartó lapot és a gyógyszernyilvántartással kapcsolatos 
számítógépes adminisztrációt. 

- Új ellátott érkezésekor személyi leltárt készít. 
- Felel az általa vezetett rehabilitációs részleg eszköz és textília készletéért. 
- Figyelemmel kíséri az ellátottak külső megjelenését, személyi higiénéjét, 

környezetük higiénéjét. Szükség esetén gondoskodik tisztántartásukról. 
- Dokumentálja az ellátottak eltávozását és visszaérkezését, az eseménynaplóban a 

szabadságon lévő ellátottak számát jelzi az intézményvezető ápolónak. 
- Figyelemmel kíséri az ellátottak étkezését, diétáját, az étkezők számát naponta 

összesíti és leadja az élelmezésvezetőnek. 
- Ellenőrzi a lakószobák és a közös helységek rendjét, tisztaságát, a takarítás 

minőségét. 
- Feladata a rehabilitációs részlegen a rend, a nyugalom biztosítása, a házirend 

betartatása, a hozzáforduló ellátottaknak szükség szerinti segítségnyújtás, 
tanácsadás. 

- Segíti és esetenként (csoportok) részt vesz a részlegen folyó mentálhigiénés és 
foglalkoztatási tevékenységben. 
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Kapcsolatot tart 
- az intézményvezető ápolóval, 
- a rehabilitációs csoport vezetőjével, 
- a gazdasági vezetővel, 
- a mosodai dolgozókkal, 
 Helyettese eseti megjelölés alapján az intézményvezető ápoló által meghatározott. 

 
 
 
f. Foglalkoztatás szervező (Szenvedélybetegek ápoló-gondozó részleg) 

Munkáját az igazgató irányításával végzi. 
Felelős: A szenvedélybeteget ápoló-gondozó részlegen ellátottak testi és szellemi 
aktivitásának fenntartásáért , illetve aktivitásuk fokozásáért, minél teljesebb       
önállóságukért. 

       Feladatai: Tervezi, szervezi és az ellátottakkal együtt végzi a részlegen folyó  
szocióterápiás tevékenységet, a speciális magasabb szintű szocióterápiás módszereket 
(pl.: művészet, stb.) saját maga alkalmazza. 
- Szocióterápiás programokat szervez terápiás indikáció alapján vagy a szabadidő 

terápiás felhasználására. 
- Kreatív terápiás csoportokat szervez. 
- Segítő kapcsolatot alakít ki és tart fenn a foglalkoztatható ellátottakkal. 
- Aktivitást segítő tevékenység keretében az ellátást igénybevevők közreműködésével 

tervezi és biztosítja a napi sétát, sport tevékenységet, a fekvő betegek levegőztetését, 
ágytornáját. 

- Aktívan részt vesz a betegek orvoshoz, szakorvoshoz és kórházba kísérésében és 
látogatásában. 

- Javaslatot tesz az egyéni és csoportos foglalkoztatás új módszereire. 
- Javaslatot tesz az általa munkaterápiában foglalkoztatottak terápiás jutalmának havi 

összegére. 
- Figyelemmel kíséri az ellátottak szocióterápiás foglalkoztatás során történő 

fejlődését, az ellátottak állapotának változását, a terápiás munka eredményeit vagy 
eredménytelenségét. 

- Tevékenysége során biztosítja a foglalkoztató helység rendjét, tűzvédelmét és a 
foglalkozások balesetvédelmét. 

- Anyagilag felelős a foglalkoztatáshoz szükséges eszközökért és anyagokért (leltári 
felelősség) azok rendeltetésszerű használatáért, karbantartásáért (javíttatásáról 
gondoskodik), a fogyó eszközök illetve anyagok elszámolásáért. 

- Részt vesz a személyzeti csoport megbeszélésein. 
- Megismeri az ellátottak egészségi állapotát. 
- Kapcsolatot tart az ellátott kezelőorvosával, pszichiáter szakorvosával. 
- Minden egyes foglalkozásról megfelelő dokumentációt vezet (feljegyzi a 

foglalkozáson résztvevők neveit, az esetleg hiányzó csoporttagok távollétét távollét 
okát), a foglalkozás témáját, dátumát, tartamát. 

- Feljegyzése alapján a legfontosabb észrevételeiről beszámol a soron következő 
személyzeti csoporton. 

- Tanulmányozza a foglalkoztatással kapcsolatos publikációkat, szakirodalmat, 
szakmai anyagokat. 

- Részt vesz az előírt szakmai képzéseken, munkaértekezleteken és intézményi 
fórumokon. 
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- Munkája során együttműködik a szociális mentálhigiénés munkatárssal, 
kezelőorvossal, szakorvossal, az ápoló-gondozó személyzettel, az intézmény vezető 
ápolójával és a gazdasági vezetővel. 

 
 
g. Foglalkoztatás szervező (rehabilitációs részleg)  
     Közvetlen felettese a rehabilitációs csoport vezetője. 
      Felelős: a rehabilitációs részlegen folyó munkaterápiás folyamatokért és az intézményen  
      kívül folyó munkaterápiás folyamatok szervezéséért. Szoros együttműködésben dolgozik 
      a szociális és mentálhigiénés munkatárssal, a munkavezetővel, a gazdasági vezetővel, és  
      az ápoló-gondozó személyzettel. 
     Feladatai: 

- Előkészíti, szervezi, vezeti a különböző munkaterápiás folyamatokat. 
- Felkutatja az intézményen kívüli munkalehetőségeket. 
- Rendszeres kapcsolatot tart a munkaügyi központtal. 
- Rendszeresen egyeztet a munkavezetővel az ellátottak munkaterápiás besorolásával 

kapcsolatban. 
- Rendszeresen ellenőrzi a munkavezetők munkaterápiával kapcsolatos 

dokumentációját. 
- A munkavezetővel közösen javaslatot tesz a munkaterápiában résztvevők 

munkajutalmának havi összegére. 
- Figyelemmel kíséri a rehabilitációs folyamat dokumentációját.  
- Terápiás szerződést köt a részleg ellátottjaival. 
- Előkészíti majd végzi az utógondozást. 
- Vezeti, felügyeli, segíti, és aktívan részt vesz a munkaterápiás folyamatokban. 
- Elkészíti a munkájáról szóló beszámolót. 
- Kapcsolatot tart a rehabilitálandó személy családjával, lakóhelye szociális 

irodájával. 
- Terápiás kiscsoportokat vezet. 
- Szervezi a sporttevékenységet és a szabadidő kulturált eltölthetőségének 

lehetőségeit. 
- Tanulmányozza a foglalkoztatással kapcsolatos publikációkat, szakirodalmat, 

szakmai anyagokat. 
- Vezeti a számára előírt dokumentációt. 
- Részt vesz az előírt szakmai képzésben, munkaértekezleteken, intézményi 

fórumokon. 
- Szoros együttműködésben dolgozik a rehabilitációs csoportvezetővel, a 

munkavezetőkkel, a szociális és mentálhigiénés munkatárssal. 
 
 
 
h. Szociális és mentálhigiénés munkatárs (szenvedélybeteg ápoló-gondozó részleg)     

Munkáját az intézmény igazgatójának irányításával végzi. 
         Feladatai: 

- Segíti az ellátottakat intézményi jogviszonyukkal kapcsolatos jogaik gyakorlásában 
és kötelezettségeik teljesítésében, az intézményen kívüli kapcsolataik ápolásában.  

- Részt vesz a részlege beutaltjainak előgondozásában. 
- Fogadja az új ellátottakat, segíti őket a házirend megismerésében és megtartásában. 
- Folyamatos segítséget nyújt az ellátottak intézményen kívüli kapcsolatainak 

ápolásában. 
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- Kapcsolatot tart a gondnokokkal és hozzátartozókkal.  
- Segíti az ellátottak hivatalos ügyeinek intézését. 
- Végzi az arra rászorult ellátottak részére való bevásárlást.  
- Egyéni beszélgetéseket végez,- felismeri a krízishelyzetet – melyről jelzést tesz a 

szakmai munkacsoportnak. 
- Részt vesz az egyéni gondozási, szükség esetén ápolási tervek készítésében. 
- Az ellátott számára napi foglalkoztatási programot készít.  
- Egészségnevelési munkát végez: a további romlás megakadályozása érdekében 

rávezeti az ellátottat az egészségesebb életvitelre. 
- Vezeti a számára előírt dokumentációkat. 
- Részt vesz a csoport által szervezett programokon, segítséget nyújt az ellátottak 

foglalkoztatásában és abban tevékenyen részt vesz. 
- Intézi az intézményben elhunyt ellátottak végtisztesség megadásához szükséges 

ügyintézési feladatokat. 
- Szoros együttműködésben dolgozik a foglalkoztatás szervezővel, mentálhigiénés 

munkatárssal, ápoló-gondozó személyzettel és a gazdasági vezetővel. 
 
 
i. Szociális és mentálhigiénés munkatárs (rehabilitációs részleg) 
     Közvetlen felettese a rehabilitációs csoportvezető 
        Feladatai: 

- Segíti az ellátottakat intézményi jogviszonyukkal kapcsolatos jogaik gyakorlásában. 
- Végzi a pszichés gondozást. 
- Különös figyelmet szentel az esetleges krízis helyzetek, és veszélyeztető helyzetek 

kialakulásának, ezzel kapcsolatban jelzést tesz a szakmai munkacsoportnak, és maga 
is részt vesz a konfliktus, illetve probléma megoldásában. 

- Közreműködik a heti, havi munkaterv elkészítésében. 
- A munkacsoport tagjaként javaslatot tesz az egyes ellátottak munkaterápiás 

foglalkoztatásának formájára. 
Feladata az ellátottak családi kapcsolatainak segítése, figyelemmel kísérése. 
- Kapcsolatot tart az ellátottak volt lakóhelye szerinti illetékes önkormányzattal. 
- Segíti az ellátottak közötti társas kapcsolatokat. 
- Részt vesz a kulturális, valamint hagyományokon alapuló rendezvények 

szervezésében, lebonyolításában.  
- Feladata a dolgozók mentálhigiénés segítése. 
- Egészségnevelési munkát végez: a rehabilitációja érdekében rávezeti az ellátottat az 

egészségesebb életvitelre. 
- Vezeti a számára előírt dokumentációt. 
- Részt vesz az ellátottak egyéni rehabilitációs tervének szükség szerint egyéni 

gondozási, illetve ápolási tervének kidolgozásában, és munkája során segíti azt. 
- Részt vesz a csoport által szervezett programokon, segítséget nyújt az ellátottak 

foglalkoztatásában és abban tevékenyen részt vesz. 
- Szoros együttműködésben dolgozik az intézmény vezetőápolóval, 

foglalkozásszervezővel, a munkavezetővel és az ápoló-gondozó személyzettel. 
 
j. Munkavezető 
  Közvetlen felettese a rehabilitációs csoportvezető. 
    Feladata: 

- A különböző típusú munkaterápiás csoportok felügyelete- vezetése. 
- Előkészíti, szervezi és vezeti a különböző munkaterápiás feladatokat. 
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- Figyelemmel kíséri az ellátottak pszichés és egészségi állapotát és állapotuknak 
megfelelő munkacsoportba sorolja őket. 

- Vezeti a munkaterápiás tevékenységeket, az ellátott dokumentációjában jelzi a 
pszichés és fizikai állapot változásokat. 

- Munkája során nagy figyelmet fordít az egyéni bánásmódra és az ellátott egyéni 
terápiás szerződését közvetve végzi a rehabilitációs feladatot.  

- Vezeti a munkaterápiával kapcsolatos dokumentációt. 
- Javaslatot tesz a rehabilitációs munkában részt vevő ellátottak jutalmára. 
- Munkája során szakszerűen alkalmazza a rehabilitáció alapelveit, módszertani 

ismereteit.  
- Anyagilag felelős a foglalkoztatáshoz szükséges eszközökért és anyagokért (leltári 

felelősség), azok rendeltetésszerű használatáért, karbantartásáért (javíttatásáról 
gondoskodik), a fogyóeszközök illetve anyagok elszámolásáért. 

- Részt vesz a személyzeti és a terápiás csoportokon. 
- Részt vesz a terápiás és rehabilitációs tervek kialakításában  
- Munkája során együttműködik a szociális- mentálhigiénés munkatárssal a 

foglalkoztatás szervezővel, a gazdasági vezetővel és az ápoló-gondozó 
személyzettel. 

- Tanulmányozza a foglalkoztatással kapcsolatos publikációkat, szakmai anyagokat, 
részt vesz az előírt szakmai képzéseken, munkaértekezleteken és az intézményi 
fórumokon.  

 
 
k. Szociális gondozó-ápoló (Szenvedélybetegek ápoló-gondozó részlege) 
        Feladatait önállóan az intézményvezető ápoló és részlegvezető ápoló irányításával végzi. 
        Ellátja a reá háruló gondozási munkát, ezen belül feladata: 

- A kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele. 
- Az élelmezéssel kapcsolatos gondozási feladatok ellátása.  
- Az ellátottak megfelelő ruházatának figyelemmel kísérése, valamint ágynemű csere. 
- Az ellátottak testi ápolása. 
- Az orvos által rendelt terápiás kezelések és szakápolási munkák elvégzése. 
- Az ellátottak megfigyelése, az észlelt változások jelzése, regisztrálása. 
- Az egyéni gondozási tervek, ápolási tervek folyamatos vezetése. 
- Az egyéni és csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken való aktív részvétel, ezen 

feladatait  a mentálhigiénés illetve foglalkoztató nővérrel együttműködésben végzi. 
- Részvétel a csoportos megbeszéléseken, foglalkozásokon, intézményi fórumokon. 
- Helyettese eseti jelölés alapján a részlegvezető által meghatározott. 

  l. Szociális gondozó- ápoló (Rehabilitációs részleg) 
   Feladatait önállóan az intézményvezető ápoló és részlegvezető ápoló irányításával végzi. 

          Ellátja a reá háruló gondozási munkát, ezen belül feladata: 
- Az élelmezéssel kapcsolatos gondozási feladatok ellátása. 
- Az orvos megbízása alapján gyógyszerelés, injekciózás és egyéb kezelések 

elvégzése. 
- Szükség esetén betegápolási feladatok ellátása.  
- Orvosi vizsgálatok előkészítése. 
- Járóbeteg orvosi vizsgálatra való kísérése. 
- Elhalálozás esetén a halott körüli teendők ellátása. 
- Az ellátottak személyi higiénéjének rendszeres ellenőrzése. 
- Szükség szerinti segítése (fürdés, hajmosás, körömápolás, szájhigiéné). 
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- Az ellátottak ruházatának, ruhás szekrényének, éjjeli szekrényének heti két 
alkalommal történő átnézése, rendben tartásának segítése. 

- Az ellátotti szobák rendjének, tisztaságának, szellőztetettségének napi ellenőrzése. 
- A részleg higiénéjének felügyelete, a mellékhelységek tisztaságának ellenőrzése. 
- Figyelemmel kíséri az ellátottak napközbeni tevékenységét, tartózkodási helyüket 

nyilvántartja.  
- Az átadófüzetben jelzi a munkaterápia felelőseit, résztvevőit. 
- Felügyel a részleg rendjére, rendzavarás esetén intézkedik annak megszüntetéséről. 
- Rendkívüli eseményt azonnal jelzi az igazgatónak és az intézményvezető ápolónak.  
- Az esetleges veszélyeztető állapot fellépését azonnal jelzi a háziorvosnak és annak 

utasítása szerint jár el.  
- Vezeti az egyéni rehabilitációs terv ráeső részfeladatait. 
- Részt vesz a havonta tartott nagytakarítási munkálatokban. 
- Részt vesz a részlegen működő terápiás csoportokon. 
- Aktívan segíti a részlegen folyó munkaterápiát. 
- A részleg berendezési tárgyait köteles megóvni, a hibaelhárítás érdekében a 

szükséges intézkedést megtenni. 
- Részt vesz a csoportos megbeszéléseken, intézményi fórumokon. 
- Helyettese eseti jelölés alapján a részlegvezetője által meghatározott. 

 
9. Az intézmény gazdasági-műszaki részlegének nem vezető beosztású 

munkakörei 
 

a. Számviteli ügyintéző  
Közvetlen felettese az intézmény gazdasági vezetője. 
Az ellátotti pénz tekintetében az intézmény igazgatója. 
Feladatai: 
- Végzi az ellátottak készpénzének és betétjeinek kezelését, az ellátotti pénzkezelési 

szabályzat szerint. 
- A gondnokság alá helyezett ellátottak gondnokaival pénzügyi tekintetben rendszeres 

kapcsolatot tart. 
- Intézi az ellátottak takarékoskodással és elő-takarékossággal kapcsolatos ügyeit. 
- Számítógépen végzi a munkabérek könyvelését. 
- Számítógépen vezeti a főkönyvi könyvelést. 
- Nyilvántartja az ellátottak adatait. 
- Részt vesz az ellátottakkal kapcsolatos csoportos megbeszéléseken és a heti 

nagycsoportokon.  
Helyettese: az anyag és eszközgazdálkodó  

 
b. Pénztáros 

Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. 
- A pénztári szabályzatnak megfelelően kezeli a házipénztárt. 
- Gondoskodik a készpénz ellátmányról. 
- Számla, számlát helyettesítő okmány alapján teljesíti a kifizetéseket. 
- Bevételezi az étkezési, gondozási díjakat és egyéb befizetéseket. 
- Nyilvántartást vezet a felvett illetményelőlegekről, készpénz ellátmányokról. 
- Nyilvántartást vezet a munkabér előlegekről. 
- Részt vesz a leltározásban, selejtezésben, annak értékelésében. 
- Beérkező számlák felvezetése – átutalások előkészítése. 
Helyettese: eseti megjelölés alapján a gazdasági vezető által meghatározott. 
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c. Anyag és eszközgazdálkodó 

Közvetlen felettese a gazdasági vezető. 
Feladatai: 
- Kiemelt figyelmet fordít az épület fűtésére, a folyamatos víz és melegvíz ellátásra, a 

konyha és a mosoda zavartalan működésére (intézkedik a meghibásodások 
elhárításáról). 

- Gondoskodik a műszerek, gépkocsik, berendezések és az épületek üzemeltetéséről, 
karbantartásáról, javításáról. 

- Elkészíti a műszaki részlegen dolgozók munkabeosztását. 
- Gondoskodik az eszközbeszerzésről és nyilvántartásáról, munkaruha ellátásról, és 

nyilvántartásáról. 
- Végzi a leltározást és a selejtezést. 
- Közreműködik a munkaterületeket érintő munkaprogramok, szabályzatok 

elkészítésében. 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályok betartását, 

intézkedik a hiányosságok megszüntetése érdekében. 
- A karbantartókkal egyezteti a munkák sorrendjét, munkarendjét. 
Helyettese: eseti megjelölés alapján a gazdasági vezető által meghatározott. 

 
 

d. Karbantartó – gépkocsivezető 
Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. 
Feladatai: 
- Jelzi az intézmény területén történt meghibásodásokat, elvégzi a kisebb 

karbantartási munkákat. 
- Felügyeli a gázkazánokat, gondoskodik az épület fűtéséről, a megfelelő hőfokú 

meleg víz biztosításáról.  
- A személyszállító gépkocsi vezetésével mindenkori megbízott karbantartó, 

gondoskodik a gépkocsi üzemképes állapotának biztosításáról, karbantartásáról, 
menetlevél vezetéséről, üzemanyag elszámolásáról. 

- Megbízás alapján elvégzi az intézmény számára szükséges beszerzéseket. 
- Meghatározott idejű gépkocsi járatokkal biztosítja a dolgozók munkába, illetve 

otthonukba szállítását, szükség esetén az intézmény ellátottainak szakorvosi illetve 
kórházba szállítását. 

 
 

e. Élelmezésvezető 
Közvetlen felettese a gazdasági vezető 
Felelős az ellátottak korának és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő, 
változatos étrend összeállításáért, az étel minőségéért és időbeni kiszolgálásáért. 
Feladatai: 
- Meghatározza az élelmezési csoport feladatait, irányítja azok végrehajtását. 
- Összeállítja az étrendet, gondoskodik az élelmezési nyersanyagok beszerzéséről, 

rendelkezésre állásáról. 
- Gondoskodik a közegészségügyi szabályok betartásáról.  
- Megköveteli és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását.  
- Rendszeresen ellenőrzi az élelmezésben felhasznált anyagok és kész ételek 

minősségét, a tárolásra és melegítésre vonatkozó előírások betartását. 
- Gondoskodik a higiénés szabályok betartásáról. 
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- Gondoskodik az élelmezési nyersanyagnorma betartásáról, javaslatot tesz annak 
összegére. 

- Figyelemmel kíséri az étkezés módját, gondoskodik a raktárkészletek szabályos 
kezeléséről. 

Helyettesítés: eseti jelölés alapján a gazdasági vezető által meghatározott 
 

f. Főszakács 
Munkáját az élelmezésvezető irányításával végzi. 
Feladatai: 
- Irányítja és ellenőrzi a konyhaüzem területén folyó munkálatokat. 
- Részt vesz a heti étlapszerkesztésben. 
- Az étlapnak megfelelő napi anyagszükséglet vételezés az élelmezési raktárból. 
- A napi anyagkiszabatot aláírja. 
- Megfőzi az ételt, főzés közben ízlel, kóstolás nélkül ételt nem szolgáltat ki. 
- Ételminta vétele és szakszerű tárolása. 
- A napi létszámjelentésnek megfelelő adagolás. 
- Ételhordóba történő adagolás. 
- Ellenőrzi a szakács és a konyhalányok tevékenységét. 
- Felügyeli a konyhaüzem dolgozóinak védőruha használatát és személyi higiénéjét. 
- Figyelemmel kíséri a konyhaüzem berendezési és felszerelési tárgyainak állapotát, 

és az élelmezésvezetőnek jelzi. 
- Felügyeli a helységek és berendezések tisztaságát. 
- Gondoskodik a konyhai hulladék előírás szerinti gyűjtéséről. 
- A nyári befőzési munkákat szervezi, végzi és ellenőrzi. 
- A sertésvágásból eredő konyhai tennivalókat végzi és ellenőrzi. 
- Elvégez minden olyan feladatot, amelyet a munkahelyi vezetője rábíz. 
Helyettesítés: eseti megjelölés alapján az élelmezésvezető által meghatározott.  
 

g. Szakács 
Munkáját közvetlenül a főszakács irányítja. 
Feladatai: 
- Az étlap alapján a főszakács távolléte esetén a napi anyagkiszabat 

élelmiszerraktárból való vételezése. 
- A napi anyagkiszabat aláírása. 
- Az étlapnak megfelelő étel elkészítése, kóstolása. 
- Az ételminta szakszerű eltevése. 
- A közegészségügyi előírások betartása. 
- Figyelemmel kíséri a konyha gépeinek, tárgyainak, eszközeinek az állapotát, 

meghibásodás esetén ezt jelzi az élelmezésvezetőnek. 
- A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartja. 
- Ellátja mindazon feladatokat amivel felettese megbízza. 
Helyettesítés: eseti megjelölés alapján az élelmezésvezető által meghatározott. 

 
h. Konyhalány 

Munkáját közvetlenül a főszakács irányítja 
Feladatai: 
- A konyhaüzem területén a főzéshez szükséges nyersanyagok előkészítése. 
- A közegészségügyi előírásoknak megfelelő mosogatás elvégzése. 
- A befőzésben való közreműködés  
- Sertésvágás után a vágóhelység takarítása. 
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- Konyhai hulladékok előírás szerinti gyűjtése. 
- Konyhai gépek, berendezések rendszeres és folyamatos takarítása, meghibásodás 

esetén jelzés az élelmezésvezetőnek. 
- A konyhaüzem takarítása  
- A reggeli, a vacsora elkészítése és a napi létszámjelentés alapján az adagolás 

elvégzése. 
- A munkavédelemi és tűzvédelemi előírások betartása. 
- Elvégez minden olyan munkát, amellyel a főszakács illetve a műszakvezető szakács 

megbízza. 
Helyettesítés: eseti megjelölés alapján az élelmezésvezető által meghatározott. 

j. Takarítónő  
Munkáját az intézményvezető ápoló irányításával végzi. 
Feladatai: 
- Tisztántartja a lakószobákat, mellékhelységeket, ebédlőket, társalgókat, folyosókat, 

irodahelységeket, személyzeti helységeket. 
- A padozatot naponta pormentésíti és felmossa. 
- A bútorzatot, ajtókat, ablakokat letörölgeti.  
- A folyosókat, mellékhelységeket naponta felmossa. 
- A lakószobákban lévő szőnyegeket portalanítja és a padozatot rendszeresen 

felmossa. 
- A mosdókagylókat, WC-ket naponta fertőtleníti. 
- Betartja a munkavédelmi előírásokat. 
- A takarításhoz szükséges anyagokat vételezi. 
- Ha az intézmény érdeke úgy kívánja, bármely részlegen foglalkoztatható, 

átcsoportosítható. 
Helyettesítés: eseti jelölés alapján az intézményvezető ápoló által meghatározott.      

k. Mosónő 
Munkáját az intézményvezető ápoló irányítja. 
Feladatai: 
- A szakmai részlegek által leadott szennyes ruha átvétele. 
- A tiszta ruha átadása a részlegeknek. 
- A mosodai gépek előírás szerinti használata, meghibásodás esetén annak bejelentése 

a felettesének. 
- Az ellátottak ruháinak átvétele, kimosása, vasalása, és annak szétosztása. 
- Az intézmény ellátottainak ruházatának javítása. 
- Az intézmény textíliáinak, védőruháinak karbantartása. 
- Ha az intézmény érdeke úgy kívánja bármely részlegen foglalkoztatható, 

átcsoportosítható. 
Helyettesítés: eseti jelölés alapján az intézményvezető ápoló által meghatározott. 

  
l. Éjjeliőr 

Munkáját a gazdasági vezető irányításával végzi. 
Feladatai: 

- Munkaidejében egyóránként bejárja az intézmény területét, ellenőrzi a lakó és 
gazdasági épületeket, nyári időszakban a konyhakertet is. 

- Rendellenesség, szabálytalanság észlelése esetén gondoskodik annak 
megszüntetéséről. 

- Amennyiben a megszüntetésre hathatos intézkedést nem tud tenni, úgy azonnal 
értesíti a gazdasági vezetőt, szükség esetén az intézmény vezetőjét. 
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- Társadalmi tulajdon illetve az ellátottak személyes tulajdonának vétkes megsértése 
esetén (betörés, lopás) azonnal értesíti a rendőrséget és az intézmény vezetőjét. 

- Tűz esetén haladéktalanul gondoskodik annak megszüntetéséről és értesíti a 
tűzoltóságot és feletteseit. 

- Minden rendkívüli esemény esetén azonnal értesíti az intézmény vezetőjét. 
- Napi munkaidejéről ellenőrzési naplót vezet, amit minden hó végén lead a közvetlen 

felettesének. 
- Közreműködik az intézmény rendjének éjszakai fenntartásában. 
- Szükség esetén segíti az ápolókat a munkájukban. 
- Gondoskodik az esti kapuzárás és a reggeli kapunyitásról. 
- Munkaidejében segít az intézet házirendjének betarttatásában.  
 
 

10.   Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek.  
 
 

Az intézmény működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és 
állandó fejlesztése. Nélkülözhetetlen az ellátottak és dolgozók rendszeres tájékoztatása 
az intézmény működéséről, az eredményekről, a hiányosságokról, az etikai helyzetről. 
Szükséges kikérni a véleményüket az intézmény működését érintő fontosabb döntések 
előtt. 
Mindezek érvényesülése érdekében megfelelő kereteket, feltételeket kell biztosítani az 
ellátottakkal és dolgozókkal való tanácskozáshoz. 

  
 

  Ennek alapvető formái:  
1. Összdolgozói munkaértekezlet. 
2. Részlegvezetői értekezlet. 
3. Csoport értekezlet. 
4. Lakógyűlés. 
5. Érdekképviseleti fórum. 

 
 
1./ Összdolgozói munkaértekezlet 
 

- A közvetlen demokrácia érvényesülése érdekében az intézmény igazgatója szükség 
szerint, de legalább évente egyszer, az illetékes szakszervezeti szerv 
közreműködésével munkaértekezletet tart. 

- Az értekezletet az intézmény igazgatója hívja össze és vezeti. 
- Az értekezletre meg kell hívni az otthon valamennyi dolgozóját, valamint a Tolna 

Megyei Önkormányzat képviselőjét. 
- Az értekezlet az intézmény vezetőjének beszámolója alapján megtárgyalja: 

a. az eltel időszakban végzett munkát, 
b. az etikai helyzetet, 
c. a következő időszak feladatait. 

- Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, és azt az intézmény irattárában meg kell 
őrizni. 

- Azon kérdést, amelyre az intézmény vezetője a munkaértekezleten nem adott 
választ, azt 8 napon belül köteles írásban igazolni. 
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2./ Részlegvezetői értekezlet 
 

A részlegvezetői értekezleten a részlegek beszámolnak: 
- a csoportok munkájáról, 
- a csoportok közötti együttműködésről, munkamegosztásról, 
- a munkafegyelem, munkahelyi légkör alakulásáról, 
- a részlegek előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módszerek technikák 

bevezetéséről, eredményéről. 
A részlegvezetői értekezlet az igazgató szükség szerint, de legalább havonta hívja össze. 
Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni. 

 
 
3./ Csoportértekezlet 
 

A csoportértekezlet az intézmény szervezeti tagolódásának megfelelően szakmai, 
gazdasági egységek, csoportok önálló értekezleteként kell megtartani. 

   Az értekezlet megtárgyalja: 
- a csoportnak az eltelt időszakban végzett munkáját, az észlelt hiányosságokat és 

azok megszűnésének módját, 
- a munkafegyelmet, az etikai helyzetet, 
- a csoport előtt álló feladatokat, 
- a dolgozók javaslatait. 
Az értekezletet a részlegvezető szükség szerint, de legalább negyedévente hívja össze. 
Az értekezleten a csoport valamennyi dolgozójának kötelessége részt venni. (Az 
értekezleten lehetőség szerint az intézmény vezetője is részt vesz) Az értekezletről 
emlékeztetőt kell készíteni és azt meg kell őrizni. 

 
 
4./ Lakógyűlés 
 

Az intézmény vezetője évente két alkalommal, illetve szükség szerint a ellátottak 
részére lakógyűlést hív össze. 
A lakógyűlésen az intézmény vezetője ismerteti azokat a szabályokat, amelyek a 
ellátottakkal kapcsolatosak. 
A lakógyűlésen tájékoztatni kell az ellátottakat az intézmény életéről, eseményeiről, 
céljairól. 
Lehetővé kell tenni, hogy a ellátottak véleményüket, javaslataikat elmondhassák. 
A lakógyűlésre a gondozási egység összes ellátottját meg kell hívni. 
Az intézmény igazgatója a lakógyűlésen felvetett és meg nem válaszolt kérdésekre 
nyolc napon belül köteles írásban választ adni. 
A lakógyűlésről emlékeztetőt, feljegyzést kell készíteni. 
 

5/. Érdekképviseleti Fórum 
Az érdekképviseleti Fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel 
jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, 
mely a házi rendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. 
Az érdekképviseleti Fórum megalakítását és működését az intézményben biztosítani 
kell. 
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A Fórum dönt a beutalt vagy hozzátartozója által eléterjesztett intézményi panaszokról, 
intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartó Tolna Megyei Önkormányzatnál, a Tolna 
Megyei Közigazgatási Hivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

 
A Fórum tagjai: 

1 fő a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal képviseletében 
2 fő intézményi ellátott 
1 fő ellátottak hozzátartozója illetve törvényes képviselője 
1 fő intézményi dolgozó 

 
Az elnök 30 napon belül köteles értesíteni a panasztevőt a kivizsgálás eredményéről a 
panasz tárgyával kapcsolatos Fórum által javasolt intézkedésről. 
Az érdekképviseleti Fórum  

- Előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, 
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a 
szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet az ellátottak részére 
készült tájékoztatókat. 

- Megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide értve a jogviszony 
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – 
és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. 

- Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az 
ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban.  

- Az érdekképviseleti Fórum működésének és választásának részletes szabályait 
külön szabályzat illetve a házirend tartalmazza. 
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IV. FEJEZET 
 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 
 

 
11./ Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
 

a.) A munkaviszony létrejötte 
 
Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor határozott vagy határozatlan 
kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen 
feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 

 
b.) A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok 

megőrzése 
 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott 
érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban 
leírtak szerint történik. 
 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az 
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen 
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, 
vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az 
arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításának, 
valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 
 
Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem 
áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali 
titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit 
sértené. 
 
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

- Személyi adatok 
- Nyilvántartások 
- Az orvosi leletek 

 
     A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi  
     dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg   
     annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
 
 
c.) Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
 

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény 
dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 
 
A televízió, a rádió ás az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 
nyilatkozatnak minősül. 
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A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 
 
- Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 
- Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 

udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért 
és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 

- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és 
érdekeire. 

- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében 
zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan 
kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a 
közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a 
részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 
d.) A munkaidő beosztása 

 
A Csilla Otthon folyamatosan működő intézmény. 
Valamennyi dolgozó munkaideje heti 40 óra. 
 
Az egyes csoportok, részlegek munkarendjét az alábbiak szerint határozom meg: 
 
Az intézmény három vezető beosztású dolgozója munkaideje beosztását, illetve 
felhasználását maga határozza meg. 
 
Az intézmény ápolói és gondozói folyamatos munkarendben, három műszakban 
dolgoznak. Beosztásuk havi munkaidőkeretben történik, figyelembe véve a 
közlekedési sajátosságokat. Az éjszakai műszak 18-6., a nappali műszakban a 
dolgozók rugalmasan kerülnek beosztásra. 
 
Takarítók munkarendje egy műszakos (6.30-14.30) munkavégzés hétvégén is történik. 
 
Mosónők munkarendje egy műszakos ( 8-16), szombati munkavégzéssel. 
 
Rehabilitációs csoport egy műszakos munkarendben szombati munkavégzéssel 
dolgozik (8-16). 
 
Az irodai dolgozók egy műszakos munkarendben dolgoznak (8-16) 
 
Gazdasági munkás, szakmunkások egy műszakos munkarendben dolgoznak (6.30-
14.30. 
 
Éjjeliőrök éves munkaidőkeretben dolgoznak (ált. 20.30-6). 
 
A konyhaüzemben a munkaidő nyári időszakban 6-18. A téli időszakban 6-17 óráig 
tart. A dolgozók havi munkaidőkeretben dolgoznak, havi beosztás alapján. 
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e.) Szabadság  
 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi 
vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság 
engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult, egyéb esetekben 
a közvetlen munkahelyi vezető. 
 
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak, jogállásáról 
szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell 
megállapítani. A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell 
vezetni. 
 
Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a saját részlegek 
vonatkozásában az intézményvezető ápoló, a gazdasági vezető és a rehabilitációs 
csoportvezető a felelős. 
 

f.) Az intézménynél munkaviszonyban álló dolgozók díjazása 
 

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban kell 
rögzíteni. Ennek részletes szabályait a Kollektív Szerződés tartalmazza. 
 

12./ Kártérítési kötelezettség 
 
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével 
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a 
munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 

 
 A kártérítés mértékét az intézmény Kollektív Szerződése tartalmazza. 
 

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban 
bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ 
vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 

 
A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb 
értéktárgy tekintetében. 
 
Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a 
megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük 
arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van 
helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve 172-173 §-a az 
irányadó. 

 
13./ Anyagi felelősség 

 
Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán 
bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén 
vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 
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A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű, és értékű 
használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, 
illetve vihet ki onnan. (pl.: írógép, számítógép, stb.) 

  
Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. megóvásáért. 

 
 

14./  A kapcsolattartás rendje 
 

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 
egymással szoros kapcsolatot tartanak. 

  
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik 
másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően 
egyeztetési kötelezettségük van. 

 
15./  Az intézmény ügyiratkezelése 

 
 Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. 
  
 Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. 

Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell 
végezni. 

 
16./ A kiadományozás rendje 

 
 Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza. 
  
 A kiadmányozás rendjének szabályait !!!!!!!!!! 
 

17./  Bélyegzők használata, kezelése 
 

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 
lemondást jelent. 
  
Az intézmény bélyegzőit az intézmény gazdasági vezetője köteles naprakész állapotban 
nyilvántartani. 
 
 
 
Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 
 
- intézményvezető, 
- intézményvezető ápoló, 
- gazdasági vezető, 
- pénzügyi és számviteli ügyintéző, 
- pénztáros, 
- gépkocsi vezető, 
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- anyag és eszközgazdálkodó, 
- élelmezésvezető. 
Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért. A cégbélyegzők 
beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri 
leltározásáról az intézmény gazdasági vezetője gondoskodik, illetve a bélyegző 
elvesztése esetén az előírások szerint jár el. 

 
18./ Az intézmény gazdálkodásának rendje 

 
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, 
végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő 
feladatok, hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek 
figyelembevételével – az intézmény vezetőjének feladata. 
 
A gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrend-ben meghatározott módon kell végezni. 
 
a.) A gazdálkodás vitelét elősegítő szabályzatok 

- Számlarend, 
- Számviteli politika, 
- Eszközök és források értékelési szabályzata, 
- Bizonylati szabályzat, 
- Belső ellenőrzési szabályzat, 
- Ügyrend, 
- Pénzkezelési szabályzat, 
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, 

 
b.) Bankszámlák feletti rendelkezés 
 
A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az intézményvezető jelöli 
ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírás-
bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a gazdasági vezető köteles őrizni. 
 
c.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 
 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az 
intézménynél az intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a 
gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó ügyrendben kell meghatározni. 
 
19./  Belső ellenőrzés 

 
Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 
intézmény vezetője a felelős. 
 
A belső ellenőrzés feladatköre magába foglalja az intézményben folyó 

- szakmai tevékenységgel összefüggő és 
- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos 

ellenőrzési feladatokat. 
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A szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv az 
intézményi munkaterv melléklete. 
Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 
 
- az ellenőrzés formáját, 
- az ellenőrzési területeket, 
- az ellenőrzés főbb szempontjait, 
- az ellenőrzött időszak meghatározását, 
- az ellenőrzést végző(k) megnevezését, 
- az ellenőrzés befejezésének időpontját, 
- az ellenőrzés tapasztalatai értékelésének időpontját és módját. 
 
A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési szabályzat-ban foglaltak szerint kell 
megszervezni és elvégezni. 
 
Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékei és azok alapján 
a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. 
 
Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, 
valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője 
tájékoztatja. 

 
20./  Adatkezelés 

 
1. Titoktartási kötelezettség 

Az intézmény valamennyi dolgozója munkakörére, beosztására tekintet nélkül 
köteles közalkalmazotti jogviszonya keretében tudomására jutott állami, szolgálati 
titkot a jogviszony tartama (fennállása) alatt, illetve megszűnése után is megőrizni. 
 

2. Nyilvántartás  
A személyes szociális gondozásban részesülő személyről az intézmény igazgatója 
nyilvántartást vezet. 
 
A nyilvántartás tartalmazza: 
a.) A jogosult (az ellátott) alapvető személyazonosító adatait, a jogosultság és a 

térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat. 
b.) Az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját. 
c.) A térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a 

követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat. 
 

3. Adatbiztonság  
Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá 
megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 
Az adatot védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 
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4. Az érintettek jogai és érvényesítésük: 
Az, akire a nyilvántartás adatot tartalmaz a személyre vonatkozó adatok 
tekintetében: 

- érvényesítheti a betekintési, a helyesbítési vagy törlés jogát, 
- az intézmény vezetőjétől kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak a 

közlését. 
Az érintettek tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény 
lehetővé teszi. 
 
5. Adattovábbítás 

A nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot 
megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható. 
Az adatok akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt 
megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve 
teljesülnek. 
 

6. Ha a törvény másként nem rendelkezik, a nyilvántartásból az ellátásra való 
jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre 
vonatkozó adatokat. 

 
7. Az 1993. Évi III. törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek a 

nyilvántartásban kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra 
szolgáltatnak. 

 
 

8. Értelmező rendelkezések: 
 

Személyes adat: Meghatározott természetes személlyel kapcsolatban hozható adat,  
     ha az adatból levonható az érintettekre vonatkozó következtetés. 

       Különleges adat: 
       Egészségi állapota, káros szenvedélyre, a szexuális életre valamint a büntetett 

      előéletre vonatkozó személyes adatok. 
- Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, káros 

szenvedélyre, valamint a megbetegedés ill. az elhalálozás körülményeire, a 
halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt ill. az 
egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 
származtatott adat. Továbbá az ezekkel kapcsolatba hozható az azokat 
befolyásoló minden nemű adat. 

- Személyazonosító adat: családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési 
hely és idő, a leánykori családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási hely, TAJ 
szám. 

- Gyógykezelés: Minden olyan tevékenység, amely az egészség- megőrzésére, a 
megbetegedések megelőzésére, korai felismerésére, megállapítására, 
gyógyítására, a megbetegedés következményeként kialakult állapotromlás 
szinten tartására vagy javítására, az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, 
ápolására, orvosi rehabilitációjára irányul. 

- Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására 
jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, 
nyilvántartás vagy bármilyen más adat. 
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- A betegellátó: a kezelést végző orvos, az eü. Szakdolgozó az érintett 
gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző személy. 

- Adatkezelő: a betegellátó, az intézményvezető. 
 
Adatkezelés: A személyes adatok felvételére és tárolására, feldolgozására, 

hasznosítása és további felhasználásuk megakadályozása. 
 
Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott, harmadik személy számára 

hozzáférhetővé teszik. 
 
Adatkezelő: Az adatkezelő tevékenységet végző vagy mással végeztető szerv vagy 

személy. 
 
Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

nem lehetséges. 
 
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 
 
9. E szabályozás célja annak biztosítása, hogy személy adatával mindenki maga 

rendelkezzen. 
 
 

21./ Az ápoló-gondozó személyzet magatartási szabályai és titoktartási  
kötelezettsége 

 
Az intézmény valamennyi dolgozójának és ellátott lakójának egymáshoz való viszonya 
a személyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést 
és ésszerű határokig a toleranciát. 
 

 
 

I. Általános elvárások 
 
 
1. A személyzet külső megjelenésére (öltözék), személyi higiénéjére fordítson kiemelt 

figyelmet. 
 
2. Az ápolást, gondozást végző személyzet legfontosabb személyiségjegyei: 

 
- jó megfigyelő-képesség, mely az ápolási-gondozási folyamat végre hajtásához 

elengedhetetlen, 
- szakismereten alapuló logikus gondolkodás, 
- pontosság (a feladatokat megfelelő módon és időben kell teljesíteni), 
- megbízhatóság, 
- együttműködési készség, 
- felelősség, 
- udvariasság, 
- tapintatosság, 
- pártatlanság, 
- empátia készség, 
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- önfegyelem, 
- pozitív hozzáállás 
 
 

3. Az ápoló- gondozó személyzet eredményes munkájának feltétele a saját egészsége. 
Kötelező az időszakos foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatokon való 
részvétel. 

 
 

Fertőző betegségben szenvedő munkatárs az intézményben nem tartózkodhat, 
munkát nem végezhet. 
A lelki egészség megőrzése nélkülözhetetlen. Fáradtan, kimerülten nem lehet 
megfelelően ápolni, gondozni. 
 

 
 

II. Szakmai követelmények 
 
 
1. Az ápoló-gondozó személyzet munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az 

intézmény munkarendje szabályzatai és a szakmai általános elvei szerint köteles 
végezni. 

 
2. Egészségügyi tevékenységet (az egészségügyről szóló 1997. Évi CLIV. Törvény 

110§ alapján) csak adott tevékenység folytatására jogosító szakképesítéssel 
rendelkező személy végezhet. 

 
 

3. Sürgős szükség esetén az egészségügyi képesítéssel rendelkező dolgozó – időponttól 
és helytől függetlenül – az adott körülmények között tőle elvárt módon és a 
rendelkezésre álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt 
nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi. Kétség esetén a 
sürgős szükség fennállását vélelmezni kell (1997. Évi CLIV. Törvény 125 §.) 

 
 

4. Az ápolás-gondozás során az ellátott korának, egészségi és pszichés állapotának 
(fogyatékosságának) megfelelő ellátást „csak” indokolt mértékű segítséget kell 
nyújtani. Alapkövetelmény, hogy a ápoló személyzet az ellátottakat név szerint 
ismerje, kívánságuk szerint szólítsa. 

 
 

5. Az ápoló-gondozó személyzet az intézmény ellátási kötelezettségeire tekintettel, a 
folyamatos ellátás érdekében – a munkáltató rendelkezése szerint (a Munka 
törvénykönyve, illetve a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben 
foglaltakkal összhangban) rendkívüli munkaidőben is köteles munkaköri 
feladatainak ellátására. 
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6. Az ápoló-gondozó személyzet munkaközben adódó szabadidejét köteles az 
ellátottak körében tölteni. Olyan helyiségekben, ahol ellátottak tartózkodnak (a 
dohányzásra kijelölt helyiségek kivételével) dohányozni tilos. 

 
 
 
 

III. Tájékoztatási kötelezettség 
 
 
1. Az ápoló-gondozó személyzet köteles előírás szerint tájékoztatni az ellátottak 

állapotának változásáról az intézményvezető ápolóját, illetve orvosát/szakorvosát. 
 
2. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. Évi III. törvény 106 §-ban 

meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek a szabályzatokban, illetve munkaköri 
leírásban foglaltak szerint kell eleget tenni. 

 
 

3. Egészségi állapotáról maga az ellátott, valamint hozzátartozója / gondnoka jogosult 
tájékoztatást kérni. Az ápoló-gondozó személyzet csak általánosságban adhat 
felvilágosítást (hangulat, aktvitás, alvás, étvágy, általános közérzet, várható 
gyógykezelés, vizsgálat), egyéb kérdésekben az érdeklődőt az orvoshoz kell 
irányítani. A cselekvőképes ellátott hozzátartozóinak tájékoztatására vonatkozó 
nyilatkozatát tiszteletben kell tartani. 

 
 

4. Az ellátott halála bekövetkezésének hírét csak előírt módon (általában 
meghatározott szövegű távirat formájában), az arra jogosított személy közölheti. Az 
elhunyt ellátott hozzátartozóival való találkozás során a személyzet minden tagja 
köteles a helyzetnek megfelelő komolysággal és tapintattal viselkedni. 

 
 

 
IV. Etikai kérdések 

 
 
1. Az intézmény dolgozója tevékenységét csak az ellátottak és munkatársai 

személyhez fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő 
figyelembevételével végezheti. 

 
2. A személyzet, ápoló-gondozó tevékenysége során az ellátott személyes szabadságát 

és szeméremérzetét köteles tiszteletben tartani. Az ellátott személyes szabadsága – 
fizikai, kémiai, biológiai szerekkel és pszichikai módszerekkel csak az egészségügyi 
törvényben (1997. Évi CLIV. Tv. 10 § (3-5). Bekezdésben) meghatározottak szerinti 
mértékben és módon korlátozható. 

 
 

3. Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem az 
ellátottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti. 
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4. Az intézmény dolgozója az intézmény ellátottjaival szexuális érintkezést, 

kapcsolatot nem kezdeményezhet, és nem tarthat fönn. 
 
 

5. Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért, 
mulasztásért felelősséggel tartozik. 

 
 

6. Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az 
intézmény ellátottjával tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás 
időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem köthet. 

 
 

7. Az intézmény dolgozója munkájáért az ellátottól pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem 
követelhet, nem fogadhat el. 

 
 

 
V. Titoktartási kötelezettség 

 
1. Az intézmény dolgozóját az ellátottak és hozzátartozói egészségi állapotával, 

családi-, vagyoni és egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény 
vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, 
függetlenül attól, hogy az információkat milyen módon ismerte meg. 

 
2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett 

cselekvőképes ellátott felmentést adott, vagy ha jogszabály adatszolgáltatási 
kötelezettséget ír elő. 
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V. FEJEZET 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 
 
 
22./ Az SZMSZ hatálybalépése 
 
 
 
Ez a szabályzat a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba és a Tolna Megyei 
Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona –Alsótengelic valamennyi dolgozójára 
nézve kötelező. 

 
 
 Az SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti ………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………….szabályzat
. 
 
  
 
 Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője  

gondoskodik. 
 
 
 
 

 
Dr. Sudár Gézáné 

 


