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Tájékoztatás az SAP rendszer felhasználói támogatásáról 

 

1. Az SAP Gazdálkodási rendszer felhasználói támogatása  
 

1.1 Az Egyetem részéről informatikai támogatást nyújtó szervezet 

 

Szervezet neve: az Informatikai Igazgatósághoz tartozó Alkalmazás Üzemeltetési 

Osztály, Gazdasági Informatika (továbbiakban: GINFO) 

Vezetője: Gosztonyi Gábor, elérhetőségei: 

     Mob.: 06.20-825-9764 

     Tel.: 459-1500/55058 

     E-mail: gosztonyi.gabor@semmelweis-univ.hu 

             sapadmin@semmelweis-univ.hu 

 

 

1.11 SAP rendszer rendszergazdái az GINFO-n  

 Feladatuk: 

o támogatás a Gazdasági Főigazgatóság igazgatóságai, HR Igazgatóság 

kulcsfelhasználói részére 

o támogatás az Egyetem szervezeti egységei gazdasági apparátusának  

(végfelhasználói) részére 

o a felső vezetők és felügyeleti szervek részére adatszolgáltatás biztosítása 

o együttműködés az Egyetemre kihelyezett T-Systems Mo. Zrt.  Support 

(továbbiakban: TSM) munkatársaival 

o együttműködés az osztály üzemeltetőivel 

o rendszerműködési hibák bejelentése, illetve közreműködés, a hiba 

behatárolásában, elhárításában 

o oktatás a kulcsfelhasználók, végfelhasználók részére 

o új fejlesztési igények kezelése a SAP rendszerben 

 

   1.12 Üzemeltetők az GINFO-n 

 Feladatuk: 

o az SE-TSM Üzemeltetési rendjében leírtak szerint: 

o a SAP moduljai üzemeltetési feladatainak ellátása  

 a rendszeres üzemszerű futtatások elvégzése, ellenőrzése 

 nagy tömegű nyomtatások elvégzése 

 törzsadat karbantartások 

 Perióduszárási feladatok 

 időszaki adatszolgáltatások 

 periodikus ellenőrzési feladatok elvégzése 

o együttműködés az osztály rendszergazdáival, TSM-mel 

o rendszerműködési- hibák kezelése, bejelentése 

o SE saját fejlesztésű rendszereinek felügyelete, lekérdezések elvégzése 

o SE vásárolt rendszereinek felügyelete (Felvételi rendszer, Netpun-

gazdasági modul ) 

o SE honlap/SAP hírek/Felhasználói segédletek/Jogosultságok és Gazdasági 

Főigazgatóság Körlevelek lapjának szerkesztése 
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1.13 HELP Desk szolgáltatás a SAP felhasználók részére 

 

 

Támogatandó terület Funkciók Segítséget nyújt Telefon/E-mail 

Logisztikai (MM) 

 

 

 

 

 

Keretek kezelése 

(KVM) 

Szerződés 

nyilvántartás, 

Beszerzés, 

Készletvezetés, 

Vonalkódos leltár 

oktatásszervezés 

Keret 

lekérdezések 

Gosztonyi Gábor 

 

 

 

06-20-825-9764 

gosztonyi.gabor@semmelwe

is-univ.hu 

 

Eszközgazdálkodás 

(AM) 

Alleltár, 

vonalkódos leltár 

és selejtezés 

 

Stári Tünde 

 

 

 

06-20-663-2145 

stari.tunde@semmelweis-

univ.hu 

 

Pénzügyi (FI,SD) 

Logisztikai (MM) 

Házipénztár, 

Bejövő számlák 

Kimenő számlák 

Állományi, pf.-i 

átforgatások 

Bacsa Katalin  06-20-825-9768 

bacsa.katalin@semmelweis-

univ.hu  

Kontrolling Szolgáltatások 

kiterhelése 

Theisz Gáborné 06-20-825-9765, (55060 m) 

operator@semmelweis-

univ.hu  

Bér-, és munkaügyi 

rendszer (HR) 

Időrögzítés, 

munkaügyi 

lekérdezések, 

statisztikák 

Fodor János 06-20-825-9762 

fodor.janos@semmelweis-

univ.hu  

Bér-, és munkaügyi 

rendszer (HR) 

Időrögzítés, 

lekérdezések, 

Bértesztelés, 

magánpénztárak, 

tb. számfejtés 

Stáriné Gyalus 

Éva 

06-20-825-0568 

stari.eva@semmelweis-

univ.hu  

 

Bér-, és munkaügyi 

rendszer (HR) 

Hóközi, havi 

számfejtések 

feldolgozása, 

kapcsolattartás 

MÁK-kal 

Theisz Gáborné 06-20-825-9765, (55060 m) 

operator@semmelweis-

univ.hu  

mailto:bacsa.katalin@semmelweis-univ.hu
mailto:bacsa.katalin@semmelweis-univ.hu
mailto:operator@semmelweis-univ.hu
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Támogatandó terület Funkciók Segítséget nyújt Telefon/E-mail 

Jogosultsági kérdések  Jogosultságok 

módosítása, 

zárolása, bővítése 

az Intranetre kitett 

Útmutató szerint. 

Dunai Károly 

 

 

Stári Tünde 

06-20-825-9760 

 

 

06-20-663-2145 

 

Felvételi rendszer Felvételi rendszer Fodor János 06-20-825-9762 

fodor.janos@semmelweis-

univ.hu  

 

Netpun-gazdasági modul Gazdasági-

pénzügyi 

funkciók (OTP 

adatforgalmazás, 

NEPTUN-SAP 

interfész) 

Dunai Károly  Tel: 55120 

06-20-825-9760 

operator@semmelweis-

univ.hu  

 

Üzemeltetési feladatok  (lsd.1.12 pontban) 

 

 

 

+ SAP 

oktatásszervezés 

Theisz Gáborné, 

 

Dunai Károly 

 

Stári Tünde 

operator@semmelweis-

univ.hu  

459-1500/55060 

 

459-1500/55120 

 

459-1500/55064 

 

 

 

2. A SAP szakmai felelős területei az egyetemen 

 

Szakmai tevékenység Felelős szakmai terület 

Humán adminisztráció, bérkeret-gazdálkodás Humánerőforrás-, Gazdálkodási Igazgatóság 

Logisztikai folyamatok (pl. igénylés, 

megrendelés, készletvezetés, cikktörzs 

kezelés) 

Pénzügyi Igazgatóság 

Pénzügyi és számviteli terület (pl. 

házipénztár, számlák kezelése, vevő, szállító 

törzsadat kezelés, mérleg, beszámolók), 

bérszámfejtés 

Pénzügyi Igazgatóság 

Értékesített szolgáltatások, számlázás Pénzügyi Igazgatóság 

Eszközkezelés, vonalkódos leltározás Pénzügyi Igazgatóság 

Élelmezés Üzemeltetési Főo./Élelmezési referens, Hinora 

Ferencné 

Keretek kezelése, kiterhelések Kontrolling Igazgatóság, Tervező Elemző 

Osztály, kivéve a pályázati kereteket, 

amelyeket a Pénzügyi Igazgatóság Támogatás-

koordinációs Csoportja kezel 

(kontrolling@semmelweis-univ.hu) 

 

Kontrolling, AVIR Kontrolling Igazgatóság, Tervező Elemző 

osztály ((kontrolling@semmelweis-univ.hu ) 

mailto:fodor.janos@semmelweis-univ.hu
mailto:fodor.janos@semmelweis-univ.hu
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Rendelés, számlaigazolás, alleltári teendők, 

időrögzítés 

Szervezeti egységek gazdasági vezetői 

 

 

2.1 A szakmai területek feladatai a SAP rendszerben 

 

o a területet érintő funkciók kezelése, ellenőrzése 

o kommunikáció GINFO-val, azaz közvetlen kommunikációt TSM-mel a szakmai 

területek nem folytathatnak. 

 

2.2 A szakmai területek kijelölt felelősei 

 

Feladatuk: 

 

o a SAP rendszerrel kapcsolatos teendők koordinálása a saját szakmai területükön 

o a rendszerrel kapcsolatos problémák, hibák, új igények jelzése GINFO részére 

o együttműködés GINFO -val, hivatalos levelezési cím, kezeli: Gosztonyi Gábor 

 

sapadmin@semmelweis-univ.hu 

 
 

SAP funkciók Kijelölt felelős 

Bejövő számlák kezelése, házipénztár Szepesi Viktória csop.vez /Pénzügyi. o. 

Kimenő számlák, bevételek kezelése Polgár Zsuzsa csop.vez. /Pénzügyi o. 

Főkönyvi könyvelés, főkönyvi szlák kezelése Palotás Erzsébet./ Számviteli o. 

ÁFA Sziki Magdolna /Számviteli o. 

Mérleg, Beszámolók Erhartné Maurer Ágnes /Számviteli o. 

Eszközgazdálkodás Danyi Ildikó csop. vez./Számviteli o. 

Vonalkódos leltározás Pethe Gyöngyi csop.vez/Leltár ellenőrzési 

csoport 

Bérszámfejtés Kovács Judit ov. /Bérosztály 

Pályázatok kezelése Maurer Ildikó, csop. vez./Pénzügyi o. 

Kincstár, KTK kódok Erdeiné Jakab Katalin csop.vez./Pénzügyi o. 

Cikktörzs karbantartás Számviteli o. cikkszam@semmelweis-

univ.hu 

 

Szerződés nyilvántartás Danyi Ildikó csop.vez,./ Számviteli o. 

BTLI Logisztika, szállítás 

Beszerzési Igazgatóság Czajlik István 

Humánadminisztráció Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 

 

 

 

 

Budapest, 2017. 03. 30. 

         

Gosztonyi Gábor 

        Csoportvezető 
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